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Ang ating paninindigan sa impeachment

T

APOS na ang unang bahagi ng impeachment. Hindi
na daw maghahain ng iba pang ebidensya’t
testimonya ang prosekusyon. Nilaglag na nila ang
lima sa walong asunto (articles of impeachment)
laban kay CJ Corona.

Ang naiwan ay
tatlong asunto (articles 2, 3,
and 7), mula sa 25 testigo
at 397 dokumento, na
inihain ng prosekusyon.
Isa-isahin natin ang mga
ito:

Ang munting
layunin ng
prosekusyon

 Ang Article 2 ay
nag-aakusa kay Corona ng hindi pagsasapubliko ng kanyang
SALN (statement of assets, liabilities and net worth).
 Ang Article 3 ay akusasyong si Corona ay hindi
pumasa sa istandard ng Konstitusyon, na nagsasabing ang
“[a] ang myembro ng hudikatura ay isang taong may
napatunayang kakayahan, integridad, katapatan at pagsasarili”.
 Ang Article 7 ay nag-aakusang si Corona ay kumampi
kay Gloria nang maglabas ang Korte ng TRO laban sa “hold
departure order” upang bigyan sila ng oportunidad para
tumakas laban sa mga kasong inihain sa kanila.
Sapat na daw kasi ang tatlong asunto, ayon sa
prosekusyon, para masentensyahan si Corona at mapalitan
bilang punong mahistrado ng Korte Suprema.
Ayun! Nahuli sa bibig ang isda! Napakaingay ng Partido
Liberal sa pangunguna ni Noynoy na ang impeachment ay
para sa paglalantad ng katotohanan at paglilinis ng justice
system. Ang layunin lang pala nila ay maalis si Corona para
mapalitan siya ng appointee ng pangulo! Hindi lamang para
makontrol nang buong-buo ni Noynoy ang estado poder kundi
para makuha ng kanyang pamilya ang pabor na desisyon ng
korte sa kaso ng Hacienda Luisita at sa electoral protest ng
kapartido niyang si Mar Roxas sa pagka-bise-presidente! #

A

NG susunod na kabanata sa impeachment case
– na tila isang telenobelang inaabangan ng
taumbayan – ay ang resbak ng depensa (kampo
ni Corona sa katauhan nina Cuevas, atbp.). Ang
depensa naman ang magpapatawag ng mga
testigo at maglalabas ng dokumento para kontrahin ang
tatlong asuntong inihain ng prosekusyon.
Sabi ng depensa, humigit-kumulang isang buwan
lamang (tatlo hanggang limang linggo) ang kanilang
presentasyon ng mga kontra-argumento. Sisimulan nila ito
sa Marso 12. May ilan pang nagsasabi na magtatapos ito sa
Marso 23 bago mag-recess ang Senado para sa semana santa.
Napapanahon, kung gayon – bago lumabas ang desisyon
na guilty or not guilty kay Corona – maipahayag na ng
manggagawa ang kanyang paninindigan sa prosesong
impeachment.

Ano ang impeachment?
Ang impeachment ay itinakda ng 1987 Constitution
bilang proseso ng pagtatanggal sa ilang opisyal ng bansa.
Sila ay ang sumusunod: ang presidente, bise-presidente, mga
huwes ng korte suprema, mga kasapi ng Comelec, Civil
Service Commission, Commission on Audit, at Ombudsman.
Hindi kasama sa mga maaring ma-impeach ang mga
halal na kinatawan ng taumbayan sa lehislatura (mga
kongresista’t senador), na maaring tanggalin at mapalitan sa
proseso ng recall o sa iba pang paraang inilalaan ng batas
gaya ng mga kaso sa Sandiganbayan.
Ang sumusunod na mga kaso ang maaring ihain sa isang
opisyal na isasalang sa impeachment: (a) paglabag sa
Konstitusyon, (b) pagtataksil sa bayan, (k) pangongotong at
korapsyon, at iba pang malubhang krimen, (d) at pagkakanulo
sa tiwala ng publiko.
Ang proseso ng impeachment ay nakasalalay sa
kapangyarihan ng lehislatura. Ang maghahain ng kaso ay
ang Kongreso sa bisa ng 1/3 na boto ng mga kongresista sa
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isang impeachment complaint. Sila din
ang hihirang ng prosekusyon. Habang
ang Senado ay tatayong impeachment
court, na binubuo ng mga senador bilang
mga huwes nito.
Batay sa mga inihaing asunto, ang
mga senador-huwes ay magdedesisyon
para tanggalin o panatilihin ang
inireklamong opisyal. Hindi ito
magdedesisyon sa kasong kriminal o
administratibo laban sa kanya.

Pagsasapraktika ng
demokrasya?
Bago magbukas ang Senado bilang
impeachment court, tinawag ng media
ang proseso bilang “pagsasapraktika ng
demokrasya”. Ito ang krusyal na usapin.
Sa impeachment, gaya ng sinabi ni
Enrile sa unang araw ng pagdinig ng
kaso kay Corona, ang magdedesisyon
ay ang senado – hindi ang taumbayan.
Sa korte daw ilahad ang mga ebidensya
at testimonya, huwag sa masmidya.
Bakit? Aniya, dahil tayo ay nasa ilalim
ng representative democracy kaya ang
magdedesisyon ay ang mga senador –
sa ngalan ng taumbayan bilang ating
mga kinatawan.
Ano ang ibig sabihin nito? Tayo ay
hindi kasali sa impeachment! Ito ay
isang proseso na simpleng tagapanood
lamang ang taumbayan.
Ang tanong: ang mga senador at
kongresista ba ay “kinatawan” ng
taumbayan. HINDI. Ang mga
kapulungang ito ay eksklusibong mga
“multi-millionaires’ club”. Sila ay
pawang mga kapitalista’t asendero.
Hindi nila kinakatawan ang interes ng
mayoryang manggagawa’t magbubukid
(ang taumbayan).
Bente porsyento lamang ang
inilaang upuan sa Batasan para sa
kinatawan ng “marginalized sector”,
para sa mga samahan ng mamamayan –
sa pamamagitan ng party-list system. At
ang masahol, binaboy pa ito ng mga
elitista! Si Mikey Arroyo ay kongresista
daw ng mga tricycle driver at mga
security guard (AGP party-list)!
Proseso ng takipan ng mata at
tapikan ng balikat
Dahil pawang mga elitista –
kapitalista’t asendero – ang mga
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kongresistang taga-usig at mga huwes
na senador, batid nila ang mga sikreto’t
modus operandi ng mga opisyal ng
gobyerno. Kasama dito hindi lamang
ang akusado sa impeachment court
kundi ang kanilang mga sarili.
Hindi nabubulgar sa atin ang mga
diskarte’t pamamaraan ng mga nasa
tuktok ng gobyerno. Dahil ang
ordinaryong tao ay nagiging bahagi
lamang ng pulitika bilang tagaboto at
tagabuwis. Sapagkat mayroon na tayong
mga diumano’y “kinatawan” na ihinalal
sa pwesto.
Oportunidad
sana
ang
impeachment court para mabulgar sa
publiko ang mga sikreto ng katiwalian
at pang-aabuso sa gobyerno. Pero hindi
nila sasagarin ang ilalabas na mga
ebidensya sapagkat ang mabibisto ay
hindi lamang ang akusado kundi ang
lahat ng matataas na opisyal ng
gobyerno!
Ang ganitong kongklusyon ay
pinatutunayan ng mismong mga
kaganapan sa impeachment ni Corona.
Sangkaterbang sikreto ang pinigilang
sumambulat. Ito ay ang sumusunod:
(1) Ang di-pagbubukas ng dollar
account ni Corona (sumunod ang
prosekusyon at senado sa TRO ng Korte
Suprema dahil kailangan pang
desisyunan kung ito ay paglabag sa
Foreign Currency Deposits Act. Ang
pagpayag na buksan ito ay maglalantad
sa nakatago pang dolyares ni Corona sa
bangko at magbibigay-daan din sa
pagbubukas ng dollar accounts ng iba
pang matataas na opisyal ng gubyerno.
(2) Ang pagharang sa testimonya
ng PAL executive sa mga natanggap na
pribilehiyo ni Corona mula kay Lucio
Tan (PAL platinum card). Ang pagpayag
dito ay bibisto rin sa iba pang matataas
na opisyal ng gubyerno sa Kongreso at
Malakanyang na tumanggap din ng
katulad na suhol ni Lucio.
(3) Ang biglang pagsasara ng
prosekusyon ng kanilang kaso gayong
may pakiusap sila kay Associate Justice
Sereno na boluntaryong magtestigo ukol
sa internal na usapan ng Korte Suprema
sa TRO para makaalis ng bansa si GMA.
Confidential daw ito gaya ng mga close
door na usapan ng Kongreso at
Malakanyang. Ang pagtuloy sa ganitong
klaseng testimonya ay magbubulgar sa

kabulukan ng mga lihim na panloob na
transaksyon doon sa mga opisina ng
pinakamatataas na opisyal ng tatlong
sangay ng gubyerno—Korte Suprema,
Malakanyang at Kongreso. Iniiwasan
nilang mabisto ang pare-pareho nilang
panloloko sa taumbayan.

Kaibuturan ng impeachment
Sa impeachment ni Corona, hindi
naisambulat ang lahat ng katiwalian at
pang-aabuso sa kapangyarihan ng Chief
Justice. Baka kasi mabulgar din ang mga
sikreto ng iba pang namumuno sa
gobyerno.
Hindi nito nilulubos ang
imbestigasyon. Kahit ito ang
kagustuhan ng taumbayan. Titigil ito
‘pag nakuha na ang kailangang boto
laban sa akusado.
Kaya huwag tayong umasa sa
impeachment bilang landas ng
pagparusa sa tiwaling mga opisyal ng
gobyerno. O daan para repormahin ang
tiwali at bulok na sistema ng
paggugubyerno.
Ang layon lang ng impeachment ay
mamagitan sa bangayan ng mga
paksyon ng elitistang naghaharing uri.
Magsilbing referee na maggagawad ng
hatol. Ang bangayang ito ay nagmumula
sa makitid nilang interes — pangekonomya gaya ng kaso ng Hacienda
Luisita sa Korte Suprema at pampulitika
gaya ng protesta ni Mar Roxas doon din
sa Korte Suprema na umaaktong
electoral tribunal.
Ang impeachment kay Erap noong
taong 2000 sa salang plunder o
pangungurakot nang higit sa 50 milyong
pisong pera ng bayan ay di naging
hadlang
sa
mas
malaking
pangungurakot ng bise presidenteng
humalili sa kanya. Di naglaon ay
pinatawad din ni GMA ang dati niyang
pangulong guilty sa katiwalian. Hindi
nilayon ng impeachment kay Erap na
linisin ang gubyerno ng mga korap at
repormahin ang sistema ng
paggugubyerno upang mabawasan
kundi man maalis ang korapsyon sa
gubyerno. Ang impeachment kay Erap
ay bangayan din ng mga paksyon ng
mga kapitalista – ng mga nakikinabang
at mga di masyadong nakikinabang
noon.
Iyan ang aral ng kasaysayan. #
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