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1,526 biktima ng ekstrahudisyal na pagpaslang
noong 2021
Pebrero 01, 2022
February 01, 2022
Inilathala kahapon ng Institute for Nationalist Studies (INS)
ang proyektong “Pusila: 2021 Extrajudicial Killings under
Duterte’s Regime,” isang pananaliksik na nagsusuma sa
nakadokumento at naiulat na mga kaso ng ekstrahudisyal na
mga pagpaslang at asasinasyon sa buong bansa noong 2021.
Nakapagtala ang grupo ng 1,526 biktima sa buong taon o
mahigit apat kada araw ng mga pagpaslang na isinagawa ng
mga pwersa ng estado, mga grupong vigilante, at hindi pa
nakikilalang mga salarin.
Ang INS ay isang independyenteng grupo sa pananaliksik na
binubuo pangunahin ng mga kabataang akademiko mula sa
University of the Philippines, Polytechnic University of the
Philippines at iba pang mga paaralan.
Nakapagtala ang grupo ng 24 biktima ng mga pagpaslang sa
unang buwan ng 2022. Saklaw ng ulat ang mga kaso ng mga
pagpaslang na isinagawa sa ilalim ng huwad na gera kontra
droga at kontra-insurhensya ni Rodrigo Duterte, at iba pang
mga krimen. Halaw ang pananaliksik mula sa ulat ng midya,
mga ahensya sa gubyerno at mga organisasyong masa.
Sa mga kasong naitala nito noong 2021, pinakamarami ang
biktima (575) na pinaslang sa ngalan ng “gera kontra droga,”
kasunod ng mga pagpaslang na hindi pa alam ang motibo
(395), pulitikal na pagpaslang (234), at iba pang mga krimen
(234). Ayon sa grupo, kalakhan ng mga pagpaslang (769) ay
isinagawa mga pwersa ng estado kabilang na ang Philippine
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National Police, Armed Forces of the Philippines at
Philippine Drug Enforcement Agency), kasunod ng mga
grupong vigilante (593), at hindi pa nakikilalang mga salarin
(164).
Pinakamarami ang mga biktima sa National Capital Region
(190), Cebu (124), at Nueva Ecija (95). Halos kalahati ng
mga kaso (694) ay naitala sa unang apat na buwan ng 2021,
at pinakamarami ang mga biktima noong Enero 2021 (296).
Sa 266 na biktima ng pampulitikang mga pagpaslang, 185 ay
kunektado sa gera kontra-insurhensya ng rehimen. Kabilang
sa mga biktima ang mga inakusahang mga kasapi ng Bagong
Hukbong Bayan, mga lider masa, organisador at
magsasakang kaswalti ng maduming gera ni Duterte laban
sa rebolusyonaryong kilusan. Umabot naman sa 81 ang mga
biktimang upisyal ng lokal na gubyerno o di kaya’y
kandidato para sa eleksyong 2022. Samantala, nakapagtala
rin ang grupo ng apat na biktima na pinaslang dahil lamang
sa umano’y mga paglabag sa mga protokol sa
pagkakwarantina.
Ayon sa grupo, ang mga pag-uudyok ni Duterte na paslangin
ang pinaghihinalaang mga kriminal, gumagamit o
nagbebenta ng droga, at mga komunista ay nagpapasidhi sa
“culture of impunity” o kawalan ng pananagutan ng mga
pwersa ng estado. Matatandaan na sa unang talumpati
ngayong taon ni Duterte noong Enero 4, muli niyang
inudyukan ang mga pwersa ng estado na pumatay,
partikular na sa ngalan ng kanyang huwad na “gera kontra
droga.” Aniya, “Hinding hindi ako hihingi ng kapatawaran sa
pagkamatay ng mga hayop na iyon. Patayin niyo ako, ikulong
niyo ako, hinding hindi ako hihingi ng tawad.”
Binigyang diin ng grupo na bagamat nakapokus ang
karahasan ni Duterte sa gera kontra droga at kontra
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insurhensya, hindi ligtas ang ordinaryong mamamayan sa
karahasan sa kamay ng armadong mga pwersa ng estado.
Sa nalalabing mga buwan ni Duterte sa poder, hinimok ng
INS ang mamamayang Pilipino na manawagang
imbestigahan kapwa ang mga salarin at ang mga kaso ng
pagpaslang sa ilalim ni Rodrigo Duterte.

Ang Bayan News and Analysis | January 2022
Compilation
Pebrero 01, 2022
February 01, 2022
Download PDF

Paniningil ng mga magsasaka sa gubyernong
Modi ng India, suportado ng CPI (Maoist)
Pebrero 01, 2022
February 01, 2022
Nagpahayag ng suporta ang Communist Party of India (CPI)Maoist sa protesta ng mga magsasaka noong Enero 31 laban
sa pagtalikod ng gubyernong Modi sa mga pangako nito.
Tinawag ang protesta bilang “Vishvasghat Diwas” o “Araw
ng Pagtataksil.” Hinikayat ng Komite Sentral ng CPI-Maoist
ang mga magsasaka at mamamayan ng bansa na
ipagtagumpay ang naturang protesta. Sinabi ng
tagapagsalita nito na si Kasamang Abhay na hindi tinupad ng
sentral na gubyerno ang iginigiit ng mga magsasaka bago pa
ibinasura ang tinaguriang Tatlong Batas sa Agrikultura.
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Matatandaang milyun-milyong magsasaka ang nagprotesta
mula Setyembre 2020 hanggang maibasura ang naturang
mga batas noong Disyembre 2021. Sa ilalim ng mga batas na
ito ay binibigyang-kapangyarihan ang malalaking
korporasyon na kontrolin ang presyo ng produkto ng mga
magsasaka. Gayunman, hindi tinupad ng gubyerno ang
iginigiit ng mga magsasaka na magbuo ng komiteng
magtatakda sa presyo ng mga produktong agrikultural.
Hindi rin iniatras ang mga kaso laban sa mga magsasakang
dinakip sa panahon ng mga protesta, at hindi pinatalsik si
Minister Ajay Mishra. Ang anak ni Mishra ang sumagasa ng
kanyang sasakyan sa mga nagpoprotesta noong Oktubre
2021 na ikinamatay ng walong magsasaka.
Maraming iba pang kahingian ang mga magsasaka na hindi
tinupad ng gubyerno.
Tinatayang aabot sa 500 distrito sa buong bansa ang
pinaglunsaran ng mga protesta na pinamunuan ng
alyansang Samyukta Kisan Morcha. Sa Uttar Pradesh,
nagkaroon ng protesta sa iba’t ibang distrito at lokal na mga
gubyerno. May mga ulat din na nagkomboy ang mga traktora
sa mga lugar ng protesta sa Haryana.
Ipinahayag din ng mga magsasaka ang kanilang mga
hinihingi sa pamamagitan ng isang sulat sa presidente ng
bansa.
Sa kaugnay na balita, nanawagan din si Kasamang Abhay sa
uring manggagawa at aping mga seksyon ng bansa na
lumahok sa pambansang welga sa Pebrero 23-24.
Ipinatawag ng mga unyon sa paggawa ang naturang pagkilos
para igiit na ibasura ang apat na kontra-manggagawang
batas.
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Paramilitar at ahenteng datu sa Surigao,
sinungaling
Pebrero 01, 2022
February 01, 2022
Pinasinungalingan ni Ka Sandara Sidlakan, tagapagsalita ng
Bagong Hukbong Bayan (BHB)-Surigao del Sur, ang mga
paratang ni Rico Maca, isa sa mga Indigenous People
Mandatory Representative ng San Miguel, na mga Pulang
mandirigma ang nasa likod ng tangkang pagpaslang sa isang
lider-Lumad sa Barangay Tina, San Miguel noong Enero 29.
Ayon sa imbestigasyon ng BHB-Surigao del Sur, alas-10 nang
gabi nang paputukan ng hindi nakilalang indibidwal si Datu
Adonis M. Alimboyong sa kanyang bahay sa Purok 1.
Tinamaan sa tagiliran si Alimboyong at tumagos ang bala na
tumama sa isa pang kinilalang si Julieta Dumagyo. Napagalaman na ang salarin ay bigla na lamang lumapit sa biktima
mula sa madilim na lugar at nakasuot ng face mask at
sumbrero.
Mabilis na isinisi ang krimen sa BHB kahit walang sapat na
ebidensya at imbestigasyon. Sa isang pahayag ni Maca,
sinasabi niyang walang duda na BHB ang gumawa nito.
Binanggit niya na si Datu Alimboyong ay isa umano sa mga
“lumalaban sa panghihimasok ng BHB at rekrutment sa
kabataan.”
“Walang katotohanan ang ipinapakalat ni Rico Maca,” ayon
kay Sidlakan. Isinaad ng BHB na sa mga tala at rekord nito,
walang kasalanan sa mamamayan at rebolusyonaryong
kilusan ang dalawang biktima kung kaya’t hindi sila target
ng anumang aksyong militar.
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Samantala, ipinunto ni Sidlakan na 150 metro lamang ang
layo ng pinangyarihan sa pinakamalapit na istasyon ng pulis,
at na mahigpit na pinaiiral ngayon ang Comelec gun ban
kaugnay ng eleksyon. “Dapat ikunsidera na mayroong mga
alitan sa pagitan ng mga Lumad lalupa at papalapit na ang
eleksyon at iba pang anggulo sa insidente bago magbuo ng
kongklusyon,” ani Sidlakan.
Puspusang binatikos ni Sidlakan si Maca at ang National
Intelligence Coordinating Agency-Caraga sa walangbatayang pagpaparatang na ito sa BHB. “Lagi na nila itong
ginagawa para tabunan ang katotohanan at ilayo ang pokus
sa imbestigasyon,” dagdag pa niya.
“Walang ibang layunin ang mga ito kundi siraan ang
pangalan ng BHB,” pagtatapos ni Sidlakan.
Si Maca ay kunektado sa grupong paramilitar na nagooperasyon sa mga barangay ng San Miguel. Lumalahok din
siya sa mga pagpapatrulya at operasyong kombat ng militar
sa naturang bayan. Kabilang siya sa mga nagdeklara-sa-sarili
na datu na iniharap ng Malakanyang sa midya noong
Setyembre 2015.

Ika-50 taong anibersaryo ng Bloody Sunday,
ginunita sa Ireland
Pebrero 02, 2022
February 02, 2022
Nagmartsa ang daan-daang mamamayan sa Derry, North
Ireland para gunitain ang ika-50 taong anibersaryo ng
masaker ng mga sundalong British sa mga nagpoprotestang
Irish noong Enero 30, 1972 na kinilala bilang “Bloody
Sunday.” Sa masaker na ito, 13 ang agad na napatay at isa
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ang kalauna’y namatay dulot ng mga sugat na tinamo sa
pamamaril. Karamihan sa kanila ay binaril habang
tumatakbo papalayo. Ang iba ay binaril habang tumutulong
sa mga sugatan. Anim sa mga namatay ay 17 anyos pa
lamang.
Nagpoprotesta noon ng mga nagrarali laban sa batas na
nagpapahintulot sa pulis na magkulong nang walang
paglilitis. Sa sumunod na mga dekada, tuluy-tuloy na
itinanggi ng mga gubyernong British ang krimen ng mga
sundalo at ipinaggiitang ang pamamaril ng mga sundalo ay
para “depensahan ang kanilang mga sarili.” Ikinalat ng mga
upisyal nito na “nahaluan” ng noo’y mga armadong pwersa
ng Irish Republican Army ang pagkilos.
Sa labis na galit sa masaker, ilampung libo Irish ang
nagmartsa sa syudad ng Derry tatlong araw matapos ang
masaker (Pebrero 2, 1972) at itinuon ang kanilang
paghihimagsik sa British Embassy na kanilang sinunog
hanggang matupok.
Noon na lamang 2010 humingi ng paumanhin ang noo’y
Prime Minister ng United Kingdom (UK) na si David
Cameron para sa “hindi makatarungan at walang dahilan” na
pagpatay ng mga sundalong British sa mga sibilyan.
Noong 2019, kinasuhan ang isa sa mga salarin, na kinilalang
si “Soldier F” pero iniatras ang kaso sa sumunod na taon
dahil mahina umano ang tsansa na mahatulan ito. Ito ay
dulot sa panukala ng gubyerno ng UK na ipagbawal ang
pagkakaso at paglilitis sa mga sundalong British na sangkot
sa pamamaslang sa gera nito sa Ireland. Sa halip ng hustisya,
itinutulak ng Britain ang pangkalahatang amnestiya at
“rekonsilasyon” sa pagitan ng mga sundalo at mga pamilya
ng mga biktima.
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Noong Enero 26, nanawagan ang mga aktibista mula sa AntiImperialist Action na ikulong si Mike Jackson na noo’y hepe
ng yunit na sangkot sa pagmasaker at si “Soldier F” na
kinilalang si David Cleary na responsable sa pagpaslang sa
apat na raliyista at pagkasugat ng apat pa. Sina Jackson at
Cleary ay bahagi ng 1st Battalion, Parachute Regiment ng
British Army na sangkot sa isa pang pagmasaker sa mga
sibilyan sa Ballymurphy, Belfast sa pagitan ng Agosto 9 at
11, 1971.

₱18.9 bilyon, wawaldasin ng rehimen sa pagbili
ng mga misayl
Pebrero 02, 2022
February 02, 2022
Nagpabatid noong Enero 28 ang rehimeng Duterte na
gagastos ito ng ₱18.9 bilyon para bumili ng mga BrahMos
Supersonic Missile. Ito ay sa kabila ng nagpapatuloy na krisis
sa ekonomya at kabuhayan ng mamamayan sa gitna ng
pandemyang Covid-19. Inianunsyo ng Department of
National Defense na pinirmahan na ni Sec. Delfin Lorenzana
noong Disyembre 31, 2021 ang kontrata sa pagbili ng
naturang mga kagamitang pandigma mula sa kumpanyang
Indian-Russian na BrahMos Aerospace Pvt Ltd.
Laman ng kontrata ang pagbili ng tatlong bateri ng
supersonic anti-ship missile. Ang kada bateri ay mayroong
tig-tatlong mobile autonomous launcher na may tig-dalawa
o tig-tatlong missile tube, at mga tracking system. Bahagi din
ng kontrata ang pagbibigay ng pagsasanay sa mga opereytor
ng mga sistemang misayl na ito.
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Ang BrahMos ay isang medium-range supersonic na misyal
na ginagamit laban sa mga barkong pandigma na maaaring
paliparin mula sa mga submarino, barko, eroplano at
kalupaan. Ito ang pinakamabilis na anti-ship cruise na
misyal sa buong mundo at may maksimum na abot na 800
kilometro mula sa kulapaan at karagatan, at 400 kilometro
mula sa himpapawid. Ang kada misayl ay may bigat na
2,500-3,000 kilo at may kapasidad na mangwasak ng
malalaking barkong pandigma.
Gayunpaman, ayon sa ilang mananaliksik, walang pangsarbeylans na kapasidad ang Armed Forces of the
Philippines (AFP) para mamaksimisa ang abot ng mga
misayl na ito. Ang mismong radar ng Brahmos ay may
kakayahan lang sa pagtukoy ng target na ilang dosenang
kilometro ang layo. Kung gagamitin ang misayl sa pagtarget
sa loob ng exclusive economic zone (EEZ) ng Pilipinas (370
kilometro mula sa baybayin), aasa ang Pilipinas sa
sarbeylans na ibibigay ng militar ng US.
Ang napipintong pagbili sa mga sistemang misayl ay bahagi
ng mga prayoridad na proyekto sa ilalim ng Revised Armed
Forces of the Philippines Modernization Program na
pangunahing pinopondohan ng ayudang militar mula sa US.
Ito ay nakabalangkas sa Island Chain Strategy ng US na
naglalayong suportahan ang pagpapalakas sa superyoridad
militar ng US sa East at Southeast Asia sa pamamagitan ng
paglalatag ng malawak na network ng mga precision-strike
missile sa Indo-Pacific. Alinsunod ito sa Pacific Deterrence
Initiative ng US na isinasangkalan ang “pagsalag” sa mga
banta ng panghihimasok ng China sa pinag-aagawang mga
teritoryo Indo-Pacific upang palakasin ang hegemonikong
kontrol nito sa rehiyon.
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61 pamilya sa Cagayan, nagbakwit dahil sa
walang-patumanggang pambobomba
Pebrero 03, 2022
February 03, 2022
“Bilisan niyo na! Hala, baka magparito pa tapos bombahin
din,” sabi ng isang ale sa wikang Iloco sa isang bidyo na
naka-upload sa social media. Kuha sa bidyo ang malalakas
na tunog ng pambobomba at pag-iistraping sa mabundok na
bahagi ng Barangay Sta. Clara sa bayan ng Gonzaga, Cagayan.
Dinig sa bidyo ang takot ng naturang residente sa walang
patumanggang pambobomba.
Napaulat na 61 pamilya o 307 indibidwal, karamihan mga
katutubong Agta, ang nagbakwit mula sa mabundok na
bahagi ng Barangay Santa Clara tungo sa sentro ng barangay
matapos ang aerial bombing ng Armed Forces of the
Philippines (AFP) sa Mt. Cagua noong madaling araw ng
Enero 29.
Nagsagawa umano ng pambobomba at panganganyon ang
Philippine Airforce sa Sityo Bagsang, Maging at iba pang
komunidad dahil sa presensya ng Bagong Hukbong Bayan
(BHB) sa lugar. Nagsimula ang pambobomba nang alas-3 ng
madaling araw at tumagal ng ilang oras. Dahil dito, napilitan
ang mga residente na maghanap ng ligtas na lugar.
Sa ulat ng grupong Karapatan, inistraping ng tatlong
helikopter ang lugar matapos maghulog ng limang bomba
ang mga fighter jet ang AFP. Iniulat ng mga lokal na samahan
sa rehiyon na ramdam ang pagsabog ng inihulog na bomba
at yanig ng lupa mula bulubundukin hanggang sentro ng
bayan ng Gonzaga.
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Nanawagan noong Enero 31 ang Karapatan sa Commission
on Human Rights, mga tagapagtanggol sa karapatang-tao at
lokal na awtoridad na imbestigahan ang pambobomba.
5th ID, sinungaling
Kinundena ni Marco Valbuena, upisyal sa impormasyon ng
Partido Komunista ng Pilipinas, ang pahayag ni Army
Capt. Rigor Pamittan, spokesperson ng 5th ID, na sinasabing
walang naninirahan sa mga lugar na binomba ng mga
sundalo. “Ang mga kabundukang ito ay nagsisilbing tahanan
at pinagkukunan ng kabuhayan ng mga katutubo,” ayon kay
Valbuena. Pangunguha ng uway (rattan) ang pangunahing
ikinabubuhay ng mga katutubo dito. Ang kagubatan ay
itinuturing na bahagi ng lupang ninuno ng mga katutubo, at
sa gayon ay pag-aari ng mga sibilyan. Bawal sa internasyunal
ang pangwawasak sa gayong mga rekurso at ari-arian.
“Tinutuligsa namin ang paghuhulog ng bomba ng AFP
malapit sa mga komunidad ng Agta na nagsasapanganib sa
buhay ng mga sibilyan, sumisindak sa taumbaryo, at
sumisira sa mga rekurso sa kagubatan kung saan kumukuha
ng pagkain, tubig at gamot ang mga katutubo,” ani Valbuena.
Nanawagan naman siya sa mamamayang Pilipino na ilantad
at tuligsain ang ganitong papatinding paggamit ng AFP ng
armas ng terorismo laban sa bayan. “Ang mga ito ay
terorismo ng estado at labag sa internasyunal na makataong
batas,” aniya.
Naitala ng Kawanihan sa Impormasyon ng PKP ang 150 kaso
ng walang-patumanggang paghuhulog ng bomba mula sa
himpapawid at panganganyon simula Pebrero 2017
hanggang Oktubre 2021.
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Samantala, wala pang ulat mula sa yunit ng BHB sa
prubinsya ng Cagayan kung mayroong yunit na
pansamantalang nakahimpil sa pinangyarihan ng insidente.

Duterte, pinapanagot ng Senado sa
pinakamalalaking pandarambong
Pebrero 04, 2022
February 04, 2022
May kinalaman si President Rodrigo Duterte sa “isa sa
pinakamalalaking pandarambong” sa kaban ng bayan sa
nakaraang kasaysayan ng Pilipinas pagkatapos ng
diktadurang Marcos. Ito ang upisyal na ulat ng Senado
pagkatapos ng ilang buwang imbestigasyon kung saan
sangkot ang malalapit na kaibigan at mga hinirang sa
gubyerno ni Duterte kaugnay sa multibilyong pisong
transaksyon ng suplay laban sa pandemya sa Pharmally
Pharmaceutical Corp. noong 2020 at 2021.
Isinapubliko ng Senate Blue Ribbon Committee na
pinamumunuan ni Sen. Richard Gordon ang 113-pahinang
paunang ulat nitong Pebrero 2, 2022. Dapat managot si
Duterte sa kanyang pagtaksil sa tiwala ng bayan, isang
batayan para makasuhan ng impeachment ang pangulo,
ayon kay Gordon.
Inirekomenda ng kanyang komite ang pagsampa ng mga
kasong kriminal tulad ng katiwalian at pandarambong kina
Health Secretary Francisco Duque III, sa pinakamalapit na
kaibigan ni Duterte na Tsino at dating Presidential Economic
Adviser Michael Yang, dating Budget Undersecretary Lloyd
Christopher Lao, at ilang upisyal ng Pharmally.
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Sinuportahan ang ulat ng Senate Blue Ribbon Committee
nina Senate Pro-Tempore Ralph Recto, Grace Poe, Manny
Pacquiao at Pia Cayetano.
Inilista ng ulat ang sumusunod na mga paglabag ni Duterte:
• Paghirang ni Duterte kay Yang, isang dayuhang
mamamayan, bilang kanyang “economic adviser” noong
2018. Susi ang naging papel ng negosyante sa pagpapakilala
sa maraming suplayer na Tsino na nakipagtransakyon sa
gubyerno at sa proseso’y nagpayaman ng malaki sa kanya.
• Pagtanggap sa “undercapitalized corporation” o
korporasyon kulang sa kapital (Ᵽ625,000) na Pharmally na
pag-aari ng isang Taiwanese na nagtatago sa batas (si Huang
Tzu Yen) na napatunayang may kaugnayan kay Yang.
• Nagtangkang siraan ang kredibilidad ng Commission on
Audit (COA) na siyang sumita sa maanomalyang
transaksyon at mga pagbabanta para hindi ito
makapagpatupad ng kanyang gawain.
• Pagtatangkang siraan ang kredibilidad ng Senado sa
pamamagitan ng “pag-atake sa publiko, paninirang puri at
hindi pagrespeto” bilang kapantay na sangay ng gubyerno.
• Pag-utos na magpalabas ng “iligal” na memorandum na
nagbawal sa mga kasapi ng kanyang mga Gabinete at iba
pang upisyal na dumalo sa mga pandinig sa Senado.
• Pagtangging habulin ang kanyang mga hinirang sa kabila
ng mga panawagan mula sa publiko at sa Senado na
obligahing dumalo sa mga pandinig at sa hindi
pagpapanagot sa kanila sa “isa sa pinakamalalaking
pandarambong sa kaban ng Pilipinas sa nakaraang
kasaysayan.”
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“Pinagtataksilan ang bayan. Habang milyung-milyon ang
walang trabaho, nagiging mas mahirap at lalung nagugutom
ang mga tao. Pero ano itong ginagawa ng administrasyon
kundi ang pagpapalala sa dati nang malala at kawalan ng
pag-asa ang mamamayan. Hinding-hindi ito mapapatawad,
sinabi ng ulat ng Senate Blue Ribbon Committee.
Taliwas sa ulat ng Senado na yumayanig ngayon sa
pangkating Duterte, inabswelto naman ng Mababang
Kapulungan sa multibilyong pisong anomalyang ito sina
Duterte, kanyang matalik na kaibigang negosyanteng Tsino
at Lao. Hindi katakataka ito dahil dominado ng loyalistang
Duterte at oportunistang mga kongresista ang Mababang
Kapulungan na pinamumunuan ni Speaker Lord Allan
Velasco.
Gayunman bilang pakunswelo, inirekomenda ng Mababang
Kapulungan na kasuhan ng katiwalian ang mga menor na
upisyal ng Department of Budget and Management at ng
Pharmally.
Ibinunsod ang imbestigasyon ng Senate Blue Ribbon
Committee sa ulat ng COA kung saan nakalkal ang
umaalingasaw na korapsyon ng Ᵽ11.5 bilyong halaga ng mga
kontrata para sa suplay laban sa pandemyang Covid-19 na
iginawad sa Pharmally. Karamihan nito ay idinaan sa
Procurement Service ng Department of Budget and
Management (PS-DBM) na noon ay pinamumunuan ni Lao.
Bukod kay Duterte, Duque, Yang at Lao, inirekomenda rin ng
Senado na kasuhan ng pandarambong sina Overall Deputy
Ombudsman Warren Rex Liong, na noon ang naging direktor
sa PS-DBM, ang mga upisyal ng Pharmally na
pinamumunuan ng kanilang presidenteng taga-Singapore at
tagapangulong si Huang at mga Pilipinong upisyal na sina
Linconn Ong, Mohit Dargani, Twinkle Dargani, at Krizle
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Grace Mago; Lin Weixiong at Yang, na nakabase sa Davao
City at sinasabing siya ang taga-garantor ng Pharmally at
pinansyer. #

DepEd at kinontratang kumpanya, di nagbayad
ng sahod
Pebrero 07, 2022
February 07, 2022
Umaabot sa ₱42 milyong halaga ng mga sahod na hindi pa
naibibigay ng Department of Education (DepEd) sa Ei2 Tech
Inc, isang kumpanyang kinontrata nito para gumawa ng mga
bidyo na naglalaman ng mga programa at aralin para sa
DepEd TV.
“Naibigay na namin lahat ng output na kailangan tapusin
pero wala kaming sinahod sa loob ng walong buwan,” ayon
kay Andres Bonifacio Jr., executive producer ng Ei2 Tech.
Ang kumpanya ay pagmamay-ari ng brodkaster na si Paolo
Bediones.
Noong Hulyo 2020, kinontrata ng DepEd ang Ei2Tech para
gumawa ng mga bidyo na nakabatay sa mga modyul sa antas
kindergarten hanggang Grade 12. Inilabas ang mga unang
bats ng mga bidyo sa unang kwarto ng 2020 at natapos sa
unang kwarto ng 2021.
Noong Oktubre 2021, tumigil ang mahigit 100 manggagawa
ng kumpanya na gumawa ng bidyo dahil sa kabiguan ng
DepEd na ibigay ang sahod. Mula pa Disyembre 2020 hindi
maayos ang pagpapasahod sa kanila. Marami sa mga
manggagawa ang nahirapan sa kanilang araw-araw na
gastusin at ang iba ay napalayas na sa kani-kanilang
inuupahang mga bahay.
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Ayon pa sa mga manggagawa, animo’y niloloko sila ni
Bediones na nakatanggap na ng ₱45 milyon mula sa DepEd
para sa unang bahagi ng proyekto. Anila, puro pagdadahilan
ang sagot niya kapag sinisinigl nila ang aktor. Pagdadahilan
ni Bediones, nagamit na ang pera sa pagbabayad ng mga
inupahang sasakyan at sa ibang manggagawa na una nang
nagreklamo sa Department of Labor and Employment at
National Labor Relation Commission.
Muling namang nangako si Bediones na magbabayad oras na
makuha ang bayad sa ikalawang bahagi ng proyekto na
nagkakahalaga ng ₱654 milyon.
Hanggang ngayon ay walang tugon ang DepEd sa kanilang
mga hinaing.

Di magagapi: Serye ng opensibong aksyon,
inilunsad ng hukbong bayan sa Bicol
Pebrero 07, 2022
February 07, 2022
Magkakasunod na taktikal na opensiba ang inilunsad ng mga
yunit ng Bagong Hukbong Bayan (BHB) sa mga prubinsya sa
rehiyong Bicol magmula noong Disyembre 2021. Bahagi ito
ng kampanyang pagbigo sa hibang na target ng rehimeng
US-Duterte na durugin ang rebolusyonaryong kilusan sa
Mayo 2022, katapusan ng kanyang upisyal na termino sa
pagkapangulo.
Ang mga armadong aksyon ay pagbibigay-hustisya rin sa
mga pinaslang ng rehimeng US-Duterte sa rehiyon sa
nagdaang mga taon. Naitala sa rehiyong Bicol ang aabot sa
46 na biktima ng ekstra-hudisyal na pagpaslang mula
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Disyembre 2020-Disyembre 2021, pinakamataas sa buong
bansa.
Sa isla ng Catanduanes, inambus noong Pebrero 1 ng BHBCatanduanes (Nerissa San Juan Command) ang nagooperasyong yunit ng pulis sa Sityo Tucao, Barangay J.M.
Alberto, San Miguel. Nasamsam sa operasyon ang tatlong
pistola at iba pang kagamitang militar. Napaslang sa
operasyon ang tim lider ng mga pulis na si Police Sr. MSgt.
Johnny Tiston.
Tatlo ang napaslang at lima ang nasugatan na sundalo sa
inilunsad na ambus ng BHB-Masbate (Jose Rapsing
Command) sa mga tropa ng 9th ID na nag-ooperasyon sa
Barangay Recodo, Cawayan noong Enero 28. Bigwas ang
armadong aksyon sa operasyong dumog na matagal nang
inilulunsad ng mga sundalo sa prubinsya.
Ayon kay Ka Luz del Mar, tagapagsalita ng BHB sa isla,
“nagkakamali si Duterte, ang AFP, PNP at ang buong Joint
Task Force Bicolandia sa hibang na paniniwalang
mawawasak nila ang malawak na suporta ng masa sa
prubinsya sa armadong rebolusyon.”
Noong Enero 23, dalawang sundalo ang nasugatan sa ambus
ng BHB-East Camarines Sur (Tomas Pilapil Command) laban
sa isang yunit ng 83rd IB sa Barangay Pinamihagan,
Lagonoy. Nasamsam mula sa kaaway ang isang military
pack, 10 powerbank at iba pang kagamitang militar.
Ipinahayag ni Ka Baldomero Arcanghel, tagapagsalita ng
yunit ng BHB dito, na ang armadong aksyon ay pagbigo nila
sa mga pasistang atake ng AFP sa mamamayan sa lugar.
Ayon sa kanya, mula nang magsimula ang Retooled
Community Support Program (RCSP) sa ikaapat na distrito
ng Camarines Sur noong nakaraang taon, hindi bababa sa 67
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ang kaso ng paglabag sa karapatang-tao at daan-daan ang
mga naging biktima nito. Kabilang sa mga krimen ng mga
sundalo ang walong kaso ng ekstrahudisyal na pamamaslang
at isang kaso ng pambobomba mula sa ere.
Iniulat naman ng BHB-Bicol ang walo pang opensiba na
inilunsad ng BHB noong Disyembre 2021 sa Pilar sa
Sorsogon, Esperanza sa Masbate, at Daraga, Camalig at
Legazpi City sa Albay.
“Pinabubulaanan ng sunud-sunod na tagumpay na ito ng
Pulang hukbo ang ipinagyayabang ng kaaway na pagkadurog
umano ng rebolusyonaryong kilusan sa Bikol,” pahayag ni
Ka Raymundo Buenfuerza ng Panrehiyong Kumand ng BHB
sa Bicol. “Nagkakasya na lamang ang militar sa pagpapakalat
ng mga pekeng balita at paglulunsad ng mga engrandeng
operasyong pagtugis na palagian din namang binibigo ng
Pulang hukbo,” dagdag pa niya.

Mga protesta
Pebrero 07, 2022
February 07, 2022
Komisyuner ng Comelec, sinuportahan ng mga
demokratikong grupo
Kinalampag ang mga demokratikong grupo ang upisina ng
Commission on Elections noong Pebrero 1 bilang suporta sa
desisyong inilabas ng komisyuner nitong si Rowena
Guanzon. Sa kanyang hiwalay na upinyon, sinabi ni Guanzon
na ilang beses na nilabag ni Ferdinand Marcos ang batas at
sa gayon ay wala siya sa moral na katayuang tumakbo para
mahalal sa anumang pusisyon sa gubyerno.
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Panawagan ng mga raliyista, desisyunan na ng kinauukulang
dibisyon ng Comelec ang petisyon para sa diskwalipikasyon
ni Marcos Jr. Anila, ang bawat araw na dumadaan na hindi
naglalabas ng desisyon ang COmelec ay isang inhustisya.
Nanawagan rin ng pagpapabilis ng proseso ang mga
organisasyon ng mga abugado sa bansa, mga taong
simbahan at iba pa.
Umani rin ng suporta si Guanzon mula sa iba’t ibang grupo
at personalidad.
Pagratsada sa Kaliwa dam, kinundena
Nagrali ang mga katutubo at grupong pangkalikasan na
tatamaan ng proyektong Kaliwa dam sa harap ng upisina ng
Metropolitan Waterworks Sewerage System sa Quezon city
noong Enero 31. Bago nito, naglunsad ng dalawang
asembliya ang MWSS at National Commission on Indigenous
Peoples (NCIP) sa General Nakar, Quezon at Tanay, Rizal
mula Enero 24 hanggang 29. Adyenda rito ang pagkuha
diumano ng pagsang-ayon ng mga residente sa lugar.
Gayunpaman, hindi nakalahok ang katutubong mga
apektado ng proyekto.
Kinundena ng mga di nakalahok sa proseso ang pagratsada
sa proyektong dam sa kabila ng mariing pagtutol ng mga
residente sa lugar. Ayon kay Conchita, Calzado, kinokontrol
ng NCIP mismo kung sino lamang ang pwedeng magsalita.
Binatikos nila ang pagmaniobra ng MWSS pwersahin ang
mga lider na pumirma sa naturang Memorandum of
Agreement (MOA), gayong ang nakasaad sa imbitasyon ay
balidasyon pa lamang ng MOA.
Ang Kaliwa Dam ay isang ₱12-bilyong proyekto sa 37,174
ektaryang lupang ninuno sa Sierra Madre na popondohan
gamit ang pautang mula sa China para lumikha ng
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karagdagang 600 milyong litro ng tubig kada araw para sa
Metro Manila. Palalayasin ng proyektong ito ang mahigit
11,000 katutubo at magsasakang pamilya sa lugar.
Ika-35 taon ng Masaker sa Mendiola, ginunita
Noong Enero 22, pinangunahan ng Kilusang Magbubukid ng
Pilipinas ang panawagan ng hustisya para sa 13 biktima ng
pamamaril ng estado na nasawi noong Enero 22, 1987. Sa
iba’t ibang bahagi ng bansa naglunsad ng mga pagtitipon ang
mga magsasaka at kanilang taga-suporta.
Sa Cavite, nagkaraban ang iba’t ibang organisasyon mula
Dasmariñas tungong Barangay Patungan, Maragondon
bilang pakikiisa rin sa mga residenteng lumaban sa tangkang
demolisyon sa kanilang lugar noong nakaraang linggo.
Pinangunahan ng Pamanggas, lokal na balangay ng KMP, ang
nagmartsa sa syudad ng Iloilo. Samantala, nagpiket ang mga
mangingisda’t magsasaka sa syudad ng Roxas sa Capiz at
mga demokratikong organisasyon sa prubinsya ng Aklan.
Naglunsad naman ng isang protestang candle lighting ang
ilang komunidad sa syudad ng Maynila sa pamumuno ng
Bagong Alyansang Makabayan-Manila.
Samantala sa Negros, isang araw bago nito, naglunsad ng
programa ang KMP-Negros sa harap ng upisina ng
Department of Agrarian Reform sa Bacolod City, kasabay ng
panawagan ng hustisya para kay Alexander Ceballos, ang
pinakaunang magsasakang biktima ng ekstrahudisyal na
pagpaslang ng rehimeng US-Duterte noong Enero 20, 2017.
Sa tala, umabot na sa 347 ang bilang ng mga magsasakang
pinaslang ng rehimen. Tigmak ng dugo ang kanayunan
habang nananatiling walang lupa ang mga magsasaka.
Dagdag pa ng KMP, pinalala lamang ni Duterte ang
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ipinatupad na Comprehensive Agrarian Reform Program na
pinairal ng rehimeng Cory Aquin. ”
“Pinadali ang kumbersyon sa lupa. Pwersahang winatakwatak ang mga kolektibong sakahan,” dagdag pa ng grupo.
Lantaran din umanong pinaburan ng rehimeng Duterte ang
mga imported na produktong agrikultural – bigas, karneng
baboy, galunggong, at iba pa. Habang pinapatay ang lokal na
sektor ng agrikultura.

Ka Joma: Buhay pa ako!
Pebrero 08, 2022
February 08, 2022
Pinasinungalinan ni Prof. Jose Maria Sison, tagapangulong
tagapagtatag ng Partido Komunista ng Pilipinas (PKP)
ngayong araw ang ipinakakalat na balitang pumanaw na
siya. Ipinalagap ng mga ahente ng NTF-Elcac at mga troll
nito ang balita sa nakaraang tatlong araw.
“Buhay pa ako. Mga sinungaling ang mga nagpapakalat ng
tsismis na ako ay patay na,” saad ni Ka Joma sa isang
pahayag. Sinabi niyang wala siyang malubhang sakit, pero
nakararanas ng ilang pamamaga sa paa dahil sa rheumatoid
arthritis noong nakaraang araw at kahapon.
Bago nito, sinagot niya ang ilang pag-aalala sa kanyang post
sa Facebook na aniya’y isinuspinde sa nakaraang mga araw.
“Tulad ng sinabi ng manunulat na si Mark Twain, labis na
eksaherado ang bali-balita ng aking pagkamatay,” biro niya.
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Ibinalita niya na nakatakda siyang magbigay ng dalawang
magkahiwalay na pag-aaral online tungkol sa pasismo at
eleksyong 2022 sa Pilipinas sa susunod na mga araw.
Para sa upisyal sa impormasyon ng PKP na si Marco
Valbuena, ang pakanang ito ng NTF-Elcac ay isang
desperadong tangka para magkalat ng kahibangan pero
nagtagumpay lamang na pagmukhaing tanga ang kanilang
mga sarili.
“Matagal nang hangarin ng mga pasistang panatiko ang
kamatayan ni Ka Joma dahil sa kanyang matikas na
komunistang pananaw at pagsusulong ng pambansa at
demokratikong hangarin ng mamamayang Pilipino,” dagdag
pa ni Valbuena.
Ngayon ang ika-83 taong kaarawan ni Ka Joma. “Ilampung
libong mga komunista at rebolusyonaryong mandirigma,
patriyotiko at demokratiko sa Pilipinas ang naghahangad ng
magandang kalusugan at marami pang taon ng intelektwal
at pratikal na pagbibigay-serbisyo sa mamamayang Pilipino
at internasyunal na proletaryo at lahat ng api at
pinagsasamantalahang mga uri,” pagtatapos ni Valbuena.

Pagbabanta ng NTF-Elcac at ni Lorraine Badoy
sa mga mamamahayag, kinundena
Pebrero 08, 2022
February 08, 2022
Binatikos ng National Union of Journalists of the Philippines
(NUJP) ang pagbabanta ni Lorraine Badoy ng NTF-Elcac sa
Rappler at Vera Files matapos naglabas ang mga ito ng “fact
check” na nagpasubali sa sa pahayag niyang mga “operatiba”
ng rebolusyonaryong kilusan sa kalunsuran ang mga
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kinatawan sa blokeng Makabayan sa Kongreso. Ang “factcheck” ay ginagawa ng ilang mamamahayag para
imbestigahan ang mga pahayag o balita para tiyakin kung
ito’y totoo o hindi. Inilabas ng Rappler ang “fact-check” na
naglantad sa kasinungalingan ni Badoy noong Enero 31.
Noong Pebrero 5, tinawag ni Badoy na “dis-impormasyon”
ang ginawang pagtutuwid ng Rappler at nagbanta siya ng
maghapag ng ligal na aksyon laban dito. Dati nang niredtag
ni Badoy at ng NTF-Elcac ang Rappler.
Inatake ni Badoy ang blokeng Makabayan matapos pumasa
sa pangatlong pagdinig ang isinusulong nitong ang House
Bill No. 10576 (Human Rights Defenders Protection Act),
ang panukala na magbibigay ng proteksyon sa mga
tagapagtanggol sa karapatang-tao, .
Sa “fact-check” ng Rappler, sinabi nitong ang mga partido sa
blokeng Makabayan ay isang koalisyon sa pulitika na
kinikilala ng Commission on Elections. Ang mga partidong
ito ay dati nang lumalahok sa eleksyong party-list.
Kinundena rin ng Movement Against Disinformation (MAD),
isang koalisyon ng mga oragnisasyon at indibidwal, ang
bantang ligal na aksyon ni Badoy at ng NTF-Elcac. Anito,
layunin ng pagbabanta na pigilan at ihinto ang sistematiko at
hindi nakokontrol na pagkalat ng maling impormasyon.
Binatikos rin ng koalisyon ang lahat ng porma ng
intimidasyon at panghaharas laban sa mga independent na
midya at mga fact-checker.

RCEP, wawasak sa agrikultura ng Pilipinas
Pebrero 08, 2022
February 08, 2022
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Nagsara ang sesyon sa Senado noong Pebrero 2 nang hindi
pinagbotohan ang ratipikasyon ng Regional Comprehensive
and Economic Partnership o RCEP. Pinakamalamang na
hindi na ito maisasalang bago ang eleksyong 2022 at ang
susunod nang Senado ang magdedesisyon kaugnay dito. Ang
RCEP ay isang multilateral na kasunduang itinutulak ng
China para sa higit na liberalisasyon ng kalakalan sa pagitan
ng 10 bansa sa Southeast Asia, at ng Australia, Japan, New
Zealand at South Korea.
Hindi nagawa ng mga senador na balewalain ang petisyon
ng 45 organisasayong magsasaka na mahigit na tumututol sa
kasunduan. Kabilang sa mga grupong ito ang Kilusang
Magbubukid ng Pilipinas, Anakpawis Partylist, Bantay Bigas,
Federation of Free Farmers at mga asosasyon ng lokal na
prodyuser ng karneng baboy, manok at isda. Noong
Nobyembre 2021 pa inihapag ng mga grupong ito ang isang
position paper sa Senado para tutulan ang ratipikasyon ng
kasunduan. Nagsimula ang implementasyon ng RCEP sa
ASEAN noong Enero 1 at niratipikahan na ito ng 10 sa 15
bansang saklaw nito.
Ayon sa mga grupo sa agrikultura, sadyang minamaliit ng
mga tagapagtaguyod ng liberalisasyon ang ihahatid pinsala
ng RCEP at ng ibang kasunduan sa kalakalan sa mga sektor
ng lokal na ekonomya, partikular sa agrikultura. Kabilang
dito ang pagpawi ng halos lahat ng taripa sa isda, gatas,
kakaw at tabako sa unang taon ng RCEP. Ang mga buwis na
nakapataw ngayon sa imported na fructose corn syrup at iba
pang panghalili sa asukal mula sa tubo ay papawiin.
Mahaharap ang mga magsasaka ng Cordillera at iba pa ng
pagdagsa ng murang mga gulay mula sa China. “Sa gitna ng
lahat ng ito, mawawalan ng proteksyon ang ating mga lokal
na prodyuser dulot ng pagbabawal ng RCEP na magpataw o
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magtaas ng taripa sa panahon ng pagdagsa ng mga import,”
ayon pa sa kanila.
Ang mga kalkulasyon kaugnay sa mga kunwa’y mga
benepisyong tatamasain ng bansa ay nakabatay sa “di lapat
na mga palagay na napatunayan na sa kasaysayan na malayo
sa katotohanan.” Ayon pa sa mga grupo, katulad lamang ito
sa mga huwad na pangako ng paglago na inilako nang
ratipikahan ang General Agreement on Tariffs and Trade
(GATT) ng Senado noong 1995. Noon, bukambibig ng mga
tagapagtaguyod nito ang pangakong $3.4 bilyon paglaki sa
mga eksport sa agrikultura, ₱60 bilyong pagtaas sa gross
value added sa sektor at 500,000 bagong mga trabaho.
Kabaliktaran ang naganap. Ayon sa datos ng Philippine
Statistics Authority, sa pagitan ng 1995 at 2018, umabot sa
$7 bilyon ang depisit sa kalakalan sa agrikultura, mahigit 1
milyong trabaho ang nawala sa sektor at bumagsak nang
kalahati ang bahagi nito sa gross domestic product (GDP)
mula lampas 20% tungong 10% na lamang. Noong 2019,
nasa 9.2% na lamang ang bahagi nito sa GDP.
Hindi lamang sa sektor ng agrikultura naging mapaminsala
ang liberalisasyon at globalisasyon. Ang nakaraang apat na
dekada ng globalisasyon ay nagdulot ng malawakang pinsala
sa ekonomya, ayon naman sa Ibon Foundation. “Higit
kailanman, napakahirap nang maabot ang
industriyalisasyon. Pinakamaliit ang bahagi ng
pagmamanupaktura ngayon sa GDP mula dekada 1950 at
mas dayuhan na ang sektor kaysa Pilipino laluna sa mga
engklabo na nakatuon sa pag-eksport,” ayon sa grupo. “Hindi
ito nakaugnay sa pambansang ekonomya liban sa pagkuha
ng murang lakas-paggawa.”
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Pagtapyas sa sahod ng mga manggagawang
Pilipino sa pandemya
Pebrero 10, 2022
February 10, 2022
Matagal nang inirereklamo ng mga manggagawa ang lalong
pagbagsak ng dati nang mababa nilang sahod, laluna mula
magsimula ang pandemya at pagpapatupad ng mga
lockdown. Laganap ang mga kaso na sinasamantala ng mga
kapitalista, kakutsaba ang Department of Labor and
Employment (DOLE), ang krisis at desperasyon ng mga
manggagawa na makapagtrabaho sa pamamagitan ng hindi
pagbabayad kahit sa minimum na sahod. Marami ring
manggagawa laluna sa mga naluluging maliliit na negosyo
ang napipilitang tumanggap ng lubos na mababang sahod
para lang hindi mawalan ng hanapbuhay.
Ang ganito dinaranas na ibayong pagsasamantala ng mga
manggagawa ay kinumpirma kahit ng Philippine Statistics
Authority (PSA), ahensya ng reaksyunaryong gubyerno. Sa
isinagawa nitong Occupational Wages Survey, lumalabas na
bumagsak nang abereyds na 9% ang dati nang mabababang
sahod ng mga manggagawang Pilipino sa ilalim ng
pandemya. Sinaklaw nito ag 190 klase na trabaho sa 18 linya
ng industriya na nagpapasahod nang orasan (time-rated).
Malamang na mas malala pa ang aktwal na dinaranas ng mga
manggagawa dahil limitado ang sarbey sa mga negosyong
may 20 manggagawa pataas. Hindi nito sinaklaw ang
milyun-milyong inieempleyo sa maliliit na negosyo at yaong
mga nasa impormal na sektor. Sinuri ng sarbey ang mga
sahod mula 2018 hanggang Agosto 2020.
Ayon sa sarbey, bumagsak mula ₱18,108 ang abereyds na
buwanang sahod noong 2018 tungo sa ₱16,486 na lamang
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noong 2020. Sa panahong ito, di signipikante ang itinaas ng
saligang sahod na lumaki lamang ng 0.6% mula ₱13,559
tungong ₱13,646.
Kabilang sa mga manggagawang bumagsak ang sahod ang
mga nasa sumusunod na sektor:
1)

pinansya at seguro, mula ₱18,486 tungong ₱15,986, o
13.5% pagbagsak

2)

real estate, mula ₱16,989 tungong ₱16,238 (9.7% na
pagbagsak)

3)

komersyong pakyawan at tingian, at

4)

sasakyan at motorsiko, mula ₱13,299 tungong
₱12,592

Bagamat bahagyang tumaas, nananatiling mababa ang sahod
sa iba pang sektor kabilang ang mga manggagawa sa:
1)

pagmimina at pagkukwari, ₱13,272 (tumaas nang
14.5%)

2)

elektrisidad, gas, steam and air-conditioning supply,
₱27.253 (tumaas anng 10.7%)

3)

kalusugan at serbisyong panlipunan, ₱14,721
(tumaas nang 9.8%)

Ang mga sahod na ito ay malayo sa minimum na
nakabubuhay na sahod na nasa ₱1,051/araw o ₱31,530
kada buwan.
Simula pa lamang ng pandemya, naglabas ang rehimeng
Duterte ng kautusan na nagbibigay-pahintulot sa mga
kapitalista na magbawas ng sahod o ng oras ng kanilang mga
manggagawa sa tabing ng “pagpreserba ng mga trabaho.”
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Noong Marso 4, sinuportahan ng DOLE ang tulak ng
malalaking negosyo para gawing “pleksibleng paggawa” na
nangangahulugan ng mas mababang sahod, kulang na
trabaho kundiman tahasang pagtatanggal ng mga
manggagawa. Kabilang sa mga pinahintulutan ng DOLE ang
1) pagbabawas ng mga oras o araw ng paggawa; 2)
pagbabawas ng mga manggagawa sa pamamagitan ng
rotasyon at/o paglilipat ng mga manggagawa sa ibang
trabaho; at 3) sapilitang pagbabakasyon.
Sa kasagsagan ng pinakamahigpit na lockdown at malawak
na kawalang trabaho, inilabas ng DOLE noong Mayo 18,
2020 ang Labor Advisory 17 na nagbibigay ng ligal na tabing
para tahasang labagin ng mga kapitalista ang mga batas sa
minimum na sahod. Pinayagaan nito ang mga kapitalista na
kaltasan ang mga sahod at kaakibat na mga benepisyo
hanggang “sumasang-ayon” ang mga manggagawang sa
panahon na ito ay desperadong makabalik sa trabaho.
Itinulak nito ang pagpapatupad ng kaayusang work-fromhome na nagbawas ng oras at araw ng paggawa, at
pumwersa sa mga manggagawa na tumanggap ng mas
mabababang sahod habang bumabalikat ng mas mabibigat
na tungkulin na kumakain ng dagdag na oras ng paggawa.
Pinayagaan din ng DOLE ang basta-bastang pagsisante ng
mga manggagawa sa ngalan ng “pangangalaga ng mga
trabaho sa panahon ng pandemya.”
Binawi lamang ng DOLE ang advisory na ito noong
Setyembre 2020, matapos ang limang buwang tuluy-tuloy na
pagbatikos dito ng mga manggagawa.
Sa inilbas nitong Labor Advisory 17-B 2020, isinaad nito na
ang lahat ng mga paglilipat, rotasyon ng trabaho,
pagbabawas ng araw ng trabaho, pagsasara at iba pang
kaayusan sa trabaho (kabilang ang work-from-home),
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gayundin ang mga pagbabago sa sahod at kaakibat na mga
benepisyo, ay dapat pinamamahalaan ng umiiral na mga
batas, tuntunin at mga regulasyon, desisyon ng mga korte at
collective bargaining agreement, kung meron.” Gayunpaman,
walang pag-aaral ang DOLE kung ibinalik ng mga kapitalista
sa dating antas ang mga sahod ng mga manggagawa nila,
laluna sa sumunod na mga lockdown ng estado.

2-dekadang desaparasidong mga organisador,
patuloy na hinahanap
Pebrero 11, 2022
February 11, 2022
Patuloy ang paghahanap ng mga kamag-anak, mga kapwa
organisador, aktibista at tagasuporta kina Honor Ayroso at
Johnny Orcino, mga aktibista at dating bilanggong pulitikal
na dinukot ng mga militar noong Pebrero 9, 2002.
Dinukot sina Ayroso at Orcino sa Encarnacion Subdivision,
Barangay Sto. Niño 1st, San Jose City, Nueva Ecija ng mga
armadong lalaki na hinihinalang elemento
ng 71st IB.
Ayon kay Aleli Dee Ayroso, asawa ni Honor, “ang mga
pwersa sa seguridad ng estado lamang ang may motibo,
pamamaraan at kakayahan na dukutin ang dalawa. Ginawa
nila ito noong panahon ng batas militar ni Marcos, at nakita
natin kung ilan pang aktibista ang iwinala sa panahon ni
Gloria Arroyo, at maging ngayon sa panahon ni Duterte.”
Sina Ayroso at Orcino ay dating mga aktibistang estudyante.
Naging kasapi ng League of Filipino Students si Ayroso sa
Wesleyan University-Philippines sa Cabanatuan City noong
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dekada 1980. Si Orcino ay naorganisa noong dekada 1970
habang isang mag-aaral sa Central Luzon State University.
Nagpahayag ang Anakbayan-Nueva Ecija at iba pang mga
organisasyon na patuloy nilang igigiit ang paglitaw sa
dalawa at hustisya para sa sa kanila.
“Wala mang katiyakan kung nasaan sila at sila man ay
nawawala, nananatili silang buhay at ang kanilang iniwang
punla ng puspusang pakikibaka ay patuloy na pasisibulin sa
prubsinya,” pangako ng grupo.
Sa ilalim ng rehimeng Duterte, hindi bababa sa 19 ang
dinukot ng estado at nananatiling nawawala hanggang sa
ngayon.

Kasong diskwalipikasyon kay Marcos Jr., tuloy
pa rin
Pebrero 12, 2022
February 12, 2022
Tuloy pa rin ang laban! Ito ang nagkakaisang paninindigan
ng mga grupong nagsusulong sa kasong diskwalipikasyon
laban kay Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang pagtakbo bilang
presidente sa eleksyon sa Mayo 9.
“Nagsisimula pa lamang ang aming paglaban,” ito ang
pahayag ng mga grupong nagsusulong ng
diskwalipalikasyon sa anak ng pinatalsik na diktador Marcos
Sr. Isa sa mga grupong ito ay ang Campaign Against the
Return of the Marcoses and Martial Law (CARMMA).
Ibinasura noong Pebrero 10 ng First Division ng
Commission on Elections (Comelec) ang tatlong
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kinonsolidang petisyon para sa pagdiskwalipika kay Marcos
Jr. dahil siya ay napatunayang nagkasala ng Regional Trial
Court sa Quezon City noong 1997. Nahatulan siyang
mabilanggo ng tatlong taon dahil hindi siya nagbayad ng
kanyang mga buwis sa loob ng apat na taon noong siya ay
bise gubernador at gubernador ng Ilocos Norte.
Isinampa ni Marcos Jr. ang kanyang kaso sa Court of Appeals
kung saan pinatawan lamang siya ng multa bilang parusa sa
kanyang di pagbabayad ng buwis. Gayunpaman, hindi siya
nagbayad ng buwis sa hukuman hanggang sa ngayon.
“Hindi kami nagulat,” ayon kay Bonifacio Ilagan, kilalang
dramatista at convenor ng CARMMA. “Pinagtibay lamang ng
nasabing desisyon ang aming mga pagdududa tungkol sa
integridad ng Comelec at ng prosesong elektoral,” aniya. Isa
siya sa puu-puong libong biktima ng malupit na diktadurang
US-Marcos.
Isinampa namin ang aming mga petisyon dahil naniniwala
kaming susundin ng Comelec ang sinasabi ng batas (“rule of
law”) pero dahil sa ibinunyag ni (dating Election
Commission Rowena) Guanzon, wala kaming pagaalinlangan na ang ahensya ngayon ay nakompromiso, sabi
pa ni Ilagan.
Inaakusahan ni dating presiding commissioner ng First
Division na si Guanzon na kasabwat si Commissioner Aimee
Ferolino upang sadyang patagalin ang pagbaba ng desisyon
hanggang sa pagretiro sa pwesto ni Guanzon sa Pebrero 2.
Sinabi pa niyang isang maimpluwensyang senador na mula
sa Davao City ang nakikisawsaw pabor sa anak ng diktador.
Dahil sa sinasabi niyang “sabwatan,” inilabas ni Guanzon ang
kanyang pusisyon noong Enero 27 para sa pagdiskwalipika
kay Marcos Jr. Nang ipinalabas ang upisyal na desisyon ng
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First Division, kinampihan ni Commissioner Marlon
Casquejo si Ferolino na kwalipikadong kumandidato si
Marcos Jr. At sa pinangagambahan, hindi binilang ang boto
ni Guanzon.
Ayon kay Howard Calleja, abugado ng CARMMA at iba pang
petisyuner, hahamunin nila ang naturang desisyon sa
pamamagitan ng pagsampa ng “motion for reconsideration
(MR)” sa Comelec en banc o sa kabuuan ng Comelec bilang
komite. Malamang na aabot ang kaso hanggang sa Supreme
Court. #

Mga barangay tanod sa Negros, pinag-initan ng
PNP matapos maambus ng BHB
Pebrero 14, 2022
February 14, 2022
Pananakot, panggigipit at paulit-ulit na interogasyon ang
dinanas ng mga naninirahan sa Biao, Binalbagan, Negros
Occidental na pinagbuntunan ng galit ng mga tauhan ng
Philippine National Police (PNP) matapos maambus ng
Bagong Hukbong Bayan (BHB) noong Linggo.
Dalawang pulis ang nasugatan sa opensiba ng BHB-South
Central Negros (Mount Cansermon Command) sa Sityo
Candida 2, sakop ng barangay. Dahil sa kahihiyan,
ibinabaling ng mga pulis ang sisi sa walang-kinalamang mga
sibilyan.
Ayon sa mga ulat, niransak ng mga pulis ang bahay ng isang
magsasaka at winasak ang kanyang motorsiklo habang
walang tao sa bahay. Nang makauwi ang may-ari, ipinailalim
siya sa interogasyon.
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Ipinatawag din kanina ang lahat ng mga barangay tanod ng
Biao para “imbestigahan” sa kanilang “pagkakasangkot” sa
naganap na ambus.
Ang lugar na pinangyarihan ng ambus ay halos isang
kilomentro lamang ang layo mula sa detatsment ng mga
sundalo sa Sityo Elinita at Sityo Bulwang.
Tugon ang armadong aksyon sa tuluy-tuloy na panggigipit at
paglabag sa karapatang-tao ng rehimeng Duterte sa mga
Negrosanon ayon kay Ka Dionesio Magbuelas, tagapagsalita
ng yunit ng BHB. Lihim na nalapitan at nasorpresa ng BHB
ang mga sundalo.
Batid ng BHB sa lugar ang plano ng 303rd IB na muling
maglunsad ng nakapokus na operasyong militar sa mga
barangay ng Binalbagan at Himamaylan sa darating na
buwan.

Tutulan ang pagbabayad sa IMF, giit ng
mamamayang Argentine
Pebrero 14, 2022
February 14, 2022
Puu-puong libong Argentinian ang humugos sa mga
lansangan ng Buenos Aires, kabisera ng Argentina, noong
Pebrero 8 para tutulan ang pakikipagkasundo ng gubyerno
ni Pres. Alberto Fernandez sa International Monetary Fund
(IMF) kaugnay sa pagbabayad ng $44.5-bilyong utang.
“Tutulan ang kasunduan sa IMF!” at “Tutulan ang
pagbabayad sa IMF!” ang sigaw ng mga raliyista matapos
ianunsyo ang kasunduan noong Enero 28 na may layunin
umanong pasikarin muli ang ekonomya ng bansa.
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Ang Argentina, ang ikalawang pinakamalaking bansa sa
South America, kasunod ng Brazil, na may populasyong
mahigit 45 milyon. Sumadsad ang ekonomya ng bansa
noong 2018 nang ipatupad ng gubyerno ni Mauricio Macri
ang mga neoliberal na patakarang piskal bilang kundisyon
ng IMF sa $50 bilyong pautang nito noong taong iyon.
Kabilang sa kundisyon ng IMF ang paglimita sa taunang
gastos ng gubyerno sa 4.4 porsyento lamang ng gross
domestic product. Bunga nito, sumadsad ang ekonomya ng
Argentina: -2.6% noong 2018, -2% noong 2019, at -9.9%
noong 2020 sa kasagsagan ng pandemyang Covid-19. Dahil
sa malalang krisis, natulak ang IMF na kanselahin ang
pautang nito noong Hulyo 2020.
Inamin ng IMF noong nakaraang taon na naging
“mapangwasak” sa bansa ang idinikta nitong labis-labis na
pagtitipid.
Mahigit isang taon nakiusap ang gubyernong Fernandez sa
IMF na buuin ang isang programang “extended fund facility”
na magbibigay ng apat at kalahating taong palugit o
hanggang 2025 bago muling simulan ang pagbabayad-utang
nito. Nakatakda sanang magbayad ang Argentina sa IMF ng
$19 bilyon ngayong taon, $20 bilyon sa 2023, at $4 bilyon sa
2024. Ayon sa mga ekonomista, $4 na bilyon na lamang ang
reserbang dolyar ng Argentina para bayaran ang utang nito.
Iginigiit ng mamamayang Argentine na kanselahin na ang
pagbabayad-utang sa IMF. Ayon kay Juan Carlos Giordano,
isa sa mga lider-manggagawa na nanguna sa protesta, lalong
inilugmok ng programa ng IMF ang mga manggagawa sa
kahirapan. Iginiit niya na dapat gamitin ng gubyerno ang
pondo nito para iahon sa kahirapan ang mamamayan.
Dagdag pa ng isang raliyista, “Gusto nilang bayaran natin
(ang utang). Hinuhuthutan nila tayo. Huwag nating
hahayaan ang ating mamamayan na lumuhod sa IMF.”
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Binatikos nila si Fernandez sa kanyang pagkakaltas sa
subsidyo ng gubyerno sa kuryente, isa sa mga patakarang
pagtitipid na ipinataw ng IMF para makapagbayad ang
estado ng utang. Noong nakaraang taon, naglaan ang
gubyerno ng $10-bilyong subsidyo sa mga kumpanya sa
kuryente para panatilihing mababa ang singil. Kalkhan sa
mga pamilya ay nagbabayad lamang ng $2 kada buwan.
Tinataya ng mga ekonomista na sisirit ang singil sa kuryente
at natural gas nang 17% hanggang 20% simula ngayong
taon dulot ng pagkaltas na ito. Bago maupo sa pwesto, kilala
si Fernandez sa pagiging kontra sa mga patakang neoliberal.
Noong 2021, umabot nang 50% ang tantos ng implasyon sa
bansa, at 36% noong 2020. Kabilang sa pinakamabilis
sumirit ang singil sa transportasyon (58%), at presyo ng
mga pagkain (50%). Ayon sa mismong sarbey ng Central
Bank ng Argentina, inaasahang sisirit hanggang 55% ang
kabuuang tantos ng implasyon sa bansa ngayong taon dulot
ng mga kaltas sa mga subsidyo at pagpaimbulog ng presyo
ng mga bilihin at serbisyo. Papasanin ito pangunahin na ng
20.5% ng populasyon (9.23 milyon) na kumikita lamang ng
mas mabababa pa sa $5.5 kada araw.
Sa kaugnay na balita, nagwelga noong Pebrero 7 ang mga
kasapi ng Private Oil and Gas Union, ang pinakamalaking
unyon ng mga manggagawa sa industriya ng langis sa bansa
at kumakatawan sa 24,000 manggagawa sa tatlong
pubinsya. Nanawagan sila ng dagdag na sahod na anila’y
napag-iwanan na ng implasyon. Ayon sa unyon, “Lagi’t lagi
na lang kinakain ng implasyon ang aming mga sahod.
Ngayon, igigiit namin kung ano ang gusto namin.”
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2 batalyon, ipinwesto sa Masbate sa
desperadong tangkang gapiin ang BHB
Pebrero 15, 2022
February 15, 2022
Dalawang batalyon ang kasalukuyang sumasakop sa isla ng
Masbate (populasyon: 908,920) sa desperadong tangkang
supilin ang mga paglaban ng mamamayan at gapiin ang
Bagong Hukbong Bayan (BHB) sa isla.
Noong ikalawang hati ng Enero, nakumpleto na ang
paglilipat ng buong 96th IB sa Masbate para umano tiyakin
ang kapayapaan at kaayusan sa prubinsya sa darating na
eleksyon sa Mayo. Sinasabing ipinadala ang batalyon para
masaklaw ang 300 barangay sa isla na kunwa’y mga
“hotspot” sa eleksyon. Ang totoo, layunin nitong lalupang
higpitan ang paghahari-harian ng militar sa maraming lugar
sa isla. Bago rito, ang batalyong ito ay dating nakadeploy sa
Camarines Norte.
Sa pagbisita ni LtGen. Bartolome Bacarro, hepe ng Armed
Forces of the Philippines Southern Luzon Command (AFP
Solcom) sa naturang batalyon noong Pebrero 7, iniutos
niyang ubusin ang BHB sa prubinsya bago magtapos ang
termino ni Rodrigo Duterte.
Dahil dito, pinangangambahang lalala pa ang mga paglabag
sa karapatang-tao sa prubinsya. Bago pa man makumpleto
ang buong pwersa ng 96th IB sa Masbate, naroroon na ang
Bravo Company nito noon pang Oktubre 2021 na kabilang sa
mga pasistang tropa ng militar at pulis na sumalakay sa 76
baryo sa 18 bayan sa prubinsya.
Sa ngalan ng umano’y Retooled Community Support
Program ay sinakop ng mga sundalo ang mga barangay
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upang paluhurin ang mga residente na mariing lumalaban sa
pang-aagaw ng lupa ng malalaking proyektong mina at
ekoturismo. Mahigit 21,000 residente ang mapalalayas sa
₱190 bilyong-halagang proyektong ekoturismo sa ikatlong
distrito. Nasa unang distrito naman ang dambuhalang openpit na operasyong mina na dumambong ng mahigit 2,500
ektarya.
Sa mga baryong ito lumaganap ang iligal na detensyon at
interogasyon sa mga residente, pag-aresto batay sa gawagawang mga kaso, pananakot at pagtortyur. Daan-daang
residente ang pinilit sumurender bilang mga kasapi o
tagasuporta ng BHB.
Sa panahong ito, naganap ang pagdukot ng mga pasista sa
limang magsasaka sa Barangay Magsalangi, Milagros noong
Oktubre 22, 2021. Dinala ang mga biktima sa Barangay
Bugtong, Mandaon at doon minasaker. Pinalabas ng militar
na mga kasapi sila ng BHB.
May madugong rekord ang 96th IB noong nasa ilalim pa ito
ng 902nd Brigade na sumasakop sa Camarines Norte at ilang
bayan ng Camarines Sur. Tatlong magsasaka ang
pinahirapan, pinatay at inilibing sa mababaw na hukay sa
Ragay, Camarines Sur noong Mayo 2018. Isang mag-ama
naman ang pinatay ng mga tropa nito sa Labo, Camarines
Norte noong Marso 2020.
Bago pa man dumating sa Masbate ang alinmang pangkat ng
96th IB, Abril 2021 pa lamang ay kinokonsentrahan na ng
operasyon ang Masbate. May 28 baryo sa mahigit 7 bayan sa
katimugang bahagi ng prubinsya ang tinarget ng atake.
Samutsari pang kalupitan ang naitala sa prubinsya, maliban
sa dalawa pang masaker at paisa-isang pagpatay. Katulad ng
iba pa, pinalalabas na mga myembro ng BHB ang mga
biktima.
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Ayon sa datos ng National Democratic Front (NDF)-Bicol,
pinakamarami sa may 229 ekstrahudisyal na pinaslang mula
2016 hanggang Enero 2022 ay mula sa Bicol. Sa Masbate
naman naitala ang 74 biktima ng pagpatay mula nang
humawak ng kapangyarihan si Duterte. Ito ang
pinakamalaking bilang sa rehiyon.
Sa iniulat na pagkakakumpleto sa 96th IB, dalawang buong
batalyon na ng Philippine Army ang nakatalaga sa islang
prubinsya. Katumbas na nito ang 6.6 sundalo kada 10,000
katao kontra sa 2.7 health worker kada 10,000 katao sa
nakaraang mga taon.
Maliban dito, perwisyo din sa masang Masbatenyo ang isang
pangkat ng 31st IB, ang 93rd Civil Military Operations
Company, isang kumpanya ng military intelligence, at
humigit kumulang tatlong batalyon ng pwersang pulis.
Sa panig ng BHB, tiwala itong mabibigo ang huling hirit ng
rehimeng Duterte na wakasan ang armadong rebolusyon sa
prubinsya. Sa panahon ng matinding atake noong Abril
2021, walang napuruhang anumang yunit ng NPA. Mula
Enero2020-Enero 2021, may 58 aksyong militar ang
naisagawa ng NPA na nagdulot ng di bababa sa 72 kaswalti
sa kaaway, at nagwasak sa mga kampo at sasakyan nila.

Lalala ang lagay ng ekonomya kung maluluklok
si Marcos Jr
Pebrero 15, 2022
February 15, 2022
Hindi katulad ng ibang kandidato pagkapresidente, wala ni
pagkukunwari ang kampo ni Ferdinand Marcos Jr. na
mayroon siyang plataporma para sa ekonomya. “Ipinapakita
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nito ang kanyang kawalang interes sa pinakaugat ng mga
problema ng mga Pilipino,” ayon sa Ibon Foundation, na
nagsagawa ng paghahambing ng mga plataporma sa
ekonomya ng anim na kumakandidato pagkapresidente.
“Mahihinuha mula dito na mas abala siyang pagsilbihin ang
sarili sa kanyang pagkandidato.”
Sa paghahambing ng Ibon na pinamagatang “Plataporma sa
ekonomya para kanino?” kinumpara nito ang mga
plataporma ng anim na kandidato sa limang kategorya:
pagpapaunlad ng kanayunan, pagtatayo ng lokal na mga
industriya, proteksyon sa kapaligiran, pagtatanggol sa mga
karapatan and kagalingan ng mamamayan at pagpupunyagi
para sa soberanya at indepensya. Habang nagtala ng
pinakamaraming positibo sina Leody de Guzman at Leni
Robredo, zero o wala ni isang pinanghawakan ni Marcos Jr.
Ganito rin ang obserbasyon ng Capital Economics, isang
institusyon sa pananaliksik na nakabase sa United Kingdom.
Katunayan, “lalala ang kalagayan ng ekonomya sa ilalim ni
Marcos Jr” dahil sa kabiguan niyang maglahad ng adyenda sa
ekonomya,” ayon sa pahayag ng institusyon noong Pebrero
14.
“Malamang na hindi bubuti ang sitwasyon sa ilalim ni
Mr. Marcos, at magiging mas mabilis itong lumala,” ayon sa
lingguhang pagsusuri nito sa kalagayan ng Pilipinas. “Kung
mahahahalal siya, malamang na hindi maabot ng bansa ang
inaasahan nitong paglago,” anito. Tinukoy nito ang mga
problemang bumabagabag sa bansa tulad ng “mahinang
pamamalakad, sadyang pagpapahina sa mga institusyon,
kawalan ng karanasan sa pagtatakda ng mga patakaran,
korapsyon at nepotismo.”
Sa mga interbyu at pahayag ni Marcos Jr sa kampanya, ang
tanging nababanggit pa lamang niya na adyenda sa
- 44 -

ekonomya ay ang pagpapatuloy ng engrandeng programang
Build, Build, Build ng rehimeng Duterte. Ang ambisyosong
programang ito ay malawakang kinukundena bilang
misprayoritisasyon at batbat ng mga anomalya, paboritismo
at korapsyon.

Malawakang sarbeylans ng CIA sa mamamayang
Amerikano, nabunyag sa mga dokumento
Pebrero 15, 2022
February 15, 2022
Ibinunyag noong Pebrero 10 ng dalawang senador na ang
malawakang sarbeylans ng Central Intelllgence Agency (CIA)
sa mamamayang Amerikano sa nagdaang mga taon. Hawak
nina Sen. Ron Wyden at Sen. Martin Heinrich, mga kaanib ng
Democratic Party, ang mga dokumentong declassified o
isinapubliko na nagsasad na mayroong sikretong lagakan ng
datos ng ordinaryong mga Amerikano ang CIA.
Bultuhang kinukulekta ng ahensya ang mga pribadong
impormasyon ng mga indibidwal lingid sa kanilang
kaalaman gamit ang mga programang walang pahintulot
mula sa anumang korte, at walang pahintulot o pagpapaalam
sa sarili nitong kongreso. Laman ng isang dokumentong
declassified ang mga programa o kaalaman na dating
limitado ang nakakaalam o classified pero obligadong
isapubliko matapos ang ilang panahon.
Pinatunayan ng mga dokumentong declassified ang matagal
nang binabatikos na malawakang sarbeylans ng estadong
Amerikano sa mamamayan nito. Isinagawa ito gamit ang
Executive Order 12333, isang kautusang pinirmahan ng
presidente ng bansa sa dekada 1980 na si Ronald Reagan.
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Ang pag-declassify ng naturang mga dokumento ay tulak ng
malakas na panawagang isapubliko ang saklaw ng
pagmamanman ng CIA at iba pang ahensya tulad ng National
Security Agency (NSA) at Federal Bureau of Investigations.
Deka-dekada nang iginigiit ni Senador Wyder na maging mas
bukas ang mga ahensyang namamahala sa inteledyens ng
US.
Noong 2013, isa siya sa kumwestyon sa mga programang
sarbeylans ng National Security Agency na ibinunyag ni
Edward Snowden. Ayon sa mga dokumentong isinapubliko
ni Snowden, tinitipon ng NSA ang lahat ng komunikasyon at
impormasyon na dumadaan sa internet sa isang
dambuhalang lagakan.
Tahasang nagsinungaling ang direktor ng National
Intelligence ng US at sinabing hindi nagtitipon ang estado ng
anumang tipo ng datos ng milyun-milyong Amerikano.

Presyo ng bilihan ng palay, lalupang bababa sa
Marso dulot ng importasyon
Pebrero 15, 2022
February 15, 2022
Salot sa mahigit dalawang milyong magsasaka sa mga
palayan sa nakaraang tatlong taon ang Rice Tariffication
Law o RTL. Ito ang pahayag ng mga magsasaka sa ilalim ng
Kilusang Magbubukid ng Pilipinas sa kanilang rali sa harap
ng upisina ng Department of Agriculture sa Quezon City
noong Pebrero 14, anibersaryo ng pagkakapasa ng RTL.
Ayon sa mga magsasaka, hindi na sila makaagapay sa tuluytuloy na tumataas na gastos sa produksyon habang pababa
nang pababa na presyo ng bilihan ng palay. Noong
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nakaraang taon, sa taya ng Philippine Statistics Authority,
ang abereyds na bilihan ng palay ay ₱60,000 o ₱16 kada kilo.
Ito ay habang nasa ₱16.65 kada kilo lamang ang bilihan ng
palay noong Disyembre 2021, mas mababa nang 9.5%
kumpara sa presyo nito na ₱18.39 kada kilo noong OktubreDisyembre 2020. Halos wala nang natitira sa mga
magsasaka lalupa’t marami sa kanila ay baon sa utang.
Kailangan nilang muling mangutang para makabili ng binhi,
pestisidyo at pataba para sa susunod na siklo ng taniman.
“Matapos ang tatlong taon, klarong hungkag ang pangako ng
Rice Liberalization Law na ibababa nito ang presyo ng
bigas,” ani Marco Valbuena, Chief Information Officer ng
Partido Komunista ng Pilipinas. “Ang bumagsak ay ang
kabuhayan ng masang magsasaka dahil sa pagbaha ng
imported na bigas.”
Babagsak pa ang presyo ng bilihan ng palay nang minimum
na ₱1 kada kilo sa mga buwan ng tag-init (Marso-Mayo),
ayon sa Federation of Free Farmers. Ito ay dahil sa tuluytuloy na pagdagsa ng milyun-milyong toneladang imported
na murang bigas hanggang sa panahon ng anihan.
Ayon sa estadistika ng gubyerno, tumaas ang ani ng palay
noong Oktubre hanggang Disyembre 2021. Ayon sa FFF, ang
masaganang ani, kakumbina ng walang sagkang pag-import
ng bulto-bultong suplay sa buong taon, ay nagbunga sa
sobrang suplay ng bigas pagpasok ng 2022. Sa kabila nito,
tuluy-tuloy pa rin ang pag-import ng estado ng bigas.
Taliwas sa mga pangako ng rehimeng Duterte, dumagsa ang
imported na bigas kahit sa panahon ng anihan. Ayon sa FFF,
40% o 1.2 milyong tonelada sa 2.98 milyon, ang pumasok sa
bansa sa mga buwan ng anihan noong Oktubre, Nobyembre
at Disyembre 2021. Hinila nito pababa ang presyo ng bilihan
ng lokal na palay.
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“Walang silbi ang masaganang ani kung ang presyo ng
bilihan ay napakababa,” ayon pa sa FFF. “Lugi pa rin ang
magsasaka.”
Ayon naman sa Ibon Foundation, bumagsak nang 38% o
mahigit sangkatlo ang kita ng mga magsasaka mula ipatupad
ang RTL noong 2019. Mas malaki ang abereyds na lugi nila
sa panahon ng tag-ulan (47%) kumpara sa tag-init (32%).
Ang netong kita ng magsasaka noong 2019 ay nasa ₱21,324
(₱236.93 kada araw sa 90-araw na siklo ng pagtanim). Mas
mababa ito kumpara sa ₱34,111 netong kita o ₱379.01 kada
araw noong 2018. Sa abereyds, nawalan ng ₱142.08 na kita
kada araw ang magsasaka — malayong mas malaki sa ₱4.65
na sinasabing maiimpok ng kanyang pamilya mula sa pagbili
ng mas mura na imported na bigas.
Sa unang taon ng RTL, bumagsak tungong ₱10-₱15 kada kilo
ang presyo ng bilihan ng palay, ayon sa pananaliksik ng
Bantay Bigas. Pinakamatatarik ang pagbagsak ng presyo
(₱10-₱14) sa mga kinikilalang “rice bowl” ng bansa —
Nueva Ecija, Tarlac, Bulacan, Pangasinan, Isabela, Ilocos Sur,
Mindoro, Bicol, Negros Occidental, Capiz, at Antique. Sa
Agusan del Sur, Davao de Oro, Davao del Norte, South
Cotabato, North Cotabato, Lanao del Norte, at Caraga, nasa
₱11-₱15 ang presyo ng bilihan. Tuluy-tuloy ang pagbagsak
sa apat na magkakasunod na anihan.
Matagal nang panawagan ng mga grupong magsasaka na
isubsidyo ng estado ang presyo ng bilihan ng lokal na palay
nang ₱20 hanggang ₱22 kada kilo.

Maggugulay sa Benguet, tinutulan ang ismagling
at importasyon ng gulay
Pebrero 16, 2022
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February 16, 2022
Hindi bababa sa 250 maggugulay sa Benguet ang nakiisa
noong Pebrero 14 sa inilunsad na karaban na bumagtas sa
mayor na mga kalsada ng La Trinidad, Benguet upang
tutulan ang walang sagkang importasyon at pagpuslit ng
mga gulay at iba pang produktong pang-agrikultura mula sa
China.
Anila, ang pagbaha ng mga imported na gulay gaya ng karots
sa mga palengke ay may malaking epekto sa mga magsasaka
at sa lokal na produksyon ng gulay. Hindi narendahan ang
pagdagsa ng mga ito sa kabila ng isinasagawang
imbestigasyon ng Senado.
Ayon sa mga maggugulay, mas talamak ngayon ang
ismagling, di tulad ng dati na itinatago ang pagpasok ng
kontrabandong gulay.
Reklamo pa ng mga asosasyon sa La Trinidad Vegetable
Trading Area, hindi sapat ang aksyon ng gubyerno na
limitado at ningas-kugon para pigilan ang iligal na pagaangkat. Noong nakaraang taon pa nagreklamo ang 11
pederasyon ng maggugulay sa Benguet kaugnay dito. Daing
nila, paano naipasok ang mga produkto kung matagal na
itong tinututulan ng mga magsasaka?
Pahayag ni Rudy Bulawan, pangulo ng Benguet Vegetable
Truckers and Traders Association, hindi kinakaya ng mga
magsasaka na makipagkumpitensya sa mga murang presyo
ng inismagel na gulay, lalu na’t wala namang ayuda mula sa
gubyerno.
Nagtapos ang karaban sa pagpirma ng “unity statement” ng
mga maggugulay at traders kontra sa ismagling at
importasyon ng mga gulay.
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Nauna nang kinundena ng Kilusang Magbubukid ng Pilipinas
(KMP) ang pag-angkat ng mga imported na gulay at
pagpapahintulot ng gubyerno sa pagbaha nito sa mga
pamilihan. Ayon kay Rafael Mariano, unang nominado ng
Anakpawis Partylist, dapat maging mapagbantay at dapat
mas maging mahigpit ang gubyerno sa ismagling ng mga
produktong agrikultural.
Umabot sa ₱1 bilyon ang halaga ng produktong pangagrikultura na iligal na ipinuslit sa bansa mula Mayo
hanggang Nobyembre noong nakaraang taon. Batay sa ulat
ng upisina ni Sen. Tito Sotto, umabot sa 25 operasyon ng
ismagling ng karne, mamahaling gulay, bawang, sibuyas,
asukal, salmon at tuna, karots, luya at iba pang gulay at
prutas. Maging mga strawberry ay iligal ding inaangkat mula
sa South Korea.

Malawakang konsultasyon kaugnay ng
inamyendahang Batas sa Pamilya sa Cuba,
ikinasa
Pebrero 16, 2022
February 16, 2022
Nagsimula ngayong Pebrero ang malawakang konsultasyon,
mga pulong masa at pagtitipon ng mga Cubano kaugnay ng
pag-amyenda ng gubyerno ng Cuba sa pamumuno ni Miguel
Díaz-Canel Bermúdez, presidente ng republika at unang
kalihim ng Communist Party of Cuba, sa Batas sa Pamilya
(Family Code) ng bansa. Ang mga pagbabagong nilaman ng
borador ay kinikilala ng mga eksperto bilang natatangi at
groundbreaking o kauna-unahan sa Latin America.
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Nilaman ng borador ang ibayong inklusyon ng mga Cubano,
hindi lamang sa usapin ng kasarian o sekswal na
oryentasyon, ngunit sa usapin ng edad, pagkilala sa kanilang
mga kakayahan at pagkakaiba-iba, at gayundin sa pagkilala
sa iba’t ibang mukha o kairalan ng isang pamilya.
Malinaw na inilarawan sa borador ang kasal bilang
“boluntaryong pag-iisa ng dalawang tao” nang hindi
tinutukoy ang kasarian. Taliwas ito sa umiiral na batas kung
saan isinaad na ang kasal ay “pag-iisa ng isang lalaki at
babae.”
Tinanggal din nito ang papahintulot sa mga batang nasa
edad 14 anyos hanggang 18 na magpasya sa kanilang
pagpapakasal. Sa batas na ipinasa noon pang 1975,
pinapayagan ang pagkakasal sa mga batang babae na edad
14 at lalaki na 16 kung babasbasan ng kanilang magulang.
Kabilang din sa amyenda ang pagpapahintulot sa mga ama at
ina na tukuyin ang pagkakasunod-sunod ng apelyido ng
kanilang magiging mga anak.
Itinuturing itong isang rebolusyonaryong dokumento na
nagpapakilala ng mga bagong perspektiba sa napakaraming
aspeto ng arawang buhay ng lipunan. Bukod sa mga
nabanggit, nagbubukas rin ang dokumento ng bagong mga
larangan at pagtanaw sa ugnayan sa trabaho, at pagbibigaydiin sa pangangailangan ng matatandang Cubano.
Sa isang pagtitipon ng Council of Ministers, nagkomento si
Pres. Díaz-Canel Bermúdez na hindi dapat ikupot ang
dokumento sa pantay na kasal lamang, dahil isa itong
komprehensibo, makabago at matatag na kontribusyon sa
lipunang Cubano.
Sa ngayon, hindi pa pagbobotohan ang naturang dokumento
bagkus ay dadaan sa pag-usisa at kritika ng mamamayang
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Cubano. Sa mga pulong at pagtitipon, maaaring magbigay ng
mungkahi, pagdadagdag, pagbabago o pagbura ang mga
Cubano. Binuo ang serye ng konsultasyon hindi para
tiyaking mapakikinggan ang mamamayan.
Naunang inilabas ang borador noong Setyembre 2021 na
pinagtalakayan ng mga eksperto sa mga kaugnay na
larangan at pag-aaral bago isinalang sa debate sa
parlamento. Noong Oktubre 2021 ay bumuo rin ng isang
online na programa o Family Code app ang estado para
maabot ang populasyon. Nilaman nito ang borador at
Konstitusyon ng Republika ng Cuba at nagbigay-daan para
makapagkomento ang mga indibidwal.
Tatakbo ang mga konsultasyon at pagtitipon hanggang Abril
30. Tinatayang magkakaroon ng 78,000 sentruhan ng
pagpupulong ng mamamayan sa loob at labas ng Cuba para
ihayag ang kanilang pananaw. Pagkatapos ay muli itong
isasalang sa Pambansang Asembleya ng Cuba para isaayos at
aprubahan ang bagong bersyon para maisalang sa
pambansang reperendum.
Ang pagbabago sa naturang batas sa pamilya ng Cuba ay
para maiangkop ito sa nilalaman ng inamyendahang
konsitusyon ng bansa noong 2019.
“Naniniwala ako na ang Batas sa Pamilya ay magiging isa sa
pinaka-moderno sa Latin Amerika at iluluklok ang Cuba sa
unahan ng lehislasyon ng batas sa pamilya,” saad ni
Leonardo Pérez, presidente ng Cuban Society of Civil and
Family Law.

Suplay ng abono sa bansa, kukulangin
Pebrero 16, 2022
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February 16, 2022
Iniulat ng Fertilizer and Pesticide Authority (FPA) noong
Pebrero 7 na 415,000 kilo ng abono ang nasira dulot ng
bagyong Odette na tumama sa bansa noong Disyembre
2022. Magdudulot ito ng kakulangan sa suplay sa
apektadong mga prubinsya na inaasahang magreresulta sa
mas mababang ani ngayong taon.
Tinataya ng FPA na ₱12.96 milyon ang nasirang abono.
Kabilang sa nawasak ang mga suplay ng ammonium
sulphate (₱2.79 milyon), complete (₱2.79 milyon), muriate
of potash (₱3.91 milyon), at urea (₱1.64 milyon).
Tinamaan ng bagyo ang mga imbakan ng abono sa limang
rehiyon sa Visayas at Mindanao. Pinakamarami ang nasira sa
Surigao del Norte (8,312 bag o 224,600 kilo na imbak ng
Cardinal Farm Supply), Cebu (2,547 bag o 127,350 ng Atlas
Fertilizer Company), at Negros Occidental (1,031 o 15,550
ng Falcor Marketing Corporation).
Sa pag-aaral ng FPA, natuklasan na kukulangin ang abono sa
Palawan, Negros Occidental, Cebu, Bohol, Leyte, Southern
Leyte at Surigao del Norte. Sa kalkulasyon nito,
kakailanganin ng naturang mga prubinsya ng 3 milyong bag
(50 kilo) ng abono, gayong nasa 947,624 50-kilong bag na
lamang ang suplay sa mga ito. Batay ito sa
inirerekomendang bolyum ng abono na gagamitin kada
klase ng pananim at kasalukuyang bolyum ng imbak na
abono sa mga prubinsya noong huling linggo ng Enero.
Dahil walang nagsasariling industriya sa
pagmamanupaktura ng abono ang Pilipinas, wala itong
kapasidad na agapan ang mga kakulangan. Imbes na
magpaunlad ng sariling produksyon ng abono,
isinasangkalan ngayon ng FPA ang kakulangan ng suplay
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para ibayo pang itulak ang pag-aangkat ng mamahaling mga
abono. Pangunahing nag-iimport ang bansa ng abono mula
sa China.
Bago pa man manalasa ang Odette, dati nang kinahaharap ng
lokal na mga magsasaka ang kakulangan ng abono ginagamit
sa kanilang mga sakahan dahil sa napakataas na presyo ng
imported na abono. Sa abereyds, gumagamit lamang sila ng
157 kilo kada ektarya kada taon. Lubhang napakababa nito
kumpara sa 429.8 kilo sa kada ektarya sa Vietnam. Isa sa
pinakamataas na gastos sa produksyon ang abono, kasama
ng imported na pestisidyo.
Kumpara sa pandaigdigang presyo, napakamahal ng abono
sa Pilipinas. Ang abereyds na presyo ng urea ay ₱1,030 kada
50-kilong sako noong nakaraang taon. Higit doble ito sa
₱505/sako na abereyds na pandaigdigang presyo. Ang
presyo ng ibang pangunahing tipo ng abono kabilang ang
complete NPK (₱1,072), ammonium sulfate (₱586),
ammonium phosphate (₱961) at potassium (₱1,197) ay
napakataas din kumpara sa pandaigdigang abereyds.
Kontrolado ng mga multinasyunal na korporasyong
agrochemical ang pagpepresyo sa mga abono sa Pilipinas.
Noong 2018, nag-angkat ang bansa ng kabuuang 2.37 milyon
metriko toneladang (MT) abono na nagkakahalagang ₱34.76
bilyon. Katumbas nito ang 75% ng kabuuang suplay ng
abono sa bansa (3.15 milyon MT) sa parehong taon.
Noong 2019, tumaas pa ito tungong 2.57 milyon MT (₱35.4
bilyon). Sa bolyum na ito, 40% (1 milyong MT na
nagkakahalagang ₱13 bilyon) ang inangkat mula sa China.
Malaking bolyum din ang inangkat mula sa ibang mga bansa
sa Southeast Asia. Inaangkat ng Pilipinas ang kabuuang
suplay nito ng urea dahil hindi ito pinoprodyus ng mga lokal
na planta. Ito ang nakapagtala ng pinakamataas na bolyum
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(856,853 MT) ng inangkat na abono noong 2018 kasunod ng
ammonium sulfate (496,716 MT).

Importasyon ng asukal, pansamantalang
ipinahinto ng korte
Pebrero 17, 2022
February 17, 2022
Pansamantalang ipinahinto ng Regional Trial Court (RTC)
Branch 73 sa Sagay City, Negros Occidental ang pag-import
ng asukal ngayong taon alinsunod sa hiling ng mga
prodyuser ng asukal sa isla. Inilabas nito ang temporary
restraining order (TRO) nitong Pebrero 15 para pigilan ang
naunang utos ng Sugar Regulatory Board (SRA). Buong
didinggin ang kaso ng tuluyang pagpapatigil ng importasyon
sa Pebrero 27.
Inihain ng mga prodyuser ng asukal ang petisyon para sa
TRO laban sa SRA Sugar Order No. 3 na nagpahintulot sa
pag-import ng 200,000 metriko toneladang (MT) asukal sa
kabila ng sapat na suplay sa bansa. Inilabas ang Sugar Order
3 noong Pebrero 4 para agapan diumano ang napipintong
kasalatan ngayong taon. Isinampa ang petisyon laban dito
noong Pebrero 6.
Ayon sa mga prodyuser, magdudulot ito ng “matinding
inhustisya, kawalan ng kita at pinsala sa industriya ng
asukal,” laluna sa harap ng pinsalang natamo ng mga
magsasaka sa bagyong Odette. Ngayon pa lamang, hinila na
pababa ng napipintong pagbaha ng sobra-sobrang asukal
ang presyo ng hilaw na asukal nang ₱99 hanggang ₱230
kada 50-kilong sako. Malaking hambalos ito sa mga
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prodyuser na umiinda na ng matataas na gastos sa abono at
transportasyon.
Kung umaalma ang mga prodyuser, lalong apektado ang mga
manggagawang bukid na dati nang naghihirap sa
napakababang sahod at kawalang katiyakan sa trabaho.
Nagbabala ang National Federation of Sugar Workers noong
lalong lalaganap ang disgusto ng mga manggagawa sa asukal
kung matutuloy ang importasyon. “Wawasakin nito ang
industriya ng asukal,” ayon sa grupo. Sa taya nito, aabot
700,000 manggagawa sa asukal sa 20 prubinsya ang
apektado ng importasyon. Malulugi ang maraming maliliit
na prodyuser, na karamihan ay mga benepisyaryo ng
reaksyunaryong reporma sa lupa at patuloy na nagtatrabaho
bilang mga manggagawang bukid. Sumasahod lamang sila ng
abereyds na ₱80-₱130 kada araw at dumaranas ng
matinding gutom sa panahon ng Tiempo Muerto.
Sa taya ng isang propesor sa agrikultura, 66,000
manggagawa sa asukal ang kaagad na mawawalan ng
trabaho kung bumaha ang 200,000 MT imported na asukal
ngayong taon. Dagdag sa kanila ang 500,000 manggagawa
na inieempleyo sa kaugnay na mga industriya at serbisyo.
Lahat-lahat, aabot sa 3 milyong Pilipino ang tinatayang
magdurusa sa pagpupumilit ng SRA na mag-import ng
asukal.
Apektado ang mga manggagawa sa asukal nang bumagsak
ang konsumo sa asukal at iba pang pagkaing matamis dulot
ng pagbagsak ng sahod at kita sa ilalim ng pandemya. Noong
2018, umaabot sa 2.463 MT asukal ang kabuuang konsumo
ng bansa. Bumagsak ito tungong 1.373 MT sa panahon ng
pandemya.
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Mga atakeng DDoS, binatikos ng mga
mamamamahayag
Pebrero 17, 2022
February 17, 2022
Sa isang nagkakaisang pahayag ng National Union of
Journalists of the Philippines (NUJP) at mga alternatibo at
independyenteng midya, kinundena ang sunud-sunod na
mga atakeng DDoS (o distributed denial of service) sa mga
website ng mga pahayagan sa nagdaang mga linggo.
Hinaharang ng mga atakeng ito ang paglalathalata ng mga
balita at kwentong may katotohanan at sa gayon ay isang
porma ng cybercensorship lalupa’t isinasagawa ito ng mga
grupong tahasang sinusuportahan, kundiman pinopondohan
ng estado. Ang ganitong cybercensorship ay “walang
puwang sa isang demokrasya,” ayon sa grupo.
Ayon sa mga ulat ng Manila Bulletin, inatake ang mga
website ng CNN Philippines, Rappler and Philippine Star ng
grupong nagpakilalang Pinoy Vendetta, na pinapalakpakan
ng National Task Force-Elcac at naghikayat na atakehin ang
iba pang mga website. Bukod sa kanila, inatake rin ang mga
website ng Altermidya at Bulatlat nang tatlong
magkakasunod na araw. Sa parehong linggo, ayon sa NUJP,
ang mga website ng Inquirer at One News ay
pansamantalang hindi maakses ng mga mambabasa.
“Hindi pa naiimbestigahan ang mga kaso ng pag-atakeng
DDoS sa malalaking komersyal na midya sa ngayon pero
lumalaki ang suspetsa namin na ang mga ito ay plano,
sistematiko at tulak ng pulitika dahil sa dalas at panahon,”
ayon sa pahayag ng grupo. Idinagdag pa ng grupo na ang
mga nasa likod ng pag-atake ay malinaw na takot sa
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katotohanan sa kagustuhang tanggalin sa ere ang mga
website ng mga organisasyon sa pagbabalita.
Nananawagan ang mga nakapirmang organisasyon sa
Department of Information and Communications
Technology at National Bureau of Investigation Cybercrime
Division na kagyat na imbestigahan ang mga ito, pigilan ang
mga pag-atake, kilalanin at panagutin ang mga nasa likod
nito.
Pag-atake sa PRWC website
Ang grupong Pinoy Vendetta rin ang umaangkin sa tuluytuloy na pag-atakeng DDoS sa Philippine Revolution Web
Central (PRWC sa https://cpp.ph), website ng Partido
simula pa noong Nobyembre 2021 na naging dahilan na
pana-panahon ay hindi ito mapasok ng mga tumatangkilik
dito. Inatake rin noon ang website ng National Democratic
Front of the Philippines (NDFP, https://ndfp.org) at ni
Prof. Jose Ma. Sison (https://josemariasison.org). Sa mga
nagdaang mga araw, umaabot ang atake laban sa PRWC sa
mahigit 1 milyong request kada oras.
“Ang mga cybercriminal at cybervandal na ito ay mga
panatiko na inuudyukan ng masamang maka-Hitler na
pananaw na lahat ng mga rebolusyonaryo at demokratikong
pwersa ay dapat patahimikin,” ayon kay Marco Valbuena,
ang upisyal sa impormasyon ng PKP.
Nangako rin siyang sa kabila ng malaking perang ibinubuhos
ng estado sa mga pag-atake, magsisikap ang PRWC na
isulong ang gawain sa pagbabalita para imulat ang
mamamayang Pilipino sa kanilang sadlak na kalagayan,
pakilusin sila para labanan ang mga nang-aapi at pigilan ang
kahit anong banta ng panunumbalik ng mga Marcos sa
kapangyarihan at pananatili ng dinastiyang Duterte.
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Pwersahang pagbabakuna sa mga tsekpoynt ng
militar, ipatutupad sa BARMM
Pebrero 17, 2022
February 17, 2022
Hanggang sa usapin ng pagbabakuna, militarisado pa rin ang
tugon ng mga upisyal ng reaksyunaryong estado. Sa
Bangsamoro Region of Autonomous Muslim Mindanao,
pinakikilos ng mga upisyal ng rehiyon ang mga pulis at
sundalo para harangin ang mga di bakunado sa mga
tsekpoynt at “kumbinsihin” sila na magpabakuna.
Pinuri pa ni Basahry Latip, pinuno ng Bangsamoro
Government Health Ministry, isang ahensya sa ilalim ng
Bangsamoro Transition Authority, ang “tulong” ng militar at
pulis sa “mabilis na pagpapataas sa bilang ng mga
bakunado” sa rehiyon.
Ito ay dahil hinaharang ng mga ito sa mga tsekpoynt ang
mga di bakunado para “kumbinsihin” sila na magpabakuna.
Mula Pebrero 18, balak pang palakasin ng ministro ang
kalakarang ito sa pamamagitan ng pagtatayo ng mga
“vaccination centers” sa tabi ng mga tsekpoynt.
Pinakamababa ang tantos ng pagbabakuna sa BARMM sa
buong Pilipinas. Nitong Pebrero, 1.4 milyong residente ng
rehiyon ang naturukan o 30% pa lamang sa target na
populasyon bago makamit ang “herd immunity.” Ayon
mismo sa lokal na ahensya sa kalusugan, ito ay dulot ng
pagdadalawang-isip ng maraming Moro kaugnay sa bisa at
pangangailangan sa mga bakuna.
Laganap sa rehiyon ang disimpormasyon hindi lamang sa
bakuna kundi tungkol sa Covid-19 at pandemya. Dahilan din
ng malawak na pagdududa ang mga kunsiderasyong pang- 59 -

kultura, at pagtanggi ng mga nakatatanda na mula’t sapul ay
hindi nakatamasa ng serbisyong pangkalusugan. Isang
malaking salik din ang layo ng mga bakunahan at kawalang
kakayahan ng ahensya na abutin ang malalayong komunidad
sa bulubunduking mga erya sa rehiyon.
Sa halip na resolbahin ang mga usaping ito, laluna ang salik
ng kawalang akses ng malaking bilang ng mga Moro,
pamumwersa ang tugon ng BTA.
Walang batas na nagmamandato sa pagbabakuna sa bansa
pero sa aktwal, marami ang pwersado dahil sa mga
restriksyong ipinataw ng estado at malalaking negosyo sa
mga di bakunado. Rekisito ang mga vaccination card para
makapasok sa mga gusali ng komersyo at maging sa mga
upisinang pampubliko. Kailangan din ito para libreng
makakilos at bumyahe saanmang gusto ng mamamayan.

Aktibistang duktor, arbitraryong inaresto sa San
Juan
Pebrero 18, 2022
February 18, 2022
Inaresto ng mga elemento ng Philippine National Police at
Armed Forces of the Philippines si Dra. Ma. Natividad Castro
ngayong araw, Pebrero 18, sa tahanan ng kanyang pamilya
sa San Juan City.
Si Dra. Castro ay isang manggagawang pangkalusugan na
tumulong sa pagtatayo ng mga community health center at
mga programang pangkalusugan sa Mindanao. Nanguna rin
siya sa ilan sa mga fact-finding mission at katuwang ng mga
biktima ng paglabag sa karapatang-tao sa rehiyon. Nagsilbi
siyang pangkalahatang kalihim ng Karapatan-Caraga sa loob
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ng mahabang panahon. Mariing kinundena ng Karapatan,
mga demokratikong organisasyon at mga nakakikilala sa
kanya ang arbitraryong pang-aaresto.
Nagtapos si Dr. Castro bilang valedictorian sa St. Scholastica
College sa Maynila noong 1984 at cum laude sa University of
the Philippines-Manila noong 1992.
Sinampahan siya ng gawa-gawang kaso na kidnapping at
illegal detention at idinadawit sa nangyaring opensiba ng
Bagong Hukbong Bayan sa sa Sibagat, Agusan del Sur noong
December 29, 2018. Pinalalabas ng PNP at AFP na kasapi
siya ng Komite Sentral ng Partido Komunista ng Pilipinas at
tagapangulo ng National Health Bureau nito.
Sa isang pahayag na inilabas ng Free Legal Assistance Group
(FLAG), tumatayong abugado ni Dr. Castro, sinabi nitong
inilipad na ng mga pulis si Dr. Castro tungong Butuan City
ngunit hindi siya nasilayan ng kanyang mga kamag-anak ni
minsan matapos arestuhin.
“Ang mga rekwes para sa kopya ng warrant of arrest, ulat at
mga dokumento kagunay ng pag-aresto at pagbyahe ni
Dr. Castro ay hindi rin pinagbigyan,” dagdag ng FLAG.
Hindi pa rin kinukumpirma ng mga pulis na dumakip sa
kanya kung nasaan si Dr. Castro sa kasalukuyan. Ayon sa
FLAG, dapat nang kumpirmahin ng PNP at hepe nito ang
lokasyon ni Dr. Castro, gayundin ay mabigyan siya ng akses
sa medikal dahil mayroon siyang mga iniindang
karamdaman.
Naglabas naman ng mga pahayag ang mga kasamahan sa
propesyon ni Dr. Castro, kabilang ang UP Manila College of
Medicine Class 1995, na mga kaklase niya, ng mga
panawagan na kagyat siyang palayain at ibasura ang mga
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gawa-gawang kasong isinampa sa kanya ng etado. (Updated:
11:08AM, February 19, 2022)

Anyare Comelec? “Biased” na operasyong
baklas ng mga materyal pangkampanya, umani
ng batikos
Pebrero 18, 2022
February 18, 2022
Umani ng batikos, laluna mula sa kampo ng kandidato
pagkapresidente na si Leni Robredo, ang isinagawa ng
Commission on Elections na Operation Baklas noong
Pebrero 16. Sa maraming bahagi ng bansa, tila tinarget ng
mga empleyado ng Comelec, katuwang ang mga pulis,
bumbero at iba pang pwersang pansegurdad ng estado, ang
mga tarpulin at poster ng kanyang kampo. Pinasok ng mga
tauhan ng Comelec maging ang mga pribadong bahay at
hedkwarters ng kampanyang Robredo para baklasin ang
mga materyal sa loob at paligid nito.
Hindi nakaligtas maging ang isang mural na ipininta ng
kabataan sa bakod ng isang pribadong bahay sa Echague,
Isabela. Walang kaabog-abog na pininturahan ng puti ang
bakod na kulay pink nang walang paalam sa may-ari nito. Sa
parehong bayan, hindi ginalaw ng Comelec ang mga bandera
at tarpulin ng hedkwarters ng mga kampanyang MarcosDuterte.
“Walang kapangyarihan ang Comelec na magbaklas ng mga
campaign materials na ang sukat ay di naaayon sa Comelec
Rules basta’t ang mg ito ay nakapost sa pribadong lugar na
may pahintulot ang may-ari,” ayon kay Atty. Romulo
Macalintal, isang election lawyer. “Mali at labag sa saligang
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batas na basta na lamang binaklas ng Comelec ang mga
campaign materials na ito nang hindi binibigyan ng
pagkakataon na marinig muna ang panig ng mga nagpaskil.”
“Maging ang pagtakda ng sukat ng campaign materials na
ipinapaskil ng mga non-candidate (di kandidato) sa
pribadong lugar ay di rin maaaring pakialaman ng Comelec,”
ayon pa sa abugado. Ito ay dahil ang mga tuntunin ng
Comelec sa gayong mga bagay ay para lamang sa mga
kandidato at di nito saklaw ang hindi kandidato tulad ng
mga tagasuporta lamang.
Bago pa ang koordinadong pagbabaklas sa pambansang
saklaw, isinagawa na ito ng mga lokal na upisyal ng Comelec
laluna sa mga lugar kung saan may malakas na presensya
ang kampanyang Robredo. Inireklamo ng Lawyers4Leni sa
Cagayan de Oro ang malawakang pagtatanggal ng mga
poster ng tambalang Leni-Kiko sa syudad noong Pebrero 11.
Anila, kahit ang mga poster na nakaayon sa sukat na
nakasaad sa Comelec Rules ay binaklas ng mga tauhan nito.
Binaklas din sa syudad ang mga materyal na nakapaskil sa
mga pribadong lugar.
Kabilang sa mga bumatikos si Neri Colmenares, kandidato
pagkasenador ng Makabayan. Aniya, dapat pagtuunan ng
pansin ng Comelec ang pagmamalabis ng mayayamang
kandidato sa pangangampanya sa halip na targetin ang mga
kandidatong relatibong mas maliliit ang pondo at umaasa
lamang sa boluntaryong paggawa ng mga materyal ng mga
tagasuporta nito.
Nagpahayag ang kampo ni Robredo na handa itong kasuhan
ang Comelec at iba pang sangkot sa iligal na pagbaklas ng
kanilang mga materyal pangkampanya.
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Bago nito, inulan na ng batikos ang Comelec sa desisyon
nitong ibasura ang petisyon para idiskwalipika at ikansela
ang kandidatura ni Ferdinand Marcos Jr. Marami rin ang
nagkwestyon sa maanomalyang paggawad nito ng kontrata
sa transportasyon ng mga kagamitang pang-eleksyon sa
kumpanyang F2 Logistics na pag-aari ng kroni ni Duterte na
si Dennis Uy. Para sa kanila, ang tagibang na Oplan Baklas ay
dagdag patunay sa pagkiling ng ahensya at mga komisyuner
nito sa rehimen at sa tambalang Marcos-Duterte.

Mga tindig ng mga kandidato sa pagkapresidente sa usapang pangkapayapaan
Pebrero 18, 2022
February 18, 2022
Apat sa anim na prominenteng kandidato para sa
pagkapangulo ng bansa ang pabor na ipagpatuloy ang
usapang pangkapayapaan sa pagitan ng National Democratic
Front of the Philippines (NDFP) at Government of the
Republic of the Philippines (GRP).
Sa porum na inorganisa ng Citizens Alliance for Just Peace
(CAJP) ipinahayag ni Sen. Manny Pacquiao noong Pebrero 15
na nauunawaan niya kung bakit humahawak ng armas ang
mamamayang Pilipino upang labanan ang gubyerno. Pabor
siya na buksang muli ang usapang pangkapayapaan sa
pagitan ng NDFP at ng GRP upang resolbahin ang ugat ng
armadong tunggalian.
Ani Pacquiao, “… kung hindi ako naging boksingero,
malamang humawak din po ako ng armas at namundok
dahil sa kahirapan namin noon”. Bilang paraan para
maharap ang mga ugat ng armadong tunggalian
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kinakailangan ng mamamayan ng tunay na kaunlaran at
kabuhayan, pagdidiin niya sa kanyang punto.
Maaalalang nakatakda na sanang lagdaan ng mga prinsipal
ng NDFP at ng GRP (na kinakatawan ni President Rodrigo
Duterte) ang kasunduang Comprehensive Agreement on
Socio-Economic Reforms (CASER) nang ipinatigil ni Duterte
ang usapang pangkapayapaan sa pamamagitan ng
Proclamation 360 noong Nobyembre 23, 2017.
Kasunod nito, noong Disyembre 5, 2017 ibinaba ni Duterte
ang Proclamation 374 na nagbansag sa Partido Komunista
ng Pilipinas (PKP) at sa Bagong Hukbong Bayan (BHB) na
“mga terorista”. Kasabay nito ay inilunsad niya ang todolargang gera laban sa mga rebolusyonaryong pwersa. Sa
makailang beses, nangako siyang kanyang dudurugin ang
armadong rebolusyon. Ngunit nang muling mabigo ito,
ipinaatras niya ang taning bago matapos ang kanyang ligal
na termino sa Hunyo 2022.
Pabor din si Leody de Guzman, isa ring kandidato sa pagkapresidente, na muling magbalik sa negosasyon ang
magkabilang panig upang ipagpatuloy ang naudlot na
usapang pangkapayapaan. Kaugnay nito, kinilala niya ang
pangangailangang ipatupad ang tunay na reporma sa lupa
upang masagot ang inhustisyang idinadaing ng masang
magsasaka.
Sa isang debate na inorganisa ng Sonshine Media Network
International (SMNI), naniniwala si De Guzman na kapag
seryosong hinaharap ng gubyerno ang usapang
pangkapayapaan ay mareresolba ang limang dekadang
armadong tunggalian sa Pilipinas.
Bago pa nito, nananawagan sina Vice President Leni
Robredo at Mayor Isko Moreno ng Maynila na dapat
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ipagpatuloy ang usapang pangkapayapaan. Bukas din sila sa
panawagang buwagin ang NTF-Elcac at ibasura ang mapaniil
na Anti-Terorrism Act of 2020.
Sa kabilang banda, binatikos ng PKP sina Ferdinand
(Bongbong) Marcos Jr. at Sen. Panfilo Lacson, mga aspirante
din sa pagka-presidente, dahil isinusulong nila ang “local
peace talks”. Ayon kay Marco Valbuena, pinuno sa
impormasyon ng PKP, ang “local peace talks” sa katunayan
ang siyang ipinalalaganap ng tiranong si Duterte at ng
kanyang huntang sibil-militar na NTF-Elcac.
Ayon kay Valbuena, nagsisilbi lamang bilang isang sandata
para sa kontra-insurhensya ang “local peace talks”. Hindi
magkatugma ang usapang pangkapayapaan ng NDFP at ang
isinusulong ng GRP, Lacson at Marcos Jr. na “local peace
talks” dahil ito ay ginagamit ng reaksyunaryong gubyerno
para magsagawa ng saywar at operasyong intelidyens laban
sa mamamayan at sa kanilang hukbong bayan.
Sa tabing ng pagdaos ng usapan sa “grassroot level,” pakay
nitong atakehin at wasakin ang nagsasariling mga samahan
ng mamamayan upang isabotahe ang kanilang pagkakaisa at
kuhaan sila ng kakayahang ipagtanggol ang kanilang lupa,
kanilang mga karapatan at kagalingan.#

Pambayad sa utang ni Duterte, bagong mga
buwis na naman
Pebrero 19, 2022
February 19, 2022
Balak ng mga upisyal sa ekonomya ng estado na magpataw
ng panibagong mga buwis at palawakin ang saklaw ng dati
nang mga buwis sa pagkain, gamit sa produksyong pang- 66 -

agrikultura, transportasyon, kuryente at iba pang batayang
pangangailangan para bayaran ang pamanang bilyunbilyong utang ng rehimeng Duterte.
Ibinunyag kahapon ni Finance Secretary Carlos Dominguez
III na obligado ang susunod na administrasyon na magpataw
ng buwis sa mga sektor na “hindi pa nabubuwisan” para
mabayaran ang mga utang ng estado.
Kabilang sa kanyang iminungkahing buwisan ang lahat ng
mga aytem at transaksyon na dating exempted sa 12% na
VAT (value added tax) tulad ng pagbili ng pataba at iba pang
mga produktong pang-agrikultura, bayad sa inuupahang
bahay, serbisyong pampinansya ng mga bangko at iba pang
daluyan ng padalang pera, mga produkto at serbisyong
binibili o tinatangkilik ng mga senior citizen at marami pang
iba.
Iminungkahi din ni Domiguez ang pagpapataw ng dagdag na
excise tax, katulad ng ginawa ni Duterte sa langis — isa sa
mga dahilan kung bakit napakataas ang presyo ng mga
produktong petrolyo ngayon. Aniya, pinag-aaralan na
ngayon ang pagdadagdag ng buwis sa sigarilyo, e-sigarilyo,
mga inuming nakalalasing, mga inuming inasukalan at
karbon (ginagamit sa paglikha ng kuryente). Lalo itong
papatong sa abot-langit nang presyo ng mga produkto at
serbisyo sa ngayon.
Ani Dominguez, “tiwala” siya na ipagpapatuloy ng mga
teknokrata sa gubyerno ang mga patakaran na ipinatupad ng
rehimeng Duterte kaugnay sa pangungutang at pagpapataw
ng buwis. Kabilang dito ang pagbabawas ng buwis sa
malalaking kumpanya sa ilalim ng batas na CREATE.
Umabot sa $2 bilyon (mahigit ₱102 bilyon) ang inutang ng
rehimeng Duterte para apulain diumano ang pandemya
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nitong nakaraang dalawang taon. Kabilang dito ang $1.2
bilyon na na ipinambili ng bakuna, halos lahat mula sa China,
at $800 milyon para sa mga booster at bakunang pambata.
Walang anumang pagtutuos sa mga transaksyong ito, at
hindi isinasapubliko kahit ang presyo ng bawat bakunang
binibili ng bansa mula sa China.
Sa kabuuan, umabot na sa ₱11.9 trilyon o 63.1% ng lokal ng
gross domestic product (GDP) ang utang ng Pilipinas noong
katapusan ng Setyembre 2021. Lampas ito kahit sa
pamantayang itinakda ng mga imperyalistang institusyon
tulad ng World Bank na 60% — ang antas na kayang
bayaran ng mga bansang tulad ng Pilipinas.
Ayon sa Ibon, isang grupo sa pananaliksik, kung nais ng
estado na makalikom ng rebenyu para pasikarin ang
ekonomya, dapat patawan nito ng buwis ang yaman ng mga
bilyunaryong Pilipino at kita ng malalaking korporasyon,
imbes na ang mga pamilyang mababa at katamtaman
lamang ang kita.
Sa taya ng grupo, maaaring umabot sa ₱476.1 bilyon ang
kikitain ng gubyerno kung bubuwisan nang 1%-3% ang
kabuuan hawak na yaman ng mga bilyunaryo. Maaari nang
gamitin ng estado ang pondo mula rito para ipantustos sa
mga programa para sa serbisyong sosyal at pangkagalingan
ng mamamayan.
Noong nakaraang taon, lumaki nang 30% ang pinagsamang
yaman ng 50 pinakamayayamang Pilipino. Apat sa kanila
ang nakapagdagdag ng $1 bilyon sa kanilang netong halaga
sa loob lamang ng taon.
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Bhumkal Diwas, ginunita ng rebolusyonaryong
mamamayan ng India
Pebrero 20, 2022
February 20, 2022
Ipinagdiwang noong Pebrero 10 ng rebolusyonaryong
mamamayan sa Bastar, isang dibisyon sa estado ng
Chattisgarh, ang Bhumkal Diwas bilang paggunita sa
makasaysayang pag-aaklas ng mga Adivasi (mamamayang
katutubo sa India) laban sa kolonyalistang British noong
1910. Libu-libo ang nagtipon sa mga distrito ng Bastar,
Bijapur, Dantewada at Sukma. Itinuturing din nila itong
Araw ng Pagkakatatag ng mga rebolusyonaryong komite ng
mamamayan na tumatayong mga lokal na organo ng
kapangyarihan sa kani-kanilang mga lugar.
Tinangkang pigilan ng mga pulis ang mga pagtitipon. Sa
isang distrito, mahigit 25,000 ang hindi pinayagang tumuloy
sa lugar ng selebrasyon.
Amin ang tubig, gubat at lupa!
Kasabay ng mga pagdiriwang, libu-libo ang nagtipon sa mga
sentro ng pagkilos para igiit ang kanilang mga karapatan at
labanan ang matinding pasismo ng reaksyunaryong
estadong Indian. Sa Kanker, isang distrito sa hilagang bahagi
ng Bastar, libu-libo ang nagtipon para ipanawagan ang “Jal,
Jungle, Jamee, hamara hai, hamara hai” (Amin ang tubig,
gubat at lupa!) laban sa pandarambong ng mga dayuhan at
lokal na kumpanya. Mula pa Disyembre 8, 2021, tuluy-tuloy
na nilang tinutulan ang plano ng reaksyunaryong estadong
Indian na magtatag ng mga pook panturista sa pagitan ng
kanilang mga komunidad at ang planong konstruksyon ng
tulay na anila’y ilalatag para mas dambungin ang kanilang
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kagubatan. Sa distrito ng Silinger, walang patid ang
kampanya ng mga residente para palayasin ang bagongtayong mga detatsment ng paramilitar mula pa Mayo noong
nakaraang taom.
May mga pagtitipon rin kung saan nanawagan ang
mamamayan ng hustisya sa pagpatay ng mga pulis sa
kanilang mga kamag-anak. Iginiit nilang parusahan ang mga
sangkot na pulis sa mga pamamaslang.
Sa isa pang distrito, idinaos ang isang espesyal na pulong sa
mga tribong Gond na nakakalat sa 60 distrito sa pitong
estado (rehiyon) sa Dandakaranya na magkaisa at lumaban
para sa tubig, gubat at lupa.
Tinututulan din ng mga katutubong mamamayan ang
operasyon sa mina ng mga dayuhang kapitalista.
Kampanya sa paghahanda ng mga tubigan
Kasabay ng Bhumkal Diwas, ipinagdiwang rin ng
mamamayan ang tagumpay ng kampanya sa malawakang
land leveling na sinimulan noong 2011. Ang land leveling ay
paghahanda sa lupa para makapag-ipon ito ng tubig at
maabot ng pagdaloy ng tubig mula sa mga dike ng irigasyon
katulad ng mga tubigan ng palay sa Pilipinas. Ang kampanya
ng paghahanda ng lupa para maging tubigan ay bahagi ng
rebolusyonaryong reporma sa lupa para paunlarin ang
atrasadong agrikultura at itaas ang produksyon sa
kanayunan ng India.
Partikular sa Bastar, nakaasa sa ulan ang pagsasaka ng
mamamayan. Nakakapagtanim lamang sila malapit sa mga
pond (maliit na lawa) at bukal. Inilunsad dito ang kampanya
para sa tubigan noong 2011.
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Pinangunahan ng mga Jantana Circar ang kampanya sa
pagpapatag ng masasaklaw na mga lupain. Naglaan ang mga
komite ng minimum na 5 hanggang 20 araw ng pagpapatag
ng lupa kada komunidad. Bago ikinakasa ang trabaho sa mga
sakahan, idinadaos nito ang mga pulong pagsisiyasat kung
saan sinusuri ang katayuan sa ekonomya ng taumbaryo at
pagpirmi sa pagsusuri sa uri ng mga pamilya. Itinatakda dito
kung sinu-sino ang may pinakamatitinding pangangailangan.
Isinasama sa kolektibong pagsisikap ang mga lupa ng mga
martir at mandirigma ng People’s Liberation Guerilla Army,
ang hukbong bayan sa India. Kada taon, mahigit 1.5 lakh o
150,000 ang buong siglang lumalahok sa mga aktibidad na
ito.
Tuwing may kolektibong pagpapatag, umaalalay ang mga
departamento sa pangkalusugan ng mga Jantana Circar.
Lumalahok din ang mga Pulang gerilya. Dahil walang mga
makinang pang-agrikultura, nagdadala ng kani-kanyang
gamit ang mga magsasaka. Tuwing gabi, nagtatanghal ng
mga programang pangkultura ang mga artista ng bayan. Sa
huling araw ng aktibidad, nagkakatay ang mga komite ng
baka bilang handog sa mga kalahok. Kada taon, naglalaan ng
pondo ang mga lokal na gubyernong bayan para ipantustos
sa aktibidad na inihahalintulad ng CPI-Maoist sa trabahong
komunal.
Noong 2021, inilunsad ng Dandakaranya Special Zonal
Commitee ang pagsusuma sa 10 taong karanasan sa
kampanya. Sangkot rito ang lahat ng mga komite ng
mamamayan. Sakop ng pang-sonang komite ang malalawak
na rehiyon ng Chhattisgarh, Odisha, Telangana at Andhra.
Hindi kailanman naging masaya ang reaksyunaryong estado
sa mga repormang agraryong saanmang bahagi ng
Dandakaranya. Sa nakaraang 10 taon, hindi bababa sa anim
na kasama ang napatay sa mga pananalakay ng mga pwersa
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ng estado sa mga aktibidad na ito. Iligal na sinasamsam ng
mga pulis ang mga gamot na inihahanda ng mga komiteng
medikal. Pinaiigting nila ang mga operasyong pantugis sa
mga panahong naghahanda para sa pagtatanim ang
mamamayan. Pero dahil malikhain ang masa, may mga
pamamaraan na sila para linlangin o ilihis ang atensyon ng
kaaway mula sa kanilang mga aktibidad.
Hango sa ulat na ibinahagi ni Kasamang Amrut ng
Communist Party of India-Maoist

Motorcade ni Marcos sa Caloocan, ginulantang
ng protesta
Pebrero 20, 2022
February 20, 2022
Ginulantang ng protesta ang motorcade kahapon ng
tambalang Marcos-Duterte, sa Caloocan City nang biglang
lumitaw sa harap ng San Roque Cathedral ang malalaking
banderang may nakasulat na “Huwag iboto ang
magnanakaw at sinungaling!.” Sa pangunguna ng Bayan
Muna, tangan ng mga nagrali ang mga plakard na nakasulat
ang “Never Again!” habang dumadaan ang sasakyang lulan si
Marcos Jr at kanyang mga kandidatong senador sa ilalim ng
“Uniteam.”
Nagprotesa rin ang mga kabataang aktibista ng AnakbayanCaloocan sa St. Joseph Avenue nang dumaan ang motorcade
ng “UniTeam” sa lugar.
Hindi nagpatinag ang mga nagrali sa kabila ng
pangangantyaw at pambubuska ng mga tagasuporta ng anak
ng diktador. Nagsabit sila ng iba pang mga istrimer sa ruta
na dinaanan ng motorcade.
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Pinangungunahan ng grupong Campaign Against the
Marcoses and the Return of Martial Law (CARMMA) ang
matinding paglaban sa tambalang Marcos-Duterte. Ayon sa
kanila, gagawin nito ang lahat para labanan ang
pagpapanumbalik sa pwesto ng mga Marcos at ekstensyon
sa pwesto ng mga Duterte.
Tinuligsa nito ang tema ng kampanya ng UniTeam. “Ang
pagkakaisang walang hustisya ay impunity. Ang tunay na
pagmamahal sa bansa ay nangangahulugan ng paglaban sa
mga nagnanasang maging diktador at pakikipaglaban para
sa karapatan at kalayaan.”

500 Palestino, nakakulong nang walang kaso
Pebrero 21, 2022
February 21, 2022
Parami nang paraming aktibista, tagapagtanggol ng
karapatang-tao, at maging mga batang Palestino ang
arbitraryong inaaresto at walang kaso at taning na
ikinukulong ng estado ng Israel gamit ang pakanang
“administratibong detensyon.” Ginagamit ng Israel ang
mapaniil na pakanang ito, para arestuhin ang sinumang
binansagan nitong “banta sa seguridad” at ikinukulong nang
hanggang anim na buwan nang hindi kinakasuhan o
inihaharap sa korte. Inangkin pa ng Israel ang awtoridad na
walang taning na palawigin ang detensyon. Ayon sa grupo sa
karapatang-tao, mayroong 500 Palestino ang kasalukuyang
ikinulong gamit ang pakanang “administratibong
detensyon.”
Kabilang sa kanila si Khitam Saafin, tagapangulo ng Union of
Palestinian Women’s Committees (UPWC), isang
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organisasyong sibil na matagal nang tumutulong sa
kababaihang Palestino. Noong Pebrero 16, sinentensyahan si
Saafin ng dagdag na 15-buwang pagkakakulong matapos
idinetine siya nang walang kaso at paglilitis sa nakaraang
isang taon at tatlong buwan. Inaresto si Saafin noong
Nobyembre 2020 sa akusasyong myembro siya ng Popular
Front for the Liberation of Palestine at pinatawan ng 6buwang “administratibong detensyon.”
Tinawag ng mga tagapagtanggol sa karapatang-tao sa
Palestine ang pag-aresto at pagkukulong kay Saafin bilang
bahagi ng nagpapatuloy na pang-aatake ng Israel para
patahimikin ang mga nakikibaka laban sa okupasyon ng
Israel sa mga lupa ng Palestine. Ang UPWC ang isa sa anim
na NGO (non-government organisation) na idineklarang
“terorista” ng estadong Israeli noong Oktubre 2021.
Noong Disyembre 21, 2021, nagpasya ang mga Palestinong
nakapailalim sa “administratibong detensyon” na iboykot
simula Enero 1 ang mga korteng militar ng Israel. Ibig
sabihin, hindi sila dadalo, gayundin ang kanilang mga
abugado, sa mga pagdinig na ipatatawag ng mga ito. Iginigiit
nila ang kanilang kagyat na kalayaan mula sa arbitraryo at
iligal na detensyon.
Ang pakanang “administratibong detensyon” ay labag sa
mga batayang karapatang-tao sa nararapat na proseso, ligal
na representasyon at paghaharap sa korte ng sinumang
akusado. Sa ilalim nito, hindi alam ng inaaresto kung ano ang
kanyang krimen, hindi siya makapaghahanda ng depensa at
hindi niya malalaman kung kailan siya pakakawalan ng
estado. Ginagamit ito ng Israel para lalupang palawigin ang
pagkukulong sa maraming detenidong pulitikal.
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Mga protesta
Pebrero 21, 2022
February 21, 2022
Pagtaas ng presyo ng langis, kinundena
Nagpiket ang mga tsuper at opereytor sa istasyon ng Petron
sa Commonwealth Avenue, Quezon City noong Pebrero 14
upang kundenahin ang tuluy-tuloy na pagtaas ng mga
presyo ng langis mula Enero. Panawagan nila na irolbak ang
mga presyo, isabansa ang kumpanya ng langis na Petron
Corporation at iatras ang pabigat na excise tax na ipinataw
ng rehimeng Duterte sa mga produktong petrolyo.
Samantala, inikot ng mga kasapi ng League of Filipino
Students ang mga paradahan ng dyip at traysikel upang
magpaliwanag sa mga epekto ng pagtaas ng presyo ng langis
at magpapirma ng petisyon para sa pagbasura ng Oil
Deregulation Law at excise tax sa langis.
Maggugulay, nagkaraban sa Benguet
Nagkaraban ang 250 maggugulay at negosyante ng gulay
noong Pebrero 14 sa mayor na kalsada ng La Trinidad,
Benguet upang tutulan ang walang sagkang importasyon at
pagpuslit ng mga gulay at iba pang produktong pangagrikultura mula China.
Reklamo pa ng mga asosasyon sa La Trinidad Vegetable
Trading Area, hindi sapat ang aksyon ng gubyerno na
limitado at ningas-kugon para pigilan ang iligal na pagaangkat. Noong nakaraang taon pa nagreklamo ang 11
pederasyon ng maggugulay sa Benguet kaugnay dito.
3 taon ng pahirap na RTL
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Muling nanawagan ang mga magsasaka na ibasura ang Rice
Tariffication Law sa pangatlong taon mula nang ipasa ito. Sa
kanilang protesta sa harap ng Department of Agriculture
noong Pebrero 14, sinabi nilang bumagsak ang kanilang kita
at halaga ng kanilang mga ani dahil sa importasyon ng
murang bigas. Anila, nag-anak ang batas ng mas malalaking
problema tulad ng kagutuman, pagkalubog sa utang habang
patuloy pa rin namang mataas ang presyo ng mga bilihin.
Naglunsad din ng parehong pagkilos ang Bantay Bigas-Bicol.
Ika-10 taon ng One Billion Rising.
Nagtipon ang iba’t ibang grupo ng kababaihan at mga
tagasuporta nila sa harap ng Commission on Human Rights
sa Quezon City noong Pebrero 14 para gunitain ang ika-10
taon ng One Billion Rising, pandaigdigang kampanya laban
sa karahasan sa mga kababaihan. Ngayong taon, layunin ng
kampanya na bigyang-pokus ang inhustisya na dinaranas ng
mga biktima ng karahasan.
Ayon sa Gabriela, ngayon higit kailanman, kinakailangang
tumindig upang ipagtanggol ang karapatan at seguridad ng
mga kababaihang Pilipino. Nagkaroon din ng programa sa
Albay, Kalinga at Baguio City.
Protesta sa Hacienda Murcia
Tahimik na nagmartsa ang mga residente at magsasaka ng
Purok Cojuangco sa Hacienda Murcia tungong munisipyo ng
Concepcion, Tarlac noong Pebrero 4 upang tutulan ang
bantang pagpapalayas sa kanilang mga tahanan. Ayon sa
mga residente, ilang dekada na silang naninirahan sa lugar
at hindi man lamang naabisuhan ng lokal na pamahalaan
hinggil sa reklasipikasyon ng kanilang lupa na dating
pagmamay-ari ng Pamilyang Cojuangco-Aquino.
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Anila, taong 2019 nang makatanggap sila ng banta ng
pagpapalayas at pagbabawal sa kanila na magsaka mula sa
mga Cojuangco at kumpanyang Landfactors, Inc. na umagaw
sa kanilang lupa. Sinampahan din ang mga magsasaka ng
kasong panloloob at panggugulo.
Ang Landfactors, Inc ay nakapailalim sa SM Development
Corporation ng pamilyang Sy.
Rita Baua, beteranong aktibista, pinarangalan
Binigyang parangal ng mga aktibista at iba’t ibang sektor si
Kasamang Rita Baua noong Pebrero 6 sa St. Peter Chapels sa
Quezon Ave., Quezon City. Si Ka Rita o Taritz para sa mga
aktibista ay naorganisa sa panahon ng martial law habang
nagtuturo sa St. Joseph’s College, Pasig Catholic School, at
St. Scholastica’s College. Sa lansangan, namulat siya at
nakahanap ng mas malaking klasrum. Siya ay naging
organisador ng mga magbubukid sa Negros at Mindanao, at
internasyunalista na naging bahagi ng Ecumenical
Movement For Justice and Peace at Ecumenical Partners for
International Concerns. Sa mahabang panahon, naging lider
at kasapi ng Bagong Alyansang Makabayan si Taritz.
Malawak din ang kanyang partisipasyon sa mga gawaing
internasyunal.
Pumanaw si Ka Rita sa sakit noong Pebrero 3 at inilibing
noong Pebrero 7 sa Himlayang Pilipino.

Panggigipit sa mga komunista sa Germany,
kinundena ng PKP
Pebrero 21, 2022
February 21, 2022
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Kinundena kahapon ni Marco Valbuena, upisyal sa
impormasyon ng Partido Komunista ng Pilipinas (PKP), ang
isinasagawang pagtugis sa tatlong upisyal ng MarxistischLeninistische Partei Deutschlands (MLPD), isang partido
komunista ng manggagawang German.
Ayon sa MLPD, pinaghahanap ngayon ng Federal Criminal
Police Office BKA ang tagapangulo ng partido na si Gabi
Fechtner sa buong Europe. Noong nakaraang taon, si
Fechtner, kasama si Stefan Engel, pinuno ng Revolutionärer
Weg (Revolutionary Way), pahayagang teoretikal ng MLPD,
at si Monika Gärtner-Engel, responsableng tao ng MLPD sa
gawaing internasyunalismo, ay naiulat na hinahanap ng mga
ahente ng estadong German. Sa loob ng halos kalahating
taon simula Disyembre 3, ang tatlo ay itinuring na “wanted”
(hinahanap ng batas) sa buong Schengen Area (na
kinabibilangan ng 26 bansa sa Europe.)
Ayon kay Valbuena, ang pasistang pagtugis sa MLPD ay
nagpapaalala sa witch-hunt na isinagawa ni Hitler at
pagsupil sa mga komunista kasabay ng pag-angat niya bilang
isang pasistang hibang.
Binigyang-katwiran ng tinatawag na Office for the
Protection of the Constitution ang paglalabas ng atas laban
sa mga lider ng MLPD sa sinasabi nitong “pakikipag-ugnayan
sa mga teroristang organisasyon” sa Kurdistan at Turkey.
Sumusuporta ang MLPD sa mamamayan at pwersang
rebolusyonaryong Kurdish at Turkish sa kanilang
makatarungang paglaban sa pasistang rehimen ni Erdogan
sa Turkey.
Binanggit din ni Valbuena na matagal nang sumusuporta ang
MLPD sa pakikibaka ng mamamayang Pilipino laban sa
pasistang pang-aapi at paglaban nito para sa pamabansa at
panlipunang paglaya.
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“Ang tumitinding pag-atake laban sa MLPD ng estado ng
reaksyunaryong monopolyong burgesya ay patunay na
epektibo nitong ginagampanan ang tungkuling labanan ang
imperyalismong Germany at isulong ang komunistang
adhikain para sa mamamayang German at internasyunal na
proletaryado at lahat ng api at pinagsasamantalahang
mamamayan,” dagdag ni Valbuena.
Ipinarating ni Valbuena ang pakikiisa ng PKP sa MLPD at sa
mga upisyal nito at kasapian sa kanilang paglaban sa
umiigting na pasistang pang-aapi sa kanila.
“Kinikilala ng Partido ang militansya at determinasyon ng
MLPD,” dagdag pa niya. Nanawagan rin si Valbuena sa lahat
ng mga progresibo at rebolusyonaryong pwersa at
organisasyon sa Pilipinas at sa buong mundo na ipagtanggol
ang MLPD.
Nagpahayag din ng hiwalay na pakikiisa si Prop. Jose Maria
Sison bilang Chairperson Emeritus ng International League
of People’s Struggle sa MLPD.
Ayon kay Prop. Sison, ang mga pag-atakeng ito sa MLPD ay
labag sa kanilang integridad, demokratikong karapatan at
pundamental na mga kalayaan bilang isang awtorisado at
protektadong demokratikong partido sa ilalim ng
konstitusyon.
Idinagdag din ni Prop. Sison na, kahit kailan, ang
pakikipagkaisa sa laban ng api at pinagsasamantalahang
mamamayan sa daigdig, ay hindi terorismo.

Dalawang bata, napaslang sa walangpatumanggang pamamaril ng 20th IB
Pebrero 22, 2022
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February 22, 2022
Walang-patumanggang pamamaril ng mga tropa ng 20th
Infantry Battalion ang kumitil sa buhay ng dalawang bata sa
Barangay Roxas, Catubig, Northern Samar noong Pebrero 8.
Taliwas ito sa ipinakakalat ng Armed Forces of the
Philippines na napatay sila nang “maipit” sila sa
“engkwentro” sa pagitan ng mga sundalo at Bagong
Hukbong Bayan.
Sa pahayag ng National Democratic Front (NDF)-Eastern
Visayas noong Pebrero 17, ang isang 12-anyos na Grade 6 at
isang 9-anyos na bata ang napaslang sa pamamaril ng mga
sundalo. Isang bata pa ang malubhang nasugatan.
“Ang karumaldumal na krimeng ito ay lansakang paglabag sa
Comprehensive Agreement on the Respect for Human Rights
and International Humanitarian Law (CARHRIHL),” ayon sa
NDF-Eastern Visayas.
Idinagdag ng NDF-EV na krimen sa gyera ang nangyari.
Idiniin nito na may malinaw na pananagutan ang kumander
ng 20th IB na si Lt. Col. Joemar Buban, kumander ng 8th ID
na si Maj. Gen. Edgardo de Leon, kumander ng Philippine
Army na si Lt. Gen. Romeo Brawner Jr., at ang chief-of-staff
ng AFPP na si Gen. Andres Centino. Idiniin din nila na dapat
panagutan ng “numero unong berdugo-terorista at utak ng
pinatinding todo-gera ng estado laban sa mga sibilyan” na si
Rodrigo Duterte.
Sa imbestigasyon ng Bagong Hukbong Bayan (BHB)-Eastern
Visayas, dalawang magkahiwalay na insidente ang naganap
sa araw na iyun. Ang isa ay kontra-reyd ng isang yunit ng
BHB-Northern Samar laban sa isang kolum ng mga elemento
ng 20th IB na nagtatangkang umatake sa kampo ng mga
Pulang mandirigma. Sinundan ito ng walang habas na pag- 80 -

istraping ng isa pang kolum ng mga tropa ng 20th IB sa mga
kabataang “nagsasabak” o nagdadala ng produktong kopras.
Naganap ito sa magkahiwalay na lugar.
Sa tangkang itago ang kanilang krimen, pinalabas ng mga
upisyal ng AFP na iisang insidente lamang ang naganap at
sadyang ikinalat na sa “crossfire” napatay ang mga bata para
pagtakpan ang kanilang krimen.
Nagpaabot ng pakikiramay at pakikidalamhati ang NDFEastern Visayas sa mga pamilya ng mga biktima ng sundalo.
Nanawagan naman ang Partido Komunista ng Pilipinas sa
mga yunit ng BHB sa rehiyon na umaksyon para bigyang
hustisya ang pagkasawi ng mga bata sa Catubig, gayunin ang
lahat ng mga biktima ng gera ng panunupil ng AFP.

Pang-aatake sa mga sibilyan sa Samar,
umaarangkada sa ilalim ng pandemya
Pebrero 22, 2022
February 22, 2022
Walang puknat ang pang-aatake sa mga sibilyan ng mga
pwersa ng Armed Forces of the Philippines (AFP) at
Philippine National Police (PNP) sa gitna ng pandemya. Sa
isang ulat na isinumite ng National Democratic FrontEastern Visayas sa National Democratic Front of the
Philippines, inilista nito ang mga kaso ng walang
patumanggang pamamaril ng mga militar at pulis mula
2020.
Ang sumusunod ay ilan sa naitalang mga insidenteng ng
pamamaril na kinasasangkutan ng:
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20th IB sa pamilyang Meraya sa Barangay Bagacay, Palapag,
Northern Samar noong Hunyo 2020;
78th IB sa 7 magsasaka, kabilang ang dalawang bata sa
kamay ng 78th IB sa Borongan City, Eastern Samar noong
Hulyo 2020;
20th IB at CAFGU sa pamilyang Durin sa Barangay Natawo,
Palapag, Northern Samar noong Hulyo 2020;
78th IB sa magkakapatid na Cadello sa Barangay Quezon,
General Macarthur, Eastern Samar noong Nobyembre 2020;
PNP-SAF sa apat na magsasakang nagdadala ng palay sa
Barangay Cuenco, Las Navas, Northern Samar noong
Pebrero 2021;
PNP-SAF sa anim na magsasaka malapit sa isang eskwelahan
sa Barangay Cuenco, Las Navas Northern Samar noong
Pebrero 2021;
mga tropa ng AFP sa magkakapatid na Ogatcho sa Barangay
Balud, Silvino Lobos, Northern Samar noong Marso 2021;
PNP-SAF sa mga pagmamay-ari ng tatlong magsasakang
residente ng Barangay Hitapi-an, Catubig, Northern Samar
noong Hulyo 2021;
PNP-SAF sa isang magsasakang residente ng Barangay San
Jose, Mapanas, Northern Samar noong Agosto 2021;
PNP-SAF sa apat na magsasakang residente ng Barangay
Rizal, Gamay, Northern Samar noong Agosto 2021;
20th IB sa tatlong magsasaka sa pagitan ng Epaw at San
Isidro, Las Navas, Northern Samar noong Oktubre 2021;
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PNP-SAF sa isang mag-amang magsasaka sa kanilang
sakahan sa Barangay San Vicente, Catubig noong Oktubre
2021;
Nagsumite rin ng ulat ang NDF-EV sa Special Office for the
Protection of Children ng NDFP kaugnay ng walangpatumanggang pamamaril sa mga bata at kabataan ng mga
sundalo ng 20th IB sa Barangay Roxas, Catubig, Northern
Samar noong Pebrero 8.
“Nais naming pasinungalingan ang hinabing kwento ng
Armed Forces of the Philippines (AFP) na ang dalawang bata
ay napatay sa”crossfire” sa pagitan ng Bagong Hukbong
Bayan (BHB) at 20th IB, at napaslang ng mga bala ng BHB,”
saad ng NDF-Eastern Visayas sa sulat.
Inilakip ng NDF-Eastern Visayas ang salaysay at ulat ng
BHB-Eastern Visayas kaugnay ng insidente. Nakasaad dito
na a) alas-3 ng hapon isinagawa ang kontra-reyd ng BHB
laban sa 20th IB na tumagal lamang ng ilang segundo at b)
isang hiwalay na yunit ng 20th IB ang nagpaputok sa mga
bata.
Nailinaw pa umano ng isang batang biktima na nag-aagaw
buhay sa ospital na mga sundalo ang bumaril sa kanila.
Anang BHB-Eastern Visayas, alam ng buong baryo ng Roxas
ang katotohanang ito.
Tinanggap ngayong araw ni Consuelo Ledesma,
kasalukuyang nangungulo sa Special Office for the
Protection of Children ng NDFP, ang naturang ulat.

Mga akademiko, nagbabala laban sa di
syentipikong mga sarbey
Pebrero 23, 2022
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February 23, 2022
Nagbabala noong Pebrero 21 ang mga guro mula sa School
of Statistics at Department of Communication Research ng
Department of Mass Communications ng University of the
Philippines laban sa tinawag nilang “malawakang pangaabuso sa ginagamit na metodolohiya ng mga sarbey” ng
ilang mga grupong na anila’y may sariling “tipo ng
pananaliksik,” at nagpapalaganap ng mga ito sa social media.
Nananawagan ang mga gurong istatistisyan (mga eksperto
sa estadistika) sa publiko na huwag basta-basta manilwala
sa mga sarbey at maging mapag-alam sa mga pamamaraang
ginamit para makuha ang mga resulta nito. Anila, ang mga
sarbey na isinagawa sa pamamaraang “may bias” o
kinikillingan ay magbubunga ng bias ng mga resulta.
Dagdag nila, sinasalamin ng mga sarbey ang mga pananaw,
paniniwala, pakiramdam at upinyon base sa mga
“kumakatawan sa population.” Gayunpaman, ang kalidad ng
mga sarbey ay naapektuhan ng pamamaraan kung paano ito
isinagawa, kung ang “sample” (bahagi na kumakatawan sa
kabuuan) ay pumapabor sa isang parte ng populasyon at
kung ang mga tanong ay sadyang ginawa para
impluwensyahan ang mga sagot.
Ayon naman sa Department of Communication Research,
mahalaga ang papel ng mga syentipikong sarbey dahil
naglalahad ito ng “larawan o snapshot sa isang partikular na
panahon ng isang partikular na populasyon.” Gayunpaman,
ang kondukta ng pagsasarbey ay nangangailangan ng “sinsin
(rigor) at disiplina” mula sa “pagbubuo ng konsepto
hanggang sa pagpapatupad at pag-uulat” ng mga ito. Ang
pagtitiyak na mataas ang integridad ng mga sarbey ay
nagiging “isang kagyat na usapin kung ang mga ito ay
ginagamit para ipalaganap ang pananaw na partisan o
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sumusuporta sa isang partido, tao o kawsa, laluna sa
panahon ng eleksyon.”
“Kailangan bukas ang mga grupo na nagsasarbey kaugnay sa
kanilang mga pamamaraan at disenyo at sa pagpapaliwanag
sa kanilang mga resulta,” anito. “Bilang mga syentistang
sosyal, nakikiisa kami sa UP School of Statistics sa kanilang
pakikipaglaban para sa balido, makapagkakatiwalaan at
etikal na pagsasagawa at pag-uulat ng mga sarbey.”

Sinisanteng mga manggagawang Pilipino sa
Hong Kong na nagpositibo, pinababayaan
Pebrero 23, 2022
February 23, 2022
Hindi bababa sa 20 migranteng manggagawa sa Hong Kong
ang sinipa sa trabaho ng kanilang mga amo matapos mapagalamang nagpositibo sila sa Covid-19.
“Talagang nakakawa kasi ang mga OFW ay walang mga
bahay, nakatira sila sa mga bahay ng mga amo nila…kaya
pagsisante sa kanila, napipilitan silang maglagi sa mga parke
dahil wala naman silang ibang mapupuntahan,” salaysay ni
Dolores Balladares Pelaes ng Migrante-Hongkong. Aniya,
ang mga nagpositibo na pinagkakaitan ng atensyong medikal
dahil walang pasilidad ang Hong Kong para sa nahawang
mga manggagawa na wala nang trabaho.
Isa kanila si Rachelle Famillaran, isang kasambahay, na
natulog sa isang bakanteng upuan sa loob ng tatlong araw
dahil puno ang ospital na pinuntahan niya. Tumanggi ang
kanyang amo na pauwiin sa pinagtatrabahuang bahay para
mag-isolate. Nakatanggap lamang siya ng kaunting pera
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pambili ng pagkain mula sa mga upisyal ng konsulado ng
Pilipinas.
Ayon sa Migrante-Hong Kong, di bababa sa 40 manggagawa
ang humingi ng tulong sa kanilang upisina dahil wala silang
mapuntahan. Hirap ang mga maysakit na umugnay sa
upisina ng konsulado ng Pilipinas sa lugar. Ilan sa kanila ay
naistranded sa mga paliparan at nangangailangan ng pondo
para sa mga test at pagpapalawig ng kanilang mga visa. Ang
test sa Hong Kong ay nagkakahalaga ng HK$400 (₱2,634) at
ang multa sa pananatili sa bansa lagpas sa visa ay
HK$240/araw o ₱1,580.
Sa harap nito, minaliit ng rehimeng Duterte ang kalunuslunos na kalagayan ng mga migrante. Una nang itinanggi ng
Department of Labor and Employment (DOLE) na mayroong
mga sinisanteng kasambahay dahil sa pagkakasakit. Nang
mapatunayang mayroon ngang nawalan ng trabaho, minaliit
naman ito ng konsulado at sinabing tatlo hanggang 10
lamang naman daw sila. Itinanggi din ng konsulado na may
mga migranteng natutulog na sa mga kalye o labas ng mga
ospital.
Ang mga naabutan nila sa mga ospital at kalye ay binibigyan
lamang nila ng hygiene kit, pagkain at power bank.
Hanggang ngayon, wala itong naihahandang angkop na
pasilidad para sa pagkakwarantina. Sa aktwal, mas marami
pang nagagawa ang mga non-government organization sa
Hong Kong kaysa mga upisyal ng rehimen.
Pumalo ang paglaki ng bilang ng mga nahawa ng baryant na
Omicron sa Hong Kong simula noong Enero.
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Designasyong “terorista” sa mga alyadong
organisasyon ng NDFP, kinundena
Pebrero 24, 2022
February 24, 2022
Binatikos kahapon ng Partido Komunista ng Pilipinas (PKP)
ang inilabas na proklamasyon ng Anti-Terrorism Council na
bumabansa sa 16 na alyadong organisasyon ng National
Democratic Front of the Philippines (NDFP) bilang mga
“teroristang grupo” sa bansa. Ang resolusyon ng ATC ay may
petsang Enero 26 subalit isinapubliko lamang noong
Huwebes, Pebrero 22.
Ang mga organisasyong tinukoy ng ATC ay ang sumusunod:
Revolutionary Council of Trade Unions (RCTU), Katipunan
ng mga Samahang Manggagawa (KASAMA), Pambansang
Katipunan ng mga Magbubukid (PKM), Makabayang Kilusan
ng Bagong Kababaihan (Makibaka), Kabataang Makabayan
(KM), Katipunan ng mga Gurong Makabayan (Kaguma),
Makabayang Samahang Pangkalusugan (MSP), Liga ng
Agham para sa Bayan (LAB), Lupon ng mga Manananggol
para sa Bayan (Lumaban), Artista at Manunulat ng
Sambayanan (Armas), Makabayang Kawaning Pilipino
(MKP), Revolutionary Organization of Overseas Filipinos
and their Families (Compatriots, Christians for National
Liberation (CNL), Cordillera People’s Democratic Front
(CPDF), Moro Resistance Liberation Organization (MRLO) at
Revolutionary Organization of Lumads (ROL).
“Arbitraryo at walang batayan ang designasyon,” ayon kay
Marco Valbuena, chief information officer ng Commuist
Party of the Philippines. “Pinatutunayan ng resolusyong ito
ng NTF-Elcac/ATC kung paanong ang tinatawag nitong AntiTerrorism Law ay batas para sa pampulitikang panunupil at
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terorismo ng estado,” aniya. Inilarawan niya ang mga
organisasyong ito bilang mga pwersang “rebolusyonaryo,
patrioyotiko at demokratiko”
Bahagi ang pagturing sa mga organisasyon ng NDFP bilang
“terorista” sa umiigting na kampanya ng panunupil ng
rehimeng US-Duterte laban sa malapad na demokratikong
mga pwersa. “Pinagtitibay nito ang paghahari ng terorismo
ng estado,” aniya.
Binigyang-diin ni Valbuena na sa layuning sindakin ang
mamamayan, ang designasyon ay bahagi ng mga
paghahanda para dayain ang darating na pambansang
eleksyon para tiyakin ang panalo ng tambalang MarcosDuterte.
Kasunod ng designasyon ang pag-freeze ng Anti-Money
Laundering Counci sa mga akawnt sa bangko at ari-arian ng
nabanggit na mga organisasyon.
“Sino o kaninong assets ang tatargetin ng AMLC samantalang
ang mga organisasyong ito ay mga underground o lihim na
organisasyon?” tanong ni Valbuena. Dahil “underground” o
lihim, hindi kilala o incognito ang mga kasapi ng mga
organisasyong ito alyado sa NDFP. “Walang silang mga ariarian na nasa kanilang pangalan, laluna walang mga account
sa bangko,” ani Valbuena.
“Ang kanilang mga kasapi, na bumibilang nang ilampung
libo, ay incognito at hindi matutukoy.”
Ang peligroso, aniya, ang tunay na pakay ng deklarasyon at
hakbang na ang “lalong pag-ipit at paggipit sa mga pinagiinitan ng military at NTF-Elcac na mga social activists, mga
progresibo at patriyotikong pwersa, mga human rights
defenders, at mga kritiko ng rehimen.”
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Bago ang designasyon, “hibang na hibang” ang pangreredtag ng NTF-Elcac at AFP sa mga aktibista at myembro
ng mga organisasyong masa at progresibong partido para
palabasin mga myembro sila ng mga organisasyong lihim.
Sa panig naman ni NDFP Chief Political Consultant Jose
Maria Sison, sinabi niyang gagamitin ito para arbitraryong
bansagan ang sinuman na bahagi ng mga lihim na
organisasyong ito at akusahan ang buu-buong ligal na
demokratikong mga organisasyon bilang mga “alter-ego”,
prente o kaugnay ng mga ito, na lantarang paglabag sa
kanilang konstitusyunal at ligal na mga karapatan.
Ayon pa kay Ka Joma, mayroon umanong mga ulat mula sa
hanay ng maka-Duterteng paksyon, NTF-Elcac at ATC, na
mayroon nang nakahandang plano ang rehimeng Duterte
para sa malawakang red-tagging, maramihang pag-aresto,
detensyon at mangilan-ngilang ekstrahudisyal na
pagpaslang sa mga aktibistang panlipunan mula sa iba’t
ibang mga sektor na bahagi ng ligal na demokratiko at
patriyotikong mga organisasyon para takutin ang bayan.
Idinagdag niya na isasagawa ang mga ito para magkaroon ng
“kredibilidad at kaganapan” ang banta ng padedeklara ng
batas militar bago matapos ang termino ni Duterte.
Inilinaw namaan ni Ka Joma na ang mga lihim na
rebolusyonaryong organisasyon ay mayroong kakayahang
pangalagaan at ipreserba ang kanilang mga sarili laban sa
kahit anong panunupil. “Matagal na silang pinanday at
sinubok sa rebolusyonaryong pakikibaka at
nakapangibabaw sa higit 14 na taong pasistang diktadura ni
Marcos at ibang mga pagsubok,” ayon pa kay Ka Joma.
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Isalikway ang imperyalistang propaganda sa
Ukraine
Pebrero 24, 2022
February 24, 2022
Ang kaguliyang sa mga imperyalistang nasud nagmugna og
paborableng kundisyon alang sa mga proletaryong
rebolusyonaryo sa nagkalain-laing nasud aron ibutyag ang
dunot nga sistemang kapitalista ug ang nagkakusog nga
pagpahimulos sa mga mamumuo ug uban pang dinaugdaug
nga hut-ong. Kinahanglang pakusgon sa mga partido
komunista ang ilang kaugalingong makihut-ong nga
inisyatiba ug kusog, aron batukan ang mga pasistang pwersa
ug panaggyera sa mga imperyalistang gubyerno, ug iasdang
ang rebolusyonaryong pakigbisog sa ilang tagsa-tagsa ka
nasud.
Download: PDF
Kinahanglang ipanghimakak ang mga propaganda sa US
kabahin sa Ukraine ug ang ginapagawas niining
“pagpanulong sa Russia.” Ginadominahan sa
imperyalismong US ang “naratibo” mahitungod sa
nagsingabot nga gubat aron dauton ang Russia ug tabunan
ang dakung papel niini sa pagpanginlabot ug pagpanulsol og
gubat sa Ukraine. Ang linya sa US ginadala karon sa dagkung
mga ahensya sa balita ug midya, ingonman sa masmidya sa
Pilipinas. Adunay dakung kakulangon sa kritikal nga pagtuki
ug pagkonsidera sa impormasyon kabahin sa kasaysayan ug
reyalidad sa interbensyon sa US ug inter-imperyalistang
panagbangi aron usabon ang kasamtangang imperyalistang
bahinay sa Europe.
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Aron masalikway ang malinglahong propaganda sa mga
imperyalista ug hingpit nga masabtan ang sitwasyon sa
Ukraine, ang mosunod nga impormasyon kinahanglang
tagdon ug analisahon:
1.

Ang Donbass usa ka rehiyon sa sidlakang bahin sa
Ukraine, sa kasadpang utlanan sa Russia. Usa kini ka
industriyal nga lugar nga milambo panahon sa
sosyalismo ilalum sa Unyon Sobyet (USSR). Bisan sa
wala pa maporma ang USSR sa 1922, ang Donbass
kanhi nang gidominahan sa mga Russian (sa
pinulongan, kultura ug kasaysayan). Midaku usab ang
populasyon sa Russia sa Donbass sa dihang
nagpadala kini og mga mamumuong Russian alang sa
industriyalisasyon niadtong dekada 1930.

2.

Ang Ukraine, nga kanhing sakop sa Unyon Sobyet,
lakip sa tulo ka nasud nga nagtukod kaniadto sa
Commonwealth of Independent States (CIS) uban sa
Russia ug Belarus (ang Belarus usa ka nasud sa
amihanan sa Ukraine). Sa dihang nabungkag ang
USSR niadtong 1991 human sa pagpahibalik sa
kapitalismo sugod 1953, kini nga mga nasud
nagkahiusa sa Minsk (usa ka syudad sa Belarus) nga
magmugna sila og usa ka espesyal nga lugar sa
militar (nga dili mahimong myembro sa NATO nga
gipangulohan sa US).

3.

Niadtong 2014, naglunsad ang US og kudeta sa
Ukraine ug gibutang ang usa ka itoy nga rehimen
pinaagi sa gitawag nga Maidan Revolution. Dihang
makalingkod sa poder, ang gubyerno sa Kyiv (sa
pagpaluyo ni Obama) naglunsad sa paturagas nga
pagpamomba nga miigo sa sibilyang populasyon sa
rehiyon sa Donbass. Kapin sa 14,000 ang nangamatay
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sa gitawag nga henosidyo o pogrom (pagpamatay)
batok sa katawhang Russia sa Donbass. Usa kini sa
mga dakung krimen sa gubyerno ni Obama
kakunsabo ang Ukraine.
4.

Nag-armas ug gisuklan sa katawhan sa Donbass ang
walay hunong nga pag-atake sa Kyiv niadtong 2014.
Gikan niini nga gubat, gideklara ang People’s
Republic of Donetsk ug ang People’s Republic of
Lugansk (Donetsk ug Lugansk parehong mga lungsod
sa Donbass). Sa mga negosasyon sa Minsk niadtong
2014 ug 2015, giila sa Ukraine ang espesyal nga
autonomous status (awtonomiya) sa Donbass. Lakip
sa gihiusahan ang pag-atras sa tanang langyawng
tropa sa Donbass, lakip na ang Ukrainian ug hukbo sa
Russia.

5.

Kusog ang neo-Nazi (Ultra-too nga mga grupo) sa
Ukraine; ang kasamtangang presidente sa Ukraine, si
Volodymyr Zelenskyy, usa ka Nazi nga anti-Russian.
Gideklara niya sa miaging tuig nga “ilingkawas” ang
Donbass ug nanawagan sa mga lumulupyo niining
Russian nga “mopauli sa Russia.” Sukad sa miaging
tuig, giliyukan sa Kyiv ang Donbass og pipila ka mga
brigada sa pwersang militar.

6.

Niadtong Disyembre 16, 2021, gipalig-on sa United
Nations ang usa ka resolusyon nga nanawagan alang
sa “pagsumpo sa paghimayaz sa Nazismo, neoNazismo ug uban pang mga gawi nga nakatampo sa
pagpadaku sa mga kontemporaryong porma sa
rasismo.” Duha lamang ka nasud ang misupak sa
resolusyon: ang US ug Ukraine.

7.

Ang pagpamyembro sa Ukraine sa NATO usa ka
butang nga gusto sa US nga mahitabo tungod kay
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magtugot kini sa pagpalig-on sa kutay sa misayl sa US
sa utlanan sa Russia. Aduna na kini mga misayl nga
nakapwesto sa Slovenia ug Romania; aduna usab ang
utlanan sa Alaska sa Russia; aduna usay base militar
ang US sa Poland; ug adunay mga armas militar sa
Lithuania, Latvia ug Estonia. Niadtong 2019, miatras
ang US sa kasabutan uban sa Russia kalabot
produksyon ug deployment sa intermediate-range
nuclear weapons nga kanhing nagdili sa duha nga
magbutang og mga misayl duul sa ilang mga utlanan.
8.

Gikan sa katapusang mga semana sa Enero, walay
puas ang pagtigum sa Kyiv sa mga pwersang militar
aron liyukan ang Donbass. Sumala sa laing taho,
adunay 13 ka brigada ang Ukrainian Army nga
gibutang, ug may pipila ka mga dapit sa Donetsk nga
naokupar na niini. Adunay impormasyon nga
nakapwesto sa mga kampo sa Ukrainian army ang
mga magtatambag sa militar sa US ug mga pribadong
kontraktor militar sama sa Blackwater (Academi).
Niadtong Pebrero 21, gitaho nga 1,500 ka beses nga
gikanyon sulod sa 24 ka oras sa mga pwersa sa
Ukraine ang Donetsk ug Lugansk nga miguba sa
importanteng mga imprastrakturang sibilyan sama sa
mga planta sa kuryente. Pipila ka semana na nga
ginapagawas sa US nga ang Russia maglunsad og usa
ka “false flag” nga operasyon aron tabunan ang
kamatuoran nga ang mga magtatambag sa militar
niini dugay nang nakapwesto sa Ukraine aron
ikoordina ang maong mga pag-atake isip kabahin sa
pagpanulsol sa US aron mahitabo ang “pagpanulong
sa Russia.”

9.

Niini lang semanaha, human sa kapinkun-kulang pito
ka tuig nga pagpugong sa kaugalingon, giila sa Russia
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ang People’s Republic of Lugansk ug ang People’s
Republic of Donetsk, usa ka lakang nga dugay nang
gipangayo sa maong mga independyenteng republika.
Gibayaw niini ang Donetsk ug Lugansk gikan sa kanhi
awtonomiya nga sakop sa Ukraine ngadto sa
independyenteng mga republika. Sa pag-ila sa Russia
sa duha ka independyenteng estado, dayag niining
gideklara nga wala kini katuyoan nga sakupon ang
maong estado. Niadtong Pebrero 22, pormal nga
nangayo og tabang militar ang duha ka estado aron
kontrahon ang matud nila “agresyong militar sa
rehimeng Ukrainian” sulod sa ilang mga teritoryo.
Bunga sa padayon nga pagpanganyon sa mga
pwersang Ukrainian, kapin 40,000 ka sibilyan ang
mibakwit padulong mainland Russia. Isip tubag,
nagpadala og mga tropang “peacekeeping” ang Russia
sa rehiyon.
10. Nagmando ang Russia karong adlawa sa “espesyal
nga operasyong militar” batok sa Ukraine. Kini
taliwala sa gikataho nga paggrabe sa gubat tali sa
mga tropa sa Donetsk ug mga sundalong Ukraine sa
Donbass. Ang gideklarar nga katuyoan sa mga pagatake sa Russia sa mga pasilidad sa militar sa Ukraine
dili pagpanulong o pag-okupar sa Ukraine. Sumala sa
presidente sa Russia nga si Vladimir Putin: “Wala sa
among plano nga okupahon ang mga teritoryo sa
Ukraine. Wala kamiy unsamang pugsanong
ipahamtang.” Ang “special military operations” sa
Russia nga paglunsad sa pag-atake sa mga pasilidad
militar sa Ukraine ginasulting tubag sa walay puas
nga pagpangatake sa papet sa US sa Kyiv batok sa
Donbass ug sa mga independyenteng republika niini.
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11. Ang mga pag-atake sa Donbass kabahin sa
pagpanulsol sa US sa Russia nga “atakehon” ang
Ukraine. Tumong sa US nga magdilaab ang kagubot
ug gubat aron pakusgon ang pagpamaligya niini og
armas ug hatagan og rason ang pagpadaku sa tabang
militar sa Ukraine. Gipakaylap sa US ang
“pagpanulong” sa Russia aron ihimulag kini sa
pangkalibutang opinyong publiko, ug sa ingon
magamit sa pagpig-ot sa Germany ug uban pang mga
kaalyado sa US sa Europe nga putlon ang
pakigkomersyo sa Russia, ilabina sa pagpalit og lana.
Dugay nang ginasupak sa US ang operasyon sa Nord
Stream 2, usa ka bag-ong pipeline nga kayang
doblehon ang natural gas nga ginadeliber gikan sa
Russia ngadto sa Germany ug Europe.
12. Nagkakusog ang panawagan sa lain-laing bahin sa
kalibutan nga ihunong ang mga pag-atake sa tanang
bahin, paghimo og negosasyon ug pagtibuok og mga
kasabutan alang sa malinawon nga resolusyon sa
panagbangi. Ang miaging Minsk (2015) nga
kasabutan tali sa Russia, Ukraine, Germany ug France
mamahimong sumbanan sa unsamang panaghisgot,
aron makamugna og usa ka bag-ong kasabutan para
masiguro ang malinawon nga paglungtad sa mga
nasud sa rehiyon, ingonman ang demanda sa Russia
batok sa pagpamyembro Ukraine sa NATO ug ang
pagtapos sa henosidyong gubat niini batok sa
Donbass.
Pagtibuok:
Ang kasamtangang kaguliyang sa Ukraine usa ka
manipestasyon sa nagkakusog nga inter-imperyalistang
panagbangi. Sa partikular, ang pagpanulsol ug pagsangyaw
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og gubat sa imperyalismong US ug mga kaalyado niini sa
NATO nagtumong nga bag-ohon sa kasamtangang
imperyalistang bahinay, ilabina sa hisgutanan sa
pamatigayon ug pamuhunan, partikular sa Europe;
ingonman sa imperyalistang dibisyon sa impluwensya ug
hegemonya. Sa pikas bahin, ang pagdepensa sa Russia sa
Donbass ug ang mga pag-atake sa mga pasilidad sa militar sa
Ukraine nagtinguhang ipabilin ug ikonsolida ang
kasamtangang kahimtang nga mas pabor sa mga interes
niini.
Adunay peligro nga mokaylap ang kalayo sa gubat sa
Ukraine ug Europe ug magbunga og grabeng pag-antus sa
mga mamumuo ug katawhan sa rehiyon. Ang katawhan sa
Donetsk ug Lugansk maoy labing nag-antus karon
atubangan sa walay hunong nga pag-atake sa Ukraine. Busa,
ang katawhan sa Donetsk ug Lugansk makatarunganong
nakig-away aron panalipdan ang ilang katungod sa
nasudnong kaugalingong paghukom ug sa pag-angkon sa
labing lapad nga posibleng internasyunal nga suporta alang
sa kawsa niini. Mag-antus usab ang katawhan sa Ukraine
tungod sa pagkahurot sa rekurso sa pasistang rehimen sa
gubat batok sa rehiyon sa Donbass ug sa pagpatay sa
katawhan ug mga sundalo niini sa dili makiangayon nga
henosidyong gubat, agresyon ug pag-okupa sa teritoryo.
Ang kaguliyang sa mga imperyalistang nasud nagmugna og
paborableng kundisyon alang sa mga proletaryong
rebolusyonaryo sa nagkalain-laing nasud aron ibutyag ang
dunot nga sistemang kapitalista ug ang nagkakusog nga
pagpahimulos sa mga mamumuo ug uban pang dinaugdaug
nga hut-ong. Kinahanglang pakusgon sa mga partido
komunista ang ilang kaugalingong makihut-ong nga
inisyatiba ug kusog, aron batukan ang mga pasistang pwersa
ug panaggyera sa mga imperyalistang gubyerno, ug iasdang
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ang rebolusyonaryong pakigbisog sa ilang tagsa-tagsa ka
nasud.

Iwaksi ang imperyalistang propaganda sa
Ukraine
Pebrero 24, 2022
February 24, 2022
Ang kaguluhan ng mga imperyalistang bansa ay lumilikha ng
paborableng kundisyon para sa mga rebolusyonaryong
proletaryo sa iba’t ibang mga bansa na ilantad ang bulok na
sistemang kapitalista at ang tumitinding pagsasamantala sa
mga manggagawa at iba pang aping uri. Dapat palakasin ng
mga partido komunista ang sariling maka-uring inisyatiba at
lakas, para labanan ang mga pasistang pwersa at ang
paggegerahan ng mga imperyalistang gubyerno, at isulong
ang rebolusyonaryong pakikibaka sa kani-kanilang bansa.
Download: PDF
Dapat pasinungalingan ang mga propaganda ng US tungkol
sa Ukraine at sa pinalalabas na “paglusob ng Russia.”
Dinodominahan ng imperyalismong US ang “naratibo”
tungkol sa namumuong gera para pagmukhaing demonyo
ang Russia at pagtakpan ang malaking papel nito ng
panghihimasok at pang-uupat ng gera sa Ukraine. Ang linya
ng US ang dala-dala ngayon ng malalaking news agency at
media outlet, pati na rin ng masmidya sa Pilipinas. Kulang na
kulang sa kritikal na pagsusuri at pagsasaalang-alang sa
impormasyon tungkol sa kasaysayan at reyalidad ng
pakikialam ng US at inter-imperyalistang tunggalian para
baguhin ang kasalukuyang hatiang imperyalista sa Europe.
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Upang iwaksi ang mapanlinlang na propaganda ng mga
imperyalista at lubos na maunawaan ang kalagayan sa
Ukraine, dapat isaalang-alang at pag-aralan ang sumusunod
na impormasyon:
1.

Ang Donbass ay isang rehiyon sa silangang bahagi ng
Ukraine, sa kanlurang hangganan ng Russia. Isa itong
eryang industriyal na umunlad sa panahon ng
sosyalismo sa ilalim ng Soviet Union (USSR). Kahit pa
bago nabuo ang USSR noong 1922, ang Donbass ay
dati nang dinodominahan ng mamamayang Russian
(sa usapin ng lenggwahe, kultura at kasaysayan).
Lumaki rin ang populasyong Russian sa Donbass
nang nagpadala ng mga manggagawang Russian para
sa industriyalisasyon noong dekada 1930.

2.

Ang Ukraine, na dating bahagi ng Soviet Union, ay isa
sa tatlong bansa na bumuo noon ng Commonwealth
of Independent States (CIS) kasama ang Russia at
Belarus (ang Belarus ay bansa sa hilaga ng Ukraine).
Nang binaklas ang USSR noong 1991 matapos ang
panunumbalik ng kapitalismo simula 1953, nagkaisa
ang mga bansang ito sa Minsk (syudad sa Belarus) na
bubuuin nila ang espesyal na military area (na hindi
magiging bahagi ng US-led NATO)

3.

Noong 2014, naglunsad ng coup ang US sa Ukraine at
iniluklok ang isang papet na rehimen sa
pamamagitan ng tinatawag na Maidan Revolution.
Nang maupo sa poder, naglunsad ang gubyernong
Kyiv (na suportado ni Obama) ng walang-habas na
pambobomba na tumarget sa sibilyang populasyon
ng rehiyong Donbass. Mahigit 14,000 ang namatay sa
tinataguriang henosidyo o pogrom laban sa
mamamayang Russian sa Donbass. Isa ito sa
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malalaking krimen ng gubyernong Obama kasabwat
ang Ukraine.
4.

Nag-armas at nilabanan ng mamamayan sa Donbass
ang walang habas na atake ng Kyiv noong 2014. Mula
sa gerang ito ay idineklara ang People’s Republic of
Donetsk at ang People’s Republic of Lugansk (ang
Donetsk at Lugansk ay kapwa mga bayan sa
Donbass). Sa negotiations sa Minsk noong 2014 at
2015, kinilala ng Ukraine ang espesyal na katayuang
awtonomo (autonomous) ng Donbass. Kasama sa
pinagkaisahan ang pag-urong ng lahat ng dayuhang
tropa sa Donbass, kabilang ang Ukrainian at Russian
army.

5.

Malakas ang neo-Nazi (far right groups) sa Ukraine;
ang kasalukuyang presidente ng Ukraine, si
Volodymyr Zelenskyy, ay anti-Russian Nazi.
Idineklara niya noong nakaraang taon na “palalayain”
ang Donbass at nanawagan sa mga residente nito na
Russian na “umuwi sa Russia.” Mula nakaraang taon,
pinalilibutan ng Kyiv ang Donbass ng ilang brigada ng
pwersang militar.

6.

Noong Disyembre 16, 2021, pinagtibay ng United
Nations ang resolution na nananawagan ng
“combatting glorification of Nazism, neo-Nazism and
other practices that contribute to fuelling
contemporary forms of racism.” Dalawang bansa
lamang ang tumutol sa resolusyon: ang US at Ukraine

7.

Ang pagpapaloob ng Ukraine sa NATO ang isang
gustung-gustong mangyari ng US dahil bibigyangdaan nito ang pagpapalakas ng US missile network sa
hangganan ng Russia. Meron na itong mga
nakapwestong misayl sa Slovenia at Romania; meron
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din sa Alaska border ng Russia; may base militar din
ang US sa Poland; at may mga sandatang militar sa
Lituhania, Latvia at Estonia. Noong 2019, umatras
ang US sa kasunduan sa Russia tungkol sa
produksyon at deployment ng intermediate-range
nuclear weapons na dating nagbabawal sa
magkabilang panig na magpwesto ng mga misayl na
malapit sa kani-kanilang border.
8.

Mula mga huling linggo ng Enero, walang patid ang
pag-iipon ng Kyiv ng mga pwersang militar para
palibutan ang Donbass. Ayon sa ibang ulat, may 13
brigada ang Ukrainian Army ang nakapwesto, at may
ilang erya sa Donetsk na inokupa na nito. May
impormasyon na nakapwesto sa mga kampo ng
Ukrainian army ang mga US military advisors at
private military contractors tulad ng Blackwater
(Academi). Noong Pebrero 21, iniulat na 1,500 ulit na
kinanyon sa loob ng 24 oras ng Ukrainian forces ang
Donetsk at Lugansk na sumira sa importanteng mga
imprastrukturang sibilyan tulad ng mga power plant.
Ilang linggo nang pinalalabas ng US na maglulunsad
ng “false flag” operation ang Russia para pagtakpan
ang katotohanang matagal nang nakapwesto ang mga
military advisors nito sa Ukraine para ikoordina ang
mga pag-atakeng ito bilang bahagi ng pang-uudyok
ng US para magkaroon ng “paglusob ng Russia.”

9.

Ngayong linggo lamang, matapos ang humigitkumulang pitong taong pagtitimpi, kinilala ng Russia
ang People’s Republic of Lugansk at People’s
Republic of Donetsk, isang hakbang na matagal nang
hinihiling ng mga independyenteng republikang ito.
Iniangat nito ang Donetsk at Lugansk mula sa dating
awtonomong bahagi ng Ukraine tungo sa hiwalay na
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mga republika. Sa pagkilala ng Russia sa dalawang
independyenteng estado, tahasan nitong idineklara
na wala itong intensyong sakupin ang mga ito. Noong
Pebrero 22, pormal na humiling ng tulong militar ang
dalawang estado para kontrahin ang anila’y
“agresyong militar ng rehimeng Ukrainian” sa loob ng
kanilang mga teritoryo. Dulot ng tuluy-tuloy na
panganganyon ng mga pwersang Ukrainian, mahigit
40,000 sibilyan ang nagbakwit tungong mainland
Russia. Bilang tugon, nagpadala ng mga tropang
“peacekeeping” ang Russia sa rehiyon.
10. Nag-utos ngayong araw ng “special military
operations” ang Russia laban sa Ukraine. Ito ay sa
gitna ng naiulat na pagtindi ng labanan sa pagitan ng
mga hukbo ng Donetsk at mga sundalong Ukrainian
sa Donbass. Hindi paglusob o okupasyon sa Ukraine
ang deklaradong layunin ng mga inilunsad na atake
ng Russia sa mga pasilidad militar sa Ukraine. Ayon
sa presidente ng Russia na si Vladimir Putin: “Hindi
bahagi ng plano namin ang okupasyon ng mga
teritoryong Ukrainian. Wala kaming anumang
ipapataw nang pwersahan.” Ang “special military
operations” ng Russia na paglulunsad ng atakeng sa
mga pasilidad militar ng Ukraine ay sinasabing tugon
sa walang-habas na pang-aatake ng papet ng US sa
Kyiv laban sa rehiyong Donbass at sa mga
independyenteng republika doon.
11. Ang mga pag-atake sa Donbass ay bahagi ng panguupat ng US sa Russia para “lusubin” ang Ukraine.
Layunin ng US na pasiklabin ang kaguluhan at gera
upang palakasin ang bentahan nito ng armas at
bigyang-matwid ang pagpapalaki ng ayudang militar
sa Ukraine. Pinopropaganda ng US ang “paglusob” ng
- 101 -

Russia upang ihiwalay ito sa pandaigdigang upinyong
publiko, at gayo’y magamit sa pagpresyur sa
Germany at iba pang kaalyado ng US sa Europe na
putulin ang pakikipagkalakalan sa Russia, laluna sa
pagbili ng langis. Matagal nang kinokontra ng US ang
operasyon ng Nord Stream 2, isang bagong pipeline
na kayang doblehin ang dinedeliber na natural gas
mula Russia patungo sa Germany at Europe.
12. Lumalakas ang panawagan sa iba’t ibang panig ng
mundo na itigil ang mga pag-atake ng lahat ng panig,
magkaroon ng negosasyon at buuin ang mga
kasunduan para sa mapayapang resolusyon ng
tunggalian. Magiging sentro sa anumang magiging
pag-uusap ang dati nang kasunduan sa Minsk (2015)
sa pagitan ng Russia, Ukraine, Germany at France,
para makabuo ng bagong kasunduan para tiyakin ang
mapayapang pag-iral ng mga bansa sa rehiyon, pati
na ang kahingian ng Russia laban sa pagpapaloob ng
Ukraine sa NATO at pagwawakas sa gerang
henosidyo nito laban sa Donbass.
Pagbubuod:
Ang kasalukuyang kaguluhan sa Ukraine ay manipestasyon
ng tumitinding inter-imperyalistang tunggalian. Sa
partikular, ang pang-uupat at pagtatambol ng gera ng
imperyalismong US at mga alyado nito sa NATO ay may
pakay na baguhin ang kasalukuyang imperyalistang hatian,
laluna sa usapin ng kalakalan at pamumuhunan, partikular
na sa Europe; gayundin na sa imperyalistang hatian sa
impluwensya at hegemonya. Sa kabilang panig, ang
pagtatanggol ng Russia sa Donbass at pag-atake sa mga
pasilidad militar ng Ukraine ay naglalayong panatilihin at
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patatagin ang kasalukuyang kaayusan na mas pumapabor sa
kanyang interes.
May peligrong lumawak ang apoy ng gera sa Ukraine at
Europe at magdulot ng labis na pagdurusa sa mga
manggagawa at mamamayan sa rehiyon. Pinakanagdurusa
sa ngayon ang mamamayan sa Donetsk at Lugansk sa harap
ng walang habas na pang-aatake ng Ukraine. Gayon,
makatarungan ang pakikipaglaban ng mamamayan ng
Donetsk at Lugansk para itaguyod ang kanilang karapatan sa
pambansang pagpapasya-sa-sarili at para kunin ang
pinakamalawak na suportang internasyunal para sa kanyang
hangarin. Magdurusa rin ang mamamayan ng Ukraine dahil
sa pag-ubos ng rekurso ng pasistang rehimen sa gera laban
sa rehiyong Donbass at pagsubo ng kanyang mamamayan at
sundalo sa hindi makatarungang gerang pang-henosidyo,
agresyon at okupasyon ng teritoryo.
Ang kaguluhan ng mga imperyalistang bansa ay lumilikha ng
paborableng kundisyon para sa mga rebolusyonaryong
proletaryo sa iba’t ibang mga bansa na ilantad ang bulok na
sistemang kapitalista at ang tumitinding pagsasamantala sa
mga manggagawa at iba pang aping uri. Dapat palakasin ng
mga partido komunista ang sariling maka-uring inisyatiba at
lakas, para labanan ang mga pasistang pwersa at ang
paggegerahan ng mga imperyalistang gubyerno, at isulong
ang rebolusyonaryong pakikibaka sa kani-kanilang bansa.

Reject imperialist propaganda in Ukraine
Pebrero 24, 2022
February 24, 2022
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The conflicts among the imperialist countries generate
favorable conditions for the revolutionary proletariat in
various countries to expose the rotten capitalist system and
the worsening exploitation against workers and other
oppressed classes. Communist parties must strengthen their
class initiative and strength, to fight the fascist forces and
the imperialist war, and advance the revolutionary struggles
in their countries.
Download: PDF
We must dispel US propaganda about Ukraine and what it
insists as a “Russian invasion.” The US imperialists dominate
the “narrative” about the emerging war to demonize Russia
and obscure its role in intervention and provocation of war
in Ukraine. The US line is being parroted by large news
agencies and media outlets, as well the Philippine mass
media. There is a lack of critical analysis and understanding
of historical and current information about US interference
and inter-imperialist conflicts over the current imperialist
division in Europe.
To repudiate the deceptive propaganda of the imperialists
and fully understand the situation in Ukraine, we must
consider and study the following information.
1.

Donbass is a region in the eastern part of Ukraine,
bordering Russia’s west. It is an industrial area that
developed during the period of socialism under the
Soviet Union (USSR). Even before the USSR was
formed in 1922, Donbass has been dominated by
Russian people (in terms of language, culture and
history). The Russian population in Donbass
expanded in the 1930s when Russian workers were
deployed to help in industrialization.
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2.

Ukraine, a former member of the Soviet Union,
together with Russia and Belarus (Belarus is a
country north of Ukraine) formed the
Commonwealth of Independent States (CIS). When
the USSR was dismantled in 1991 after years of
capitalist restoration since 1953, these countries
forged in Minsk (a city in Belarus) an agreement that
they will build a special military area which would
not be part of the US-led NATO.

3.

In 2014, the US mounted a coup in Ukraine and
installed a puppet regime through the so-called
Maidan Revolution. When it assumed power, the Kyiv
government (supported by Obama) mounted a
relentless bombardment of the Donbass region
targeting the civilian population. More than 14,000
were killed in what is considered a genocide or
pogrom against the Russian people in Donbass. This
is one of the biggest crimes of the Obama government
in collusion with the Ukrainian government.

4.

The people of Donbass took up arms and fought the
attacks of Kyiv since \2014. From this war emerged
the People’s Republic of Donetsk and the People’s
Republic of Lugansk (both key areas in Donbass). In
negotiations in Minsk in 2014 and 2015, Ukraine was
obliged to recognize Donbass as an autonomous area.
The agreement also provided for the withdrawal of
all foreign troops in Donbass, including forces of the
Ukrainian and Russian army.

5.

Far-right neo-Nazi groups are strong in Ukraine; the
current president of Ukraine, Volodymyr Zelenskyy,
is an anti-Russian Nazi. He declared last year that he
will “free” Donbass and called on all Russians to “go
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home to Russia.” Since last year, Kyiv has laid siege
on Donbass with several brigades surrounding the
region.
6.

On December 16, 2021, the United Nations approved
a resolution calling for “combatting glorification of
Nazism, neo-Nazism and other practices that
contribute to fuelling contemporary forms of
racism.”.Only two countries voted against the
resolution: the US and Ukraine.

7.

The US has long sought for the inclusion of Ukraine
into NATO because this will help the US strengthen
its missile network along Russia’s border. It has
missiles positioned in Slovenia and Romania; as well
as in Alaska’s border in Russia; it has military bases
in Poland; and has positioned war matériel in
Lithuania, Latvia and Estonia. In 2019, the US
withdrew from the agreement with Russia
concerning intermediate-range nuclear missiles that
prohibited both sides from deploying such missiles in
each others’ borders.

8.

Since the end of January, Kyiv has been massing up
troops to encircle Donbass. Based on some reports,
the Ukrainian army has put into position 13 brigades,
with some forces occupying some areas in Donetsk.
There is information that US military advisers and
private military contractors such as the Blackwater
(Academi) are stationed in Ukrainian army camps. On
February 21, it was reported that Ukrainian forces
fired 1,500 artillery shells against Donetsk and
Lugansk destroying important civilian infrastructure
such as power plants. The US has been claiming that
Russian plans to carry out “false flag” operations to
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obscure the fact that its military advisers have long
deployed in Ukraine and are coordinating these
attacks to provoke a “Russian invasion.”
9.

This week alone, after around seven years, Russia
recognized the People’s Republic of Lugansk and the
People’s Republic of Donetsk, an act that these
independent republics have long sought for. This
raised Donetsk and Lugansk from its former status as
forming an autonomous region in Ukraine, to
becoming separate republics. By recognizing these
two independent states, Russia declared outrightly
that it has no intention of occupying these states. On
February 22, these two states formally sought
Russian military assistance to counter what they
described as “the Ukrainian regime’s military
aggression into their territory.” As a result of
relentless cannon fire by Ukrainian forces, more than
40,000 civilians were forced to evacuate to Russia. In
response, Russia sent “peacekeeping”” troops into the
region.

10. Russia has ordered a “special military operation” in
Ukraine. This is amid escalating armed conflicts
between the Donetsk army and Ukrainian soldiers in
Donbass. In mounting attacks against Ukrainian
military facilities, Russia declared that it has no
objective of invading or occupying Ukraine.
According to Russian president Vladimir Putin: “It is
not part of our plan to occupy any Ukrainian
territory. We will not impose anything by force.”
Russia’s “special military operations” of mounting
attacks against military facilities in Ukraine are
described as a response to the relentless attacks of
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the US-puppet Kyiv regime against the Donbass
region and its independent republics.
11. The attacks against Donbass are part of the US
provocations to make Russia “invade” Ukraine. The
objective of the US is to ignite a conflict and war in
order to boost the sales of its arms and justify
increased military aid to Ukraine. The US is
drumbeating a Russian “invasion” in order to isolate
it from international public opinion, and thus
pressure Germany and other US allies in Europe to
cut trade relations with Russia, especially the
purchase of oil. The US has long opposed the
operations of the Nord Stream 2, a new pipeline that
can double the delivery of natural gas from Russia to
Germany and the rest of Europe.
12. There is a heightening call from different parts of the
world to stop the attacks from all sides, to conduct
negotiations and forge agreements for the peaceful
resolution of the conflicts. At the center of
discussions would be the previous agreements in
Minsk (2015) between Russia, Ukraine, Germany and
France, in order to forge a new agreement to ensure
the peaceful coexistence of countries in the region, as
well as the demand of Russia for a specific
prohibition against Ukraine’s inclusion into the NATO
and an end to Ukraine’s genocidal war in the
Donbass.
Conclusions
The current conflict in Ukraine is a manifestation of
heightening inter-imperialist conflicts. In particular, war
provocations and drumbeating by the US and its NATO allies
aim to change the current imperialist division, especially in
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terms of trade and investment, particularly in Europe; as
well as divisions in imperialists spheres of influence and
hegemony. On the other hand, Russia’s defense of Donbass
and attacks against Ukraine’s military facilities seek to
preserve and strengthen the current division that favors its
interests.
There is danger that the flames of war in Ukraine and
Europe will spread and bring about gross sufferings to the
workers and people in the region. The people suffering the
worst are those in Donetsk and Lugansk in the face of the
relentless Ukrainian attacks. Thus, it is just for the people of
Donetsk and Lugansk to uphold their right to national selfdetermination and win the broadest international support
for its aspiration. The people of Ukraine will also suffer as a
result of the depletion of resources by the fascist state in
waging war against the Donbass region and forcing its
people and soldiers into an unjust war of genocide,
aggression and territorial occupation.
The conflicts among the imperialist countries generate
favorable conditions for the revolutionary proletariat in
various countries to expose the rotten capitalist system and
the worsening exploitation against workers and other
oppressed classes. Communist parties must strengthen their
class initiative and strength, to fight the fascist forces and
the imperialist war, and advance the revolutionary struggles
in their countries.

“Engkwentro” kung saan napatay diumano ang 2
titser ng mga Lumad at 3 pa, pinasinungalingan
Pebrero 25, 2022
February 25, 2022
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Pinasinungalinan ni Marco Valbuena, upisyal sa
impormasyon ng Partido Komunista ng Pilipinas (PKP), ang
pahayag ng 10th ID na nagka-engkwentro kahapon sa
pagitan ng Armed Forces of the Philippines (AFP) at Bagong
Hukbong Bayan sa Barangay Andap, New Bataan, Davao de
Oro, kung saan diumano’y napatay diumano ng isang yunit
ng militar ang mga titser sa paaralang Lumad na sina Chad
Booc at Gelejurain Ngujo II at tatlong iba pa.
Ayon kay Valbuena, walang gayong engkwentrong naganap,
batay sa ulat na natanggap ng PKP mula sa NPA sa lugar.
“Ang sinasabi ng AFP na “engkwentro” ay isang tahasang
kasinungalingan,” aniya.
Inianunsyo ngayong araw, Pebrero 25, ng AFP ang
pagkamatay ni Booc at apat pa sa serye ng mga post sa
Facebook at Twitter. Sina Booc at Ngunho ay pawang mga
boluntir na guro ng mga paaralang Lumad sa Mindanao.
Kabilang rin sila sa mga lumahok sa paaralang bakwit na
inilunsad sa Metro Manila at Cebu para igiit ang karapatan
ng mga kabataang lumad sa edukasyon at pagwawakas sa
militarisasyon sa kanilang lupang ninuno.
Noong 2020, inaresto si Booc kasama ang isang boluntir na
guro, tatlong estudyante at dalawang datu habang
pansamantalang nakatigil sa kampus ng University of San
Carlos sa Cebu. Ibinasura ng korte ang isinampang kaso sa
kanila. Isa si Booc sa mga petisyuner laban sa AntiTerrororism Law. Tulad ng mga nagtatanggol sa karapatan
ng mga Lumad at mga aktibista, makailang-ulit na nakaranas
sina Booc at Ngunho ng red-tagging, panggigipit at
pananakot mula sa estado.
Ayon kay Valbuena, hindi ito unang pagkakataong na
ginamit ng mga sundalo ang pekeng engkwentro para
pagtakpan ang kanilang mga krimen. “Makailang-ulit nang
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ginamit ng mga militar para pagtakpan ang walangpakundangang pagpaslang sa mga sibilyan at mga hindi
armado.”
“Hinihikayat namin ang pamilya at mga kaibigan ng mga
biktima na alamin ang katotohanan sa kanilang pagkamatay
at manawagan ng hustisya para sa pagpaslang sa kanila,”
ayon kay Valbuena.
Hindi iilan ang mga insidente laban sa mga progresibo,
aktibista at rebolusyonaryo na dinukot at dinala sa ibang
lugar bago paslangin at palabasing napatay sa “engkwentro.”

Mga manggagawa, sinariwa ang mga karanasan
sa ilalim ng batas militar
Pebrero 25, 2022
February 25, 2022
Sa okasyon ng ika-50 taong anibersaryo ng Martial Law,
sinariwa ng mga manggagawa ang kalagayan ng kanilang
sektor sa ilalim ng batas miltiar. Kasabay nito, kinutya nila
ang deklarasyon kamaikailan ni Ferdinand Marcos Jr,
kandidatong pagkapresidente, na wawakasan niya ang
kontraktwalisasyon.
“Hindi kailanman wawakasan ni BBM (“Bongbong” Marcos)
ang kontraktwalisasyon,” pahayag ni Jerome Adonis, pinuno
ng Kilusang Mayo Uno, ngayong araw, Pebrero 25. “Hindi
siya kailanman naging kakampi ng mga manggagawa. Wala
kaming inaasahan sa kanya.”
Aniya, si Ferdinand Marcos Sr, ang nagpasimula ng
kontraktwalisasyon sa pamamagitan ng Batas Paggawa na
ipinataw noong 1975. Laman ng batas na ito ang isang
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probisyong na nagpasimula sa kontraktwalisasyon. Ang
probisyong ito nagpasiklab ng unang welga sa ilalim ng
batas militar — ang welga ng mga manggagawa ng La
Tondena sa parehong taon — na bumasag sa katahimikan at
takot na pinairal ng batas militar. Mula rito, unti-unting
bumangon ang kilusang anti-pasista na lumundo sa
pagpapatalsik sa pamilyang Marcos noong Pebrero 25, 1986.
Sa ilaim ng batas militar, sumirit ang implasyon at taaspresyo ng pangunahing mga serbisyo at bilihin. Tatlong
beses na pumalo sa pinakamataas na tantos ang implasyon
— 21% noong 1971, 32% noong 1974 at 50% noong 1984.
Bago naganap ang pandemyang Covid-19, pinakamataas ang
tantos ng disempleyo sa buong kasaysayan ng Pilipinas
noong 1985 (12.6%). Pinakamatarik din ang ibinagsak sa
tunay na halaga ng sahod — 43% para sa mga
manggagawang bukid at 71% sa mga manggagawa di
agrikultural. Sa taong ito, ang sahod ng mga nasa National
Capital Region ay nagkakahalaga na lamang ng ₱7.99.
Noong 1975, isinabatas ng diktadura ang Batas Paggawa na
lumikha ng balon ng mga manggagawa na para sa pageksport (kalauna’y naging “overseas Filipino worker.”) Bago
nito, isinabatas rin ni Marcos ang Republic Act No. 5490
noong 1965, na nagtatag ng unang foreign trade zone sa
Mariveles, Bataan. Noong 1972, pinalawak niya ang saklaw
ng batas na ito at itinayo ang Export Processing Zone
Authority. “(Si Marcos ang) pasimuno ng EPZA, paraiso ng
mga kapitalista, impyerno sa manggagawa,” ani Adonis.
Ininda ng mga manggagawa sa ilalim ng batas militar ang
masasahol at hindi makataong kalagayan sa paggawa. Isang
pinakamatingkad na kaso ng kawalang pakialam ng
diktadura ang pagkamatay ng puu-puong manggagawa na
nabaon nang gumuho ang bubong ng pinagagawang gusali
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(Manila Film Center) ng asawa ng diktador na si Imelda
Marcos noong 1981. Imbes na hukayin ang mga bangkay,
iniutos ni Imelda na buhusan ang mga ito ng semento para di
maantala ang pagbubukas ng gusali.
Para patahimikin ang mga manggagawa at pigilan ang
kanilang pag-uunyon at paglaban, sunud-snod na mga batas
at kautusan ang ipinatupad ni Marcos. Sa bisa ng isa sa mga
ito, ang Letter of Instruction No. 1458, umabot sa 81
manggagawa ang napatay noong 1985. Ikinulong din ang
293 lider-manggagawa at organisador. Sa ilalim ng
kautusang ito, binigyan ni Marcos ng kapangyarihan ang
mga pulis at sundalo na manghimasok at buwagin ang mga
piket at welga,
Labas dito, sadyant tinarget ng diktadura ang mga lidermanggagawa. Noong 1985, umabot sa 39 ang biktima ng
ekstrahudisyal na pamamaslang (tinawag na “pagsalbeyds”
sa panahon na iyun). Dagdag sa bilang na ito ang 46 na
pinatay simula 1972. Walo ang naitalang sapiltang dinukot
at di na muling na nakita pa.
Gayunpaman, hindi nagpadaig ang mga manggagawa. “Bago
ang pag-aalsang EDSA, umaabot sa 405 ang aktibong welga
laban sa pagpapahirap at panunupil,” ayon kay Adonis.
“Kumilos ang mga manggagawa hindi lamang para sa sahod
at trabaho, kundi para sa tunay na panlipunang pagbabago.”

#NeverForget: Pag-aalsang EDSA sa ika-36 taon
at pagtatakwil sa mga Marcos
Pebrero 26, 2022
February 26, 2022
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Inilunsad sa iba’t ibang panig ng bansa ang mga protesta
para gunitain ang ika-36 na taong anibersaryo ng Pagaalsang Edsa kahapon, Pebrero 25. Kasabay ng pagdakila sa
naging pagkakaisa at tagumpay ng mamamayan noong 1986,
malinaw ang sigaw ng taumbayan para biguin ang
panunumbalik ng mga Marcos sa kapangyarihan at
pananatili ng mga Duterte sa estado-poder sa nalalapit na
pambansang eleksyon.
Higit 4,000 katao ang lumahok sa martsa ng bayan patungo
sa People Power Monument sa Edsa, Quezon City kahapon.
Inilunsad ang programa sa pamumuno ng Carmma
(Campaign Against the Return of the Marcoses and Martial
Law) kung saan ipinanawagan: “Ang pinatalsik ng Edsa,
huwag nang ibalik pa!.” Lumahok sa naturang protesta ang
mga beteranong aktibista na lumaban sa diktadura, mga
kabataan at iba pang mga sektor.
Ayon kay Renato Reyes, pangkalahatang kalihim ng Bagong
Alyansang Makabayan (Bayan), kaugnay ng mga umuugong
at lumulutang na pahayag na “ito na ang huling Edsa,” na
hindi mapipigilan ang sambayanan na gunitain ang pagaalang Edsa. “Hindi mangyayaring ito na ang huling Edsa.
Ang Edsa, nasa tao ‘yan. Tayo ang Edsa!,” ayon sa kanya.
“Teach-in” o isang malaking klase ang tipo ng protestang
inilunsad ngayong taon sa paggunita sa Edsa. Nais nitong
magbalik-aral sa naging paglaban ng sambayanang Pilipino
laban sa diktadura at simbolikong paglaban sa malawakang
rebisyon o pagbabaluktot sa kasaysayan at pagbura sa mga
kasalanan ng pamilyang Marcos sa bansa.
“Kung may mahalagang aral na hindi kailanman dapat
malimutan, katulad ng EDSA noon, ang tunay na
kapangyarihan ay nasa kamay ng mamamayan, wala sa
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naghaharing iilan. Ang tunay na lakas ay ang sambayanang
nagkakaisa,” idinagdag ni Reyes.
Para naman sa grupong Carmma, ang pagkilos ngayong taon
ay pagpapakita ng pagkontra sa panunumbalik ng kurakot at
tiranikong pamumuno ng mga Marcos sa bansa. “Isiwalat
natin at labanan ang nagpapatuloy na pambabaluktot [ng
mga Marcos] sa ating kasaysayan,” dagadag nito.
Ang programa ng Carmma na nagtapos ng tanghali ay
sinundan ng iba pang mga paggunita at pagkilos ng ibang
mga grupo bilang paggunita sa aniberasryo ng Edsa sa
People Power Monument. Ang iba ay nagtirik ng kandila
bilang simbolo ng pagkilala sa kabayanihan ng mga martir
ng Edsa at pagpapatibay ng bagong lakas at pag-asa na
biguin ang banta at panunumbalik ng tiraniya.
Hindi lamang sa kahabaan ng Edsa
Liban sa mga aktibidad sa Edsa, inilunsad ang iba’t ibang
pagtitipon at programa sa buong bansa.
Sa Baguio City, nagtipon ang iba’t ibang mga grupo sa
harapan ng Baguio Cathedral para sa isang programa ng
komemorasyon. Nagpahayag ng pakikiisa sa programa ang
kasalukuyang mayor ng lungsod na isang dating sundalong
tumiwalag at lumaban kay Marcos Sr.
Naglunsad ng isang unity walk o martsa ang mga kabataan
at residente ng Dagupan, Pangasinan mula sa St. John’s
Cathedral tungo sa sentro ng bayan. Lumahok dito ang
unang nominado ng Bayan Muna Party-list na si Teddy
Casino.
Sa Tarlac, Tarlac, nagsagawa ng isang Peace Rally ang mga
gumumuginta sa Pag-aalasng Edsa. Lumahok sa naturang
pagtitipon ang mga kabataang kasapi ng Kabataan Party-list.
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Nagkasa ng protesta ang mga Bikolano sa Naga City kung
saan higit 200 ang lumahok sa isang martsa-protesta sa
sentro ng syudad. Pinangunahan ang pagkilos ng mga
grupong pambansa-demokratiko.
Pinamunuan ng Bayan-Panay ang pagtitipon ng mga
aktibista at progresibo sa harap ng ABS-CBN Station sa La
Paz, Iloilo City. Ayon sa grupo, sa harap ng istasyon sila
nagtipon bilang simbolikong paggigiit ng kalayaan sa
pamamahayag na siyang pangunahing inatake ng
diktadurang Marcos noong panahon ng batas militar.
Nagprotesta rin ang mga grupong pambansa-demokratiko sa
Santiago City at Solano sa Nueva Vizcaya, Aparri at
Tuguegarao City sa Cagayan, Calamba City, Bacolod City at
Davao City. Samantala, ang mga progresibo at aktibista ng
Cebu ay nagmartsa sa Osmeña Blvd., Cebu City noong
Pebrero 24. Pinamunuan ang protesta ng Carmma-Cebu.
Nagsagawa ng sabayang pagkalembang ng mga kampana
ang mga katedral sa Metro Manila bilang pakikiisa sa araw
ng Edsa. Isang ekumenikal na pagtitipon din ang inilunsad
ng iba’t ibang denominasyon sa San Roque Cathedral,
Caloocan City.
Bago nito, nagbabala ang mga Catholic Bishops Conference
of the Philippines (CBCP) sa tinawag nitong “radikal na mga
pambabaluktot sa kasaysayan sa kasaysayan ng batas
militar.”
Anito, “naalarma kami sa pambabaluktot sa katotohanan at
pagtatangkang burahin o wasakin ang ating kolektibong
pag-alala sa pamamagitan ng pagtatanim ng mga
kasinungalingan at maling naratibo.” Nakikita ito ng CBCP na
peligroso, dahil “lalasunin nito ang ating kolektibong
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kamulatan at wawasakin ang pundasyong moral ng ating
mga institusyon.”
Tinukoy nito ang mga troll farm na “nagpapakalat ng bayrus
ng kasinungalingan” at sinabing maaaring nagagamit mismo
ang mamamayan sa pagpapalagap ng mga ito.
Susi ang pagkilos ng mga madre, pari at iba pang taong
simbahan sa tatlong araw sa EDSA para tuluyang pabagsakin
ang diktador.

Hindi terorismo ang pagtatanggol sa mga
karapatan at rekurso ng katutubo—CPDF
Pebrero 26, 2022
February 26, 2022
“Ang pagbabansag ng ‘Anti-Terrorism Council’ ay isang
sirang plaka mula sa isang bulok na sistema,” ito ang
pahayag ng Cordillera People’s Democratic Front (CPDF),
ang alyadong organisasyon ng National Democratic Front of
the Philippines na kumakatawan sa mga katutubo ng
Cordillera. Kabilang ang CPDF sa 16 na rebolusyonaryong
lihim na orgnisasyon na binasang “terorista” ng
NTF-Elcac/Anti-Terror Council kamakailan.
Ayon sa grupo, ang aksyong ito ay katumbas ng
pagbabalewala sa matagal nang panawagan ng mga
pambansang minorya ng Cordillera. Kabilang dito ang
proteksyon sa rekurso at kabuhayan ng mamamayan,
pagtatanggol sa teritoryo, paggigiit sa abot-kayang
serbisyong panlipunan, at hustisya para sa mga biktima ng
insitusyonalisadong diskriminasyon sa mga katutubo, ayon
sa CPDF. “Alin dito ang terorismo?” tanong ng grupo.
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Inilinaw rin ng CPDF na ang paggamit sa naturang konseho
para lalong isaisantabi ang dati nang pinababayaang mga
katutubo ay lalo lamang magtutulak sa kanila na
maghiwalay ng gubyerno sa mamamayan nito.
“Ang Cordillera ay isang bansa ng mga mandirigma at higit
na nag-alab ito sa pag-iral ng malakolonyal at malapyudadl
na sistema na ginagawang ‘second-class’ na mamamayan
ang mga pambansang minorya,” dagadg ng CPDF.
“Ang mga minorya, kasama ang sambayanang Pilipino, ay
walang ibang mapagpipilian kundi ang magrebolusyon,”
ayon sa kanila. “At ang pagbansag dito bilang terorismo ay
kahibangan ng estado, ngunit ito rin ang magiging dahilan
ng kanilang pagbagsak,” ani CPDF.
Bago nito, binatikos din nina Marco Valbuena, upisyal sa
impormasyon ng Partido Komunista gn Pilipinas at
Prof. Jose Maria Sison, punong konsultant ng National
Democratic Front of the Philippines sa usapang
pangkapayapaan, ang naturang arbitraryong hakbang ng
ATC.
Liban sa CPDF, ang iba pang organisasyong binansagang
terorista ang: Revolutionary Council of Trade Unions
(RCTU), Katipunan ng mga Samahang Manggagawa
(KASAMA), Pambansang Katipunan ng mga Magbubukid
(PKM), Makabayang Kilusan ng Bagong Kababaihan
(Makibaka), Kabataang Makabayan (KM), Katipunan ng mga
Gurong Makabayan (Kaguma), Makabayang Samahang
Pangkalusugan (MSP or Masapa), Liga ng Agham para sa
Bayan (LAB), Lupon ng mga Manananggol para sa Bayan
(Lumaban), Artista at Manunulat ng Sambayanan (Armas),
Makabayang Kawaning Pilipino (MKP), Revolutionary
Organization of Overseas Filipinos and their Families
(Compatriots), Christians for National Liberation (CNL),
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Moro Resistance Liberation Organization (MRLO) at
Revolutionary Organization of Lumads (ROL).

Ang malalim na sugat ng Marinduque
Pebrero 27, 2022
February 27, 2022
Gugunitain sa Marso 24 ang itinuturing na pinakamalubhang
sakuna sa pagmimina sa Pilipinas. Noong 1996, milyunmilyong toneladang lason ang bumaha sa Boac River sa
Marinduque mula sa gumuhong dam ng basura sa
pagmimina ng Marcopper Mines. Magtatatlong dekada nang
hinahakot ng kumpanya ang depositong ginto, pilak at tanso
sa kabundukan ng prubinsya.
Matapos ang insidente ay pansamantalang natigil ang
operasyon ng kumpanya, pero hanggang ngayon ay patuloy
na inaagnas ng lason hindi lamang ang kabuhayan ng
mamamayan sa prubinsya kundi ang mismong buhay nila.
Sa rekord ng Provincial Health Officer ng Marinduque noong
2019, tumaas ang bilang ng mga pasyenteng may sakit sa
pag-iisip, sakit sa balat at altapresyon. Signipikante rin ang
bilang ng mga may kanser. Marami rin ang dumaraing sa
pagkahapo at sakit ng katawan. Pinakamalaki ang bilang ng
mga kaso sa Mogpog, Boac at Sta. Cruz – mga bayan sa hilaga
ng isla na siyang pinaka-apektado ng mga itinapong lason ng
Marcopper.
Sa insidente noong 1996, tinatayang 2-3 milyong tonelada
ng lason ang bumaha sa Boac River. Ang latak na itong
nagmula sa pagproseso ng mineral ay siksik sa mga metal at
kemikal, at agarang pumatay sa nasabing ilog. Kalaunan ay
nagresulta ito sa paglikas at taggutom. Aabot sa 4,000
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residente mula sa limang barangay ang direktang
naapektuhan ng sakuna. Maraming residente din, kabilang
ang mga bata, ang natuklasang may mataas na lebel ng
nakalalasong lead at cyanide sa kanilang dugo. Ilan sa kanila
ang namatay.
Bago pinatay ng Marcopper ang Boac River, nauna na nitong
nilason ang Mogpog River noong 1993. Gumuho ang isa
pang dam ng kumpanya sa ilaya ng ilog, at ang nagresultang
baha ay tumangay sa maraming bahay, at pumatay sa mga
alagang hayop at mga sakahan. Dalawang bata rin ang
naiulat na namatay sa pagkalunod.
Nang sinukat ng mga mananaliksik noong 2018 ang lebel ng
copper (tanso) at manganese sa mga ilog ng Boac at Mogpog,
natuklasang mas mataas na ng limang ulit ang lebel ng
copper at 158 ulit ng manganese kumpara sa naunang pagaaral noong 1998. Hindi bababa sa anim na iba pang
delikadong metal ang nakita sa mga ilog.
Pawang peligroso din ang konsentrasyon ng mga metal sa
mga gulaying itinatanim at kinakalakal sa prubinsya. Ayon
sa mga syentista, ang pinaka-karaniwang paraan pa rin ng
pagpasok ng nakalalasong metal sa katawan ay sa pagkain o
inumin. Gayunman, peligroso rin ang pagkalanghap ng
alikabok o pagdikit ng mga ito sa katawan.
Dahil sa mga salik na ito, hindi sa tatlong bayan na lamang
konsentrado ang pagkalat ng lason, kundi sa buong
prubinsya. Dahil ito sa pagtangay ng hangin at tubig sa lason
patungo sa iba pang bahagi ng isla, gayundin ang kalakalan
sa agrikultura. Sa katunayan, sa naturang pag-eksamen ng
mga gulay, ang mga bayan sa timog ng prubinsya ang nagtala
ng pinakamataas na lebel ng peligro.
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Dapat ay mababa sa 1 ang grado ng Health Risk Index (HRI o
sukatan ng peligro sa kalusugan) para masabing ligtas ang
lebel ng metal sa katawan ng tao. Pero sa mga gulaying
sinaliksik sa lahat ng bayan ng Marinduque, umabot sa 2.229.39 ang HRI ng natagpuang konsentrasyon ng copper sa
mga ito. Sa manganese naman ay nasa 19.59-53.85.
Sa mga kaso ng labis na pagkalantad sa manganese,
kinakikitaan ang mga biktima ng panginginig o paninigas ng
katawan, mabagal na paggalaw, at malubhang depresyon,
pangamba at pagkagalit. Sakit sa baga, sa sikmura at dugo
naman ang kadalasang idinudulot ng pagkalason sa copper.
Dahil sa mga insidente noong 1996 at 1993 ay tumampok sa
buong mundo ang krimen ng Marcopper at kabuktutan ng
mapandambong na pagmimina. Pero ang mga sakunang iyon
ay bahagi lamang ng mas katakut-takot na pamiminsala ng
kumpanya sa Marinduque. Mula 1975-1991, diretso sa
baybayin ng Sta. Cruz sa Calangcang Bay itinatapon ang
dumi ng mina na umabot sa 200 milyong tonelada. Sa loob
ng 16 taon, nabuo sa baybayin ang pitong kilometrong
tambak na may kalahating kilometrong lapad na latak na
metal at kemikal at iba pang basura ng Marcopper.
Bigo ang mga residente noong 1981 na ipatigil ang
pagtatambak dahil sa pagtatanggol ng diktador na si
Ferdinand Marcos sa kumpanyang Marcopper. Pagmamayari niya ang aabot sa kalahati ng kumpanya sa pamamagitan
ng mga kroni. Nang mapatalsik ay humalili ang sumunod na
mga rehimen sa pakinabang dito kapalit ng paglapastangan
sa kapaligiran.
Matapos ang mahigit limang dekada mula nang maminsala
ang sosyohang Marcopper-Marcos, at ang sumunod na mga
nagharing gubyerno, wala pang hustisyang nakakamit ang
mamamayan ng Marinduque. Marami na ang pinatay ng
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lason at mas marami ang hindi pa rin naghihilom ang mga
sugat at hindi pa rin gumagaling ang mga sakit.
Nang inabandona ng Marcopper ang mina, kasamang
pinabayaan nito ang mga pananagutan sa prubinsya. Sa
pinakahuling pagsisiyasat noong 2019, natuklasang patuloy
pa ring tumatagas ang lason mula sa depektibong mga dam.

Imbestigasyon sa masaker sa 2 titser ng Lumad
at iba pa sa New Bataan, itinutulak
Pebrero 27, 2022
February 27, 2022
Inaalam ng Partido Komunista ng Pilipnas ang mga
sirkunstanya sa masaker sa dalawang guro ng mga Lumad at
tatlo pa na naganap sa New Bataan. Sa pahayag noong
Pebrero 26, sinabi ng partido na inatasan nito ang lokal na
yunit ng Bagong Hukbong Bayan (BHB) na nakasasaklaw sa
bayan ng New Bataan, Davao de Oro na magsagawa ng
imbestigasyon kaugnay ng masaker ng mga sundalo ng 10th
ID.
Ayon sa upisyal nito sa impormasyon na si Marco Valbuena,
magiging bahagi ito ng kontribusyon ng yunit ng BHB para
alamin ang katotohanan ng naturang masaker.
Liban pa dito, sinuportahan din ni Valbuena ang panawagan
ng pamilya at mga kaibigan na kagyat na ibigay ang mga labi
ng biktima sa kanila sang-ayon sa kanilang mga karapatangtao.
“Sinusuportahan din namin ang panawagan para sa
indepenyenteng imbestigasyon ng mga lokal at
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internasyunal na mga tagapagtanggol ng karapatang-tao at
iba pang interesadong grupo,” ayon kay Valbuena.
Kabilang sa mga pinaslang ng mga sundalo ang kilalang
aktibsita at gradweyt ng University of the PhilippinesDiliman na si Chad Booc at kapwa boluntir na guro sa mga
paaralang Lumad na si Gelejurain Ngujo II habang ang
tatlong iba ay kinikilala pa.
“Ipinapaabot namin ang marubdob na pakikiramay sa
pamilya at mga kaibigan ng mga biktima. Kaisa kami sa
inyong galit at panawagan para sa katotohanan at hustisya,”
ayon kay Valbuena.
Pilit nagpapakalat ng mga maling impormasyon at
kasinungalingan ang 10th ID para bigwang-katwiran ang
wala pang linaw na insidente ng masaker ng mga sundalo.
“Kinukundena namin ang kampanya sa disimpormasyon ng
AFP para pagtakpan ang kanilang mga krimen. Lantarang
kasinungalingan ang pinakakalat nito sa pagpapahayag na
ang mga biktima ay napaslang sa isang engkwentro sa
pagitan ng AFP at BHB,” dagdag ni Valbuena.
Binihisan pa at nilagyan ng ammo pouch at mga baril ang
tabi ng kanilang mga labi at kinuhanan ng litrato para
magsilbing “patunay” ng “engkwentro.” Ipinakalat pa ito sa
midya na mistulang mga tropeyo sa digma.
Nauna na nang nag-ulat ang lokal na yunit ng BHB sa Davao
de Oro na walang sagupaan o engkwentrong naganap sa
araw na iyon sa bayan ng New Bataan.
Ayon kay Valbuena, hindi ito ang unang pagkakataon na
ginamit ang “engkwentro” para bigyang-katwiran ang
walang-pusong pamamaslang sa mga sibilyan at hindi
armadong indibidwal.
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Kaso ng mga manggagawa ng Coke sa Cebu,
ibinasura
Pebrero 27, 2022
February 27, 2022
Ibinasura noon pang Enero 7 ng isang lokal na korte sa
Mandaue City, Cebu ang kasong direct assault laban sa
tatlong manggagawa ng Coca-Cola. Inaresto sila habang
marahas na binubuwag ang kanilang piket at kampuhan
noong Nobyembre 2018. Isinapubliko ang desisyon nito
lamang Pebrero.
Sa isang pahayag ng abugado ng mga manggagawa na si
Atty. Kristian Jacob Lora noong Pebrero 21, sinabi niyang
ang mga kasong direct assault ay bahagi ng panggigipit at
harasment sa mga manggagawa na may layuning takutin sila
at pigilan ang kanilang paglaban sa inhustisya at pangaabuso.
Ang mga napawalang-sala ay sina Vincent Juarez, Gerome
Villarino, at Oscar Villarino, mga manggagawa sa planta ng
Coca-Cola Philippines sa Mandaue City. Mga kasapi sila ng
unyong Progressive Workers Association in Exeltech-Ilaw at
Buklod ng Manggagawa-Kilusang Mayo Uno (PWAETCCIBM-KMU).
Itinayo ng mga mangaggawa ang piket at kampuhan noong
2018 bilang paggigiit na ibalik sa trabaho sa kasamahan
nilang iligal na inilagay sa “floating status” (hindi na
pinapapasok) ng kumpanya. Marami sa kanila ay matagal
nang nagtatrabaho sa kumpanya.
Sa ngayon, tuluy-tuloy ang paglaban ng mga kontraktwal ng
Coca-Cola Philippines para sa regularisasyon.
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Sa nagdaang limang taon (2017-2021), kabilang ang
Pilipinas sa sampung pinakamasasahol na bansa para sa
mga manggagawa ayon sa Global Rights Index of the
International Trade Union Confederation (ITUC).
Napakababa ng nakuhang grado ng Pilipinas kaugnay ng
paglabag sa karapatan at pamantayan sa paggawa. Kabilang
sa mga ito ang karapatang magwelga, karapatan na bumuo
ng unyon at kalayaan sa pagpapahayag.

Ang Bayan interview with CPP Information
Officer Marco L. Valbuena on the CPP’s stand on
the armed conflict in Ukraine
Pebrero 28, 2022
February 28, 2022
Some activists, friends and readers have raised the critical
concern that the CPP did not clearly or roundly condemn
Russia’s “invasion of Ukraine” in the two statements
released before the “special military operation” of February
24 and the background article published on that day. There
is the view that Russia, as an imperialist country, is as
culpable as the US and its NATO allies for the escalation of
the armed conflict in Ukraine. Or that Russia’s attacks
against Ukraine serve only the interests of Russia’s oligarchs
and should therefore be opposed by the working class in
Russia and Ukraine and peoples across the world.
1.

First of all, does the CPP consider Russia as
imperialist?

Yes, Russia is an imperialist power, albeit much smaller than
the US, Japan, China, Germany, France and other imperialist
countries. As an imperialist country, Russia imposes its
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military, political and economic dominance on smaller
countries particularly around its borders in Central Asia and
Eastern Europe, most of which belonged to the Soviet Union
(USSR) until it was dissolved in 1991.
Since the leadership of the Soviet Union was taken over by
modern revisionists in 1953 who subsequently carried out
capitalist restoration, capital and resources became more
and more concentrated in the hands of state monopoly
capitalists in Russia, the biggest state in the Soviet Union, at
the expense of the smaller member states and areas of the
Russian countryside, many of which were reduced to
sources of cheap labor or raw materials (grain and
minerals). They became dependent on Russian investments
and imported commodities from Russia.
Russia perpetuates its hegemonic power through military
power, and by the fact that it maintains one of the world’s
biggest nuclear arsenals, which it inherited from the Soviet
Union. In terms of military strength, Russia is second or
third in the world, ranked behind the US, and around
equivalent to the overall strength of China. It has almost the
same amount of nuclear weapons as the US and is ahead in
many fields of military technological research including the
development of hypersonic weapons.
Military overspending combined with large-scale
bureaucratic corruption and plunder by oligarchs and
criminal groups, however, has depleted Russia’s economic
resources. Despite being the largest country in the world in
terms of land and has vast economic resources, it is not as
big as the US or China in economic terms (it is ranked only
11th in the world in terms of GDP as estimated by the IMF in
2021, only 7% of the size of the US economy, and 9.7% of
China) and depends largely on exporting oil and natural gas.
The workers and people of Russia suffer from economic
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stagnation, widespread misery, worsening forms of
exploitation and oppression, chronic unemployment, low
wages and deteriorating socioeconomic conditions.
2.

Does the CPP consider the armed conflict in Ukraine a
result of inter-imperialist armed conflict?

The current armed conflict in Ukraine is within the context
of rising inter-imperialist contradictions and armed conflict.
It is a manifestation of the push of the US and its allied
imperialist powers to redivide the world and take away
from Russia its spheres of influence, investment and trade;
and the counter-push of Russia to preserve the current
order and recover its lost spheres.
Russia’s sphere of influence has been systematically and
violently eroded by the US-led NATO alliance since the
dissolution of the Soviet Union in 1991, starting with the USNATO-initiated war and destruction of Yugoslavia, and
expansion of NATO in former Warsaw Pact countries in
central Europe (Czech Republic, Slovakia, Romania,
Lithuania, Poland) and eastern Europe, right up to the
borders of Russia. This is in flagrant violation of the Minsk
Agreement of 1991 which dissolved the USSR and which
involved assurances of the US, NATO and OSCE that the
Warsaw Pact members would not be converted to NATO
members. Even those who celebrated the 1991 Minsk
Agreement as a landmark achievement for ending the Cold
War and the threat of nuclear war are appalled at how it has
been systematically violated by the US and NATO.
Since 1991, the US and NATO have established military
facilities and missile and anti-missile bases in Poland, the
Czech Republic and Romania, in addition to those in Alaska
bordering Russia. In 2019, the US trashed the intermediaterange ballistic missile (IRBM) agreement with Russia further
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paving the way for expansion of the US and NATO’s missile
system.
3.

What are the specific circumstances that gave rise to
the current armed conflict in Ukraine?

While it is important to understand the armed conflict in
Ukraine as within the context of rising inter-imperialist
conflict, we must proceed to grasp its particular
characteristics, the main aspects of the conflict and the
principal aspect of the armed conflict.
We must understand that Ukraine is the last frontier in the
US imperialist drive to surround Russia with its
intermediate-range ballistic missiles. The US has spent at
least $4 billion in military assistance to Ukraine since 1991,
with over $2.5 billion since the 2014 coup. The country has
also received more than $1 billion in military aid from the
NATO Trust Fund. In addition, the United Kingdom has
forged agreements with Kyiv, in which the UK would spend
1.5 billion pounds for upgrading Ukraine’s naval capabilities
and arming its warships with British missiles, and building
naval military bases on the Black Sea and the Sea of Azov
bordering Ukraine, Crimea and Russia.
Having eroded Russia’s sphere of influence in central and
eastern Europe since 1991, US imperialism and its NATO
allies proceeded to push its drive to establish their military
dominance in Ukraine and complete its network of missile
bases surrounding Russia. In 2014, the US instigated a coup
in Ukraine and installed a neo-Nazi regime. It did so by
funding and arming far-right groups under the so-called
Azov Battalion that was formed in 2014 from such groups as
the Patriot of Ukraine and Social National Assembly. These
groups trace their roots to the Organization of Ukrainian
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Nationalists (OUN) of Stepan Bandera, and the Ukrainian
Insurgent Army, that were both allied with Nazi Germany.
Widespread protests by people in south and eastern
Ukraine, as well as in Crimea, against the US-sponsored coup
was violently suppressed by the neo-Nazi Ukrainian regime
combined with the forces of the Azov Battalion. It proceeded
to mount attacks against the predominantly Russian
population in Crimea and the Donbass region marked by
gross violations of human rights, war crimes, mass looting,
unlawful detention and torture. The United Nations
Commission on Human Rights estimates around 14,000
people were killed in massacres and artillery shelling.
The Russophobic attacks against the Donbass region
instigated the people to mount an armed resistance and seek
the support of Russia. By April 2014, the Donetsk People’s
Republic and the Lugansk People’s Republic were declared
to have been established, further strengthened by a
referendum on May 11, 2014. In 2014 and 2015
negotiations between Ukraine, Russia, Germany and France
in Minsk, the Donbass region was recognized as an
autonomous area under Ukraine, all foreign troops were
withdrawn, and a “line of contact” was established on which
either side will not enter or cross.
4.

What is the status of the 2014 and 2015 ceasefire
agreements around the Donbass region?

The attacks against the people of the Donbass region did not
cease after the Minsk 2014 and 2015 agreements with
repeated violations by Ukraine which has fortified its forces
along the so-line of contact area. This year alone, monitoring
organizations have recorded 8,000 violations of the
agreement, largely from the Ukrainian side.
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US weapons, military advisers and private contractors have
been deployed around the Donbass area to arm, train and
instigate Ukrainian military forces in mounting attacks
against the people of Donetsk and Lugansk. The immediate
objective of the US is to provoke Russia in order to justify its
heightened military intervention and military financing in
Ukraine, push for Ukraine’s inclusion into the NATO, and
compel Germany and other allies in Europe to cancel trade
agreements with Russia, specifically against the operations
of the Nord Stream 2 natural gas pipeline.
Russia and the predominantly Russian people of Donbass
have been making repeated calls for negotiations to revisit
the 2014 and 2015 Minsk agreements in order to ensure
their implementation by making its provisions more explicit.
Russia’s show of force since December in its western border
area was a direct call for negotiations to revisit the Minsk
agreements and forge new agreements to ensure security of
the Donbass regions, and to push for clear prohibitions
against Ukraine’s inclusion into the NATO.
Provoked by the US, Ukraine ignored calls for negotiations.
Instead, it intensified attacks against Donetsk and Lugansk
on February 21 firing 1,500 artillery rounds within 24 hours
hitting civilian infrastructure, including power plants, water
systems and school buildings.
These brazen acts prompted the DPR and LPR to declare
secession from Ukraine as the only recourse to put an end to
their oppression. These also heightened calls for Russia to
recognize the DPR and LPR and independent nation states
both from within the Donbass region, from Belarus and
inside Russia. Russia formally recognized the DPR and LPR
on February 22 and immediately deployed “peacekeeping”
troops to fortify defenses of the Donbass region against
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Ukrainian attacks, then subsequently mounted a “special
military operation.”
The declared objective of the “special military operations”
mounted by Russia in Ukraine concerns primarily the
struggle of the people of the Donbass region which has now
taken the form of their defense of their right to national selfdetermination.
5.

The CPP has condemned the US for provoking war in
Ukraine? Are not both the US and Russian
imperialists, in fact, equally to blame for the current
armed conflict in Ukraine?

Indeed, the CPP has previously issued statements
denouncing US war provocations and warmongering in
Ukraine, specifically its frenzied attacks against the Donbass
region to provoke Russia. It has also denounced the NATO
expansion to the borders of Russia, as well as US-NATO
intrusions and trouble making in Chechnya and Georgia, the
so-called color revolutions. The aggressive acts of the US and
NATO against Russia have been long-running and
continuing.
The CPP considers the current armed conflict principally as
a direct result of the heightened attacks of the Ukrainian
armed forces, under the instigation by the US and planned
with US military advisers, against the people in the Donbass
region.
Russia’s military actions in Ukraine are not unprovoked. The
CPP considers Russia’s action, tactically, as a counterreaction to the incessant US-supported military
provocations and attacks against Donbass. The escalation of
the armed conflict could have been avoided had Ukraine
heeded calls for it to stop the attacks against Donbass and
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engage in new negotiations. The CPP, however, is aware that
Russia’s support for the Donbass region is motivated by its
strategic imperialist interests of securing and expanding its
hegemonic interests.
If we are to blame and condemn the US and Russia with
equal weight for the escalation of the armed conflict in the
region, we would have undermined the justness of the
struggle for national self-determination of the people of
Donetsk and Lugansk, the valiant armed resistance of the
people of Donbass and their effort to take advantage of the
inter-imperialist conflict by winning the support of Russia. It
will also make the people of Donbass culpable for asking
Russia to help repel Ukrainian aggression.
As a matter of fact, it is reasonable to criticize Russia and
Putin for being so late in extending sufficient support to the
peoples of Donetsk and Lugansk. For eight years, it allowed
the Russophobic fascists to slaughter 14,000 Ukraine-born
Russians, the destruction of their factories, homes, schools,
hospitals and public utilities and the forced migration of
millions of Russians, thus reducing the Russian population
share in Ukraine from 22% in 2014 to 17% in 2022.
The people of Donetsk and Lugansk must stand firmly for
their right to national self-determination and adopt a foreign
policy that is consistent with their national interests. While
winning the support of Russia, the people’s republics of
Donetsk and Lugansk must also stand firmly against Russian
hegemonism and demand equal treatment as independent
nation states. But only the US-NATO imperialists and
Trotskyites would demand right now for the people of
Donetsk and Lugansk to fight Russia’s “invasion” which is
helping them to fight the Kyiv fascist puppets of the US and
NATO.
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6.

Does this mean the CPP considers Russia’s “special
military operation” against Ukraine justified because
of its declared aims of ending the attacks against the
people of the Donbass region?

From the point of view of the national revolutionary war of
the people of Donetsk and Lugansk, Russian military
support is justified and necessary. Prior to Russia’s direct
support, they were practically being butchered by Ukraine’s
US-supported military forces which have shown outright
disregard for all previous international agreements.
The CPP, however, is also keenly aware that Russia is an
imperialist power that is driven by its hegemonic aims and
drive to defend and expand its spheres of influence and
control. While Russia declares its “special military
operation” as congruent with the objective of the Donbass
people to put an end to Ukraine’s attacks, it is motivated
primarily by its imperialist objective of defending its sphere
of influence and strategic aim of reinstalling a client-state in
Ukraine.
If Russia will stick to its declarations of hitting only military
targets and not occupying territory, its actions can be
considered defensive and retaliatory which are generally
acceptable under international rules of war. It will be
Russia’s own lookout if it has not learned any lesson from
both the Soviet social-imperialist aggression and occupation
in Afghanistan in the 1980s and from the US wars of
aggression and occupation since the end of World War II
which have been frustrated by people’s resistance but which
have caused the death 25 to 30 million as well self-defeating
costs for the US that have accelerated its strategic decline.
There are information that Russian military forces are
pushing beyond the Donbass region, and occupying
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Ukrainian territory reportedly prompted by the massacre of
Russians in the Kharkiv region by the forces of the Akov
Battalion.
The CPP joins in appeals to the Ukrainian people to demand
a stop to the Russophobic fascist attacks and to demand
their government to respect and protect the Ukrainians of
Russian nationality in the various cities of Ukraine in and
beyond the Donbass region.
At the same time, the CPP supports their fight to defend
their country’s sovereignty and in the demand for Russia to
suspend its military offensives, withdraw its forces as soon
as possible, and pave the way for dialogue and peaceful
resolution of the conflict.
7.

Russia’s attacks against Ukraine are now on its fifth
day. There are news of civilian casualties and
residential apartments damaged by rocket fire.
People in Kyiv and other areas are evacuating in
droves. On the other hand, Russia insists that
civilians are not being targeted and claims to have
eliminated 975 Ukrainian military facilities, and
shooting down jets, helicopters and drones. In light of
these developments, what is the CPP’s call?

In times of intense armed conflict, the fog of war thickens,
and actual facts on the ground become hard to determine in
real time. Both sides are expected to heighten their
propaganda offensive to support their military objectives.
Even the widely-circulated photograph of an apartment in
Kyiv damaged by missile fire is unverified and disputed:
Ukraine claims it was hit by a Russian missile, while there
are information that it was damaged by a Ukrainian missile
or anti-missile rocket that misfired.
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Faced with Russia’s blitzkrieg attacks, Kyiv publicly
lamented that it was “left alone” to fight and declared
openness to dialogue to discuss Ukraine’s “neutrality” and
other issues. This was followed by Russia’s order to suspend
military operations on February 25.
However, the US imperialists and its allies intensified its
intervention with the US decision to extend $600 million
military aid to Ukraine. The US also succeeded in pushing
Germany to send tanks and other weapons contrary to its
own policy of not sending weapons to conflict areas. This
has apparently emboldened the Zelensky government to
return to its previous bellicose position and abandon the
planned negotiations. Russia’s response was to resume its
attacks.
The CPP welcomes fresh news that lines of dialogue remain
open and that Ukraine has proposed to meet with Russian
officials in the Belarussian city of Gomel, and that Russia has
declared it will be sending its delegation. The talks are set to
start today. Russia, however, said it will not suspend again
its military attacks during the upcoming dialogue.
The CPP urges Russia to suspend its military offensives
against Ukraine in order to increase the chances of success
of the talks and the Kyiv authorities to stop their offensive
against the people of the Donbass region as well as the
attacks on Russians by its Russophobic territorial units and
neo-Nazi vigilante groups like the Azov Battalion against
Russian apartments and communities.
Most importantly, the CPP calls on the US and its allies in the
NATO to put an end to intervening and provoking Ukraine to
escalate the war, and let the dialogue between the two
countries proceed and seek to resolve the conflict through
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peaceful negotiations to discuss the issues being raised by
both sides.
The CPP calls on the workers and people of Ukraine to
demand an end to the genocidal war against the people in
the Donbass region, resist Russian aggression, oppose US
and NATO intervention and fight for their country’s
neutrality in the face of rising conflicts among the
hegemonic powers.
The CPP calls on the workers and people of Russia to
strengthen support for the struggle for national selfdetermination of the people of the Donbass region and
demand the Putin government to immediately suspend its
military offensives against Ukraine, extend solidarity with
the democratic people of Ukraine and advance their own
struggles against the Russian oligarchs and ruling classes.

Interbyu sa Ang Bayan kang CPP Information
Officer Marco L. Valbuena mahitungod sa
baruganan sa PKP sa armadong panagsangka sa
Ukraine
Pebrero 28, 2022
February 28, 2022
Gipaabot sa pipila ka mga aktibista, higala ug magbabasa ang
ilang kritikal nga kabalaka sa duha ka mga pamahayag nga
gipagawas sa Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) sa wala
pa ang “espesyal nga operasyong militar” kaniadtong
Pebrero 24 ug ang background article nga gipagula atol sa
maong adlaw nga wala tin-aw o hingpit nga mikundena sa
“pagpanulong” sa Russia sa Ukraine. Adunay panglantaw nga
ang Russia, isip usa ka imperyalistang nasud, sama ka sad-an
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sa US ug sa mga kaalyado niini sa NATO sa pag-ulbo sa
armadong panagbangi sa Ukraine. O nga ang mga pag-atake
sa Russia batok sa Ukraine nagsilbi lamang sa interes sa mga
oligarkiya sa Russia ug busa kinahanglang supakon sa hutong mamumuo sa Russia ug Ukraine ug mga katawhan sa
tibuok kalibutan.
1.

Una sa tanan, giila ba sa PKP nga imperyalista ang
Russia?

Oo, ang Russia usa ka imperyalistang gahum, bisan og mas
gamay kini kaysa US, Japan, China, Germany, France ug uban
pang imperyalistang nasud. Isip usa ka imperyalistang
nasud, gipahamtang sa Russia ang iyang militar,
pulitikanhon ug ekonomikanhong dominasyon sa gagmayng
mga nasud ilabina sa palibot sa mga utlanan niini sa Central
Asia ug Eastern Europe, nga sakop kanhi sa Unyon Sobyet
(USSR) hangtud nga nalusaw kini niadtong 1991.
Sukad nga nailog sa modernong rebisyunista ang liderato sa
Unyon Sobyet niadtong 1953 nga subsub nga mipatuman sa
kapitalistang paghibalik, labaw nga nakakonsentra ang
kapital ug mga rekurso ngadto sa mga kamot sa mga
monopolyo kapitalistang estado sa Russia, ang kinadak-ang
estado sa Unyon Sobyet, sa kaalautan sa mas gagmayng mga
estado nga myembro ug mga lugar sa kabanikanhan sa
Russia, nga kadaghanan niini gihimong tinubdan sa barato
nga trabaho o hilaw nga materyales (mga lugas ug mineral).
Nagsalig sila sa mga pamuhunan sa Russia ug mga imported
nga igbabaligya gikan sa Russia.
Gipabilin sa Russia ang iyang hegemonya pinaagi sa gahum
militar, ug sa kamatuuran nga nagamintina kini sa usa sa
pinakadakung arsenal nukleyar sa kalibutan, nga napanunod
niini gikan sa Unyon Sobyet. Sa natad sa kusog militar, ang
Russia mao ang ikaduha o ikatulo sa kalibutan, kasunod sa
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US, ug sa halos katugbang sa kinatibuk-ang kusog sa China.
Kini adunay halos parehong gidaghanon sa mga armas
nukleyar sa US ug nag-una sa daghang natad sa panukiduki
sa teknolohiyang militar lakip ang pagpauswag sa mga
hinagiban nga hypersonic.
Nahurot ang ekonomikanhong rekurso sa Russia sa sobra
nga gasto militar inubanan sa dinagkung burukratikong
korapsyon ug pagpangawkaw sa mga oligarko ug mga
grupong kriminal. Bisan og kini ang adunay pinakadakung
teritoryo ug adunay daghang ekonomikanhong rekurso, dili
kini susama ka daku sa US o China sa natad sa ekonomiya
(ika-11 lamang kini sa kalibutan sa hisgutanang GDP sa
banabana sa IMF kaniadtong 2021, 7% lamang sa gidak-on
sa ekonomiya sa US, ug 9.7% sa China) ug nag-unang
nagsalig sa pag-eksport og lana ug natural gas. Ang mga
mamumuo ug katawhan sa Russia nag-antus sa pag-ungot sa
ekonomiya, kaylap nga kalisud, nagkagrabeng mga porma sa
pagpahimulos ug pagpanaugdaug, nagkanunay nga kawalay
trabaho, ubos nga suhulan ug nagkagrabeng sosyoekonomikanhong kahimtang.
2.

Giila ba sa PKP ang armadong panagbangi sa Ukraine
nga resulta sa inter-imperyalistang armadong
panagbangi?

Ang kasamtangang armadong panagbangi sa Ukraine anaa
sa konteksto sa nagkataas nga inter-imperyalistang
kontradiksyon ug armadong panagbangi. Usa kini ka
manipestasyon sa pagduso sa US ug sa mga alyadong
imperyalistang gahum niini nga bahin-bahinon pag-usab ang
kalibutan ug ilugon gikan sa Russia ang mga natad sa
impluwensya, pamuhunan ug pamatigayon niini; ug ang
kontra-atake sa Russia aron mapreserbar ang kasamtangang
kahusay ug mabawi ang nawala niining katigayunan.
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Sistematiko ug bangis nga gikawkaw sa NATO sa pagpangulo
sa US ang natad sa impluwensya sa Russia sukad sa
pagkabungkag sa Unyon Sobyet niadtong 1991, nga
gisugodan sa gipasiugdahang sa US-NATO nga gubat ug
pagguba sa Yugoslavia, ug pagpalapad sa NATO sa kanhing
mga nasud sa Warsaw Pact sa sentral Europe (Czech
Republic, Slovakia, Romania, Lithuania, Poland) ug sidlakang
Europe, padulong sa mga utlanan sa Russia. Kini usa ka
dayag nga paglapas sa Minsk Agreement sa 1991 nga
mibungkag sa USSR ug nagpasiguro sa US, NATO ug OSCE
nga ang mga myembro sa Warsaw Pact dili makabig sa mga
myembro sa NATO. Bisan kadtong nagsaulog sa 1991 Minsk
Agreement isip usa ka mahinungdanong kalampusan sa
pagtapos sa Cold War ug sa hulga sa nukleyar nga gubat
nalisang kung paunsa kini sistematikong gilapas sa US ug
NATO.
Sukad sa 1991, nagtukod ang US ug NATO og mga pasilidad
militar ug mga base sa misayl ug anti-misayl sa Poland,
Czech Republic ug Romania, dugang sa mga pasilidad nga
anaa sa Alaska nga utlanan sa Russia. Niadtong 2019,
gibasura sa US ang kasabutang intermediate-range ballistic
missile (IRBM) uban sa Russia nga dugang naghatag dalan
alang sa pagpalapad sa sistema sa misayl sa US ug NATO.
3.

Unsa ang mga partikular nga kahimtang ang
nagpaulbo sa kasamtangang armadong panagbangi
sa Ukraine?

Samtang importante nga sabton ang armadong panagbangi
sa Ukraine isip sulod sa konteksto sa nagkataas nga interimperyalistang panagbangi, kinahanglan mopadayon kita sa
pagsabot sa partikular nga mga kinaiya niini, ang nag-unang
aspeto sa panagbangi ug ang prinsipal nga aspeto sa
armadong panagbangi.
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Kinahanglan natong sabton nga ang Ukraine mao ang
katapusang prontera sa tinguha imperyalistang US nga
palibutan sa Russia gamit ang intermediate-range ballistic
missiles niini. Dili moubos sa $4 bilyon nga hinabang militar
ang gigasto sa US sa Ukraine sukad 1991, nga adunay kapin
sa $2.5 bilyon sukad sa kudeta niadtong 2014. Nakadawat
usab ang nasud og kapin sa $1 bilyon nga ayudang militar
gikan sa NATO Trust Fund. Dugang pa, naghimo ang United
Kingdom og mga kasabutan uban sa Kyiv, diin ang UK
mogasto og 1.5 bilyon pounds alang sa pag-upgrade sa
kapasidad sa nabal sa Ukraine ug pag-armas sa mga barkong
iggugubat niini gamit ang mga misayl sa Britain, ug
pagtukod og mga base militar sa dagat sa Black Sea ug sa
Dagat sa Azov sa utlanan sa Ukraine, Crimea ug Russia.
Sa pag-uk-uk sa impluwensya sa Russia sa sentral ug
sidlakang Europe sukad 1991, ang imperyalismong US ug
ang mga kaalyado niini sa NATO nagpadayon sa pagduso sa
tinguha niining tukuron ang ilang dominasyong militar sa
Ukraine ug kumpletuhon ang kutay sa mga base sa missile
niini palibot sa Russia. Niadtong 2014, gipaluyuhan sa US
ang usa ka kudeta sa Ukraine ug gibutang ang neo-Nazi nga
rehimen. Gihimo kini pinaagi sa pagpondo ug pag-armas sa
ultra-too nga mga grupo ubos sa gitawag og Azov Battalion
nga naporma niadtong 2014 gikan sa mga grupo sama sa
Patriot of Ukraine ug Social National Assembly. Kini nga mga
grupo naggikan sa Organization of Ukrainian Nationalists
(OUN) ni Stepan Bandera, ug sa Ukrainian Insurgent Army,
nga parehong kaalyado sa Nazi Germany.
Bangis nga gisumpo sa neo-Nazi nga rehimen sa Ukraine
kakumbina sa mga pwersa sa Azov Battalion ang kaylap nga
mga protesta sa katawhan sa habagatan ug sidlakang
Ukraine, ingonman sa Crimea, batok sa kudeta nga
gipasiugdahan sa US. Nagpadayon kini sa pag-atake sa
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kadaghanan sa populasyon sa Russia sa Crimea ug rehiyon
sa Donbass nga nagpakita sa grabeng mga paglapas sa
tawhanong katungod, mga krimen sa gubat, dinaghang
pagpangawat, iligal nga detensyon ug tortyur. Gibanabana sa
United Nations Commission on Human Rights nga mokabat
sa 14,000 ka tawo ang namatay sa mga masaker ug
pagpamomba.
Ang mga Russophobic (dili makatarunganong kasilag sa mga
Russian) nga pag-atake batok sa rehiyon sa Donbass
nagtukmod sa katawhan nga maglunsad og armadong
pagsukol ug mangayo og suporta sa Russia. Sa Abril 2014,
gideklara ang pagkatukod sa Donetsk People’s Republic ug
ang Lugansk People’s Republic, nga dugang gipalig-on sa usa
ka referendum niadtong Mayo 11, 2014. Sa 2014 ug 2015
nga negosasyon tali sa Ukraine, Russia, Germany ug France
sa Minsk, giila ang rehiyon sa Donbass isip usa ka
autonomous area ilalum sa Ukraine, gitangtang ang tanang
langyawng tropa, ug gitukod ang usa ka “line of contact” diin
dili pwedeng mosulod o motabok sa bisan kinsa nila.
4.

Unsa ang kahimtang sa 2014 ug 2015 nga mga
kasabutan sa hunong-buto sa palibot sa rehiyon sa
Donbass?

Wala mihunong ang mga pag-atake batok sa katawhan sa
rehiyon sa Donbass human sa Minsk 2014 ug 2015 nga mga
kasabutan sa sublisubli nga mga paglapas sa Ukraine nga
nagpalig-on sa iyang mga pwersa sa so-line of contact area.
Karong tuiga lamang, ang mga organisasyon nga
misuubaybay nakarekord sa 8,000 nga mga paglapas sa
kasabutan, nga kadaghanan gikan sa bahin sa Ukraine.
Gideploy sa US sa palibot sa Donbass area ang mga armas,
mga tigtambag militar ug mga pribadong kontraktor niini
aron armasan, bansayon ug hulhugan ang mga pwersang
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militar sa Ukraine sa paglunsad og atake batok sa katawhan
sa Donetsk ug Lugansk. Ang hinanali nga tumong sa US mao
ang paghagit sa Russia aron mahatagag rason ang iyang
gipakusog nga interbensyong militar ug pagpondo sa militar
sa Ukraine, iduso ang pagpamyembro sa Ukraine sa NATO,
ug pugson ang Germany ug uban pang mga kaalyado sa
Europe nga kanselahon ang mga kasabutan sa pamatigayon
uban sa Russia, ilabina batok sa mga operasyon sa Nord
Stream 2 natural gas pipeline.
Balikbalik nga nanawagan sa negosasyon ang Russia ug ang
kadaghanang mga Russian sa Donbass aron balikan ang
kasabutan sa Minsk niadtong 2014 ug 2015 aron
makaangkon og mas tin-aw nga probisyon aron siguruhon
ang pagpatuman niini. Ang pagpakita og pwersa sa Russia
sukad Disyembre sa kasadpang utlanan nga dapit niini mao
ang usa ka direktang panawagan alang sa negosasyon aron
subling balikan ang mga kasabutan sa Minsk ug pagmugna
og bag-ong mga kasabutan aron sa pagsiguro sa seguridad sa
mga rehiyon sa Donbass, ug sa pagduso alang sa tin-aw nga
mga pagdili batok sa Ukraine sa pagpamyembro sa NATO.
Sa pagpanghulhog sa US, gibalewala sa Ukraine ang mga
panawagan alang sa negosasyon. Gipakusog na hinuon niini
ang mga pag-atake batok sa Donetsk ug Lugansk niadtong
Pebrero 21 nga 1,500 ka beses nga namomba sulod sa 24 ka
oras nga miigo sa mga sibilyan nga imprastraktura, lakip ang
mga planta sa kuryente, mga sistema sa tubig ug mga
eskwelahan.
Kining bangis nga mga atake nagtukmod sa DPR ug LPR nga
ideklara ang pagbulag sa Ukraine isip bugtong paagi aron
tapuson ang ilang pagpanglupig. Gipakusog usab niini ang
mga panawagan alang sa Russia nga ilhon ang DPR ug LPR
ug mga independyenteng estado pareho sa sulod sa rehiyon
sa Donbass, gikan Belarus ug sulod sa Russia. Pormal nga
- 142 -

giila sa Russia ang DPR ug LPR niadtong Pebrero 22 ug dihadiha dayon nagdeploy og “peacekeeping” nga mga tropa
aron palig-onon ang mga depensa sa rehiyon sa Donbass
batok sa mga pag-atake sa Ukraine, ug dihadiha dayong
naglunsad og “espesyal nga operasyong militar.”
Ang gideklaradong tumong sa “espesyal nga mga
operasyong militar” nga gilunsad sa Russia sa Ukraine naguna nakasandig sa katawhan sa rehiyon sa Donbass nga
nahimo na karong porma sa ilang pagdepensa sa ilang
katungod sa nasudnong kaugalingong paghukom.
5.

Gikondena sa PKP ang US sa paghulhog og gubat sa
Ukraine. Dili ba ang mga imperyalistang US ug Russia,
sa pagkatinuod, managsamang basulon sa
kasamtangang armadong kaguliyang sa Ukraine?

Sa pagkatinuod, ang PKP kaniadto nagpagula og mga
pamahayag nga nagsaway sa mga paghulhog ug pagnulsol og
gubat sa US sa Ukraine, partikular na ang mga pag-atake
niini batok sa rehiyon sa Donbass aron hagiton ang Russia.
Gisaway usab niini ang pagpalapad sa NATO ngadto sa mga
utlanan sa Russia, ingonman ang mga pagpanginlabot sa USNATO ug paghimog kasamok sa Chechnya ug Georgia, ang
gitawag nga color revolutions. Ang mga agresibong aksyon
sa US ug NATO batok sa Russia dugay na ug nagpadayon.
Giila sa PKP ang kasamtangang armadong panagbangi naguna isip usa ka direktang resulta sa gipagrabeng pag-atake
sa armadong pwersa sa Ukraine, ubos sa sulsol sa US ug
giplanohan uban sa mga magtatambag militar sa US, batok
sa katawhan sa rehiyon sa Donbass.
Ang mga aksyong militar sa Russia sa Ukraine dili masulting
wala gisulsulan. Giisip sa PKP ang aksyon sa Russia, sa
taktikal nga paagi, isip kontra-reaksyon sa walay hunong
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nga mga paghagit ug pag-atakeng militar nga suportado sa
US batok sa Donbass. Ang pag-igting sa armadong
panagbangi malikayan unta kung gituman sa Ukraine ang
mga panawagan niini nga hunungon ang mga pag-atake
batok sa Donbass ug motampo sa mga bag-ong negosasyon.
Ang PKP, bisan pa, nasayod nga ang suporta sa Russia sa
rehiyon sa Donbass giduso pinaagi sa estratehikong
imperyalistang interes niini sa pagsiguro ug pagpalapad sa
hegemonya niini.
Kung atong basulon ug kudenahon ang US ug Russia nga
adunay managsamang gibug-aton sa pag-ulbo sa armadong
panagbangi sa rehiyon, atong mabutang sa kaalautan ang
makatarunganong pakigbisog alang sa nasudnong
kaugalingong paghukom sa katawhan sa Donetsk ug
Lugansk, ang maisugong armado pagsukol sa katawhan sa
Donbass ug sa ilang paningkamot nga pahimuslan ang interimperyalistang panagbangi pinaagi sa pagdaug sa suporta sa
Russia. Pagahimuon usab niining sad-an ang katawhan sa
Donbass sa pagpakitabang sa Russia sa pagsukol sa
agresyon sa Ukraine.
Sa pagkatinuod, makatarunganon ang pagsaway sa Russia
ug Putin tungod sa ulahi kaayong paghatag og igong suporta
sa katawhan sa Donetsk ug Lugansk. Sulod sa walo ka tuig,
gitugotan niini ang mga Russophobic nga pasista sa
pagpatay sa 14,000 ka Russian nga natawo sa Ukraine, ang
pagkaguba sa ilang mga pabrika, mga balay, mga
eskwelahan, mga ospital ug mga pangpublikong kagamitan
ug ang pinugos nga pagpalayas sa minilyong mga Russian, sa
ingon pagpakunhod sa populasyon sa Russian sa Ukraine
gikan sa 22 % sa 2014 ngadto sa 17% sa 2022.
Kinahanglang lig-on nga mobarog ang katawhan sa Donetsk
ug Lugansk alang sa ilang katungod sa nasudnong
kaugalingong paghukom ug mosagop sa usa ka palisiyang
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langyaw nga nahiuyon sa ilang nasudnong interes. Samtang
gitagamtam ang suporta sa Russia, ang mga republika sa
katawhan sa Donetsk ug Lugansk kinahanglan usab nga ligon nga mobarog batok sa hegemonismo sa Russia ug
mangayo og patas nga pagtratar isip independyente nga
nasud. Apan ang mga imperyalistang US-NATO ug mga
Trotskyite lamang ang modemanda karon sa katawhan sa
Donetsk ug Lugansk nga batukan ang “pagpanulong” sa
Russia nga nagtabang kanila sa pagpakigbatok sa mga
pasistang itoy sa Kyiv sa US ug NATO.
6.

Nagpasabot ba kini nga giila sa PKP nga
makatarunganon ang “espesyal nga operasyong
militar” sa Russia batok sa Ukraine tungod sa
gideklaradong tumong niini nga tapuson ang mga
pag-atake batok sa katawhan sa rehiyon sa Donbass?

Gikan sa punto de bista sa nasudnong rebolusyonaryong
gubat sa katawhan sa Donetsk ug Lugansk, ang suporta
militar sa Russia makatarunganon ug gikinahanglan. Sa wala
pa ang direktang suporta sa Russia, halos gipatay sila sa mga
pwersang militar nga suportado sa US sa Ukraine nga
nagpakita nga walay pagtagad sa tanang kanhing
internasyunal nga mga kasabutan.
Ang PKP, bisan pa, nakaamgo pag-ayo nga ang Russia usa ka
imperyalistang gahum nga nagtibguha sa iyang
hegemonyang laraw ug nagduso sa pagdepensa ug
pagpalapad sa natad sa impluwensya ug kontrol niini.
Samtang gideklara sa Russia ang “espesyal nga operasyong
militar” niini nga nahiuyon sa katuyoan sa katawhang
Donbass nga tapuson ang mga pag-atake sa Ukraine,
gipatuman kini nag-una alang sa imperyalistang katuyuan
niini nga depensahan ang natad sa impluwensya niini ug
estratehikong tumong nga subling ibutang ang usa ka
kakunsabong estado sa Ukraine.
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Kung magpabilin ang Russia sa iyang mga deklarasyon sa
pag-igo lamang sa mga target militar ug dili pag-okupar sa
teritoryo, ang mga aksyon niini mahimong ilhon nga
depensiba ug pagbalos nga kasagarang uyon sa
internasyunal nga mga lagda sa gubat. Anaa na sa Russia
kung wala kini nagkat-on sa unsamang pagtulun-an gikan sa
sosyal-imperyalistang agresyon ug pag-okupar sa Sobyet sa
Afghanistan niadtong dekada 1980 ug gikan sa mga gubat
agresyon ug okupasyon sa US sukad sa pagtapos sa
Ikaduhang Gubat sa Kalibutan nga gipakyas sa pagsukol sa
katawhan apan nagresulta sa kamatayon sa 25 ngadto sa 30
ka milyon ingonman pagkadaut sa kaugalingon miresulta sa
paspas nga estratehikong pagkunhod sa US .
Adunay kasayuran nga ang mga pwersang militar sa Russia
miabante unahan sa rehiyon sa Donbass, ug miokupar sa
teritoryo sa Ukraine, sa duso sa mga taho sa masaker sa mga
pwersa sa Akov Battalion batok sa mga Russian sa rehiyon
sa Kharkiv.
Nakigduyog ang PKP sa mga apela sa katawhan sa Ukraine
sa pangayong ihunong ang mga Russophobic nga pasistang
pag-atake ug paagpanawagan sa ilang gubyerno nga tahuron
ug protektahan ang mga Ukrainian nga Russian sa
nagkalain-laing syudad sa Ukraine sulod ug gawas sa
rehiyon sa Donbass.
Kadungan niini, ginasuportahan sa PKP ang ilang
pagkigbisog aron depensahan ang nasudnong soberanya ug
sa panawagan alang sa Russia nga suspindihon ang mga
opensiba militar niini, bawion ang mga pwersa niini sa
labing dali nga panahon, ug hatagag dalan ang
pakigdayalogo ug malinawong pagsulbad sa panagbangi.
7.

Anaa na sa ikalimang adlaw ang mga pag-atake sa
Russia batok sa Ukraine. Adunay mga balita sa mga
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sibilyang kaswalti ug pagkagub-ub sa residential nga
mga apartment tudong sa pagpamomba. Nagdagsang
sa pagbakwit ang katawhan sa Kyiv ug uban pang
mga lugar. Sa pikas bahin, nanghingusog ang Russia
nga wala niini gipuntirya ang mga sibilyan ug
miangkon nga ilang gibungkag ang 975 ka pasilidad
militar sa Ukraine, ug gitarget ang mga jet, helicopter
ug drone. Sa maong mga kausaban, unsa ang
panawagan sa PKP?
Sa panahon sa grabeng armadong kaguliyang, mobaga ang
gabon sa gubat, ug ang aktwal nga mga kamatuuran
mahimong lisud sutaon sa tukmang panahon. Ang duha ka
bahin gilaumang mopasibaw sa ilang opensiba sa
propaganda aron suportahan ang ilang mga laraw militar.
Bisan ang gipakaylap nga litrato sa usa ka apartment sa Kyiv
nga naguba sa pagpamomba wala mapamatud-an ug
gibangian: Giangkon sa Ukraine nga naigo kini sa usa ka
misayl sa Russia, samtang adunay impormasyon nga nadaot
kini sa usa ka misayl sa Ukrainian o anti-missile rocket nga
mipalya.
Sa pag-atubang sa kalit nga pag-atake sa Russia, dayag nga
nagbagulbol ang Kyiv sa publiko nga kini “gipasagdan” aron
makig-away ug nagpahayag sa kaablihong makigdayalugo
aron hisgutan ang “neutralidad” sa Ukraine ug uban pang
mga isyu. Gisundan kini sa mando sa Russia nga suspindihon
ang mga operasyon militar kaniadtong Pebrero 25.
Apan, gipakusog sa mga imperyalistang US ug mga kaalyado
niini ang pagpanginlabot pinaagi sa desisyon sa US nga
maghatag og $600 milyon nga tabang militar sa Ukraine.
Nagmalampuson usab ang US sa pagduso sa Germany nga
magpadala og mga tangke ug uban pang armas nga supak sa
kaugalingong palisiya niini nga dili magpadala og armas sa
mga lugar nga adunay armadong panagbangi. Dayag niining
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gipakusog ang buut sa gubyernong Zelensky nga mobalik sa
iyang kanhing bangis nga posisyon ug biyaan ang planong
negosasyon. Gitugbangan kini sa Russia sa pagpadayon sa
mga atake niini.
Gidawat sa PKP ang bag-ong balita nga posible pa gihapon
ang mga pakigdayalogo ug pakigpulong sa Ukraine sa mga
upisyal sa Russia sa Gomel City sa Belarus, ug ang
pagdeklara sa Russia nga magpadala kini sa iyang
delegasyon. Gikatakda nga magsugod karong adlawa ang
mga pakigpulong. Ang Russia, bisan pa, nagsulti nga dili nila
subiling ihunong ang mga pag-atakeng militar panahon sa
umalabot nga dayalogo.
Giawhag sa PKP ang Russia nga ihunong ang mga
opensibang militar niini batok sa Ukraine aron madugangan
ang kahigayunan nga magmalampuson ang mga panaghisgot
ug ang gubyerno sa Kyiv nga ihunong ang ilang opensiba
batok sa katawhan sa rehiyon sa Donbass ingonman ang
mga atakeng anti-Ruso sa teritoryal nga yunit niini ug
bandidong neo-Nazi sama sa Azov Battalion batok sa mga
apartment ug komunidad sa Russia.
Labaw sa tanan, nanawagan ang PKP sa US ug sa mga
kaalyado niini sa NATO nga tapuson ang pagpanginlabot ug
pagpanulsol sa pagpadaku sa gubat sa Ukraine, ug tugutang
magpadayon ang dayalogo tali sa duha ka nasud ug sulbaron
ang panagbangi pinaagi sa malinawon nga negosasyon aron
hisgutan ang mga isyu nga gipasaka sa duha ka tampi.
Nanawagan ang PKP sa mga mamumuo ug katawhan sa
Ukraine nga iduso ang pagtapos sa henosidyong gubat batok
sa katawhan sa rehiyon sa Donbass, pagsukol sa agresyon sa
Russia, pagbatok sa interbensyon sa US ug NATO ug
pagbatok ang neyutralidad sa ilang nasud atubangan sa
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nagkaigting nga panagbangi tali sa mga gamhanang
hegemonya.
Nanawagan ang PKP sa mga mamumuo ug katawhan sa
Russia nga palig-onon ang suporta para sa pakigbisog alang
sa nasudnong kaugalingong paghukom sa katawhan sa
rehiyon sa Donbass ug iduso ang gubyernong Putin nga
ihunong gilayon ang mga opensibang militar niini batok sa
Ukraine, makighiusa sa mga demokratikong katawhan sa
Ukraine ug iasdang ang ilang kaugalingong mga pakigbisog
batok sa mga oligarkiya ug nagharing hut-ong sa Russia.

Koordineytor ng Makabayan-Cagayan Valley,
iligal na inaresto
Pebrero 28, 2022
February 28, 2022
Iligal na inaresto ngayong gabi, Pebrero 28, si Agnes Mesina,
koordineytor ng Koalisyong Makabayan sa Cagayan Valley
sa Appari, Cagayan ngayong ala-7 ng gabi. Kasama si Mesina
sa isang fact finding mission papunta sa Barangay Sta. Clara
sa bayan ng Gonzaga. Kasalukuyan siyang nakapiit sa Aparri
Municipal Police Station.
Hinarang ang grupo ni Mesina ng mga pulis at ahente ng
National Task Force-Elcac sa isang tsekpoynt sa bayan ng
Gonzaga. Nakapaskil sa tsekpoynt ang mga balatengga na
tahasang nagred-tag sa mga kilalang lider-masa at aktibista
sa Cagayan Valley, kabilang si Mesina. Binasagan din silang
mga “terorista.”
Layunin ng fact finding mission na nilahukan ni Mesina ang
pagsiyasat sa kalagayan ng mga komunidad sa Sta. Clara na
walang-patumanggang binomba mula sa ere ng Armed
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Forces of the Philippines (AFP) nooong huling linggo ng
Enero. Kasama niya ang mga myembro ng mga
organisasyong makatao at taong simbahan.
Ayon sa ulat ukol sa insidente sa Barangay Sta. Clara,
napilitang lumikas ang may 66 pamilya na karamihan ay
mga pamilyang Agta dahil sa paghuhulog ng bomba na
nagsimula nang alas-3 ng madaling araw at tumagal nang
ilang oras.
Sa harap nito, kagyat na nanawagan ang grupong Karapatan
na palayain si Mesina. Ayon sa grupo, ang ginamit na
mandamyento de aresto laban sa kanya ay ibinasura na ng
isang korte sa Tagum, Davao del Norte noong Hulyo 2021.
Ito ang kaparehong kaso ng pagpatay na isinampa kay
Windel Bolinget ng Cordillera People’s Alliance.
Ayon sa grupo, ang pag-aresto kay Mesina sa panahon ng
eleksyon, bilang kabahagi ng mga grupong progresibong
tumatakbo sa eleksyon, ay para dahasin, takutin at
patahimikin ang Koalisyong Makabayan at oposisyon sa
pulitika.

Panayam ng Ang Bayan kay CPP Information
Officer Marco L. Valbuena hinggil sa tindig ng
PKP sa armadong labanan sa Ukraine
Pebrero 28, 2022
February 28, 2022
Inihapag ng ilang aktibista, kaibigan at mambabasa ang
kritikal na usaping hindi malinaw o hindi lubos na
kinundena ng PKP ang “pananakop sa Ukraine” ng Russia sa
dalawang pahayag na inilabas nito bago ang “ispesyal na
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operasyong militar” noong Pebrero 24 at ang bakgrawnd na
artikulong inilabas nang araw na iyon. May pananaw na
bilang imperyalistang bansa, ang Russia ay may simbigat na
responsibilidad sa US at mga alyado nito sa NATO sa
pagpapatindi ng armadong labanan sa Ukraine. O kaya
naman, nagsisilbi lamang sa interes ng mga oligarko ng
Russia ang mga atake nito sa Ukraine at sa gayo’y dapat na
tutulan ng uring manggagawa sa Russia at Ukraine at
mamamayan ng buong mundo.
1.

Una sa lahat, itinuturing ba ng PKP na imperyalista
ang Russia?

Oo, imperyalistang kapangyarihan ang Russia, bagaman
malayong mas mahina kaysa sa US, Japan, China, Germany,
France at iba pang imperyalistang bansa. Bilang
imperyalistang bansa, nagpapataw ang Russia ng kanyang
kapangyarihan sa militar, pulitika at ekonomya sa mas
maliliit na bansa partikular na yaong nakapalibot sa mga
hangganan nito sa Central Asia at Eastern Europe, na
karamiha’y dating kabilang sa Soviet Union (USSR)
hanggang sa nalusaw ito noong 1991.
Mula nang agawin ng mga modernong rebisyunista ang
pamunuan ng Soviet Union noong 1953 at kalauna’y
ipinanumbalik ang kapitalismo, unti-unting nakonsentra ang
kapital at mga rekurso sa kamay ng mga monopolyo
kapitalista sa Russia na siyang pinakamalaking estado sa
Soviet Union, sa kapinsalaan ng mas maliliit na myembrong
estado at mga erya sa kanayunan ng Russia, na karamiha’y
ginawang tagasuplay na lamang ng hilaw na materyales
(mga butil at mineral). Naging palaasa sila sa
pamumuhunang Russian at mga imported na kalakal mula
sa Russia.
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Pinananatili ng Russia ang dominasyon nito sa pamamagitan
ng kapangyarihang militar, gamit ang arsenal nito ng
sandatang nukleyar, isa sa pinakamalalaki sa buong mundo,
na minana pa nito mula sa Soviet Union. Sa usapin ng lakas
militar, ikalawa o ikatlo ang Russia sa mundo, nakaranggo
kasunod ng US, at halos kapantay ng pangkalahatang lakas
ng China. Halos kapantay nito ang US sa dami ng armas
nukleyar at mas abante sa maraming larangan ng
pananaliksik sa teknolohiyang militar kabilang ang
pagpapaunlad ng mga sandatang hypersonic.
Gayunman, nasaid ang pang-ekonomyang mga rekurso ng
Russia dahil sa labis na gastos sa militar kakumbina ng
malawakang burukratikong korapsyon at pandarambong ng
mga oligarko at grupong kriminal. Sa kabila ng pagiging
bansang may pinakamalawak na teritoryo at ng malawak
nitong rekursong pang-ekonomya, ang ekonomya nito’y
hindi kasinlaki ng sa US o China (ika-11 lamang ito sa mundo
sa usapin ng GDP batay sa pagtaya ng IMF noong 2021,
katumbas lang ng 7% ng ekonomya ng US, at 9.7% ng sa
China) at sa kabuua’y umaasa lamang sa pag-eksport ng
langis at natural gas. Nagdurusa ang mga manggagawa’t
mamamayan ng Russia sa istagnasyon ng ekonomya,
laganap na kahirapan, tumitinding mga anyo ng
pagsasamantala at pang-aapi, talamak na disempleyo,
mababang sahod at lumulubhang kalagayang
sosyoekonomiko.
2.

Itinuturing ba ng PKP ang armadong labanan sa
Ukraine na bunga ng inter-imperyalistang armadong
tunggalian?

Ang kasalukuyang armadong labanan sa Ukraine ay nasa
konteksto ng tumitinding mga kontradiksyon at armadong
tunggalian sa pagitan ng mga imperyalista. Ipinapakita nito
ang pagtutulak ng US at mga alyado nitong imperyalistang
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kapangyarihan na muling paghati-hatian ang mundo at
agawin sa Russia ang kanyang saklaw ng impluwensya,
pamumuhunan at kalakal; at ang kontra-tulak ng Russia na
panatilihin ang kasalukuyang kaayusan at bawiin ang mga
dati nitong saklaw.
Sistematiko at marahas na kinamkam ng NATO sa
pangunguna ng US ang saklaw ng impluwensya ng Russia
mula nang malusaw ang Soviet Union noong 1991, na
inumpisahan sa gera at pagwasak sa Yugoslavia sa
pangunguna ng US-NATO, at pagpapalawak ng NATO sa
dating mga bansang kabilang sa Warsaw Pact sa central
Europe (Czech Republic, Slovakia, Lithuania, Poland) at
eastern Europe sa mga hangganan ng Russia. Tahasang
paglabag ito sa Minsk Agreement ng 1991 na lumusaw sa
USSR at naglaman din ng mga pagtitiyak ng US, NATO at
OSCE na hindi gagawing mga myembro ng NATO ang dating
mga myembro ng Warsaw Pact. Maging yaong mga nagbunyi
na ang 1991 Minsk Agreement bilang makasaysayang
pagtatapos sa Cold War at sa banta ng gerang nukleyar ay
nangilabot kung paano ito sistematikong nilabag ng US at
NATO.
Mula 1991, nakapagtayo ang US at NATO ng mga pasilidad
militar at mga baseng misayl at anti-misayl sa Poland, Czech
Republic at Romania, dagdag pa sa mga nasa Alaska sa
hangganan ng Russia. Noong 2019, ibinasura ng US ang
kasunduan sa intermediate-range ballistic missile (IRBM) sa
Russia na lalong naghawan ng daan para sa pagpapalawak
ng sistemang misayl ng US at NATO.
3.

Ano ang ispesipikong mga kaganapang pinag-ugatan
ng kasalukuyang armadong labanan sa Ukraine?

Bagamat mahalagang maunawaan ang armadong labanan sa
Ukraine sa konteksto ng umiigting na tunggalian sa pagitan
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ng mga imperyalista, dapat nating kasunod na gagapin ang
partikular nitong mga katangian, ang mayor na mga aspeto
ng tunggalian at ang prinsipal na aspeto ng armadong
labanan.
Dapat nating maunawaan na ang Ukraine ang huling
prontera sa pagtutulak ng imperyalistang US na palibutan ng
kanyang mga intermediate-range ballistic missile ang
Russia. Gumastos na ang US ng di bababa sa $4 bilyon bilang
ayudang militar sa Ukraine mula 1991, mahigit $2.5 bilyon
nito mula noong kudeta ng 2014. Tumanggap na din ang
bansa ng mahigit $1 bilyong ayudang militar mula sa NATO
Trust Fund. Dagdag pa, may mga kasunduan ang United
Kingdom sa Kyiv, kung saan popondohan ng UK ng 1.5
bilyong libra (o $2.01 bilyon) ang pagpapaunlad ng
kakayahang nabal ng Ukraine at pag-aarmas sa mga barkong
pandigma nito ng mga misayl ng UK, at pagtatayo ng baseng
nabal sa Black Sea at sa Sea of Azov na nasa hangganan ng
Ukraine, Crimea at Russia.
Matapos kainin ang saklaw ng impluwensya ng Russia sa
central at eastern Europe mula 1991, itinulak ng
imperyalismong US at mga alyado nito sa NATO ang
pagtatayo ng kanilang kapangyarihang militar sa Ukraine at
kumpletuhin ang lambat ng mga baseng misayl sa palibot ng
Russia. Noong 2014, inudyok ng US ang kudeta sa Ukraine at
nagpwesto ng rehimeng neo-Nazi. Ginawa ito sa
pagpopondo at pag-aarmas sa ultra-kanang mga grupo sa
ilalim ng tinaguriang Azov Battalion na binuo noong 2014
mula sa mga grupong tulad ng Patriot of Ukraine at Social
National Assembly. Mauugat ang mga grupong ito sa
Organization of Ukranian Nationalists (UNO) ni Stepan
Bandera, at sa Ukrainian Insurgent Army, na kapwa
nakaalyado ng Nazi Germany.
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Marahas na sinupil ng rehimeng neo-Nazi ng Ukraine
kakumbina ang mga pwersa ng Azov Battalion ang
malawakang mga protesta ng mamamayan sa south at
eastern Ukraine, gayundin sa Crimea, laban sa kudetang
pinadrinuhan ng US. Matapos nito ay naglunsad ng mga pagatake laban sa kalakhang Russian na populasyon sa Crimea
at rehiyong Donbass. Kinatampukan ito ng malulubhang
paglabag sa karapatang tao, mga krimen sa gera,
maramihang pagnanakaw, iligal na pagdetine at tortyur. Sa
pagtaya ng United Nations Commission on Human Rights,
may 14,000 katao ang napatay sa mga masaker at
panganganyon.
Ang mga atakeng Russophobic (pagkamuhi sa lahing
Russian) laban sa rehiyong Donbass ang nagtulak sa
mamamayan na maglunsad ng armadong paglaban at
humingi ng suporta sa Russia. Pagsapit ng Abril 2014,
idineklara ang pagkakatatag ng Donetsk People’s Republic at
ang Lugansk People’s Republic, na lalong pinagtibay sa
reperendum noong Mayo 11, 2014. Sa negosasyon noong
2014 at 2015 sa pagitan ng Ukraine, Russia, Germany at
France sa Minsk, kinilala ang rehiyong Donbass bilang
awtonomong lugar sa ilalim ng Ukraine, inatras ang lahat ng
dayuhang tropa, at nagtatag ng “linya ng kontak” na hindi
tatawirin o papasukin ng alinman sa dalawang panig.
4.

Ano ang kalagayan ngayon ng mga kasunduan sa tigil
putukan sa rehiyong Donbass noong 2014 at 2015?

Hindi tumigil ang mga atake laban sa mamamayan ng
rehiyong Donbass matapos ang mga kasunduan sa Minsk
noong 2014 at 2015 na paulit-ulit na nilabag ng Ukraine na
nagpatatag ng kanyang mga pwersa sa kahabaan ng
tinaguriang “linya ng kontak.” Sa taong ito pa lamang, ang
mga organisasyong sumusubaybay ay nakapagtala ng 8,000
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paglabag sa kasunduan, na karamiha’y mula sa panig ng
Ukraine.
Ipinadala ng US sa palibot ng Donbass ang mga armas,
tagapayong militar at mga pribadong kontraktor
panseguridad upang armasan, sanayin at sulsulan ang
pwersang militar ng Ukraine na maglunsad ng mga atake
laban sa mamamayan ng Donetsk at Lugansk. Ang kagyat na
layunin ng US ay udyukan ang Russia upang bigyang
katwiran ang papatinding interbensyong militar at
pagpopondo nito sa militar ng Ukraine, itulak ang
pagpapaloob ng Ukraine sa NATO, at obligahin ang Germany
at iba pang alyado sa Europe na kanselahin ang mga
kasunduan sa kalakalan sa Russia, partikular laban sa
operasyon ng Nord Stream 2 (pipeline ng natural gas).
Paulit-ulit na nananawagan ng negosasyon ang Russia at ang
kalakhang mamamayang Russian sa Donbass upang balikan
ang mga kasunduang Minsk noong 2014 at 2015 upang
magkaroon ng mas malinaw na probisyon para tiyakin ang
pagpapatupad ng mga ito. Ang pagpapakita ng pwersa ng
Russia mula Disyembre sa kanlurang hangganan nito ay
direktang panawagan para sa negosasyon na muling balikan
ang mga pinagkasunduan sa Minsk at magbuo ng bagong
mga kasunduan upang tiyakin ang seguridad ng Donbass, at
itulak ang malinaw na pagbabawal sa pagpapaloob ng
Ukraine sa NATO.
Sa udyok ng US, winalang-bahala ng Ukraine ang mga
panawagan para sa negosasyon. Sa halip, pinatindi nito ang
mga atake laban sa Donetsk at Lugansk, kung saan noong
Pebrero 21 ay nagpalipad ng 1,500 bala ng kanyon sa loob
ng 24 oras na tumama sa mga imprastrukturang sibilyan,
kabilang ang mga planta ng enerhiya, sistemang patubig at
mga paaralan.
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Ang lansakang mga atakeng ito ang nagtulak sa DPR at LPR
na magdeklara ng sesesyon o paghihiwalay mula sa Ukraine
bilang tanging natitirang opsyon upang matapos ang pangaapi sa kanila. Pinaigting din ng mga ito ang panawagan sa
Russia na kilalanin ang DPR at LPR at mga independyenteng
bansang estado kapwa sa loob ng Donbass, sa Belarus at sa
loob ng Russia. Pormal na kinilala ng Russia ang DPR at LPR
noong Pebrero 22 at agad na nagpadala ng mga pwersang
“tagapamayapa” upang palakasin ang depensa ng Donbass
laban sa mga atake ng Ukraine, at pagkatapos nito’y
naglunsad ng “ispesyal na operasyong militar.”
Ang deklaradong layunin ng “ispesyal na operasyong
militar” na inilunsad ng Russia sa Ukraine ay pangunahing
pumapatungkol sa pakikibaka ng mamamayan ng Donbass
na ngayo’y nagkahugis bilang pagtatanggol ng kanilang
karapatan sa pambansang pagpapasya-sa-sarili.
5.

Kinundena ng PKP ang US sa pang-uudyok ng gera sa
Ukraine. Hindi ba sa katunayan ay dapat sisihin
kapwa ang mga imperyalistang US at Russia sa
kasalukuyang armadong labanan sa Ukraine?

Naglabas nga kamakailan ang PKP ng pahayag na
kumukundena sa pang-uudyok at pang-uupat ng gera ng US
sa Ukraine, partikular sa hibang na mga atake nito laban sa
Donbass upang udyukan ang Russia. Kinundena rin nito
noon ang pagpapalawak ng NATO tungo sa mga hangganan
ng Russia, gayundin ang mga panghihimasok at panggugulo
ng US sa Chechnya at Georgia na tinaguriang mga “color
revolution.”
Sa pangunahin, itinuturing ng PKP ang kasalukuyang
armadong labanan na direktang resulta ng pinatinding mga
atake ng armadong pwersa ng Ukraine laban sa mamamayan
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sa Donbass, na inudyukan ng US at pinlano kasama ang mga
tagapayong militar ng US.
Ang armadong mga aksyon ng Russia sa Ukraine ay
inudyukan. Itinuturing ng PKP ang hakbang ng Russia, sa
taktika ay bilang kontra-reaksyon sa walang-patid na panguupat at atakeng militar na suportado ng US laban sa
Donbass. Naiwasan sana ang pag-igting ng armadong
labanan kung tumugon lamang ang Ukraine sa mga
panawagang itigil nito ang mga atake laban sa Donbass at
makipag-negosasyon. Gayunman, mulat ang PKP na ang
suporta ng Russia sa Donbass ay itinutulak ng kanyang
estratehikong imperyalistang interes na tiyakin at
palawakin ang kanyang hegemonikong interes.
Kung simpantay na kukundenahin natin ang US at Russia sa
pagpapaigting ng armadong labanan sa rehiyon,
pawawalangsaysay natin ang kawastuhan ng pakikibaka ng
mamamayan ng Donetsk at Lugansk para sa pambansang
pagpapasya-sa-sarili, ang magiting na armadong paglaban
ng mamamayan ng Donbass, at ang kanilang pagsisikap na
samantalahin ang tunggalian sa pagitan ng mga imperyalista
sa pamamagitan ng pagkuha ng suporta ng Russia.
Mangangahulugan din itong mali ang mamamayan ng
Donbass na hingin ang tulong ng Russia upang labanan ang
agresyon ng Ukraine.
Sa katunayan, makatwirang punahin ang Russia at si Putin
sa sobrang huli na pagbibigay ng sapat na suporta sa
mamamayan ng Donetsk at Lugansk. Sa loob ng walong taon,
hinayaan nito ang mga pasistang Russophobic na kitlin ang
buhay ng 14,000 Russian na isinilang sa Ukraine, ang
pagwasak sa kanilang mga pabrika, tahanan, paaralan,
ospital at pampublikong mga yutilidad at ang pwersahang
paglikas ng milyun-milyong Russian, na siyang nagpaliit ng
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populasyong Russian sa Ukraine mula 22% noong 2014
tungong 17% sa 2022.
Dapat matatag na tumindig ang mamamayan ng Donetsk at
Lugansk para sa kanilang karapatan sa pambansang
pagpapasya-sa-sarili at magkaroon ng patakarang panlabas
na naaayon sa kanilang pambansang interes. Habang
nakukuha ang suporta ng Russia, dapat ding matatag na
tumindig ang mga republikang bayan ng Donetsk at Lugansk
laban sa pagpapataw ng kapangyarihan ng Russia at igiit ang
pantay ng pagturing bilang independyenteng bansang
estado. Pero tanging ang mga imperyalistang US-NATO at
mga Trotskyista lamang ang maggigiit ngayon na labanan ng
mamamayan ng Donetsk at Lugansk ang “pananakop” ng
Russia na siyang tumutulong sa kanilang labanan ang mga
pasistang papet ng US at NATO sa Kyiv.
6.

Ibig sabihin ba nito na itinuturing ng PKP na
makatwiran ang “ispesyal na operasyong militar” ng
Russia sa Ukraine dahil sa deklaradong layunin
nitong wakasan ang mga atake laban sa mamamayan
ng Donbass?

Sa punto de bista ng pambansang rebolusyonaryong gera ng
mamamayan ng Donetsk at Lugansk, makatwiran at
kinakailangan ang suportang militar ng Russia. Bago pa ang
direktang suporta ng Russia, sa totoo’y mistula na silang
kinakatay ng mga pwersang Ukraine na suportado ng US at
hayagang yumurak sa lahat ng nagdaang internasyunal na
kasunduan.
Gayunman, malalim rin ang pagkabatid ng PKP na
imperyalistang kapangyarihan ang Russia na itinutulak ng
kanyang layuning magpataw ng kapangyarihan at pagnanais
na ipagtanggol at palawakin ang saklaw ng kanyang
impluwensya at kontrol. Habang ang deklarasyong “ispesyal
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na operasyong militar” ng Russia ay katugma ng layunin ng
Donbass na wakasan ang mga atake ng Ukraine, ang
pangunahing motibo ng Russia ay ang kanyang
imperyalistang hangaring ipagtanggol ang kanyang saklaw
ng impluwensya at estratehikong layuning muling magtayo
ng papet na estado sa Ukraine.
Kung magpapakatotoo ang Russia sa deklarasyon nitong
bibirahin lamang ang mga target militar at hindi magookupa ng teritoryo, ang mga hakbang nito ay maituturing
na depensibo at pagganti na sa kabuua’y katanggap-tanggap
sa ilalim ng internasyunal na mga batas ng digma. Nasa
Russia na kung hindi ito natuto sa mga aral ng panggegera at
pananakop ng sosyal-imperyalistang Soviet sa Afghanistan
noong dekada 1980 at mula sa mga digmang agresyon at
okupasyon ng US mula nang magwakas ang World War II na
binigo ng mga paglaban ng mamamayan ngunit nagdulot ng
pagkamatay ng 25-30 milyong katao at ikinatalo ng US na
nagpabilis sa kanyang estratehikong pagbagsak.
May impormasyong umaabante ang mga pwersang militar
ng Russia lampas sa Donbass, at umookupa ng teritoryo ng
Ukraine, sa tulak ng mga ulat ng masaker ng mga pwersa ng
Azov Battalion sa rehiyong Russian ng Kharkiv.
Kaisa ang PKP sa panawagan sa mamamayang Ukrainian na
igiit ang pagwawakas sa Russophobic na pasistang mga
atake at igiit sa kanilang gubyerno na igalang at protektahan
ang mga Ukrainian na may lahing Russian sa iba’t ibang
syudad ng Ukraine sa loob at labas ng Donbass.
Kasabay nito, sinusuportahan ng PKP ang kanilang
pakikibaka upang ipagtanggol ang soberanya ng bansa at sa
paggigiit na isuspinde ng Russia ang kanyang mga
opensibang militar, iatras ang mga pwersa nito sa lalong
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madaling panahon, at hawanin ang daan para sa usapan at
mapayapang pagresolba sa labanan.
7.

Ang pag-atake ng Russia sa Ukraine ay nasa ika-5
araw na ngayon. May mga balita ng mga sibilyang
kaswalti at mga apartment na nawasak ng pagsabog
ng rocket. Malawakang lumilikas ang mga taga-Kyiv
at ibang lugar. Sa kabilang panig, iginigiit ng Russia
na hindi nito tinatarget ang mga sibilyan at
nagpahayag na napuksa nito ang may 975 pasilidad
militar ng Ukraine, at nagpapabagsak ng mga jet,
helikopter at drone. Sa mga pagbababagong ito, ano
ang panawagan ng PKP?

Sa panahon ng matinding armadong tunggalian, makapal
ang alikabok, at mahirap na kagyat siguruhin kung ano ang
totoo. Inaasahan na patitindihin ng kapwa panig ang
opensiba sa propaganda nito para suportahan ang kanikanilang layuning militar. Maging ang kumakalat na larawan
ng isang apartment sa Kyiv na nawasak ng pagpapasabog ng
misayl ay hindi beripikado at may pinagdududahan: sinasabi
ng Ukraine na ito ay natamaan ng misayl ng Russia, habang
mayroon namang impormasyon nagsasabing nawasak ito ng
isang misayl o anti-misayl na rocket ng Ukraine na pumalya.
Sa harap ng blitzkrieg o mabilis na pag-atake ng Russia,
hayagang nagpahayag ng pagkadismaya ang Kyiv na “iniwan
kaming mag-isa” sa paglaban, at nagdeklara ng pagiging
bukas sa dayalogo para pagtalakayan ang “pagiging nyutral”
ng Ukraine at iba pang mga isyu. Tinugon ito ng atas ng
Russia na suspendihin ang mga operasyong militar noong
Pebrero 25.
Subalit, pinaigting pa ng imperyalistang US at mga alyado
nito ang interbensyon sa desisyon ng US na magbigay ng
$600 milyong ayudang militar sa Uraine. Nagawa din ng US
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na itulak ang Germany na magpadala ng mga tangke at iba
pang armas taliwas sa sarili nitong patakaran na hindi
pagpapadala ng mga armas sa mga erya na may sigalot.
Dahil sa mga ito, muling lumakas ang loob ng gubyernong
Zelensky na bumalik sa dati nitong tindig na handang
lumaban at abandunahin ang nakatakdang mga negosasyon.
Ang naging tugon ng Russia ay simulan muli ang mga pagatake.
Para sa PKP, maganda ang bagong mga balita na ang linya sa
pakikipagdayalogo ay nananatiling bukas, na
nagmumungkahi ang Ukraine na makipagkita sa mga upisyal
ng Russia sa syudad ng Gomel sa Belarus, at na ang Russia ay
nagdeklara na magpapadala ito ng delegasyon. Nakatakdang
magsimula ang usapan ngayon. Gayunman, nag-anunsyo ang
Russia hindi na nito muling sususpendihin ang mga pagatakeng militar sa panahon ng paparating na dayalogo.
Hinihimok ng PKP ang Russia na suspendihin nito ang mga
opensibang militar laban sa Ukraine para itaas ang tsansa ng
pagtatagumpay ng mga usapan, at ang mga awtoridad ng
Kyiv na ihinto ang kanilang opensiba laban sa mamamayan
ng rehiyong Donbass, at ang pag-atake sa mga Russian ng
mga Russophobic na yunit nito sa teritoryo at mga grupong
vigilante na neo-Nazi tulad ng Azov Battalion laban sa mga
komunidad at apartment ng mga Russian.
Higit sa lahat, nananawagan ang PKP sa US at mga alyado
nito sa NATO na itigil na ang panghihimasok at panunulsol
sa Ukraine na paigtingin ang gera, at hayaan ang dayalogo sa
pagitan ng dalawang bansa na magpatuloy at tiyakin na
mareresolba ang tunggalian sa pamamagitan ng
mapayapang mga negosasyon para talakayin ang mga isyu
ng magkabilang panig.
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Nananawagan ang PKP sa mga manggagawa at mamamayan
ng Ukraine na igiit ang pagwawakas sa gerang henosidyo
laban sa mamamayan ng rehiyong Donbass, labanan ang
agresyon ng Russia, tutulan ang interbensyon ng US at NATO
at ipaglaban ang pagiging nyutral ng kanilang bansa sa
harap ng tumitinding tunggalian sa pagitan ng mga
hegemonikong kapangyarihan.
Nananawagan ang PKP sa mga manggagawa at mamamayan
ng Russia na paigtingin ang kanilang suporta para sa
pakikibaka sa pambansang pagpapasya-sa-sarili ng
mamamayan ng rehiyong Donbass at igiit sa gubyernong
Putin na kagyat na suspendihin ang opensibang militar nito
laban sa Ukraine, makiisa sa mga demokratikong
mamamayan ng Ukraine at isulong ang kanilang sariling
pakikibaka laban sa oligarkiya at naghaharing mga uri ng
Russia.

US, lalong pinaypayan ang sigalot sa kabila ng
nakaambang negosasyong Russia-Ukraine
Pebrero 28, 2022
February 28, 2022
Nakatakda nang magsimula ang negosasyong
pangkapayapaan sa pagitan ng Russia at Ukraine sa Lunes
ng umaga (Pebrero 28, Ukraine Time) sa Belarus. Dapat
nagbukas ang usapan noong Linggo, pero hindi umabot ang
delegasyon ng Ukraine dahil sa pag-uurong-sulong dito ng
presidente nitong si Volodymyr Zelenskiy.
Panandaliang sinuspinde ng Russia ang pag-abante ng mga
tropa nito sa Ukraine noong Pebrero 25 matapos magbukas
si Zelenskiy sa pakikipag-usap. Ayon sa mga upisyal ng
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Russia, ipinaabot diumano ni Zelenskyy ang posibilidad ng
“non-alignment” ng Ukraine o ang hindi nito paghahabol na
maging myembro ng NATO. Ang paglakip ng Ukraine sa
NATO ay isang estratehikong hakbang ng US para
magpwesto ng mga armas at base militar sa mismong
hangganan ng Russia.
Sa halip sa suportahan ang nakatakdang pag-uusap, ipinagutos ni US Pres. Joseph Biden sa Kongreso ng US noong
Pebrero 26 ang kagyat na pagbuhos sa Ukraine ang $350
milyong “emergency military aid” para palawigin pa ang
sigalot sa tabing ng “paglaban sa pananakop ng Russia.”
Kasunod ito sa dali-daling pag-awtorisa ng Kongreso ng US
noong Pebrero 24 na irelis na ang $600 milyong ayudang
militar (pondo at armas) na bahagi ng $1 bilyong paketeng
militar na inilaan ng US sa bansa noon pang nakaraang taon.
Natulak din ng US ang Germany na magpadala ng mga
misayl na Stinger sa Ukraine. Taliwas ito sa malaon nang
patakarang German ng hindi pagpapadala ng mga armas sa
mga lugar na may sigalot.
Noon pang Enero pinaarangkada ng US ang pagbuhos sa
Ukraine ng malalakas na armas at tauhan, sa anyo ng mga
espesyal na tagapayo at mersenaryo. Kasabay nito, pinatindi
ng armadong hukbo ng Ukraine ang panganganyon at pangaatake nito rehiyon ng Donbass na pinamamahalaan ng
noo’y isang espesyal na rehiyong awtonomo sa ilalim ng
Ukraine. Nakapailalim kapwa ang mga gubyernong ito at ang
gubyernong nakabase sa Kyiv sa isang pormal na tigilputukan na binuo noong 2015.
Tinaguriang “Kinalimutang Gera sa Europe” (Europe’s
Forgotten War) ang gera sa pagitan ng mamamayan ng
Donbass na karamihan ay Russian at ng anti-Russia at makaUS na gubyernong nakabase sa Kyiv. Ito ay dulot ng sadyang
pagbabalewala dito ng mga kapitalista at imperyalistang
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bansa, kabilang ang US at Russia, at kaakibat na malawakang
paglabag sa mga karapatang-tao sa mga sibilyan sa rehiyon,
sa nakaraang pitong taon.
Sa upisyal na ulat ng Special Monitoring Mission ng
Organization for Security and Cooperation in Europe (OSCE)
noong Pebrero 10, umabot sa 8,000 mga paglabag sa tigilputukan ang naganap sa Donbass mula Enero 1. Pero
nagsimula ang “mabilis na pagbulusok sa sitwasyong
panseguridad” sa Donbass matapos pinaarangkada ng
Ukrainian National Army ang panganganyon sa mga
sibilyang komunidad dito noong Enero 9.
(Ang OSCE ay isang organisasyong panseguridad na binuo
noong 1973 at may 57 myembrong bansa. Kabilang dito ang
Russia, mga bansang dating nasa ilalim ng USSR, US, UK at
iba pang mga bansang nasa loob rin ng NATO. Nyutral ang
paninindigan nito sa mga sigalot sa pagitan ng mga
myembrong bansa.)
Ayon sa OSCE-SMM, pinakamatindi ang paglabag sa tigilputukan sa loob ng 11 araw bago nagdeklara ang Donetsk at
Lugansk ng sesesyon mula sa gubyerno sa Kyiv noong
Pebrero 22. Sa loob ng 24 oras sa pagitan ng Pebrero 20 at
21, ininda ng mga residente ng Lugansk ang 1,149 na mga
pagsabog mula sa mga kanyon ng Ukraine National Army na
nakaistasyon sa hangganan nito at Ukraine (tinatawag na
“contact” o “engagement” line). Ayon naman sa mga
gubyerno ng Donetsk at Lugansk, gamit ng mga pwersang
Ukraine ang mga armas na gawa at binigay ng US, na
ipinagbabawal sa ilalim ng Minsk Agreement.
Nang mag-anunsyo si Russian Pres. Vladimir Putin ng
“espesyal na aksyong militar” noong Pebrero 23, agad na
nireinpors ng mga tropang Russian ang mga armadong
grupo ng Donbass sa contact line. Sa sumunod na mga araw,
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binomba ng mga eroplanong pandigma nito ang mga
pasilidad militar sa iba’t ibang bahagi ng Ukraine. Sa
sumunod pang mga araw, pinaralisa at inokupa nito ang
plantang Chernobyl at ang pinakamalaking paliparan sa
Kyiv. Nagpalibot rin ito ng mga barkong pandigma sa
bahaging timog na bahagi ng Ukraine at inokupa ang susing
mga pasilidad militar at pinutol ang ugnay ng mga syudad sa
baybayin ng Azov sa mas malalaking syudad ng Ukraine.
Ngayong araw, lalupang itinaas Putin ang tensyon nang iutos
niyang ilagay sa “alerto” ang mga armas nukleyar ng Russia.
Ito ay tugon niya sa “agresibong mga pahayag” laban sa
Russia ng mga upisyal ng NATO at kaliwa’t kanang sangsyon
sa ekonomya ng Russia. Hindi malinaw ang praktikal na
kahulugan ng pahayag na ito, lalupa’t palagian namang
nakahanda ang mga pwersang nukleyar na nakabase sa lupa
at dagat kapwa ng Russia at US.
Mag-ingat sa fake news
Habang rumaragasa ang sigalot, bumabaha naman ang iba’t
ibang impormasyon sa social media at tradisyunal na midya
na walang awat na nagbabalita kaugnay mga “pinsala sa mga
sibilyang komunidad at imprastruktura” at iba pang
nagaganap. Maraming naipalalaganap na mga balita, kahit sa
mayor na mga news sources, ay di kumpirmado (unverified)
o di kaya’y tahasang disimpormasyon. Pinakamalala ang
ipinakakalat ng mga litrato at pahayag sa social media.
Para ihiwalay ang totoo sa hindi, ang ilan sa internasyunal
na news outlets ay kinakategoraya ang kahit ang mga
upisyal na ulat ng magkabilang panig bilang beripikado at di
beripikado ng sarili nitong mga mamamahayag na nasa loob
mismo ng Ukraine. Gayunpaman, wala silang mga tauhan sa
loob ng Donbass at nakapagbabalita lamang ng mga
nagaganap sa 2-3 ng syudad ng Ukraine.
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Sa kasalukuyan, wala pa sa mga nyutral na organisasyon
tulad ng Red Cross ang nakakapasok sa mga lugar kung saan
pinakamatindi ang sigalot. Umatras din ang OSCE-SMM at
natigil ang pagsubaybay ng mga tim nito noon pang Pebrero
24.
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