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Pa ga dum du mon sang pu mu lu yong Pi li pi no ang ika-50 ani ber sar yo sang 

pag pa pa na og sang la yi mi li tar ni Fer di nand Marcos Sr su bong nga lu ‐

bos nga na ka pa num ba lik ang pa mil ya Marcos sa Ma lacañang. Na bu ‐

tang si Fer di nand Marcos Jr sa po der paa gi sa ma la pa ran nga pag di na ya, pag ‐

pang-i pit sa opo si syon, pag ga mit sang ka la ka san sa mga pwer sa nga 

pungsodnon-de mok ra ti ko kag lap na gon nga pag pang ti ko sa ka say sa yan.

Gi na pag wa sang Ang Ba yan kag sang Bu ro sa Im por ma syon sang Par ti do 

Ko mu nis ta ng Pi li pi nas ang ubay sa pag ta la kay nga ini bi lang ka ba hin sang 

mga pag ti ngu ha nga ba tu an ang amo nga pag pang ti ko. Ang mga ini ma la ha ‐

lon pe ro sa pi la lang sa gi na tos nga ka bu ti gan nga gi na pa lap nag sang mga 

Marcos pa ra ba lis ka ron ang ka say sa yan. Ma hi mo ini nga ta la ka yon sang mga 

sa nga sang Par ti do, mga yu nit sang ha nga way sang ban wa kag mga or ga ni sa ‐

syong ma sa. 

1) An gut sa pag pa mom ba sa Plaza Mi ran da 

Na ta bo ang ma sa ker sa Plaza Mi ran da sad tong Agos to 21, 1971 sam tang 

gi na ti ga yon ang ra li pang kam pan ya sang Li be ral Party (LP), ang ka ri bal nga 

Par ti do ni Fer di nand Marcos Sr. Gin ha bu yan sang du ha ka gra na da ang ra li 

nga nag re sul ta sa pag ka pa tay sa si yam kag pag ka pi las sang ma sob ra 100 iban 

pa. Ha los nau bos ang li de ra to sang LP. 

Ka bu ti gan: Ka hi mu an sang bag-o nga tu kod nga Par ti do Ko mu nis ta ng 

Pi li pi nas kag sang Ba gong Huk bong Ba yan (BHB) ang pag pa mom ba kag ma ‐

su nod pa nga pag pa mom ba sa Met ro Ma ni la. Sa par ti ku lar, gin man du ini ni 

Jo se Ma ria Si son pa ra “pag sing ki on ang ka la ka san sang es ta do” kag “tu ga hon 

ang mga kun di syon sa re bo lu syon." 

Ang ma tu od: Si Marcos kag iya gu ban nga gi na bug-os pa ngu na hon nan ‐

day Gen. Fa bi an Ver, Juan Ponce En ri le kag Edu ar do Cojuangco, ang nag pa mu ‐

no sang pag pa mom ba sa Plaza Mi ran da. Gi la yon nga gin pa ngin wa la sang yu ‐

nit sang Par ti do sa Ma ni la-Rizal, su bong man sang Ko mi te Sentral, ang aku sa ‐

syon ni Marcos kag gin kun de nar ang te ro ris mo sang iya pa sis ta nga gu ban. 

Gin-at hag si ni nga sa kaum han gi na lun sar sang Par ti do ang ar ma dong pag hi ‐
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ma kas kag sa pa na hon nga ina ara sa estra te hi kong de pen si ba pa ini. Na ga su ‐

nod ini sa teor ya sang ina way ban wa kag sa estra te hi kong lin ya sang pag pa li ‐

bot sa ka syu da ran ha lin sa kaum han.

Sad tong 1994, gin ba su ra sang pro sek yu tor sang isa ka kor te sa May ni la 

ang ka so nga gin pa sa ka ba tuk kay Si son kaa ngut sa ku no pag man du ni ya sa 

pag pa mom ba. Si ling si ni, ang ka so nga gin pa sa ka sa iya sang mi li tar na ka ba se 

sa “lun say is pe ku la syon.”

Gin bom ba sang gu ban Marcos ang Plaza Mi ran da bi lang “dry run” (pag ti ‐

law) sa pag pa pa na og sang la yi mi li tar sa pung sod non nga sa kup. Tat lo ka oras 

pag ka ta pos ang pag pa mom ba, gin sus pin der ni Marcos ang writ of ha be as cor ‐

pus (o ang ob li ga syon sang mga pwer sa sang es ta do nga ipaa tu bang ang ila 

mga gin-a res to sa kor te kag ipa hi ba lo ang gi naa tu bang nga mga ka so sang 

mga ini). Gin sun dan ini sang pi to pa ka gag may nga pag pa mom ba sa ma su nod 

nga mga ad law. Gin hi mo ang mga ini sa gwardya do nga mga lu gar pa re ho 

sang Ma ni la City Hall kag ba lay ni Cojuangco, ang pi na ka da ku nga aga lon nga 

may du ta kag ka ba hin sang iya in ner circle.

Ma da li nga na tu mod ang du gu on nga ka mot sang gu ban Marcos sa da li-

da li nga pag ba sol sang iya mi nistro sa de pen sa nga si Juan Ponce En ri le sa kon 

sin-o-sin-o, la kip ang isa ka pre si den te sang ko le hi yo kag isa ka pro mi nen te 

nga brod kas ter sa rad yo, kag mga or ga ni sa syong ma sa. Gin-a ku sa han sang 

gu ban Marcos pa ti ang li de ra to sang Li be ral Party bi lang nag pa mu no sa pag ‐

pa mom ba, nga ku no nag tu yo nga pat yon ang ila mga kau ga li ngon pa ra “ma ‐

ka ku ha sang sim pa ti ya” sa pub li ko.

Na pu lo’g anum pa ka ga may nga pag pa mom ba ang gin hi mo nan day 

Marcos ha lin Mar so 15 tub tob Septyembre 18, 1972. Ka dam-an sang mga pag ‐

pa mom ba gin ti ga yon sa tu nga sang Agos to kag Septyembre 1972. Ini gi nga mit 

pa ra pa sing ki on ang pag pa ma hug pa ra ha ta gan-ra son ang pag pa pa na og sang 

la yi mi li tar. Ang mga ini nag tu ga sang mi ni mum nga ka ha li tan sa mga bil ding 

pang pub li ko kag pi la ka pri ba dong prop ye dad.

Tat lo ka “ser yo so nga pag pa mom ba” ang nag tu ga sang pag ka pa tay sang 

isa ka ta wo kag pag ka pi las sang 20 pa. May ara man nga mga “na dis kub re” 

nga mga bom ba sa Kong re so kag De partment of Fo re ign Affairs. Sa aktwal, 

may ara nga mga ebi den sya nga ka hi mu an ini sang ar ma dong pwer sa sang 

mi li tar. La kip di ri ang pag ka-a res to sang isa ka sar hen to nga nag-a ko nga ka ‐

ba hin ang pag pa mom ba sang isa ka “es pe syal nga ope ra syon” sang iya yu nit.
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Sa pun ta sang mga ini ang du ha ka pe ke nga pag-am bus—isa sa sa lak yan 

sang pu lis kag isa ba tuk kay En ri le sad tong Septyembre 1972. Ang am bus nga 

ini ang gin ta pa lan ni Marcos Sr pa ra por mal nga idek la rar ang la yi mi li tar. Sa 

isa ka pa na hon ma ka li gad ang pag-al sa nga ED SA, gin-a ko mis mo ni En ri le sa 

isa ka in terbyu sa pi la ka per yo dis ta nga “pe ke” ang am bus sa iya.

Mga Gin ku ha an: 
"Overthrow the u.s.-Marcos Dicta torship to Achieve Na tio nal Free dom and De mocracy," Ang 
Ba yan, Special Is sue, Octo ber 1, 1972
"Revo lu ti on is the So lu ti on to Marcos Ter ro rism Aga inst De mocracy," Ma ni la-Rizal Re gio nal 
Com mit tee, Com mu nist Party of the Phi lip pi nes, Au gust 22, 1971 
"Mr. Marcos is an un mi ti ga ted liar," Pio Lab ra dor, Ge ne ral Secre tary, Central Com mit tee, 
Com mu nist Party of the Phi lip pi nes, (wa lang pet sa)
“True or fal se: Was 1972 En ri le am bush fa ked?” Phi lip pi ne Daily Inqui rer, Octo ber 8, 2012

2) An gut sa “him bu na nay” sang PKP/BHB,
Li be ral Party kag mga le gal nga or ga ni sa syon

Gin pir ma han ni Marcos ang Procla ma ti on No. 1081 sad tong Septyembre 

21 nga nag la tag sa mga ba se han sang la yi mi li tar. Pa ngu na hon di ri ang gi na si ‐

ling ni ya nga pag lun tad sang “aktwal nga ge ra,” ka du ngan sang may ara ku no 

nga lap na gon nga “re bel yon” kag “su ber syon” sa pung sod. Mag ka du ngan nga 

gin pir ma han ni ya ang in di mag nu bo sa pi to ka man du, pi to ka Let ter of 

Instructi on kag isa ka dik re tong pre si den syal sad tong Septyembre 22. Isa di ri 

ang Ge ne ral Or der #1 nga nag pai da lom sa bi log nga pung sod kag bi log nga 

gub yer no, sa kup ang ta nan nga mga ahen sya sa ehe ku ti bo kag ang mga sa nga 

sang le his la ti bo kag hu di ka tu ra sa ab so lu to nga aw to ri dad sang dik ta dur ya. 

Gin pub li ko ni Marcos ang mga prok la ma syon, man du, instruk syon kag dik re to 

sad tong Septyembre 23, 1972, alas 7:15 sang gab-i. 

Ka bu ti gan: Pa ra ha ta gan sang ra son ang “actu al sta te of war,” nga ba se ‐

han sang dek la ra syon sang la yi mi li tar, gin-im ben to sang gu ban Marcos ang 

“konspi ra si ya” sa tu nga sang PKP, Li be ral Party, mga ma ma ha yag, myembro 

sang consti tu tio nal conven ti on, mga brod kas ter sa rad yo kag te le bi syon, mga li ‐

der kag myembro sang mga pang ma sang or ga ni sa syon sang mga ma mu mu ‐
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gon, ma ngu ngu ma, es tud yan te, tit ser, pro pe syu nal, ka ba ba in han kag iban 

pang sek tor kag mga pung sod non nga mi nor ya, la bi na sa Min da nao. Gin sim ‐

pon ni Marcos sa mga gru po nga ini ang gi na ka ngil-a ran nga mga ele men to 

sang mga sin di ka tong kri mi nal, ga may nga war lord kag ang gru po sang re bi ‐

syu nis tang Lava.

Ang ma tu od: An tes pa man por mal nga idek la rar ang la yi mi li tar, na ga ‐

lun tad na ini sa ma da mo nga ba hin sang pung sod, par ti ku lar sa Central Luzon, 

Northern Luzon, Sout hern Luzon kag Min da nao. Gin pa ma tud-an ini sa li ma ka 

be ses nga pag sa ka sang bad yet pa ra sa mi li tar ha lin 1966 tub tob 1972, pag ta la ‐

na ni Marcos sang iya mga pa bo ri to nga he ne ral; ma da sig nga pag da mo sang 

mga ar mas kag ga mit-mi li tar; pag tu kod sang na ga pa da mo nga mga “task 

force” kag mga yu nit sang pa ra mi li tar (BSDU kag “Mon ke es”); pag ga mit sa 

An ti-Subver si on Law; kag ma da mo nga iban nga pa sis tang ti kang. Gin hi mo 

ang por mal nga dek la ra syon pa ra sa ku pon ang bi log nga pung sod, la bi na ang 

Met ro Ma ni la kag iban nga sentrong ur ban.

Sa aktwal, gi nga mit ni Marcos ang gin di hun-di hon nga “kri mi nal nga 

konspi ra si ya” pa ra hi mu on ang ma la pa ran kag koor di na do nga pag-a res to sa 

ta nan nga iya mga kaa way sa pu li ti ka. Sa tu nga sang alas-9 sang gab-i sang 

Septyembre 22 tub tob alas-6 sang aga sang Septyembre 23, li ni bo nga mga na ‐

ga pa ngu na nga per so na li dad ha lin sa nag ka la in la in nga li gal nga hi li ku ton kag 

mga or di nar yong pu mu lu yo ang gin-a res to kag gin hu nong sa mga kam po mi li ‐

tar. Ma da mo sa ila ang gin tortyur kag gin pa tay. Sa re port sang Am nesty In ter ‐

na tio nal, gin si ling si ni nga nag lab-ot sa 50,000 ang gin pa ku long ni Marcos sa 

una nga tat lo ka tuig pa lang sang la yi mi li tar.

Gin ta pa lan ni Marcos ang gin di hun-di hon nga “aktwal nga ge ra” pa ra ipa ‐

sa ra ang ta nan nga pa ha ya gan, is ta syon sang rad yo kag te le bi syon, aga won 

ang mga da ku nga kum pan ya sang pa ngontra nga bur ge sya kag mga pang ‐

pub li ko nga yu ti li dad kag kontro lon ang hu lag sang ka da pu mu lu yo. 

Gin ku ha an: 
"Overthrow the US-Marcos Dicta torship to Achieve Na tio nal Free dom and De mocracy," Ang 
Ba yan, Special Is sue, Octo ber 1, 1972
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3) An gut sa “gol den years” sang la yi mi li tar 

Hu ngod nga gin pa lap nag sang re hi meng Du ter te, sang pa mil ya Marcos 

kag mga pro pa gan dis ta si ni ang ka bu ti gan nga “ma us wa gon kag ma li nong” 

kag sa si ni “bu la wa non” ang mga tuig sa ida lom sang la yi mi li tar. Isa ini sa una 

nga mga re bi syon nga gin hi mo ni Rod ri go Du ter te sang ma ka pung ko si ya sa 

po der sang pa ha nu gu tan ang pag pa lu bong sa bang kay sang dik ta dor sa Li bi ‐

ngan ng mga Ba ya ni sad tong 2016. Gin paa rang ka da pa sang mga Marcos ang 

pag pa lap nag sa ka bu ti gan nga ini ga mit ang social me dia an tes kag sa pa na hon 

sang kam pan ya pa ra sa elek syong pre si den syal su bong nga tuig. An tes pa man 

ang mga ini, pak tor sa pag pa lap nag sang ma du lom nga pag ha ngup sa mga ka ‐

tu yu an ni Marcos Sr ang li mi ta do, ma lu ya, kag sa ma da mo nga ka hi ga yu nan 

mga sa yup nga im por ma syon sa pag tud lo sa ka say sa yan sa mga eskwe la han. 

La bi ini nga nag la la sang lu bos nga ka ka son ang asig na tu ra nga ka say sa yan sa 

ele men tar ya, kag gin bu tang sa ku ri ku lum sa ko le hi yo kon sa diin li mi ta do na 

lang ang na ka ku ha.

Ka bu ti gan: Na pa us wag ni Marcos Sr ang pung sod sa iya prog ra ma pang ‐

pa nga bu hi an kag imprastruk tu ra. Na ga pa nga du ha la mang sa Ja pan ang Pi li pi ‐

nas sa ha lam ba la non sang kaus wa gan sad tong 1985. Nangin "industriyalisado" 

ini dulot sang programa nga "11 mayor nga proyekto sa industriya" ni Marcos 

Sr. 

Ang ma tu od: Wa la sang pa na hon sa ka say sa yan sang la yi mi li tar nga na ‐

ngin maus wa gon ang pung sod. Wa la man sang tuig nga na ngin “pa nga du ha” 

ang Pi li pi nas sa Ja pan. Sa aktwal, nag-i kog ini sa anum pa ka pung sod sa 

South e ast Asia ha lin 1975 tub tob 1985.

Sa mga tuig 1979-1981, ma da sig ang pag bag sak sang eko nom ya. Sa pa na ‐

hon nga ini, gin ba yo ang pung sod sang tu man ka ta as nga impla syon (30%), 

ma bug-at nga mga bu his, ma nu bo nga pan wel do kag ma la la nga gu tom. Pi na ‐

ka ma da lom ang pag ti bu sok sang eko nom ya sad tong 1981 sang in di ma sa ra ‐

ngan sang mga in ter nal nga ka hi na an si ni ang kri sis sa eko nom ya nga sad to 

na ga ha gu nos sa US kag iban pang ka pi ta lis tang sentro.

Bag sak ang ta nan nga mga ma yor nga eksport sang pung sod. Da lag ku ang 

de pi si to sa bad yet, ba lan se sa ba la lig ya an kag ba lance of pay ments. Bag sak 

man ang ka bi lu gan nga pro duk to sang pung sod o gross na tio nal pro duct.
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Nag ha bok ang utang sang Pi li pi nas du lot sang wa la-un tat nga pag pa ngu ‐

tang ni Marcos pa ra sa ko rap syon kag mga pa si kat kag bu lu ga san nga pro yek ‐

tong imprastruk tu ra. San dig sa mga re kord sang es ta do, ha lin $599 mil yon nga 

utang sad tong 1965, nag lab-ot sa $28.3 bil yon ang utang sang pung sod sad tong 

1986.

Kabaylo sang mga utang nga ini ang mga kundisyon sang International 

Monetary Fund nga nagatum-ok sa pagbukas sang mga lokal nga ekonomya 

sa dumuluong nga pagdambong. Ginhawan ni Marcos Sr ang dalan para sa 

lubos nga implementasyon sang neoliberal nga mga polisiya sang 

liberalisasyon, pribatisasyon, deregulasyon kag mga tikang sang paghugot 

sang paha o austerity. Ginpasar sini ang mga layi pabor sa  mga dumuluong 

nga pamuhunan kag iya mga kroni, kag ginpabilin nga manubo ang suhol sang 

mga mamumugon. Ginhimo nga polisiya ang pag-eksport sang barato nga 

kusog pangabudlay bilang tikang para lubaron ang lapnagon nga disempleyo.

Ginpasingki sang 11 proyekto sa "industriya" sa layi militar ang nakatum-

ok-sa-eksport kag nakasandig-sa-import nga kinaiya sang ekonomiya. Wala 

sang nakabenepisyo diri kundi ang mga imperyalista kag kroni ni Marcos. Labi 

lamang sini nga ginpadalom ang atrasado, agraryo kag indi industriyalisado 

nga ekonomya sang pungsod.

Sa man du sang In ter na tio nal Mo ne tary Fund, gin bag sak ni Marcos ang 

ba lor sang pi so kontra sa dol yar. Ha lin sa bay lu ha nay nga Ᵽ9.17=$1 sa um pi sa 

sang 1983, bu mag sak ini pa du long Ᵽ19.03=$1 sad tong 1985. An tes ang la yi mi li ‐

tar, ara sa Ᵽ3.90=$1 ang bay lu ha nay.

Ang tu nay nga ba lor sang pi so sad tong 1985 ara sa Ᵽ0.28 na la mang, kum ‐

pa rar sa ba lor sad tong 1972. Sa pi hak si ni, nag ba li bad si Marcos nga pa taa son 

ang su hol kag swel do sang mga ma mu mu gon kag emple ya do. Sa pa na hon 

man nga ini na ga lab-ot sa 60% ang tu nay nga tan tos sang di semple yo.

Nag dob le ang pre syo sang mga ba lak lon sa tu nga sang 1965 kag 1975 

(64%) kag apat ka be ses (358%) ini nga nag ta as sa tu nga sang 1975 kag 1986. 

Pa li wat-li wat ang ma la la nga ka ku la ngon sa mga ba se han nga ki na hang la non 

pa re ho sang ka la may, man ti ka kag ha bon.

Sa kalala sang krisis nga ginbilin sang layi militar, nakilala ang Pilipinas 

bilang "sick man of Asia" sa masunod nga duha ka dekada.

Gin ku ha an: 
#Twis tedTruths: The Di lem ma of Phi lip pi ne His tory Textbo oks, Far Eas tern Univer sity Pub ‐
lic Po licy Cen ter , Ja nu ary 27, 2022
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"Overthrow the US-Marcos fascist dicta torship," Ang Ba yan, Special Re lea se, Octo ber 7, 
1983 
"Ve ra Fi les Fact Check: FAL SE cla im that PH was second richest to Ja pan un der Marcos era 
reap pe ars on li ne," Ve ra Fi les, Octo ber 6, 2021
"E ko nom ya noong 1985: Bag sak na na man," Ang Ba yan, Taon 17 Bi lang 1, Ene ro 1986
"Gol den years?: The real long-las ting eco no mic da ma ge wro ught by Marcos," IBON Foun ‐
da ti on, Sep tem ber 21, 2021
"Of fake democracy and open dictatorship," Ibon Foundation, November 2, 2021
"Marcos, imperialists, eye 11 industrial projects," Ang Bayan Vol XIV No 7, July 1982.

4) An gut sa pag lun tad sang ka li nu ngan
sa ida lom sang “Ba gong Li pu nan"

Gi na pa bu gal sang mga Marcos nga nag bu nga sang “peace and or der” kag 

“pag nu bo sang kri mi na li dad” ang la yi mi li tar. 

Ka bu ti gan: Isa sa pi na ka maa yo nga hi ta bo ang pag pa pa na og sang la yi 

mi li tar sa Pi li pi nas ba ngud nag du lot ini sang ka li nu ngan sa pung sod. 

Ang ma tu od: Wa la pa na tu pu ngan ang bru ta li dad kag ka da mo sang mga 

ka so sa pag la pas sa mga taw ha non nga ki na ma ta rung kag pag pang ha lit sang 

guban Marcos sa ka bu hi kag pa nga bu hi an sang pu mu lu yo kag pung sod. Ang 

mga pag pang-a res to kag ma sa ker, ma la pa ran nga pag pa ma tay, pagdukot, ma ‐

la wi gan nga de ten syon, tortyur, pag pang lu gos kag sekswal nga pag pang-a bu so 

kag mi li ta ri sa syon sa kaum han nga gin hi mo pa ra “tap na on ang ko mu nis mo” 

nag bik ti ma sang li ni bo nga ak ti bis ta, opo si syu nis ta, kaa way sa pu li ti ka kag ne ‐

go syo kag mga or di nar yong pu mu lu yo.

Sa do ku men ta syon sang Am nesty In ter na tio nal, Task Force De tai ne es 

(TFD) kag iban pang mga or ga ni sa syon sang taw ha non nga ki na ma ta rung 

sang 1981, na ga lab-ot sa 3,257 ang ekstra hu di syal nga gin pa tay sang dik ta dur ‐

ya, 35,000 ang gin tortyur, 77 ang pi lit nga gin du la kag 70,000 ang gin ku long sa 

tu nga sang 1972 kag 1981. Sa mga gin pa tay, 2,520 ang gin tortyur kag mu ti la ted 

(gin-u tod-u tod ang bang kay) an tes gin ha boy sa nag ka la in la in nga lu gar. (Di ri 

na ki la la ang ti na ga nga “pag sal beyds” nga liw-as sa ori hi nal nga ka hu lu gan si ‐

ni nga “sal ba ron.”) May pi la ka bang kay ang na ku ha an sang ebi den sya sang 

ka ni ba lis mo (pag ka on sang ta wo sa unod sang ta wo.)
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Isa sa pi na ka ta la lu pang don nga kri men sang gu ban ang asa si na syon kay 

anay Sen. Be nig no Aqui no Jr sa er port sang Agos to 21, 1983. Ha lin 1983 tub tob 

1986, nag lis ta pa ang TFD sang du gang nga 191 in di bid wal nga pag pa ma tay, 126 

nga gin pa tay sa mga ma sa ker kag 74 ka so sang pagdukot sa Min da nao pa lang.

Gin ku ha an: 
Re port of Am nesty In ter na tio nal Mis si on to the Re pub lic of the Phi lip pi nes, Novem ber 11-
26, 1981, Am nesty In ter na tio nal, Sep tem ber 1982
The Phi lip pi nes: Hu man Rights Aer Mar ti al law, The In ter na tio nal Com mis si on of Ju rists, 
1984

5) An gut sa mga ka so kag hus ga kay Marcos Sr 
kag iya nga pa mil ya

Bi san isa wa la sang gin-a ko nga ka sal-a nan ang mga Marcos an tes kag 

ma ta pos si la nga ma pa tal sik sa Ma lacañang. Sang 2020, gin si ling mis mo ni 

Fer di nand Marcos Jr nga “pro pa gan da sa pu li ti ka” lang ang mga ka so sang 

mga pag la pas sa taw ha non nga ki na ma ta rung kag pag-u bos sang iya pa mil ya 

sa ka ban sang ban wa. 

Ka bu ti gan: Naabswel to ang mga Marcos sa ta nan nga ka so ba tuk sa ila. 

Ang ma tu od: Gi na ka big nga in ter na syu nal nga le gal prece dent o mo de lo 

sa pag-a gum sang hus ti sya ang hus ga kay Fer di nand Marcos Sr sad tong 1992 

sa mga sa la nga pag pa tay, pwer sa han nga pag du la kag iban pang pag la pas sa 

taw ha non nga ki na ma ta rung.

Ang hus ga nga ini bu nga sang gin pa sa ka nga class suit sang 10 myembro 

sang SEL DA (Sa ma han ng Ex-De tai ne es La ban sa De ten syon at Ares to) ba tuk 

kay Marcos Sr sad tong 1986. Sad tong Septyembre 22, 1992, nag pag wa sang de si ‐

syon ang US Fe de ral Court pa bor sa mga bik ti ma. Sad tong 1997, gin pa lig-on ini 

sang Kor te Sup re ma sang US. Sang 1994, gin ha ta gan sang kor te ang mga bik ti ‐

ma sang $1.2 bil yon bi lang exemplary da ma ges. Sa ma da son nga tuig, gin du ga ‐

ngan ini sang kor te sang $776 mil yon nga com pen sa tory da ma ges pa ra sa sad to 

9,539 na ka lis ta nga bik ti ma. Gin man du sang kor te nga kum pis ka hon sang gub ‐

yer no sang Pi li pi nas ang kwar ta sang mga Marcos nga na ka ta go sad to sa mga 
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bang ko sa Switzer land. Ma di na lag-on nga na du so sang SEL DA ang pag pa sar 

sang la yi sad tong 2013 pa ra sa por mal nga pag ki la la sang gub yer no sang Pi li pi ‐

nas sa mga bik ti ma sang la yi mi li tar. Gin tu kod san dig sa la yi nga ini ang Hu man 

Rights Victims Board pa ra du ma la han ang pag ha tag-dan yos sa mga bik ti ma.

Ak ti bo nga gin ba tu an sang pa mil ya Marcos ang mga hus ga sang kor te. 

Sad tong 1992, na ki pag-a reg lo san day Marcos Jr kag iya nga iloy nga si Imel da 

sa sad to gub yer no ni Ra mos pa ra tu nga on ang ila nga prop ye dad kag lu wa son 

ini sa kum pis ka syon sang kor te. Gin dek la rar ang ti kang nga ini sang kor te nga 

“ma pang ha lit” sa class suit. Gin pa pa nau gan ang du ha ka Marcos sang “con ‐

tempt judgment” (di pag res pe to sa kor te) kag gin mul ta han sang $353 mil yon. 

Gi na tantya nga ara sa $18 bil yon na su bong ang mul ta du lot sang pag ba le wa la 

sang mag-i loy sa hus ga. 

Su bong man, in di mag nu bo sa pi to ka ka so sang mga Marcos ang nap yer ‐

de ha lin 2013 tub tob 2021. La kip di ri ang hus ga nga na ka sa la si Imel da Marcos 

sad tong 2018 sa pi to ka be ses nga gra nga gin pa sa ka ba tuk sa iya sang San di ‐

gan ba yan. Gin sen ten sya han si ya sang 42 tub tob 77 tuig nga pag ka bi lang go pe ‐

ro wa la gid si ya gin-a res to.

Su no sa Pre si den ti al Com mis si on on Good Gover nance, ang ahen sya nga 

gin man du an nga mag ba wi sa mga gin ka wat nga mang gad sang pa mil ya, nag ‐

lab-ot sa Ᵽ174 bil yon gin ka wat nga kwar ta kag prop ye dad sang mga Marcos 

ang na ba wi sang pung sod ha lin 1986 tub tob 2020. May ara 88 ka so nga na pa ‐

sa ka ba tuk sa gu ban Marcos nga pen ding (wa la pa sang hus ga), su no sa amo 

nga re port. La kip di ri ang 23 “ban ner ca se” o mga ka so pa ra sa pag ba wi sang 

ki na wa tan nga mang gad nga ara sa nga lan ni Marcos Sr, iya nga pa mil ya, par ‐

yen te, ali pu res kag mga kro ni. Na ga ba lor ang mga ini sang ha los Ᵽ100 bil yon.   

Sa ini syal nga tantya sang re hi meng Aqui no 1 sang 1986, ara sa Ᵽ100 bil ‐

yon tub tob Ᵽ200 bil yon ang gin ka wat sang mga Marcos sa bi log nga pa na hon 

sang ila nga pag ha ri.  
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