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EDITORYAL

Umaa sa ang ba yan na hu ling be ‐
ses na ni lang ma ri ri nig ang mga utos 
ni Du ter te sa kan yang mga pu lis at 
mi li tar na pa ta yin ang la hat ng gus ‐
to ni yang ipa pa tay, iku long ang la ‐
hat ng gus to ni yang ipa ku long at pa ‐
ta hi mi kin ang la hat. Sa bik si lang 
ma ki tang ma tul du kan ang ti ra ni ya ni 
Du ter te, ang pa ngu ngu ra kot sa ka ‐
bang-ba yan, pag pa pa ya man ng na sa 
po der, pag pa pa ba ya sa ka lu su gan, 
edu ka syon at ka ga li ngan ng ma ma ‐
ma yan, pag dam bong sa li kas-ya man, 
wa lang ka ta pu sang pa ngu ngu tang, 
pag pi ga at pag pa pa hi rap sa ma sang 
anak pa wis at or di nar yong ma ma ma ‐
yan, pag su su bas ta sa mga da yu han 
ng ka ra ga tan ng Pi li pi nas at pag ‐
tatray dor sa ka la ya an ng ban sa. 

Su ba lit ang to too, ma sya do 
pang maa ga pa ra mag di wang ang 

ba yan na ito na nga ang hu li ni Du ‐
ter te. Ayon na rin mis mo sa kan ya, 
ba lak ni yang ma na ti li sa po der lag ‐
pas sa 2022. Sa ka bi la ng pau lit-u lit 
ni yang pag ha ham bog na "han da 
akong ma ku long" sa da mi ng kan ‐
yang ma du du gong kri men, la bis na 
ki na ta ta ku tan ni Du ter te ang po si bi ‐
li dad na si ya'y usi gin, pa pa na gu tin 
at ma bu lok sa tang kal. Ka ya la hat ay 
gi na ga wa nga yon ni Du ter te pa ra 
ma na ti ling na kau po sa kan yang tro ‐
no ng ka pang ya ri han. 

Hu wad ang kan yang sat sat na 
"a yaw kong tu mak bo si Sa ra," ga ‐
yong kla rong-kla ro na ang pag tak bo 
ng kan yang anak ang pi na ka gus to ni 
Du ter te na mang ya ri pa ra se men tu ‐
hin ang ka ni lang di nas ti ya sa Ma ‐
lacañang. Ka tu na yan, ni ra rat sa da 
na ito ng kan yang mga ali pu res sa 

Tiyaking huli na ang SONA ni Duterte

La bis na ki na sa sa bi kan ng sam ba ya nang Pi li pi no ang Sta te of the Na ti on 
Address (SONA) ni Du ter te sa da ra ting na ling go, hin di da hil gus to ni ‐
lang ma ki nig sa pa ni ba gong mga ka si nu nga li ngan, pan li lin lang, pam bu ‐

bus ka, pag mu mu ra at pag ba ban ta ng ka pit-tu ko sa Ma lacañang, kung hin di 
da hil sa pag-a sang ito na ang hu ling pag ka ka ta ong pag du ru sa han ito. 

PDP-La ban, kaa ki bat ng pla nong 
pag tak bo ni ya bi lang bi se presi ‐
dente, ka hit pa hu man tong ito sa 
pag ka bi yak at pag-a gaw ng li de ra to 
ng par ti do mu la sa da ting mga al ya ‐
dong tu ma tang ging su ma yaw sa 
kan yang pi ni ling tug tog. Ma la king 
ha la ga rin ng sa la pi ang gi na ga mit 
upang ipa tang gap ang pla nong ito 
sa mga al ya dong Marcos at Arro yo. 

Ang pag tak bo ng mag-a mang 
Du ter te sa elek syong 2022 bi lang 
pre si den te at bi se-pre si den te, sa ila ‐
lim man ng isa o da la wang par ti do, 
ang lu mi li taw na unang ba ra ha ng ti ‐
ra no. Sa pag ha wak ni Du ter te sa 
buong re kur so ng gub yer no at ma ki ‐
nar ya ng pan da ra ya sa de kompyu ter 
na pag bi bi lang ng bo to, ti wa la si ya 
sa ma gi ging re sul ta ng elek syo n, ka ‐
tu lad kung pa paa nong ipi na na lo ang 
kan yang mga kan di da to sa Se na do 
at Kong re so noong 2019. 

Ha bang ni la la ro ni Du ter te ang 
kan yang ba ra ha sa elek syong 2022, 
iki na ka sa rin ni ya ang la lu pang pag ‐
pa pa tin di ng kam pan ya ng ma ra mi ‐
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hang pag pa tay, pag-a res to at pag ‐
su pil. Ba ha gi ng pag ha han da pa ra 
di to ang de si syon ka ma kai lan ng 
"Anti-Ter ro rism Council" na ban sa ‐
gang "te ro ris ta" ang Na tio nal De ‐
mocra tic Front of the Phi lip pi nes 
(NDFP). Sa ta bing ng "kontra-te ro ‐
ris mo" at "kontra-in sur hen sya ," ti ‐
yak na ta tar ge tin ang mga pat ri yo ti ‐
ko, de mok ra ti ko at prog re si bong 
pwer sa, pa ti na ang mga ta ga pag ta ‐
gu yod sa usa pang pang ka pa ya pa an 
at pam pu li ti kang opo si syon na pa ‐
wang idi na da wit na su mu su por ta, 
tu mu tu long, kai bi gan o kaug na yan 
ng re bo lu syo nar yong ki lu san. 

Sa ka na yu nan, ipi nup wes to ng 
mi li tar ang kan yang mga tro pa sa 
daan-da ang mga bar yo sa ta bing ng 
"Retoo led Com mu nity Sup port Prog ‐
ram" (RCSP). Wa lang ha bas ang pa ‐
sis tang pa ni ni ba sib ng mga ar ma ‐
dong tro pa ng AFP at PNP la ban sa 
ma sa upang dik ta han si la sa elek ‐
syon at lum pu hin sa ka ni lang pag la ‐
ban sa te ro ris tang re hi men. 

Ang pag pa pa ig ting ng kam pan ya 
ng pa nu nu pil ay pag ta tang ka ni Du ‐
ter te na pi gi lan ang ma la king po si bi ‐
li dad ng pag sik lab ng ma la wa kang 

ga lit at pag-aal sa ng mil yun-mil yong 
ma ma ma yan sa oras na lu mi taw na 
ang re sul ta ng di na yang elek syo n. 
Ba tid ni Du ter te na hin di pa pa yag 
ang sam ba ya nang Pi li pi no na mag ‐
du sa ng anim pang taon sa ila lim ng 
po der ng kanyang di nas ti yan. 

Kai la ngang ma hig pit na mag kai ‐
sa ang la hat ng pwer sang nag ta ta ‐
gu yod sa de mok ra sya at sa ka bu ti ‐
han ng ba yan pa ra bi gu in ang la hat 
ng pa ka na ng te ro ris tang re hi meng 
US-Du ter te na ma na ti li sa po der. 
Kai la ngang iba yong pa la wa kin at 
pa la ka sin ang iba't ibang an yo ng 
nag ka kai sang pren te la ban kay Du ‐
ter te, la ban sa kan yang pag tat ray ‐
dor sa ban sa, pa ngu ngu ra kot, pa sis ‐
mo at pag pa pa hi rap sa ba yan. 

Ma la king ha mon sa mga pwer ‐
sang opo si syo n, pa ti na sa mga prog ‐
re si bo at iba pang pwer sang an ti-Du ‐
ter te, na mag kai sa sa isang pa res ng 
kan di da to sa pag kap re si den te at bi se 
pre si den te upang mas epek ti bong la ‐
ba nan ang pang ka ting Du ter te sa 
da ra ting na elek syo n. Ma la king ha ‐
mon na la la ba nan ni la ang na kau ‐
pong re hi men na wa lang pa kun da ‐
ngan sa pag-a bu so sa ka pang ya ri han 

at pag ga mit ng buong la kas ng es ta ‐
do pa ra sa pan sa ri ling ka pa ka nan. 

Sa ha rap ng wa lang-lu bay na 
pa ni ni il ng re hi men at lu mu lub hang 
ka la ga yang pan li pu nan, ma la king 
ha mon din pa ra sa sam ba ya nan na 
ku mi los at ma ki ba ka pa ra iba lik ang 
ka ni lang mga de mok ra ti kong ka ra ‐
pa tan at isu long ang ka ni lang mga 
ka hi li ngan pa ra sa dag dag sa hod, 
pang ka gi pi tang ayu da, pag kal tas sa 
bi na ba ya rang bu wis, dag dag bad yet 
sa ka lu su gan, pag rol bak sa pre syo 
ng la ngis at mga bi li hin, pag ba lik ng 
ha ra pang kla se at iba pa. 

Da pat pus pu sang pa la ka sin at 
pa la wa kin ang mga un yon ng mga 
mang ga ga wa, mga sa ma han ng mga 
mag sa sa ka, at ang iba't ibang an yo 
ng or ga ni sa syon ng ma sang anak ‐
pa wis, mga ka ba ta an, tit ser, mga 
ka wa ni, ka ba bai han, at iba pang 
sek tor. Da pat ma ta li nong mag-i ngat 
ang mga tar get ng pan da ra has at 
pa ni ni il ha bang bi na ba sag ang pi ‐
naii ral na ta kot ng te ro ris tang re hi ‐
men sa pa ma ma gi tan ng pag pa pa la ‐
kas ng iba't ibang an yo ng sa ma-sa ‐
mang pag ki los ng ma sa. 

Da pat ti pu nin ang pag ka mu hi ng 
ba yan sa ti ra ni kong re hi men ni Du ‐
ter te at mag ban tay sa mga pag pi hit 
ng sit wa syon at pag sik lab ng ga lit 
ng ma sa pa ra ma ra mi han si lang pa ‐
ki lu sin sa lan sa ngan hang gang sa 
po si bi li dad ng ma la wa kang pag-aal ‐
sa mu la nga yon hang gang ba go ng 
ha la lan o pag ka ta pos da ya in ni Du ‐
ter te ang bi la ngan sa elek syo n. 

Pa tu loy na ga gam pan ng ma la ‐
king ba ha gi ang Par ti do at mga re ‐
bo lu syo nar yong pwer sa bi lang pi na ‐
ka ma ti bay na gu lu god ng ki lu san la ‐
ban kay Du ter te. Sa par ti ku lar, da ‐
pat tu luy-tu loy na pa la ka sin ang 
Ba gong Huk bong Ba yan (BHB) at 
paig ti ngin ang mga tak ti kal na 
open si ba la ban sa mga ar ma dong 
ga la may ng re hi men. Ang ba wat 
ma ta gum pay na pag sa la kay ng BHB 
la ban sa AFP at PNP ay nag bi bi gay-
inspi ra syon at nag pa pa ti bay ng loob 
ng ma sa na isu long ang pa ki ki ba ka 
pa ra big yang-wa kas ang pag du ru sa 
sa ila lim ng pa sis tang re hi meng US-
Du ter te.
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Sa na ka li pas na li mang taon, pi nag pur si gi han ni Rod ri go 
Du ter te ka sa pa kat ng kan yang mga ali pu res sa Kong re so 

ang pag pa pa sa ng sa mut sa ring kontra-ma ma ma yan, an ti-
de mok ra ti ko at neo li be ral na mga ba tas. Sa pa ma ma gi tan ng 
pag rat sa da sa mga pa ta ka rang ito bi nang ka ro te ni Rod ri go 
Du ter te ang eko nom ya ng Pi li pi nas at ibi na on sa pag hi hi rap 
ang sam ba ya nan. 

Li be ra li sa syon ng eko nom ya 
Sa isang ta lum pa ti noong Hun yo 

16, inu tu san ni Du ter te ang Kong re ‐
so na ip ra yo ri ti sa ang pag pa pa sa ng 
apat na neo li be ral na pa nu ka la pa ra 
pa hin tu lu tan ang 100% da yu hang 
pag ma may-a ri sa mga sek tor ng 
eko nom ya na da ti'y eksklu si bong na ‐
ka la an pa ra sa mga Pi li pi no, at kal ‐
ta san ang bu wis ng mga ka pi ta lis ta. 

Ani ya, da pat mai su mi te na sa 
ka yang tang ga pan ang Pub lic 
Services Act (PSA), Fo re ign Invest ‐
ment Act (FIA) at Re ta il Tra de Li be ‐
ra liza ti on Act (RTLA), at ang ikat lo 
at ikaa pat na pa ke te ng Compre hen ‐
sive Tax Reform Prog ram (CTRP) 
pa ra ma pir ma han ang mga ito sa 
"pi na ka maa gang pa na hon." Ka bi ‐
lang sa mga ibu bu kas ang pag ma ‐
may-a ri sa pam pub li kong mga lu pa ‐
in, li kas na ya man, insti tu syong 
pang-e du ka syo n, transpor ta syo n, 
mas mid ya, pag ti ti ngi at pa mu mu ‐
hunan. 

La yon na man ng da la wang pa ke ‐
te ng CTRP na pa gaa nin ang pa sa ‐
ning bu wis ng mga ka pi ta lis ta sa ta ‐
bing ng pag pa pa simple sa mga bu wis 
sa ari-a ri an at ka pi tal na ki ta, at 
pag ba was sa bu wis sa pa mu mu hu ‐
nan. 

Inaa sa hang la lam nin ng Sta te of 
the Na ti on Address ni Du ter te sa 
Hul yo 26 ang mga pa nu ka lang ito, 
ka sa ma ng pag-am yen da sa mga 
pro bi syon sa ekonomiya ng konsti tu ‐
syon na ipi na ke te bi lang Re so lu ti on 
of Both Hou ses (RBH) No. 2. Pa sa do 
na sa ikat long pag ba sa ang FIA at 
RTLA, at sa ika la wang pag ba sa ang 
PSA at RBH No. 2. 

Una nang ipi na tu pad ni Du ter te 

ang Rice Li be ra ‐
liza ti on Act noong 
2018 na nag re sul ‐
ta sa pag ba ha ng 
im por ted na bi gas 
sa ban sa at pag ka ‐
lu gi ng lo kal na 
mga mag sa sa ka ng pa lay. Ni to la ‐
mang 2020, uma bot sa ₱90 bil yon 
ang na wa lang ki ta ng mga mag sa sa ‐
ka. Sa pag-aaral ng Anak pawis 
Partylist, nagtala ng pagbagsak ng 
produksyon ng palay sa 27 
prubinsya dulot ng pagpa pabaya at 
liberalisasyon ng rehimen sa sektor. 
Ito ay habang tumaas ang presyo ng 
bigas sa lokal na merkado nang 
hanggang 31% sa parehong pana ‐
hon. 

Pa hi rap na dagdag bu wis 
Pi na ka ma bi gat sa la hat ng mga 

pa ta ka rang ipi na tu pad ni Du ter te 
ang mga re por mang bu wis na di rek ‐
tang pi na pa san ng ma ma ma yan. Sa 
si mu la pa la mang ng kan yang ter mi ‐
no, ipi na taw na ni ya ang pa hi rap na 
TRAIN Law na nag dag dag ng bu wis 
sa kon su mo at la ngis na nag re sul ta 
sa pag ta as ng pre syo ng mga pa ngu ‐
na hing bi li hin. 

Sa git na ng pan dem ya, pi na ta ‐
wan ni ya ng dag dag na 10% bu wis 
ang ina ang kat na kru dong la ngis at 
ang ma li li it na ne go syo sa in ter net. 
Ba lak pa nga yong mag pa taw ng bu ‐
wis sa mga ser bi syong on li ne at iba 
pang pro duk tong pag ka in. 

Ha bang di nag da gan ang bu wis 
sa or di nar yong ma ma ma yan, bi na ‐
wa san na man mu la 30% tu ngong 
25% ang bu wis na bi na ba ya ran ng 
ma la la king kor po ra syon sa pa ma ma ‐

Kontra-ma ma ma yang
le his la ti bong ad yen da ni Du ter te 

gi tan ng ika la wang pa ke te ng TRAIN 
na ti na wag na Cor po ra te Recovery 
and Tax Incen tives for Enterpri ses o 
Crea te Law na ini rat sa da noong 
2020. Tinatayang umaabot sa ₱251 
bilyon ang mawa walang rebenyu sa 
gubyerno sa loob ng dala wang taon 
sa panahong pina ka kailangan ito ng 
bansa. Bi nig yan din ni to ng sa mut ‐
sa ring in sen ti ba ang mga kor po ra ‐
syo n. 

Anti-de mok ra ti kong mga
pa ta ka ran 

No tor yus si Du ter te sa pag pa ‐
pa sa ng an ti-de mok ra ti kong mga 
ba tas pa ra gi pi tin ang kan yang mga 
ka tung ga li sa pu li ti ka at ipi tin ang 
ka ni lang mga ne go syo. Sa git na ng 
pan dem ya noong Hul yo 2020, ini lu ‐
sot ni Du ter te ang kontro ber syal na 
Anti-Ter ro rism Law na lu ma la bag sa 
uni ber sal na mga ka ra pa tang-tao. 
Pa ngu na hing ti na tar get ni to ang 
mga kri ti ko ng re hi men. 

Noong Ma yo 2020, inud yu kan 
din ni Du ter te ang kan yang su per ‐
ma yor ya sa Kong re so na pa ta yin ang 
prang ki sa ng ABS-CBN. Na ging tar ‐
get ng kan yang pang-ii pit ang is ta ‐
syon da hil hin di uma no ni to ini-e re 
ang kan yang mga pa ta las tas sa elek ‐
syon noong 2016. Noong 2018, na ‐
ging kontro ber syal din ang pag tang ‐
gal ni Du ter te sa bad yet ng kan yang 
mga ka tung ga ling mam ba ba tas. 
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₱9.4-bil yon mga anomalya sa AFP at PNP, binatikos
BINATIKOS NG PARTIDO ang mga ano mal yang nag ka ka ha la gang 
₱9.4 bil yon sa Armed Forces of the Phi lip pi nes (AFP) at Phi lip pi ne 
Na tio nal Po lice (PNP). Kaug nay ito ng pon dong ini la bas pa ra sa mga 
kontra ta, pro yek to at gas tu sing hin di na tu loy. 

Na lan tad sa tau nang ulat ng Com mis si on on Au dit (COA) na 
may ro ong 41 pro yek to ang AFP at PNP na nag ka ka ha la ga ng ₱6.8 
bil yon ang hin di na ta pos sa tak dang pa na hon, ha bang si yam na man 
na pro yek tong mi li tar na nag ka ka ha la ga ng ₱940.5 mil yon ang si ‐
nus pin de. Aa bot na man sa ₱1.7-bil yong ang ha wak ng PNP Special 
Acti on Force pa ra sa mga kontra tang hin di nai pa tu pad. 

Pi nu na na man ng Ba yan Mu na ang ma la king pon dong ha wak ng 
AFP at PNP, sa man ta lang ku lang na ku lang ang pon do pa ra big yan 
ng ayu da ang ma ma ma yan sa git na ng pan dem ya.

La long hu mig pit ang kontrol ng mi li tar at pu lis sa buong li pu nan ma ta pos buuin 
ni Rod ri go Du ter te ang Na tio nal Task Force to End Local Com mu nist Armed 

Conflict (NTF-ELCAC). Sa ila lim ni to, tu ma ta gos ang ka pang ya ri han ng mga re ti ‐
ra do at ak ti bong upi syal hang gang sa an tas ba ra ngay. Bun sod ito ng “who le-of-
na ti on” na estra te hi ya ng Armed Forces of the Phi lip pi nes (AFP), upang ipai la lim 
ang si bil yang burukrasya sa di sen yo ng mi li tar sa kontra -in sur hen sya. 

Pi na ka tam pok nga yon sa pag ha ‐
ha ri ng mi li tar at pu lis ang pa mu mu ‐
no ng mga ito sa pag la ban ng re hi ‐
men sa Covid-19. Mis tu lang nag pa lit 
lang ng bi his at nag rel ye bo ang mga 
he ne ral ni Du ter te sa NTF-ELCAC 
upang iwa si was ang ka ni lang pag ha ‐
ha ri sa pa yong ng Inter-Agency Task 
Force for Emer ging Infectious Di sea ‐
ses (IATF). Sa ha lip na mga duk tor 
at syen tis ta, ini la gay ni Du ter te ang 
ka pa ka nan ng pam pub li kong ka lu su ‐
gan sa ka may ng mga he ne ral, na di ‐
na an sa gol pe de gu lat ang pag la ban 
sa pan dem ya. Tu lad ng pag si kil sa 
mga ko mu ni dad na binabansagang 

te ri tor yo ng Ba gong Huk bong Ba yan 
at mga ar ma dong Mo ro, iti nu lak ng 
mga he ne ral sa IATF ang pag kontrol 
sa mo bi li dad ng taum ba yan. 

Pe ro sa ka bi la ng nag li pa nang 
wa lang-ka tu tu rang mga tsek poynt at 
pag pa paki ta ng pa ngil ng mga sun ‐
da lo at pu lis at ka ni lang mga ar mas 
at tang ke, ku ma ka lat pa rin ang bay ‐
rus at ku le lat ang Pi li pi nas sa mga 
ban sa sa pag ha rap sa Covid-19. 

Pon do ng ba yan 
Ma ma ma yan ang pu ma pa san sa 

sid hi ng pam bu bun dat ni Du ter te sa 
kan yang mga ala gad. Sa git na ng 

Wa lang ka bu su gan ang mga he ne ral
pan dem ya, ma la king pag wa wal das 
ang pag pon do sa mga ha li maw na 
da pat sa na’y nakatuon pa ra sa pa ‐
nga ngai la ngang pang ka lu su gan ng 
ma ma ma yan. 

Lu mo bo ang bad yet ng AFP at 
PNP nang 27.7% mu la ₱289 bil yon 
noong 2017 tu ngong ha los ₱400 bil ‐
yon nga yong taon. Sa man ta la, sa 
ha los pa re hong pa na hon ay lu mi it 
na man ang bad yet sa ka lu su gan 
nang 10.7%, Sa bad yet nga yong 
taon, ₱33 bil yon ang ini la an pa ra sa 
pag bi li ng ka rag da gang ar mas at 
ka ga mi tan pa ra sa “mo der ni sa syo n” 
ng AFP. Inaa reg lo rin ng re hi men na 
mag bu hos ng ka rag da gang pon do at 
ar mas ang US ka pa lit ng re ne go sa ‐
syon ng Vi si ting Forces Agree ment. 

Da hil din sa pi na ra ming bi lang 
ng uni por ma dong mga tau han at 
pag la ki ng ka ni lang sa hod, lo lo bo rin 
ang ipang tu tus tos sa ka ni lang pen ‐
syo n. Ito’y da hil hin di tu lad ng ka ra ‐
ni wang mga ka wa ni ng gub yer no, 
ang mga sun da lo, pu lis at iba pang 
uni por ma dong tau han ay hin di nag ‐
ba ba yad ng kontri bu syon pa ra sa 
ka ni lang pen syo n. Ka pag nag re ti ro, 
ku ku nin sa bu wis ng taum ba yan ang 
ka ni lang pen syo n. Lu ma la ki ang ka ‐
ni lang na ta tang gap ba tay sa anu ‐
mang na da rag dag sa ka sa lu ku yang 
swel do ng mga na sa ak ti bong ser bi ‐
syo. 

Ayon sa Government Service 
Insu rance System, sa su su nod na 
20 taon, ma sa sa id ang ka ban ng ba ‐
yan da hil ₱859 bil yon taun-ta on ang 
kai la ngan pa ra la mang sa pen syon 
ng mga uni por ma dong tau han ng 
es ta do. Ma ta pos ang mga ne go sa ‐
syo n, ma ti gas pa rin ang AFP at PNP 
la ban sa pag sa sa ba tas ng ka ni lang 
ob li ga syon na mag ba yad ng pen ‐
syon. Ka ya sa ila lim ng dag dag-bad ‐
yet na Ba ya ni han 3, nagsingit ang 
AFP at PNP ng ₱54.6 bil yon pa ra 
tus tu san ang ka ni lang pen syo n. Ito 
ang ika la wang pi na ka ma la king ha la ‐
ga sa pa nu ka lang bad yet.

(Ito ang huli sa dalawang-
bahaging artikulo.)  
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Tam pok sa ba li ta noong na ka ra ang ling go ang pla nong mu ling si mu lan ang 
eksplo ra syon at pag mi mi na sa tinaguriang Block 10 ng Cotabato Basin sa 

Liguasan Marsh at tinaguriang Basin Block 6 sa Su lu Sea. Ito ay ma ta pos pa ‐
hin tu lu tan ng Bang sa mo ro Au to no mo us Re gi on in Mus lim Min da nao (BARMM) 
na isa ga wa ito ng kum pan yang ESMau la na Glo bal Ven tu res Com pany Inc. 

La yu nin ng kum pan ya na hu ka ‐
yin ang ka buuang 1.684 mil yong ek ‐
tar ya ng Li gua san at Su lu Sea pa ra 
mi na hin ang la ngis at natural gas sa 
lu gar. Ipi nag ma la ki ng kum pan ya na 
nag ba yad na uma no ito ng ₱2 mil yon 
sa De partment of Energy pa ra ma ‐
ku ha ang kontra ta at si mu lan ang 
pro yek to. Ka so syo ng ESMa lau na 
ang Pet ro life, Phi lip pi ne Na tio nal Oil 
Com pany at lo kal na ma la la king pa ‐
ngi no ong may lu pa. 

Nag ba ba la ang Par ti do Ko mu ‐
nis ta ng Pi li pi nas sa hak bang na ito. 
Ani to, da pat ma na got ang BARMM 
at re hi meng Du ter te sa ti la pagpa ‐
prayoritisa sa pag bu bu yang yang sa 
Li gua san sa lo kal at da yu hang kum ‐
pan ya sa ha lip na protektahan ang 
lugar at ang mga na ni ni ra han di to. 

Ma la on nang ti nu tu tu lan ng mga 
re si den te at ta ga pag ta gu yod ng ka ‐
li ka san ang pagbubukas sa Li gua san 
sa ma pang wa sak na pag mi mi na at 
pag ha li haw ng mga lo kal at da yu ‐
hang kum pan ya. Taong 2019 pa 
binalak ni Duterte na ibu yang yang at 
pag ka ki ta an ang li kas na ya man ni to 
sa ka bi la ng mga pro tes ta. 

Ayon sa pag-aa ral, ang pa tu loy 
na pagkitid ng bakawan ay nag du lot 
ng pag ka ma tay ng na pa ka ra ming uri 
ng is da, pu no, mga ha la man at ibon 
sa Li gua san. Sa ka sa lu ku yan, may ‐

ro ong 201 kla se ng ha la man at bu ‐
lak lak sa er ya, 170 uri ng ibon kung 
saan 39 ay di to la mang  matatag ‐
puan. Mayroon ding 30 kla se ng 
katutubong isda at mga hayop na 
dito lamang matatagpuan. 

Dahil dito, dumaranas ng 
matinding kagutuman ang mga 
residente ng Liguasan. Dagdag pang 
nagpapahirap sa kanila ang walang 
patid na panghahalihaw, pambo ‐
bomba at pang-aatake ng militar sa 
kanilang mga komunidad sa tabing 
ng “gera kontra-terorismo.”  

Ma ta gal nang pi nag la la wa yan 
ng dam bu ha lang mga kum pan ya ng 
la ngis, lo kal na bu ruk ra ta at ka kun ‐
sa bo ni lang ma la la king pa ngi no ong 
may lu pang Mo ro ang Li gua san 
Marsh. Ang 220,000-ek tar yang ba ‐
ka wan ay may mga ba ha ging su ma ‐
sak law sa mga pru bin sya ng North 
at South Co ta ba to at Ma gu in da nao. 
May ba ha gi itong idi nek la rang sang ‐
twar yo noon pang 1979. May mga 
ba ha gi rin itong ti nam nan na ng mga 
re si den te ng mais at pa lay. 

Pi na ni ni wa la ang may reserbang 
langis na nagka kahalaga ng $1 bil ‐
yon ang Liguasan. May ro on din diu ‐
ma no itong de po si tong 68 bil yong 
cu bic feet ng na tu ral gas na 
sinasabing nag ka ka ha la ga ng $1 
tril yon. 

Ban ta sa Li gua san Marsh

174-ek tar yang
rek la ma syon sa

Du ma gue te, ti nu  tu lan 
TINUTULAN NG MGA si ‐
yen tis ta, ka ba ta an, relihi ‐
yoso at re si den te ng Du ‐
ma gue te City ang pla no ng 
lo kal na gub yer no ri to na 
tam ba kan ng lu pa o i-
recla im ang bay ba yin ng 
syu dad pa ra mag ta yo ng 
isang is lang tinagurian 
nitong "Smart City." Ayon 
sa mga nag pup ro tes ta, 
maa pek tu han ng 174-ek ‐
tar yang rek la ma syon ang 
apat na Ma ri ne Pro tected 
Area na nag si sil bing ti ra ‐
han ng mahi git 200 kla se 
ng is da na lubos na aapekto 
sa kabuhayan ng mga 
mangingisda ng syudad.

Pinahintulutan ng 
konseho ng syudad noong 
Hulyo 7 si Mayor Felipe 
Remollos na igawad ang 
₱23-bil yong kontra ta ng 
pro yek tong rek la ma syon 
sa kum pan yang E.M. 
Cuer po, Inc. (EMCI) na 
kasosyo ng kum panyang 
Chinese na Poly Changda 
Overseas Engineering 
Company. Su mik lab ang 
mga pro tes ta sa pangu ‐
nguna ng No to 174 Du ‐
ma gue te Islands at Ka ba ‐
ta an Pa ra Sa Ka ra pa ‐
tan-Neg ros Ori en tal sa 
sumunod na araw.

"Teroristang" de sig na syon sa NDFP, bi na ti kos 
BINATIKOS NG PARTIDO Ko mu nis ta ng Pi li pi nas ang de sig na syon o pag ‐
bansag ng Anti-Ter ro rism Council sa Na tio nal De mocra tic Front of the Phi lip ‐
pi nes bi lang “te ro ris ta.” Isi na pub li ko ang dek la ra syon noong Hul yo 19 pe ro 
noong Hun yo 23 pa ito pi nir ma han.

Kaugnay nito, inatasan na ng rehimen ang Anti-Money Laundering Council 
na simulan ang pag-freeze sa mga akawnt ng mga indibidwal, organisasyon at 
institusyong inaakusahan nitong “may kinalaman” sa NDFP. Posibleng 
saklawin nito ang lahat ng nakipagtulungan sa NDFP negotiating panel. 

Sa gayon, malinaw na paghahanda ang designasyon pa ra sa ma la wa kang 
pag tu gis sa mga pwer sang pat ri yo ti ko, prog re si bo at de mok ra ti ko na lu ma la ‐
ban sa pa ka na ni Du ter te na ku ma pit sa po der lam pas sa 2022. 
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Ma ka ta ru ngang sa hod. 
Nag    pro  tes ta  ang  300  dray ber 

ng  ser bi syong  de li be ri  na 

Food  Pan da  sa  Davao  City 

noong  Hun yo  15.  Bina ti kos 

ni la  ang  kum pan ya  sa  ba rat 

na  pag pa pa sa hod,  di ma ka ta ‐

ru ngang  pag ta tang gal  ng 

ilang dray ber at pag pa pa ba li ‐

kat  sa  ka ni la  ng  ba ya rin  sa 

pag ku ha ng per mit. 

Duque, pa tal si kin.  Pi nag ba ‐

ba to  ng  ka ma tis  ng  mga 

mang ga ga wang  pang ka lu su ‐

gan  sa  pa ngu ngu na  ng Alli ‐

ance  of  Health  Wor kers  ang 

lo go  ng  De partment  of 

Health  (DOH)  sa  ha rap  ng 

upi si na  ni to  sa  May ni la 

noong Hul yo 16 pa ra kun de ‐

na hin  ang  ka wa lang  be ne pi ‐

syo,  ka pa ba ya an  at  ka pal pa ‐

kan  ng  re hi meng  Du ter te  na 

tu gu nan  ang ka ni lang ka ga li ‐

ngan.  Ipi na na wa gan  din  ni la 

ang  pag pa pa tal sik  sa  pwes to 

sa  inu til  na  si  Sec.  Francisco 

Duque III ng DOH. 

Pa hi rap na oil price hi ke. 
Nag pi ket  ang  mga  prog re si ‐

bong  or ga ni sa syon  sa  ha ra ‐

pan ng Pet ron ma la pit sa Phi ‐

lip pi ne  Coco nut  Aut ho rity, 

Quezon City noong Hul yo 13 

pa ra ba ti ku sin ang pag si rit ng 

pre syo ng pet rol yo  sa nag da ‐

ang  mga  bu wan.  Tu ma as  na 

nang  ₱56  ang  presyo  ng 

mga  pro duk tong  pet rol yo  si ‐

mu la Ene ro. 

Mag-aaral sa Paaralang 
Bakwit, nagtapos.  Ini lun sad 
ng  Save  Our  Scho ols  Net ‐

work  ang  pag ta ta pos  sa 

hayskul ng mga magaa ral ng 

Bak wit  Scho ol  noong  Hul yo 

17  sa  Ban ta yog  ng  mga  Ba ‐

ya ni,  Quezon  City.  Du ma lo 

sa  prog ra ma  ang mga  su mu ‐

su por ta  sa ka ni lang mga per ‐

so na li dad at or ga ni sa syo n.

3 armas, na sam sam ng BHB-Eas tern Sa mar 

Search war rant laban sa mga Tu man dok, ibi na su ra 
IPINAWALAMBISA NG CAPIZ Re gio nal Tri al Court Branch 21 ang anim na 
search war rant na gi na mit ng mga pu lis sa pagsalakay sa 16 komunidad sa 
Tapaz, Capiz at Calinog, Iloilo noong Disyembre 2020 na nagresulta sa pag ma sa ‐
ker sa si yam na Tu man dok at pag-a res to sa 16 pa. Ipi nag-u tos na ng kor te ang 
pag pa pa la ya sa apat sa mga ina res to pero hanggang ngayon ay hindi pa sila 
pinala labas.

Ang pag pa pa wa lam bi sa ay pa ngat lo nang pag ka ka ta on na ibi na su ra ang 
mga ginamit na mandamyento sa pananalakay sa mga prubinsya na ini la bas ng 
mga hu kom na na ka ba se sa Na tio nal Ca pi tal Re gi on. Ba go ni to, ipi nag ba wal na 
ng Kor te Sup re ma ang pag la la bas ng mga hu kom ng mga search war rant pa ra sa 
mga lu gar na hin di sak law ng ka ni lang hu ris dik syo n.

2 mag ni ni yog sa Su ri gao del Norte, pi na tay ng 30th IB 
NAGKOKOPRA ANG APAT na mag ni ni yog sa Sit yo Pan-u kan, Ba ra ngay Cam ‐
bua yon, Bacuag, Su ri gao del Nor te ban dang alas-3 ng ha pon noong Hul yo 12 
nang pau la nan si la ng ba la ng 30th IB. Agad na namatay si na Sag loy Des tajo 
at Richard Lam pad, ha bang ma lub hang na su ga tan si Benjie Des tajo—pawang 
mga residente ng Barangay Pautao. Inaresto at iligal ngayong nakabimbin si 
Julieto Madelo, residente ng Cambuayon. 

Samantala, inaresto si na Ju lie ta Ta wi di Go mez at Niezel Ve lasco sa ga wa-
ga wang ka so ng pag pa tay at tang kang pag pa tay ng pinagsanib na pwersa ng 
PNP-NCR at 4th ID noong Hulyo 16 sa Barangay Pansol, Quezon City. Sa mut sa ‐
ring mga ar mas at pa sa bog ang iti na nim sa ti nu tu lu yan nilang ba hay.

Si Go mez ay isang Ma no bo mu la sa San Luis, Agu san del Sur na ka ga wad 
ng kon se ho ng Ka hug pu ngan sa mga Lu mad nong Orga ni sa syon sa Ca ra ga. Si 
Ve lasco na man ay koor di ney tor ng Bre ad for Emer gency and Deve lop ment, 
isang insti tu syon na ak ti bo sa pag bi bi gay ng ayu da at tu long sa mga biktima 
ng sakuna sa Ca ra ga. 

Nasamsam ng Bagong Huk bong Ba yan (BHB)-Eas tern Sa mar ang isang 
rip leng R4 nang tam ba ngan ni to ang nag-oo pe ra syong tro pa ng 52nd IB 

sa Sit yo Ca sa pa, De nig pi an, Do lo res, Eastern Samar noong Hul yo 3. 

Apat na araw pag ka ta pos ni to, 
pinasabugan ng isang yu nit ng BHB 
ang de tatsment sa Sit yo Ca sa pa, 
Ba ra ngay 4 Pob lacion, Ji pa pad. Li ma 
ang na pas lang ka bi lang ang upi syal 
sa ku mand ng de tatsment, ha bang 
apat ang na su ga tan. Na kum pis ka sa 
mga sun da lo ang tig-isang pis to lang 
Gloc at ka lib re .45 pis to la.

Sa Northern Sa mar, ini lun sad ng 
mga yu nit ng BHB ang da la wang 
ope ra syong is nayp la ban sa 20th IB 
noong Hul yo 8 sa mga barangay ng 
San Jo se at Epaw sa Las Navas.

Apat na man ang na pas lang ha ‐
bang 17 ang na su ga tan sa tro pa ng 
9th ID sa am bus ng BHB-Mas ba te 

noong Hul yo 10 ng uma ga. Pa pa sok 
ang 24 na ele men to ng mga sun da lo 
sa Sit yo Ba lu nos, Ba ra ngay Rizal, 
Di ma sa lang nang tam ba ngan si la ng 
BHB. Dag dag ang mga naambus sa 
1,000-pwer sang sun da long nang ha ‐
ha li haw sa buong Mas ba te sa nag ‐
da ang da la wang bu wan. 

Iti na go ng 3rd Ma ri ne Bat ta li on 
Lan ding Team ang bi lang ng kas wal ti 
sa ha nay ni to ma ta pos tam ba ngan 
ng isang yu nit ng BHB-Pa la wan 
noong Hul yo 13. Nag la la kad sa Sit yo 
Ka ya san, Nica nor Za ba la, Roxas, 
Palawan ang isang pla tun ng sun da ‐
lo nang ata ke hin ng mga Pu lang 
man di rig ma.
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Bi lang gong puli ti kal, na ma tay sa India 

Mga sundalo at empleyado, ginawang mga troll

Paa lam at pag pupu gay sa 3 ba ya ni ng ba yan 

Tatlong bayani ng ba yan ang si na lu du han ng ma ma ma yang Pi li pi no sa 
angkin ni lang pag ma ma hal sa ba yan at hu say sa ka ni-ka ni lang la ra ngan. 

Ipi naaa bot ng Par ti do Ko mu nis ta ng Pi li pi nas (PKP) ang pa ki ki ra may at pa ki ki ‐
da lam ha ti sa pag pa naw sa ma ma ma hayag na si Jo se Jai me Espi na (No noy), di ‐
bu his tang si Leo ni lo Do lo ricon (Neil) at li der-ma sa na si Car men Deunida (Na ‐
nay Ma meng) ng Ka da may. 

Na ma tay noong Hul yo 7 si Espi ‐
na da hil sa kan ser sa atay. Ki ni la la 
ng PKP ang na ta ta ngi ni yang mga 
am bag sa pa ki ki ba ka pa ra sa ma la ‐
yang pa ma ma ha yag. Bi lang anak ng 
Neg ros, hin di si ya na ging ki mi sa 
pag su por ta sa pa ki ki ba ka ng mga 
sa ka da ng tu bu han sa is la. 

Na ging ta ga pa ngu lo si ya ng Na ‐
tio nal Uni on of Jour na lists of the 

Phi lip pi nes kung saan pi na tam pok 
ni ya ang pag la ban sa pag pa pa ta hi ‐
mik sa mid ya, pang gi gi pit ng es ta do 
at ka ra pa tan ng mga mang ga ga wa 
sa sek tor.

Sa edad na 63, na ma tay si Do lo ‐
ricon da hil sa mga kompli ka syong 
du lot ng Covid-19 noong Hulyo 15. 
Isa si yang tan yag na di bu his ta at 
pin tor na nag tam pok ng mga ob rang 

Upang lumikha ng hu wad na la ra wan ng su por ta pa ra sa re hi meng Du ter ‐
te, gi na ga mit ng mga upi syal ng gub yer no at mi li tar ang ka ni lang mga 

tau han bi lang mga troll sa social me dia upang magpalaganap ng mga ka si nu ‐
nga li ngan at pan li lin lang. La lo itong na pa tu na yan ka ma kai lan nang malantad 
ang kalakaran sa loob ng Pre si den ti al Com mu nica ti on Ope ra ti ons Office 
(PCOO) at sa Phi lip pi ne Air Force (PAF). 

Ibi nun yag ng Com mis si on on Au ‐
dit (COA) ni tong Hul yo ang pag-
emple yo ng PCOO ng 375 kontraktwal 
na empleyado na mga "espesyalista" 
sa social media ay iba pang porma ng 
propaganda. Gu mas tos ang PCOO ng 
ka buuang ₱70.6 mil yon o ₱15,689 
ka da emple ya do sa ba wat bu wan. 
Bahagi sila ng tinatawag na "troll 

farm" ng rehimen.
Sa ulat ng COA, na bu ko na ang 

mga ito ay nag-u lat ng ha los mag ‐
kakatulad na tra ba ho at mga naga ‐
wa sa nag da ang taon sa kani lang 
mga pekeng ulat. 

Sa man ta la, nailathala sa Face ‐
book ang isang ulat kaugnay sa 
sapilitang pagkontrol ng AFP sa mga 

su ma sa la min sa tu nay na ka la ga yan 
ng ba yan at ng ma ma ma yan. Iti nu ‐
tu ring si yang isa sa mga ha li gi ng 
so syal re ya lis mo sa Pi li pi nas. 

Isa sa tanyag niyang obra ang 
mga larawang inambag niya sa 
Lipunan at Rebolusyong Pilipino: 
Isina larawan.

Pu ma naw si Deu ni da noong Hul ‐
yo 19 sa edad na 93. Ki la la si ya bi ‐
lang ma ta pang na li der at ta ga pag ‐
ta tag ng sa ma hang ma ra li ta na Ka ‐
da may. Si mu la sa re hi meng Marcos, 
ma hu say ni yang pi na mu nu an ang la ‐
ban ng ma sang ma ra li ta. Na ging su ‐
sing li der-ma sa si Deu ni da sa pag ‐
pa pa tal sik sa re hi meng Estra da.

personal na akawnt ng mga sundalo 
sa air force. 

Ayon sa ulat, pi ni pi lit uma no ang 
mga emple ya do na i-sha re sa social 
me dia gamit ang Google Forms ang 
la hat ng mga ini la la bas na pa ha yag 
at ba li ta ng PAF. May ro ong mga upi ‐
syal na nag ti ti yak na gi na ga wa ni la 
ito at ang hindi sumunod ay pinapa ‐
tawan ng mul ta o ak syong di sip li na. 
Ibinunyag ng ulat na re ki si to sa ba ‐
wat emple ya do ng PAF na isu lat ang 
ka ni lang pa nga lan at se ri al num ber 
sa isang on li ne form at ima he bi lang 
pru we ba na nag-"li ke" si la sa pa ha ‐
yag ng ka ni lang mga upi sya l. 

PINAGPUPUGAYAN NG COM MU NIST Party of India (CPI)-Maoist si Fat her 
Stan Slas Lurd Swamy ma ta pos pu ma naw noong Hul yo 5 sa edad na 84. Na ‐
ma tay si Fr. Swamy sa ata ke sa pu so nang hin di pa ya gang magpyan sa sa ka bi ‐
la ng ka tan da an, sa kit na Par kin son at Covid-19. Si Fr. Swamy ay ta ga su por ta 
ng mi nor yang ma ma ma yan at ka ni lang pa ki ki ba ka sa Jharkhand sa loob ng 
tat long de ka da.

Ina res to si Swamy ng ar ma dong 
pwersa ng India noong Oktub re 2020 
ma ta pos aku sa han ng "te ro ris mo," 
pa gi ging ka sa pi ng CPI-Maoist at 
pag ka ka sang kot sa ti na gu ri ang ka ‐
song Bhi ma-Ko re ga on. 

Ka sa ma sa ka song Bhi ma-Ko re ‐
ga on ang 14 na iba pang mga ak ti ‐
bis ta, pro pe syu nal, at mga ta ga pag ‐
tang gol ng ka ra pa tang-tao. Idi na ‐
da wit si la sa isang "ka gu lu han" sa 
isang pag ti ti pon noong Di sye mbre 

2017 sa Bhi ma Ko re ga on, dis tri to ng 
Pu ne sa Ma ha rashtra. Ina ku sa han 
si lang nagpla nong pa ta yin ang 
punong ministro ng India na si Na ‐
ren dra Mo di. Gi na mit la ban sa ka ni ‐
la ang Unlawful Activi ti es (Preven ti ‐
on) Act ng 2018 na inam yen da han 
at mas pi na bag sik noong 2019. Na ‐
na wa gan ang CPI-Maoist sa la hat 
ng ma ma ma yan ng India at mga de ‐
mok ra ti kong or ga ni sa syon sa iba ‐
yong da gat na su por ta han ang kag ‐
yat na pag pa pa ba su ra sa ba tas.
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Nag-uu na han nga yon ang US at ang Chi na sa ba gong pa mu mu hu nan pa ra 
ma ngu na at ma ging do mi nan te sa in dustri ya ng se micon ductor. Sa ka sa ‐

lu ku yan, kap wa ku lang ang da la wang pa ngu na hing im per ya lis tang ban sa sa 
pro duk syon ng se micon ductor at na ka sa la lay sa pag-iim port pa ngu na hin mu la 
sa Tai wan at Ja pan. Ba tid ang lu ma la king ha la ga ng mga se micon ductor, iti ‐
nu tu lak ni la nga yon ang "in-so urcing" (ka ba lig ta ran ng "out-so urcing") kung 
saan nais ni lang dal hin sa loob ng ka ni-ka ni lang ban sa ang pro duk syon ng se ‐
micon ductor.

Kri sis at ri ba lan sa in dustri ya ng se micon ductor

Ma la ki ang pag sa la lay ng Chi na 
sa pag-aang kat ng se micon ductor. 
Ang lo kal na pro duk syon ay sa pat 
la mang pa ra sa 15.7% na kai la ngan 
ng ban sa noong 2019. Noong 2020, 
nag-ang kat ito ng $350 bil yon ng se ‐
micon ductor, 14.6% na mas ma ta as 
kum pa ra sa 2019. La bis na naa pek ‐
tu han ang pro duk syon ng smart ‐
phone ng kum pan yang Hua wei ng 
prob le ma sa pag ku ku nan ng se ‐
micon ductor. Da hil sa pre syur ng 
US, iti ni gil ng Taiwan Semiconductor 
Com pany o TSMC ng Tai wan ang 
pag sup lay sa Hua wei ng aban teng 
mga microchip, da hi lan pa ra ma ti gil 
ang pro duk syon ng ba gong mo de lo 
ng mga smartpho ne. 

Idi nek la ra ng Chi na ang Ma de in 
Chi na 2025 na may la yu nin diu ma no 
na abu tin ang ka ka ya hang magprod ‐
yus ng 70% ng ki na kai la ngang sup lay 
ng se micon ductor. Inaa sa hang ma ‐
mu mu hu nan ng bil yun-bil yong dol ‐
yar ang Chi na pa ra ibi gay na sub sid ‐
yo sa mga kum pan ya pa ra mag ta yo 
ng ba gong mga pab ri ka. Ga yun man, 
da hil sa pang gi gi pit ng US at mga al ‐
ya do ni to, ti na ta yang ma hi hi ra pan 
ang Chi na na maa bot ang ka ka ya han 
sa pag ma nu pak tu ra ng aban teng 
mga microchip (ang kum pan yang 

ASML ng Net her lands, al ya do ng US, 
ang ka sa lu ku yang may ka ka ya hang 
gu ma ga wa ng ga mit pa ra sa pro duk ‐
syon ng aban teng se micon ductor). 

Iti nu tu lak na man ng gub yer nong 
Bi den na dal hin sa loob ng US ang 
pag ma ma nu pak tu ra ng mga se ‐
micon ductor. Idi nek la ra ni to ang 
pla nong pag la la an ng $50 bil yon sa 
an yo ng mga sub sid yo, in sen ti ba sa 
bu wis, pag la la tag ng im prastruk tu ra 
at iba pang an yo ng pa mu mu hu nan 
sa in dustri ya. Tu wi ran ang pa ki kia ‐
lam ng Whi te Hou se sa nga lan ng 
"mu ling pag ta ta yo ng Ame ri ca." Na ‐
ka ha pag sa kong re so ng US ang pa ‐
nu ka lang CHIPS for Ame rica Act na 
may la yu ning do mi na han ang pan da ‐
ig di gang ka pa si dad sa pag ma nu pak ‐
tu ra ng aban teng se micon ductor. 

Nag ha ha bol nga yon ang ma la la ‐
king ka pi ta lis ta na pu nan ang ka ku ‐
la ngan sa sup lay ng se micon ductor 
na ti na ta yang mag ta ta gal hang gang 
2023. Ka ya na man, ma la kas ang 
ben ta han nga yon ng mga microchip 
at tu ma ta bo ng ma la king tu bo ang 
mga ka pi ta lis tang nag pop rod yus ni ‐
to. Sa nga yon, may 29 ba gong mga 
pab ri kang pi nap la nong ita yo: 19 
nga yong taon at 10 sa 2022, tig wa lo 
sa Chi na at Tai wan, anim sa Ame ‐

"Krisis...,"  ituloy sa pahina 10

rica, tat lo sa Eu ro pe at Middle East, 
at tig- da la wa sa Ja pan at Ko rea. 
Nag ha ha bol din ang Eu ro pe na abu ‐
tin ang pro duk syon ng 30% ng pan ‐
dai di gang sup lay ng se micon ductor. 

Na sa Tai wan ang bul to ng mi na ‐
ma nu pak tu rang se micon ductor at 
pa ngu na hing prod yu ser ng pi na kaa ‐
ban teng mga microchip. Ang mga 
kum pan ya sa li kod ng mga ito ay pa ‐
wang iti na yo ng mga kum pan yang 
mul ti na syu nal ka bi lang ang pi na ka ‐
ma la ki na TSMC na iti na yo ng Phi ‐
lips. La bis-la bis ang pag-aa la la ng 
US sa po si bi li dad na kontro lin o tu ‐
lu yang sak lu tin ng Chi na ang Tai ‐
wan. Ka ya na man, to do-to do ang 
pag pa pa la kas ng US ng pre sen syang 
mi li tar sa Tai wan upang pa nga la ga ‐
an ang in te res ng US doon na hin di 
ma pun ta sa ka may ng Chi na ang 
mga aban teng tek no lo hi ya. 

Pag pi ga sa mga mang ga ga wa
Da hil sa pag ma ma da li na ma pu ‐

nan ang ka ku la ngan sa sup lay ng se ‐
micon ductor, pas pa san nga yon ang 
pro duk syon sa mga pab ri ka ni to. 
Nag re re sul ta ito sa pa pa tin ding 
pag pi ga sa la kas-pag ga wa ng mga 
mang ga ga wa. Sa Tai wan at Si nga ‐
po re, 24-o ras ang ope ra syon nga yon 
ng mga pab ri ka sa ka bi la ng mga pe ‐
lig ro du lot ng pan dem ya. 

Sa Tai wan, pi ni pi lit ang mga 
mang ga ga wa, na ma ra mi ay mga 
mig ran te mu la sa Pi li pi nas, Indo ne ‐
sia, Ma lay sia, Thai land at iba pang 
ban sa, na ma ni ra han sa loob ng mga 
dor mi tor yo ng kum pan ya pa ra mai ‐
pa tu pad ang ala-mi li tar na "di sip li ‐
na" sa pag tat ra ba ho. Ka ra ni wang 
pi nag mu mu lan ng ma bi lis na pag ka ‐
lat ng Covid-19 ang mga dor mi tor ‐
yong ito kung saan nag si sik si kan 
ang 8-10 mang ga ga wa sa ba wat 
kwar to. 

Ba ga man na sa mga ka pi ta lis ‐
tang ban sa ang pi na ka-u bod na ba ‐
ha gi ng pro duk syon ng mga se ‐
micon ductor na gu ma ga mit ng 
aban teng tek no lo hi ya, ma la king ba ‐
ha gi ng pro se so ng pag ma ma nu pak ‐
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Pag gu ni ta sa ika-100 taon ng da ting da ki lang Par ti do Ko mu nis ta ng Chi na

Nga yong bu wan ng Hul yo, gi nu gu ni ta ng pan da ig di gang ki lu sang pro le tar ‐
yo ang ika-100 taon ng noo'y da ki la at was tong Com mu nist Party of Chi ‐

na (CPC o Par ti do Ko mu nis ta ng Chi na). Ba ga man pa tu loy na na na na ti li sa po ‐
der ang CPC, ito nga yon ay ha wak at pi na mu mu nu an ng mo no pol yong ka pi ta ‐
lis ta sa es ta do at ma la king bur ge sya sa Chi na. 

Sa pa ha yag noong Hul yo 1, idi ‐
nek la ra ng Partido Komunista ng 
Pilipinas (PKP) na ma ra pat na gu ni ‐
ta in at ipag di wang ang 55-ta ong gi ‐
nin tu ang ka say sa yan ng pa mu mu no 
ng CPC sa pam ban sa-de mok ra ti kong 
pa ki ki ba ka at so sya lis tang pag re re ‐
bo lu syon sa Chi na (1921-1976); at 
ilan tad at iwak si ang ka say sa yan ni ‐
to ng pag tat ray dor sa uring pro le ‐
tar ya do at pag pa pa num ba lik ng ka ‐
pi ta lis tang sis te ma at pag sa sa man ‐
ta la mu la 1976. 

Ayon sa PKP, sa pa mu mu no ni 
Mao Ze dong, was to ang lan das na 
bi nag tas ng CPC sa unang 55 taon 
ni to at da pat pag hala wan ng mga 
aral at inspi ra syo n. Ti nu koy ng PKP 
kung pa paa nong pi na mu nu an ng 
CPC ang pam ban sa-de mok ra ti kong 
re bo lu syon at wi na ka san ang ma la ‐
ko lon yal at ma lap yu dal na sis te ma. 
Bi nay bay ng PKP ang mga isi na ga ‐
wang hak bang ng Chi na mu la sa 
pag kumple to ng re por ma sa lu pa 
hang gang pag su long ng so sya lis mo 
sa buong li pu nan. 

Ti nu koy din ng PKP ang ha la ga 
ng gi na wa ng CPC na pag su su long 
ng re bo lu syong pang kul tu ra pa ra 
pa ya bu ngin ang de mok ra sya at tu ‐
ru an ang ma ma ma yan na ha wa kan 
at ga mi tin ang ka pang ya ri hang 
pam pu li ti ka pa ra isu long ang pag-
un lad ng Chi na at tu luy-tu loy na ita ‐
as ang an tas ng pa mu mu hay ng ma ‐
sang Chi ne se. 

Bi na ti kos na man ng PKP ang hu ‐
ling 45 taon ng pag ha ha ri ng mga 
mo der nong re bi syu nis ta sa CPC na 
nagtray dor sa so sya lis mo at nag da la 
sa Chi na pa ba lik sa lan das ng ka pi ‐
ta lis mo. Ang pa mu nu an ng CPC ay 
ina gaw ng mga mo der nong re bi syu ‐
nis ta noong 1976 sa pa ngu ngu na ni 
Deng Xiao ping na na ngu na sa pag ‐
ba lig tad sa mga ta gum pay ng so sya ‐
lis mo. Ang CPC nga yon ay hin di na 
par ti do ng pro le tar ya do, kundi par ‐
ti do ng mo no pol yong bur ge syang 
pang-es ta do na gu ma ga mit sa es ta ‐
do po der pa ra mag ka mal ng ya man 
mu la sa pag sa sa man ta la sa ma sang 
mang ga ga wa. 

Ti nu koy ng PKP kung pa paa nong 
ti na lik dan ng CPC ang ma sang anak ‐
pa wis. Sa ag ri kul tu ra, bi nak las ang 
mga ko mu na at ko lek ti bo at pi na ba ‐
ya ang mag kan ya-kan ya ang mga 
mag sa sa ka sa ka ni lang ma li li it na 
par se la ng lu pa na nag re sul ta sa 
ma la wak na pag hi hi rap at gu tom. Sa 
in dustri ya, bi nak las ang ka pang ya ri ‐
han ng mga mang ga ga wa at mu li si ‐
lang gi na wang mga ali pin ng sa hod. 
Ipi nang-a kit sa mga da yu hang kum ‐
pan ya ang na pa ka ba bang sa hod ng 
mil yun-mil yong mang ga ga wang Chi ‐
ne se pa ra pa la wa kin ang ka pi ta lis mo 
sa Chi na at mag ka mal ng su per ya ‐
man ang ma la la king bu ruk ra ti kong 
ka pi ta lis ta. Ang Chi na ay isa na nga ‐
yong ma ka pang ya ri hang im per ya lis ‐
tang ban sa na nag sa sa man ta la at 
umaa pi sa ma ma ma yan sa iba't 
ibang pa nig ng daig dig. 

Kai la ngang mu ling mag re bo lu ‐
syon sa Chi na ang aping mga mang ‐
ga ga wa at mag sa sa ka. Na pa ka pa bo ‐
rab le ng sit wa syon pa ra ti pu nin ang 
ka pa sya han ng mga pro le tar yong 
re bo lu syo nar yo at mu ling ita yo ang 
tu nay na par ti do ko mu nis ta na ma ‐
mu mu no sa pa ni ba gong pag su long 
ng so sya lis tang re bo lu syon sa Chi na.

 (Ba sa hin ang buong pa ha yag ng 
PKP sa http://cpp.ph.)

tu ra ay gi na ga wa sa mga "eco no mic 
zo ne" sa mga at ra sa dong ban sa tu ‐
lad ng Pi li pi nas. Di to gi na ga wa ang 
ba ha gi na na nga ngai la ngan ng ma ‐
sin sing la kas-pag ga wa, par ti ku lar 
ang as sembly o packa ging at tes ting. 
Di to rin gi na ga wa ang mga pro se so 
na na ba ban tad ang mga mang ga ga ‐
wa sa mga ke mi kal na ipi nag ba ba wal 
sa mga kan lu rang ban sa. 

May la ra wan na "ma li nis" ang 
pro duk syon ng mga se micon ductor 
da hil ka ra ni wang na ka su ot ng mga 
per so nal pro tective equip ment (PPE) 
ang mga mang ga ga wa, na ma da las 
ma ki ki ta la mang sa mga os pi tal. Pero 
si na sa bi na ang PPE ay hin di pa ra sa 
pro tek syon ng mga mang ga ga wa, 

kun di ng mga pro duk tong hi na ha wa ‐
kan ni la. Hin di sa pat ang suot ni lang 
mga PPE pa ra pro tek syu nan si la sa 
mga ke mi kal na tu wi ran ni lang hi na ‐
ha wa kan o na la lang hap. 

Mu la noong de ka da 1980, ka ra ‐
ni wan na ma yor ya ng mga mang ga ‐
ga wa sa mga pab ri kang ito ay mga 
ba bae. Sa mga pab ri kang ito ay na ‐
ta tam bad si la at na ka la lang hap ng 
na ka la la son at na ka ka kan ser na 
mga ke mi kal na ga mit sa pro se so ng 
pro duk syo n. Sa iba't ibang mga pag-
aa ral, na tuk la san na mas ma ta as 
ang por sye nto ng na ku ku nan sa mga 
ka ba bai hang mang ga ga wa sa mga 
pa ga wa an ng se micon ductor kay sa 
pan la ha tang po pu la syo n. La ga nap 

din ang iba't ibang an yo ng kan ser 
tu lad ng leu ke mia, kan ser sa su so at 
iba pa. Na tuk la san din sa mga pag-
aa ral na ma ta as ang ka so ng pag ka ‐
si ra ng pa ni ngin o pag ka bu lag ng 
mga mang ga ga wang ma ta gal na 
nagtra ba ho sa mga kum pan ya gu ‐
ma ga wa ng mga se micon ductor. 

Sa ha rap ng lu ma la kas na ri ba ‐
lan ng pi na ka ma la king ka pi ta lis ta 
pa ra kontro lin ang in dustri ya ng se ‐
micon ductor, da pat ma hig pit na 
mag kai sa ang mga mang ga ga wa 
upang ipag tang gol ang ka ni lang ka ‐
pa ka nan at in te res la ban sa pa pa ‐
tin ding pag sa sa man ta la.

(Ito ang huli sa dalawang-
bahaging artikulo.)
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