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Ga ya ng kan yang amang dik ta ‐
dor at mga nau na sa kan ya, si 
Marcos ay isang bu ruk ra tang ka pi ‐
ta lis tang ku ma ka ta wan sa in te res 
ng nag ha ha ring uri ng ma la la king 
bur ge syang kumpra dor at ma la la ‐
king pa ngi no ong maylu pa.

Nau po si Marcos sa po der sa 
pa na hong sad sad sa kri sis ang nag ‐
ha ha ring sis te mang ma la ko lon yal at 
ma lap yu dal. La lo itong pi na da pa ng 
mi li ta ris tang lockdown at pal pak na 
tu gon sa pan dem yang Covid-19. Su ‐
ba lit sa ha lip na big yan ng sa ri ling 
paa pa ra ma ka tin dig ang eko nom ya, 
ipi nag pa pa tu loy ang na ka lu lum pong 
mga pa ta ka rang neo li be ral sa git na 

ng pan da ig di gang kri sis ng ka pi ta lis ‐
mo.

Ang reak syu nar yong gub yer no 
ay bi nang ka ro te ng ko rap syon at 
pag lu lus tay sa mi li tar at pu lis. Ibi ‐
na on ito sa utang ng nag da ang re hi ‐
meng Du ter te. Du ma da us dos ang 
ha la ga ng pi so kontra sa dol yar. Lu ‐
ma la ki ang de pi si to sa ka la ka lan sa 
pag ta as ng ha la ga ng mga pro duk ‐
tong ina ang kat. Ma tu mal ang pa mu ‐
mu hu nan at na nga nga lu gi ang ma li ‐
li it na ne go syo. San li ma ng bad yet 
ay nauu bos sa pag ba yad sa utang na 
hin di na man pi na ki na ba ngan ng 
taum ba yan, ka ya’t ku lang na ku lang 
ang na ka la an sa pa nga ngai la ngan 

Lu ma ban sa git na ng ma la wa kang 
pag du ru sa sa ila lim ni Marcos

Pu ma sok sa ba gong ka ba na ta ang ka say sa yan ng pag la ban ng sam ba ya ‐
nang Pi li pi no sa pag-u po ni Fer di nand Marcos Jr bi lang ba gong pi nu no 
ng es ta dong neo ko lon yal. Malaking hamon sa sambayanan at sa 

kanilang mga pwersang patrioyotiko at demokratiko na patatagin ang 
pagkakaisa ng bayan at isulong ang kanilang mga pakikibaka.

ng ma ma ma yan.
Bu mu bu lu sok ang ka bu ha yan ng 

sam ba ya nang Pi li pi no. Mil yun-mil ‐
yong mang ga ga wa at anak pa wis 
ang wa lang tra ba ho o ma pag ka ki ta ‐
an. Ku lang na ku lang ang sa hod at 
ki ta, la lo’t su mi si rit ang pre syo ng 
la ngis, pag ka in, pa ma sa he, mat ri ku ‐
la, ga mot at ser bi syong me di kal, at 
iba pang bi li hin at ser bi syo. Bag sak 
ang ka bu ha yan ng ma sang mag sa ‐
sa ka da hil sa la ki ng upa sa lu pa, 
ma la king gas tos sa pro duk syon, 
ma ta as na in te res sa pau tang, bag ‐
sak na pre syo ng ben ta han ng mga 
pro duk tong bu kid at pag ba ha ng im ‐
por ted na bi gas, gu lay, ma ging ng 
kar neng ba boy. Bag sak din ang ka ‐
bu ha yan ng ma sang ma ngi ngis da 
da hil sa pang gi gi pit sa pa ma ma la ‐
ka ya, la lu na sa ka ra ga tang inaa gaw 
ng Chi na.

Hin di sa pat ang mag ha pong 
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pag ba ba nat ng bu to at mag da mag 
na pag pu pu yat upang ib san ang gu ‐
tom ng ka ni lang mga anak at big yan 
si la ng di sen te o ka hit ma ga ang bu ‐
hay. Hin di sa pat ang mu mong li mos 
na ibi ni bi gay ng gub yer no pa ra ia hon 
si la mu la sa lu sak ng pag du ru sa. 
Hin di sa pat ang pag ti ti is at pag ti ti ‐
ya ga, la lo’t ba tid ni la kung pa paa ‐
nong ku ma kam kam ng ya man at na ‐
bu bu hay sa ka rang ya an ang mga 
nag ha ha ring uri at mga ka wa tan sa 
gub yer no.

Ku ma ka lam ang sik mu ra at ku ‐
mu ku lo ang du go ng sam ba ya nang 
Pi li pi no. Sa ha rap ng su mi sid hing 
ga lit ng ba yan na mis tu lang nag-aal ‐
bu ru tong bul kan, nag pa pa li pad si 
Marcos ng mga pa nga ko at pa na gi ‐
nip ng ka sa ga na han, ka ti ya kan sa 
pag ka in at mu rang pre syo. Su ba lit 
ilang araw la mang ma ta pos ma num ‐
pa at ma nga ko, isang li him na pi ging 
ng pa pu ri kay Imel dang ka wa tan ang 
idi na os ng mga Marcos sa bul wa gan 
ng Ma lacañang–simpleng mer yen da, 
diu ma no, pe ro ma la king in sul to sa 
mga gu tom, nag ti ti is at nag ti ti ya ga.

Wa lang bu ting iha ha tid ang 
gub yer no ni Marcos na nais iku long 
ang ba yan sa ilu syon at pa na gi nip. 
Sa tang kang pa hu pa in ang ga lit ng 
mga Pi li pi no, bi ni log ni Marcos ang 
ka ni lang ulo nang idek la rang hin di 
si ya na ni ni wa la na umaa bot na sa 

ma hi git 6% ang tan tos ng impla syon 
o pag ta as ng pre syo ng mga bi li hin. 
Pi na la la bas ni yang mas ma du nong 
pa si ya sa ma sang sak si sa araw-a ‐
raw na pag pa im bu log ng pre syo sa 
mga pa leng ke at tin da han.

Itakwil ang hinahabing mga 
ilusyon ni Marcos! Ipaglaban ang 
mga karapatan at kagalingan! Wa ‐
lang ma ta ta mo sa pag du du log o pa ‐
ma ma li mos sa mga nag sa sa man ta la, 
nang-aa pi at su ga pang ka wa tan. 
Kung hin di sa ma-sa mang si si gaw 
ang ba yan, hin di si la pa ki king gan. 
Kung hin di ya ya ni gin ng ka ni lang 
ya bag ang mga kal sa da, hin di ma ti ‐
ti nag ang mga nag ha ha ri-ha ri an.

Kai la ngang lik ha in ng sam ba ya ‐
nan ang ma ka pang ya ri hang ki lu san 
pa ra ipag la ban at ipag tang gol ang 
ka ni lang in te res at ka pa ka nan. Tu ‐
ngo ri to, da pat iba yong pa la ka sin at 
pa ra mi hin pa ang bi lang ng mga un ‐
yon la lu na sa pi na ka ma la la king pa ‐
ga wa an at empre sa, ga yun din ang 
iba’t ibang an yo ng mga de mok ra ti ‐
kong sa ma hang ma sa sa mga bar yo 
sa ka na yu nan, ko mu ni dad sa ka lun ‐
su ran, sa mga uni ber si dad, tang ga ‐
pan, sim ba han at mga os pi tal. Ti pu ‐
nin ang in te res ng mga mang ga ga ‐
wa, mag sa sa ka at iba’t ibang sek tor, 
big yan si la ng ti nig, at or ga ni sa hin 
ang ka ni lang mga pa ki ki ba ka.

Da pat wa lang-ka pa gu rang isa ‐

ga wa ang mga pag-aa ral tung kol sa 
ka la ga yan ng ban sa, ng ka ni-ka ni ‐
lang sek tor at ko mu ni dad, at ang 
mga so lu syon sa ki na ka ha rap na 
mga prob le ma ng ba yan. Ilim bag 
ang mga pol ye to at pa ha ya gan 
upang mag sil bing da lu yan at instru ‐
men to pa ra sa pag bu buk lod sa ma ‐
sa. Ilun sad ang iba’t ibang mga 
pag ki los ng ma sa pa ra iha yag ang 
ka ni lang mga hi na ing at ka hi ngi an 
pa ra iba ba ang pre syo ng mga bi li ‐
hin, ita as ang sa hod at swel do, tra ‐
ba ho, di sen teng pa ba hay, lib reng 
pa ma ma ha gi ng lu pa, pag pa pa ba ba 
ng upa sa lu pa at in te res sa pau ‐
tang, ma kat wi rang pre syo sa pro ‐
duk tong bu kid, lib reng edu ka syon, 
lib reng ser bi syong me di kal, at iba 
pang hak bang na kai la ngang-kai la ‐
ngan ng ma ma ma yan.

Da pat pan da yin ang loob ng 
ma sa sa ha rap ng pa ni nin dak at pa ‐
nu nu pil ng mga ar ma dong pwer sa 
ng es ta do. Da pat ma ba tid ng la hat 
na ang ka ni lang pag sa sa ma-sa ma 
ang hin di na tu tu yong bu kal ng ka ni ‐
lang ta pang. Wa lang anu mang tin di 
ng pang gi gi pit at pa ni ni il ang ma ka ‐
da da ig sa ka ni lang de ter mi na syon 
na sa ma-sa mang lu ma ban.

Sa iba’t ibang pa nig ng mun do, 
mu la Ko rea hang gang Ecua dor, mu ‐
la Uru gu ay hang gang Uni ted King ‐
dom, su mi sik lab ang mga wel ga at 
pro tes ta ng mga mang ga ga wa, 
mag sa sa ka, mga mi nor ya at iba 
pang aping sek tor sa ha rap ng kri sis 
at la bis na pag hi hi rap at pang-aa pi. 
Ka tu lad sa mga ban sang ito, ang 
pag du ru sa ng ma ma ma yang Pi li pi no 
ay mis tu lang tu yong da ya mi na nag ‐
hi hin tay ng dik lap pa ra ma ging da ‐
ki lang apoy ng pag la ban sa ma la wak 
na ka na yu nan at ka lun su ran.

Da pat tu luy-tu loy na la ha tang-
pa nig na mag pa la kas at mag pa la ‐
wak ang Par ti do upang ita as ang 
ka ka ya han ni tong pa mu nu an ang 
sam ba ya nang Pi li pi no sa ka ni lang 
mga pa ki ki ba ka. Da pat mag rek rut at 
mag sa nay ng li bu-li bong mga kad re 
na bu buo at ma mu mu no sa mga sa ‐
ngay ng Par ti do na ma la lim at ma la ‐
wak na na kau gat sa ma sa, at na sa 
ka ta yu an na ma mu no sa ka ni la sa 
la hat ng la ra ngan ng pa ki ki ba ka.
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Or ga ni sa dong pag-aak las,
umaa rang ka da sa buong mun do 

Li ga lig ang buong mun do sa ha rap ng su mi sid hing pandaigdigang ka pi ta ‐
lis tang kri sis na lu bos na nag pa pa hi rap sa ma sang anak pa wis. Du lot ni ‐

to, ka bi-ka bi la ang mga dam bu ha lang pro tes ta ng mga un yon at de mok ra ti ‐
kong or ga ni sa syon pa ra sa dag dag-sa hod, pag ba ba ng pre syo ng la ngis at mga 
ka ra pa tang pang-ekonomya at ka ga li ngan sa buong mun do. 

Pa ro Nacio nal sa La tin Ame rica
Ta gum pay ang 18-a raw na Pa ro 

Nacio nal (pam ban sang wel ga) na 
ini lun sad ng  Confe de ración de 
Nacio na li da des Indíge nas del Ecua ‐
dor (Co naie), pe de ra syon ng mga 
gru pong ka tu tu bong Ecua do ri an. 
Nag ta pos ang wel ga noong Hun yo 
30 ma ta pos tu gu nan ng gub yer no ni 
Guil ler mo Lazo ang 10-pun tong ka ‐
hi ngi an ng gru po.

Ka bi lang di to ang pag pa pa ba ba 
sa pre syo ng la ngis nang 15 sen ti mo, 
pag kontrol sa pre syo ng ba ta yang 
mga bi li hin, pag de dek la ra ng emer ‐
gency sa sek tor ng ka lu su gan pa ra 
pa bi lisin ang pag su sup lay ng mga 
ga mot, ayu da pa ra sa ma hi hi rap na 
pa mil ya, sub sid yo sa pro duk syon at 
pag pa pa ba ba sa in te res sa utang ng 
mga mag sa sa ka at iba pa.

Mu la Hun yo 13, li bu-li bong ka ‐
tu tu bo at ibang mga sek tor ang hu ‐
mu gos sa mga lan sa ngan pa ra pi gi ‐
lan ang pag da an ng mga sa sak yan at 
tao. Pi na ra li sa ni la ang ma hi git 20 
ma yor na mga daan. Sa ka sag sa gan 
ng mga pro tes ta, nai ta la ng mga 
gru po sa ka ra pa tang-tao ang aa bot 
sa anim na na pa tay, 300 su ga tan at 
ili gal na pag-a res to sa ser ye ng mga 
pam bu bu wag ng mga pu lis. 

Pa ro Nacio nal din ang ini lu lun ‐
sad ng mga un yon at or ga ni sa syong 
ma sa sa Uru gu ay si mu la ika la wang 
ling go ng Hun yo. 

Su nud-su nod na nag lun sad ng 
mga pag ki los ang mga sek to ral na 
or ga ni sa syon la ban sa pag kal tas sa 
bad yet sa ser bi syong pan li pu nan. 
Noong Hun yo 9, nag wel ga ang un ‐
yon ng mga mang ga ga wa sa in ‐
dustri ya ng ba kal at ga tas. Si nun dan 
si la ng mga gu ro at ka ba ta an noong 
Hun yo 15 pa ra la ba nan ang kal tas-
bad yet sa sek tor ng edu ka syon.

Sa su mu nod na araw, nag wel ga 
ang mga emple ya do ng gub yer no. 
Noong Hun yo 29, nag wel ga ang mga 
mang ga ga wa sa konstruk syon at su ‐
mu nod ang mga mang ga ga wang 
pan da gat noong Hul yo 5. Giit ni la 
ang se gu ri dad sa tra ba ho, pa ba hay, 
ko lek ti bong pa ki ki pag ne go sa syon at 
iba pa.

Sa Pa na ma, ini lun sad ng mga 
un yon at ma la la pad na al yan sa ang 
pam ban sang wel ga mu la Hul yo 1 la ‐
ban sa ani la’y “mga pa ta ka rang 
neoli be ral na la lu pang lu ma la sa ila ‐
lim ng pan dem ya.” Si nu ong ni la ang 
ma ra has na tu gon ng es ta do at bi ‐
na ri ka da han ang mga ma yor na kal ‐
sa da at nag martsa sa ma la la king 
syu dad.

Ka bi lang sa ka ni lang mga igi ni ‐
gi it ang pag pa pa ba ba ng pre syo ng 
la ngis, mga ba ta yang bi li hin at ga ‐
mot at dag dag na sa hod at swel do. 
Pa na wa gan din ni la ang pag sug po sa 
ko rap syon, pag saa yos ng mga 
eskwe la han, pag pa pa la yas sa apat 
na ba se mi li tar ng US sa ban sa at 
pag su por ta sa mga pam ban sang mi ‐
nor ya. 

Mga wel gang mang ga ga wa
Umaa bot sa 80,000 ka tao ang 

lu ma hok sa wel gang ini lun sad ng 
ma ma ma yan sa Belgium noong Hun ‐
yo 20. Igi ni gi it ni la ang pag tu gon ng 
gub yer no sa nag ta taa sang pre syo at 
ha la ga ng pa mu mu hay. Sigaw ng 
mga ra li yis ta ang mga pa na wa gang 
"Mo re res pect, hig her wa ges" (Dag ‐
dag na res pe to, ita as ang sa hod) at 
"End exci se duty" (Alisin ang buwis 
sa mga kalakal.) Na pa ra li sa ng pro ‐
tes ta ang lo kal na transpor ta syon 
kabilang ang ope ra syon ng pa li pa ran 
sa Brus sels.

Sa South Ko rea, hin di ba ba ba sa 

50,000 ang nag martsa sa syudad ng 
Seoul noong Hul yo 2 pa ra ipa na wa ‐
gan ang pag pa pa un lad sa ka la ga yan 
ng mga mang ga ga wa. Pi na mu nu an 
ang pro tes ta ng gru pong Ko re an 
Confe de ra ti on of Tra de Uni ons. Ito 
ang unang ma la king pro tes tang ini ‐
lun sad sa ban sa sa ila lim ng ba gong 
gub yer no ni Pre s. Yoon Suk-ye ol.

Sa France, nag wel ga noong Hul ‐
yo 1 ang li bu-li bong mang ga ga wa sa 
transpor ta syon pa ra igi it ang dag ‐
dag-sa hod sa ha rap ng na ka pi pi lay 
na impla syon. Sa isang pa li pa ran, 
na ga wang pan sa man ta lang pa ra li ‐
sa hin ang 17% ng mga byahe. Ito rin 
ang unang araw ng lo kal na pa na ‐
hon ng ba ka syon sa ban sa. 

Sa Uni ted King dom, da la wang 
be ses na pa ra li sa ng mga mang gaga ‐
wa ang sis te ma ng tren sa Bri ta in. 
Nag sa ga wa ng wel ga ang Na tio nal 
Uni on of Rail, Ma ri ti me and 
Transport Wor kers na sak law ang 
14 na sistema ng ri les noong Hun yo 
16 at 23. Ni la hu kan ito ng 40,000 
mang ga ga wa at si na sa bing pi na ka ‐
ma la ki sa na ka ra ang tat long de ka ‐
da.

Sa South Africa, nag wel ga 
noong Hun yo 20 ang 4,000 
kontraktwal na myembro ng Na tio ‐
nal Union of Me tal wor kers of South 
Africa laban sa tat long ahen sya ng 
pag ga wa na nag su sup lay ng mga 
mi ne ro sa Im pa la Hol dings Li mi ted. 
Igi ni gi it ni la ang ka ni lang re gu la ri ‐
sa syon sa kum pan ya sa mi na, dag ‐
dag sa sa hod na ani la’y ma la ‐
yong-ma la yo sa ibi ni bi gay sa mga 
re gu lar na mang ga ga wa at pag ki la la 
sa ka ni lang un yon. Ang Im pa la Pla ‐
ti num ang pa nga la wang pi na ka ma ‐
la king mi na han ng pla ti num sa 
buong mun do.  
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Si na lu bong ng mga pro tes ta sa iba't ibang lugar ang ina gu ra syon ni 
Fer di nand Marcos Jr bi lang pa ngu lo. Sa Met ro Ma ni la, nag ti pon ang 

mga prog re si bong gru po sa Plaza Mi ran da sa Quia po kung saan ini ha yag 
ni la ang ka ni lang pag ta tak wil sa kan yang re hi men, pam ba ba luk tot ng ka ‐
say sa yan at pa ra sa hus ti sya sa na pa ka ra ming bik ti ma ng ba tas mi li tar ng 
kan yang ama. Da la rin ni la ang mga is yu ng ma ma ma yan tu lad ng dag dag 
na sa hod, at pag ba ba ng pre syo ng bi li hin at la ngis.

Ina gu ra syon ng ile hi ti mong pa ngu lo, 
si na lu bong ng pro tes ta

Ang Pride ay protesta

DAANDAAN  ANG  DELEGASYON 
ng  pam ban sade mok ra ti kong  gru po  ng 
LGBTQ+  na  Ba hag ha ri  sa  pro tes tang 
Pri de  sa  Pa say  City  at  Quezon  City 
noong Hun yo 25 at 28. Pa na wa gan ni la, 
si ngi lin ang re hi meng Du ter te at la ba nan 
ang  pa pa sok  na  ile hi ti mong  re hi meng 
Marcos II.

Ka bi lang si la sa hin di ba ba ba sa 55,000 
lu ma hok sa mga pro tes tang Pri de na ini ‐
lun sad  sa  iba't  ibang  ba ha gi  ng  ban sa. 
Pa ngu na hing  te ma  ng  mga  pro tes ta  ang 
panawagan  ng  sek tor   la ban  sa  diskri ‐
mina syon at  pangaa pi,  pag ki la la  sa ka ‐
ni lang  ka ra pa tan  at  pag su su long  sa 
panukalang SO GIE Equa lity.

Ini lun sad din ang mga ak ti bi dad sa mga 
syudad  ng  Ba guio,  Iloi lo,  Du ma gue te, 
Butuan,  sa  Romblon,  Ce bu,  Mi sa mis 
Ori en tal  at  iba pang  lugar  sa ban sa. Sa ‐
man ta la, pi na mu nu an ng Sout hern Ta ga ‐
log Pri de ang isang pan re hi yong pro tes ta 
sa UP Los Ba ños noong Hun yo 28.

Nag ka ro on ng ka sa bay na 
pag ti ti pon ang mga kaa nak ng 
biktima ng batas militar at mga 
beteranong ak ti bis ta sa Ban ta yog 
ng mga Ba ya ni sa Quezon City  
kung saan na num pa si lang ipag ‐
pa pa tu loy ang pag la ban sa ka si ‐
nu nga li ngan ng mga Marcos at 
pa ra sa ka pa ka nan ng ba yan.

Sa Bicol, pi na ngu na han ng 
Anak ba yan-Na ga ang martsa mu ‐
la sa Pa nga ni ban Drive sa Na ga 
City tu ngong Plaza Ora gon upang 
itak wil si Marcos. Du ma lo sa 
prog ra ma ang mga ak ti bis ta mu la 

sa iba't ibang distri to sa Ca ma ri ‐
nes Sur. 

Nag ka ro on din ng mga prog ‐
ra ma sa Cebu, Negros at Panay 
kung saan ini ha yag ng iba't ibang 
or ga ni sa syon ang ka ni lang pag ka ‐
suk lam sa re hi meng Marcos II. 

Sa iba yong da gat, pi na ngu na ‐
han ng Never For get Con ti ngent 
ang daan-da ang nagpro tes ta sa 
Ti mes Squa re, New York City.  
Nag ti pon na man ang 150 mig ran ‐
teng Pi li pi no sa Ca lifor nia pa ra 
mag pa ha yag din ng ka ni lang pag ‐
tak wil sa ba gong re hi men.

Pam bu bu sal sa mid ya sa bis pe ras ng pag-u po ni Marcos

Uma rang ka da sa bis pe ras ng pag-u po ni Fer di nand Marcos Jr sa Ma laca ‐
ñang ang pam bu bu sal sa ma la yang pa ma ma ha yag. Noong Hun yo 29, 

pi nag ti bay ng Secu rities and Excha nge Com mis si on ang de si syon ni to noong 
2018 na ipa sa ra ang news si te na Rappler. Ba go ni to, iniutos ng Na tio nal 
Task Force-Elcac sa mga kum pan yang te le ko mu ni ka syon na i-block o 
harangin ng mga ito ang 28 web si te, ka bi lang ang web si te ng Par ti do 
Ko mu nis ta ng Pi li pi nas (PKP), Na tio nal De mocra tic Front of the Phi lip ‐
pi nes, mga al ter na ti bong mid ya at in ter na syu nal na or ga ni sa syon.

Ang su nud-su nod na pag pa pa ‐
sa ra ng da lu yan ng im por ma syon sa 
in ter net ay ka tum bas sa isang di gi ‐
tal na ba tas mi li tar. Ti na wag itong 
"Marcos An ti-De mocracy" fi re wall 
ng PKP. Lan ta ran itong pag si kil sa 
ka ra pa tan ng ma ma ma yan sa ma la ‐
yang pa ma ma ha yag, ga yun din ng 
ka ni lang ka ra pa tang mag pa ha yag 
ng kri ti sis mo sa reak syu nar yong es ‐
ta do. 

Ipi na  sa ra ang Rappler sa ale ‐
ga syong tu ma tang gap ng da yu hang 
pon do ang news si te pa ra sa mga 
ope ra syon ni to. 

Sa ka so ng 28 web si te, ibi na tay 
ang pag pa pa sa ra sa kau tu san ng 

dating he pe ng Na tio nal Secu rity 
Council na si Gen. Her mo ge nes Es ‐
pe ron noong Hun yo 8 na nag ban sag 
sa mga web si te na “te ro ris ta.” Igi ‐
ni it ni Es pe ron na ang na tu rang 
pag-block ay na kaa yon sa wa lang-
ba ta yang de sig na syon ng An ti-Ter ‐
rorism Council (ATC) sa Par ti do bi ‐
lang isang te ro ris tang or ga ni sa syon 
at mga bi nan sa gan ni tong “ta ga su ‐
por ta” o “may kaug na yan” sa Par ti ‐
do. Sa aktwal, wa lang ki na la man sa 
te ro ris mo ang MAD fi re wall. 

Si na lu bong ang pam bu bu sal ng 
ka bi-ka bi lang pagkundena at pag ‐
tu tol. Ka bi lang di to ang Na tio nal 
Uni on of Jour na lists of the Phi lip pi ‐

nes na noon pa'y na ngam ba nang 
ga ga mi tin ang An ti-Ter ror Law pa ‐
ra su pi lin ang la hat ng ti po ng kri ti ‐
sis mo. Na nga nga nib na isu su nod ni 
Marcos ang pag ba ba wal sa mga 
ma ma ma ha yag sa tra di syu nal na 
mid ya (te le bi syon, rad yo at print) 
na mag lat ha la o magbrod kas ng 
anu mang kri ti kal sa kan ya at kan ‐
yang pa mil ya. 

Ayon kay Ret. Jus tice An to nio 
Car pio, walang kapangyarihan ang 
gubyerno na harangin ang mga 
website, maging ng mga tinagurian 
nitong mga "terorista."
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50,000 ang nag martsa sa syudad ng 
Seoul noong Hul yo 2 pa ra ipa na wa ‐
gan ang pag pa pa un lad sa ka la ga yan 
ng mga mang ga ga wa. Pi na mu nu an 
ang pro tes ta ng gru pong Ko re an 
Confe de ra ti on of Tra de Uni ons. Ito 
ang unang ma la king pro tes tang ini ‐
lun sad sa ban sa sa ila lim ng ba gong 
gub yer no ni Pre s. Yoon Suk-ye ol.

Sa France, nag wel ga noong Hul ‐
yo 1 ang li bu-li bong mang ga ga wa sa 
transpor ta syon pa ra igi it ang dag ‐
dag-sa hod sa ha rap ng na ka pi pi lay 
na impla syon. Sa isang pa li pa ran, 
na ga wang pan sa man ta lang pa ra li ‐
sa hin ang 17% ng mga byahe. Ito rin 
ang unang araw ng lo kal na pa na ‐
hon ng ba ka syon sa ban sa. 

Sa Uni ted King dom, da la wang 
be ses na pa ra li sa ng mga mang gaga ‐
wa ang sis te ma ng tren sa Bri ta in. 
Nag sa ga wa ng wel ga ang Na tio nal 
Uni on of Rail, Ma ri ti me and 
Transport Wor kers na sak law ang 
14 na sistema ng ri les noong Hun yo 
16 at 23. Ni la hu kan ito ng 40,000 
mang ga ga wa at si na sa bing pi na ka ‐
ma la ki sa na ka ra ang tat long de ka ‐
da.

Sa South Africa, nag wel ga 
noong Hun yo 20 ang 4,000 
kontraktwal na myembro ng Na tio ‐
nal Union of Me tal wor kers of South 
Africa laban sa tat long ahen sya ng 
pag ga wa na nag su sup lay ng mga 
mi ne ro sa Im pa la Hol dings Li mi ted. 
Igi ni gi it ni la ang ka ni lang re gu la ri ‐
sa syon sa kum pan ya sa mi na, dag ‐
dag sa sa hod na ani la’y ma la ‐
yong-ma la yo sa ibi ni bi gay sa mga 
re gu lar na mang ga ga wa at pag ki la la 
sa ka ni lang un yon. Ang Im pa la Pla ‐
ti num ang pa nga la wang pi na ka ma ‐
la king mi na han ng pla ti num sa 
buong mun do.  

Sa kan yang ina gu ra syon bi lang pre si den te noong Hun yo 30, si na bi ni 
Marcos na bi big yang pra yo ri dad ni ya ang pag ha rap sa kri sis sa pag ka in. 

Pi na la la bas ni yang noon la mang pa na hon ng dik ta du ra ng kan yang ama na bi ‐
nig yang pan sin ang usa pin ng se gu ri dad sa pag ka in, na ti la pag bu bud bod ng 
asin sa hin di pa nag hi hi lom na mga su gat ng mga mag sa sa ka.

Ano nga ba ang nang ya ri sa pa ‐
na hon ni Marcos Sr? Ma ra pat la ‐
mang na ba lik-a ra lin ng ma sang 
mag sa sa ka at buong sam ba ya nan 
ang ma la la king ka sa la nan sa ma sang 
mag sa sa ka ng dik ta du rang Marcos. 
Pa kay ng ser yeng ito ng Ang Ba yan 
na pag-a ra lan ang ka say sa yan ng 
pag pa pa hi rap sa ma sang mag sa sa ka 
sa ila lim ng ba tas mi li tar upang mu ‐
lat na ha ra pin ang anu mang pa ka na 
ni Marcos na mag ha ha tid ng dag dag 
na pag du ru sa sa ma sang mag sa sa ‐
ka.

Bi nang ka ro te ng Ma sa ga na 99
ang ka bu ha yan ng mag bu bu kid

Taong 1972 nang si na lan ta ng 
mga pes te at sa ku na ang mga sa ka ‐
han na nag re sul ta sa ma la ki at ma ‐
la wak na per wi syo at pag hi hi rap sa 
mga mag sa sa ka. Ti nun tu ngan ito ng 
dik ta dor na si Marcos upang itu lak 
ang prog ra mang Ma sa ga na 99 
noong Ma yo 1973 upang pa taa sin 
diu ma no ang pro duk ti bi dad ng mga 
mag sa sa ka. Pe ro sa pro se so, bi ‐
nang ka ro te ni ya ang ma sang mag sa ‐
sa ka.

Ang Ma sa ga na 99 ay ber syon ni 
Marcos Sr ng “Gre en Revo lu ti ‐
on” (GR) na pa ka na ng In ter na tio nal 
Mo ne tary Fund, World Bank (WB) at 
Uni ted Sta tes Agency on In ter na tio ‐
nal Deve lop ment (U SA ID), ng Ba yer, 
Mon san to at iba pang transna syu nal 
na kor po ra syon sa ag ri kul tu ra.

Unang sang kap ni to ang pag pa ‐
pa la ga nap sa pag ga mit ng mga bin ‐
hing palay na HYV (high-yi el ding va ‐
ri ety o bin hing mas ma la kas bu mu ‐
nga); at ika la wa, ang ma la wa kang 
pag pa pau tang na pi na nga nga si wa an 
ng gub yer no. Ti nar get ni to na uma ‐
bot sa 99 ka ban ng palay ka da ek ‐
tar ya ang maaa ni ng mag sa sa ka. 
Ang HYV ay mga bin hing ga wa sa 

loob ng mga la bo ra tor yo tu lad ng 
In ter na tio nal Rice Re se arch Insti tu ‐
te. Pe ro pa ra ma mu nga, na nga ngai ‐
la ngan ang mga HYV ng mas ma ra ‐
ming ke mi kal na abo no at pes ti sid yo
—na ni lik ha at pi nag tu tu bu an ng 
mga ag roche mical na transna syu nal 
na kor po ra syon.

Mu la 1972 hang gang 1982, 
uma bot sa $1.5 bil yon ang ka buuang 
pau tang ng WB pa ra pon do han ang 
Ma sa ga na 99. Bu mu buo ito ng 44% 
ng la hat ng pau tang ng WB sa ban ‐
sa. Na pun ta ang ka lak han ni to sa 
pag bi li ng mga im por ted na mga in ‐
put (a bo no, pes ti sid yo, pag ka in) at 
mga pye sa ng ma ki na na noong 1984 
ay uma bot sa 99% ng $150 mil yong 
pau tang.

Nag pa lo bo sa gas tu sin sa pag sa ‐
sa ka ang pag ga mit sa mga HYV. Sa 
pa gi tan ng 1966 at 1979, su mi rit 
nang 89% ang gas tu sin sa pro duk ‐
syon ng pa lay. Pi na ka ma la ki ang 
pag ta as ng gas tos sa im por ted na 
in puts, na ha los tat long be ses 
(262%) kay sa da ti.

Pa ra ti ya king na bi bi li ang mga 
ki na kai la ngang ke mi kal pa ra sa mga 
HYV, iti nu lak ng Ma sa ga na 99 ang 
pag pa pau tang ng mga bang ko sa 
mag sa sa ka. Pa ra ma bi lis ang 
pagpro se so, ina lis ang mga ko la te ral 
bi lang re ki si to. Si na got na man ng 
gub yer no ang hang gang 85% ng pag ‐
ka lu gi ng mga bang ko mu la sa mga 
pau tang. Iti nu lak din ng WB na itak ‐
da ng “mer ka do” ang in te res sa mga 
pau tang. Mu la sa da ting 12% la ‐
mang, tu ma as sa 16% hang gang 38% 
ang in te res sa mga pau tang sa Ma ‐
sa ga na 99 noong 1984.

Ipi nag ma la ki ng dik ta du rang 
Marcos na naa bot ang “rice-self 
sufficiency” noong 1975 at na ka pag-
eksport ng bi gas ang Pi li pi nas ng 
mga taong 1977-1983. Ang hin di bi ‐

Pagdurusa sa ilalim ng Masagana 99

na bang git ay kung pa paa nong ang 
mga “ta gum pay” na ito ng Ma sa ga ‐
na 99 ay nag du lot ng mas ma ra mi at 
pang ma ta ga lang pin sa la sa ka bu ha ‐
yan ng mag bu bu kid at ma ma ma yan 
sa ka na yu nan.

Tu ma as nga nang 55% ang pro ‐
duk syon, pe ro lu ma ki na man nang 
89% ang gas tos ng mga mag sa sa ka. 
Hin di ito ka yang tum ba san ng na pa ‐
ka li it na 20% dag dag sa ki ta ng mga 
mag sa sa ka sa pa gi tan ng 1966 at 
1976. Re sul ta ni to, du ma mi ang mga 
mag sa sa kang na wa lan ng ka ka ya ‐
nang mag ba yad sa mga utang. Pag ‐
sa pit ng 1979, na sa 45.8% na la mang 
ang na ka ka pag ba yad ng utang.

Un ti-un ting na wa lan ng ka ka ya ‐
han ang mga mag sa sa ka na ku mu ha 
ng mga pau tang na pi na nga nga si wa ‐
an ng gub yer no. Noong 1980-1984, 
na sa 60,000 mag sa sa ka na lamang 
ang ka bi lang sa Ma sa ga na 99, mu la 
sa ka la ha ting mil yon noong 1974-
1975. Na bang ka ro te ang mil yun-
mil yong mag sa sa ka at bu mag sak ang 
an tas ng ka bu ha yan sa ka na yu nan. 
Pag sa pit ng 1983, uma bot sa 73% ng 
pa mil ya sa ka na yu nan ang ma hi rap, 
mu la sa 33% noong 1971.

Pag sa pit ng 1984, bu ma lik na sa 
pag-iim port ng bi gas ang Pi li pi nas at 
isang taon pag ka ta pos ni to, tu mi gil 
na ring mag-eksport ng bi gas.

Dag dag pa, ni la son ng mga ke ‐
mi kal ang ka li ka san at na si ra ang li ‐
kas na pa ta ba. Ma la ki ang pin sa la sa 
ka lu su gan ng mga mag sa sa ka tu lad 
ng pag ka si ra ng atay da hil sa ekspo ‐
syur sa ke mi kal, bi nu ra ang ma ya ‐
mang kul tu rang Pi li pi no sa pag sa sa ‐
ka at pi na tay ang mga tra di syu nal 
na bin hi.

Hindi kaibigan ng mga magsasaka si Marcos
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Na ka ki ling ang re hi meng Marcos II sa pag pa pa tu loy ng pa ta ka ran ni 
Rodrigo Du ter te ng pag pi gil sa usa pang pang ka pa ya pa an, paggamit sa 

An ti-Ter ror Law pa ra pab we lu hin ang te ro ris mo sa es ta do at red-tag ging, ma ‐
ra mi hang pang-aa res to, tortyur at ma ra mi hang pag pa tay sa hung kag na pag ‐
ta tang kang wa sa kin ang de mok ra ti kong re bo lu syong ba yan. Ito ang pa ha yag 
ni Jo se Ma ria Si son, Chief Po li tical Con sul tant ng Na tio nal De mocra tic Front of 
the Phi lip pi nes (NDFP) noong araw ng pa nu num pa ni Fer di nand Marcos Jr.

Ma la bong mag ka ro on ng usa pang pang ka pa ya pa an

Wa lang in di ka syon na gu gus tu ‐
hin ni Marcos na ma ki pag-u sap, ani ‐
ya. Hin di rin ito ma da ling bu ma lik sa 
git na ng ka sa lu ku yang pa ta ka ran ng 
GRP na all-out war. “Wa lang ma ga ‐
ga wa ang NDFP pa ra iba lik ang usa ‐
pan kung mag ma ma ti gas ang GRP sa 
all-out war po licy ni to,” ayon kay Si ‐
son.

Dag dag ni ya, ni min san ay hin di 
na ki pag-u sa pang pang ka pa ya pa an 
ang pa sis tang dik ta du rang Marcos I 
at hin di rin ni to kai lan man na wa sak 
ang re bo lu syo nar yong ki lu san. “Sa 
ha lip, na ga wa ng ki lu san ng ma ma ‐
ma yan na sak la win ang buong ban sa…
na sa ka hu li-hu li han ang na ging da ‐
hi lan sa pag bag sak ng pa sis tang 
dik ta du ra.”

Ang pag pa sok sa usa pang pang ‐
ka pa yapa an ng la hat ng mga nau po 
sa reak syu nar yong es ta do—mu la sa 
pa na hon ni Cory Aqui no hang gang 

sa pa na hon ni Rod ri go Du ter te—ay 
pa ra pa la ba sin la mang na si la ay 
ma ka-ka pa ya pa an at upang isa ga wa 
ang ma la wa kang sar bey lans sa ha ‐
nay ng mga re bo lu syo nar yo at pa na ‐
ti li hin ang ma pag sa man ta la at ma ‐
pang-a ping nag ha ha ring sis te ma. 
Gi na ga wa rin ni la ito sa tang ka ng 
ila gay sa pu si syon ng ka pi tu la syon 
ang NDFP, ani Profes sor Si son.

Ti na wag ni yang “wa la sa ka ta ‐
yu an” ang na ka ba ba tang Marcos 
ma ta pos ito “ma ha lal” bi lang pre si ‐
den te sa pa ma ma gi tan ng mi na ni pu ‐
lang elek syon sa tu long ng ti ra nong 
si Du ter te at kan yang sin di ka to sa 
Co me lec.

“Maaa ri si yang ma na gi nip na 
mag ka ka ro on ng pa nga la wang pag ‐
ka ka ta on ang ka ni lang pa mil ya sa 
pag wa sak sa re bo lu syo nar yong ki lu ‐
san,” ani Si son. “Pe ro da pat ni yang 
ala la ha nin na ang ki lu sang ito ay lu ‐

Ang Pride ay protesta

DAANDAAN  ANG  DELEGASYON 
ng  pam ban sade mok ra ti kong  gru po  ng 
LGBTQ+  na  Ba hag ha ri  sa  pro tes tang 
Pri de  sa  Pa say  City  at  Quezon  City 
noong Hun yo 25 at 28. Pa na wa gan ni la, 
si ngi lin ang re hi meng Du ter te at la ba nan 
ang  pa pa sok  na  ile hi ti mong  re hi meng 
Marcos II.

Ka bi lang si la sa hin di ba ba ba sa 55,000 
lu ma hok sa mga pro tes tang Pri de na ini ‐
lun sad  sa  iba't  ibang  ba ha gi  ng  ban sa. 
Pa ngu na hing  te ma  ng  mga  pro tes ta  ang 
panawagan  ng  sek tor   la ban  sa  diskri ‐
mina syon at  pangaa pi,  pag ki la la  sa ka ‐
ni lang  ka ra pa tan  at  pag su su long  sa 
panukalang SO GIE Equa lity.

Ini lun sad din ang mga ak ti bi dad sa mga 
syudad  ng  Ba guio,  Iloi lo,  Du ma gue te, 
Butuan,  sa  Romblon,  Ce bu,  Mi sa mis 
Ori en tal  at  iba pang  lugar  sa ban sa. Sa ‐
man ta la, pi na mu nu an ng Sout hern Ta ga ‐
log Pri de ang isang pan re hi yong pro tes ta 
sa UP Los Ba ños noong Hun yo 28.

ma ki at lu ma kas nang hin di ito na ‐
wa sak ni Marcos Sr.”

Ga yun pa man, la ging bu kas ang 
Na tio nal De mocra tic Front of the 
Phi lip pi nes na ma ki pag-u sa pang 
pang ka pa ya pa an sa Gub yer no ng Pi ‐
li pi nas, si nu man ang pre si den te ni ‐
to.

“Kung han da ang ad mi nistra ‐
syon na ma ki pag-u sap, ba kit hin di?” 
ani ya. “Ma da li lang na man bu ha yin 
ang usa pan,” ani Si son. Kai la ngan 
la mang pag ti ba yin ng GRP o ni 
Marcos Jr ang nau na nang mga na ‐
pag ka sun du an na da ti nang na pag ‐
kai sa han at pi nir ma han ng da la wang 
par ti do.

4 na open si ba, ini lun sad ng BHB-Sul tan Ku da rat

Apat na ar ma dong open si ba ang ini lun sad ng Ba gong Huk bong Ba yan 
(BHB)-Sul tan Ku da rat mu la Hun yo 15 hang gang Hun yo 29 la ban sa nag-

oo pe ra syong mga yu nit ng pu lis at sun da lo.

Pi na sa bu gan at pi na pu tu kan ng 
BHB ang kontra-in sur hen syang yu ‐
nit ng Phi lip pi ne Na tio nal Po lice 
Special Acti on Force (PNP-SAF) na 
nag-oo pe ra syon sa Sit yo Me leb, Ba ‐
ra ngay But ril, Pa lim bang noong 
Hun yo 29. Li mang pu lis ang na pa tay 
ha bang da la wa ang na su ga tan.

Sa parehong ba yan, pi na pu tu ‐
kan ng BHB ang pwer sa ng 7th IB sa 
Sit yo Fli ko, Ba ra ngay Bal wan noong 
Hun yo 15 ng ha pon. Si nun dan ito ng 
isa pang ar ma dong ak syon ng mga 
Pu lang man di rig ma noong Hun yo 18 
la ban sa 37th IB sa Ba ra ngay Mo ‐

lon. Da la wang araw ma ta pos ni to, 
uma ta ke mu li ang BHB la ban sa 38th 
IB sa pa re hong ba ra ngay. Hin di ba ‐
ba ba sa li mang sun da lo ang na ma ‐
tay. Ti ni ti yak pa kung ilan ang na su ‐
ga tan.

Ayon sa ulat ng yu nit ng BHB, 
ang mga sun da lo ay ba ha gi ng ha los 
isan li bong tro pang nag-oo pe ra syon 
sa lu gar. Ka bi lang sa mga nag-oo pe ‐
ra syong yu nit ang 38th IB, ang ba ‐
tal yong na nga nga si wa sa mga 
CAFGU at di rek tang nag se ser bi syo 
sa DM Con sunji Inc at nag gug ‐
wardya sa mga ope ra syon pag tot ro ‐

so at iba pa.
Iniu lat din ng yu nit ng BHB ang 

dag dag na aa bot sa 30 kas wal ti 
(hin di pa kum pir ma do kung ilan ang 
na pas lang) sa ha nay ng mga sun da lo 
sa mis-eng kwentro sa pa gi tan ng 
ka ni lang mga yu nit noong Hun yo 18. 
Ki nu kum pir ma pa ng BHB ang pau ‐
nang ulat kaug nay ng po sib leng 
pag hu log ng bom ba ng AFP sa sa ri li 
ni lang pwer sa.

Sa Ca ma ri nes Sur, pi na sa bu gan 
ng mga Pulang mandirigma ng BHB 
ang nag-ooperasyong yu nit ng 9th 
ID sa Sit yo Balayba yon, Ba ra ngay 
Ta nauan, Presentacion noong Hun ‐
yo 15. Tat lo ang na pa tay ha bang 
wa lo ang na su ga tan sa nag-oo pe ra ‐
syong mga sun da lo.



ANG BAYAN    Hulyo 7, 2022 7

Pang hi hi ma sok at pan da ram bong ng mga 
Amerikanong kumpanya  sa FSMR

Pi na ti tin di ng im per ya lis tang US ang pang-aa ta ke ni to sa ma ma ma yan ng 
Far  So uth Min da nao Region (FSMR). Ka sa bay ng wa lang awat na pang-

aa gaw ng lu pa at pan da ram bong ng mga dam bu ha lang kumpanyang Ame ri ka ‐
no sa ag ri bis nes, na ka am ba na man nga yong pu ma sok ang ma la la king 
kumpanyang Ame ri ka no sa mi na pa ra dam bu ngin ang li kas na ya mang ka bun ‐
du kan ng re hi yon. 

Ya mang mi ne ral sa FSMR
Ayon sa mga pag-aa ral, ma ta ‐

tag pu an sa iba't i bang lu gar sa re hi ‐
yon ang ma sa ga nang de po si to ng 
mga mi ne ral na ma ha la ga sa in ‐
dustri ya at pan da ig di gang ka la kal. 
Sa ka buuan, pi na ka ma la ki ang tag ‐
lay ni tong de po si tong tan so na 
umaa bot sa 2.9 bil yong met ri ko to ‐
ne la da. May ro on din itong de po si ‐
tong ba kal na ti na ta yang na sa 2.5 
mil yong met ri ko to ne la da, at gin to 
na 2.275 mil yong met ri ko to ne la da. 
Bu kod sa mga na bang git ay ma ka ‐
bu lu han din ang mga de po si to ng pi ‐
lak, zinc, lead, ma nga ne se at iba pa. 
Sa hang ga nan ng mga pru bin sya ng 
South Co ta ba to, Sa ra nga ni, Sul tan 
Ku da rat at Davao del Sur ay ma ta ‐
tag pu an ang pi na ka ma la king de po ‐
si to ng gin to sa buong ti mog-si la ‐
ngang As ya, at isa sa pi na ka ma la ‐
king de po si to ng tan so sa buong 
mun do.

Ang ka sa ga na an ni to sa mga li ‐
kas na ya mang mi ne ral ay uma kit sa 
ma la la king lo kal at da yu hang ka ‐
pi ta lis ta na ma mu hu nan sa mga 
pro yek tong mi na sa re hi yon. Pa ‐
ngu na hin di to ang Tam pa kan 
Gold-Copper Project na pi na ka ‐
ma la ki sa buong ban sa at nag ka ‐
ka ha la ga ng $5.9 bil yon. Su ba lit 
ma ta gum pay na ni la ba nan at na ‐
pa ti gil ng ma ma ma yan ang ope ‐
ra syon ni to.

Ba tay sa da tos noong Ma yo 
2022, may ro on nang 41 na mga 
pri ba dong lo kal at da yu hang 
kum pan ya na pi nag ka loo ban ng 
56 na mga kon se syon sa iba't-i ‐
bang mga pru bin sya. Sa ka ‐
buuan, ito ay may pi nag sa mang 
la wak na aa bot sa 345,548 ek ‐
tar ya o 15.35% ng lu pang sak law 

ng re hi yon. Ap ru ba do na ang ope ra ‐
syon ng 15 na kon se syong hu ma ha ‐
wak ng aa bot sa 96,052 ek tar ya. 
May nakapila ring 41 na konsesyong 
sasaklaw sa 249,496 ektarya. 

Im per ya lis tang in te res sa mi na
Hin di ba ba ba sa 17 kum pan ya sa 

mi na ri to ang buong pi nag ma may-a ‐
ri ng mga da yu han. Wa lo sa mga ito 
ay mga kor po ra syong pag-aa ri ng US 
at may ro ong hi na ha wa kan na mga 
kon se syong may pi nag sa mang la wak 
na 53,081 ek tar ya. Ka bi lang sa pi ‐
na ka ma la ki ni to ay ang Provi dence 
Mi ning, Sham rock Me tals, Ka la ‐
mazoo Mi ning at Ga lactica Mi ning. 

Ang Ka la mazoo Mi ning ay pag-
aa ri ng The Ka la mazoo Com pany ng 
US. Na ka ba se ang ope ra syon ni to sa 
Austra lia at may mga in te res sa 
ilang ban sa sa Sout he ast Asia. Ang 
Provi dence Mi ning na man ay isang 
Ame ri ka nong mul ti na syu nal na may 
ma la wak na ope ra syong mi na sa 
Africa at North Ame rica. Ha bang 

ang Sham rock Me tals at Ga lactica 
Mi ning ay mga sub si dar yo ng ma la ‐
la king in dustri ya sa US na Sham rock 
System at Ga lactica Gro up USA na 
may iba't-i bang mga ne go syo sa 
loob at la bas ng US.

Na ka kon sentra sa Sul tan Ku da ‐
rat at South Co ta ba to ang ope ra ‐
syon ng pi to sa wa long kum pan ya. 
Si na sak law ni to ang ka lak hang ba ‐
ha gi ng ti mog ng Da gu ma Ra nge, 
ang Mt. Par ker at ma la wak na ba ‐
ha gi ng T'bo li at ang Mt. Mu sa sa 
hang ga nan ng South Co ta ba to at 
Sa ra nga ni. Ang na bang git na mga 
ka bun du kan ay sak law ng lu pang 
ni nu no ng mga Mo ro at mga Du la ‐
ngan-Ma no bo sa Sul tan Ku da rat at 
mga T'bo li at B'la an sa South Co ta ‐
ba to. Di to rin ma ta tag pu an ang 
mga kasukalan at katubigan na su ‐
mu su por ta sa ma la wak na lu pa ing 
ag ri kul tu ral sa re hi yon. 

Gwardya do ng mi li tar
Ba ga mat ma ta gal nang nag sul ‐

pu tan ang mga lu gar ng mi na han sa 
FSMR, noon la mang de ka da 1990 
nag-um pi sa ang ma la wa kang pag ‐
ga lu gad sa mga bun dok ng re hi yon 
pa ra sa mi na. Ka sa bay ng pag pa sok 
ng mga da yu han at lo kal na kum ‐
pan ya, pi na ti bay ng es ta do ang pre ‐

sen syang mi li tar pa ra de ‐
pen sa han ang mga ope ra ‐
syon ni to.

Sa nag da ang tat long de ‐
ka da, ini lun sad ng es ta do 
ang ma du gong kam pan ya la ‐
ban sa mga tu mu tu tol sa mi ‐
na. Ina ta ke ang mga ko mu ‐
ni dad ng mga Lu mad at Mo ‐
ro at isi na ga wa ang mga 
ma sa ker at pa ma mas lang. 
Si na got ito ng mas ma la wak 
at mas ma la la kas na de mok ‐
ra ti kong pag ki los ng ma ma ‐
ma yan at ar ma dong 
pag-aal sa ng ma sa. Sa na ka ‐
ra ang ha los apat na de ka da, 
ma ta gum pay ni lang na pi gi ‐

Sundan sa pahina 8
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lan ang ope ra syon ng open-pit mi ‐
ning sa re hi yon.

Pa ra pa lu hu rin si la at ha wa nin 
ang daan pa ra sa mga mi na, pi na ‐
tin di ng es ta do ang ka ra ha san at 
pang-aa ta ke sa ta bing ng kontra-
in sur hen sya at kontra-te ro ris mo. 
Gi na mit ng AFP ang tek no lo hi ya, 
ar mas at bom ba ng US sa pag sa sa ‐
ga wa ng sar bey lans at pa na na la ‐
kay sa mga lu gar na tar get ng mga 
pro yek tong mi na. 

Sa ka sa lu ku yan, nag pa pa tu loy 
ang nakapokus na operasyon ng 
6th ID at Joint Task Force Central 
sa Pa lim bang, Sul tan Ku da rat. Ang 
na sa bing lu gar ay tar get ng ope ra ‐
syon ng apat na dam bu ha lang mul ‐
ti na syu nal na ki na bi bi la ngan ng 
Mt. Peak Mi ning, Ka la mazoo at 

Ga lactica, at Laza rus Cor po ra ti on 
ng England. Ang Laza rus ay kum ‐
pan yang pag ma may-a ri ni Do mi nic 
Wightman, isang ki la lang pro mo ‐
tor ng pa ka nang "kontra-te ro ris ‐
mo at kontra-extre mis mong Is ‐
lam" sa Eu ro pe at US.

Sa ka bi la ng pa nu nu pil at pan ‐
da ra has ng es ta do ay pa tu loy na 
lu ma la ban ang ma ma ma yan sa re ‐
hi yon. Mu ling lu ma la kas ang ki lu ‐
san ng mga Lu mad, Mo ro at mag ‐
sa sa ka sa ka na yu nan pa ra ipag ‐
tang gol ang lu pa, ha bang sa ka ‐
lunsu ran ay na nu num ba lik ang sig ‐
la ng mga kam pan ya kontra mi na. 
Umaa ni na man ng ta gum pay ang 
pag  la ban ng ma sa at ar ma dong re ‐
bo lu syo nar yong ki lu san sa pa na ‐
na la kay ng es ta do sa Sul tan Ku da ‐
rat.

ki nub kob ng mga ele men to ng 303rd 
IB de ang 32 sit yo, li mang ba ra ngay 
sa Hi ma may lan City at Moi ses Pa dil ‐
la sa Neg ros Occi den tal. Sak law din 
ng ka ni lang ope ra syon ang mga er ya 
ng La Li ber tad, Gui hul ngan City at 
Val le her mo so sa Neg ros Ori en tal. 

Sa Hi ma may lan City, ma hi git 
600 sun da lo ang na ka kam po sa 24 
na sit yo sa apat na ba ra ngay di to. 
Pa ngu na hing apek ta do di to ang mga 
ka tu tu bong Tri bu Ma ga hat at Bu ‐
kid non na na ni ni ra han sa lu gar. Pi ‐
tong si bil yan, ka bi lang ang da la ‐
wang me nor de edad, ang ili gal na 
ina res to at inin te ro ga sa Sit yo Lu ‐
noy at Co na lum.

Si na la kay na man ang upi si na ng 
sa ma han ng mag sa sa ka sa Ba ra ngay 
Ca ra ba lan at inin te ro ga ang 
tagapangulo ng aso sa syon. Ki num ‐
pis ka din ng mga ito ang mga pa pe ‐
les at li gal na ka ti ba yan ng aso sa ‐
syon.  Sa Moi ses Pa dil la, ma hi git 
100 sun da lo ang na kap wes to sa mga 
sit yo ng Ba ra ngay Quin tin Re mo.

Pwersahang pag pa pa suko. Pi ‐
na si nu nga li ngan ng mga re si den te 
at ng BHB-Mt. Apo Sub re gio nal 
Com mand ang pag pa ra da ng 72nd 
IB sa mag-a mang si bil yan bi lang 
mga Pu lang man di rig ma sa Ba ra ‐
ngay Mag say say, Ki ba we, Bu kid non 
noong Hun yo 23. Ta li was sa pa ha ‐
yag ng AFP, ang da la wa ay mga 
magsasa ka sa lu gar. 

Sa man ta la, na ka la ya na si Nimfa 
Lanza na s, isa sa mga ili gal na ina ‐
res to sa koor di na dong ser ye ng mga 
pag-a res to at reyd na bi nan sa gang 
Blo ody Sun day sa Sout hern Ta ga log. 
Ibi na su ra ng Ca lam ba City Regional 
Trial Court ang mga ka so la ban sa 
kan ya noong Hun yo 29.

Ga yun din, ibi na su ra ng kor te 
ang unang da la wang ka so na isi ‐
nam pa ng mga pu lis la ban sa #Ti ‐
nang83 noong Hun yo 27. May li ‐
mang ka so pang ki na ka ha rap ang 
gru po. Noong Hun yo 20, por mal na 
ki ni la la ng De partment of Ag ra ri an 
Reform ang mga mag sa sa ka bi lang 
le hi ti mong mga be ne pi syar yo ng as ‐
yen da.

Mula sa pahina 7

Walang-awang pinaslang ng mga sundalo ng 94th IB at lokal na pulis 
ang apat na may sakit na Pulang mandirigma ng Bagong Hukbong 

Bayan sa Sityo Calunakon, Barangay Santol, Binalbagan, Negros Occidental 
madaling araw ng Hulyo 6. Nagpapagaling ang mga mandirigma nang 
arestuhin sa kanilang tinutuluyang bahay. Imbes na ituring na mga bihag ng 
digma sang-ayon sa internasyunal na makataong batas, minasaker ng mga 
sundalo sina Roel Ladera (Ka Jack), Nica Dela Cruz (Ka Chai), Alden Rodriguez 
(Ka Rocky), at Roel Deguit (Ka Caloy). Pinalabas ng mga sundalo na napaslang 
ang apat sa isang engkwentro sa katabing barangay.

Apat na may sakit na Pulang mandirigma, minasaker

Noong Hun yo 29, bi na ril ng hin ‐
di ki la lang la la ki si Fe de rico "Deng" 
Gem pe saw, anawnser sa rad yo, ha ‐
bang pau wi sa ka ni lang ta ha nan sa 
Sit yo Maca ngan, Ba ra ngay Car men, 
Ca ga yan de Oro City. Pa ngat lo si 
Gem pe saw sa ma ma ma ha yag na pi ‐
nas lang sa Min da nao nga yong taon 
la mang.

Pambubuwag. Ma ra has na bi ‐
nu wag ng mga ba ya rang ma ton ang 
wel ga ng mga mang ga ga wa sa Tan ‐
du ay Dis til lers sa Ta li say, Neg ros 
Occi den tal noong Hun yo 28. Sa bid ‐
yong ini la bas sa social me dia, pi nag ‐
si si pa ng mga maton ng Ta li say Lo ‐
gis tics Packa ging Cor po ra ti on ang 
mga mang ga ga wa at mga ku bol na 
iti na yo ng Tan du ay Bottle Sor ters 
Or ga niza ti on (Tan SO-SU PER). Ini ‐
lun sad ni la ang wel ga la ban sa pla no 

ng kum pan ya na ba wa san ang araw 
ng ka ni lang tra ba ho na mag re re sul ‐
ta sa pag bag sak ng ka ni lang sa hod. 
Pa na wa gan din ni la ang pag ba ba lik 
sa mga ti nang gal, re gu la ri sa syon ng 
mga kontraktwal at pag bi bi gay sa 
ka ni la ng mga be ne pi syo.

Pag-a res to. Sa Ak lan, 30 ele ‐
men to ng 301st IB de ang nagbahay-
bahay sa mga pu rok ng C. La ser na 
St., Pob lacion, Ka li bo noong Hun yo 
22 upang tu gi sin at ala min ang 
kinaroroonan ni na Kim-Sin Tug na at 
Geor ge T. Ca la or, mga upisyal ng 
Ba yan-Ak lan. 

Sa man ta la, ina res to ng lokal na 
pulis si Su san Ag ner, li der ng Pa ma ‐
la ka ya sa Ma ra gon don, Cavi te, ka bi ‐
lang ang tat lo pang re si den te ng Ba ‐
ra ngay Pa tu ngan noong Hun yo 23. 

Mi li ta ri sa syon. Mu la Ma yo 28, 



ANG BAYAN    Hulyo 7, 2022 9



Hulyo 7, 2022     ANG BAYAN10

Pag si kil sa ka ra pa tan sa abor syon sa US,
si na lu bong ng mga pro tes ta

Su mik lab ang mga pro tes ta sa ma yor na mga syu dad sa US mu la Hun yo 20 
ma ta pos ba ligta rin ng Kor te Sup re ma ri to ang ba tas na nag ti ti yak sa ka ‐

ra pa tan ng ka ba bai han na mag ka ro on ng op syon sa abor syon. Li ban sa ma la ‐
la king ra li sa la bas ng Kor te Sup re ma sa Was hing ton DC, nag ka ro on ng pag ki ‐
los sa ma yor na mga syu dad sa ban sa. Sa la bas ng US, nag ka ro on din ng mga 
ra li sa Austra lia, Ger many at Uni ted King dom.

Ayon sa mga nagpro tes ta, ipi ‐
nag ka it ng Kor te Sup re ma sa sek tor 
ng ka ba bai han, la lu na ng mga ka ba ‐
bai hang mi nor ya sa US, ang ka ni lang 
ka ra pa tan sa abor syon na iti nu tu ‐
ring na kru syal na ser bi syong pang ‐
ka lu su gan. Pa na wa gan ni la ang our 
bo di es, our choice (ka ta wan na min, 
de si syon na min) at  we won't go 
back (hin di ka mi ba ba lik) na pu ma ‐
pa tung kol sa 50 taong tu luy-tu loy na 
pa ki ki ba ka ng ka ba bai han pa ra ri to. 

Sa bo tong 5-4, bi na lik tad ng 
Kor te Sup re ma ang ma ka say sa yang 
de si syong Roe v Wa de, ang de si ‐
syong su mak law sa ka ra pa tan sa 
abor syon, sa da hi lang wa lang di rek ‐
tang si na sa bi ang konsti tu syon 
kaug nay di to at sa ga yon ay hin di ito 
ka ra pa tang ga ran ti sa do.  Du lot ni to, 
ma gi ging ili gal ang abor syon sa ha ‐
los ka la ha ti ng mga es ta do sa US.

Ano ang Roe v Wade?
Ang Roe versus (laban) Wa de ay 

isang ma ka say sa yang de si syon ng 
Kor te Sup re ma sa US na ini la bas 
noong 1973 na nag sa bing sak law ng 
14th Amendment ng konsti tu syong 
Ame ri ka no o ng pun da men tal na ka ‐
ra pa tan sa pri ba si ya, ang ka ra pa tan 
ng ba bae na ta pu sin ang kan yang 
pag bu bun tis. Ibi nun sod ito ng ka so 
ni Nor ma McCorvey, na iti na go sa 
pa nga lang Ja ne Roe, la ban sa noo’y 
abu ga do ng es ta do ng Texas na si 
Henry Wa de.  

Sa na ka ra ang 50 taon, pi nang ‐
ha wa kan ng mil yun-mil yong ka ba ‐
bai han ang de si syong ito. Nag mu ‐
mu la ang ka ra pa tang ito sa pag ki la la 
na ang isang embryo ay ba ha gi ng 
ka ta wan ng ba bae, at sa ga yon ay 
si ya at si ya la mang ang may ka ra pa ‐
tang mag de si syon kaug nay di to. 

Hin di si ya maa ring pwer sa hin ng es ‐
ta do na ipag pa tu loy ang isang pag ‐
bu bun tis.  

Mu la nang ila bas ang de si syon, 
at sa ka bi la ng mga tu luy-tu loy na 
mga ata ke ri to, hin di gi na wang 
pang ka la ha tang ba tas ang Roe v 
Wa de, na na ti ling tar get ng pag pa ‐
pa ba lik tad.  

Pa nga nga lagang pang ka lu su gan 
Ang abor syon ay isang simple at 

ko mun na ope ra syong me di kal na iti ‐
nu tu ring ng World Health Or ga niza ‐
ti on bi lang esen syal na ba ha gi ng 
ser bi syong me di kal. Ito ay lig tas ka ‐
pag isi na ga wa sa ta mang pa ra ang 
angkop sa an tas ng pag bu bun tis, at 
ng taong may ka ram pa tang ka sa na ‐
yan. 

Ma ra ming da hi lan kung ba kit 
nag pa pa-a bort ang isang ba bae. Ka ‐
bi lang di to ang pal pak at/o ka wa lang 
ak ses sa kontra sep syon, pang ga ga ‐
ha sa, incest (re la syong sekswal sa 
pa gi tan ng ma la pit na mag ka ka mag-
a nak), ka ra ha san sa ka may ng ka pa ‐
re ha, mga ano mal ya o malfor ma ti on 
sa embryo, pag ka ka sa kit sa pa na hon 
ng pag bun tis at iba pa. Isi na sa ga wa 
rin ito ka pag na sa pa nga nib ang bu ‐
hay ng isang ba bae du lot ng mga 
kumpli ka syon sa pag bu bun tis at pa ‐
nga nga nak. 

Taun-ta on, na sa 13% ng mga 
ma ter nal death (pag ka ma tay du lot 
ng pa nga nga nak) ay da hil sa di lig tas 
na abor syon, ayon sa WHO. Pi na ka ‐
bul ne rab le ri to ang ka ba bai han sa 
mga at ra sa dong ban sa kung saan 
220 sa ba wat 100,000 na su ma sai la ‐
lim sa ga yong ope ra syon ang na ma ‐
ma tay.

Sa Pi li pi nas, hin di la mang ma ‐
hig pit na ipi nag ba ba wal ang abor ‐

syon sa la hat ng ka so (ka bi lang sa 
mga ka so ng panggagahasa, incest, 
pag bu bun tis ng mga ba ta o sit wa ‐
syong pangkagipitan kung saan na ‐
nga nga nib ang bu hay ng ina), 
maaa ri pang sam pa han ng ka song 
kri mi nal ang ba bae o ba tang nag pa-
a bort, ang nag sa ga wa ng 
operasyong me di kal o nag ben ta o 
na mi gay ng “a bor tives” at tu mu long 
dito. 

Ayon sa isang pa na na lik sik 
noong 2013 ng Guttmacher Insti tu ‐
te, umaa bot sa 1,000 ka ba bai han sa 
Pi li pi nas ang na ma ma tay taun-ta on 
du lot ng di lig tas na abor syon. Da hil 
sa li mi ta do, kung me ron man, na 
ak ses sa kontra sep syon, ha los ka la ‐
ha ti ng pag bu bun tis sa Pi li pi nas ay 
“di si na sad ya." Na nga nga nak ang 
mga na nay di to ng lam pas sa bi lang 
na gus to ni lang anak. Pi na kaa pek ‐
ta do ang mga na nay ng pi na ka ma hi ‐
hi rap na pa mil ya na na nga nga nak 
ng abe reyds na li mang anak, kum ‐
pa ra sa abe reyds na tat lo sa pang ‐
ka la ha tan. 

Sa ta ya ng pa na na lik sik, na sa 
pa gi tan ng 22 at 31 abor syon ka da 
1,000 ka ba bai han ang na ga nap 
noong 2000.  Ibig sa bi hin, maaa ring 
uma bot sa 610,000 abor syon ang 
na ga nap sa Pi li pi nas noong 2012.

Pi na ka ma la king da hi lan ng mga 
nag pa pa-a bort ang ka wa lang ka ka ‐
ya han o pang gas tos pa ra mag pa la ki 
ng anak o dag dag na anak.  Sang ‐
kat lo ang nag sa bing hin di su por ta do 
ng ka ni lang kapareha ang pag bu ‐
bun tis o di ka ya’y ma sya do pa si lang 
ba ta pa ra ma ging ina. May 13% na 
nag sa bing nag pa-a bort da hil re sul ta 
ang ka ni lang pag bu bun tis ng pwer ‐
sa hang pa ki ki pag ta lik. Da la wang-
kat lo (2/3) ng ka ba bai hang nag pa-
a bort ay mu la sa ma hi hi rap na pa ‐
mil ya. 

ki nub kob ng mga ele men to ng 303rd 
IB de ang 32 sit yo, li mang ba ra ngay 
sa Hi ma may lan City at Moi ses Pa dil ‐
la sa Neg ros Occi den tal. Sak law din 
ng ka ni lang ope ra syon ang mga er ya 
ng La Li ber tad, Gui hul ngan City at 
Val le her mo so sa Neg ros Ori en tal. 

Sa Hi ma may lan City, ma hi git 
600 sun da lo ang na ka kam po sa 24 
na sit yo sa apat na ba ra ngay di to. 
Pa ngu na hing apek ta do di to ang mga 
ka tu tu bong Tri bu Ma ga hat at Bu ‐
kid non na na ni ni ra han sa lu gar. Pi ‐
tong si bil yan, ka bi lang ang da la ‐
wang me nor de edad, ang ili gal na 
ina res to at inin te ro ga sa Sit yo Lu ‐
noy at Co na lum.

Si na la kay na man ang upi si na ng 
sa ma han ng mag sa sa ka sa Ba ra ngay 
Ca ra ba lan at inin te ro ga ang 
tagapangulo ng aso sa syon. Ki num ‐
pis ka din ng mga ito ang mga pa pe ‐
les at li gal na ka ti ba yan ng aso sa ‐
syon.  Sa Moi ses Pa dil la, ma hi git 
100 sun da lo ang na kap wes to sa mga 
sit yo ng Ba ra ngay Quin tin Re mo.

Pwersahang pag pa pa suko. Pi ‐
na si nu nga li ngan ng mga re si den te 
at ng BHB-Mt. Apo Sub re gio nal 
Com mand ang pag pa ra da ng 72nd 
IB sa mag-a mang si bil yan bi lang 
mga Pu lang man di rig ma sa Ba ra ‐
ngay Mag say say, Ki ba we, Bu kid non 
noong Hun yo 23. Ta li was sa pa ha ‐
yag ng AFP, ang da la wa ay mga 
magsasa ka sa lu gar. 

Sa man ta la, na ka la ya na si Nimfa 
Lanza na s, isa sa mga ili gal na ina ‐
res to sa koor di na dong ser ye ng mga 
pag-a res to at reyd na bi nan sa gang 
Blo ody Sun day sa Sout hern Ta ga log. 
Ibi na su ra ng Ca lam ba City Regional 
Trial Court ang mga ka so la ban sa 
kan ya noong Hun yo 29.

Ga yun din, ibi na su ra ng kor te 
ang unang da la wang ka so na isi ‐
nam pa ng mga pu lis la ban sa #Ti ‐
nang83 noong Hun yo 27. May li ‐
mang ka so pang ki na ka ha rap ang 
gru po. Noong Hun yo 20, por mal na 
ki ni la la ng De partment of Ag ra ri an 
Reform ang mga mag sa sa ka bi lang 
le hi ti mong mga be ne pi syar yo ng as ‐
yen da.


