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EDITORYAL

Kung ibabatay sa mga prinsipyo 
sa batas, ar bit rar yo at wa lang kla ‐
rong ba ta yan ang ginawa ng ATC na 
pagbabansag na "terorista" sa 19. 
Pi nal ang mga bin tang ng ATC ka hit 
wa la namang ini ha rap na ebi den sya 
la ban sa isi nak dal at kahit walang 
pag di nig sa kor te. Ito ang la bis-la bis 
na ka pang ya ri hang ha wak nga yon ng 
ATC sa ila lim ng Anti-Terrorism Law 
(ATL) ni Du ter te. La bag ito sa sa li ‐
gang prin sip yong li gal na na sa ba li ‐
kat ng nag sa sak dal ang bi gat na pa ‐
tu na yan ang kan yang aku sa syo n. 
Hin di la mang ang ATC ang nag sa ‐
sak dal, si ya rin ang hu mu hus ga at 
mag pa pa ru sa sa mga ta ta gu ri an ni ‐
tong mga "te ro ris ta." Ma la king ka ‐

ha nga lan na si na sa bing may ka ra pa ‐
tang idu log ang de si syon ga yong hin ‐
di na man ipi na ba tid sa isi nak dal ang 
kan yang kri men. 

La long ipi na ki ki ta ng ar bit rar ‐
yong pag ba ban sag na ma pa ni il at 
an ti-de mok ra ti ko ang ATL. Ma li naw 
na ma li naw ngayon kung  paa nong 
ang ATL ay gi na ga mit na ma pang-a ‐
ping san da ta la ban sa mga kri ti ko at 
ka la ban ng pa sis tang re hi men. 

Ang pag ba ban sag na "te ro ris ta" 
ay nag sa sa pa nga nib sa bu hay ng 
mga bik ti ma ni to, la lu na sa mga kon ‐
sul tant ng NDFP na na ka ku long o ti ‐
nu tu gis ng mga ar ma dong ahen te ng 
reak syu nar yong es ta do. Ang ga yong 
pag ba ban sag, pang-ii pit at pa nu nu ‐

Tutulan ang paggamit
sa ATL sa pag-usig sa bayan 

Bi na ba ti kos at iti na tak wil ng Par ti do Komunista ng Pilipinas (PKP) ang 
re hi meng US-Du ter te at ang Anti-Ter ro rism Council (ATC) ni to sa pag ‐
ba ban sag na "te ro ris ta" sa si na sa bi ni lang 19 na "li der" ng PKP. Ka ra ‐

mi han sa kanila'y kon sul tant ng Na tio nal De mocra tic Front of the Phi lip pi nes 
(NDFP) sa usa pang pang ka pa ya pa an. Noong Di sye mbre, binansagan din ng 
ATC na "terorista" ang PKP at Ba gong Huk bong Ba yan (BHB). 

pil na na ka tu on sa mga kon sul tant 
sa usa pang pang ka pa ya pa an ay pa ‐
tray  dor na pag sal ya ni Du ter te sa 
NDFP sa pag tang gi ni tong yu mu ko o 
su mu ren der sa kan yang ka pang ya ri ‐
han. Ta ha san itong pag yu rak sa ka ‐
sun du ang Joint Agreement on Safety 
and Immunity Guarantees ng NDFP 
at Government of the Republic of 
the Philippines na nagbabawal sa 
mag ka bi lang pa nig na tugisin o ipitin 
ang si nu mang tau han na sang kot sa 
pag-uu sap. 

Ang aku sa syon sa 19 na per so ‐
na he na sila ay mga “lider ng 
Partido” ay lan ta rang ban ta sa ka ni ‐
lang bu hay. Ang pag sa sak dal sa ka ‐
ni la na mga "te ro ris ta" ay tulad ng 
"hatol ng kamatayan" ng ma ma ma ‐
tay-taong rehimen. 

Ang pag ba ban sag na "te ro ris ta" 
ay ka rug tong sa "red-tag ging" o 
pag ba ban sag na ko mu nis ta o ka sa pi 
ng Par ti do at hukbong bayan at kam ‐
pan ya ng mga pag pa tay o pag-a res to 
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at ma ta ga lang pag ku ku long sa ba ta ‐
yan ng pal si pi ka dong mga ebi den sya 
at ga wa-ga wang mga ka so. Ti na tar ‐
get ng re hi meng Du ter te ang mga li ‐
gal na pwer sang su mi si gaw ng pam ‐
ban sang ka la ya an at de mok ra sya
—ang mga or ga ni sa syon ng mga 
mang ga ga wa, mag sa sa ka, ma sang 
mi nor ya, ka ba ta an, ka ba bai han, 
nars, tit ser, ka ra ni wang ka wa ni at 
iba pang na ki ki ba ka pa ra sa in te res 
ng ka ra ni wang ma ma ma yan. 

Gi na wa ang "te ro ris tang pag ba ‐
ban sag" sa git na ng isin asa ga wang 
pag di nig sa ATL. Sa tu lak ng Na tional 
Task Force to End Local Com mu nist 
Armed Conflict (NTF-ELCAC), ta ha ‐
sang wi na lang hi ya ng ATC ang mga 
ma histra do ng Kor te Sup re ma at ini ‐
la gay ang de li be ra syon ni to sa bi ngit 
ng ala nga nin. 

Ang pag ba ban sag na "te ro ris ta" 
ay isa ring des pe ra dong tang ka na 
pag tak pan ang mga kri men ng te ro ‐
ris mo ng es ta do ng re hi meng Du ter ‐
te. Wa lang di li't iba kun di si Du ter te 
mis mo ang nu me ro unong te ro ris ta 
nga yon sa Pi li pi nas. Ga mit ang 
buong ma ra has na ma ki nar ya ng es ‐
ta do—ang mga sun da lo at pu lis—pi ‐

na da nak ni ya ang du go ng ilam pung 
li bong pi na tay sa ila lim ng ge ra 
kontra dro ga at ge rang kontra- in ‐
sur hen sya upang ita gu yod ang kan ‐
yang ti ra ni kong ka pang ya ri han sa 
buong ba yan. 

Sa gi na wang pag ba ban sag ng 
ATC na "te ro ris ta" ang mga pwer ‐
sang prog re si bo at pat ri yo ti ko, pi na ‐
tu tu na yan ng pa sis tang re hi meng 
Du ter te na ang "an ti-te ro ris mo" ay 
isang an ti-de mok ra ti kong kon sep tong 
gi na ga mit ng im per ya lis mong US at 
mga nag ha ha ring uri pa ra su pi lin ang 
mga pwer sa at ki lu sang na ki ki ba ka 
pa ra sa pam ban sang ka la ya an at ka ‐
ta ru ngang pan li pu nan. Sa buong 
mun do, gi na ga mit ng US ang "an ti-
te ro ris mo" upang big yang mat wid 
ang ar ma do at pam pu li ti kang pang hi ‐
hi ma sok ni to sa iba't ibang ban sa at 
su pi lin ang mga pwer sang an ti-im ‐
per ya lis ta at pat ri yo ti ko. 

Isa ring des pe ra dong tang ka 
ang gi na wang pag ba ban sag ng ATC 
pa ra du ngi san ang re pu ta syon ng 
mga prog re si bo at re bo lu syo nar yong 
pwer sa. Ang mga bi nan sa gang "te ‐
ro ris ta" ng ATC ay pa wang mga ak ‐
ti bis ta at re bo lu syo nar yo na ki la la sa 

buong bu hay nilang pag-aa lay ng 
ka ni lang ta li no at la kas sa pag li ling ‐
kod sa ma sang Pi li pi no. Ki la la si lang 
la hat na ka sa ma ng sam ba ya nan na 
tu min dig la ban sa mga dik ta dor at 
ti ra no. La hat si la'y nag sak ri pi syo ng 
ka ni-ka ni lang per so nal na am bi syon 
at ma ka sa ri ling in te res. Hin di ka tu ‐
lad ng mga bu ruk ra ta-ka pi ta lis ta, 
hin di si la nagkamal ng ya man o ka ‐
ya'y na ging pa bi gat sa ma ma ma yan. 
Ki la la si lang mga ta pat na ling kod ng 
ba yan at ta ga pag ta gu yod ng ka la ‐
ya an at mga ka ra pa tan. 

Ang ga yong pag ba ban sag pa ra 
pu la an ang mga ma ka ba yan at re ‐
bo lu syo nar yo ay ma ta gal nang ga wi 
ng mga nag ha ha ri-ha ri an sa Pi li pi ‐
nas. Ti na wag si lang mga "ban di do" 
at mga "in su rek to" ng mga da yong 
ma na na kop pa ra big yang mat wid 
ang ar ma dong pa nu nu pil at ta bu nan 
ang ka ni lang si gaw pa ra sa ka la ya ‐
an. La hat ng mga tu nay na ba ya ning 
Pi li pi no—si na Andres Bo nifacio, 
Macario Sa kay, ang mga Da go hoy at 
Ricar te—ay pa wang na ging bik ti ma 
ng ga yong ma pa ni rang pam ba ban ‐
sag. Pi na tu na yan ng ka say sa yan na 
ang mga nag ban sag sa ka ni la ang 
tu nay na mga kaa way ng sam ba ya ‐
nang Pi li pi no. 

Ti yak na iba yo pang ga ga mi tin 
ni Du ter te ang ATL la ban sa la hat 
ng lu ma la ban sa kan yang pa sis tang 
pag ha ha ri. Ga ga mi tin ni ya ito upang 
sa ga sa an ang la hat ng ma gi ging sa ‐
ga bal sa kan yang am bi syon na ma ‐
na ti li sa po der sa an yo ng isang pa ‐
sis tang dik ta du ra o pag ma ni pu la sa 
elek syong 2022. Hin di ma la yong ga ‐
mi tin ito hin di la mang sa mga pwer ‐
sang pam ban sa-de mok ra ti ko, kun di 
ma ging sa kon ser ba ti bong opo si ‐
syon at iba pang pwer sa na nag ka ‐
kai sa la ban sa kan yang ti ra ni ya, ko ‐
rap syo n, pag ta li kod sa ka pa ka nan 
ng sam ba ya nan sa ha rap ng pan ‐
dem ya at pag tat ray dor sa ba yan sa 
usa pin ng mga ka ra ga tang isi nu ko 
sa Chi na. 

Da pat la long ma hig pit na mag ‐
kai sa ang sam ba ya nang Pi li pi no. 
Da pat ku mi los at ma ki ba ka pa ra 
wa ka san sa la long ma da ling pa na ‐
hon ang ti ra ni ko at te ro ris tang pag ‐
ha ha ri ni Du ter te.
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Sa prubinsya ng Sa mar, 2019 pa na ka pai la lim sa wa lang pa tid na Re too led 
Com mu nity Sup port Prog ram (RCSP) ng Armed Forces of the Phi lip pi nes 

(AFP) ang 11 bar yo sa ba yan ng Cal bi ga, li ma sa Pi na bacdao, at li ma sa Hi na ‐
ba ngan. Sa pa na hong ito, bi nu hu san ng re hi meng Du ter te ang mga bar yo ng 
mil yun-mil yong pon do pa ra sa iba't ibang pro yek to na hang gang nga yon ay 
hin di pa na ta ta pos.

Pa ra lik ha in ang ilu syon ng kaun ‐
la ran ka sa bay ng kam pan yang 
kontra-in sur hen si ya, ipi na tu pad ng 
gub yer no at ng mi li tar ang sa mut sa ‐
ring pro yek tong kal sa da at  tu lay, mga 
pro yek to sa ila lim ng pam ban sang 
mga ahen sya at lo kal na gub yer no, 
Na tio nal Gree ning Prog ram, pro yek ‐
tong pang ka bu ha yan ng Na tio nal 
Task Force to End Local Com mu nist 
Armed Conflict (NTF-ELCAC), prog ‐
ra mang pag papa su ren der at iba pa. 

Pe ro ma ta pos ang da la wang 
taon, wa la pang na ta ta pos ni isang 
pro yek tong pang-imprastruk tu ra. Sa 
sob rang ba gal ng usad ng mga ito, 
nag si si mu la pa la mang mag bul dos 
pa ra sa pag la la tag ng mga pro yek ‐
tong kal sa da. Wa la pang nang ya ya ri 
sa pla nong pag se men to ng kal sa da sa 
Ba ra ngay Guin ba nga, Cal bi ga. Da hil 
di to, gu ma wa na la mang ng 
pansamantalang tu lay na gawa sa 
ka hoy ang mga re si den te. “Malamang 
di na ‘yan magagawa,” upinyon ng 
isang residente. “Naku rakot na 
siguro ang pondo,” dagdag niya. 

Gi na ga mit nga yon ng mi li tar ang 
bil yun-bil yong pi song pon do ng Ba ra ‐
ngay Deve lop ment Prog ram (BDP) ng 
NTF-ELCAC pa ra la long ipai la lim ang 

mga bar yo sa ka ni lang ka pang ya ri han. 
Ang pag pa pa tu pad ng BDP ay ma hig ‐
pit na ka rug tong ng pa ni ni il at pang-
aa bu so ng mga sun da lo. Ha lim ba wa, 
pi na nga ku an ng AFP ang mga ba ra ‐
ngay ng tig-₱20 mil yon kung pa pa yag 
ang mga upi syal at re si den te na mag ‐
kam po ang mga sun da lo sa ba ra ngay 
o kung "magpalinis ng pangalan" o 
"su su ren der" ang mga re si den te. Sa 
ilang bar yo kung saan wa lang bo lun ‐
tar yong su mu ren der, gu ma ga wa ang 
mga sun da lo ng lis ta han ng mga taong 
pi pi li tin ni lang "su mu ko." 

"Du go, bu hay, at ka gu lu han sa 
ha nap bu hay na min," sa got ni Ka Ru ‐
ben, isang mag sa sa ka, nang ta nu ‐
ngin kung ano ang ini ha tid sa ka ni la 
ng mga ope ra syong RCSP. 

Hin di ma ka ka li mu tan ng mga 
mag sa sa ka sa mga bar yong may 
RCSP ang pag pas lang ng mga sun ‐
da lo sa mga ka pi tan ng Da li gan at 
Be ri sa Cal bi ga, asa wa ng ka pi tan ng 
Si na lang tan, isang mag sa sa ka sa 
Bu lu an, at isang ka ba ta an sa Mi na ‐
ta. Sa man ta la sa Pi na bacdao, da la ‐
wang mag sa sa ka na ang pi nas lang 
sa Can lu bo at isa sa Mag da wat. 
Ilang mag sa sa ka na rin ang ka ni lang 
bi nug bog at ti nortyur. 

Ano ba ang na pa la ng mga Sa mar non sa RCSP?
Pa si mu no rin ang mga sun da lo 

ng RCSP sa pag su su gal ga ya ng sa ‐
bong at pag ba ba ra ha, ili gal na pa ‐
ngi ngis da sa pa ma ma gi tan ng pag ‐
la son at pag kur yen te ng mga ilog, 
ili gal na pag tot ro so, pang-aa bu so sa 
ka ba bai han at panggagahasa sa 
mga me nor de edad. 

Ka hit ang mga mag sa sa kang 
nirekrut ni la sa CAFGU ay uma lis din 
sa ser bi syo da hil sa pang-aa bu so ng 
mga sun da lo. Ang pa nga kong 
₱35,000 na swel do ay na gi ging 
₱6,000 na la mang, na min san du ma ‐
ra ting sa ka ni la pag ka li pas ng da la ‐
wa hang gang tat long bu wan. Du ma ‐
ra nas pa si la ng gra beng pambubug ‐
bog, pag mu mu ra at diskri mi na syo n. 

"Ka ya nga sa ba wat pag da an ko 
sa mga gi na ga wang tu lay at kal sa ‐
da, naaa la la ko ang sinapit ng kap ‐
wa kong  mga mag sa sa ka na na ging 
ka pa lit ng mga pro yek tong ito. Hin di 
ma tu tum ba san ng ha la ga at pro yek ‐
to ang ka ni lang mga bu hay." 

Ka si nu nga li ngan din ang pa nga ‐
ko ng rehimen na itataas ng mga 
proyektong kalsada ang presyo ng 
produkto ng mga mag sa sa ka. "Mas 
na ging mu ra pa nga ang mga pro ‐
duk to na min at na ging na pa ka ma hal 
na ng pa ma sa he." 

Pag ta ta pos ni Ka Ru ben, "Na ka ‐
mar ka na ta la ga sa isi pan ko na sa 
pa ki ki ba ka lang ma ka ka mit ng mga 
ma hi hi rap ang tu nay na kaun la ran 
at ka pa ya pa an."

(Koresponsal mula sa Larab)

Pag di ri wang ng #NDF48 sa Northern Samar

MASIGLANG IPINAGDIWANG NG ma sang mag sa sa ka at ng huk bong ba yan sa 
Northern Sa mar ang ika-48 ani ber sar yo ng Na tio nal De mocra tic Front of the 
Phi lip pi nes (NDFP) noong Abril, sa git na ng ka la ha ting taong na ka po kus na ope ‐
ra syong mi li tar ng kaa way. Du ma lo sa se leb ra syon ang mga re si den te mu la sa 
anim na bar yo na nag kai sang hi git pang la ba nan ang mi li ta ri sa syon sa lu gar.  

Ibi na ha gi sa prog ra ma ang ka sa ‐
lu ku yang ka la ga yan ng er ya na mu la 
pa Di sye mbre ng na ka ra ang taon 
nakapailalim sa nakapokus na opera ‐

syong militar. Bi nig yang diin sa ulat 
kung ba kit re bo lu syon ang nag-ii sang 
so lu syon sa ka hi ra pang di na ra nas ng 
taum ba yan.

AMBUS SA PANAY. Limang sun ‐
dalo ng Scout Platoon ng 61st IB 
ang napaslang ha bang lima ang 
nasugatan sa ambus ng BHB-
Panay sa hang ganan ng Miag-ao, 
Iloilo at Sibalom, Antique noong 
Mayo 15. Ang yunit militar na ito 
ay sangkot sa pagmasaker sa Tu ‐
man dok 9 at pagpaslang sa upis ‐
yal ng ba rangay sa Miag-ao at 
lider mag sasaka na si John Faro ‐
chilin noong nakara ang taon.  
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Sa bi sa ng inim ben tong ka so ng tang kang pag pa tay, ina res to ng mga pu lis 
mu la sa Ca ra ga at 3rd Special Forces Battalion (SFB) si Marce la Diaz 

noong Ma yo 14, alas-4 ng ma da ling araw sa Marihatag, Surigao del Sur. 
Myembro si Diaz ng Ka pu nu ngan sa mga Mag-uu ma sa Su ri gao del Sur, na ma ‐
ta gal nang ni re-red-tag ng mi li tar da hil sa ak ti bong pag la ban pa ra sa ka ra pa ‐
tan ng mga mag sa sa ka sa lu pa. Igi ni gi it ng mga kaa nak ni Diaz, 59, na agad si ‐
yang pa la ya in da hil sa ma lub hang kan ser na di na ram dam ng bik ti ma. Iki nu long 
si ya sa Camp Rafael Rod ri guez sa Bu tu an City. 

Sa pa re hong araw, ina res to sa 
Barangay Banza, Butuan City, 
Agusan del Norte si Vir gi lio Lincu na, 
70, myembro ng Ki lu sang Mag bu bu ‐
kid ng Pi li pi nas-Ca ra ga sa ga wa-ga ‐
wang ka so ng pag pa tay. Da ti na si ‐
yang iki nu long noong 2019 da hil din 
sa inim ben tong ka so. Si Lincu na ay 
ba hag yang pa ra li sa do da hil sa stro ‐
ke at hin di ha los ma ka la kad. 

Noong Mayo 17, inaresto ng mga 
pulis ang pambansang taga pangulo ng 
Kara patan na si Elisa “Tita” Lubi, sa 
kasong bigong pagpatay. Pansaman ‐
tala siyang nakalaya noong araw ding 
iyon matapos makapagpiyansa. 

Pag pa tay. Bi na ril at na pa tay ng 
pinaghihinalaang myembro ng an ti-
ko mu nis tang gru po si Briccio Nuevo, 
Jr., mi nistro ng Igle sia Fi li pi na Inde ‐
pen di en te sa Barangay Poblacion 

Gui  hul ngan City, Neg ros Ori en tal 
noong Ma yo 4. Si Nuevo ay ma ta gal 
na ni-red-tag ng Ka gu bak, gru pong 
vi gi lan te na na sa kontrol ng pu lis at 
mi li tar sa pru bin sya.

Pagdukot. Dinukot ng hinihi ‐
nalang mga elemento ng militar si Ed 
Navalta, koordineytor ng Camarines 
Sur People's Organization sa District 
1 noong Mayo 18, alas-5 ng hapon 
sa bayan ng Ragay, Camarines Sur. 
Hindi pa natatagpuan kung saan siya 
dinala ng mga militar.

Mi li ta ri sa syo n. Sam pung ba ra ‐
ngay sa Ti nam bac, Ca ma ri nes Sur 
ang oku pa do ng 9th ID mu la pa ika ‐
la wang ling go ng Ma yo. Ka bi lang di ‐
to ang mga ba ra ngay ng San Roque, 
San Ra mon, Salvacion, Pan tat at Tu ‐
ro kung saan nag ba hay-ba hay ang 
mga sun da lo.

2 lider mag sa sa ka, ina res to sa Ca ra ga Bak wit Scho ol 7, la ya na
NAKALAYA NA NOONG Ma yo 
14 ang ti na gu ri ang Bak wit 
Scho ol 7 mu la sa ha los tat long 
bu wang pag ka bi lang go ma ta ‐
pos iba su ra ng kor te sa Davao 
del Nor te ang ga wa-ga wang 
mga ka so la ban sa ka ni la. Ang 
Bak wit Scho ol 7 ay si na Chad 
Booc, Ros hel le Mae Porca dil la, 
Be ni to Bay-ao, Se gun do Mi ‐
long, Jo mar Be nag, Esme li to 
Ori ba wan at Mod die Man si ‐
muy-at. Ina res to si la sa isi na ‐
ga wang reyd ng pu lis sa kam ‐
pus ng Univer sity of San Car los 
sa Ce bu City noong Peb re ro 
15. Ki na su han si la ng kid nap ‐
ping at ili gal na de ten syon ng 
mga ba tang Lu mad.  

Ba go ni to, ina gaw ng mi li ‐
tar at pu lis ang 26 es tud yan ‐
teng Lu mad at "pi nau wi" si la 
sa Min da nao. La bing wa lo sa 
ka ni la at ka ni lang mga ma gu ‐
lang ay na ka pai la lim pa sa 
kontrol ng mi li tar hang gang 
nga yon. 

Sa kabila ng pagbaba sura 
ng kaso ng korte, nagbanta 
ang NTF-ELCAC noong Mayo 
19 na muling magsasampa ng 
mga kaso laban sa pito.

La ban sa tang ga lan.  Magkasunod  na 

protesta  noong  Mayo  17  at  Mayo  19 

ang  inilunsad ng mga mang ga ga wa ng 

Alas ka Milk Cor po ra ti on sa San Ped ro, 

La gu na  ma ta pos  mag ban ta  ang  ma ‐

neydsment  ng  ma la wa kang  tang ga lan 

sa kum pan ya. Ang Alaska Milk ay pag

aari ng Royal FrieslandCampina,  isang 

multinasyunal na kumpanyang Dutch. 

Pa la ya in si Sa sah Sta. Ro sa! Nagpro ‐

tes ta  ang  mga  ka ba ta an  sa  ha rap  ng 

Ate neo de Na ga Univer sity, Main Cam ‐

pus sa Na ga City noong Ma yo 14 pa ra 

ipa na wa gan  ang  pag pa pa la ya  kay  Sa ‐

sah Sta. Ro sa ng Jove nes Anakbayan at 

hikayatin  ang  administrasyon  ng 

unibersidad na sumuporta.

Jo seph Can las, dob leng bi nik ti ma ng es ta do
DAAN-DAANG AKTIBISTA AT mag sa sa ka na lu lan sa 20 sa sak yan ang nag ka ra ‐
ban tu ngong Ara yat, Pam pa nga upang ihim lay ang abo ni Jo seph Can las noong 
Ma yo 14. Na ma tay si Can las, bi se-pre si den te ng Ki lu sang Mag bu bu kid ng Pi li pi ‐
nas, noong ma da ling araw ng Ma yo 11 du lot ng mga kumpli ka syong da la ng 
Covid-19. Ina res to si ya noong Mar so 30 at da la wang bu wang idi ne ti ne sa sik si ‐
kang ku lu ngan sa Angeles City at  City of San Fernando kung saan na ha wa si ya ng 
bay rus. May edad na si Can las at may sa kit na da ya be tis.
  

Ra li pa ra sa ayu da, ini lun sad sa Kong re so
NAGPIKET ANG 10k Ayu da Net work noong Ma yo 17 sa harap ng Kong re so sa 
Quezon City pa ra manawagan ng aga rang ayu da pa ra sa la hat, pag pa sa ng 
₱10,000 Ayu da Bill, ₱100 umento sa arawang sahod, bayad na "leave" dahil sa 
Covid-19 at ₱15,000 su bsid yo sa mga mag sa sa ka. Isi na bay ang pag ki los sa 
pag bu bu kas ng se syon ng Kong re so.  

Isi nu mi te ng gru po kay Rep. Stel la Quim bo, prin si pal na aw tor ng Ba ya ni ‐
han 3 sa Kong re so, ang pe ti syon pa ra sa ma ka bu lu hang ayu da na pinirmahan 
ng may 14,000 indibidwal.

Ang 10k Ayu da Net work ay isang al yan sa ng mga sek to ral na or ga ni sa syon 
na iti na tag noong Ma yo 15 pa ra itu lak ang pa ni ba gong ser ye ng pa ma ma ha gi 
ng ayu da sa mga pa mil yang nagdurusa sa ilalim ng mga lockdown.
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"Arestuhin ang walang face mask"
at masasahol na utos sa lockdown ni Duterte
Mu ling pi na tam pok ni Rod ri go Du ter te ang kan yang ti ra ni ‐

kong pag ha rap sa pan dem ya nang ar bit rar yo ni yang iu tos 
noong Ma yo 5 na ares tu hin ang si nu mang hin di nakasuot o ma li 
ang pag  su ot ng face  mask. Ito ang kanyang naging tu gon sa 
noo’y tu ma ta as na bi lang ng mga ka so ng na ha wa sa Covid-19. 
Nag ku ma hog ang mga ahen sya ng gub yer no na mag ba lang kas ng 
mga tun tu nin sa kabila ng ginawang paglilinaw ng De partment of 
Jus tice noong Abril na hin di maaa ring ares tu hin ang si nu mang 
lu ma la bag sa mga hak bang pang ka lu su gan, li ban na la mang kung 
ma ra has si lang tu mang gi sa paa la la ng mga aw to ri dad.

Da hil sa utos ng dik ta dor, mahi git 
18,000 ang si ni ta ng mga pu lis at upi ‐
syal ng ba ra ngay sa pag la bag di to sa 
loob la mang ng apat na araw. Nag-
aa be reyds ito ng 4,500 ka da araw. 

Sa kanila, 904 ang iniu lat na ina ‐
res to at iki nu long, 8,027 ang pi nag ‐
mul ta at 491 ang inobligang 
maggawad ng serbisyo sa komu nidad. 
La bas pa sa bi lang na ito ang mga 
ina res to at si ni ta da hil sa pag la bag 
sa social dis tancing, curfew at iba 
pang mga pag hi hig pit ng re hi men. 

Arbit rar yong pa ni ni ta 
Ma ri ing pi nu na ng Na tio nal Uni on 

of Peop le's Law yers (NUPL) ang atas 
na ito ng pa ngu lo na ti na wag ni tong 
"ma lu pit, na kaiin sul to at hin di ma ka ‐
tao.” Na ni nin di gan ang gru po na wa ‐
lang ba ta yan sa ba tas ang ga ni tong 
uri ng mga pang-aa res to at de ten ‐
syon ka hit pa nan da li an la mang at 
hin di di na da la sa pre sin to. (Ma ra mi 
sa mga “i naa res to” ay di na da la sa 
ba ra ngay hall o mga bas ket bo lan.) 
Napatunayan ito sa na pa ka ra mi nang 
ka tu lad na ka so na ibi na su ra ng mga 
kor te mu la pa noong na ka ra ang taon. 

"Isa na na man itong aw to ri tar ‐
yan na atas na ta li was sa ru le of 
law," anang NUPL. Ang ka wa lan ng 
ma li naw na pa ta ka ran sa pag pa pa ‐
tu pad ni to, la lu na sa ka may ng abu ‐
sa dong mga pu lis, ay mag du du lot ng 
dag dag na pag pa pa hi rap at pagiging 
ar bit rar yo. 

Ka bi lang sa na pa ka ra ming na si ‐
ta ng mga pu lis si Anna da hil sa hin di 
maa yos na pagsunod sa social dis ‐
tancing. Si ni ta ang dyip na ka ni lang 

si na sak yan da hil sob ra uma no ang 
bi lang ng mga pa sa he ro. 

"Na sa ta mang bi lang na man ang 
mga pa sa he ro," ayon kay Anna. "Sa ‐
pat ang kaa la man na min sa mga 
alituntunin ka ya nag rek la mo ka mi 
nang pag mul ta hin ng ₱500 ka da pa ‐
sa he ro," sa bi ni ya. 

Pi nag ban ta an si lang ipa ta tawag 
sa kor te kung hin di mag ba ba yad ng 
mul ta sa loob ng li mang araw. Bi lang 
es tud yan te, wa lang pam ba yad si 
Anna kung ka ya't pi ni li ni yang hin di 
mag mul ta.

Sa unang kwar to ng 2021, iniu ‐
lat ang na pa ka ra ming pag la bag sa 
ka ra pa tang-tao sa pag pa pa ru sa sa 
mga "lu ma bag" sa mga pag hi hig pit 
ng gub yer no. Ka bi lang di to si Dar ren 
Peña re don do ng Cavi te na namatay 
matapos 300 beses siyang pinag-
iskwat (ehersisyo) ng mga pulis. 

Pi nag bu bug bog na man si Erna ‐
nie Ji me nez ng mga ba ra ngay ta nod 
nang lu ma bag sa curfew sa ka ni lang 
lu gar. Ka ra mi han sa mga inaa res to 
ay pi nag si sik si kan sa ma si si kip na 
mga sel da at pi na hi hi ga sa sa hig 
kung saan bul ne rab le silang magka ‐
ha waan sa Covid-19. 

Epek to sa mga ka bu ha yan 
Ta kot na ma si ta, ma pag mul ta o 

ma ku long ang na sa isip ma ging ng 
ma li li it na ne go sya nte kung ka ya't 
na pi pi li tan si lang su mu nod sa mga 
pag hi hig pit ka hit pa ma la ki ang lugi 
nila dahil dito. 

Sa ka so ng pa mil ya ni Anna, 
noong ka sag sa gan ng enhanced 
com mu nity qua ran ti ne, alas-5 pa la ‐

mang ng ha pon ay napipilitan na 
silang isara ang kanilang tindahan 
sa palengke. "Ga bi na na ka kau wi 
ang mga ga ling sa tra ba ho na pwe ‐
deng kus to mer ka ya sob rang tu mal 
(ang benta)," sa bi ni ya. 

Ayon naman kay Jenny, isa ring 
maliit na negosyante, mahi git 
₱70,000 ang ka buuang lu gi niya da hil 
sa mga pag hi hig pit. "Lu mi it ang ki ta 
da hil sa ra do ang mga eskwe la han at 
na ka-re mo te schoo ling ang mga ka ba ‐
ta an. In short, na wa la ang tar get 
mar ket na min," sa bi ni ya. Sa pa na hon 
ng ECQ, ki nai la ngan din ni yang mag ‐
sa ra da hil hin di "e sen sya l" na negosyo 
ang kan yang maliit na tindahan. 

Apek ta do rin ang mga emple ya ‐
do ni ya sa pag hi hig pit ng sin tu ron 
ng ka ni lang ne go syo. "Hin di na min 
ka yang pa sa hu rin ang aming mga 
emple ya do kung wa la na man din ka ‐
ming ki ta pa ra sa mga araw na sa ra ‐
do ang ne go syo ," ani Jenny. 

Ayon sa gru pong Ka ra pa tan, 
ang mi li ta ris ta at ma pag pa ru sang 
paraan ng pag re sol ba sa pan dem ya 
ay ta li was sa pa nga nga la ga at pag ‐
ta ta gu yod sa pam pub li kong ka lu su ‐
gan. "Pa ngu na hing ti na tar get ni to 
ang ma hi hi rap at ma ging mga kri ti ko 
ng re hi men ha bang na pa ka lu wag sa 
mga al ya do at tu ta ni to," dag dag ng 
gru po. 

"Wag naman 'yung parang pina ‐
kamaliliit na paglabag ay aares ‐
tuhin, kasi alam natin na merong 
malalaking tao na mas malalaki din 
iyong mga naging paglabag na hindi 
naman nga inaresto," ayon kay Vice 
President Leni Robredo.
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Gi nu ni ta ng mga nars sa pa ngu ngu na ng Fi li pi no Nur ses Uni ted (FNU) 
ang Pan da ig di gang Araw ng mga Nars noong Ma yo 12 sa pa ma ma gi ‐

tan ng pag su ot ng pu lang face mask at pag bit bit ng mga pa na wa gan pa ra 
sa ma kat wi rang dag dag swel do at ka lig ta san sa tra ba ho.  Mula pa noong 
nakaraang taon, panawagan na ng mga nars at ng mga nasa sektor ng 
kalusugan ang tamang pagtrato sa kanila para maayos nilang magawa ang 
kanilang trabaho. Hiling nila—sapat na proteksyon, dagdag na personnel at 
makatarungang kumpensasyon. 

Ayon sa pa ngu lo ng FNU na si 
Ma ris te la Abe nojar, "de mo ra li sa do 
na ang mga nars da hil hin di pa rin 
ipi na tu tu pad ang was tong kum pen ‐
sa syon (swel do) pa ra sa mga mang ‐
ga ga wang pang ka lu su gan na na sa 
ha rap ng la ban sa Covid-19." 

Daing ng mga nars, isang taon 
na ang na ka li pas ngu nit hin di pa rin 
ipi na tu tu pad sa ma ra ming os pi tal 
ang umen to na ipi na nga ko sa ka ni la 
ng re hi men. Noong Hul yo 2020, 
ma ta tan da ang ini la bas ng re hi men 
ang Bud get Circu lar 2020-4 na 
nag ta as sa sweldo ng bagong tang ‐
gap na mga nars sa mga pam pub li ‐
kong os pi tal mu la ₱22,316 hang ‐
gang ₱24,391 (sa lary gra de o SG 
11) tu ngong ₱32,053 hang gang 
₱34,801 (SG 15). Hang gang sa ka ‐
sa lu ku yan, pa na wa gan ng mga nars 
ang kag yat na pag pa pa tu pad ni to 
at pag la la bas ng na ka bim bin na 
special risk al lo wance (₱5,000) at 
active hazard pay (₱3,000) na na ‐
ka la an pa ra sa ka ni la. 

Ibi na ba rin ng isang rang go ang 
is ta tus ng la hat ng nars na may pu ‐
si syon na Nur se II pa ta as o yaong 
mga sumusweldo ng hin di ba ba ba 
sa ₱38,000 ka da bu wan. Ini re rek ‐
la mo ng mga se ni or nur se ang sa pi ‐
li tang pag pa pa pir ma sa ka ni la ng 
ka ni lang mga emplo yer sa mga do ‐
ku men tong nag sa sa ad na su ma ‐
sang-a yon si la sa de mo syo n. Hin di 
ibi na ba ang ka ni lang swel do ngu nit 
na nga nga hu lu gan ang de mo syon na 
hin di ito ita ta as. 

Hin di rin na ka tang gap ng 
umento ang 48,316 na mga kontrak ‐

twal na nars sa mga pam pub li kong 
os pi tal na hin di si nak law ng na tu ‐
rang kau tu san. Mas ma sak lap ang 
ka la ga yan ng li bu-li bo pang nars sa 
mga pri ba dong os pi tal na ka ra ni ‐
wang na ka ta tang gap la mang ng 
₱10,000 ka da bu wan. 

Ang mga nars ang pi na ka bul ne ‐
rab leng ta ma an ng Covid-19 sa la ‐
hat ng mga me dical frontli ner da hil 
si la ang pi na ka ma da las na 
humaharap sa mga pa sye nteng ti na ‐
ma an ng bay rus. Ayon sa pi na ka hu ‐
ling ulat ng re hi men, ti na ta yang 
6,000 sa 17,000 me dical frontli ner 
na na ha wa ng bay rus ay mga nars. 
Sa ka bi la ni to, na pa ka ba gal ng pag ‐
bi bi gay ng kumpensasyon sa mga 
na gas tos sa pag pa pa-os pi tal. Ayon 
sa FNU, may mga nars na da la wa 
hang gang tat long be ses nang 
nahawa ng Covid-19, ngu nit hin di pa 
rin na ka ta tang gap ng anu mang ka ‐
ba ya ran. 

Ma ra mi nang nars ang na kaii sip 
na mag bi tiw at mag ha nap na la mang 
ng ibang tra ba ho da hil sa ka wa lan 
ng "sa pat na pag ka li nga o su por ta" 
mu la sa gub yer no sa ka bi la ng pa god 
at pe lig ro na ka ni lang ki na ha ha rap. 

Sa na ka ra an, ka ra ni wang na tu ‐
tu lak ang mga nars na magtra ba ho 
sa la bas ng ban sa da hil sa na pa ka li it 
na sweldo at li mi ta dong mga opor ‐
tu ni dad sa Pi li pi nas. Ayon sa pi na ka ‐
hu ling da tos ng Orga niza ti on for 
Eco no mic Coo pe ra ti on and Deve lop ‐
ment, umaabot sa ₱445,000 ka da 
bu wan ang maaa ring sa hu rin ng mga 
nars sa ibang ban sa. Ang abe reyds 
na sa hod ng mga nars sa US, na ka ‐

Ka lu nus-lu nos na ka la ga yan
ng mga nars sa git na ng pan dem ya

ra ni wang des ti na syon ng mga Pi li pi ‐
nong nars, ay na sa ₱319,000 ka da 
bu wan, at ₱190,000 na man sa Uni ‐
ted King dom. 

Nang su mik lab ang pan dem ya, 
nag pa tu pad ang re hi meng Du ter te 
ng dep loy ment ban o pag ti gil sa 
pag de dep loy ng mga mang ga ga wang 
pang ka lu su gan sa ibang ban sa 
noong Abril 2020 sa nga lan uma no 
ng pag tu gon sa ka ku la ngan sa ban ‐
sa. Bi na wi ito noong Nob yembre 
ngu nit ni li mi ta han la mang sa 5,000 
mang ga ga wang pang ka lu su gan ang 
ide dep loy ka da taon. Wa la ring ibi ‐
ni gay na ba yad-pin sa la ang re hi men 
sa ti na ta yang na sa 16,746 mang ga ‐
ga wang pang ka lu su gan na apek ta do 
ng restrik syo n. 

Noong Peb re ro, ina min mis mo ni 
De partment of La bor and Employ ‐
ment Sec. Silvestre Bel lo III na 
may ro ong "sob rang sup lay" ng mga 
nars sa ban sa. Ani ya, ang ban sa ay 
may ro ong ti na ta yang 400,000 nars 
sa ka sa lu ku yan. Ayon na man sa 
FNU, ti na ta yang aa bot sa 200,000 
nars ang wa lang tra ba ho sa ka sa lu ‐
ku yan ngu nit wa lang gi na ga wang 
hak bang ang re hi men pa ra isu long 
ang ma ra mi hang pag-eemple yo sa 
ha rap ng tu mi tin ding ka ku la ngan ng 
mga nars sa mga pam pub li kong os ‐
pi tal la lu na sa mga Covid-19 ward. 
La ga nap nga yon ang mga ba li ta 
kaug nay sa pag sa sa ra ng mga nur se 
sta ti on at mga pag tang gi ng mga 
os pi tal sa mga pa sye nte. Ka bi lang 
di to ang East Ave nue Me dical Cen ‐
ter sa Quezon City na nag-u lat na 
ku lang ito ng 30-35 nars. 
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Pi na bo ran ni Rod ri go Du ter te ang oli gar kong si Enrique Razon, Jr. sa pla no 
ni yang mag ta yo ng isang "me ga vacci ne cen ter" o dam bu ha lang pa si li dad 

ng pag ba ba ku na sa pam pub li kong lu pa sa Pa rañaque ni tong Ma yo. Sa sak la win 
ng pro yek to ang 10 sa 15-ek tar yang lu pa na pi na ma ma ha la an ng Na yong Pi li ‐
pi no Foun da ti on (NPF). Ang lu pang ito ay isa sa na ti ti rang di se men ta dong lu ‐
gar sa Met ro Ma ni la at ti nu bu an na ng mga ka hoy at ma ta ta as na da mo. 

Nag ku ku ma hog si Razon na ita ‐
yo ang na tu rang pa si li dad ba go du ‐
ma ting ang 20 mil yong do sis na bi ni li 
ni yang ba ku na mu la sa Mo der na. 
La yu nin ni yang ti pu nin ang 10,000 
hang gang 12,000 ka tao ka da araw 
sa vacci ne cen ter sa ba luk tot na kat ‐
wi rang pa bi bi li sin ni to ang pag-a bot 
sa "herd im mu nity" (o di na mag ka ‐
ka ha wa an) sa Met ro Ma ni la. 

Ipi nag pi pi li tan ni na Du ter te at 
Razon ang pro yek to sa ka bi la ng ma ‐
la wak na pag tu tol ng ma ra ming gru ‐
po. Anang mga gru po, hin di kai la ‐
ngan ng "me ga cen ter" na mag ti ti ‐
pon ng na pa ka ra ming tao na bul ne ‐
rab leng mag ka ha wa an da hil may ro ‐
on na mang ma ra ming ma la la wak na 
lu gar at bu kas na es pa syo na maaa ‐
ring ga mi tin pa ra ri to. Mas mai ge 
rin, ayon sa mga na sa sek tor pang ‐
ka lu su gan, na ga mi tin ang pon do 
pa ra kum pu ni hin at pa la ka sin ang 
mga ba ra ngay health cen ter pa ra 
ma ga mit di la mang sa pag ba ba ku na 
kun di pa ra sa iba pang ser bi syong 
me di kal. 

Ang me ga vacci ne cen ter ay pi ‐
na ka hu li la mang sa mga pa bor na 
na ku ha ng ne go sya nteng si Razon sa 

ila lim ni Du ter te. Noon la mang Abril, 
tu lu yan nang na pa sa ka may ni Razon 
ang kontrol sa Ma ni la Wa ter Com ‐
pany, isa sa mga dam bu ha lang kum ‐
pan ya sa tu big sa Met ro Ma ni la na 
pag ma may-a ri ng pa mil yang Zo bel-
Aya la. Ito ay ma ta pos ang ilang taon 
nang pam ba ban ta ni Du ter te na 
"kontrolin" ang na tu rang kum pan ya 
at pam bab ra so sa mga Aya la pa ra 
isa lang sa "re ne go sa syo n" ang kon ‐
tra ta ni to sa gub yer no. Sa ka hu li-hu ‐
li han, nap wer sa ang mga Aya la na 
ibi gay kay Razon ang 51% kontrol ng 
kum pan ya, ka hit pa 25% la mang ng 
mga sa pi ni to ang aktwal ni yang bi ‐
ni li. 

Noong 2019, ina gaw ni Razon 
ang mo no pol yo sa pag sup lay ng kur ‐
yen te sa is la ng Pa nay mu la sa Pa ‐
nay Electric Co. (PECO) ma ta pos tu ‐
mang gi ang Kong re so na i-re new ang 
prang ki sa ng kum pan ya. Sa ha lip, bi ‐
nig yan ng ba gong prang ki sa ang 
kum pan ya sa ener hi yang Mo re Po ‐
wer at igina wad kay Razon ang ari-
a ri an ng PECO sa loob la mang ng 
da la wang bu wan. 

Ba go ni to, mag ka su nod na igi ‐
na wad ni Du ter te sa mga kum pan ya 

Ang pa ma ma yag pag
ng me ga-kro ni na si Enrique Razon, Jr.

ni Razon ang Wa wa Dam Project sa 
Rizal at ang Chico Hydro po wer 
Project sa Ta buk, Ka li nga. Pa re hong 
ka so syo ni Razon sa mga pro yek tong 
ito ang mga ne go syong Chi ne se, ga ‐
mit ang utang, tau han at ka ga mi tan 
mu la sa Chi na. 

Mo no pol yong kontrol sa mga pi yer 
Si Razo n ang i ka la wang pi na ka ‐

ma ya mang Pi li pi no sa lis ta han ng 
For bes Ma gazi ne ng mga bil yu nar yo 
sa mun do nga yong taon. Tu lad ng 
ibang bil yu nar yo, lu ma ki ang kan ‐
yang ya man sa pa na hon ng pan dem ya
—mu la $3.4 bil yon noong 2019 tu ‐
ngo sa ka sa lu ku yan ni tong ha la ga na 
$5.1 bil yon o may 47% pag ta as. 

Ha wak ni ya ang Inter na tio nal 
Con tai ner Ter mi nal Services Inc. 
(ICTSI) na nagpapatakbo sa Ma ni la 
South Har bor Port at may mo no pol ‐
yo sa pag pa sok at pag la bas ng la hat 
ng mga con tai ner sa Pi li pi nas. 
Noong 2017, bi ni li ng ICTSI ang lo ‐
kal na ope ra syon ng Ma ni la North 
Har bo ur Port mu la sa Pet ron Cor po ‐
ra ti on. Ang ICTSI ay na ngu ngu nang 
kum pan ya na na ma ma ha la ng mga 
pi yer sa ban sa. Na nga nga si wa ito ng 
mga con tai ner o ma la la king ka hong 
me tal na la lag yan ng mga pro duk ‐
tong ka la kal na du ma da an sa da gat. 

Dag dag sa da la wang ma yor na 
pi yer, kontro la do ng ICTSI ang ma ‐
la la king pi yer sa La gu na, Ba ta ngas, 
Zam ba les (Su bic), Cavi te, Mi sa mis 
Ori en tal, Davao, Ta gum at Gen. 
San tos City. May mga ope ra syon din 
si Razon sa di ba ba ba sa 23 pi yer sa 
18 ban sa. 

Li ban sa mga pi yer, may mga 
kum pan ya si Razon sa konstruk syon 
at real es ta te (Pri me Met ro li ne 
Infrastructu re Hol ding s Corp.), pa ‐
su ga lan (Blo omsberry Re sorts 
Corp.), mi na (Apex Mi ning), tu big 
(Pri me Wa ter Met ro li ne Hol ding s 
Inc), ener hi ya (Pri me Met ro Po wer 
Hol ding s Cor po ra ti on), kur yen te 

"Razon...,"  sundan sa pahina 9
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(Mo re Electric and Po wer Corp.) 
at pa mu mu hu nan (CLSA Excha ‐
nge Ca pi tal Inc.). 

Yu ma man sa kro ni yis mo 
Tu lad ng ma ra ming bur ge ‐

syang kumpra dor, lu mobo ang 
ya man ni Razon bu nga ng kro ‐
ni yis mo. Pi na ka ma bi lis ang pag ‐
la wak ng ICTSI sa pa na hon ng 
re hi men ni Glo ria Arro yo da hil 
sa ma la pit na pag ka kai bi gan ni 
Razon sa asa wa ng dating pa ‐
ngu lo na si Mi ke Arro yo. 

Bi nig yan si ya ni Arro yo ng 
ka pa ki pa ki na bang na mga kon ‐
tra ta sa imprastruk tu ra sa loob 
at la bas ng ban sa. Si Arro yo 
ang unang nag ga wad sa kan ya 
ng rek la ma dong lu pa ng NPF 
kung saan na ka ta yo nga yon ang 
So lai re Re sort. Ginarantiyahan 
ng es ta do ang utang ng kan ‐
yang mga kum pan ya. 

Sa pa na hon ni Arro yo, na ‐
ging instru men to si Razon sa 
pag bi li ng Sta te Grid Corp. of 
Chi na sa Na tio nal Transmis si on 
Corp. Si Razon din ang nag sil ‐
bing "dummy" o tau-tau han sa 
kum pan yang ma gi ging ka so syo 
sa na ng kum pan yang Chi ne se 
na ZTE sa nga yo'y ki la la na 
naun sya ming areg lu hang NBN-
ZTE kung saan tu mang gap ng 
mil yun-mil yong su hol at kik bak 
si Arro yo at kan yang mga upi ‐
sya l. 

Ka pa lit ni to, pi non do han ni 
Razon ang kan di da tu ra ni Arro ‐
yo at kan yang mga kaal ya do. Sa 
elek syong 2007, nag sil bi si yang 
te so re ro ng Team Unity ng La ‐
kas-Kam pi, ang par ti do ni Arro ‐
yo. Nang ma bu wag ang koa li ‐
syo n, na ging instru men to si ya 
sa pag ta ta yo ng Na tio nal Unity 
Party. May ro on ito nga yong 45 
myembro na na kau po sa Kong ‐
re so at ba ha gi ng "su per ma yor ‐
ya" ni Du ter te. Sa da ra ting na 
ha la lang 2022, isa si Razon sa 
na ki ki tang mag po pon do sa 
kam pan ya ng mga ta tak bo sa 
pag kap re si den te. 

"Razon...,"  mula sa pahina 8

Ang mga dam ni Enrique Razon, Jr.
TATLO SA PINAKANAKAMAMATAY na pro yek tong dam sa ban sa nga ‐
yon ay may kaug na yan sa mga ne go syo ni Enrique Razon, Jr., na ti na gu ‐
ri ang isa sa mga "Du tertegarch" o ma la la king oli gar ko na pi na pa bu ran ni 
Du ter te. Ang mga ito ang Ja la ur Me gadam Project sa Iloi lo na na ka tak ‐
dang mag sup lay ng kur yen te sa kum pan yang Mo re Po wer, ang Wa wa 
Dam Project sa Mon tal ban, Rizal na mag su sup lay ng tu big sa kontro la do 
ni yang Ma ni la Wa ter Company, at ang di pa na si si mu lang pag ta ta yo ng 
dam sa Chico River sa Ka li nga. Ang mga pro yek tong ito ay iti na ta yo sa 
mga lu pa at ilog ng mga ka tu tu bo kabilang ang mga Tu man dok ng Pa nay, 
Re mon ta do-Du ma gat ng Rizal at Igo rot ng Ka li nga. 

La hat ng mga lu gar na ito ay may ma ha bang ka say sa yan ng pag la ‐
ban ng mga residente, at ng ma ra ra has na kam pan yang pa nu nu pil pa ra 
pa ta hi mi kin sila. La ga nap sa mga er ya na ito ang mga ekstra hu di syal na 
pa ma mas lang, ili gal na pang-aa res to at de ten syon, at sa pi li tang pag pa ‐
pa bak wit. 

Di tu lad ng ibang kumpra dor, ha ya gang su mu su por ta si Razon sa 
pa sis mo ni Du ter te. Noong 2017, ipi na ha yag ni ya ang kan yang ti ra ni ‐
kong pa ni ni wa la na hin di mag ta ta gum pay ang anu mang prog ra ma sa 
imprastruk tu ra kung hin di ito ipa tu tu pad sa ila lim ng isang dik ta du ra.

Wa lang-ha bas ang he no sid yo
ng Isra el sa Pa les ti ne

Tam pok sa ba li ta ni tong ika la wang ling go ng Ma yo ang bru tal na pam bo ‐
bom ba ng Isra el sa ma ta ta ong lu gar sa Gaza Strip, isang ma si kip na 

engkla bo kung saan na ka ku long ang ma hi git da la wang mil yong Pa les ti ni an. Si ‐
gaw ng mga hed layn ng ba li ta ang "si ga lot na Isra el-Pa les ti ne," "pag tin di ng 
ka ra ha san" sa Gaza Strip at "lu ma la king kwestyon" kaug nay sa mga kri men 
la ban sa sang ka tau han ng "mag ka bi lang pa nig." Pi na la la bas ng mga ito na 
ani mo'y bok sing ang na ga ga nap kung saan pa tas ang la ban at may si nu su nod 
na mga tun tu nin ang mag ka bi lang pa nig. 

Ga yun pa man, hin di mai ta ta go 
ng mga bid yo, la ra wan at ulat mu la 
sa Gaza Strip ang ta gi bang na la kas 
ng Isra el at ang malawakang pinsala 
at maramihang pagpatay ng mga 
bomba nito sa ma ma ma yang Pales ‐
tinian. 

Noong Mayo  19, halos 10,000 
mga bahay at gu sali na ang 
nawasak, kundiman iginuho, ng mga 
airstrike ng Israel. Kabilang dito ang 
mga eskwelahan, ospital, upisina ng 
mamamahayag at ang kaisa-isang 
laboratoryong nag poproseso ng mga 
test ng Covid-19. Ilang araw ba go 
ni to, pi na tay ng Isra el ang signal ng 
in ter net at pi nu tol ang kur yen te sa 

Gaza. Apek ta do ni to ang sup lay ng 
tu big ng daan-da an li bong mga Pa ‐
les ti ni an, ka bi lang ang mga may sa kit 
at na ha wa ng Covid-19. 

Sa hu ling mga ulat, 217 Pa les ti ‐
ni an na ang na pa tay sa mga pam bo ‐
bom ba, 63 ay mga ba ta. Mahigit 
1,400 ang sugatan at nasa 52,000 
ang napilitang umalis sa kanilang 
mga bahay. Liban sa mga airstrike, 
binobomba rin ng Israel ang Gaza 
mula sa hangganan nito gamit ang 
mga kanyon. 

Pi na la la bas ng Isra el na 
"gumagan ti" la mang ito sa pag pa ‐
pa li pad ng mga rocket ng Pa les ti ne 
mu la sa Gaza Strip. Pe ro una na ni ‐

"Palestine...,"  sundan sa pahina 10
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tong si na la kay ang mos keng Al-Aqsa 
sa East Je ru sa lem, isa sa pi na ka sag ‐
ra dong lu gar ng re li hi yong Mus lim, 
sa git na ng pag da ra sal sa pa na hon 
ng Ra ma dan noong Ma yo 8. Nag re ‐
sul ta ang reyd sa 205 Pa les ti ni an at 
17 Israe li na su ga tan. Bi lang tu gon, 
nag pa li pad ng ma hi git 1,000 rocket 
ang Pa les ti ne sa di rek syon ng Isra el 
noong Ma yo 10. Ilan di to ay tu ma ‐
ma sa mga si bil yan at ari-a ri ang 
Israe li. Ang ilan ay bu mag sak sa 
loob din ng Gaza. Ang ma yor ya 
(hang gang 90%) ay na pa pa pu tok na 
sa ere ng sis te mang an ti-rocket ng 
Isra el. 

Ang reyd sa Al-Aqsa ay lun do ng 
ilang bu wan nang pa nu nul sol ng gu ‐
lo ng mga gru pong Israe li sa mga 
te ri tor yo ng Pa les ti ne sa East Je ru ‐
sa lem. Du ma las ang mga kontra-
Ara bong pa ha yag ng kun wa'y mga 
"ekstre mis tang" gru pong Israe li na 
ha ya gang na na na wa gan ng "ka ma ‐
ta yan sa mga Ara bo." Tu min di ang 
pananalakay ng mga grupong ito sa 

mga komunidad ng Palestine ma ta ‐
pos pa hin tu lu tan ng Kor te Sup re ma 
ng Isra el noong Peb re ro na aga win 
ng mga Hud yo ang lu pang ki na ti ti ri ‐
kan ng mga ba hay ng mga Pa les ti ni ‐
an sa East Je ru sa lem. 

La bag ang na tu rang de si syon sa 
in ter na syu nal na mga ka sun du ang 
nag ha ti sa te ri tor yo sa da la wang 
ma ma ma yan. Akti bong ni la ba nan ng 
mga Pa les ti ni an ang na pi pin tong 
pag pa pa la yas sa ka ni la mu la sa na ‐
ti ti ra ni lang mga ko mu ni dad sa sag ‐
ra dong lu pa ng Je ru sa lem.

Ang to too, ang pagsalakay na 
ito ng Isra el ay ka rug tong sa de ka-
de ka da ni tong kam pan yang he no ‐
sid yo at ma ra has na oku pa syon sa 
mga te ri tor yo ng Pa les ti ne. Sa mga 
Pa les ti ni an, ka rug tong ito sa ti na ‐
ta wag ni lang Al Nak ba o Ang Sa ku ‐
na, na na ga nap noong Ma yo 15, 
1948, kung saan sis te ma ti ko si lang 
pi na tay at pi na la yas sa ka ni lang 
mga lu pa pa ra isi lang ang ban sang 
Isra el. 

Sa mahigit pitong de ka dang 
okupasyon ng Isra el, na tu lak ang 
mga Pa les ti ni an sa hi wa-hi wa lay na 
mga te ri tor yo ni to sa Gaza Strip 
(may la king lam pas ka la ha ti la mang 
ng Na tio nal Ca pi tal Re gi on) at West 
Bank (ba hag yang mas ma la king er ya 
kung ikum pa ra sa is la ng Ce bu). Ang 
sad yang pag ku long ng Isra el sa mga 
Pa les ti ni an sa mga te ri tor yo ay ti na ‐
ta wag nga yong "a parthe id" o ang 
pa ta ka ran ng ra sis tang pag hi hi wa ‐
lay at diskri mi na syo n. 

Hin di pa kai lan man na pa at ras o 
na pa na na got ang Isra el sa na pa ka ra ‐
mi na ni tong pag la bag at kri men la ban 
sa ma ma ma yang Pa les ti ni an. Ito ay 
da hil iti nu tu ring ng US at mga ka pi ta ‐
lis tang ban sa sa Eu ro pe ang Israel 
bilang susing alyado sa re hi yon ng 
Middle East. Patuloy na tumatanggi 
ang US na kundenahin ang mga 
krimen ng Israel, at sa halip ay ang 
mga Palestinian pa ang tinagurian 
nitong “terorista.” Iti nu ring ni to  ang 
mga pam bo bom ba ng Israel sa mga 
si bil yan bi lang "pag sa sa gad" sa mga 
tun tu nin ng dig ma at ang henosidyo 
bilang “pagdepen sa sa sarili.” 

Una nang tu mang gi si US Pre si ‐
dent Jo seph Bi den na re pa su hin ang 
ayu dang mi li tar na ibi ni bi gay ng US 
sa Isra el sa maa gang ba ha gi ni tong 
taon. Tu mang gi rin si yang pa ta wan 
ang na tu rang ayu da ng pi na ka ma ‐
ga ga an na kun di syo n, tu lad ng pag ‐
ba ba wal ng de ten syon ng mga ba ‐
tang Pa les ti nian sa ma si si kip na ku ‐
lu ngan. Taun-ta on, ang Isra el ang 
tu ma tang gap ng pi na ka ma la king 
ayu   dang mi li tar mu la sa US. 
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Pa la ya in ang Pa les ti ne!

LIBU-LIBO ANG LUMABAS sa mga lan sa ngan sa Uni ted Sta tes, Ca na da, Uni ‐
ted King dom, New Zea land at iba pang ba ha gi ng mun do pa ra su por ta han ang 
ma ma ma yang Pa les ti ni an at kun de na hin ang pam bo bom ba ng Isra el sa Gaza. 
Da la ng ma ra ming gru po ang pa na wa gang "Free Pa les ti ne!" o "Palayain ang 
Palestine!"

Sa Uni ted King dom, ino ku pa ng 
mga ak ti bis ta noong Mayo 19 ang 
isang sub sid yar yong pa ga wa an ng 
ar mas ng Elbit Systems, na si yang 

nag su sup lay ng mga dro ne sa Isra el 
at gi na ga mit la ban sa Pa les ti ne. Idi ‐
nek la ra na man ng Sa mi do un Pa les ‐
ti ni an Pri so ner So li da rity Net work 

ang Mayo 15-22 bi lang Ling go ng 
Pa ki ki ba ka ng Pa les ti ne. 

Sa US, na na na wa gan ang 140 
mga or ga ni sa syon sa gub yer nong 
Bi den na pi gi lan ang pag pa pa la yas 
sa mga Pa les ti ni an sa East Je ru sa ‐
lem, kun de na hin ang ka ra ha san ng 
Isra el sa Gaza at pi gi lan, ga mit ang 
la hat ng pa ra an, ang mga kri men ni ‐
to sa dig ma.


