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Sa nag da ang ilang ling go, su ‐
nud-su nod ang ban ta at hak ba nging 
su ma sa ga sa sa de mok ra ti kong ka ra ‐
pa tan ng ma ma ma yan na mag pa ha ‐
yag at sa ma-sa mang ipa ma las ang 
ka ni lang hi na ing at pro tes ta. Hin di 
ba ba ba sa tat long ak syong ma sa sa 
lan sa ngan ang ma ra has na bi na tu ta, 
bi num be ro at bi nu wag ng mga pu lis. 
Ang mga ito'y nag pa ba lik sa ma pa ‐
pa it na alaa la ng pa ni ni il sa pa na hon 
ng pa sis tang dik ta du rang Marcos 
kung kai lan tu wi rang pi nag ba wa lan 
ang mga tao na mag ti pon at ko lek ti ‐
bong mag pa ha yag. 

Sa pag bi bi gay-mat wid sa gi na ‐
wang ma ra has na pag bu wag, igi ni it 
ng mga upi syal ng pu lis na ang mga 
ra li ay "pang gu gu lo." Pi na la la bas na 

"i li gal" ang mga ra li yis ta at ang mga 
ka ba ta ang lu ma la hok ay "bik ti ma ng 
pang-uud yok." Pi lit na ni lu lu nod ang 
bo ses ng ma ma ma yang nag wa wak si 
sa pa nu num ba lik ng mga Marcos sa 
po der at nag ha ha yag ng hi na ing la ‐
ban sa ma la wa kang pan da ra ya sa 
nag da ang elek syo n. 

Gi na ga mit ng Phi lip pi ne Na tio nal 
Po lice (PNP) ang Ba tas Pam ban sa 
880, na pi nag ti bay sa ila lim ng dik ‐
ta du rang Marcos, pa ra tak da an ng 
hang ga nan ang ka ra pa tan ng ma ‐
ma ma yan na mag ra li sa lan sa ngan. 
Ta ha sang idi ne dek la ra ng PNP ang 
pa ta ka rang an ti-de mok ra ti ko at ini ‐
la tag ang ma gi ging pa ta ka ran sa ila ‐
lim ng re hi meng Marcos II. 

Ang pa nu nu pil sa mga ra li sa 

Pa ni ni il at pan li lin lang ang magiging 
sang kap ng pag ha ha ring Marcos II

Hin di pa man ga nap na na kauu po si Fer di nand Marcos Jr. sa ni na kaw 
ni yang tro no, na ka su ngaw na ang ba la raw ng pa sis tang pa ni ni il at 
pan li lin lang, pa ngi ta in ng ka di li mang ha ha ra pin ng sam ba ya nang Pi li ‐

pi no sa da ra ting na anim na taon. 

lan sa ngan ay pag pa pa ki tang-gi las 
ng mga upi syal ng PNP kay Marcos 
Jr., upang patunayang han da si lang 
pag sil bi han ang ka gus tu han ng anak 
ng dik ta dor ka tu lad na nag sil bi si la 
noong mga bas to ne rong ta ga sa way 
sa si nu mang mag sa li ta o ku mi los la ‐
ban sa ko rap syo n, pan da ram bong at 
pa ni ni il sa ila lim ng ba tas mi li tar. 

Na ki ki ni-ki ni ta ring kaa ki bat sa 
pa ni ni il sa mga de mok ra ti kong ka ra ‐
pa tan, ti tin di ang pan li lin lang at 
pag ta ta kip sa mga kri men ng mga 
Marcos sa ta bing ng "pag de de ba te 
ukol sa ka say sa yan" at diu ma no'y 
"pag bi bi gay ng pa nig" ng mga 
Marcos. Ga ga mi tin ng mga Marcos 
ang pam pu li ti kang ka pang ya ri han at 
ma la wak na re kur so ng gub yer no 
pa ra ma ka pa ngi ba baw ang ma ka-
Marcos na pam ba ba luk tot sa ka say ‐
sa yan at ka to to ha nan sa mas mid ya, 
social me dia, edu ka syon at kul tu ra. 

Sa iba't ibang ka pa raa nan ay gi ‐
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NilalamanANG

Ang Ang Bayan ay inilalathala dalawang beses bawat buwan
ng Komite Sentral ng Partido Komunista ng Pilipinas

Ang Ang Bayan ay inilalabas sa
wikang Pilipino, Bisaya, Iloco, 

Hiligaynon, Waray, Ingles at Espanyol. 
Tumatanggap ang Ang Bayan ng mga 
kontribusyon sa anyo ng mga artikulo 

at balita. Hinihikayat din ang mga 
mambabasa na magpaabot ng mga 

puna at rekomendasyon sa ikauunlad 
ng ating pahayagan. 
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ni gi pit ang mas mid ya upang pi gi lang 
ma gam pa nan ang tra ba ho ni to sa 
pag si si wa lat ng ka to to ha nan sa ha ‐
lip na bu ma lik sa pa pel ni to noong 
ba tas mi li tar na ta ga pagbrod kas la ‐
mang ng sa sa bi hin ng mga Marcos at 
ka ni lang mga upi sya l. Iti nu tu lak ng 
mga Marcos na upi syal na big yan ng 
mas ma la king es pa syo ang ma su su ‐
gid ni lang ta gap ro pa gan da sa social 
me dia (mga "vlog ger") upang lu nu ‐
rin at i sasan ta bi ang mas mid ya. Ang 
kri ti kal na mga ma ma ma ha yag at 
brod kas ter, ma ging mga aka de mi ko 
at eksper to, ay pi nag ka kai tan ng 
pag ka ka ta ong ma ka pag ta nong o 
ma ka pa ngal kal ng im por ma syo n, di ‐
nu du mog ng pa nu nu ya o ka ya'y ta ‐
ha sang pi nag ba ban ta an. 

Pi ni pi li pit ang sa li tang "pag ka ‐
kai sa" upang pa lu hu rin ang la hat sa 
ka pang ya ri han ng mga Marcos, bil ‐
hin ang ka ta pa tan ng mga huwes, 
pu li ti ko at ma la la king ne go sya nte, 
pa ta hi mi kin o sa ga sa an ang mga tu ‐
mu tu tol, upang ga yo'y do mi na han 
ang la hat ng as pe to ng pu li ti ka at li ‐
pu nan. Ga nap nang kontro la do ng 
mga Marcos ang Se na do at Kong re ‐
so. Hindi malayong isunod rin ang 
Korte Suprema. 

Pas pa san nga yon ang pag la la tag 
ng mga sang kap ng pa ni ni il at pan li ‐
lin lang pa ra sa pag ta tag ng pag ha ‐

ha ring may ab so lu tong kontrol ng 
mga Marcos sa es ta do at li pu nan. 
Ang ka pang ya ri hang ito ay ti yak na 
ga ga mi tin upang si gu ru hin ang in te ‐
res ng mga Marcos ka bi lang ang 
$10-bil yong na kaw na ya man, mga 
de po si to sa mga bang ko, mga dya ‐
man te, mga man syo n, mga ma ma ‐
ha ling la ra wan at iba pang ob ra, 
hin di ba yad na bu wis, at pa ti na pa ‐
ra ga nap na ma kai was sa pa na na gu ‐
tan sa ilanlibong pi na tay, ti nortyur 
at pi na hi ra pan noong ma di lim na 
pa na hon ng ba tas mi li tar. 

Ang pag ba ling sa ti ra ni kong pa ‐
ni ni il at pan li lin lang ang muk ha nga ‐
yon ng ma ka-u ring pag ha ha ri ng 
neo ko lon yal na es ta do ng mga bur ‐
ges kumpra dor at pa ngi no ong may ‐
lu pa. Sa git na ng pan da ig di gan at 
lo kal na kri sis, la long nag-ii ba yo ang 
pag ka ga ha man ng mga nag ha ha ring 
pang ka tin sa ha ngad na so lo hin ang 
ku mi ki tid na pa ki na bang ng ka ni lang 
pa ki ki pag sab wa tan sa da yu hang 
ma la la king bang ko at kor po ra syo n. 

Pa bor sa mga nag ha ha ri na ga ‐
mi tin ang ab so lu tong ka pang ya ri han 
upang sa ga sa an ang pam ban sang 
so be ran ya, to dong hut hu tin ang ya ‐
man ng ban sa at pag ka ki ta an ang 
ba yan. Ang la bis na ka pi tal na ha wak 
ng mga bang ko sa US, Ja pan at Chi ‐
na ay gi na ga mit na pang-u tang sa 

nga lan ng "ka un la ran" pa ra ibi li ng 
ka ni lang mga ka la kal at ser bi syo. 

Ma ta pos pir ma han ka ma kai lan 
ni Du ter te ang ba gong mga neo li be ‐
ral na ba tas, nag ma ma da li nga yong 
ma ka pa sok ang mga kum pan yang 
Ame ri ka no sa pag mi mi na at mga 
plan ta syo n, la lu na sa Min da nao. 
Kaa ki bat ni to ang pi na ig ting na 
kam pan ya ng pa nu nu pil la ban sa 
ma sang mag sa sa ka at mga mi nor ‐
yang ma ma ma yan pa ra pa la ya sin 
si la at aga win ang ka ni lang mga lu ‐
pa. Ang ma la la king bur ge sya at bu ‐
ruk ra tang ma ka-Marcos ay ti yak na 
pa tu loy na ma ki ki na bang sa ma la la ‐
king kontra ta sa gub yer no sa 
impras truk tu ra, kontrol sa pam pub ‐
li kong yu ti li dad at iba pa. 

Ha bang may ilang ma la la king 
bur ge sya at bu ruk ra tang ka pi ta lis ‐
tang na gi ging bil yu nar yo, ma yor ya 
ng ma ma ma yan ay na sa sad lak sa 
hi rap at gu tom, ma ba bang sa hod, 
ma la wa kang di semple yo at ka wa lan 
ng ki ta. Pa lub ha nang pa lub ha ang 
ka ni lang pag du ru sa ha bang pa la lim 
nang pa la lim ang kri sis ng nag ha ha ‐
ring sis te mang ma la ko lon yal at ma ‐
lap yu dal. 

Pa ra sa ma ma ma yang Pi li pi no, 
la lu na pa ra sa mga mang ga ga wa at 
ma sang anak pa wis, wa lang ibang 
ha han tu ngan ang pag la la tag ng 
pag ha ha ring ab so lu to ni Marcos Jr., 
kun di ang pag ka ka it ng ka ni lang 
mga ka ra pa tang de mok ra ti ko at 
pag sa sa ra ng iba't ibang la ra ngan 
ng ma la yang pa ma ma ha yag. Iti nu ‐
tu lak si la ng ka la ga yan na iba yong 
mag kai sa at sa ma-sa mang ku mi los 
pa ra iha yag ang ka ni lang mga hi na ‐
ing at ipag tang gol ang ka ni lang in ‐
te res at ka pa ka nan. Da pat ku mi los 
ang prog re si bo at pat ri yo ti kong mga 
uri at sek tor pa ra buuin sa buong 
ban sa ang pi na ka ma la pad na nag ‐
ka kai sang pren te ng la hat ng pwer ‐
sang de mok ra ti ko pa ra ihi wa lay ang 
ab so lu tong pag ha ha ring Marcos II. 

Kaa lin sa bay ni to, da pat pa la ka ‐
sin ang re bo lu syo nar yong ar ma dong 
pa ki ki ba ka sa ka na yu nan. Ka tu lad 
sa na ka ra an, mag si sil bi ang Ba gong 
Huk bong Ba yan bi lang di na ti ti nag 
na moog ng pag la ban ng ba yan sa 
pa sis tang ti ra ni ya.
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Ga nap nang na ka pa num ba lik sa po der ang mga 
Marcos nang ip rok la ma si Fer di nand Marcos 

Jr.  bi lang ika-17 pre si den te ng reak syu nar yong gub ‐
yer no ng Re pub li ka ng Pi li pi nas noong Ma yo 25. Ka sa ‐
bay ni to, na pa la wig din ng mga Du ter te ang ka ni lang 
pag ha ha ri sa pag ka pa na lo ni Sa ra Du ter te bi lang bi se 
pre si den te. 

Ani mo’y ipi na muk ha ng mga 
Marcos sa sam ba ya nan ang ka ni ‐
lang pag ba wi ng po der nang umak ‐
yat sa en tab la do sa ha rap ng pi ‐
nag-i sang se syon ng Kong re so ang 
buo nilang pa mil ya, sa pa ngu ngu na 
ng inang si Imel da, na da pat ay na ‐
sa ku lu ngan. 

Pu ma lak pak sa “ma ka say sa ‐
yang” eksenang ito ang ka lak han ng 
mga myembro ng Kong re song pi na ‐
mu mu tik ti kan ng mga di nas ti yang 
pam pu li ti ka. Ta nging ang blo keng 
Ma ka ba yan ang nag pa ha yag ng ma ‐
tin ding ga lit sa pa ma ma gi tan ng 
pag si gaw ng ka ni lang pag tu tol at 
pag la bas sa bul wa gan sa pa na hon 
ng prok la ma syo n. 

Bin wel ta han ng Par ti do Ko mu ‐
nis ta ng Pi li pi nas ang pagdiriwang 
ng mga Marcos bi lang isang “ma la ‐
king in sul to sa ko lek ti bong alaa la ng 
ma ma ma yang Pi li pi no” na nag-al sa 
at nag pa la yas sa ka ni la. Sa la bas ng 
Kong re so, inud yok ng ek se na ang 
ga lit ng ma ra mi at lu ma ga nap ang 
pa na wa gang iku long si Imel da na hi ‐
na tu lan ng 77 taong pagkakakulong 
sa pi tong ka so ng ka ti wa li an noon 
pang Nob yembre 2018. 

Gub yer no ng mga ti ra no
at tek nok ra ta 

Tu lad ng inaa sa han, ginan ‐
timpalaan ni Marcos Jr. ang kanyang 
mga tauhan at alyado ng mga 
pusisyon sa kanyang gabinete. 
Kabilang dito ang mga angkan na 
nakinabang sa diktadura ng kanyang 
ama. 

Pa ra ti ya king tu luy-tu loy ang 
da loy ng di sim por ma syon at kontro ‐
lin ang ka ni lang kwen to, iti na la ga 
ni ya bi lang Execu tive Secre tary si 

Victor Rod ‐
riquez, ang 
ma ta gal na 
ni yang chief 
of staff at 
ta ga pag sa li ‐
ta sa pa na ‐
hon ng kam ‐
pan ya. Gi na ‐
wa na man ni yang Press Secretary si 
Ro se Beat rice Cruz-Ange les, isang 
“vlog ger” na nag pa pa tak bo sa mga 
troll farm, na gi na mit sa kam pan ya 
ng pag re bi sa sa ka say sa yan. 

Ta ta yong ka li him ng De partment 
of Educa ti on si Sa ra Du ter te ha bang 
ang kan yang ta ga pag sa li tang si 
Chris ti na Garcia-Frasco ay sa De ‐
partment of Tou rism. Ta ta yong ka li ‐
him ng De partment of Social Welfa re 
and Deve lop ment ang brod kas ter na 
si Erwin Tulfo (ka pa tid ng na ha lal na 
se na dor na si Raffy Tulfo at ng da ‐
ting Tou rism Secre tary na si Wan da 
Tulfo-Teo). Hi ni rang na Special 
Assis tant to the Pre si dent si da ting 
Davao del Nor te Rep.  Anton Lag da ‐
meo Jr. Si Rodrigo Du ter te mis mo ay 
na ba ba li tang ita ta la ga bi lang “drug 
czar,” na isang ka ba lin tu na an sa la ‐
hat ng mga ka song ha ha ra pin ni ya 
kaug nay sa huwad na gera kontra-
droga. 

Hin di gi na law at la lu pang si nu ‐
ha yan ng mga tek nok ra tang ta ga ‐
pag ta gu yod ng neo li be ra lis mo ang 
kan yang “tim sa eko nom ya.” Bi nu ‐
buo ito ni na Benja min Diok no bi lang 
ka li him ng De partment of Fi nance, 
Fe li pe Me dal la bi lang gu ber na dor ng 
Bang ko Sentral ng Pi li pi nas, Alfredo 
Pascual sa De partment of Tra de and 
Industry, at si Arse nio Ba li sacan sa 
Na tio nal Eco no mic and Deve lop ment 

Pa mil yang Marcos,
ga nap nang na ka pa num ba lik sa po der

Aut ho rity. 
Sa man ta la, iti na la ga ni yang ka ‐

li him ng De partment of Jus tice si Je ‐
sus Cris pin Re mul la, anak ng da ting 
gu ber na dor na si Jua ni to Re mul la Sr. 
na isa sa pi na ka ma su gid na ali pu res 
ni Marcos Sr.  Uma ni ang Re mul lang 
ito ng ba ti kos noong pa na hon ng 
kam pan ya ma ta pos i-red-tag ni ya 
ang mga du ma lo sa ra li ng tam ba ‐
lang Le ni-Ki ko sa Cavi te. 

Isa ring anak ng da ting ali pu res 
ang iti na la ga ni Marcos Jr.  sa De ‐
partment of Mig rant Wor kers. Hi ni ‐
rang sa pu si syon si Su san Ople, anak 
ng da ting Mi nis ter of La bor na si 
Blas Ople, ang pa ngu na hing pro pa ‐
gan dis ta ng “Ba gong Li pu nan.” Pi ‐
nu no na man ng Pre si den ti al Ma na ‐
ge ment Staff si da ting Ma ni la 
Rep.  Ze nai da Angping, isa pang lo ‐
ya lis ta.

Samantala, pwersahang binu ‐
wag ng mga pu lis ang martsa ng mga 
progresibong grupo mula sa bakuran 
ng Commission on Human Rights 
(CHR) tungo sa Kongreso sa araw ng 
proklamasyon. 

Bi nom ba nila ng tu big at bi na tu ‐
ta ang mga ra li yis ta na nag re sul ta 
sa pag ka su gat ng 14 ka tao. Ga bi pa 
la mang ng Ma yo 24, na kaa bang na 
ang mga pulis sa lu gar. Uma ni nang 
ma la wa kang pag ba ti kos ang ma ra ‐
has na dispersal.
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Daan-da ang pa mil ya sa Ma gu in da nao, Lanao at Ifu gao,
lu mi kas da hil sa pam bo bom ba at mi li ta ri sa syon

Lu mi kas ang daan-da ang pa mil ya sa mga ba yan sa Ma gu in da nao, Lanao del 
Sur at Ifu gao ma ta pos ang ser ye ng pam bo bom ba at mi li ta ri sa syon ng Armed 

Forces of the Phi lip pi nes (AFP) sa ka ni lang mga ko mu ni dad noong Ma yo 23.

Ma hi git 600 pa mil ya sa ba yan ng 
Da tu Sa li bo, Ma gu in da nao ang na pi ‐
li tang lu mi kas ka su nod ng pam bo ‐
bom ba ng AFP sa Ba ra ngay Gan ta. 
Pi na la bas ng mga sun da lo na tar get 
ng pam bo bom ba ang isang “gru po 
ng te ro ris ta.” 

Ayon sa mga re si den te ng Da tu 
Sa li bo, na gu lan tang si la nang big ‐
lang uma li ngaw ngaw ang ma la la kas 
na mga pag sa bog mu la sa da la wang 
FA-50 fighter jet at da la wang MG-
520 at tack he licop ter ban dang alas-
7 ng uma ga. Nag pa sa bog din ng mga 
105 mm Ho witzer na na kap wes to sa 
isang kam po ng mi li tar. 

Dis ma ya do ang mga re si den te 
da hil na ga nap ang pambobomba ha ‐
bang gi nu gu ni ta ni la ang ani ber sar ‐
yo ng pag  kub kob ng Ma ra wi City 
noong 2017. 

Sa Ifu gao, 122 pa mil ya o hi git 
500 ka tao ang lu mi kas sa Ba ra ngay 
Na mal, Asi pu lo du lot ng ma la wa kang 
ope ra syong mi li tar ng 54th IB ma ta ‐

pos ang diu ma no'y engkwentro ng 
yu nit ni to sa Ba gong Huk bong Ba yan. 

Pi ni gi lan ng lo kal na gub yer no 
ang mga re si den te na bu ma lik sa ka ‐
ni lang ko mu ni dad na lubhang nakaa ‐
apek to sa ka ni lang ka bu ha yan.

Dalawampu't isang beses na ki ‐
nan yon ng AFP ang mabundok na 
bahagi ng Maguing, Lanao del Sur 
noong Mayo 21 mula alas-2 ng 
madaling araw hanggang hapon. Muli 
nilang kinanyon ang naturang lugar 
noong Mayo 28 ng hapon kung saan 
pitong bala ng kanyon ang kanilang 
pinasabog. Lubhang apektado ng 
mga pambo bomba ang kabuhayan ng 
masang Moro sa lugar. 

Sa man ta la, nag-istra ping ang AFP 
ga mit ang isang Black Hawk na he li ‐
kop ter sa ma bun dok na ba ha gi ng Ja ‐
bo nga, Agu san del Nor te noong Ma yo 
19. Nag du lot ng ta kot sa mga si bil yang 
ko mu ni dad ang na tu rang in si den te. 

Noong Ma yo 26, wi na sak ng mga 
nag-oo pe ra syong sun da lo ng 62nd IB 

ang mai san at nag na kaw ng ma nok 
ng mga mag sa sa ka sa Ba ra ngay 
Quin tin Re mo, Moi ses Pa dil la, Neg ros 
Occi den tal. Si mu la pa Ma yo 12 ay mi ‐
li ta ri sa do na ang na tu rang ba yan at 
ka la pit ni tong mga ba yan ng Isa be la 
at La Cas tel la na sa Neg ros Occi den ‐
tal at Gui hul ngan City, Val le her mo so 
at Can la on City sa Neg ros Ori en tal. 

Pag-a res to. Di na kip ng mga 
pu lis si na Percival Del lo mas at Dar ‐
win Gue las, mga li der mag sa sa ka sa 
Sor so gon, sa isang tsek poynt sa 
mga pru bin sya ng Sor so gon at Albay 
noong Ma yo 28. 

Si Del lo mas ay li der ng Sa ma ‐
hang Mag bu bu kid sa Sor so gon ha ‐
bang si Gue las ay ba ha gi ng re hi yu ‐
nal na kon se ho ng Ki lu sang Mag bu ‐
bu kid ng Pi li pi nas–Bi kol. Ki na su han 
si Del lo mas ng pag la bag sa Anti-
Terrorism Act ha bang si Gue las ay 
si nam pa han ng ga wa-ga wang ka ‐
song pag pas lang. 

Noong Hun yo 2, di na kip sa Ba ‐
ra ngay Pi non ti ngan, Gu bat, Sor ‐
sogon at si nam pa han ng ga wa-ga ‐
wang ka so na pag pas lang si Jhen 
Estil ler, myem bro ng Ami han-Bicol. 

Kaka ram pot na dag dag sa hod, ibi bi gay sa mang ga ga wa

Ma ta pos ang ilang taon, di nag da gan nang ka ti ting ng re hi meng Du ter te 
ang sa hod ng mga mang ga ga wa sa ban sa. Nag ta as ng sa hod ang ka ra ‐

mi han ng mga re hi yon nang ₱15 hang gang ₱110.

Ipa tu tu pad ang mga dag dag-sa ‐
hod sa da la wa hang gang tat long bi ga ‐
yan sa su su nod na da la wa hang gang 
tat long taon. Mag si si mu la ang ka lak ‐
han ng mga pag ta as ngayong Hun yo. 

Sa ka bi lang ban da, ma na na ti ling 
na ka pa ko sa ₱329 ang sa hod ng mga 
mang ga ga wa sa Re gi on IV-B. Ga ‐
yun din, ma la yong-ma la yo pa rin sa 
na ka bu bu hay ang sa hod ng la hat sa 
ka bi la ng mga dag dag. 

Pa tu loy ang pag gi gi it ng mga 
mang ga ga wa sa pa ngu ngu na ng Ki lu ‐
sang Ma yo Uno (KMU) pa ra sa ₱750 
na pam ban sang mi ni mun na sa hod. 

Nagpro tes ta si la sa ha ra pan ng Kong ‐
re so noong Ma yo 23 pa ra itu lak ang 
pag sa sa ba tas ng ka ni lang pa na wa gan 
at pag kontrol sa pag si rit ng pre syo ng 
la ngis at mga bi li hin. Si na lu bong ang 
pro tes ta ng ba ri ka da ng mga pu lis. 

Noong Ma yo 24, nag lun sad din 
ng pro tes ta ang mga myembro ng 
KMU-Sout hern Min da nao Re gi on sa 
ha rap ng DOLE-XI Re gio nal Office 
pa ra itu lak ang pa na wa gan pa ra sa 
pam ban sang mi ni mum na sa hod.

Nagkaroon ng parehong pagkilos 
na tinaguriang Flores de Endo sa 
Calamba, Laguna noong Mayo 31. 

Rehiyon

Re gi on I

Re gi on II

Re gi on III

Re gi on IV-A 

Re gi on IV-B 

Re gi on V 

Re gi on VI 

Re gi on X 

Re gi on XI

Re gi on XII

Re gi on XIII

NCR

Cor dil le ra

Dag dag sa hod
 

₱60-₱90 

₱50-₱75 

₱40 

₱47-₱97 

₱35 

₱55 

₱55-₱110 

₱15-₱22 

₱31 

₱32 

₱30

₱33 

₱50-₱60
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Ti nam ba ngan ng isang yu nit ng Ba gong Huk bong Ba yan (BHB)-Sul tan 
Ku da rat ang mga sun da lo ng 37th IB na bu ma bay bay sa hay wey 

ma la pit sa Sit yo Ba bang kaw, Ba ra ngay Pa ril, Ka la man sig, Sul tan Ku da rat 
noong Ma yo 31. Li mang sun da lo ang na pa tay at pi to ang na su ga tan. Du ‐
lot ni to, naan ta la ang isa sa ga wang ope ra syong kom bat ng 37th IB sa 
ba yan ng Pa lim bang.

37th IB, inam bus ng BHB-Sul tan Ku da rat
Boy kot ng mga mang ga ga wa sa 
Bicol Ste el Tra ding.  Nag ti pon  ang 

mga emple ya do ng Bicol Ste el To wer 

Tra ding  Cor po ra ti on  sa  Diver si on 

Road, Na ga City noong Ma yo 3031 

upang  ba ti ku sin  ang  hin di  pa tas  na 

mga  pa ta ka ran  at  barat  na  pagpapa ‐

sahod ng kum pan ya. Nag be ben ta ang 

kumpanya ng ba kal na pang konstruk ‐

syo n. 

#NeverAga in sa Ce bu at Iloi lo. 
Noong  Ma yo  21,  nag ti pon  ang  mga 

na ka lig tas  at  pa mil ya  ng mga mar tir 

ng  batas  militar  sa  Re dempto rist 

Com po und sa Ce bu City pa ra gu ni ta ‐

in ang mga ka lu pi tan ng dik ta du rang 

Marcos  Sr. Nag ti rik  din  si la  ng  kan ‐

di la at naga lay ng pa na la ngin pa ra sa 

la hat ng bik ti ma ng ka ra ha san ng es ‐

ta do. 

Sa Iloi lo City, martsa kontrati ra ni ya, 

di sim por ma syon at pamba ba luk tot  sa 

ka say sa yan  ang  ini lun sad  ng  mga 

prog re si bong  gru po  tu ngong  Iloi lo 

Provincial  Ca pi tol.  Ba go  ni to, Ma yo 

20, bi nuo ng Na tio nal Uni on of Stu ‐

dents  of  the  Phi lip pi nesPa nay  ang 

Ka ba ta an  Aga inst  the  Re turn  of 

MarcosDu ter te Alli ance.

Mga pro te sta ng ka ba ta an at 
mang ga ga wa sa La gu na. Iki na sa ng 
Youth  Defy  Marcos  and  Du ter te

Sout hern  Ta ga log  ang  Pro tes ta  de 

Ma yo mu la Ma yo 25 hang gang 27 sa 

Ca ra bao Park, Univer sity  of  the Phi ‐

lip pi nesLos  Baños.  Ito  ay  pag tu tol 

sa  pagu po  ni  Fer di nand  Marcos  Jr. 

bi lang ika17 pre si den te ng ban sa.

Sa man ta la,  noong  Hun yo  4,  iki na sa 

ng mga mang ga ga wa,  ri der,  drayber 
at  sor ter  ng  J&T  Express  ang  ka ni ‐

lang  pro tes ta  at  na la ba nan  ang  pam ‐

bu bu wag di to ng mga pu lis. Nag wel ‐

ga si la pa ra ba ti ku sin ang pam ba ba rat 

sa sa hod, ili gal na tang ga lan at uni on 
bus ting, ka wa lan ng be ne pi syo at ka ‐

lig ta san  sa  pag ga wa.  Ti nu tu lan  din 

ni la  ang  ili gal  na  pag si san te  sa  pa ‐

ngu lo  ng  Uni ted  Rank  and  Fi le 

Emplo ye es  ng  kum pan yang  J&T 

Express sa pru bin sya.

Iki na ga lak ng mamamayan sa lugar ang ini lu lun sad ng BHB na kam ‐
pan ya la ban sa malakihang pag tot ro so sa Ti mog Da gu ma. Sa isang ope ‐
ra syon ng BHB noong Hun yo 1, ma ta gum pay na na pa ti gil ang ili gal na 
ope ra syon sa Sit yo Ma nga, Ba ra ngay Ki bo hol, Pa lim bang. Da la wang ope ‐
rey tor ang pan sa man ta lang dinetine ng mga Pu lang mandirigma. Ang 
gru pong ito na pi na mu mu nu an ng isang Mondra gon Di gan dang ay ka sab ‐
wat ng  D.M. Consunji Incorporated (DMCI) sa ili gal na pag tot ro so. 

Ma sin sing ki nau sap ng mga Pu lang man di rig ma ang mga mag tot ro so 
at ipi na in tin di ang ka ha la ga han ng pag ta tang gol sa lu pang ni nu no at pa ‐
nga nga la ga sa ka li ka san. Na nga ko ang da la wa na iti ti gil ang ili gal na 
ope ra syon at pa ki ki pag tu lu ngan sa DMCI.

Sa Lanao del Sur, pinaputukan ng isang yunit ng BHB ang nag-
ooperasyong yunit ng 34th IB sa mabundok na bahagi ng Maguing noong 
Mayo 25. Dalawa ang napaslang sa mga sundalo habang tatlo ang 
nasugatan.

Sa ha rap ng su nud-su nod na pro tes tang ini lun sad ng mga re si den te 
ng South Co ta ba to, bi na lig tad ni Gov.  Rey nal do Ta ma yo Jr.  no ong 

Hun yo 3 ang unang re so lu syon ng sangguniang panlalawigan na pa hin tu ‐
lu tang bu ma lik ang ma pa ni rang open-pit mi ning sa pru bin sya. Sa kan ‐
yang pa ha yag sa su mu nod na araw, si na bi ni yang mi na da li ang de si syon 
at may ro ong kwestyu nab leng mga pro bi syon ang re so lu syo n.

Mga pro tes ta sa South Co ta ba to
la ban sa open-pit mi ning, umi ig ting

Wa lang na ki tang da hi lan ang gu ber na dor kung ba kit ipa wa wa lam bi sa 
ang pag ba ba wal da hil “ma ta gal na ni tong pin ro tek ta han ang ma ma ma ‐
yan ng South Co ta ba to.” 

Ga yun pa man, ki ni la la ni yang “ultra vi res” o lag pas sa aw to ri dad ng 
pa ma ha la ang pan la la wi gan ang pag ba ba wal sa open-pit mi ning da hil 
umii ral ang isang pam ban sang kau tu san na nag pa pa hin tu lot ni to. Ang 
na tu rang kau tu san (Execu tive Order 130) ay ini la bas ni Rod ri go Du ter te 
noong Abril 2021. Sa ga yon, ami na do si yang wa la itong epek to sa pla ‐
nong pag tu tu loy ng ope ra syon ng Sa git ta ri us Mi nes Inc. na iti nu tu ring na 
pi na ka ma pang wa sak sa la hat ng mga ope ra syong open-pit sa pru bin sya. 

Pi nu ri ng mga gru pong ma ka ka li ka san, re li hi yo so at  pansek tor ang 
de si syon ni Ta ma yo. Na na wa gan si la sa sang gu ni ang pan la la wi gan na ki ‐
la la nin ang de si syon at iga lang ang pag tu tol ng li bu-li bong ma ma ma yan 
ng South Co ta ba to. Ani Leon Dulce ng Ka li ka san PNE, da pat ba wi in ng lo ‐
kal na pa ma ha la an ang mga per mit na nag pa pa hin tu lot sa open-pit na 
pag mi mi na sa lu gar. 

Ka bi lang sa mga nagpro tes ta ang dioce se ng Mar bel na na nga kong 
mag pa pa tu loy na maging ma pag ban tay.
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Ibi nu hos ng umaa bot sa 60,000 ka ba ha yan at ne go syo sa Ange les City mu la 
noong Ma yo 14 ang ka ni lang ga lit sa pal pak na ser bi syo sa tu big ng Pri ‐

meWa ter Infrastructu re Cor po ra ti on na pag ma may-a ri ng bil yunar yong si 
Manny Vil lar. Ma hi git isang ling gong nag du sa ang mga re si den te ng 22 sa 33 
ba ra ngay ng na tu rang syu dad sa ka wa lan ng tu big sa ka ni-ka ni lang lu gar. 
Kung du ma loy man, ma hi na o ma du mi ang tu lo sa mga gri po. 

Ang bu lok na ser bi syong ito ay 
pag-uu lit ng ha los araw-a raw na 
kal bar yo ng mga kon syu mer mu la 
noong Nob yembre 2020. Noon pa 
man ay ti nu koy na ni lang lu ma la ang 
ka la ga yan ng ser bi syong tu big mu la 
nang pu ma sok ang Pri meWa ter at 
Ange les City Wa ter District sa joint 
ven tu re agree ment (JVA) na nag li pat 
ng pam pub li kong ser bi syo tu ngo sa 
pri ba dong kontrol. 

Ang rek la mo sa Ange les City ay 
si ya ring rek la mo ng mga kon syu mer 
at emple ya do ng ma ra ming iba pang 
wa ter district na ki nontrol ng 
PrimeWa ter. Sa Ca ra ga, si na bi ng 
mga ma ned yer ng mga wa ter district 
na lub hang dis ben ta he at pa bi gat sa 
pub li ko ang mga kontra ta da hil ibi ni ‐
gay sa Pri meWa ter ang ope ra syo n, 
pag man ti ne at pag si ngil sa ser bi syo 
sa tu big. 

Ka bi lang ang mga kontra ta ng 
Pri meWa ter sa nag bi gay ng mil yun-
mil yong tu bo kay Manny Vil lar, dag ‐
dag sa kan yang mga ne go syo sa lu ‐
pa in at pa ba hay. Sa ila lim ng 
pag ha ha ri ni Rod ri go Du ter te, 
taun-ta on si yang nag ka mal ng 
tu bo at nga yo’y pi na ka ma ya ‐
mang bil yu nar yo sa ban sa. 

Tu ma ta bo ng mil yun-mil yong 
pi so sa gub yer no 

Taun-ta ong lu mi li it ang ki ta 
ng mga wa ter district sa mga 
ba yan at syu dad ng Ma ba lacat, 
San Fer nan do, Flo ri dab lanca, 
Gua gua at Lu bao, pa wang na sa 
Pam pa nga. Noong 2020, uma ‐
bot sa abe reyds na ₱24.42 mil ‐
yon ang nai ta lang pag ka lu gi ng 
mga ito. Ito ay mu la nang 
kontro lin ng PrimeWa ter ang 
mga pam pub li kong ahen sya sa 
distri bu syon ng tu big noong 
2016-2018. 

Sa ka bi lang pa nig, tu ma ta bo na ‐
man ng ki ta ang Pri meWa ter na may 
kontrol sa distri bu syon ng tu big. Sa 
syu dad ng San Fer nan do pa la mang, 
tu ma bo ng abe reyds na ₱6.8 mil yon 
taun-ta on ang kum pan ya noong 
2017-2020. 

Sa ka ra tig na pru bin sya, na lu gi 
nang ₱33 mil yon ang Tar lac City Wa ‐
ter District mu la nang pu ma sok sa 
JVA noong 2019. Sa Bu lacan, lu gi rin 
ang Ma ri lao Wa ter District nang ₱50 
mil yon sa unang taon pa la mang. 

Noong 2021, iniu lat ng Com mis ‐
si on on Au dit ang mga pag la bag ng 
Pri meWa ter sa mga kontra ta sa di 
ba ba ba sa 38 wa ter district sa buong 
ka pu lu an. Ka bi lang sa mga ito ang 
pag li li him ng pla no sa ha ti an ng ki ta 
at ka wa lan ng pla no sa pag pa pa un ‐
lad at pag ti yak ng sup lay ng tu big. 

Hin di rin nag ba yad ng bu wis sa 
prang ki sa ang Pri meWa ter, ma ging ng 
pi nag ka sun du ang ila la gak na pon do sa 
wa ter district. Ga yun din, hin di nag la ‐
bas ng pu hu nan ang kum pan ya pa ra 

Lumalangoy sa dagat ng tubo ang mga Villar
paun la rin ang yu ti li dad, at ipi na ba li ‐
kat ang mga ito sa mga wa ter district. 

Sa man ta la, ang ka ra ni wang 
kon syu mer ang pi ni pi ga sa ka bi la ng 
ku lang, pal pak at ma hal na ser bi syo. 
Na ging ka ra ni wan sa mga prang ki sa 
ng Pri meWa ter ang pag ta as ng si ngil 
ka hit wa lang pam pub li kong kon sul ‐
ta syo n. Umaa bot sa 300% ang abe ‐
reyds na ini la king si ngil sa mga kon ‐
syu mer. Na ging ta la mak din ang ma ‐
la wa kang pag tang gal sa mga emple ‐
ya do ng wa ter district upang pa li tan 
ng mga tau han na wa lang be ne pi syo. 
Ka ya’t na ging ba na ag ng pag-a sa 
ang ma ta gum pay na pag la ban ng 
un yon ng mga emple ya do ng Baco lod 
City Wa ter District (Baci wa) noong 
Agos to 2021 la ban sa ili gal na pag si ‐
san te sa 60 myembro ni la. 

Bu mu bu hos ng pa bor 
Ka bi lang si Manny Vil lar sa mga 

pi na ka pi na pa bu rang oli gar ko ma ta ‐
pos ni yang pon do han ang pag kan di ‐
da to bi lang pre si den te ni Rod ri go 
Du ter te noong 2016. Ma li ban sa su ‐
sing mga pu si syon sa gub yer no pa ra 
sa mga Vil lar, ka bi lang ang mga JVA 
ng Pri meWa ter sa ma ka ka tas na 
kontra tang ipi nam ba yad-u tang ni 
Du ter te sa kan yang pad ri no. 

Mu la 2016 ay ag re si bo nang pi ‐
na sok ng Pri meWa ter ang 
mga wa ter district. Mu la sa 
ma hi git 70 la mang noong ka ‐
ta pu san ng 2019, pag pa sok 
ng 2021 ay kontro la do na ni 
Vil lar ang mga yu ti li dad sa 
tu big sa may 124 ba yan at 
syu dad sa buong ban sa, o 
ha los sang ka pat ng hu mi git-
ku mu lang 500 wa ter district 
sa Pi li pi nas. 

Nga yong lu ma kas pa ang 
ka pang ya ri han sa pu li ti ka ng 
pa mil yang Vil lar na nag sa sa ‐
pe lig ro sa na ti ti ra pang mga 
wa ter district, ay igi nu gu hit 
din ng mga kon syu mer tu lad 
ng sa Ange les City, at mga 
emple ya do tu lad ng sa Baci ‐
wa ang ka ni lang pag ta tang ‐
gol.



ANG BAYAN    Hunyo 7, 2022 7

Boy kot ng mga mang ga ga wa sa 
Bicol Ste el Tra ding.

#NeverAga in sa Ce bu at Iloi lo.

Mga pro te sta ng ka ba ta an at 
mang ga ga wa sa La gu na.

ri der
sor ter

uni on 
bus ting

Umaa rang ka da ang pag bi bi gay ng in di bid wal na mga ti tu lo sa mga mang ‐
ga ga wang bu kid sa mga plan ta syon ng oil palm sa Agu san del Sur ni tong 

nag da ang mga bu wan. Alin su nod ito sa Sup port to Parce liza ti on of Lands for 
Indivi du al Tit ling o prog ra mang SPLIT ng World Bank na ipi na nga lan da kang 
mag sa sa ka tu pa ran ng “tu nay na re por ma sa lu pa.” Ang to too, pa ra an ito pa ra 
pa bi li sin ang pag be ben ta ng par se-par se lang lu pa na sa kop ng ko lek ti bong ti ‐
tu lo at mga koo pe ra ti bang nag pa pa tak bo ri to. Pa ma ma ra an din ito pa ra pa du ‐
la sin ang mu ling pag kon sentra sa ma sa sak law na lu pa sa kontrol ng da ti at ba ‐
gong mga kum pan ya sa palm oil. 

Sak law ng prog ra mang SPLIT 
ang 51,000 ek tar ya sa Agu san del 
Sur na da ting pag ma may-a ri ng 
NDC-Guthrie Plan ta ti ons, Inc., isang 
kum pan yang Ma lay si an na umi ral at 
pi na bo ran sa pa na hon ng dik ta dor 
na si Fer di nand Marcos Sr. Ma ta pos 
“i pa ma ha gi” ang lu pa noong 1995, 
pa tu loy na nagtra ba ho ang mga “be ‐
ne pi sya ryo” sa plan ta syon sa ila lim 
ng mga koo pe ra ti bang iti na yo pa ra 
ma ging “ka so syo” ng hu ma li ling mga 
kum pan ya sa NDC-Guthrie—ang Fi li ‐
pi nas Palm Oil Plan ta ti on Inc. (FPPI) 
at Agu san Plan ta ti on Inc. (API). Ang 
mga ito ang pi na ka ma la la king kum ‐
pan ya ng palm oil sa ban sa. Kontro ‐
la do ni la ang ben ta han at pag pop ro ‐
se so ng inaa ning bu nga ng oil palm 
sa buong Ca ra ga—Agusan del Norte 
at Agusan del Sur, Surigao del Norte 
at Surigao del Sur at iba pa. 

Sa ma ta gal na pa na hon, tu ma ‐
tang gap la mang ng ka ka ram pot na 
₱3,000 na di bi den do ka da tat long 
bu wan ang mga be ne pi sya ryo ng hu ‐
wad na re por ma sa lu pa. Da hil di to, 
ma ra mi sa ka ni la ang na tu tu wang 
ma big yan ng in di bid wal na ti tu lo sa 
3-ek tar yang lu pa na na ra ra pat sa 
ka ni la. 

Ga yun pa man, ka sa bay ng pa ma ‐
ma ha gi ng in di bid wal na ti tu lo ang 
prog ra mang ekspan syon ng plan ta ‐
syon at pro duk syon ng oil palm sa 
re hi yon. Noong 2020, si nang-a yu nan 
ng re hi meng Du ter te ang pe ti syon ng 
Eas tern Pet ro le um Gro up of Com pa ‐
ni es, isang kum pan yang Ame ri ka no, 
na mag-o pe reyt ng 50,000 ek tar ‐
yang plan ta syon ng oil palm sa su su ‐
nod na mga taon, at sa ka lau nan, 

200,000 ek tar ya sa Ca ra ga. Ibig sa ‐
bi hin, sa sak la win ng kum pan ya ang 
mga lu pang may ro on nang na ka ta ‐
nim at na ka tak da pang ta ni man ng 
oil palm. Sa nga yon, na sa 25,828 ek ‐
tar yang lu pa ang sak law ng pro duk ‐
syon ng palm oil sa re hi yon. 

Hu wad na re por ma sa lu pa 
Pag pa pa tu loy la mang ang prog ‐

ra mang SPLIT sa hu wad na re por ma 
sa lu pa na nag ba on sa mga mag sa ‐
sa ka sa iba yong ka hi ra pan at nag ‐
sad lak sa ka ni la sa ma tin ding mi li ta ‐
ri sa syo n. Noong 2015 at 2017, ibi ni ‐
gay ng De partment of Agra ri an 
Reform (DAR) sa 334 mag sa sa ka at 
iba pang be ne pi sya ryo ang 1,300 ek ‐
tar yang “sob rang lu pa” ng FPPI at 
API. 

Da hil ba ha gi ng plan ta syo n, ang 
lu pang ipi na ma ha gi ay tad tad na ng 
oil palm. Pa ra ku mi ta, kai la ngan ng 
mga mag sa sa ka na iben ta ang mga 
bu nga ni to sa da la wang kum pan ya. 

Pa ra gi pi tin ang mga mag sa sa ka, 
tu mang gi ang mga kum pan ya na bil ‐
hin ang ka ni lang aning bu nga, o kung 
bi ni bi li man, na sa pi na ka ma ba bang 
pre syo na ₱2 ka da ki lo. Da hil di to, 
ma ra ming bu nga ang na bu bu lok na 
la mang at di na ma pa ki na ba ngan. 
Pinagbabayad din sila ng mga kum ‐
pan ya ng amor ti sa syon na 20% sa 
ka ni lang ki ta. Pi na la bas ng mga ito 
na pa ra sa pag pa pa un lad ng ka ni lang 
ka la ga yan ang ba ya ring ito. 

Ka sa bay ng pag sa bo ta he sa ka ‐
bu ha yan ng mga mag sa sa ka ang mga 
ma ni ob ra pa ra pa la ya sin si la sa lu ‐
gar. Ka tam bal ang 75th IB at mga 
ban di dong gru pong pa ra mi li tar, wa ‐

Mu ling pang-aa gaw ng lu pa
sa mga plan ta syon ng oil palm

lang awat ang ili gal na pang-aa res to, 
de ten syo n, pa na na kot at pang gi gi pit. 
La ga nap ang ma li syo song pag pa ra ‐
tang sa mga mag sa sa ka bi lang mga 
myembro ng Ba gong Huk bong Ba yan 
at pwer sa hang pag pa pa su ren der sa 
ka ni la. Hu ma han tong ang mga ito sa 
ekstra hu di syal na pa ma mas lang. Pi ‐
na ka hu ling bik ti ma ni to si Junjun No ‐
tar te, 42, na bi na ril at na pa tay ng 
mga ahen te ng es ta do noong Ma yo 
18 sa Ba ra ngay Ma nat, Tren to, Agu ‐
san del Sur. Isa si No tar te sa mga 
be ne pi sya ryong gi na wa ran ng lu pa 
ng DAR na ma ta tag na lu ma la ban sa 
mu ling pang-aa gaw ng API sa ka ni ‐
lang mga par se la ng lu pa. 

Re sul ta ng tu luy-tu loy na pang ‐
gi gi pit, un ti-un ting na ba wi ng mga 
kum pan ya ang lu pang nai pa ma ha gi 
na. Sa ka so ng API, na ba wi na ni to 
noong 2020 ang 709 ek tar ya sa ka ‐
buuang 900 ek tar yang igi na wad sa 
mga mag sa sa ka. Sa 204 ori hi nal na 
be ne pi sya ryo, 78 na mag sa sa ka na 
la mang ang may ha wak ng sa ri ling 
lu pa. Pa tu loy na mang na ki ki ba ka 
ang mga mag sa sa ka sa FPPI la ban 
sa mga ma ni ob ra ng kum pan ya na 
pa la ya sin si la at aga win ang ka ni ‐
lang mga sa ka han.
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Re ki si to pa ra sa isang ma mi ming wit ng tu na ang ma ta as na antas ng ka sa ‐
na yan at ma ha bang pasensya pa ra ma ka hu li ng isang ma la ki at de-ka li dad 

na tu na. Dob leng in gat ang kai la ngan sa pag ha ha wak ng tu na da hil bu ma bag ‐
sak ang pre syo ni to ka pag bug bog o si ra ang la man ng is da. Kung kaun ti o wa ‐
lang na hu li, uu wi si lang wa lang la man ang bul sa. 

Ga ni to ang ka la ga yan ng mga 
mang ga ga wa sa pa ngi ngis dang 
hand li ning o pa mi ming wit ng tu na sa 
Ge ne ral San tos City. Ba ga man may 
mas aban te at ma bi lis na mga pa ra ‐
an, iti nu tu ring ang tra di syu nal na 
pa mi ming wit bi lang pi na ka mai nam 
at mai ngat na pa ra an pa ra sa pang ‐
hu hu li ng pi ling kla se ng tu nang 
tam ba kol (yel lowfin). 

Sa sek tor ng in dustri ya ng tu na 
sa syu dad, pi na ka ma la ki ang bi lang 
ng mga ma mi ming wit o handli ner. 
Umaa bot sa 3,500 na sa sak yang da ‐
gat at 71,000 ma ngi ngis da ang 
sang kot sa ga wa ing ito. Ang ilan sa 
ma la la king ope rey tor ng handli ning 
ay mga in di bid wal at kum pan yang 
nag ma may-a ri rin ng mga yu nit ng 
pur se sei ners o onay. 

Noong 2020, uma bot sa 59,618 
met ri ko to ne la da (MT) ang pro duk to 
ng mga handli ner, o 23.4% ng ka ‐
buuang 254,779.32 MT ng tu nang 
du ma ong sa lun sod. Ang bul to ni to 
at may pi na ka ma gan dang ka li dad ay 
ini-eksport bi lang sa ri wa, pi na la mig 
at yeladong is da (42,445 MT), at ti ‐
na pang mga pro duk to (3,420 MT). 
Umaa bot sa $136.5 mil yon o ₱7 bil ‐
yon ang ha la ga ni to.

Pag sa sa man ta la, pag ka ka ba on
sa utang at pang-aa li pin 

May da la wang ti po ng ma mi ‐
ming wit. Ang mga pa la ran ay na mi ‐
ming wit sa ka ra ga tang sak law ng 
mga mu ni si pa li dad o 15 ki lo met ro 
bu hat sa bay ba yin. Ma li li it at ma hi ‐
hi na ang ma ki na ng ka ni lang mga 
bang ka at ka ya la mang sa mag da ‐
ma gang pa ngi ngis da. 

Ang mga pa ma ri les na man ay 
gu ma ga mit ng ma la la king pumpbo at 
o bang kang pa ngis da at lu ma la yag 
sa ka ra ga tan ng ti mog Pi li pi nas 
hang gang sa la bas ng ban sa. May 
da la-da la ang mga ito ng ma li li it na 

Ma pa it na ka la ga yan ng ma mi ming wit ng tu na

bang kang gi na ga mit sa pa mi ming wit 
(ka wa-ka wa), at si nu su ha yan ng mas 
ma la la king bar ko (pa ku ra). May ro on 
itong wa lo hang gang 20 man da ra gat, 
de pen de sa la ki ng bang ka. Tu ma ta ‐
gal ng mu la 10 araw hang gang tat ‐
long bu wan ang ka ni lang pag la la yag. 

Hin di sak law ng bi la te ral na mga 
ka sun du an sa da yu hang pa ngi ngis da 
ang ope ra syong handli ning. Da hil sa 
pa pa li it na bol yum ng is da sa ka ra ‐
ga tan ng ban sa, na pi pi li tan ang mga 
ma ngi ngis dang pa ma ri les na ma ki ‐
pag sa pa la ran sa mga ka ra ga tan sa 
te ri tor yo ng Indo ne sia, Pa pua New 
Gui nea, Austra lia, Pa lau at Fiji. Li ‐
ban sa ma su ngit na pa na hon, ban ta 
rin sa ka ni la ang mga pi ra ta at ibang 
ele men tong kri mi nal na maaa ring 
maeng kwentro ni la sa ka ra ga tan. 

Ku lang din si la sa mga ka ga mi ‐
tang pang ka lig ta san at ka sa na yan 
sa pag ga mit ng mga ito, ka ya ka ra ‐
ni wan ang mga ak si den teng may na ‐
ma ma tay o lub hang na su su ga tan. 

Sa ka lak han, umii ral ang sis te ‐
mang ka bo sa pang-eemple yo ng 
ma mi ming wit ka hit ma ta gal na itong 
ipi nag ba ba wal ng ba tas. Wa lang 
umii ral na por mal na mga ka sun du an 
sa pag-emple yo. Hin di si la iti nu tu ‐
ring na emple ya do ng ka ni lang mga 
amo kun di “ka so syo” at ibi na ba tay 
sa ba wat pag la la yag ang ka ni lang 

sa hod. Ito ay ka hit ma hi git 10 taon 
na si lang nag tat ra ba ho sa isang par ‐
ti ku lar na ope rey tor. 

Hin di na su su nod ang mi ni mum 
na sa hod at mga be ne pi syo sa pag ‐
da da hi lan ng mga ope rey tor na di ti ‐
yak ang da mi ng hu li at la ki ng ka ni ‐
lang ki ta. Ka li mi tang ipi na pa tu pad 
ang par te han ng ki ta o sis te mang 
“ni li ma” kung saan 20% ng ka buuang 
ki ta ang ka ni lang ma ta tang gap. La ‐
hat ng gas tos sa pro duk syon ay ki ‐
nu ku ha sa ka buuang ki ta. Ang na ti ‐
ti ra  (madalas na 50%) ay “ma li nis 
na ki ta” na pi nag ha ha ti an ng ope ‐
rey tor at may-a ri ng bang ka. Ma da ‐
las na ang mga may-ari ng bangka at 
opereytor din ang bumibili ng huling 
tuna at nagbebenta sa mga ito sa 
na pa kataas na halaga sa mga 
merkado. 

Da hil la ging ki na ka pos, ka ra ni ‐
wang na ngu ngu tang ang mga man ‐
da ra gat sa ka ni lang ope rey tor, mga 
tin da han, at lo kal na mga usu re ro. 
Umaa bot nang 20% ang in te res na 
ipi na pa taw sa na pa ka ma hal nang 
mga bi li hin. Da hil ku lang na ku lang 
ang sa hod, naoob li ga si lang hu mi ngi 
ng “advance” o pau nang ba yad na 
la lu pang nag ba ba on sa ka ni la sa 
utang. 

Sa ka so ng mga pa la ran, bi na ba ‐
rat ng mga ko mer sya nte ang pag bi li 
ng kanilang huling tu na. Bu kam bi big 
ng mga ito ang pag ta as ng pre syo ng 
pet rol yo bilang da hi lan ng pag ma hal 
ng tu na sa mer ka do pe ro hin di na ‐
man nila itinataas ang pre syo ng 
pag bi li sa mga ma ngi ngis da.
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Tra hed yang Marcop per, pa ma na ng dik ta du rang Marcos Sr.

Mai tu tu ring na ta gum pay ang de si syon ng Re gio nal Tri al Court sa Ma rin ‐
duque noong Ma yo 16 na nag-oob li ga sa Marcop per Mi ning Cor po ra   ‐

tion na mag ba yad ng danyos nang hang gang ₱10 mil yon pa ra sa in si den te ng 
mi ne spill noong 1993. Ga yun pa man, hin di ma tu tum ba san ng ka hit anong ha ‐
la ga ang pau lit-u lit at ma ta ga lang mga pin sa lang idi nu lot ng pag mi mi na ng 
kum pan ya sa ma ma ma yan ng Ma rin duque.

Nag mu la ang ha tol sa ka song 
isi nam pa ng 30 in di bid wal kaug nay 
sa pag ka wa sak ng dam ng kum pan ya 
na nag re sul ta sa pag ba ha at pag ka ‐
si ra ng ka bu ha yan ng mga re si den te 
ng da la wang ba ra ngay sa Mog pog, 
Ma rin duque. Na sun dan ito ng mas 
ma la king tra hed ya nang ma wa sak 
ang dam ng ba su ra at tu ma pon sa 
Boac River ang ha los 200 mil yong 
to ne la dang na ka la la song ke mi kal 

noong Mar so 24, 1996. Ang in si den ‐
teng ito, na iti nu tu ring na pi na ka ‐
ma la la sa ka say sa yan ng ban sa, ay 
may  ma ta ga lang pin sa la sa bu hay at 
ka bu ha yan ng mga Ma rin duque ño. 

Ang mga tra hed yang idi nu lot ng 
Marcop per ay ka bi lang sa mga pa ‐
ma na ng dik ta du rang Marcos na 
hang gang nga yon ay ini in da ng ma ‐
ma ma yan. Iti na tag ang kum pan ya 
noong 1969 ga mit ang pon do mu la sa 

Asi an Deve lop ment Bank, na noo’y 
nag ma may-a ri ng 40% ni to. Noong 
1975, pi na hin tu lu tan ni Fer di nand 
Marcos Sr. ang kum pan ya na mag ‐
ta pon ng ba su ra sa Ca lancan Bay sa 
ka bi la ng ma la wak na pag tu tol ng 
re si den te sa is la. Sa pa ma ma gi tan 
ng kan yang mga kro ni, pinagmay-ari 
ng diktador ang 49% sa kor po ra ‐
syon. Ga mit ang es ta do-po der, pi ni ‐
gi lan ni ya ang mga pag ba ti kos at 
pag sa lu ngat ng ma ma ma yan sa mi ‐
na han. Isi nus pin de ni ya ang mga re ‐
gu la syong pang ka pa li gi ran ka hit 
ma li naw ang pin sa lang idu du lot ni to 
sa ka la pit na mga ko mu ni dad. 

Pa ra sa dag dag na de tal ye, ba sa ‐
hin ang ar ti ku lo sa www.cpp.ph. 

Kam pan ya kontra in ter-im per ya lis tang 
ge ra, ini lun sad

Sa pa ngu ngu na ng Inter na tio nal Lea gue of Peop les’ Struggles 
(ILPS) at mga or ga ni sa syon sa ila lim ng Ba gong Alyan sang Ma ‐

ka ba yan, ini lun sad noong Ma yo 21 ang Inter na syu nal na Kam pan ‐
yang Kontra-Ge ra (Inter na tio nal Anti-War Cam pa ign) sa pa ma ma gi ‐
tan ng pagpro tes ta sa ha rap ng em ba ha da ng US sa May ni la. Ma ra ‐
has na bi nu wag ang prog ra ma at ina res to si na Lloyd Ma na ngo, bi ‐
se-pre si den te ng Lea gue of Fi li pi no Stu dents at Kathy Yamzon ng 
Defend Jobs-Phi lip pi nes. Na pa la ya si la ng ka ni lang mga abu ga do ma ‐
ta pos ang li mang oras.

La yon ng kam pan ya na ilan tad at ba ti ku sin ang pa nu nul sol ng ge ‐
ra ng US, mga al ya do ni to at ma la king masmid ya. Ayon sa ILPS, ang 
ma la wak na di sim por ma syon na pu ma pa nig sa in te res ng pan da ig di ‐
gang mi li ta ris mo ay ban ta sa pa ki ki ba ka ng ma ma ma yan pa ra sa sa ri ‐
ling pag pa pa sya la ban sa ge ra, oku pa syon at iba pang por ma ng im ‐
per ya lis tang in ter ben syo n. 

Ki nun de na rin ng ILPS ang in ter-im per ya lis tang pag ta ta gi san ng 
US-NATO (North Atlan tic Tre aty Orga niza ti on) at Rus sia na nag du lot 
ng la bis na ka ra ha san at ka hi ra pan sa ma ma ma yan ng Ukrai ne. 

Anang ILPS, “Mas ma ra mi pang dig mang ka tu lad ni to ang si sik ‐
lab ha bang bu ma ba ling ang im per ya lis mong US sa mi li ta ris mo at ge ‐
rang pan da ig di gan pa ra ti ya kin ang tu bo at pa hu pa in ang mga epek to 
ng ka sa lu ku yang kri sis sa eko nom ya.” 

Ti nu koy ng gru po ang he ge mon ya ng US sa Sout he ast Asia na na ‐
ka ang kla sa do mi na syong mi li tar ng US sa Pi li pi nas bilang pa ngu na ‐
hing sa la la yan ng pag ta tang gol ng estra te hi kong in te res ni to sa re hi ‐
yon. Isa ang US sa pi na kau nang bu ma ti kay Fer di nand Marcos Jr. sa 
kanyang “ta gum pay” sa na ka ra ang elek syo n. 

Iti na on ang pag ki los sa upi syal na pag bi si ta ni Bi den sa mga ban ‐
sa sa Asia mu la Ma yo 20 hang gang 24. 

Boy kot sa ika-9
na Sum mit of the Ame ricas

NAGPAABOT ANG ILANG ban sa sa La tin 
Ame rica at Ca rib be an na hin di da da lo 
ang ka ni lang mga pi nu no sa isa sa ga wang 
ika-9 na Sum mit of the Ame ricas sa da ‐
ra ting na Hun yo 6-10 na pi na ta wag ng 
gub yer nong Bi den sa Los Ange les City.

Nau nang ipi na ba tid ng Ca rib be an 
Com mu nity noong unang ling go ng Ma yo na 
kung may ro ong ban sa sa Ame rica na hin di 
iim bi ta han sa pag ti ti pon, ang 14 na ban ‐
sang ka sa pi ni to ay ma la mang na hin di rin 
da da lo. Sinabi ni Biden na hindi niya iimbi ‐
tahan ang Cuba, Nicaragua at Venezuela. 

Sa isi na ga wang pulong ng mga pinuno 
ng ALBA-TCP (Alianza Bolivariana para 
los Pueblos de Nuestra América–Tratado 
de Comercio de los Pueblos o Alyansang 
Bolivarian para sa Mamama yan ng Ating 
America-Tratado sa Kalakalan ng 
Mamamayan) noong Ma yo 27 si na bi ni 
Mi gu el Ma rio Díaz-Ca nel Bermúdez, pre ‐
si den te ng Cu ba, na ma ha la ga pa ra sa 
mga ban sa sa La tin Ame rica at Car ri be an 
na pa la ka sin ang “nag sa sa ri ling ma la kas 
na ti nig, pag tu tu lu ngan at koor di na syo n” 
pa ra ipag tang gol at paun la rin ang so be ‐
ran ya ng ka ni lang mga ban sa. 

Iki na sa ng gub yer nong Bi den ang 
pag ti ti pon pa ra amu in ang mga ban sa sa 
ka ni lang ba ku ran na un ti-un ting na gi ging 
ma la pit sa ka tung ga li ni tong Chi na.


