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Iti na ta gu yod at ipi nag pa pa tu loy 
ni Marcos ang mga pa ta ka ran at ba ‐
tas na an ti-mang ga ga wa at an ti-
mag sa sa ka at nag pa pa hi rap sa ka ‐
ra ni wang mga Pi li pi no. Na na na ig pa 
rin ang kai si pang mi li ta ris ta at ipi ‐
nag pa pa tu loy ang mga hak ba nging 
ma pa ni il at bru tal na pa sis ta-te ro ‐
ris tang ge ra la ban sa ma ma ma yang 
nag ta tang gol at lu ma la ban.

Idi nek la ra ka ma kai lan ng mga 
upi syal sa mi li tar at se gu ri dad na itu ‐
tu lak ni la ang gas gas nang pa la bas 
na “lo ka li sa dong usa pang pang ka pa ‐
ya pa an” na pan ta bing la mang sa ma ‐
la wa kang ge ra ng pa nu nu pil at pa si ‐
pi ka syon sa ma sa pa ra isu ko ni la ang 

ka ni lang pag ta tang gol sa lu pa at pa ‐
ki ki ba ka pa ra sa mga re por mang ag ‐
rar yo. Ka rug tong ito ng ti na gu ri ang 
“peace eco nomy” na pa ka na pa ra sa 
ma la la king da yu hang kor po ra syong 
mul ti na syu nal na ma la wa kang sa ku ‐
pin ang na ti ti rang lu pa in pa ra sa 
ope ra syon sa pag mi mi na at mga 
plan ta syon. Na sa ha los 300,000 li ‐
bong ek tar yang lu pa sa Min da nao 
ang ba lak na sa ku pin ng mga kum ‐
pan yang Ame ri ka no. Ga yon, ang “lo ‐
ka li sa dong usa pang pang ka pa ya an” 
ay mag pa pa la la, hin di lu lu tas, sa pi ‐
na ka ma la king prob le ma ng ka wa lang 
lu pa at pang-aa pi sa ma sang mag sa ‐
sa ka na da hi lan ng ma la wak na pag ‐

La ba nan ang pinai ig ting na ge ra
ni Marcos sa git na ng kri sis

Mag-i ba man ng hit su ra at as ta, wa lang pag ba ba go sa esen sya ang 
re hi meng US-Marcos sa nag da ang re hi meng US-Du ter te pag da ting 
sa mga pun da men tal na usa pin sa eko nom ya, pu li ti ka at li pu nan. 

Tu lad ng nag da ang ti ra no, ki na ka ta wan ni Marcos ang in te res ng da yu hang 
mga im per ya lis ta at ng lo kal na mga nag ha ha ring uri. Sa ha rap ng tu mi tin ding 
kri sis, pag pa pa ig ting ng ge ra ang sa got ni Marcos sa sam ba ya nan.

hi hi rap at ka gu tu man sa ka na yu nan.
Upang ma ka mit ang “ka pa ya pa ‐

an” pa ra sa mga da yu hang kor po ra ‐
syong mul ti na syu nal, la lo pang 
paiig ti ngin ng reak syu nar yong mi li ‐
tar at pu lis ang pa ni nik tik at pa ni ‐
nin dak sa ma sa, ge rang say war at 
ma la la king ope ra syong pang kom bat. 
Ma la king per wi syo sa ma sa ang gi ‐
na ga wang pag ku ku ral sa mga bar yo, 
pag hi hig pit sa ga law ng mga tao, 
pag bob lo ke yo ng pag ka in at iba pang 
pang-aa pi sa ma sa ng nag ha ha ri-
ha ri ang mga pa sis tang sun da lo. Ma ‐
la wa kang pa na na kot at pag sa sa pe ‐
lig ro sa bu hay ng ma sa ang isi na sa ‐
ga wang pag hu hu log ng bom ba, 
pag-iistra ping at pa nga ngan yon ng 
AFP kaa ki bat ng ma la la king ope ra ‐
syong mi li tar.

Ang pa ka nang ito ng Na tio nal 
Task Force (NTF)-Elcac ay pa la bi ‐
ga san din ng mga upi syal mi li tar na 
mil yun-mil yong pi so ang ibi nu bul sa 
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sa mga kik bak sa pon dong pang-“su ‐
ren der” at pa ki ki so syo sa mga 
kontra ta sa pag pa pa se men to ng mga 
kal sa da (mga diu ma no’y “farm-to-
mar ket road”) at pag ta ta yo ng kung 
anu-a nong imprastruk tu ra.

Nag bu bu lag-bu la gan si Marcos 
sa pan li pu an at pang-e ko nom yang 
mga ugat ng re bo lu syo nar yong ar ‐
ma dong pag la ban ng ma ma ma yan, 
la lu na ang pa ngu na hing usa pin ng 
re por ma sa lu pa. Upang big yan-mat ‐
wid ang pag tang ging mu ling bu ha yin 
ang pa ki ki pag-u sa pang pang ka pa ya ‐
pa an sa pam ban sang pa mu nu an ng 
re bo lu syo nar yong ki lu san, iti na ‐
tang gi ng re hi men na ang ar ma dong 
pa ki ki ba kang pa tu loy na su mu su long 
sa buong ka pu lu an ay na kau gat sa 
mga prob le mang su ma sak law sa 
buong ban sa.

La long la la la ang pag du ru sa ng 
sam ba ya nan sa pag na na is ni Marcos 
na pa tu loy na sun din ang daang neo ‐
li be ral na ilang de ka da nang nag sad ‐
lak sa ban sa sa su nud-su nod na kri ‐
sis. Itong mga pa ta ka rang dik ta ng 
In ter na tio nal Mo ne tary Fund at 
World Bank (IMF-WB) ang lu mum po 
sa eko nom ya ng Pi li pi nas, ka ya hin di 
na ma ka ta yo sa sa ri ling paa, at lu bos 
nang na ka sa la lay sa da yu hang pa ‐
mu mu hu nan at pau tang at sa pag-
aang kat ng pag ka in at iba pang pa ‐
nga ngai la ngan ng ma ma ma yan.

Sa nag da ang mga taon, la long 
bu mi bi lis ang pag sad sad ng eko nom ‐
ya at ka bu ha yan ng ma ma ma yan. 
Na ka lu tang ito sa utang at na ka ka pit 
sa sal ba bi dang re mi tans ng dol yar. 
Tu luy-tu loy ang pag li it ng ha la ga ng 
pi so kontra sa dol yar, at ang ha la ga 
ng sa la ping ki ni ki ta ng ma ma ma yan. 
Na ba bang ka ro te ang es ta do da hil sa 
pag kal tas ng bu wis pa ra mang-a kit 
ng mga da yu hang ka pi ta lis ta, pa pa ‐
la lang ko rap syon sa la bis na ma gar ‐
bong imprastruk tu ra, at sob rang la ‐
king bad yet sa mi li tar at pu lis.

Ka li wa’t ka nang bu wis ang ba lak 
ipa taw sa ma ma ma yan upang mai ‐
pam ba yad-u tang at pa ra mu ling ma ‐
ka pa ngu tang. Pa tu loy na ipa pa ko 
ang ma ba bang sa hod ng mga mang ‐
ga ga wa sa ka gus tu han ng ma la la ‐
king ka pi ta lis ta. Lak sa-lak sang mag ‐
sa sa ka ang pa la la ya sin sa mga lu ‐
pang tar get na ila an pa ra sa mga 
da yu hang kum pan ya. Li bu-li bong ka ‐
wa ni ng gub yer no ang pla nong si pa in 
pa ra “ma ka ti pid” ha bang na nga nga ‐
bun dat ang mga bu ruk ra ta sa ma la ‐
king swel do at kik bak sa gub yer no. 
Mil yun-mil yon ang wa lang ha nap bu ‐
hay, at saan man lu mi ngon, ang ma ‐
sang anak pa wis ay pi na hi hi ra pan ng 
su mi si rit na pre syo ng pag ka in, mga 
pro duk tong pet rol yo, at pi nag ka kai ‐
tan ng ka ni lang ka bu ha yan.

Nag te te ngang ka wa li ang re hi ‐

meng Marcos sa hi na ing ng ma ma ‐
ma yan. Bi nu bu sa lan si la’t ni lu lu nod 
ang ka ni lang si gaw. Ipi nag ka ka it sa 
ka ni la ang ka ra pa tang mag ti pon sa 
lan sa ngan ga mit ang pa ni nin dak at 
pa nu nu pil upang pi gi lang bum we lo 
ang mi li tan teng pro tes ta ng ma ma ‐
ma yan. Ta kot na ta kot si Marcos na 
su mik lab ang mga wel ga at pag-aal ‐
sa sa git na ng ma tin ding kri sis. Gi ‐
na ga wa ni Marcos at ng kan yang mi ‐
li tar at pu lis ang la hat ng pa sis tang 
pang gi gi pit upang pi gi lang bum we lo 
at su mu long ang pag la ban ng ba yan.

Sa ha rap ng na mi min tog na 
pag sam bu lat ng kri sis sa Pi li pi nas, 
at pag bi bi ngi-bi ngi han ng re hi meng 
Marcos sa mga hi na ing ng taum ba ‐
yan, wa lang ibang da pat ga win ang 
sam ba ya nang Pi li pi no kun di ang 
iba yong paig ti ngin ang la hat ng an ‐
yo ng pag la ban. Da pat pag buk lu rin 
ang iba’t ibang sek tor pa ra ipag la ‐
ban ang kag yat ni lang mga ka hi ngi ‐
an pa ra sa ka rag da gang sa hod, 
pag pa pa ba ba ng pre syo, lib reng 
edu ka syon at ser bi syong pang ka lu ‐
su gan at iba pa. Da pat ni lang or ga ‐
ni sa hin ang pa pa la king mga mi li tan ‐
teng ki los pro tes ta mu la sa pab ri ka, 
ko mu ni dad at uni ber si dad pa tu ngo 
sa mga pla sa at lan sa ngan.

Sa ka na yu nan, wa lang ibang ma ‐
ga ga wa ang ma sang mag sa sa ka kun ‐
di ang mag buk lod at isu long ang iba’t 
ibang an yo ng pa ki ki ba ka pa ra sa lu ‐
pa at ipag tang gol ang ka ni lang mga 
ka ra pa tan la ban sa pa sis tang pa nu ‐
nu pil. Da pat ni lang pus pu sang la ba ‐
nan ang lu ma la lang mga an yo ng 
pag sa sa man ta la na ku ma kam kam sa 
ya mang ni li nang ng ka ni lang pa wis at 
du go, at tu tu lan ang mga kum pan ‐
yang nang-aa gaw ng lu pa at nan da ‐
ram bong at su mi si ra sa ka pa li gi ran.

Ka tu lad ng ipi na ki ta sa pa na hon 
ng dik ta du rang Marcos I, ang re bo ‐
lu syo nar yong ar ma dong pa ki ki ba ka 
ang pi na ka-e pek ti bong pa ra an ng 
pag ta tang gol sa in te res ng ma sa at 
pag la ban sa ge ra ng pag su pil sa ba ‐
yan. Da pat iba yong pa ra mi hin ang 
bi lang ng mga Pu lang man di rig ma sa 
buong ban sa, pa la wa kin at pa ra mi ‐
hin ang mga la ra ngang ge ril ya at 
ma la ga nap at ma sin sing ilun sad ang 
mga tak ti kal na open si ba.
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4 na or ga ni sa dor, mag-a sa wang mag sa sa ka, di nu kot ng mi li tar

Apat na ak tibis ta at or ga ni sa dor ang di nu kot ng ar ma dong pwer sa ng es ‐
ta do noong Ma yo at Hun yo ayon sa ulat ng Ki lu sang Ma yo Uno at Gab ‐

rie la ni tong Hul yo. Dag dag di to, di nu kot ng 94th IB ang mag-a sa wang mag sa ‐
sa ka sa Hi ma may lan City nga yong bu wan.

Hin di pa rin na tu tun ton ang mga 
bik ti mang si na Eliza beth "Loi" Mag ‐
ba nua at Ali pio "A dor" Juat, pa re ‐
hong or ga ni sa dor ng mga mang ga ga ‐
wa na na wa wa la mu la pa Ma yo 3. 
Hu li si lang na ki ta sa Ba ra ngay Pun ‐
tu rin, Va lenzue la City ma ta pos du ‐
ma lo sa isang pu long. Ga yun din, hin ‐
di pa ini li li taw si na  El ge ne Mungcal 
ng Gab rie la Wo men’s Partylist at Ma. 
Ele na "Cha" Cor tez Pam poza ng 
Anak pa wis na di nu kot noong Hul yo 
3. Hu li si lang na ki ta sa Winfa re Su ‐
per mar ket, Monca da, Tar lac. 

Sa Neg ros Occi den tal, di nu kot 
ng 94th IB ang mag-a sa wang mag ‐
sa sa kang si na Ge rald Gan ti at Da len 
Ali po-on, mga ka sa pi ng Ma ha lang 
Far mer’s As socia ti on, sa Sit yo Mam ‐
ba la yong, Ba ra ngay Ma ha lang, Hi ‐
ma may lan City noong Hul yo 15. Sa ‐
pi li tang pi na sok at ni ran sak ng mga 
sun da lo ang ba hay ng mag-a sa wa.

Pag pas lang. Na pa tay sa wa lang 
pa tu mang gang pa ma ma ril ng 62nd 
IB ang mag sa sa kang si Pom peo Lan ‐

di sa sa Sit yo Ca tup top, Ba ra ngay 
Tri ni dad, Gui hul ngan City, Neg ros 
Ori en tal noong Hul yo 20. Pi na la la bas 
na engkwentro ang na ga nap sa lu gar.

Pag-a res to. Ina res to ng lo kal na 
pu lis si Gary Cam pos, isang gu rong Lu ‐
mad-Ma no bo, sa Tan dag City, Su ri gao 
del Sur noong Hul yo 17. Di nam pot si ya 
ng mga pu lis ha bang bu mab ya he at iki ‐
nu long sa Bu tu an City Po lice Sta ti on. 
Ka sa pi si Cam pos ng or ga ni sa syong 
Lu mad na nag ta tang gol sa An dap Val ‐
ley Complex la ban sa pan da ram bong.

Sa parehong araw, iligal na ina ‐
resto ng mga pulis sa gawa-gawang 
kaso si Charlie Saliganan, isang 
sibilyan, sa Barangay Poblacion, Sta. 
Catalina, Negros Oriental.

Sa man ta la, ina res to si Ra mo ni to 
Ma hi nay sa ga wa-ga wang ka song il ‐
le gal pos ses si on of fi re arms noong 
Hul yo  9 sa Sit yo Ka mang ga han, Ba ‐
ra ngay Ta bon, Val le her mo so.

Noong Hulyo 6, ina res to ng 79th 
IB ang isang si bil yan sa Si tyo Ban wa 
Mi na tay, Ba ra ngay Marce lo, Ca lat ‐

rava, Negros Occidental. Ba go ni to, 
pi nau la nan ng ba la ng mga sun da lo 
ang mga ba hay sa sit yo na na ka su ‐
gat sa isang ba ta.

Sa Ori en tal Min do ro, li mang si ‐
bil yan ang ili gal na ina res to ng mga 
pu lis sa Sit yo Na ra, Ba ra ngay Vil la 
Pag-a sa, Ban sud noong Hul yo 5 sa 
ga wa-ga wang mga ka so. Ki ni la la ang 
mga bik ti ma na si na Joel Raña Ma ‐
nis, Abe ga il Buen dicho at ang mag-
a sa wang Ricky at Sa rah Ha tu lan, at 
isang hin di pa pi na nga la nan. Inaa ‐
ku sa han si lang mga ka sa pi ng BHB.

Pang gi gi pit. Hi na ras ng mga 
sun da lo ng 542nd En gi nee ring Bat ‐
ta li on ang pa mil yang Mija res na na ‐
nu nu lu yan sa Sit yo Lag ta pon, Ba ra ‐
ngay San An to nio, Hi ma may lan City 
noong Hul yo 14. Nau na nang ti ‐
nang kang du ku tin ng pa re hong yu nit 
ang 3-ta ong gu lang na ba tang Mija ‐
res noong Hun yo 24.

Sa man ta la, noong Hul yo 15, gi ‐
ni pit at hin di pi na ya gang ma ka pag-
en rol sa Univer sity of Ma ka ti ng ad ‐
mi nistra syon ng pa man ta san si Alt ‐
hea Beat rice Pa pa, pambansang 
upisyal ng  ng Ka ba ta an Partylist. 
Binansagan siya at ang KPL bilang 
mga “terorista.”

Pag pas lang sa ba tang
Mang yan, ki nun de na ng NDFP

NANAWAGAN NG HUSTISYA si Coni Ledesma, pinuno 
ng Special Office for the Protection of Children ng 
NDFP, para sa batang pinatay ng mga elemento ng 4th 
IB 4th IB sa Sit yo Tau ga Da ka, Ba ra ngay San Vicen te, 
Roxas, Ori en tal Min do ro noong Hul yo 3.

Namatay ang ba ta ma ta pos pau la nan ng ba la ng 
mga sun da lo at pu lis ang ba hay ni G. In yab, isang ka ‐
tu tu bong Mang yan-Bu hid sa na tu rang sit yo. Ganti 
nila ito ma ta pos ak si den teng ma ka ta pak sa mga pa ti ‐
bong pa ra sa ba boy-ra mo ang tro pa ni la ha bang nag ‐
la la kad sa lu pa  ni G. In yab. Pi na la bas ng mga sun da lo 
na na pas lang sa isang engkwentro ang ba ta at ina ‐
res to si G. In yab, isang ma tan dang ba bae at isa pang 
ba ta.

Da pat big yan ng in dem ni pi ka syon ng mga sun da lo 
ang pa mil ya ng bik ti ma bi lang ka ba ya ran sa pin sa lang 
idi nu lot ni la at pag la bag sa in ter na syu nal na ma ka ta ‐
ong ba tas, aniya.

80 tin da han
sa Car bon Mar ket, di ne mo lis

MAGKASUNOD NA DEMOLISYON ang isi na ga wa ng mga 
tau han ng lo kal na gub yer no ng Ce bu City sa 80 tin da ‐
han sa Unit II sa Car bon Pub lic Mar ket noong Hul yo 15 
at 18. Kaug nay ito ng isa sa ga wang pri ba ti sa syon sa na ‐
tu rang pa leng ke na pi na nga nga si wa an ng Me ga -wi de 
Constructi on Cor po ra ti on, ka tu wang ang lo kal na gub ‐
yer no.

Ayon sa gru pong Car bon ha nong Al yan sa alang sa 
Re por ma ug Ba han dia nong Og ma sa mga Na ngi na bu hi 
(CAR BON), ta ta as ang ren ta sa pwes to dahil sa 
pribatisasyon at ma gi ging eksklu si bo sa ii lang ma ni nin da.

Itinuloy ang demolisyon sa kabila ng barikada na 
itinayo ng mga manininda at kanilang mga tagasuporta. 

Ti na ta yang 12,000 ma ni nin da at tra ba ha dor ang 
ma wa wa lan ng pwes to. Dag dag di to, ti na ta yang 700 
ka ba ha yan ang ide de mo lis sa ka ta bing Sit yo Ba to, Ba ra ‐
ngay Er mi ta na sa sak la win ng konstruk syon ng ba gong 
mga gu sa li.
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meng Marcos sa hi na ing ng ma ma ‐
ma yan. Bi nu bu sa lan si la’t ni lu lu nod 
ang ka ni lang si gaw. Ipi nag ka ka it sa 
ka ni la ang ka ra pa tang mag ti pon sa 
lan sa ngan ga mit ang pa ni nin dak at 
pa nu nu pil upang pi gi lang bum we lo 
ang mi li tan teng pro tes ta ng ma ma ‐
ma yan. Ta kot na ta kot si Marcos na 
su mik lab ang mga wel ga at pag-aal ‐
sa sa git na ng ma tin ding kri sis. Gi ‐
na ga wa ni Marcos at ng kan yang mi ‐
li tar at pu lis ang la hat ng pa sis tang 
pang gi gi pit upang pi gi lang bum we lo 
at su mu long ang pag la ban ng ba yan.

Sa ha rap ng na mi min tog na 
pag sam bu lat ng kri sis sa Pi li pi nas, 
at pag bi bi ngi-bi ngi han ng re hi meng 
Marcos sa mga hi na ing ng taum ba ‐
yan, wa lang ibang da pat ga win ang 
sam ba ya nang Pi li pi no kun di ang 
iba yong paig ti ngin ang la hat ng an ‐
yo ng pag la ban. Da pat pag buk lu rin 
ang iba’t ibang sek tor pa ra ipag la ‐
ban ang kag yat ni lang mga ka hi ngi ‐
an pa ra sa ka rag da gang sa hod, 
pag pa pa ba ba ng pre syo, lib reng 
edu ka syon at ser bi syong pang ka lu ‐
su gan at iba pa. Da pat ni lang or ga ‐
ni sa hin ang pa pa la king mga mi li tan ‐
teng ki los pro tes ta mu la sa pab ri ka, 
ko mu ni dad at uni ber si dad pa tu ngo 
sa mga pla sa at lan sa ngan.

Sa ka na yu nan, wa lang ibang ma ‐
ga ga wa ang ma sang mag sa sa ka kun ‐
di ang mag buk lod at isu long ang iba’t 
ibang an yo ng pa ki ki ba ka pa ra sa lu ‐
pa at ipag tang gol ang ka ni lang mga 
ka ra pa tan la ban sa pa sis tang pa nu ‐
nu pil. Da pat ni lang pus pu sang la ba ‐
nan ang lu ma la lang mga an yo ng 
pag sa sa man ta la na ku ma kam kam sa 
ya mang ni li nang ng ka ni lang pa wis at 
du go, at tu tu lan ang mga kum pan ‐
yang nang-aa gaw ng lu pa at nan da ‐
ram bong at su mi si ra sa ka pa li gi ran.

Ka tu lad ng ipi na ki ta sa pa na hon 
ng dik ta du rang Marcos I, ang re bo ‐
lu syo nar yong ar ma dong pa ki ki ba ka 
ang pi na ka-e pek ti bong pa ra an ng 
pag ta tang gol sa in te res ng ma sa at 
pag la ban sa ge ra ng pag su pil sa ba ‐
yan. Da pat iba yong pa ra mi hin ang 
bi lang ng mga Pu lang man di rig ma sa 
buong ban sa, pa la wa kin at pa ra mi ‐
hin ang mga la ra ngang ge ril ya at 
ma la ga nap at ma sin sing ilun sad ang 
mga tak ti kal na open si ba.

Pag ta ta yo ng eco-zo ne sa mi li ta ri sa dong
ba ha gi ng Davao City, ki nun de na

Ki nun de na ng Na tio nal De mocra tic Front-So ut hern Min da nao Region 
(NDF-SMR) ang ba lak ng pa mil yang Du ter te na mag la tag ng eco no mic zo ‐

ne sa pi na ka mi li ta ri sa dong mga lu gar sa Davao City. Ani to, pi na ta tam pok ng 
pla nong ito na pang-aa gaw ng lu pa ang tu nay na pa kay ng kam pan yang 
kontra-in sur hen sya ng noo’y me yor ng Davao at nga yo’y bi se pre si den te na si 
Sa ra Du ter te-Car pio.

Noong pa nga la wang ling go ng 
Hul yo, inia nun syo ng lo kal na gub ‐
yer no ang pag pa pa lit-ga mit sa 25-
ek tar yang lu pa sa Barangay Da liao, 
To ril at 80-ek tar yang lu pa sa ka ta ‐
bing Bu na wan at Ti bungco, la hat sa 
Davao City. Ang mga lu pang ito ay 
sa ka han ng li bu-li bong mag sa sa ka at 
Lu mad na wa lang sa ri ling lu pa. Sa 
ha lip na iga wad sa ka ni la, ba lak ng 
mga Du ter te na tayuan ang lupa ng  
isang ag ro-in dustri yal na “eco no mic 
zo ne” na pa ki ki na ba ngan ng mga 
bu ruk ra ta (sa an yo ng mga kik bak sa 
imprastruk tu ra) at da yu hang mga 
kum pan ya.

Ang mga ba ra ngay na ito ay ka ‐
sa ma sa mga lu gar na idi nek la rang 
“in sur gency-free” noong Hun yo 21 
ng 10th ID ng Ar med Forces of the 
Phi lip pi nes (AFP). Gi na wa ang dek ‐
la ra syon sa git na ng wa lang pa tid na 
mi li ta ri sa syon, pang ma ma sa ker, pa ‐
ma mas lang, ili gal na pang-aa res to 
at de ten syon, in ti mi da syon, pwer sa ‐
hang “pag pa pa su ren der” sa mga si ‐
bil yan at pi lit na pag pa pai la lim sa 
ka ni la sa kun wa’y mga “or ga ni sa ‐
syong ma sa.”

Ang To ril, sa par ti ku lar, ay ma ‐
hi git isang de ka da nang po kus ng 
wa lang-awat na mi li ta ri sa syon ng 
AFP. Noong na ka ra ang taon, iti na yo 
di to ng 10th ID ang pe keng mga sa ‐
ma han ng mag sa sa ka pa ra big yan-
da an ang pag pa sok ng mga ko mer ‐

syal na plan ta syon at iba pang da yu ‐
hang kum pan ya.

Ti na wag ng NDF-SMR na “ka lo ‐
ko han” ang pla nong pag ta ta yo ri to 
ng mga swe atshop (pab ri kang at ra ‐
sa do at ba rat mag pa sa hod). Pa la la ‐
la in la mang ni to ang prob le ma ng 
ka wa lang lupa ng mag sa sa ka at Lu ‐
mad at mag bu bu nga ng ma la la lang 
por ma ng pag sa sa man ta la sa mga 
mang ga ga wa.

Itat ranspor ma ng mga “ag ro-in ‐
dustri yal na eco-zo ne” na ito ang 
pro duk ti bong mga lu pang ag ri kul tu ‐
ral tu ngong mga plan ta syon na may 
ii sang pa na nim pa ra sa eksport at 
mga plan tang nag pup ro se so at nag ‐
pa pa ke te, at mga lu gar pan tu ris mo. 
Sa kag yat, pa la la ya sin ng mga ito 
ang mga mag sa sa ka. Sa pang ma ta ‐
ga lan, si si ra in ni to ang da ting pro ‐
duk ti bong lu pa du lot ng pag ga mit ng 
na ka la la song mga ke mi kal (pes ti sid ‐
yo at iba pa), tu lad ng nang ya ri na 
sa ma ra ming plan ta syon sa Min da ‐
nao.

Hin di lig tas sa pla nong ta yu an 
ng mga “eco-zo ne” ka hit ang mga 
lu pang ni nu no ng mga Lu mad sa 
iba pang ba ha gi ng re hi yon. “Sa 
Ta lai ngod, ek ta-ek tar ya na ang 
ni la ta gan ng mga daan at re sort 
na…nag pa pa la yas sa daan-da ang 
mga pa mil yang Ata-Ma no bo mu la 
sa ka ni lang mga lu pa at ka bu ha ‐
yan."

Ayu da pa ra sa mga bik ti ma ng 
ba ha sa Quezon City.  Tu mu ngo 

sa upi si na ng DSWD ang mga re si ‐

den te  ng  Ba ra ngay  Ta ta lon, 

Quezon City noong Hul yo 18 pa ra 

igiit  na  bigyan  sila  ng  pag ka in  at 

ayu da. Mga bik ti ma si la ng abotle ‐

eg na pag ba ha sa ka ni lang ko mu ni ‐

dad noong Hul yo 16. 

Kri sis sa kur yen te sa Min do ro. 
Puupu ong  re si den te  ng San  Jo se, 

Occiden tal  Min do ro  ang  nag ‐

martsa  sa  ba yan  noong  ga bi  ng 

Hul yo  16 pa ra  kun de nahin  ang 

per wi syong  da la  ng  mga  brown-
out  du lot  ng  ka pal pa kan  ng  lo kal 
na koo pe ra ti ba ng kur yen te na big ‐

yan si la ng ma ti nong ser bi syo. Ba ‐

lak  ni lang  magsagawa  ng  mga 

martsa ka da ga bi sa loob ng li mang 

araw. Na sa 1214 oras ang di na ra ‐

nas ni lang brown-out ka da araw. 

Lig tas na ba lik eskwe la, itu loy 
na. Nag ra li sa ha rap ng Kong re ‐

so  noong  Hul yo  18  ang  mga 

myembro  ng  Ka ba ta an  Partylist 

at  ACT  Teachers  Partylist  pa ra 

igi it  ang  na ra ra pat  na  mga  hak ‐

bang pa ra sa lig tas na pag ba ba lik 

sa  face-to-face  na  klase  sa Nob ‐

yembre.  Ba go  ni to,  na na wa gan 

ang  mga  gu ro  na  hu wag  nang 

ipag pa li ban ang harapang klase.

Protestang “Atin ang Pinas!” sa 
Laguna at Manila Bay.  Nagsa ‐

gawa  ng  fluvial protest  ang  mga 

ma ngi ngisda  ng  Pamalakaya  sa 

Laguna  at  Manila  Bay  noong 

Hulyo 12 bilang pag gunita sa ika6 

na  anibersaryo  ng  pag pa ka panalo 

ng  Pilipi nas  laban  sa  pagangkin 

ng China sa West Philippine Sea. 

203rd IB de at pu lis, inam bus ng BHB-Min do ro

PITO ANG NAPASLANG at apat ang na su ga tan sa am bus 
ng Ba gong Huk bong Ba yan (BHB)-Min do ro la ban sa nag-
oo pe ra syong mga sun da lo ng 203rd IB de at Special Acti on 
Force ng pu lis sa Sit yo Mi ya he, Ba ra ngay Mam bog, Bo nga ‐
bong, Ori en tal Min do ro noong Hun yo 8.

Lu lan ng da la wang siksbay na trak ang pa sis tang 
tro pa ng sun da lo at pu lis nang tam ba ngan ng mga 
Pu lang man di rig ma ala-u na nang ma da ling araw. Ba ‐
ha gi ang mga sun da lo at pu lis ng ma la ki hang na ka ‐
po kus na ope ra syong mi li tar sa na tu rang lu gar.
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Ma pa ni rang mga pro yek tong rek la ma syon,
pa ma na ni Du ter te kay Marcos 
Sa unang mga araw sa po der, pa ki tang-ta ong hi na rang ni Fer di nand Marcos 

Jr ang pa nu ka la ng pag ta ta yo ng so nang pang-e ko nom ya sa Bu lacan kung 
saan ila la tag ang dam bu ha lang pro yek tong Ae rot ro po lis ng San Mi gu el Cor po ‐
ra ti on (SMC). Ani ya, dis ben ta he ang kontra ta ni to sa es ta do. Sa aktwal, mu li 
la mang ni yang isa sa lang sa ne go sa syon ang pro yek to pa ra si ya na man ang ma ‐
ki na bang sa mga kik bak di to. Da la wang araw ma ta pos ni ya iba su ra ang pa nu ‐
ka la, mu li itong ini ha pag sa Se na do ng ka pa tid ni yang si Imee Marcos. 

I sa ang ₱736-bil yong Ae rot ro po ‐
lis sa ma pa ni ra sa ka li ka san, di-syen ‐
ti pi ko at kontra-ma ma ma yang mga 
pro yek tong rek la ma syon na pa ma na 
ng re hi meng Du ter te kay Marcos. Ang 
iba pang ma la la king pro yek tong na sa 
an tas-ap li ka syon ay ang Sang ley 
Point In ter na tio nal Air port Recla ma ‐
ti on Project (1,900 ek tar ya) ng mga 
Re mul la, ang 1,500-ek tar yang pla ‐
nong rek la ma syon ng SM Pri me Hol ‐
ding s sa bay ba yin ng Cor dova sa Ce ‐
bu at Cavi te Province Land Recla ma ‐
ti on and Deve lop ment Project ng mga 
Revil la (1,332 ek tar ya) na igi na wad 
sa Cen tury Peak Cor po ra ti on, isang 
kum pan yang pag-aa ri ng ta ga su por ta 
ni Du ter te na si Wilfre do Keng. 

Li ban di to, may ro ong 120 mga 
pro yek to na na ka su mi te sa Phi lip pi ne 
Recla ma ti on Aut ho rity (PRA) na na sa 
iba't ibang an tas ng ap li ka syon, pag di ‐
di sen yo at imple men ta syon. Nasa 50 
di to ay na sa Ma ni la Bay. 

Sab wa tang bu ruk ra ta at bur ge sya
"Hin di sa pa na hon ko," ang sa ‐

got ni Rod ri go Du ter te noong 2020 
nang ta nu ngin si ya kung ano ang 
pa ta ka ran ng kan yang re hi men 
kaug nay sa rek la ma syon. Sa nga lan 

ng kontra-ko rap syon, isi na lang ni ya 
sa re ne go sa syon ang mga pro yek to 
pa ra hu mut hot ng kik bak mu la sa 
mga kontra ta. Ba go ni to,  ipi nai la lim 
ni ya sa kan yang upi si na ang PRA pa ‐
ra isentro sa kan ya ang su hu lan.  

Sa ka ta pu san ng kan yang ter mi ‐
no, di ba ba ba sa 30 pro yek to ang pi ‐
na hin tu lu tan ni yang mag sa ga wa ng 
rek la ma syon. La bin tat lo ri to ay sa 
Ma ni la Bay. Isa ang Pa say Har bor City 
Recla ma ti on Project ng kan yang kro ni 
na si Den nis Uy at ka so syong kontrak ‐
tor na Chi ne se ay na sa an tas na ng 
aktwal na imple men ta syon. Pi na ka ‐
ma la ki ang 650-ek tar yang Navo tas 
City Coas tal Bay Recla ma ti on Project 
ng Ar gon bay Constructi on Com pany, 
sub sid yar yo ng SMC ng "ma ta lik ni ‐
yang kai bi gan" na si Ra mon Ang. 

Sa ulat ng PRA, li mang pro yek to 
ang bi nig yan ni Du ter te ng pa hin tu ‐
lot pa ra mag si mu la ng rek la ma syon 
(a pat sa Ma ni la Bay, isa sa Man daue, 
Ce bu), wa lo ay may aw to ri sa syong 
itu loy ang mga pla no (li ma sa Ma ni la 
Bay at tig-i sa sa Ba ta ngas, Sa mar at 
Ming la nil la sa Ce bu) at 14 ang na sa 
an tas ng ka sun du an sa mga lo kal na 
gub yer no (a pat sa Ma ni la Bay, tat lo 
sa Ce bu, da la wa sa Ca ga yan at tig-i ‐

sa sa Ba ta ngas, Sout hern Ley te, 
Iloi lo, Pa la wan at Su ri gao del Sur.) 
Sa ka buuan, umaa bot sa ma hi git 
4,500 ek tar ya ang li lik ha ing mga is la 
at eksten syon ng mga bay bay ng 
mga pro yek tong ito. 

Ka lak han ng mga kontra ta ay di ‐
rek tang igi na wad ni Du ter te sa kan ‐
yang mga al ya dong kumpra dor at 
pu li tiko. Li ban ki na Ang at Uy, igi na ‐
wad ni Du ter te ang Pa say Recla ma ‐
ti on Project (360 ek tar ya) sa pa mil ‐
yang Sy. Pi na hin tu lu tan ni ya na itu ‐
loy ang Ma ni la Wa terfront City 
Recla ma ti on Project ng mga Gatcha ‐
li an, Man daue City North Recla ma ti ‐
on and Deve lop ment Project ng mga 
Ro me ro at Ba ta ngas Port Recla ma ti ‐
on Project ng mga Levis te.

Pi na hin tu lu tan din ni Du ter te 
ang pag ta ta yo ng Ho rizon Ma ni la ng 
pa mil yang Le gas pi, isa sa pi na ka ‐
ma la king pri ba dong kontrak tor ng 
gub yer no na sang kot mga maa no ‐
mal yang pro yek to ng da ting pre si ‐
den teng Glo ria Ar ro yo. Mai tu tu loy 
na rin ang Ma ni la City of Pearl 
Project ng UAA Kin Ming na pag-aa ri 
ng kan yang ta ga su por tang Chi ne se 
na si Kit son So ria no Kho. 

La bas sa PRA, ilan pa sa may 
na ka ha pag na ap li ka syon ay ang 
pro yek tong rek la ma syon sa Du ma ‐
gue te City at La gu na La kes ho re 
Expressway.

Ta li was sa ipi na nga nga lan da ‐
kang li lik ha ang mga pro yek tong ito 
ng "da an li bong mga tra ba ho,"  pa ‐
wang mga kontraktwal, tem po rar yo 
at ma ba bang kla se ang mga tra ba ‐
hong iaa lok ni to sa mga Pi li pi no. Ito 
ay da hil ha los la hat sa mga ito ay 
ga ga mit ng mga da yu hang kum pan ‐
ya mu la sa pag di di sen yo hang gang 
sa dred ging at aktwal na pag la la tag 
ng mga is la. Ka bi lang sa mga ito ang 
Chi na Har bor En gi nee ring Com pany, 
isang sub sid yar yo ng Chi na Com mu ‐
nica ti ons Constructi on Com pany, 
ang kum pan yang ili gal na nag sa sa ‐
ga wa ng rek la ma syon sa West Phi ‐
lip pi ne Sea. (Unang bahagi)

NANAWAGAN NG HUSTISYA si Coni Ledesma, pinuno 
ng Special Office for the Protection of Children ng 
NDFP, para sa batang pinatay ng mga elemento ng 4th 
IB 4th IB sa Sit yo Tau ga Da ka, Ba ra ngay San Vicen te, 
Roxas, Ori en tal Min do ro noong Hul yo 3.

Namatay ang ba ta ma ta pos pau la nan ng ba la ng 
mga sun da lo at pu lis ang ba hay ni G. In yab, isang ka ‐
tu tu bong Mang yan-Bu hid sa na tu rang sit yo. Ganti 
nila ito ma ta pos ak si den teng ma ka ta pak sa mga pa ti ‐
bong pa ra sa ba boy-ra mo ang tro pa ni la ha bang nag ‐
la la kad sa lu pa  ni G. In yab. Pi na la bas ng mga sun da lo 
na na pas lang sa isang engkwentro ang ba ta at ina ‐
res to si G. In yab, isang ma tan dang ba bae at isa pang 
ba ta.

Da pat big yan ng in dem ni pi ka syon ng mga sun da lo 
ang pa mil ya ng bik ti ma bi lang ka ba ya ran sa pin sa lang 
idi nu lot ni la at pag la bag sa in ter na syu nal na ma ka ta ‐
ong ba tas, aniya.

MAGKASUNOD NA DEMOLISYON ang isi na ga wa ng mga 
tau han ng lo kal na gub yer no ng Ce bu City sa 80 tin da ‐
han sa Unit II sa Car bon Pub lic Mar ket noong Hul yo 15 
at 18. Kaug nay ito ng isa sa ga wang pri ba ti sa syon sa na ‐
tu rang pa leng ke na pi na nga nga si wa an ng Me ga -wi de 
Constructi on Cor po ra ti on, ka tu wang ang lo kal na gub ‐
yer no.

Ayon sa gru pong Car bon ha nong Al yan sa alang sa 
Re por ma ug Ba han dia nong Og ma sa mga Na ngi na bu hi 
(CAR BON), ta ta as ang ren ta sa pwes to dahil sa 
pribatisasyon at ma gi ging eksklu si bo sa ii lang ma ni nin da.

Itinuloy ang demolisyon sa kabila ng barikada na 
itinayo ng mga manininda at kanilang mga tagasuporta. 

Ti na ta yang 12,000 ma ni nin da at tra ba ha dor ang 
ma wa wa lan ng pwes to. Dag dag di to, ti na ta yang 700 
ka ba ha yan ang ide de mo lis sa ka ta bing Sit yo Ba to, Ba ra ‐
ngay Er mi ta na sa sak la win ng konstruk syon ng ba gong 
mga gu sa li.
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Nang ta nu ngin ano ang pi na ka ma gan da ni yang ka ra na san sa Ba gong 
Huk bong Ba yan (BHB), na pa pa ngi ting ibi na ha gi ni Ka Nica ang min ‐

sang pa ki ki pag sa yaw ni ya sa isang ba bae sa ha rap ng mga ka sa ma at ma ‐
sang mag sa sa ka. Ma la king ba gay iyon, ani ya, da hil unang be ses niyang na ‐
ram da mang na ka li taw si ya hin di la mang bi lang Pu lang man di rig ma, kun di 
bi lang isang lesbya na sa huk bong ba yan at re bo lu syo nar yong ki lu san. 

“Ka ga wi an sa lu gar na pag ka ta ‐
pos ng ga wa ing ma sa, mag ti ti pon 
ang ma sa at mga Pu lang man di rig ma 
sa isang prog ra mang pang kul tu ra. 
Tam pok sa ga ni tong pag ti ti pon ang 
sa yaw sa pag li li ga wan. Syempre, sa 
tra di syon, sa yaw ito sa pa gi tan ng 
la la ki at ba bae. Ha los ma hu log ako 
sa upu an nang ta wa gin ako sa en ‐
tab la do. Ha bang ki mi akong lu ma pit, 
ipi nag ma la ki ng ka sa mang em si na 
isa akong ‘ba bae na may pu song la ‐
la ki.’ Ka ya na man, ti na wag rin sa 
en tab la do ang isang ba ba eng mag ‐
sa sa ka pa ra ma ki pag sa yaw sa akin! 
Ang sa ya ko!”

Ba go noon, hin di ma sya dong 
kum por tab le si Ka Nica na ma ging 
“out” (o lan tad) na lesbya na sa BHB, 
ka hit ha la ta na man sa kan yang gu pit 
at as ta. “Hin di na man ta la ga ako 
klo se ta (o nag li li him). Hin di lang ta ‐
la ga ako ang ti pong mag kuk wen to 
tung kol sa aking ka sa ri an sa ba wat 
usa pan. Pe ro noong ha pong iyon, sa 
ha rap ng ma sang na ka ti pon at kap ‐
wa mga Pu lang man di rig ma, ang ali ‐
wa las ng pa ki ram dam ko sa pag ha ‐
ha yag kung si no ta la ga ako.”

Sa pag ha rap sa mga bias o ne ‐
ga ti bong pa na naw sa mga lesbyan 
ba go at mu la su ma pi sa BHB, kin la ro 
ni Ka Nica na ha bang may ro on pang 
mga bias sa loob ng huk bong ba yan, 
ma la yo ito sa na ka tot ro mang ka ra ‐
na san sa li pu nang bur gis.

Ka hit pa uma no nag bi bi gay ng 
ma ba baw na pag tang gap sa LGBT 
ang mga ka pi ta lis tang ban sa tu lad 
ng pag ka ka sal ng mag ka pa re hong 
ka sa ri an, ang bur gis na li pu nan, sa 
esen sya ay ho mop ho bic (may poot sa 
mga bak la) at bat bat ng la hat ng 
por ma ng pag ka mu hi. “Maaa ring 
may mga kon se syon si la sa usa pin ng 

ka sal, pe ro pa tu loy na bi ni bik ‐
ti ma… ang mga LGBTQ sa lu ‐
gar ng tra ba ho at ma hi hi rap na ko ‐
mu ni dad, o sa la ga nap na "ha te cri ‐
me" (kri men ng pag ka mu hi) at bru ‐
ta li dad ng pu lis. Ka bu las tu gan na 
ita gu yod ang isa sa aming ba ta yang 
ka ra pa tan, pe ro la bas ni yon ay aa pi ‐
hin at si sin da kin.

Hin di la mang ang pag ka ka sal ng 
pa re hong ka sa ri an sa Par ti do Ko mu ‐
nis ta ng Pi li pi nas ang pag ka kai ba ng 
pam ban sa-de mok ra tikng re bo lu syon 
sa bur gis na li pu nan, ayon kay Ka 
Nica, kun di da hil sa tu nay na pag si si ‐
kap ng Par ti do at ng ki lu san na ita gu ‐
yod at isap raktika ang prinsipyo ng 
pag ga lang sa pag ka ka ki lan lan sa ka ‐
sa ri an at or yen ta syong sekswal. 
“Ang ta la gang pag ka kai ba ay ang ka ‐
to to ha nang may ro ong nag pa pa tu loy 
na pag ba ka sa loob ng pa ki ki ba ka, 
isang re bo lu syong pang kul tu ra, la ban 
sa la hat ng por ma ng ne ga ti bong pa ‐
na naw at in hus ti sya, lag pas pa sa 
usa ping kasa ri an,” pa li wa nag ni ya.

Na sa sak si han uma no ni Ka Nica 
ang mga ta gum pay na ito sa mga pa ‐
ra ang mun ti pe ro na ka gu gu lat, sa 
ara wang ak ti bi dad at pag gaga wa ing 
ma sa ng BHB. “Ka pag ki ni ki la la ng 
mga ka sa ma ang mga bak la at 
lesbya na na na ka pa mu mu tok sa pa ‐
na hon ng mga ak syong mi li tar, la lu ‐
na ka pag na sorpre sa sa mga de pen ‐
si ba. O ka pag nag bi bi gay ng mga 
pag-aa ral at na ka pag pa pa li wa nag 
nang ma hu say. Ka hit sa simpleng 
pag ki la la sa pa gi ging isang Pu lang 
man di rig ma na na ka pa ngi ba baw sa 
mga sakripi syo sa ha rap ng pa sis ‐
tang kontra-re bo lu syon ni Du ter te. 
Yun ang mga pa na hong na ki ki ta ka 
ni la—i sang re bo lu syo nar yo, la bas sa 
iyong sekswal na or yen ta syon. Sa 

pag pu pun ya ging ma ging isang ma ‐
bu ting ka sa ma sa pag gam pan sa 
mga ga wa in, mas la lo akong na gi ‐
ging li taw na nag ta ta gu yod sa pa ki ‐
ki ba kang LGBTQ.”

Ka pag lu mi li taw ang mga hi bo 
ng ne ga ti bong pa na naw, ma hi na hon 
lang si Ka Ni ka... “Pag ka ka ta on ito 
pa ra ma ka pag pa li wa nag… Hin di ni la 
ka sa la nang ni lu nod si la sa ma li at 
de ka hong pa na naw ng mid ya. Ma hi ‐
rap at ma ka ra ram dam ka ng ‘pa god 
sa pa gi ging iba’, pe ro gan yan na man 
ta la ga ang re bo lu syon sa kul tu ra, ’di 
ba?”

Ibi na ha gi rin ni Ka Nica ang 
ma da las na ma ling pa na naw na 
isang yug to lang ang pa gi ging 
lesbya nang tom boy (butch) tu lad 
ni ya. “O na hin di ko pa lang na ki ki ‐
la la ang la la king pa ra sa akin, at 
mag ba ba go pa ako. Ma ti ya ga kong 
ipi na li li wa nag na iti nu tu ro ng 
Marxis mo na ang pag ba ba go ay iti ‐
na tak da ng mga ba tas na in ter nal. 
Na ni ni wa la ako na ang or yen ta ‐
syong ka sa ri an ay in ter nal na prin ‐
sip yo at pa na naw ng ba wat tao, na 
ang mga pan la bas na kun di syon, tu ‐
lad ng "ta mang la la ki," ay hin di lu ‐
bos na ma ka pag ba ba go sa “pag ka ‐
gus to ng isa sa iba.”

Ha los tat long taon nang ka sal sa 
isa ring ba ba eng Pu lang man di rig ma 
si Ka Nica, pe ro iki na tu tu wa pa rin 
ni yang ala la ha nin ang san da ling 
iyon ng sa yaw ng pan li li gaw. “Ki ni ‐
ki lig pa rin ako,” na ta ta wa ni yang 
sa bi. Sa pag ka ka ta ong iyon at ma ra ‐
ming iba pang tu lad noon, ipi nag ‐
ma ma la ki ni yang lesbya na si ya sa 
BHB at re bo lu syo nar yong ki lu san.  

Mga ha mon sa pa gi ging
lesbya nang Pu lang man di rig ma 

Lu lan ng da la wang siksbay na trak ang pa sis tang 
tro pa ng sun da lo at pu lis nang tam ba ngan ng mga 
Pu lang man di rig ma ala-u na nang ma da ling araw. Ba ‐
ha gi ang mga sun da lo at pu lis ng ma la ki hang na ka ‐
po kus na ope ra syong mi li tar sa na tu rang lu gar.
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Pu mu tok si mu la hu ling ba ha gi ng de ka da 1970 ang ma la wa kang mga pro ‐
tes ta ng mga mag sa sa ka da hil sa pan lo lo kong coco levy fund ng dik ta du ‐

rang US-Marcos I. Sa la yong pa kal ma hin ang ka ni lang mi li tan teng pag ba ‐
ngon, nag pa la bas ang dik ta dor na si Fer di nand Marcos Sr ng kau tu san 
noong Set yembre 17, 1980 pa ra isus pin de ang pa ngu ngu lek ta ng na tu rang 
bu wis. 

Hin di ni to na pa kal ma ang nag ‐
nga nga lit na mga mag ni ni yog. Hin di 
ni la bas ta-bas tang ti nang gap na bil ‐
yun-bil yong pi so ang ni na na kaw sa 
ka ni la ng dik ta du ra, ka sab wat ang 
mga mo no po lis ta sa ni yu gan.

Noong Peb re ro 1, 1981, ilang 
araw ba go ang pag da law ni Po pe 
John Paul II sa May ni la, nagpro tes ‐
ta ang 6,000 mag ni ni yog mu la sa li ‐
mang ba yan ng Quezon. Ba go pa 
man ma ka pag ti pon sa pla sa ng ba ‐
yan ng Gui na ya ngan, pi na pu tu kan 
ng mga aw to ma ti kong rip le ng mga 
sun da lo ng Phi lip pi ne Consta bu lary 
(PC) ang mag bu bu kid. Da la wa ang 
naiu lat na na pa tay at umaa bot sa 
1,000 ang na su ga tan. Nau lit ang 
marahas na pambubuwag noong 
Hul yo 14 sa taon ding iyon nang ni ‐
rat rat ng mga sun da lo ang daan-da ‐
ang mag ni ni yog na nag pup ro tes ta 
sa Daet, Ca ma ri nes Nor te. Pi to ang 
na pa tay at ma hi git 20 ang na su ga ‐
tan.

Sa ka bi la ng ma ra ra has na tu gon 
ng pa sis tang es ta do, nag pa tu loy ang 
mga pro tes ta sa buong ban sa hang ‐
gang sa tu lu yang isi nus pin de ni 
Marcos Sr ang coco levy fund noong 
Set yembre 11, 1983. Mula noon, 
tuluy-tuloy ang pa ki ki ba ka ng mga 
mag ni ni yog pa ra ma ba wi ni la ang 
bil yun-bil yong pi so ni na kaw sa ka ni ‐
la. 

Ano ang Coco Levy Fund?
Ang Coco Levy Fund ay 

bung kos ng mga bu wis sa ila ‐
lim ng dik ta du rang US-
Marcos na pi ni ga sa mga 
mag ni ni yog na ani mo’y sa pal 
ng ni yog. Mu la sa ka tas na 
ito, la yong buuin uma no 
ang isang pon do na “mag ‐
pa pa un lad sa ka bu ha yan” 
ng mga mag ni ni yog at sa 

in dustri ya ng ni yu gan sa ban sa.
Ngu nit ka ba lig ta ran ang nang ‐

ya ri. Ki nu lim bat at pi na ki na ba ngan 
ng mga Marcos at mga kro ni ni to 
ang na ku lek tang bu wis. Ilan sa mga 
nag pa sa sa di to ay si na Juan Ponce 
En ri le (no on ay Mi nistro sa De pen sa 
at nga yon ay Le gal Advi ser ni 
Marcos Jr), Edu ar do “Dan ding” 
Cojuangco at Ma ria Cla ra Lob re gat, 
ma la king pa ngi no ong may lu pa at ne ‐
go syan te sa ni yu gan sa Zam boa nga.

Si ni mu lan ang pag ku lek ta ng bu ‐
wis noong Hun yo 17, 1971 sa tan tos 
na ₱0.55 ka da 100 ki lo ng kop ra (ka ‐
tum bas ng ₱38.45 noong 2020). Ang 
pon do ay pi na nga si wa an ng Phi lip pi ‐
ne Coco nut Fe de ra ti on, Inc., ang pi ‐
na ka ma la king or ga ni sa syon ng mga 
ne go syan te sa ni yu gan.

Noong pa na hon ng ba tas mi li tar, 
su nud-su nod na pan lo lo ko ang gi na ‐
wa ng dik ta du ra sa mga mag ni ni yog. 
Nag pa la bas si Marcos Sr noong 
Hun yo 30, 1973 ng PD 232 na nag ‐
buo sa Phi lip pi ne Coco nut Aut ho rity 
(Philcoa) at ini luk lok di to si En ri le bi ‐
lang pre si den te. Noong Agos to 1973 
bi nuo ang Coco nut Con su mers’ Sta ‐

bi liza ti on Fund (CCSF) at dag dag na 
₱15 ka da 100 ki lo ng kop ra ang si ni ‐
ngil sa mga mag ni ni yog. Ang si na sa ‐
bing pon do ng mga mag ni ni yog ay 
ipi nam pu hu nan sa mga pri ba dong 
kum pan ya. Uma bot sa ₱100 mil yon 
ka da bu wan ang na pun ta sa mga 
kumpra dor, ekspor ter at iba pang 
ma la la king ne go syan te sa ni yu gan. 
Noong Nob yembre 14 ng taong ding 
iyon, bi nuo ang Coco nut In dustry 
Deve lop ment Fund at na ngu lek ta ng 
ka ra da gang ₱20 sa ka da ₱100 ki lo 
ng kop ra.

Gi ni sa sa sa ri ling man ti ka
Noong Hul yo 29, 1975 ini la bas 

na man ang PD 755 pa ra bil hin ng 
Philcoa ang 64.98% ng First Uni ‐
ted Bank ga mit ang ku lek syon ng 
coco levy fund. Mu la di to bi nuo 
ang Uni ted Coco nut Plan ter’s Bank 
(UCPB) kung saan ki no po ni 
Cojuangco ang 7.2% at ni Marcos 
Sr ang 10% ng mga sa pi. Gi na wang 
pre si den te ng UCPB si Cojuangco. 
Noong 1978, bi nuo ang Uni ted 
Coco nut Oil Mills at ki nontrol ang 
97% ng la hat ng mo li no han sa in ‐
dustri ya ng ni yog.

Sa ta ya ng Ki lu sang Mag bu bu kid 
ng Pi li pi nas, 42% ang na wa la sa ki ta 
ng mga mag ni ni yog mu la 1979 
hang gang 1982 da hil sa coco levy at 
mo no pol yo sa ni yu gan. Uma bot sa 
₱9.8 bil yon ang na hut hot di to ni 
Marcos Sr.  Sa ka buuan, ₱150 bil ‐
yong coco levy fund ang di nam bong 
ng kanyang mga kro ni.

Na pun ta sa sa ri-sa ring kum ‐
pan ya ng mga kro ni ni Marcos Sr 
ang aa bot sa 81% ng na ko lek tang 
coco levy. Ka bi lang di to ang pon ‐

dong ipi nam bi li ni Cojuangco ng 
mga sa pi sa UCPB, San Mi gu el 
Cor po ra ti on at 14 ibang kum ‐
pan ya sa ni yu gan (na ma tay si ‐
ya na hin di man la mang nai ba ‐
lik ang kan yang di nam bong). 

Sa man ta la, gi na mit ni En ri le 
ang coco levy sa pag bi li ng 

mga kum pan yang Pri mex 
Coco, Pacific Ro yal, Cle ‐
ar Mi ne ral at iba pa.  

Ang pan lo lo kong Coco Levy Fund 
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bi liza ti on Fund (CCSF) at dag dag na 
₱15 ka da 100 ki lo ng kop ra ang si ni ‐
ngil sa mga mag ni ni yog. Ang si na sa ‐
bing pon do ng mga mag ni ni yog ay 
ipi nam pu hu nan sa mga pri ba dong 
kum pan ya. Uma bot sa ₱100 mil yon 
ka da bu wan ang na pun ta sa mga 
kumpra dor, ekspor ter at iba pang 
ma la la king ne go syan te sa ni yu gan. 
Noong Nob yembre 14 ng taong ding 
iyon, bi nuo ang Coco nut In dustry 
Deve lop ment Fund at na ngu lek ta ng 
ka ra da gang ₱20 sa ka da ₱100 ki lo 
ng kop ra.

Gi ni sa sa sa ri ling man ti ka
Noong Hul yo 29, 1975 ini la bas 

na man ang PD 755 pa ra bil hin ng 
Philcoa ang 64.98% ng First Uni ‐
ted Bank ga mit ang ku lek syon ng 
coco levy fund. Mu la di to bi nuo 
ang Uni ted Coco nut Plan ter’s Bank 
(UCPB) kung saan ki no po ni 
Cojuangco ang 7.2% at ni Marcos 
Sr ang 10% ng mga sa pi. Gi na wang 
pre si den te ng UCPB si Cojuangco. 
Noong 1978, bi nuo ang Uni ted 
Coco nut Oil Mills at ki nontrol ang 
97% ng la hat ng mo li no han sa in ‐
dustri ya ng ni yog.

Sa ta ya ng Ki lu sang Mag bu bu kid 
ng Pi li pi nas, 42% ang na wa la sa ki ta 
ng mga mag ni ni yog mu la 1979 
hang gang 1982 da hil sa coco levy at 
mo no pol yo sa ni yu gan. Uma bot sa 
₱9.8 bil yon ang na hut hot di to ni 
Marcos Sr.  Sa ka buuan, ₱150 bil ‐
yong coco levy fund ang di nam bong 
ng kanyang mga kro ni.

Na pun ta sa sa ri-sa ring kum ‐
pan ya ng mga kro ni ni Marcos Sr 
ang aa bot sa 81% ng na ko lek tang 
coco levy. Ka bi lang di to ang pon ‐

dong ipi nam bi li ni Cojuangco ng 
mga sa pi sa UCPB, San Mi gu el 
Cor po ra ti on at 14 ibang kum ‐
pan ya sa ni yu gan (na ma tay si ‐
ya na hin di man la mang nai ba ‐
lik ang kan yang di nam bong). 

Sa man ta la, gi na mit ni En ri le 
ang coco levy sa pag bi li ng 

mga kum pan yang Pri mex 
Coco, Pacific Ro yal, Cle ‐
ar Mi ne ral at iba pa.  

Pre si den te ng Sri Lan ka,
pi na tal sik ng dam bu ha lang pro tes ta 

Daan-da an li bong ga lit na ma ‐
ma ma yan ang su mu god at 

ku mub kob sa pa la syo ni Pre si dent 
Go ta ba ya Raja pak sa sa Co lom bo, 
ka bi se ra ng Sri Lan ka noong Hul yo 
9. Ang pag du mog sa pa la syo ay 
ru rok ng apat na bu wang mga 
pag ki los ng mga Sri Lan kan sa ha ‐
rap ng na pa ka tin ding kri sis sa 
eko nom ya, ka gu tu man at ka hi ra ‐
pan. 

Na pi li tang lu ma yas sa pa la syo si 
Raja pak sa sa araw na iyon at upi syal 
na nag bi tiw sa pwes to noong Hul yo 
14. Tu lad ng ek se na nang pi na la yas 
si Fer di nand Marcos Sr sa Ma laca ‐
ñang noong 1986,  tu ma li lis si Raja ‐
pak sa sa kay ng erop la no ng mi li tar 
pa tu ngo sa Mal dives noong Hul yo 13. 
Lu mi pad si ya tu ngong Si nga po re sa 
su mu nod na araw.

Sa mga ba li ta, ma ki ki ta ang sa ya 
ng or di nar yong ma ma ma yang Sri 
Lan kan. Pi na sok ni la ang ma rang ‐
yang pa la syo, ku ma in sa ku si na nito, 
hi ni ga an ang ka ma ng pre si den te, 
lu ma ngoy sa swim ming pool at gi na ‐
mit ang ma ma ha ling mga ka sang ka ‐
pan.

Noong Ma yo 10, una nang na tu ‐
lak na mag bi tiw bi lang pu nong mi ‐
nistro ang kan yang ka pa tid na si 
Ma hin da Raja pak sa. Ang ipi na lit sa 
kan ya ay si Ra nil Wickre me sing he, 
isang ma la pit na al ya do ng kanilang 
pamilya. Ti nul du kan ng dam bu ha ‐
lang pro tes ta ang da la wang de ka ‐
dang pag ha ha ri ng mga Raja pak sa 
sa Sri Lan ka.

Ang pa mil yang Raja pak sa ay pa ‐
rang mga Marcos ng Pi li pi nas. Na ‐
mu hay si la nang ma rang ya sa git na 
ng gu tom at pag du ru sa ng ma ma ma ‐
yan. Si la rin ang res pon sab le sa he ‐
no sid yong dig ma noong maa gang ba ‐
ha gi ng de ka da 2000 na pu mas lang 
sa ha los 40,000 mi nor yang Ta mil.

Ang ki lu sang ti na gu ri ang Go ta 
Go Ho me (Go ta umu wi ka na) na sa 
ka lau na’y na ging Go ta go to jail (I ‐

ku long si Go ta) ang na ging sentral 
na pa na wa gan ng mga pro tes ta. Sa 
nga yon, ipi ni hit ni la ang pa na wa gan 
tu ngong Ra nil Go Ho me (Ra nil umu ‐
wi ka na) ma ta pos iluk lok bi lang 
pan sa man ta lang pre si den te noong 
Hul yo 14 ang alyado nilang si Wic ‐
kre  me sing he.

Nag dek la ra ang Sri Lan ka ng sta ‐
te of emer gency sa pa re hong araw at 
nag ban ta ng ma ra has na pag bu wag 
sa mga de monstra syon pero di na ito 
ipinatupad ng mga pulis. Tumanggi 
rin ang mga korte na maglabas ng 
mga warrant of arrest laban sa mga 
raliyista.

Anong nang ya ri sa Sri Lan ka?
Namuo ang makapangyarihang 

kilusang masa du lot pa ngu na hin ng 
pal pak na tu gon ng gub yer nong 
Raja pas ka sa kri sis sa eko nom ya na 
ibi nu sod ng dam bu ha lang utang 
pan la bas na di na ma ba ya ran at 
pag kau bos ng re ser bang dol yar ni to. 
Pi na lub ha ito ng ma la wa kang ko rap ‐
syon, pag pa taw ng ma pa min sa lang 
mga pa ta ka ran sa eko nom ya, la bis 
na kon sentra syon ng ka pang ya ri han 
sa ii lan at pal pak na tu gon sa pan ‐
dem ya ng gub yer no.

Ang $55 bil yong utang pan la bas 
ng Sri Lan ka ay ka tum bas ng 69% ng 
ka buuang ha la ga ng lo kal na pro ‐
duk syon sa ban sa. Ba ha gi ni to ay ni ‐
lus tay sa pag ta ta yo ng maga gar bong 
imprastruktura na ipinaketeng mag ‐
pa pa si kad sa eko nom ya.

Noong Ab ril tumigil magbayad ng  

utang pan la bas ang bansa at dahil 
dito, na ging ma hig pit ang mu ling 
pag pa pau tang sa Sri Lanka. Da hil sa 
mga pag hi hig pit sa ila lim ng pan dem ‐
yang Covid-19, nag ka ro on ng ma la ‐
wa kang dis lo ka syon sa tu ris mo, tu ‐
mu mal ng pag-eeksport ng te la, pro ‐
duk tong ni yog at iba pa (na lub hang 
na ka sa la lay sa iniiim port na ma ter ‐
ya les), at hu mi na ang pa sok ng da yu ‐
hang re mi tans mu la sa mga mang ga ‐
ga wang mig ran te.

Da hil di to, na sa id ang re ser bang 
dol yar na ipi na pam ba yad sa im por ‐
ted na la ngis, pag ka in, ga tas at ga ‐
mot na ki na kai la ngan ng ban sa. Na ‐
sa kal ni to ang lo kal na pro duk syong 
pang-agri kul tu ra at pang-in dustri ‐
ya, nag du lot ng ma la wa kang ka wa ‐
lan ng kur yen te at pag si rit ng mga 
pre syo. Dag dag pa di to ang pag bag ‐
sak nang 77% ng ha la ga ng ru pee 
(pe ra ng ban sa) kontra sa dol yar 
mu la 203 tu ngong 360 sa unang 
mga bu wan ng taon.

Na ging re sul ta ni to ang ma ti tin ‐
ding ka sa la tan sa sup lay ng pa ngu ‐
na hing bi li hin. Mil yun-mil yon ang 
nag du sa sa ma ha ha bang pi la pa ra 
la mang ma ka bi li ng ba ta yang pag ‐
ka in, ke ro se ne (gi na ga mit pan lu to) 
at ga so li na. Pumalo nang 122% ang 
implasyon sa bansa noong Hunyo.

Inaa sa han ng Par ti do Ko mu nis ‐
ta ng Pi li pi nas na hin di ito ang ma ‐
gi ging hu ling pag-aal sang ba yan sa 
buong mun do da hil sa pa pa lub hang 
so syo-e ko no mi kong ka la ga yan ng 
ma sang anak pa wis.  
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Pan da ig di gang kri sis sa pag ka in,
pi na la la ng mga sang syon ng US sa Rus sia 
Ba go pa man su mik lab ang ge ra sa Uk rai ne, na mi min tog na ang isang kri sis 

sa pag ka in sa mun do du lot ng prob le ma sa ka la ka lan sa pa na hon ng pan ‐
dem ya, ma sa sa mang epek to ng cli ma te cha nge at pagsirit ng presyo ng langis 
at natural gas. Ang pan da ig di gang kri sis na ito ay la long pi na lub ha at iti nu lak 
sa bi ngit ng mga sang syon ng US na ma kai sang pa nig na ipi na taw sa Rus sia. 

Ang mga sang syon ay mga pa ta ‐
ka ran o hak ba nging pang gi gi pit sa 
ka la ka lan at pa mu mu hu nan ng isang 
ban sa. Umaa bot nga yon sa 11,000 
in di bid wal na mga sang syon ang ipi ‐
na taw ng US sa Rus sia. Ti nar get ng 
mga ito ang ga law ng pe rang rub le 
at ka la ka lan, mga bang ko at kum ‐
pan yang Rus si an, pro duk syon at 
pag-eksport ng la ngis at na tu ral 
gas, ma la la wak na mga sa ka han, 
ope ra syon ng mga bar ko, erop la no 
at trak, sek tor ng tek no lo hi ya at 
ma ging ang mid ya ng ban sa. Iti nu ‐
tu ring ng Rus sia ang mga ito bi lang 
di rek tang ata ke at dek la ra syon ng 
ge ra ng US la ban sa ma ma ma yang 
Rus si an.

Ka hit di di rek tang pi na ta wan ng 
mga sang syon ang mga pro duk tong 
pang-ag ri kul tu ra at pag-eksport ng 
mga ito, apek ta do ang mga ito ng 
“do mi no effect” (o epek to sa ibang 
la ra ngan ng ka la ka lan) ng mga 
sang syon. Hin di ma la yang ma ka pag-
eksport ang Rus sia ka hit sa mga 
ban sang hin di su mu por ta sa mga 
sang syon.

Ma yor na ekspor ter sa ag ri kul tu ra
Ang Rus sia ang isa sa pi na ka ma ‐

la king ekspor ter ng pro duk tong pag ‐
ka in. Ha los san li ma o 18% ng pan da ‐
ig di gang sup lay ng tri go (pang ga wa 
ng ha ri na) ay ini eksport ni to, tat long 
be ses na mas ma la ki sa ini eksport ng 
Uk rai ne. Ayon sa Uni ted Na ti ons, 36 
ban sa ang nag-iim port ng ma hi git 
50% ng ka ni lang tri go mu la sa Rus sia 
at Uk rai ne.

Hi git di to, ma hi git 20% ng pan ‐
da ig di gang sup lay ng kru syal na mga 
sang kap ng pa ta ba ay nag mu mu la sa 
Rus sia (15.4%) at Be la rus (5%), na 
pi na ta wan din ng mga sang syon ng 
US. Ang Rus sia ang nag su sup lay 
nang hang gang 40% ng po tash at iba 
pang pa ta bang na ka ba se sa nit ro ‐
gen. Tu ma ta as na ang pre syo ng 
mga ito ba go pa ang ge ra sa Uk rai ne 
du lot ng pag si rit ng pre syo ng la ngis. 
La lo pa itong su mi rit du lot ng mga 
sang syon ng US la ban sa da la wang 
ban sa.

Ang pag hig pit ng sup lay at ka la ‐
ka lan ng pa ta ba ay iti nu tu ring ng 
ma ra mi bi lang “pi na ka ma la king ban ‐
ta sa sis te ma ng pag ka in.” Ito ay 
da hil apek ta do ni to ang la hat ng 
mga mag sa sa ka. Mag re re sul ta ito sa 
pag bag sak ng pro duk syon ng la hat 
ng ta nim na pag ka in, hin di la mang 

ng tri go. Iba bang ka ro te rin ni to ang 
ma ra ming mag sa sa ka, la lu na sa at ‐
ra sa dong mga ban sa, du lot ng nag ‐
ta taa sang pre syo ng na ti ti rang pa ‐
ta ba sa pa mi li han.

Pag la la ng ka sa la tan at pag ta as 
ng pre syo ng pag ka in

Nga yon pa la mang, nag hi hig pit 
na ang mga ma yor na ekspor ter ng 
pag ka in pa ra ti ya kin ang ka ni-ka ni ‐
lang lo kal na sup lay. Noong Ma yo, 
hu min to nang mag lu was ng tri go at 
asu kal ang In dia. Noong Ab ril, nag-
a nun syo na ang In do ne sia na hin di 
mu na ito mag-eeksport ng palm oil. 
Pi na ba gal ka hit ng Rus sia ang 
eksport ni to ng pag ka in sa mga ka ‐
ra tig-ban sa pa ra pa nga la ga an ang 
lo kal na sup lay.

Hi git na ma ra ram da man ang 
epek to ng mga sang syon sa su su nod 
na mga ani han. Ma ra ming mag sa sa ‐
ka ang mag ba ba was ng pro duk syon 
ha bang bu ma ba ba ang sup lay at tu ‐
ma ta as ang pre syo ng mga pa ta ba. 
Sa Pi li pi nas, du mob le ang pre syo ng 
abo no mu la ₱1,436.21 ka da sa ko 
noong 2021 tu ngong ₱2,943.63 ka ‐
da sa ko nga yong taon. Da hil di to, 
la lu pang ma ku ku ba ang mga mag sa ‐
sa ka sa da ti nang ma ta as na gas tos 
sa pro duk syon. Na ngam ba kahit ang 
ma la la king komersyal na sa ka han na 
hin di ni la maa bot ang tar get na pro ‐
duk syon da hil na kaa sa ang ka ni lang 
ani sa pag ga mit ng pa ta ba.

Hin di lig tas ka hit ang ma ma ma ‐
yan sa mga in dustri ya li sa dong ban ‐
sa du lot ng pag si rit ng pre syo ng la ‐
ngis at pag ka in. Na ha ha rap si la sa 
tu ma ta as na gas tos sa pa mu mu hay 
ha bang di na kaaa ga pay ang mga 
sa hod sa pag si rit ng mga pre syo ng 
ba ta yang bi li hin. Ti na ta yang aa bot 
sa 20% ang impla syon sa pag ka in sa 
su su nod na taon sa Uni ted King dom. 
Pu ma lo na man sa mga “ma ka say sa ‐
yang pag ta as” ang impla syon sa 
pag ka in sa US (10.4%), France 
(6.4%), Ja pan (4.7%) at Ger many 
(12.7%).  


