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EDITORYAL

Sa ila lim ng an ti-mag sa sa ka at 
an ti-ma ma ma yang re hi meng US-Du ‐
ter te, wa lang-ha bas ang mga pag-
ata ke sa ka bu ha yan at mga ka ra pa ‐
tan ng ma sang mag sa sa ka. Ang inu ‐
lit-u lit na sat sat ni Du ter te na ipa ‐
ma ma ha gi ni ya ang lu pa ay nag sil bi 
lang na pa na bing sa iba't ibang is ke ‐
ma ng pang-aa gaw ng lu pa. Ta li was 
sa re por ma sa lu pa, isi na ka tu pa ran 
sa ila lim ni Du ter te ang ma la wa kang 
pag pa pa lit-ga mit ng lu pa na ipi nag-
u tos ni yang ga wing ma da li pa bor sa 
in te res ng mga ma nga ngam kam ng 
lu pa. 

Nag bun sod ito ng ma ra mi hang 
pag pa pa la yas sa mga mag sa sa ka o 
pag-a gaw sa ka ni la ng kontrol sa 

ka ni lang bi nu bung kal na lu pa upang 
big yang-da an ang mga pro yek tong 
pang-imprastruk tu ra, pang-e ner hi ‐
ya at pang-e ko tu ris mo, pag pa sok ng 
ope ra syon ng mga kum pan ya sa 
pag mi mi na at pag pa pa la wak ng mga 
plan ta syo n. Pi na ki na ba ngan ang 
mga ito ng mga da yu hang ma la la ‐
king ka pi ta lis ta ka so syo ang ma la la ‐
king bur ge syang kompra dor na kro ‐
ni o ka ba kas ni Du ter te. Sa kabilang 
panig, 1.1 milyong pwersa sa pag ‐
gawa sa agrikultura ang nawalan ng 
hanapbuhay noong 2016-2018. 

Pa lub ha nang pa lub ha ang pag ‐
du ru sa ng ma sang mag sa sa ka sa 
ha rap ng bwe la dong pag sa sa ka tu ‐
pa ran ng mga pa ta ka rang neo li be ‐

Matabang lupa para sa digmang bayan 

Sak lot ng kri sis ang ka na yu nan ng Pi li pi nas. Lug mok sa ka hi ra pan at ka ‐
gu tu man ang mil yun-mil yong mag sa sa ka, mang ga ga wang-bu kid at ma ‐
lap ro le tar ya do sa ha rap ng su mi si rit na gas tos sa pro duk syon at pre ‐

syo ng mga bi li hin, ka wa lan ng ha nap bu hay at ma pag ka ka ki ta an na si na pa ‐
wan pa ng pa bi gat na pa ta ka ran sa ha rap ng pan dem ya, ham ba los ng mga 
ka la mi dad at pa sis tang ka ra ha san ng es ta do. Na hi hi la rin ang ka ta yu ang 
pan li pu nan ng mga pe ti bur ge sya ka sa bay ng pang ka la ha tang pag bag sak ng 
ka bu ha yan. 

ral, la lu na sa pag-aa lis ng mga 
kontrol sa im por ta syon ng mga pro ‐
duk tong pang-ag ri kul tu ra. Ang ipi ‐
na tu pad na Rice Import Li be ra liza ‐
ti on Law—pa ra diu ma no iba ba ang 
pre syo ng bi gas—ay nag re sul ta sa 
ma lub hang pag ka lu gi ng mga mag ‐
sa sa ka sa pa lay na ang ben ta ay hi ‐
ni la pa ba ba ng di pan tay na kom pe ‐
ti syon sa da yu hang bi gas. 

Ang pa ta ka ran ng li be ra li sa syon 
ay nag bi gay-da an din sa ma la wa ‐
kang is mag ling na pu ma pa tay sa lo ‐
kal na pro duk syon at sa ka bu ha yan 
ng ma li li it na mag sa sa ka. Du ma da ing 
ang ma li li it na mag gu gu lay sa ha rap 
ng pag ta tam bak ng la bis na pro duk ‐
tong pang-ag ri kul tu ra mu la sa ibang 
ban sa. Du ma dag dag ito sa pa san ni ‐
lang lu ma la king gas tos sa pro duk ‐
syon na nag re re sul ta sa ma la wa kang 
pag ka lu gi ng ma li li it na mag gu gu lay. 

Hin di ma la yong po si bi li dad na 
tu lu yang pa pa ta yin ng to do-to dong 
li be ra li sa syon ang ka ka ya han ng 
pro duk syon ng ag ri kul tu ra sa Pi li pi ‐
nas na mag sup lay sa lo kal na pa ‐
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nga ngai la ngan sa pag ka in, ka bi lang 
ang pa lay. Ma ta pos ang ilang de ka ‐
da ng wa lang-a wat na li be ra li sa ‐
syon sa im por ta syo n, nag hi hi nga lo 
nga yon ang lo kal na pro duk syon ng 
ba wang, si bu yas at iba pang pro ‐
duk to at pa ta as nang pa ta as ang 
pag sa la lay sa pag-aang kat pa ra sa 
kai la ngang pag ka in ng mga Pi li pi no. 

Ha bang pi na la la la ng ma la wa ‐
kang pag pa pa lit-ga mit sa lu pa at to ‐
dong li be ra li sa syon sa im por ta syo n, 
ang kri sis sa pro duk syong pang-ag ri ‐
kul tu ra sa Pi li pi nas. Ang krisis na ito, 
sa pi na ka sa li gan, ay nag mu mu la sa 
pa na na ti ling ma lii tan at at ra sa do ng 
sis te ma sa pro duk syon sa ila lim ng 
sis te mang ma la ko lon yal at ma lap yu ‐
dal. Ang pa na na ig ng mga mo no po lis ‐
tang pa ngi no ong may lu pa, na ku ma ‐
kam kam ng ya man pa ngu na hin sa 
an yo ng upa sa lu pa, ang na ngi ngi ba ‐
baw na sa lik na pu mi pi gil sa pag pa ‐
pa un lad ng pro duk syo n. Da hil sa ka ‐
wa lan o lub hang ma li it na su kat ng 
lu pang bi nu bung kal ng na ngu ngu pa ‐
hang mga mag sa sa ka, wa lang ob he ti ‐
bong ba ta yan pa ra sa me ka ni sa syon 
at iba pang pag pa pa un lad sa sis te ma 
ng pro duk syong pang-ag ri kul tu ra. 

Sa ka lak han, gu ma ga mit pa rin 
ng ha yop at mga ka ga mi tang ma nu ‐
ma no sa pag bu bung kal ng lu pa sa 
ma la la wak na lu pa ing mo no pol yo ng 
ii lang pa ngi no ong may lu pa. Ka lat-
ka lat at li mi ta do ang ga mit ng mga 
inang kat na sob rang ma ki nar ya sa 
pag-a ni at pag gi ik. Ma li it ang sa kop 
ng lu pang may sis te ma ng pa tu big 
at mas ma la wak ang na kaa sa pa 
pa ngu na hin sa tu big ulan. Ma ba ba 
ang an tas ng me ka ni sa syon ma ging 
sa mga plan ta syong ka pi ta lis ta 
kung saan ma la king ba ha gi ng pro ‐
duk syon ay na kaa sa sa man wal na 
pag ga wa. Ang pag pa pa la ki ng pro ‐
duk syon ay na ga ga wa hin di sa pa ‐
ma ma gi tan ng pag pa pa un lad ng sis ‐
te ma, kun di ng pag pa pa la wak ng lu ‐
pa ing sa kop ng mga plan ta syo n. 

Ang pa pa lub hang kri sis sa ka ‐
na yu nan ay pa ngu na hing bu ma ba yo 
sa ma sang mag sa sa ka at mga 
mang ga ga wang-bu kid, sa an yo ng 
la bis na ma ta as na upa sa lu pa, na ‐
pa ka la king gas tos sa pro duk syo n, 
pag ka ba on sa lub hang ma ta as na 
in te res na utang, ma ba bang pre syo 
ng ka ni lang mga pro duk to, at ma ‐
ba bang sa hod. Pa la ki nang pa la ki 

ang bi lang ng wa la nang ma pag ka ‐
ki ta an at naoob li gang lu mu was pa ‐
ra mag ha nap ng tra ba ho sa mga 
syu dad. Da gok ng ka ma ta yan ang 
mga sa lan tang ha tid ng bag yo, tag ‐
tu yot, pes te at iba pang ka la mi dad. 

Iba yo pang pag du ru sa at ka lu ‐
pi tan ang di na ra nas ng ma sang 
mag sa sa ka sa mga lu gar na ipi naii ‐
la lim sa kontrol at pag ha ha ri ng mi ‐
li tar. Ipi na tu tu pad ng Armed Forces 
of the Philippines ang pa ta ka ran ng 
pag ha ham let o pag ku ku ral sa mga 
bar yo upang kontro lin ang ki los ng 
mga tao alin su nod sa hi bang na tak ‐
ti ka na "pag kai tan ng tu big ang is ‐
da" la ban sa Ba gong Huk bong Ba yan 
(BHB). Ipi na tu tu pad ang mga pa hi ‐
rap na pa ta ka rang tu lad ng pag ba ‐
ba wal na mag sa ka sa bu kid at pag li ‐
mi ta sa da mi ng pag ka in at mga pa ‐
nus tos na pwe deng bil hin. Du ma ra ‐
nas si la ng iba't ibang an yo ng 
pang-aa bu so ka tu lad ng ar ma dong 
pa ni nin dak, di ma kat wi rang pag-a ‐
res to, pag du kot, pa ngu ngu la ta, mga 
pag pa tay, pam bo bom ba at pa nga ‐
ngan yon sa ha nga ring si ra in ang ka ‐
ni lang mga or ga ni sa syon at ba sa gin 
ang ka ni lang de ter mi na syong ipag ‐
la ban ang ka ni lang ka ga li ngan at 
mga ka ra pa tan. 

Da pat iba yong mag sik hay ang 
BHB sa pag pu kaw, pag-or ga ni sa at 
pag pa pa ki los sa ma sang mag sa sa ka 
sa ka na yu an. Da pat pus pu sang isu ‐
long ang mga pa ki ki ba kang an ti pyu ‐
dal pa ra iba ba ang upa sa lu pa, pa ‐
wi in ang usu ra, ita as ang sa hod, 
kam tin ang ma kat wi rang pre syo sa 
pagbebenta ng ka ni lang mga pro ‐
duk to, la ba nan ang pa nga ngam kam 
ng lu pa, kaa ki bat ng pa ki ki ba ka pa ra 
sa tu nay na re por ma sa lu pa. Kaa ‐
lin sa bay ni to ay da pat ubos-ka yang 
isu long ang pa ki ki ba ka la ban sa te ‐
ro ris mo na ini ha ha sik ng pa sis tang 
mi li tar at pu lis. 

Da hil sa di na ra nas na pag hi hi ‐
rap, pang-aa pi at pan da ra has, ang 
ma sang mag sa sa ka ay de ter mi na ‐
dong pa tu loy na mag pun ya gi sa 
lan das ng pa ki ki pag la ban. La long 
na gi ging ma ta ba ang lu pa sa ka na ‐
yu nan pa ra lu ma lim at lu ma wak 
ang ugat ng BHB at pus pu sang isu ‐
long ang dig mang ba yan. 
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Ha na yan sa pu li ti ka, di pa ta pos
NATAPOS NA ANG PAGHAHAIN ng mga pa pe les sa pag ka kan di da to 
noong Oktub re 8 pe ro hin di na ta pos ang pag ha ha na yan ng ma yor na 
mga partido. Sa hu ling araw ng pag ha ha in, gi na wang ka ta ta wa nan ng 
pang ka tin ni Rod ri go Du ter te ang pro se so nang big lang su mul pot si 
Sen. Ronald de la Ro sa bi lang kan di da to sa pag kap re si den te ng PDP-
La ban. Mis mong si de la Ro sa ang nag pa hi wa tig na ang kan yang pag ‐
tak bo ay da hil hin di pa nag-aa nun syo ng kan di da tu ra si Sa ra Du ter te. 

Sa hu ling ha na yan, anim na president at limang bise-presi den te 
ang tumatakbo sa ilalim ng mga reaksyunaryo at konserbatibong par ‐
ti dong pampulitika. Ang mga tam ba lang na buo ay ang su mu su nod: Le ‐
ni Rob re do-Ki ko Pa ngi li nan pa ra sa Li be ral Party, Isko Mo re no-Wil lie 
Ong pa ra sa Ak syon De mok ra ti ko, Ping Lacson-Ti to Sot to sa Par ti do 
Re por ma, Ba to de la Ro sa-Bong Go sa PDP-La ban (pak syong Cu si), at 
Manny Pacquiao-Li to Ati enza sa par ti dong Prom di. Tu ma tak bong wa ‐
lang ka tam bal si Fer di nand Marcos, Jr. sa ila lim ng Par ti do Fe de ral ng 
Pi li pi nas, isang par ti dong iti na yo ng mga tau han ni Du ter te. 

Hin di pa rin ta pos ang ha na yan sa pag ka se na dor. Umi nit ni tong 
Oktub re ang di pag sa li kay Ne ri Col me na res ng koalisyong Makabayan 
sa ha nay na bi nuo ng tam ba lang Rob re do-Pa ngi li nan. Sa ha lip, isi na ‐
ma sa ha nay na ito si na Juan Mi gu el Zu bi ri, Joel Vil la nueva at Richard 
Gor don, mga se na dor na may ma ha bang re kord ng pa ki ki pag tu lu ngan 
kay Du ter te. 

Sa man ta la, isi na ma ng tam ba lang Pacquiao-Ati enza pa re ho si Col ‐
me na res at Elmer La bog, lider ng Kilusang Mayo Uno, sa ka ni lang ha ‐
nay ng mga kan di da to pag ka se na dor. Inendorso rin sila ng grupong 
Lakas ng Masa na naghain din ng pagkandidato bilang presidente at 
bise presidente.Pu ma tay sa li der-ma ra li ta 

sa Ley te, pi na ru sa han ng BHB
INIULAT NG LARAB, rebolus yonar yong 
pahayagan ng Eastern Visayas (EV), 
noong Oktub re 2 na na pa ru sa han na ng 
Ba gong Huk bong Ba yan-EV si Jojo "Pe ku ‐
lo" Luce ro, kri mi nal na ka sa ma sa mga 
pu mas lang kay Car li to Ba di on. Pina ta ‐
wan siya ng re bo lu syo nar yong hus ti sya 
sa Ormoc City noong Hun yo 25.

Si Luce ro ay na ha tu lang may-sa la ng 
hu ku mang ba yan sa Ley te ma ta pos ma ‐
pa tu na yan na isa si ya sa mga pu ma tay 
kay Ba di on, da ting pang ka la ha tang ka li ‐
him ng Ka li pu nan ng Da ma yang Ma hi hi ‐
rap, gru po ng mga ma ra li tang-lung sod, 
noong Ma yo 28, 2020 sa Ba ra ngay River ‐
si de, Ormoc City. Sa isi na ga wang im bes ‐
ti ga syon sa ka so, na pa tu na yang na sa ila ‐
lim ng pro tek syon ng pu lis si Luce ro. 
Ayon sa na ka lap na im por ma syo n, "su ‐
mu ko" si ya sa lo kal na yu nit ng Phi lip pi ne 
Na tio nal Po lice (PNP) ma ta pos pas la ngin 
si Ba di on. Hin di si ya si nam pa han ng anu ‐
mang ka so. Sa ha lip, pi nau wi si ya at bi ‐
nig yan ng pabuya at sup lay. 

Maaa la lang pi na la la bas ng PNP na 
ang BHB ang na sa li kod ng pag pas lang 
kay Ba di on.

Mga sun da long gwardya 
ng kal sa dang pangmi na 

sa Agu san, ina ta ke ng BHB
WALONG ARMAS ANG na sam sam ng Ba ‐
gong Huk bong Ba yan (BHB) sa isi na ga wa 
ni tong reyd la ban sa 29th IB sa Ba ra ‐
ngay Ma rai ging, Ja bo nga, Agu san del 
Nor te noong Set yembre 28. Tig-
dalawang R4 at M16-A1, isang M14 at 
tat long ka lib re .45 na pis to la ang na sam ‐
sam sa reyd. Apat na sun da lo ang na pa ‐
tay at da la wang iba pa ang na su ga tan.

Nag si sil bing gwardya ang mga sun ‐
da lo sa konstruk syon ng kal sa da ng pri ‐
ba dong kum pan yang Z’Charles Con ‐
struc tion. Ang kal sa dang ito ay pi na la la ‐
bas na "farm to mar ket road" pe ro sa 
aktwal ay mag si sil bing daa nan ng mga 
trak at ka ga mi tan ng mga kum pan yang 
mi na na ba lak mag-o pe reyt sa lu gar. 

Sa Rizal, inam bus ng BHB-Rizal 
noong Set yembre 30 ang mga ele men to 
ng 80th IB na nag-oo pe ra syon sa Sit yo 
Ilas, Ba ra ngay Pu ray, Rod ri guez. Da la ‐
wang sun da lo ang na pa tay.

Pre syo ng la ngis, abot la ngit ang pag si rit
SA NAKARAANG WALONG ling go, wa long be ses na iti na as ng mga 
kum pan ya ng la ngis ang pre syo ng mga pro duk tong pet rol yo. Kung 
iba ba tay sa pag si si mu la ng taon, ₱19.70 ka da lit ro na ang na dag dag 
sa pre syo ng ga so li na, at ₱18 ka da lit ro na man ang na dag dag sa die ‐
sel. 

Tiyak na abot-langit ang pagsirit ng mga presyo ng pagkain at iba 
pang produktong pangkonsumo sa darating na mga buwan dahil dito.

Si na sa bing ang mga pag ta as sa pre syo ay du lot ng pag ta as ng 
pre syo ng kru dong la ngis tu ngong $80 ka da ba ri les sa in ter na syu nal 
na pa mi li han. Su mi si rit ang pre syo ng kru dong la ngis da hil sa pag ‐
tang gi ng Orga niza ti on of Pet ro le um Expor ting Countri es, Rus sia at 
mga al ya do ni to na ita as ang pro duk syon ng kru dong la ngis. 
Nagaganap ito habang papalaki ang demand para sa langis sa Chi na at 
Europe. 

Sa Pi li pi nas, ini li li him ng mga kum pan ya sa la ngis ang por mu la na 
gi na ga mit ni to sa pag ta tak da ng ka ni-ka ni lang mga pre syo, ga yun din 
ang pagkwen ta sa na ra ra pat na dag dag na pre syo tu wing may ga law 
sa pan da ig di gang pa mi li han. Da hil di to, ipi na nu ka la ng blo keng Ma ka ‐
ba ya n na ide tal ye ng mga kum pan ya ng la ngis ang ba ta yan ng ka ni ‐
lang pag pep re syo at isa pub li ko ang impormasyon. 

Ga yun din, da pat iba su ra ang ₱10 dag dag na bu wis sa ga so li na na 
ipi na taw noong Ma yo sa git na ng pan dem ya pa ra ma ka li kom diu ma no 
ng pon dong pang-a yu da. Da pat ding iba su ra ang ang nau na pang ₱10 
na ipi na taw na exci se tax sa ga so li na, ₱6 sa die sel at ₱3 sa ba wat ki lo 
ng LPG na ipi na tong sa 12% na va lue ad ded tax.
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Pa ngat lo sa ser ye hing gil sa di ma ka ta o at na ka pi pin sa lang pag ga mit 
ng mga dro ne at pam bom ba mu la sa ere.

Ang pag hu hu log ng bom ba mu la sa mga erop la nong pan dig ma ng 
Armed Forces of the Philippines (AFP), ka tu wang ang mga dro ne 

at kaa lin sa bay ng pag-iistra ping mu la sa he li kop ter, ang isa sa pi na ‐
kab ru tal na tak ti ka ng dig mang ma pa nu pil ng reak syu nar yong es ta ‐
do. Ano pa nga ba ito kun di pa sis tang te ro ris mo mu la sa him pa pa wid 
na ang ha tid ay ka ra ha san, ta kot, pag ka wa sak saan man ito iha sik 
ng AFP.

Ang pag ha ha sik ng te ro ris mo 
mu la sa him pa pa wid ay pa la la nang 
pa la la ma ta pos iu tos ni Rod ri go Du ‐
ter te na "pa ta gin ang ka bun du kan" 
noong 2017. Ipi na ki ta ni ya sa 
buong Pi li pi nas ang kan yang hin di 
na ha hang ga nang bru ta li dad sa pa ‐
ma ma gi tan ng pag pul bos sa Ma ra wi 
City. Mu la noon, daan-da ang mga 
bom ba, li bu-li bong rocket, san da ‐
mu kal na ba la ng ma sing gan at ba la 
ng kan yon na ang gi na mit ng AFP sa 
ge ra ni to ng pag su pil sa sam ba ya ‐
nan at sa ka ni lang ma kat wi rang ar ‐
ma dong pa ki ki pag la ban. 

Si ni mu lan ang ma sin sing te ro ‐
ris mo mu la sa him pa pa wid sa iba't 
ibang re hi yon sa Min da nao noong 
2018, su ba lit hin di naglao'y ini ha sik 
ito sa buong ban sa. Pa tu loy din ang 
ma tin ding pam bo bom ba mu la sa ere 
sa mga lu gar ng Mo ro, kung saan 
per ma nen teng na ka ba se ang mga 
pwer sa ng US. Pa tu loy na lu mi li kom 
ang AFP ng mga sa sak yang pang ‐
him pa pa wid, kan yon, mi sayl at 
bom ba sa im bing la yu ning ipai la lim 
ang buong ban sa sa te ro ris mo. 

Sa ka sa lu ku yan, ang pang-e ‐
reng pam bo bom ba at istra ping ay 
pir meng ba ha gi na ng ar se nal ng 
mga san da tang gi na ga mit ng kaa ‐
way sa mga ope ra syong kontra-ge ‐
ril ya na may la yu ning mag ha sik ng 
ta kot sa ma sang mag sa sa ka at sin ‐
da kin ang mga Pu lang man di rig ma 
ng Ba gong Huk bong Ba yan. Ta li was 
sa mga pa nun tu nan at prin sip yo ng 
in ter na syu nal na ma ka ta ong ba tas, 
ang mga san da tang ito ay sob ra-
sob ra sa ki na kai la ngan, wa lang pi li, 
nag sa sa pe lig ro sa mga si bil yan at 
nag du du lot ng pag ka wa sak sa ari-

a ri an at ka pa li gi ran. 
Noong nagdaang buwan 

lamang, naghulog ang AFP 
ng 69 na bomba at 18 rocket, at 51 
ulit na kinanyon at pabalik-balik na 
inistraping ang mga komunidad at 
sakahan ng mga Lumad sa Talain‐
god, Davao del Norte at sa paligid 
ng kabundukang ng Pantaron sa 
loob ng 35 araw mula Setyembre 
15. Pakay nitong paluhurin ang mga 
residenteng Manobo at "sumuren‐
der" sa AFP. 

Matagal nang binobomba ng 
AFP ang mga komunidad ng mga 
Lumad. Noong 2017, ang bom bang 
ini hu log ng AFP ay bu mag sak sa 
hin di ka la yu an sa paa ra lang Lu mad 
na Fr. Pops Ten to rio Me mo ri al 
Scho ol sa Mag pet, North Co ta ba to. 
Noong Di sye mbre 31, 2018, anim na 
bom ba ang ini hu log ng AFP sa Ba ra ‐
ngay Dia ta gon, Lia nga, Su ri gao del 
Sur, na lu mag pak 150 met ro la mang 
ang la yo sa mga ko mu ni dad ng Sit yo 
Pa nuk mo an at Sit yo Decoy. Noong 
Mar so 24, 2020, lu mag pak ang mga 
ba la ng kan yon sa la yong 330 met ro 
mu la sa sentrong ko mu ni dad sa Ba ‐
ra ngay Man da hi kan, Ca bang la san, 
Bu kid non. Noong Ene ro, mga pas tu ‐
han, ta ni man at lu gar ng pa nga nga ‐
so ng mga ka tu tu bo ang ti na ma an 
ng mga bom ba na ini hu log sa Abra 
at Mt. Province noong Enero. Sa 
Visayas, isang shrapnel ng  rocket 
ang bu mu tas sa bu bong ng isang 
ba hay sa Do lo res, Eas tern Sa mar 
noong Agos to 16. 

Ma da las na ang mga ope ra syon 
ng pambobomba mula sa him pa ‐
pawid ay isi na sa ga wa sa ma da ling 
araw at nag ta ta gal nang ilang oras. 

Te ro ris mo mu la sa him pa pa wid

Noong Abril 19, 2020, ban dang ala-
5 ng uma ga nag hu log ng apat na 
bom ba ang AFP ma la pit sa ba ha yan 
ng Si tyo Ka pa nal, Ba ra ngay Ga si, 
Kiam ba, Sa ranga ni, ha bang may 
ilan nang mag sa sa kang Lu mad (mu ‐
la sa tri bong T'bo li) ang na sa ka ni la 
nang mga bu kid. Noong Abril 26, 
2018, ang pam bo bom ba sa Ma ti, 
Davao Ori en tal ay nag si mu la ban ‐
dang ala-5 ng ha pon at tu mi gil la ‐
mang ma ta pos ang da la wang oras, 
at mu ling nag si mu la ng alas-9 ng 
ga bi hang gang ha ting ga bi. Noong 
ga bi ding iyon, 38 bom ba ang ini hu ‐
log sa mga ba yan ng Si naca ban at 
Ji me nez sa Mi sa mis Occi den tal mu ‐
la alas-9 ng ga bi hang gang alas-4 
ng uma ga ng su mu nod na araw. 
Nag si mu la na man sa alas-11 ng ga ‐
bi ang pa nganga nyon sa Ba ra ngay 
Osmeña, Pa la pag, Northern Sa mar 
at nag ta gal hang gang alas-2 ng 
uma ga. 

Ang wa lang-pa tu mang gang 
pam   bo  bom ba at pang ra rat rat mula 
sa himpapawid, at pa nga ngan yon ay 
nag ha ha tid ng ma tin ding tro ma sa 
ma ma ma yan sa ka na yu nan. Hin di 
ba ba ba sa 1,000 pa mil ya ang nag ‐
bak wit sa mga ko mu ni dad sa Ba ra ‐
ngay Mon tecla ro, San Jo se, Occi ‐
den tal Min do ro at Ba ra ngay Li sap, 
Bo nga bong, Ori en tal Min do ro ma ta ‐
pos apat na araw na bom ba hin at 
rat ra tin ang ka ni lang mga ba ra ngay 
simula Abril 29, 2019. Hu mi git-ku ‐
mu lang 1,000 pa mil ya rin ang nag ‐
bak wit noong Peb re ro 11, 2017 ma ‐

"Terorismo...,"  ituloy sa pahina 5
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World Hunger Day. Nagprotesta ang mga ak‐

tibistang magsasaka noong Oktubre 16 sa harap ng 

Mega QMart sa Quezon City bilang paggunita sa 

World Food Day na kanilang binansagang World 

Hunger Day (Araw ng Kagutuman). Hinamon nila 

ang mga kandidato sa halalan 2022 na gawing ba‐

hagi ng kanilang adyenda ang paglalatag ng 

“kongkretong solusyon sa kronikong krisis sa 

pagkain at sektor ng agrikultura, na dapat ay naka‐

batay sa prinsipyo ng pangekonomyang kasarin‐

lan at pagasa sa sarili.” 

Iti gil ang pro yek tong rek la ma syon sa Ce bu. 
Nag lun sad ng protestang pa ra da sa da gat ang 

mga ma ngi ngis da at mag sa sa ka sa Ca lajoan, 

Minglanilla, Cebu noong Oktub re 15 pa ra ipa ti gil 

ang ope ra syon ng kwa ri at pla nong rek la ma syon 

sa lu gar. Ki nun de na ni la ang pagap ru ba ng lo kal 

na gubyerno sa 100ek tar yang pro yek tong rek la ‐

ma syon na MingMo ri. Na ba ba ha la si la sa maaa ‐

ring ma ging epek to ni to sa ka li ka san at ka ni lang 

ka bu ha yan. Ga yun din, iniu lat ni la ang pa tu loy na 

ope ra syon ng kwari sa ka bun du kan ng Ming la nil ‐

la. 

Pro tes ta ng mga elektri sya n. Nagpro tes ta noong 

Oktub re 11 sa ha rap ng upi si na ng Department of 

Labor and Employment ang mga mang ga ga wa ng 

Hypervolt Contractor Cor po ra ti on upang kun de na ‐

hin ang na hu hu li at ili gal na mga kal tas sa ka ni ‐

lang sa hod at ka wa lan ng be ne pi syo ng kum pan ya. 

Ang Hypervolt ay kontrak tor ng mga elektri syan 

na na nga nga si wa sa pag ka ka bit at pagaa yos sa 

lin ya ng kur yen te. 

Ayu da, ba ku na hin di de mo li syo n. Nag ti pon ang 

Ka da may noong Oktub re 9 sa ha rap ng De ‐

partment of the Inte ri or and Local Government 

sa Quezon City upang igi it ang "ze ro de mo li ti on" 

o pagpapahinto sa lahat ng demolisyon la lu na sa 

pa na hon na ma yor ya ay nag hi hi rap du lot ng pan ‐

dem ya at kri sis sa eko nom ya. Iniu lat ni lang may 

50,000 ma ra li ta ang po sib leng ma wa lan ng ti ra ‐

han sa Met ro Ma ni la da hil sa ban ta ng de mo li ‐

syo n. 

Tagumpay ng kooperatiba ng kuryente sa 
Benguet. Matagumpay na napatalsik  ng mga 

empleyado ng Benguet Electric Cooperative ang 

tuta ng Malacañang na si Ana Marie Rafael na 

sapilitang iniluklok ng National Electrification 

Authority bilang pangkalahatang manedyer noon 

pang Hulyo 29. Napatalsik si Rafael matapos ang 

mga protesta na inilunsad ng mga empleyado sa 

Baguio City na dinaluhan ng daandaang katao. 

Anim na mag sa sa ka ang naiu lat na ili gal na ina res to ng 
ar ma dong mga ahen te ng es ta do ni tong nag da ang mga 

ling go. Ka sa bay ni to ang pang ha ha li haw ng mi li tar sa mga 
ko mu ni dad ng mag sa sa ka at pa mi mi lit na sumurender. 

Noong Oktub re 17, di na kip ng mga pu lis si Cris ti na Ma ‐
gistra do, da ting or ga ni sa dor ng Ami han-Ca ga yan sa kan yang 
ba hay sa Bi na ngo nan, Rizal ba tay sa ga wa-ga wang ka so. Di ‐
na la si ya sa is ta syon ng pu lis sa Tu gue ga rao City at doon iki ‐
nu long at inin te ro ga. 

Sa Sor so gon, ina res to ma ta pos ta ni man ng ebi den syang 
ba ril si Sonny G. Nace at pi na ra ta ngang ka sa pi ng Ba gong 
Huk bong Ba yan (BHB). Re si den te si Nace ng Ba ra ngay Tu la ‐
tu la Sur, Ma gal la nes at nag ha ha nap bu hay bi lang ahen te ng 
small-town lot tery (STL). 

Sa Sor so gon pa rin, da la wang bu wan nang ni li li ga lig ng 
31st IB at mga pu lis ang di ba ba ba sa si yam na ba ra ngay sa 
Don sol at pi to sa ka ta bing ba yan ng Pi lar. Iniu lat ng BHB-
Sor so gon noong Oktub re 14 na ma hi git 20 si bil yan mu la sa 
lu gar ang gi ni pit at pin wer sang su mu ren der bi lang mga 
myembro ng BHB. 

Noong Set yembre 27, di na kip ng 85th IB ang mag-a sa ‐
wang Leo ni na Ilag at Po li Naval sa Sit yo Ha gak hak, Ba ra ngay 
Ma la ya, Ge ne ral Lu na, Quezon ma ta pos mag ka ro on ng 
labanan sa pagitan ng isang yu nit ng BHB at 85th IB ma la pit 
sa ka ni lang ba hay. 

Da la wang re si den te din ng Ba ra ngay Ma rai ging, Ja bo nga, 
Agu san del Sur ang ina res to ng 29th IB ma ta pos ang reyd ng 
BHB sa lu gar noong Setyembre 28. Ki ni la la ang mga bik ti ma 
na si na Andre Pi nao at Tu ngan Lau ro.

6 na mag sa sa ka, ili gal na ina res to

ta pos kan yu nin ang mga ba ra ngay ng Maco pa, Ki bag yo at Bul ‐
lucan sa Laak, Com pos te la Val ley (Davao de Oro). Ma hi git 190 
pa mil ya (ka bi lang ang 660 ba ta) ang nag bak wit sa Ba ra ngay 
Bu ha wen, San Marce li no, Zam ba les noong Agos to 21, 2020 ma ‐
ta pos bom ba hin ang ka ni lang lu gar; at ma hi git 200 pa mil ya ang 
nag bak wit sa mag ka ka ra tig na ba ra ngay ma ta pos bom ba hin at 
rat ra tin ng AFP ang bu lu bun du king lu gar ng Ba ra ngay Li dong, 
Ca ra mo an, Ca ma ri nes Sur noong Agos to 13, 2020. 

Si na sa man ta la ng AFP ang ni li lik hang ta kot ng pam bo ‐
bom ba at gi na ga mit ang pag ba ban ta ni to upang pa lu hu rin ang 
mga residente at pa su nu rin sa mga utos ng AFP, ka tu lad ng 
pwer sa hang "pag pa pa su ren der" sa ka ni la. May ka so na pwer ‐
sa hang pi nag bak wit ang mga tao tu lad ng 2,000 pa mil yang 
Lu mad at mag sa sa ka sa Ca bang la san, Bu kid non, ma ta pos 
bom ba hin nang 15 ulit ang ka ni lang lu gar na su mi ra sa mga 
ta nim na mais. Noong Nob yembre 2, 2018, pi nag ban ta an ang 
mga re si den te ng Ba ra ngay Lua yon, Ma ki la la, North Co ta ba to, 
na bo bom ba hin ang ka ni lang mga ko mu ni dad, isang araw ma ‐
ta pos si lang lu mi kas da hil sa lin dol. 2

(Ting nan ang ta la an ng mga ka so ng bru tal na pam bo bom ‐
ba sa cpp.ph).

"Terorismo...,"  mula sa pahina 4
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Isa ang pin ya sa mga na ngu ngu nang pro duk tong 
pang-ag ri kul tu ra ng Pi li pi nas. Ang ban sa ang ika ‐

la wang pi na ka ma la king ekspor ter ng pin ya sa buong 
mun do. Ang ani ng pinya noong nakaraang taon ay 
2.7 milyong metriko tonelada (MT) na may halagang 
₱26.1 bilyon. Ma yor ya (85%) ng ka buuang lo kal na 
pro duk syon ng pin ya ang kontro la do ng dam bu ha lang 
mul ti na syu nal na mga kor po ra syong Del Mon te Phi ‐
lip pi nes Incor po ra ted at Do le Phi lip pi nes (Dolefil) na 
pa re hong unang itinatag ng mga kum pan yang US 
noong de ka da 1920. Pag ma may-a ri nga yon ng ma la ‐
king bur ge sya -kumpra dor na pa mil yang Cam pos ang 
Del Mon te Phi lip pi nes at ng kum pan yang Ja pa ne se na 
Itochu Cor po ra ti on ang Do lefil. 

Ibi ne ben ta ang pin ya nang 
pres ko, na ka-la ta, o pin ro se so bi ‐
lang inu min at na ka ha lo sa ibang 
pro duk tong pag ka in. May ma li it na 
ba ha ging pi nop ro se so bi lang te la. 

Ayon sa pi na ka hu ling da tos ng re hi ‐
men, ang abe reyds na ti ngi ang pre ‐
syo ng pin ya ay ₱53.07 ka da ki lo. Si ‐
na sa bi ni tong bi ni bi li ito sa ha la gang 
₱19.37 ka da ki lo pe ro sa aktwal ay 

Mga multinasyunal,
hari ng pinya sa Pilipinas

na sa ₱5 ka da ki lo la mang ang pag ‐
bi li ni to sa mga mag sa sa ka. 

Saklaw ng mga pin ya han ang 
66,048 ek tar ya ng lu pang ag ri kul tu ‐
ral sa buong ban sa. Ma la king ba ha gi 
ni to ay na ka kon sentra sa Northern 
Min da nao Re gi on (26,507 ek tar ya) 
at Soccsksargen (24,561 ek tar ya). 
Ti na ta yang 32,000 ek tar ya ang mga 
plan ta syon ng pin ya ng Do le ha bang 
20,000 ek tar ya na man ang sa Del 
Mon te na pawang kinamkam sa 
lupang ninuno ng mga Lumad. Ang 
re la ti bong mas ma li li it na pin ya han 
ay na ka pai la lim sa mga kaa yu sang 
lea se back at contract gro wing ka so ‐
syo ang Del Mon te at Do lefil. Bu kod 
sa da la wa, na ngo ngontra ta rin ang 
La pan day Foods Cor po ra ti on ng 
mga Lo renzo, isang pa mil yang pa ‐
ngi no ong may lu pa. 

Agre si bong nagpapalawak ng 
plan ta syon ang mga kum pan yang 
ito pa ra mag ka mal ng mas ma la king 
tu bo mu la sa pro duk syon ng pin ya. 
Noong 2014, nag-a nun syo ang Do ‐
lefil ng pla nong ekpan syon ng 
12,000 ek tar ya. Aa ga win ni to ang 
mga lu pang ag ri kul tu ral at lu pang 
ni nu no sa Soccsksargen na ma ta gal 
nang si na sa ka at ti ra han ng mga 
set ler at Lu mad. 

Gi na ga mit ng mga kum pan yang 
ito ang mga is ke mang contract gro ‐
wing at lea se back pa ra di rek tang 

"Pinya...,"  ituloy sa pahina 7

Ba rat na pre syu han sa Do lefil
BINATIKOS NG UNYON ng mga Mang ga ga wa sa Agri kul tu ra (UMA) 
ang ulat ng Phi lip pi ne Sta tis tics Aut ho rity (PSA) noong Oktub re 4 
na nag sa bing ang pin ya ang "pi na ka ma pag ka ka ki ta ang pro duk tong 
pang-ag ri kul tu ra pa ra sa mga Pi li pi nong mag sa sa ka." Pi na si si nu ‐
nga li ngan ito ng li bu-li bong mag sa sa ka ng pin ya sa Po lo mo lok at 
Tu pi sa South Co ta ba to na na ka pai la lim sa mga kontra ta sa 
contract gro wing sa Do le Phi lip pi nes (Dolefil) at ob li ga dong sa 
kum pan ya ang la hat ng ka ni lang ani.

Ayon sa UMA, bi ni bi li ng Do lefil ang mga pin ya sa pre syong ₱5 
ka da ki lo la mang at hin di ₱19.37 ka da ki lo tu lad ng si na sa bi ng 
PSA. Sa ga ni tong pre syu han, ilu syon ang si na sa bi ng PSA na uma ‐
bot sa ₱658,097 ang abe reyds na ne tong ki ta ng mga mag sa sa ka 
ka da ek tar ya ng pin ya noong 2020. 

Sa aktwal, na sa ₱202,100 la mang ang ini syal na ki ta ng mga 
mag sa sa ka sa ka da ek tar ya ng pin ya han. Na sa abe reyds na 40,422 
ki lo ang ka ni lang naa ning pin ya ka da taon. 

Sa loob ng tat long-ta ong sik lo ng pag ta ta nim, umaa bot la mang 
ang ki ta ng mga mag sa sa ka sa ₱404,220 (18 bu wan ang bi ni bi lang 
ba go maa ni ang isang ta ni man). Sa aktwal, ku mi ki ta la mang ng 
₱134,740 ka da ek tar ya ang mag sa sa ka. Kung ika kal tas ang gas tos 
sa pro duk syon na ₱124,881, la la bas na ₱154,458 ang ne tong ki ta 
sa loob ng tat long taon o ₱4,290.50 ka da bu wan. 

Sa ka bi lang ban da, ha los dob leng mas ma la ki ang naiu lat na tu ‐
bong hi nut hot ng Do lefil mu la sa mga mag sa sa ka sa na ka li pas na 
mga taon—₱284,273 ka da ek tar ya sa loob ng tat long-ta ong crop 
cycle o ₱94,757 ka da ek tar ya.
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kontro lin ang mga lu pa ing pag ma ‐
may-a ri ng mga mag sa sa ka pa ra sa 
pro duk syon ng pin ya. Ang contract 
gro wing ay isang kaa yu san kung 
saan ipi na pa sa sa mag sa sa ka ang 
buong pro se so ng pro duk syo n, ha ‐
bang ang pre syo sa pag bi li, da mi ng 
pro duk to at ka li dad ni to ay so long 
iti na tak da ng kor po ra syo n. Ang sis ‐
te mang lea se back na man ay isang 
ka a  yu  san kung saan ang lupa (na 
naka pailalim sa pag-aaring "koo pe ‐
ra tiba") ay matagalang inuupahan 
ng mga korporasyon sa napaka ba ‐
bang halaga. Ba wal mag ta nim ng 
ibang pa na nim, ka hit pa ra sa pag ‐
ka in, sa mga lu pang ito. 

Pag sa sa man ta la sa mga 
mang ga ga wang bu kid 

Sa pa na hon ng ani han, nag-

eemple yo ang ma la la king plan ta ‐
syon ng mga sa ka da pa ra la lu pang 
ma ka ti pid. Ipi nag ka ka it sa ka ni la 
ang ka ra pa tang mag-or ga ni sa, 
mag-un yon at ma ka tang gap ng di ‐
sen teng sa hod at mga be ne pi syo. 
La ga nap din ang sis te mang pak ya ‐
wan pa ra la lu pang ma ka hut hot ng 
tu bo mu la sa mga mang ga ga wa sa 
mga plan ta syon ng pin ya. 

Dag dag na pa hi rap at pa nga nib 
sa mga mag sa sa ka sa mga pin ya han 
ang sis te ma ti ko at ma ta ga lang 
pagkatambad sa na ka la la song mga 
ke mi kal (pes ti sid yo, her bi sid yo at 
pa ta ba) na gi na ga mit ng mga mul ti ‐
na syu nal pa ra pa bi li sin at pa ha ba in 
ang bu hay ng mga pin ya.

Pro duk tong pang-eksport 
Sa 2020, uma bot sa 990,780 

met ri ko to ne la da (MT) ng sariwa at 

pinrosesong pin ya ang ineksport ng 
Pi li pi nas sa ha la gang $674.54 mil ‐
yon. Ma hi git sang kat lo ito ng ka ‐
buuang bol yum ng pin ya na nap rod ‐
yus ng ban sa. Ma la king ba ha gi 
(71%) ng ineksport na pin ya ng Pi li ‐
pi nas ay na pun ta sa US (236,810 
MT), Chi na (231,340 MT) at Ja pan 
(231,080 MT). Sa ila lim ng re hi meng 
Du ter te, li mang be ses na lu mo bo 
ang bol yum ng ineksport na pin ya 
ng Pi li pi nas sa Chi na—mu la 44,360 
MT noong 2016 tu ngong 231,340 
MT sa 2020. 

Sa US, ang abe reyds na ti ngi ang 
pre syo ng sariwang pin ya ay $1.44 
(₱72) ka da ki lo o ha los apat na be ‐
ses na mas ma la ki sa pre syo kung 
mag ka no ito bi ne ben ta ng mga 
mag sa sa ka (₱19.37). Nag ka ka ha la ‐
ga na man ang pi ne apple juice ng 
$2.8 (₱140) ka da lit ro. 

"Pinya...,"  mula sa pahina 6

Dob le ang hi rap na di na nas ng mga mig ran teng mang gaga wa nang hu ma ‐
gu pit ang pan dem yang Covid-19. Ka bi lang sa ka ni la ang mig ran teng gu ‐

rong si Ju lie, isang gu ro mu la Min da nao na nagtra ba ho sa ilang taon nang 
nagtatrabaho sa isang bansa sa Asia. Kumpara sa ibang mga bansa, maliit 
lamang ang komunidad ng mga Pilipino doon.

Na ki pag sa pa la ran si Ju lie ma la ‐
yo sa kan yang pa mil ya at sa ri ling 

ba yan pa ra sa mas ma ta as 
na sa hod. Ka tum bas sa 

swel do ng isang pu ‐

nong gu ro sa Pi li pi nas ang pau nang 
swel dong na tang gap ni ya sa 
kanyang bansang pinagtatraba hu ‐
an. Ma ta as ang de mand pa ra sa 
mga gu rong Pi li pi no di to da hil sa 
kasanayan sa leng gwaheng Ingles.

Sa ra dong mga klas rum, 
mulat na mga ma ta  

Nang ipi na sa ra ang mga paa ra ‐
lan mu la Mar so hang gang Abril 
2020, na mu lat si Ju lie sa bul ne ‐
rab leng ka la ga yan ng ma ra ming 

mig ran teng tu lad ni ya. Na ka ‐
ha nap si ya ng pan sa man ta ‐
lang tra ba ho at na ka tang gap 
ng mga ma ter yal at me di kal 
na be ne pi syo. Pe ro hin di ni ya 
mai wa sang pan si nin ang 

Ko res pon sal

Pag ka mu lat ng isang mig ran teng gu ro
ibang mga gu ro na na ka pa lo ob sa 
is ke mang “no work, no pay” na na ‐
wa lan ng tra ba ho nang isa ra ang 
mga eskwe la han at hin di na ka ha ‐
nap ng ibang tra ba ho. 

“Mas ma ba ba ang swel do ng 
mga tu lad ni la. Na ka pai la lim si la sa 
10-bu wang kontra ta ka ya wa la si ‐
lang swel do nang mag-lockdown," 
ma lung kot ni yang kwen to. 

“Uu wi da pat ako noong Ma yo 
2020 pa ra mag ba ka syon pe ro sa bi 
sa akin, hu wag mu na da hil ma hi rap 
bu ma lik kung may lockdown pa,” 
kwen to ni ya. Ma ra ming gu rong 
umu wi sa Pi li pi nas ba go ang 
lockdown ang hin di na na ka ba lik sa 
trabaho. Wa la si lang mga tra ba ho 
nga yon, dagdag ni ya. 

Na wa lan ng ki ta ang mga gu ro 
sa bansa pe ro wa la rin ni isa sa ka ‐
ni la o sa mga mang ga ga wang Pi li pi ‐
nong tu mu tu loy o ma la pit sa kan ‐
yang ti nu tu lu yan ang na ka tang gap 

"Pagkamulat...,"  ituloy sa pahina 8
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ng ka hit anong pi nan syal o ma ter yal 
na ayu da mu la sa gub yer no ng Pi li ‐
pi nas. 

Sa pag ta gal ng lockdown, ram ‐
dam ni Ju lie ang pa ngu ngu li la la lu ‐
na ka pag na ki ki ta ni ya ang mga sa ‐
ra dong paa ra lan. Nag-a la la si yang 
mak wa ran ti na nang mag-i sa, mau ‐
bu san ng pe ra at re kur so at hin di 
ma kau wi. Pa ra pa gaa nin ang pa ki ‐
ram dam, na ki ki pagkwen tu han na 
la mang si ya sa kap wa ni yang mga 
mig ran teng Pi li pi no. 

Ang pa na hong ito ay nag mu lat 
sa kan ya sa mga prob le mang pan li ‐
pu nan, na ba go pa ang so syo -e ko ‐
no mi ko at pang ka lu su gang kri sis na 
da la ng pan dem ya, ay mis tu lang 
umaa li gid la mang sa kan yang pang-
a raw-a raw na bu hay bi lang isang 
mig ran teng mang ga ga wa. Lu ma lim 
ang pag-u na wa ni ya sa mga da hi lan 
kung ba kit mil yun-mil yong Pi li pi no 
ang na tu lak na ma ngi bang-ban sa. 

Na ka tu long sa kan yang pag-u ‐
na wa ang pag ba ba sa ng mga pam ‐
pu li ti kang ba ba sa hin na ini la lat ha la 
ng mga prog re si bo at re bo lu syo nar ‐
yong Pi li pi no. Na tag pu an at si nu ‐
bay ba yan ni ya ang mga web si te ng 
re bo lu syong Pi li pi no, ka bi lang ang 
dyar yong Ang Ba yan, at mga 
akawnt ng mga re bo lu syo nar yong 
or ga ni sa syon sa social me dia. Hi git 
sa pag-u na wa sa mga pang ya ya ri sa 
pu li ti ka, na ka tu long ang mga ito 
pa ra mas mau na wa an niya ang kan ‐
yang ka pa tid na pu mi li ng lan das na 
ka kai ba sa kan ya. 

Li ngid sa kaa la man ng mga kap ‐
wa ni yang mig ran te, may ka pa tid si 
Ju lie na Pu lang man di rig ma—si Ka 
Elmo, ka sa pi ng Ba gong Huk bong 
Ba yan sa Min da nao. 

Ang re gu lar na pag-ug nay sa 
kan ya ni Ka Elmo ang na ging daan 
pa ra "ma or ga ni sa at ma kon so li da" 
si ya ka hit sa ma la yo. Si Ka Elmo ang 
nag bi gay sa kan ya ng mga ba ba sa ‐
hin tung kol sa pam ban sa-de mok ra ‐
ti kong re bo lu syon at su la ting 
Marxis ta-Le ni nis ta na nag ta as sa 
kan yang ka mu la tan sa pu li ti ka at 
ideo lo hi ya. 
Ma ting kad na 

pag ka kai ba  
Sa palitan ng mensahe 

ng mag kapatid gamit ang 
selpon, na pag-u sa pan ni la 
ang pal pak na tu gon ni 
Rod ri go Du ter te sa pa na ‐
hon ng kri sis sa ka lu su gan 
na du lot ng Covid-19, la lu ‐
na sa sis te ma ng edu ka ‐
syon sa Pi li pi nas. Ma la pit sa ka ni ‐
la ang usa pin da hil na ging gu ro si 
Ka Elmo sa loob ng isang taon ba ‐
go si ya su ma pi sa BHB. Gu ro rin 
ang ka ni lang ina sa isang pam pub li ‐
kong paa ra lan. 

Ma la yo man si Ju lie sa Pi li pi nas, 
ram dam ni ya ang pag hi hi rap ng 
mga gu ro at es tud yan te. 

“Pa rang pi na ba ya an na lang ng 
gub yer no ang mga gu ro at es tud ‐
yan te,” pu na ni Ju lie nang ma la man 
ni ya na ang hu mu hu got sa sa ri ling 
bul sa ang na nay ni la pa ra sa mod ‐
yul at ku nek syon sa in ter net da hil 
wa la o hin di sa pat ang mga sub sid ‐
yo o ala wans pa ra sa mga ito. 

Ma da las ma pag-u sa pan ng 
mag ka pa tid ang ma ting kad na pag ‐
ka kai ba ng tu gon sa pan dem ya ni 
Du ter te kum pa ra sa mga lider sa 
ibang bansa. Hindi maiwasan ni 
Julie na ikumpara ang mas maagap 
na tugon sa pandemya at mas ma ‐
un lad na sistemang pangka lu su gan 
sa bansang pinagtratrabahuan 
niya. 

Hindi nalalayo ang sitwasyon ng 
mga Pilipino sa mamamayan ng 
bansang nag-ampon kay Julie, pero 
malayong mas matino ang pagtugon 
doon sa pandemya. Suyang-suya si 
Julie sa tugon ng gubyernong 
Duterte, laluna sa pananatiling 
sarado ng mga eskwelahan, di tulad 
sa kanyang pinagtatrabahuhan.  

"Ipi ni pi lit ka si ni Du ter te na 
umang kop na lang ang mga Pi li pi no 
sa 'ba gong nor mal' pe ro ang to too, 
ang kan yang ba gong nor mal ay 
pag no nor ma li sa lang sa mga ka bi ‐
gu an at inu til na mga patakaran ng 
re hi men, ko rap syon at ma ling 
pagpra yo ri ti sa sa bad yet ng gub ‐
yer no,” ani Ju lie sa isa sa mga 
kwen tu han ni la ni Elmo. Ki nut ya din 
ni ya ang ayu da ng gub yer no na 

alam ni yang bat bat ng ko rap syon 
ang proseso. 

"Da pat bi nig yan ng kon si de ra ‐
syon pa ngu na hin ang mga mag sa sa ‐
ka at Lu mad, na si yang mga pi na ka ‐
bul ne rab leng sek tor, sa pag pap la no 
ng blen ded learning," ani ya. Hin di 
isi naa lang-a lang ng gub yer nong 
Du ter te ang daan-da ang mga mag-
aa ral na wa lang ak ses sa in ter net at 
kur yen te la lu na ang mga gu ro at es ‐
tud yan te sa mga pru bin sya at ma la ‐
la yong lu gar. "Ma ra mi sa ka ni la ang 
nag la la kad ng ilang oras pa ra ma ‐
ka ku ha ng mga mod yul," kwen to sa 
kan ya ni Ka Elmo. 

Ga lit na ga lit si Ju lie sa ma tin ‐
ding pang-aa ta ke ng pa sis tang re hi ‐
men sa mga paa ra lang Lu mad at 
sentro ng mga bak wit. Hin di na ka ‐
gu lat-gu lat sa kan ya na ma ra ming 
mag sa sa ka at Lu mad ang bu ma ba ‐
ling sa ar ma dong re bo lu syon bi lang 
pa ra an pa ra wa ka san ang ka ni lang 
na ra ra na sang pang-aa pi. 

“Ka pag hu mu pa na ang Covid-
19 at ka ka ya nin nang ma kau wi sa 
Pi li pi nas, bi bi si ta hin ki ta sa ka na yu ‐
nan,” pa nga ko ni ya kay Ka Elmo. 
Ha bang nag hi hin tay, na nga ko si yang 
ipag pa tu loy ang pag-aa ral at pag-
aa lam tung kol sa ma ta ga lang dig ‐
mang ba yan ng ma ma ma yang Pi li pi ‐
no at “kung ka ka ya nin" ay mag si ‐
mu la ng gru po sa bansang 
kinaroroonan niya pa ra "su por ta han 
ang pa ki ki ba ka sa ating ba yan.”

"Pagkamulat...,"  mula sa pahina 7
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Impo sib leng wa lang ki na la man si Rod ri go Du ter te sa na ga nap na 
“eng ran deng sab wa tan” pa ra hut hu tan ang gub yer no ng bil yun-bil ‐

yong pi so sa ka sag sa gan ng pan dem ya noong na ka ra ang taon. Na sa 
sentro si ya ng pang ga gantso na isi na ga wa pa ngu na hin sa pa ma ma gi ‐
tan ng kai bi gan ni yang ne go sya nteng Chi ne se at tagapayo sa 
ekonomya na si Micha el Yang, mga upi syal ng Phar mally Phar maceu ‐
tical Cor po ra tio n at mga da ti at ka sa lu ku yang upi syal ng Procu re ment 
Service ng De partment of Bud get and Ma na ge ment (PS-DBM). 

Ito at iba pa ang la man ng ini ‐
syal na ulat ng Se na te Blue Rib bon 
Com mit tee (BRC) na isi na pub li ko ni 
Sen. Richard Gor don noong Oktub re 
19. Ini la bas ng Se na do ang ulat sa 
ka bi la ng mga pam bu bus ka, pan la ‐
la it at pa ni nin dak ni Du ter te sa mga 
se na dor sa tang kang ha ra ngin ang 
pag di nig na si ni mu lan noong Agos to 
18. Hin di na pi gi lan ang im bes ti ga ‐
syon ka hit sa bi nan ta an ni Du ter te 
ang mga se na dor na ipa pa ku ku long 
at ipi nag ba wal ang pag da lo ng mga 
myembro ng kan yang ga bi ne te sa 
mga pag di nig. 

Pi na hin tu lu tan ni Du ter te ang 
kan yang mga kai bi gan na li ma sin 
ang pon do ng gub yer no, ayon sa se ‐
na dor. Ka bi lang sa mga naung kat na 
ano mal ya ng BRC ang su mu su nod: 

1) Maa no mal yang ipi na sa ng 
De partment of Health (DOH) ang 
₱47.7 bil yong pon do ni to sa PS-DBM 
noong Abril 2020 nang wa lang 
angkop na do ku men ta syo n. Ang PS-
DBM ay pi na mu mu nu an noon ni 
Christop her Lao, tau han ng upi si na 
at ma ki nar ya sa pa nga ngam pan ya 
ni Du ter te noong 2016. 

2) Mu la sa pon do ng DOH, igi ‐
na wad ni Lao sa Phar mally ang di 
ba ba ba sa wa long kontra tang na 
may ka buuang ha la ga na ₱11.486 
bil yon ka hit wa la itong sa pat na ka ‐
pi tal. 

3) Ma hi git dob le ang pre syo ng 
mga per so nal pro tective equip ment 
na bi ni li ng PS-DBM mu la sa Phar ‐
mally sa ha la gang ₱1,910 ka da set 
ga yong may nag be ben ta ng ₱945 
ka da set noong pa na hon ding iyon. 

4) Ha los dob le ang pre syo ng 
mga test kit na bi ni li ng PS-DBM sa 

Phar mally sa ha la gang 
₱1,720 ka da isa ga yong ibi ‐
ne ben ta ito sa ₱925/pi ra so 
ng ibang kum pan ya. 

5) Pe ke ang ad res na ini la gay ng 
tat long upi syal ng kum pan ya ng ka ‐
ni lang upi si na, ga yun din ng ka ni lang 
ti nu tu lu yan at da hil di to ay hin di si ‐
la ma ha gi lap sa unang mga ling go 
ng pag di nig. 

6) Ang may-a ri ng Phar mally na 
si Huang Tzu Yen, at ang fi nancier 
ni to na si Micha el Yang ay na ha ha ‐
rap sa ka song pang ga gantso sa Tai ‐
wan. Lu ma bas sa pag di nig na “pi na ‐
hi ram” ni Yang ang Phar mally ng 
mil yun-mil yong pi song ka pi tal pa ra 
ipam ba yad sa mga sup la yer ni to na 
na ka ba se sa Chi na. Ta li was ito sa 
unang pa ha yag ni Yang na wa la si ‐
yang ki na la man sa Phar mally, li ban 
sa pag pa pa ki la la sa mga upi syal ni to 
sa mga kum pan yang sup la yer sa 
Chi na. 

7) Ini lu sot ng Phar mally ang 
expi red na mga face shi eld sa pa ma ‐
ma gi tan ng pag ba go ng mga expi ra ‐
ti on da te sa mga ka hon ni to. 

8) Pi na la bas ng PS-DBM na nag ‐
ka ro on ng mga de li be ri ng mga ga ‐
mit-me di kal ka hit hin di ito to too. 

9) Gi na mit ng Phar mally ang 
mga erop la no ng AFP pa ra ku mu ha 
ng sup lay sa Chi na. 

10) Hin di nag ba yad ng bu wis 
ang Phar mally sa Pi li pi nas sa ka bi la 
ng pagtabo nito ng bil yun-bil yong 
pi so mu la sa mga kontra ta ng gub ‐
yer no. 

Kaug nay ni to, ini re re ko men da 
ng BRC ang pag sa sam pa ng mga ka ‐
song kri mi nal, ka bi lang ang perjury 
o pag si si nu nga ling, la ban kay Yang. 

“Engrandeng sabwatan” nina Duterte, 
DBM at Pharmally, inulat ng Senado

Ka ka su han din ang da ting officer-
in-char ge ng PS-DBM na si Lloyd 
Chris top her Lao, at ka sa lu ku yang 
di rek tor ni to na si War ren Liong ng 
mga ka song ka ti wa li an, ko rap syon 
at pan li lin lang sa ka ban ng ba yan. 
Sa sam pa han din ng ka song pal si pi ‐
ka syon ng mga do ku men tong pam ‐
pub li ko ang mga upi syal ng PS-DBM 
na pu mir ma sa mga pa pe les ng mga 
pe keng de li be ri. 

Ka ka ha ra pin na man ng mga di ‐
rek tor at upi syal ng Phar mally ang 
ka song kri mi nal ng pag si si nu nga ‐
ling, pag bi bi gay ng mga ma ling im ‐
por ma syo n, es tafa at mga pag la bag 
sa Ba ya ni han To Heal As One Act. 

Na na na ti ling na sa kus to di ya ng 
Se na do si Linconn Ong, isa sa mga 
upi syal ng kum pan ya, du lot ng kan ‐
yang pag tang ging ibun yag kung 
mag ka no ang "i pi na hi ram" ni Yang 
sa Phar mally. 

Sa mga ulat, nag ta ta go na si 
Yang at ang ma ta ta as na upi syal 
Phar mally ba go pa isa pub li ko ng Se ‐
na do ang mga re ko men da syong ito. 
Ma la ki ang po si bi li dad na wa la na 
ang mga ito sa ban sa, ayon sa ser ‐
ge ant-at-arms ng Se na do.

Noong Oktubre 19, nagprotesta 
ang mga progresibong organisasyon 
sa harap ng Senado upang singilin 
ang rehimeng Duterte sa pangungu‐
rakot at paglulustay nito ng pondo 
sa pandemya. Bago nito, naglabas 
ng pahayag ang mahigit 300 duktor 
pa ra kundenahin ang mga upisyal 
ng rehimen na “walang alam, wa ‐
lang hiya at sugapa.”


