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Pa si dung gan ang ta nang ba ya ni 
ug mar tir, ug mga be te ra nong mi su ‐
kol sa dik ta dur yang US-Marcos. 
Atong ba lik-lan ta won ang ya weng 
pa pel sa Par ti do Ko mu nis ta ng Pi li ‐
pi nas sa pag pa ngu lo ug pag hiu sa sa 
ka taw hang Pi li pi no.

Ang pag la hu tay sa Par ti do ang 
ya weng hi nung dan sa pag sa lik way 
sa ka had lok nga gi bu nga sa ba la od 
mi li tar ug nag hi mug so sa la pad nga 
de mok ra ti kong ka li hu kang ma sa gi ‐
kan sa tu nga-tu nga sa de ka da 1970 
ug sa pa luk so-luk song pag la pad sa 
Ba gong Huk bong Ba yan (BHB) sa 
ka ba ni kan han. Pi pi la ka be ses nga 

mi ku sog ang Par ti do ug mi kay lap 
ang de mok ra ti kong re bo lu syon sa 
ka taw han sa ti bu ok ka pu pud-an.

Sa maong pag pang lim ba sog, mi ‐
pung kay ang ta nang por ma sa pag ‐
su kol, la kip ang mga ham pak sa ar ‐
ma dong pa kig bi sog. Pag-a bot sa 
unang ba hin de ka da 1980 miul bo 
ang hi gan teng mga ak syong ma sa 
nga nag pa lag pot sa dik ta dur ya 
niad tong 1986.

Haum kaa yo sa pa na hon ang 
pag dum dum sa ika-50 ka tuig sa 
dek la ra syon sa ba la od mi li tar atu ‐
ba ngan sa nag kag ra beng pa sis tang 
pag pa num po ila lum sa re hi meng 

Kut lu an og mga pag tu lun-an ug inspi ra syon
ang ban tu gang pag su kol sa ba la od mi li tar

Gi na dum dum sa ka taw hang Pi li pi no ka rong bu la na ang ika-50 nga tuig 
sa pag dek la ra ni Fer di nand Marcos Sr sa ba la od mi li tar niad tong Set ‐
yembre 21, 1972 nga nag tu kod sa bru tal nga dik ta dur ya ug nag pa si ug ‐

da sa 14 ka tuig nga pag ha ri sa pa sis tang te ro ris mo, ko rap syon ug nag pa kai ‐
toy sa mga lang yawng im per ya lis ta. Di li ma li mod ang ta lag sa ong im por tan sya 
sa pag dum dum nii ni atu ba ngan sa pag-an tus ka ron sa ka taw han ila lum ni Fer ‐
di nand Marcos Jr, anak sa dik ta dor nga na ka ba lik na sa po der.

Marcos II. Pa kus gon ang sing git 
alang sa hus ti sya sa ta nang bik ti ma 
sa pag pa nga bu song mi li tar ug la baw 
pang idu so ang pa na wa gan aron pa ‐
bay ron ang mga Marcos sa mga kri ‐
men ug sa la od nii ni sa ka taw han.

Kut lu on ang mga pag tu lun-an 
sa ban tu gang pa kig bi sog ba tok sa 
dik ta dur ya. Nag-u na din hi ang ya ‐
weng pa pel sa ta go nga Par ti do Ko ‐
mu nis ta sa pag pa ngu lo ngad to sa 
mga sek tor ug hut-ong di na ug da ug, 
isip ban wag, inspi ra syon, ug put haw 
nga uyu kan sa pag la hu tay sa li sud 
ug pe lig ro song da lan sa pa kig bi sog. 
Bi san og nag su god ki ni sa ga may, 
hu yang o ga ka pak yas, ka nu nay pa 
gi ha pon ki ning pa ba lud-ba lod ng 
mia ban te hang tud wa lay ba bag nga 
di li ka yang lab ngan.

Sam tang gi na aw hag sa Par ti do 
ang pag pa as dang sa mga li gal nga 
por ma sa pag-or ga ni sa ug pa kig bi sog 
pa re ho sa ka syu da ran ug ka ba ni kan ‐
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usab ang mga tigbasa nga 
magpadangat og mga puna ug 
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han, sub sub nii ning gi tu kod ang ka li ‐
hu kang ta go. Nang rek rut ki ni og mga 
kad re gi kan sa aban teng ba hin sa 
ma sa. Gi na tu kod usab sa Par ti do ang 
mga ta go nga se lu la ug mga or ga ni ‐
sa syong ma sang na sud non-de mok ra ‐
ti ko sa ka syu da ran, aron adu nay 
kaat ra san ba tok sa gra beng ata ke sa 
es ta do, pa ra mag ban say sa mga kad ‐
re, ug pa ra pa la lu mon ang ata bay sa 
ma ter yal ug pu li ti kan hong su por ta 
alang sa ar ma dong pa kig bi sog.

Gi tu kod sa Par ti do ang mga 
sentro sa pag pa ngu lo nii ni sa ti bu ok 
ka pu pud-an, giu na ang mga ma yor 
nga is la, ila bi na ang Min da nao, ug 
gi su nod ang mas ga may. Da ku ang 
pa pel nii ni aron di li ma kon sentra sa 
pa sis tang re hi men sa usa o pi pi la ka 
lu gar ang ka mang tas sa iyang te ro ‐
ris mo. Sa yod usab ang Par ti do sa 
ka ma hi nung da non sa pag kom bi na sa 
ka li hu kang ma sa sa ka syu da ran ug 
sa ka ba ni kan han; ug sa ba lan se sa 
mga li gal nga por ma sa pa kig bi sog 
sa ma sa ug sa ar ma dong pa kig bi sog.

Ya weng pag tu lun-an sa Par ti do 
ang pag pa li hok sa hut-ong ma mu ‐
muo aron ma ngu lo di li lang sa ka li ‐
hu kang ma sa sa ka syu da ran, apan 
la kip na usab sa ar ma dong pa kig bi ‐
sog sa ka ba ni kan han. Ya we usab ang 
pa pel ni la sa pag pa ku sog sa ka li hu ‐
kang ma sa sa ka syu da ran, ug sa 

pag-a bag sa ka li hu kang es tud yan te 
isip tig bud yong sa ma sa, tig pa li hok 
sa lain-la ing sek tor ug tig tay-og sa 
mga nag ha ri-ha ri.

Gam ha nang pa pel sa an ti-dik ta ‐
dur yang pa kig bi sog ang gi pa pe lan sa 
hut-ong mag-uu ma. Ang ilang ka li ‐
hu kan usa ka hi gan teng pwer sa. Ya ‐
we sa pag pu kaw ka ni la ang pag pa ‐
as dang sa pa kig bi sog alang sa yu ta. 
Si la ang nag-u nang pwer sa ug ka ‐
san di gan sa gu bat sa ka taw han sa 
ka ba ni kan han. Ang ma la hu ta yong 
gim bu ha tong ma sa ug pag lun sad og 
mga an tip yu dal nga pa kig bi sog ug 
nag-u nang hi nung dan sa inang-ang 
nga pag-a ban te sa ar ma dong pa kig ‐
bi sog, ug la lum nga pag ga mot ug 
pag ku sog sa BHB.

Ya weng pag tu lun-an usab ang 
pa ngi na hang lang tu ku ron ug pa lap ‐
don ang inang-ang nga nag ka hiu sang 
pren te aron hiu sa hon ang ka taw han. 
Ka san di gan sa nag ka hiu sang pren te 
ang al yan sa sa mga ma mu muo ug 
mag-uu ma, pi naa gi nag-u na sa pag ‐
pa ngu lo sa Par ti do ug hut-ong ma ‐
mu muo sa huk bong ba yan nga sa ki ‐
na ti buk-an usa ka huk bong mag-uu ‐
ma. Sa ba si han sa ma luk pa nong pag ‐
pa li hok sa hut-ong ma mu muo ug 
mag-uu ma, na ti bu ok ang al yan sa sa 
uban pang hut-ong de mok ra ti ko ug 
prog re si bo, in gon man sa mga hut-

ong pat ri yo ti ko. Sa maong ba si han 
na tu kod ang mas la pad pang an ti pa ‐
sis tang pren te ka tim ba ya yong bi san 
ang ba hin sa mga nag ha ring hut-ong 
nga wa la sa po der.

Ki na hang lang hup tan sa Par ti do 
ang maong mga ba ta kang pag tu lun-
an. Sa ma sa pa na hon sa dik ta dur ‐
yang Marcos, ang Par ti do nga na ‐
pan day sa li ma ka de ka da nga pa kig ‐
bi sog, anaa sa ka him tang nga pa ‐
ngu lo han ang ka taw han sa ilang re ‐
bo lu syo nar yong pag su kol. La lum ug 
la pad ki ning na kau gat sa ma sang 
anak pa wis ug mga ha tu ngang sa ray 
sa ka ti ling ban, ug an dam nga pa li hu ‐
kon si la sa lain-la ing na tad sa pa kig ‐
bi sog. Pa da yon nga mi da gay day sa 
ugat sa Par ti do ang bag-ong du go sa 
mga ka ba tan-o nang re bo lu syo nar yo.

Ar mas sa Par ti do ug ka taw han 
ang BHB. Hing pit ang kaa ku han sa 
pi pi la ka li bong Pu lang mang gu gu ‐
bat nga ias dang ang ge ril yang pa ‐
kig gu bat sa ti bu ok ka pu pud-an aron 
pa na lip dan ang ka taw hang Pi li pi no. 
Li ma ka de ka da sa mga open si bang 
mi li tar ang gi pak yas sa BHB. Si gu ‐
ra dong pa da yon pa ki ning mo la pad 
ug mo ku sog sa uma la bot nga mga 
tuig. De ter mi na do ang BHB nga 
tam pa ru son ang ha li gi sa pa sis tang 
pag ha ri sa na sud.

Ang pag ha ri sa kri mi nal nga 
pun dok ni lang Marcos Jr, kaa bag 
ang mga Du ter te ug pa sis tang AFP 
tin-aw nga ti ma il han sa la baw pang 
pag ka du not sa nag ha ring sis te mang 
se mi ko lon yal ug se mip yu dal. Pas pas 
nga mi tiu rok ang ka him tang sa ki ‐
na bu hi sa ma sang ka bus sam tang 
nag pa ka tag baw sa ba han di ang pi ‐
pi la ug mga ka kun sa bo nga lang ‐
yawng ka pi ta lis ta.

Atu ba ngan nii ni, bug-os ang de ‐
ter mi na syon sa Par ti do ug ta nang 
re bo lu syo nar yong pwer sa nga pu ‐
ka won, hiu sa hon ug pa li hu kon ang 
ka taw hang Pi li pi no. Sa pag dum dum 
sa ika-50 nga ani ber sar yo sa ba la od 
mi li tar, pa na ad sa Par ti do nga pa ‐
da yong pa ngu lo han ang la pad nga 
ma sa sa ka taw han aron ias dang ang 
ilang re bo lu syo nar yong pa kig bi sog 
hang tud ma kab-ot ang ilang ti ngu ha 
alang sa ti nu od nga na sud nong ka ‐
ga wa san ug de mok ra sya.
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3 ka ka ba ba yen-ang ak ti bis ta, ili gal nga gia res to; li der-lu mad, gi da git 

Di li ma ka ta ru nga nong gia res to si Ado ra Fa ye de Ve ra, 66, mag ba ba lak, 
be te ra nong ak ti bis tang kontra-dik ta dur ya ug kan hing na sud nong upi syal 

sa Gab rie la, sa Teachers Vil la ge East, Quezon City niad tong Agos to 24. Ang 
pag-a res to su bay sa ga ma-ga mang ka song gi pa sa ka ba tok ka ni ya sa Pa nay 
niad tong 2006. Ka sam ta ngan si yang gip ri so sa Ca li nog, Iloi lo. 

Si De Ve ra nahimong usa sa sim ‐
bo lo sa bru ta li dad sa ba la od mi li tar 
ba tok sa mga ka ba ba yen-ang de te ni ‐
dong pu li ti kal. Tuig 1976 di hang gi da ‐
git si ya, ka du ngan ni lang Ro lan do Fe ‐
de ris ug Flo ra Co ro nacion, sa mga 
ele men to sa es ta do sa Quezon. Na ka ‐
si na ti si la ni Co ro nacion sa sub li-sub li 
nga pag pang lu gos. Na ka ik yas si ya hu ‐
man sa si yam ka bu lang ili gal nga 
pag kap ri so. Wa la na su kad na ki ta si ‐
lang Fe de ris ug Co ro nacion.

Sa Pa nay, gia res to sa mga pu lis 
niad tong Set yembre 2 si Le nilyn Cos ‐
tu rio Jay nos, kan hing mag tu tud lo sa 

dayca re sa Iloi lo City ug myembro sa 
Buy log-Ca piz. Gia ta ke ang iyang ba lay 
sa Happy Ho mes Sub divi si on, Ba ra ‐
ngay Si ba gu an, Roxas City sa di li 
mou bos sa 30 ka pu lis.

Sam tang, gi ta ho usab sa Pa ‐
mang gas, usa ka gru po sa mag-uu ma, 
ang pag pang ha si sa mi li tar kang Na ‐
nay Lucia Ca pa ducio, ka sam ta ngang 
li der nii ni, niad tong Set yembre 3. 
Giad tu an ang iyang ba lay sa Leon, 
Iloi lo sa mga pu lis.

Sa Agu san del Nor te, gia res to si 
At he lia na Hijos, 76, niad tong Agos to 
30 sa District 8, Ba ra ngay Ki nabja ‐

ngan, Na si pit sa wa lay ba se han nga 
mga tes ti mon ya sa mga sun da lo nga 
usa si ya ka kom ba tant ug na lam bi git 
sa mga tak ti kal nga open si ba sa BHB 
sa Ca ra ga. Si Hijos usa ka re ti ra dong 
mag tu tud lo ug myembro sa pag tu kod 
sa Wo men's Al li ance for True Cha ‐
nge-Min da nao. Upi syal usab si ya sa 
Gab rie la-Ca ra ga.

Sa Ka li nga, gi su la yan pag wa la si 
Steve Tau li, 63, myembro sa kon se ho 
sa Cor dil le ra Peop le's Al li ance (CPA), 
niad tong Agos to 21. Gi da git si ya sa 
Ag-a Road, Ta buk City, duul sa upi si ‐
na sa CPA, sa li ma ka ka la la kin-an. 
Gi pa sa kay si ya sa usa ka van kung 
asa gi hul ga si yang pat yon kung di li 
mo su got nga ma hi mong ahen teng 
pa nik tik sa es ta do. Na kap la gan si ya 
sa iyang mga par yen te sa mi su nod 
nga ad law.

Anak ug uma gad ni Ka Oris,
gi pa tay sa AFP 

GI PA TAY SA MGA ele men to sa 4th ID 
sam tang anaa sa ilang kus to di ya ang 
mag tia yong Vincent Mad los ug Glorivic 
Campos Belandres niad tong Set yembre 3. 
Si Vincent anak ni lang Ka Oris ug Ka Ma ‐
ria Ma la ya. 

Suk wa hi sa gi pa ngu li pas sa mi li tar, 
wa la na ma tay ang du ha sa engkwentro sa 
Ba ra ngay Ca pi tan Ba yong, Im pa sug-ong, 
Bu kid non. Di ha di ha nga gi ta ho sa Ba gong 
Huk bong Ba yan-North Central Min da nao 
Re gi on (BHB-NCMR) nga na dak pan ang 
du ha sam tang nag hu lat og sun do sa Atu ‐
gan Brid ge sa pa re hong mu ni si pa li dad 
niad tong Set yembre 3. Wa lay na hi ta bong 
engkwentro sa Ba ra ngay Ca pi tan Ba yong 
sa maong ad law, ma tud sa BHB-NCMR. 
Ang maong bar yo may gi lay-ong 1.5 ki lo ‐
mentro gi kan sa tu lay sa Atu gan.

Ang pag pa tay sa mag tia yon la pas sa 
mga lag da sa gu bat nga nag si gu ro sa ki ‐
na bu hi ug dig ni dad sa kin sa mang kom ba ‐
tant o wa lay ika su kol. La pas usab sa mga 
ba la od sa gu bat ang pag pa na mas ta mas sa 
mga pa tayng la was, sa ma sa ka nu nay nga 
gi na hi mo sa mi li tar aron ipa ga was nga 
na ma tay sa mga "eng kwentro" ang mga 
kau ban nga ilang na dak pan.

Mga man dam yen tong gi ga mit
ba tok sa 30 ka de te ni do, gi ba su ra sa kor te 

DI LI MOU BOS SA unum ka mi ni nga search ug ar rest war rant nga gi ‐
ga mit ba tok sa 30 ka ak ti bis ta ang tag sa-tag sang gi ba su ra sa mga 
kor te gi kan Ene ro 2021. Ang mga man dam yen to pu los pir ma do ni 
Jud ge Cecilyn Bur gos-Vil lavert, ang gii lang "pab ri ka sa search war ‐
rant," ug su bay sa ga ma-ga mang mga tes ti mon ya sa mi li tar ug pu lis. 
Sa maong unum nga ka so, gi ba su ra na usab sa mga kor te ang ta nang 
mga "e bi den sya" nga gi ta num sa mga pu lis sa mga gia res to ug gi pap ‐
ha ang mga ka so ba tok ka ni la.  

Pi na ka bag-o ang pag ba su ra niad tong Set yembre 5 sa man dam ‐
yen tong gi ga mit ba tok kang Rei na Mae Na si no ug sa du ha pa ni yang 
kau ban nga si lang Ram Car lo Bau tis ta ug Al ma Mo ran. Ka hi num du ‐
man nga gi pa nga nak ni Na si no sa pri so han si Baby River, nga na ma ‐
tay niad tong Ok tub re 2020 hu man pu gos nga gi bu lag ka ni ya. Pi pi la ka 
oras lang ang gi ha tag sa es ta do kang Na si no aron ma bi si ta ang lu ‐
bong sa iyang anak.

Ay ha nii ni, gi ba su ra niad tong Agos to 3 ang man dam yen tong gi ga ‐
mit ba tok kang Re nan te Ga ma ra, kon sul tant sa Na tio nal De mocra tic 
Front of the Phi lip pi nes (NDFP) sa pa nag his got ka li naw. Niad tong Ab ril 
2022, gi ba su ra usab ang mga search war rant nga gi ga mit ba tok ni lang 
Alexan der Bi ron do ug Wi no na Bi ron do, mga is tap sa NDFP. Lang kub sa 
lain pang man dam yen tong gi ba su ra si lang Den ni se Ve lasco, Co ra 
Agovi da, Micha el Bar to lo me, Lady Ann Sa lem ug Rod ri go Es pa ra go.

Tem po rar yo usab nga na ka ga was hu man magpyan sa niad tong 
Agos to 31 si Pol Viu ya, li der sa Ba yan-Central Luzon, hu man gi ba su ra 
sa kor te ang "di li ka tuu hang" tes ti mon ya sa sak si. Gia res to si ya kau ‐
ban si Jo seph Can las, ika du hang li der sa Ki lu sang Mag bu bu kid ng Pi li ‐
pi nas niad tong Mar so 2021. Na ma tay sa pri so han si Can las niad tong 
Ma yo 2021.



Setyembre 7, 2022     ANG BAYAN4

Pro tes ta sa mga ka bus sa Quezon 
City.  Ga tu san  ka  mga  ka bus  nga 

lumulupyo  sa Ba ra ngay Ta ta lon, Sit ‐

yo San Roque, Pa ya tas ug Com mon ‐

we alth  sa  Quezon  City  ang  nagpro ‐

tes ta  niad tong  Set yembre  5  atu ba ‐

ngan sa city hall aron idu so ang ayu ‐
da, su hu lan, tra ba ho, ug ba ra tong pa ‐

ba lay  pa ra  sa  tanan.  Gi pa si ug da han 

ang pro tes ta  sa Ka li pu nan ng Da ma ‐

yang Ma hi hi rap o Ka da may.

Tu ngod  sa  pro tes ta,  na pu gos  ang  lo ‐

kal  nga  gub yer no  nga moa tu bang  sa 

usa ka da ya lo go kau ban  ang mga  li ‐

der  sa ma tag ko mu ni dad aron ma ka ‐

hi na bi  ang  Hou sing  Com mu nity 

Deve lop ment  and  Re settle ment  De ‐

partment (HCDRD) sa syu dad. Niad ‐

tong Agos to  pa  nag pa da la  og  su lat 

ang  Ka da maySan  Roque  sa  lo kal 

nga  gub yer no  sa  Quezon  City  ka la ‐

bot sa ilang mga rek la mo.

Martsa sa Navo tas kontra rek la ‐
ma syon. Li bo an ka ma na na gat, mag ‐

ta ta hong ug re si den te sa Navo tas City 

ang  nag martsa  pa du long  sa  Navo tas 

City Hall niad tong Set yembre 5 aron 

ba ba gan  ang  hul gang  576ek tar yang 

Navo tas  Coas tal  Bay  Recla ma ti on 

nga  pro yek to  sa  lo kal  nga  gub yer no 

ug  San  Mi gu el  Cor po ra ti ons  nga 

mag pa la yas  sa  1,000  ka  ma na na gat, 

mag ta ta hong ug ma mu muo sa pa la is ‐

da an.  Ma ka da ut  usab  sa  ki nai ya han 

ang  pla nong  rek la ma syon.  Gi pa ngu ‐

lo han  ang pro tes ta  sa  bago  lang na ‐

tu kod  nga  Sa ma han  ng Ma ngi ngis da 

at Mag ta ta hong sa Navo tas.

Pro tes ta sa unang ad law sa kla se. 
Gi lun sad  sa  mga  gru po  sa  ka ba tan

onan ang mga pro tes ta sa unang ad law 

sa  inat ba ngay  nga  kla se  sa  mga  uni ‐

ber si dad  niad tong  Set yembre  5. Nag ‐

lun sad og pro tes ta ang mga es tud yan te 

sa Univer sity of the Phi lip pi nes (UP)

Ma ni la,  Pa man ta san  ng  Lung sod  ng 

May ni la,  UPDi li man  at  De  La  Sal le 

Univer sity.  Su pak  si la  sa  pag kib hang 

sa  bad yet  sa  edu ka syon,  man da tory 
ROTC,  red-tag ging  sa  mga  prog re si ‐

bong or ga ni sa syon ug pag pa migot sa 

aka de mi kong ka ga wa san.

3 ka ar ma dong ak syon sa BHB su lod sa 2 ka ad law
AM BUS SA AL BAY, ope ra syong ha ras sa Neg ros ug tsek poynt sa Su ri gao 
del Sur ang gi lun sad sa mga yu nit sa Ba gong Huk bong Ba yan (BHB) niad ‐
tong Agos to. Dugang dinhi ang kalampusan sa BHB-Nueva Ecija sa usa ka 
engkwentro batok sa Special Acti on Force sa mga pu lis.  

Giam bus sa usa ka yu nit sa BHB ang di li mou bos sa 20 ka sun da lo sa 
giu sang tro pa sa 31st IB ug 49th IB sa Ba ra ngay Mam lad, Pio Du ran, Al ‐
bay niad tong Agos to 31. Du ha ang na pa tay sa mga sun da lo. Ang maong 
ak syon ka ba hin sa pa ning ka mot sa BHB nga si lu tan ang mga abu sa do ug 
pa sis tang tro pa sa AFP.

Ang maong yu nit sa AFP tu lo ka se ma na nang na ngu ting kay ug nag ‐
sab wag og ka had lok sa ka taw han sa ut la nan sa Pio Du ran, Al bay ug Don ‐
sol, Sor so gon.

Sa Neg ros Ori en tal, du ha ang na pa tay sam tang usa ang na sam dan sa 
gi lun sad nga ak syong ha ras ment sa BHB ba tok sa mga sun da lo sa Alpha 
Coy De tachment sa 62nd IB niad tong Agos to 30 sa Sit yo Ca si ngan, Ba ra ‐
ngay Tri ni dad sa Gui hul ngan City.

Bag-ohay lang, nagsabwag og kabangis ang militar sa maong lugar. 
Lakip sa ilang mga krimen ang pag pa ni on og pu sil kang Johnny De la Peña 
sa iyang ba lay sa Sit yo Nga lan, Ba ra ngay Maca ga hay, Moi ses Pa dil la, 
Neg ros Occi den tal niad tong Agos to 23 sam tang giu ting kay ang iyang ba ‐
lay. Gi ran sak usab ang gi puy-an ni lang Eboy Pi tu lan, Jo nard Pi tu lan, Tor ‐
nie Pi tu lan ug ni Lin da Vil laco her, pu los mga mag-uu ma ug re si den te sa 
maong lu gar.

Nag mun tar og usa ka tsek poynt ug gi ha rang sa BHB ang mga ele men to 
sa Si mul ta neous An ti-Cri mi na lity Law Enforce ment Ope ra ti ons (SACLEO), 
usa ka mo dus ope ran di sa pag pang ha si sa mga ko mu ni dad, sa kay sa usa ka 
sak ya nan sa Ba ra ngay Li bas Gua, San Mi gu el, Su ri gao del Sur niad tong 
Agos to 30. Tu mong sa tsek poynt nga ba ba gan ang pla nong pang pang suk ‐
mag sa mga pu lis sa mga si bil yan. Im bes nga mo hu nong, nag pa bu to ug 
nag pa tu ra toy na hi nu on ki ni.

Sam tang, du ha ka pa sis tang Special Acti on Force (SAF) ang na pa tay 
ug di li pa kum pir ma do kung  pi la ang na sam dan sa engkwentro ta li sa BHB 
ug sa giu sang pwer sa sa 91st IB, 84th IB, 2nd Special Acti on Bat ta li on, ug 
SAF niad tong Set yembre 1 sa ut la nan sa Ga bal don ug Gen. Ti nio Nueva 
Ecija. Wa lay kas wal ti sa mga Pu lang mang gu gu bat sa BHB-Nueva Ecija.

Pag pa mig-ot sa NTF-Elcac sa mga un yon, wa lay puas 
GI GU BA ANG MGA pul ta han ug bin ta na ug gi ran sak ang mga upi si na sa 
AD LO ug ANGLO-KMU sa Ba ra ngay Pin ya han, Quezon City niad tong Set ‐
yembre 5, alas-3 sa kaad la won. Sa ta ho sa mga ma mu muo nga na ka tak ‐
dang mag ti gum sa upi si na, pag-a bot ni la din hi na ki ta na la mang ni la nga 
nag ka ya mu kat ang mga ga mit ug na ka ab li ang pul ta han sa upi si na.  

Sa man do sa NTF-Elcac, wa lay puas ang pag pa mig-ot sa mga pu lis ug 
ahen teng pa nik tik batok sa mga myembro sa un yon sa La gu na ug May ni la. 
Pi na kaulahing bik ti ma ni la si Ma rio Fer nan dez, li der sa Technol Eight 
Phils. Wor kers Uni on, nga da yag nga gi had lok niad tong Agos to 12.

Ka pin kun-ku lang 200 na ka mga un yo nis ta ang nag ta ho nga "gi bi si ta" 
si la sa mga sun da lo ug pu lis sa tag sa-tag sa ni lang pa ni ma lay gi kan pa 
niad tong 2021 aron had lu kon si la ug ilang mga pa mil ya. Gi but yag ki ni sa 
mga un yon sa Gar de nia Ba ke ri es, Wyeth Phi lip pi nes, NXP Phi lip pi nes ug 
Dai wa Sei ko Phi lip pi nes. Miig ting ang pag ba lay-ba lay sa mga pa sis ta sa 
pa na hon nga mi su lod ang mga un yon sa pa kig ne go sa syon sa CBA (col ‐
lective bar gai ning ag ree ment).
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Bad yet alang sa ku ra kot ug pa sis mo 

Pra yo ri dad sa re hi meng Marcos Jr ang ba yad-u tang, pa sis mo ug 
ko rap syon sa giaprubahan nii ning bad yet alang sa tuig 2023. 

Ha los 1/3 (₱1.6 tril yon) sa ₱5.263 tril yong bad yet ang na ka ga ‐
hin alang sa ba yad utang—mas taas kum pa ra sa ₱1.3 tril yong na ka ‐
ta ga na alang sa ka sam ta ngang tuig. La yong mas da ku ki ni sa ₱852.8 
bil yong bad yet sa edu ka syon nga ba hin ba hi non pa sa upat ka de par ‐
ta men to ug ahen sya.

Mi su nod din hi ang pon do alang sa prog ra mang Build, Build, Build 
sa kan hing re hi meng Du ter te ug giu sang alo ka syon alang sa mi li tar 
ug pu lis.

Sa pag tu on sa Ibon Foun da ti on, gi pun ting nii ni nga ang De ‐
partment of Pub lic Works and Highways ang adu nay pi na ka da kung 
par te sa ki na ti buk-ang bad yet (13.6% o ₱718.4 bil yon). Gu nit sa 
maong ahen sya ang bul to sa mga pro yek tong imprastruk tu ra nga 
nai lang gi pang war ta han sa nag ha ring pun dok ug ilang mga ka so ‐
syong bur ge sya.

Mas taas ki ni kum pa ra sa 13.5% o ₱710.7 bil yon) nga ba hin sa 
De pEd. Ang uban pang pon do na ka ta ga na sa mga Com mis si on on 
Hig her Educa ti on (0.6% o ₱30.5 bil yon), sta te univer si ti es and col le ‐
ges (1.9% o ₱97.7 bil yon) ug DTI-TES DA (0.3% o ₱13.7 bil yon).

Mi su nod ang mga bad yet alang sa De partment of Na tio nal Defen ‐
se (4.6%) ug De partment of In te ri or and Local Government-Phi lip pi ne 
Na tio nal Po lice (3.6%) nga adu nay giu sang pon dong ₱432 bil yon.

La yo nga mi su nod ang alo ka syon sa De partment of Health (3.7% 
o 196.1 bil yon) ug Phil he alth na 1.9% o ₱100.2 bil yon.

Mas ubos ang alo ka syon sa De partment of Ag ricul tu re nga 1.9% 
o 102.2 bil yon, De partment of Ag ra ri an Reform (0.3% o ₱15.9 bil yon) 
ug De partment of La bor and Employ ment (0.5% o ₱26.2 bil yon.)

Gi kib ha ngan sa ₱49.1 bil yon o 8.7% ang mga ay tem nga na ka ga ‐
hin alang sa ka ti ling ba nong pro tek syon, la kip ang ayu da nga gi ta wag 
pa og “pag-u sik-u sik sa pang pub li kong pon do” sa usa ka upi syal sa 
re hi men. 

Sam tang, pas pas nga giuyunan sa mga ali pu res ni Marcos Jr ang 
bad yet alang sa upi si na sa pre si den te nga ₱9.6 bil yon. Pa ga ap ru ba ‐
han usab ang bad yet sa upi si na ni Bi se Pre si den te Sa ra Du ter te nga 
ka pin ₱2 bil yon, tu lo ka pi lo nga mas da ku kum pa ra sa gi ha tag nga 
pon do sa kan hing Bi se Pre si den te nga si Le ni Rob re do.

Mga pro tes ta kontra bad yet sa 2023, gi lun sad 

Mag ka su nod nga pro tes ta ang gi lun sad sa lain-la ing sek tor atu ‐
ngan sa Kong re so ug mga lu gar sa tra ba ho gikan Agos to 25 hang tud 
Set yembre 5 sam tang gi na du ngog ang gi su mi teng sug yot nga bad yet 
sa re hi meng Marcos alang sa 2023. Pa na wa gan ni la, usa bon ang mga 
alo ka syon aron pa tas-an ang alo ka syon alang sa mga ka ti ling ba nong 
ser bi syo, ayu da ug sub sid yo sa pro duk syon.  

Set yembre 5. Sa bun tag, nagpro tes ta ang Ki lu sang Mag bu bu kid 
ng Pi li pi nas ug Pam ban sang La kas ng Ki lu sang Ma ma ma la ka ya ng Pi li ‐
pi nas aron idu so ang su por ta ug bad yet sa ilang sek tor. Sa ha pon, 
nagpro tes ta ang ga tu san ka mag tu tud lo sa mga pang pub li kong eskwe ‐
la han aron idu so ang du gang-swel do ug pag dob le sa pon do alang sa 
edu ka syon sa uma la bot nga 2023. Gia tol ni la ang pro tes ta sa pag-ab li 

Pag hu nong sa ope ra syon sa 500 ka 
dray ber sa Grab sa Pam pa nga. Nag lun ‐

sad og hu nongo pe ra syon ang 500 ka ri der 
sa  kum pan yang Grab  niad tong Agos to  25 

isip  pro tes ta  sa  bagong  pa li si ya  sa  kum ‐

pan ya  nga  nag pau bos  sa  de livery fee  (ba ‐
yad  sa  pag de li ber  sa  cos tu mer  ngad to  sa 
mga  ri der)  gikan  ₱49  ka da  3  ki lo met ro 

ngad to sa ₱26 ka da 3 ki lo met ro. Nag ta pok 

ang  mga  ri der  atu ba ngan  sa  upi si na  sa 

kum pan ya sa Ba li ba go, An ge les.

Ika-7 nga ani ber sar yo sa Lia nga Mas ‐
sacre, gi dum dum.  Nag lun sad  og  pro tes ta 

ug nagug bok og kan di la ang mga gru po sa 

taw ha nong  ka tu ngod  ug  mga  na sud nong 

mi nor ya  sa Com mis si on  on Hu man Rights 

niad tong  Set yembre  1  isip  pag dum dum  sa 

ika7 nga ani ber sar yo sa pag ma sa ker sa mga 

pa ra mi li tar  ni lang  Dio nel  Cam pos, Au re lio 

Sinzo,  ug  di rek tor  sa  eskwe la han  sa  mga 

Lu mad nga si Eme ri to Sa marca sa Hana yan 

Vil la ge, Dia ta gon,  Lia nga,  Su ri gao  del  Sur 

nga gi ta wag og Lia nga Mas sacre.

Pau li on si Mary Ja ne Ve lo so. Sa pag pa si ‐

ug da  sa Mig ran te  In ter na tio nal,  nag lun sad 

ang mga prog re si bong gru po og usa ka pra ‐

yer  rally  niad tong  Set yembre  5  atu ba ngan 

sa De partment of Fo re ign Affairs (DFA) sa 

Pa say  City  pa ra  kang  Mary  Ja ne  Ve lo so, 

usa ka mig ran teng Pi li pi no nga bik ti ma sa 

hu man trafficking ug 12 ka tuig nang nap ‐
ri so  sa  In do ne sia. Gi na du so  sa mga gru po 

nga ki na hang lang idu so sa gub yer no sa Pi ‐

li pi nas nga bu hi an ug pau li on na si Ve lo so 

sa Pi li pi nas. Ka du ngan ki ni sa pag bi si ta ni 

Fer di nand Marcos Jr sa In do ne sia.

He pe sa BJMP sa Pa nay, na pa lag pot. 
Na pa la yas sa pro tes ta ug noi se bar ra ge sa 
ka pin ga tu san ka pi ni ri so sa Po to tan, Iloi lo 

ang ko rap ug mang tas nga war den sa ilang 

pri so han  niad tong Agos to  24.  Mi sa ka  sa 

atop  ang mga pre so  ug nag pa ki ta  og mga 

pla kard  nga  “La yas War den!”  ug  "Gu tom 

ka mi!" Tu ngod din hi, gi tang tang sa pwes to 

si Chief Inspector Nor ber to Micia no Jr.

Rek la mo ni la, ga was sa wa lay ma ka on, gi ‐

na ba wa lan  sa  war den  nga ma ka su lod  ang 

pag ka on nga da la sa  ilang bi si ta. La kip sa 

mga na bal hog sa maong pri so han mao ang 

mga  de te ni dong  pu li ti kal  nga  ak ti bis ta  ug 

or ga ni sa dor sa is la sa Pa nay.Sundi sa panid 6
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Gikan sa panid 5

In dustri ya sa asin, gi pa tay sa neo li be ra lis mo
Hu man ang tu lo ka de ka da nga pag pa bor sa to do-to dong im por ta syon sa 

asin, gi rek la mo ka ron sa mga ne go syan te ug pu li ti ko ang gi ka ba lak-ang 
ka ni hit ug pag sa ka sa pre syo nii ni sa mer ka do. Gikan ₱12 niad tong 2018, anaa 
sa ₱29 ka da ki lo na ka ron ang io dized nga asin. Gi ka ba lak-an usab ni la ang di li 
is tab leng sup lay sa pro duk to, ila bi na hu man mi ta taw sa pa na hon sa pan dem ya 
ang bul ne ra bi li dad sa pag san dig sa im por ta syon. 

Ma kauu law ku no nga na ga im ‐
port og asin ang usa ka na sud nga 
gi li bu tan sa da gat, matud sa usa ka 
se na dor. Gi na im port sa na sud ang 
93% (550,000 met ri ko to ne la da) pa ‐
ngi na hang lan nii ning asin, ma tud sa 
mga es ta dis ti ka sa es ta do. Ang wa la 
giingon sa maong se na dor, ha los tu ‐
lo ka de ka da nang gu ba ang lo kal 
nga in dustri ya sa asin sa Pi li pi nas. 
Gi pa tay ki ni sa ser ye sa mga neo li ‐
be ral nga la kang ug wa lay hu nong 
nga im por ta syon.

Gi na ga mit ang asin sa pag lu to 
ug sa pagpre ser ba sa dag hang pag ‐
ka on. Gi na ga mit usab ki ni sa pag ma ‐
nu pak tu ra sa pag ka on ug ga mot, 
pag hi mo og but haw, te la, pa pel ug 
bi san ba la, ug isip pag ka on sa ma na ‐
nap, ug abo no.

Pag pa tay sa lo kal nga pro duk syon
Kan hing ti bu ok gi na sup lay sa lo ‐

kal nga mga mag-aa sin ang pa ngi na ‐
hang lan sa na sud. De ka da 1940 di ‐
hang unang na tu kod ang mga ko mer ‐
syal nga mga asi nan, nag-u na sa mga 
bay bay sa Bu lacan, kung asa nag ‐
gikan kan hi ang 45% sa lo kal nga pa ‐
ngi na hang lan. Ang uban pang dag ‐
kung asi nan anaa sa Pa nga si nan, 

Min do ro, Las Piñas ug Cavi te. Adu na 
usay es pe syal nga mga pab ri ka sa 
asin sa Zam boa nga, Bo hol ug Neg ros.

Na ba lig tad ki ni niad tong de ka da 
1990 di hang gi ba wal sa kan hing re ‐
hi meng Ra mos ang pag ba lig ya og 
asin nga di li “io dized” sa nga lan sa 
pag-a pu la sa ku nu hay ma luk pa nong 
ka ku la ngon sa io di ne sa dye ta sa 
mga Pi li pi no. Gi ba sol sa es ta do ang 
pag ka hag ba sa in dustri ya sa pag ka-
at ra sa do sa pro duk syon sa mga asi ‐
nan. Apan ang ti nu od, na lu nod ang 
mga mag-aa sin sa pag ba ha sa ba ra ‐
tong asin gi kan sa ubang na sud.

Im bes nga pa lam bu on ang ka pa ‐
si dad sa mga lo kal nga prod yu ser sa 
pag re pi na ug pag du gang og io di ne sa 
ilang asin, gi bu yang yang sa re hi meng 
Ra mos ang in dustri ya sa wa lay hu ‐
nong nga im por ta syon. Su bay ki ni sa 
gi pir ma han ni yang Ge ne ral Ag ree ‐
ment on Ta riffs and Tra de ug pag ‐
pam yembro sa na sud sa World Tra de 
Or ga niza ti on niad tong 1994. Aron 
la baw pang pa bo ran ang im por ta ‐
syon, gi hi mong ili gal ang pag ba lig ya 
sa di li io dized o lo kal nga asin.

Mi hag ba ang ki ta sa mag-aa sin 
di hang mi pa ling ang mga ko mer syan ‐
te sa ba ra tong im por ted nga asin. Gi ‐
kan sa ₱100 ka da ka ban niad tong de ‐
ka da 1990, gi na pa lit na la mang sa 
mga ko mer syan te ang lo kal nga asin 
sa pre syong ₱35 ka da ka ban niad tong 
2003. Nag re sul ta ki ni sa pag ka lu gi sa 
mga lo kal nga na ga hi mo og asin. Sa 
Bu lacan, na pu gos nga mag si ra do ang 
32 sa 52 ka mga asi nan gi kan de ka da 
1990 hang tud sa sa yong ba hin sa 
2000. La baw pang mi ga may ang 
lang kub sa mga asi nan di hang mia ‐
rang ka da ang rek la ma syon sa Ma ni la 
Bay. Ka du ngan sa mga pag si ra do ang 
pag ka wa la sa tra ba ho sa ga tu san ka 
mga ma mu muo sa mga asi nan.

Pag ka-2010, anaa sa 150,000 
met ri ko to ne la da o 28% na lang sa 
pa ngi na hang lan sa na sud ang gi nap ‐
rod yus sa mga asi nan. Nii ning 2022, 
7% na la mang sa sup lay sa asin ang 
lo kal. Ang ka dag ha nan gi na im port 
gi kan sa Austra lia ug Chi na. 

sa Na tio nal Teachers Month.
Set yembre 2. Mi dag sang ang 

mga mag-uu ma sa Hacien da Ti nang 
ug mga gru pong mag-uu ma ka du ‐
ngan sa pag du ngog sa bad yet sa 
De partment of Ag ra ri an Reform 
(DAR). Na na wa gan si la nga ipa tu ‐
man ang ti nu od nga pag-a pud-a pud 
sa yu ta alang sa mga mag-uu ma. Sa 
May ni la, nagpro tes ta ang mga ma ‐
mu mu ong pang la was sa San Laza ro 
Hos pi tal ug Jo se Re yes Me mo ri al 
Me dical Cen ter sa pag pa ngu lo sa 

Al li ance of Health Wor kers atu ba ‐
ngan sa ilang mga os pi tal aron idu so 
ang mas taas nga bad yet pang la was. 
Pa na wa gan usab ni lang iha tag na 
ang mga na tang gong nga be ne pi syo 
alang sa sek tor ka la bot sa Covid-19.

Au gust 30. Lain-la ing gru po ila ‐
lum sa All Wor kers Unity ang mi ‐
dag sang sa Kong re so aron idu so ang 
pag pa taas sa su hu lan, pag pau bos sa 
pre syo sa mga pa la li ton, ug re gu lar 
ug di sen teng mga tra ba ho. Ba ngis 
nga gi bung kag sa mga pu lis ang pro ‐

tes ta sa mga ma mu muo.
Agos to 25. Nag lun sad og li hok 

pro tes ta ang lain-la ing sek tor sa 
Univer sity of the Phi lip pi nes (UP) 
atu ba ngan sa Quezon Hall sa kam ‐
pus sa UP sa Di li man, Quezon City. 
Gia tol ni la ki ni sa pag ti gum sa Board 
of Re gents. Gi ba ba gan ni la ang sug ‐
yot nga pag kib hang sa bad yet sa UP 
System sa 2023. Sing git usab ni la 
ang lu was nga pag ba lik sa eskwe la 
ug hap say nga mga pa li si ya sa uni ‐
ber si dad.
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Ang kri sis, ka gu tom ug la lum nga wa lay kaa nga yan sa Neg ‐
ros ang usa sa ka bi lin sa dik ta dur yang US-Marcos. Ila lum 

ni Marcos Sr, la baw pang gi hi kot ang Neg ros sa pro duk syon 
sa tu bo nga iyang gi kontrol ka kun sa bo ang iyang mga kro ni 
aron pang war ta han pag-a yo ang pag-eksport nii ni sa US. 

Ka du ngan sa pag ka hag ba sa pre ‐
syo sa asukal gi kan sa tu nga-tu nga 
sa de ka da 1970, mii go ang gra beng 
ka gu tom sa Neg ros nga mi bik ti ma sa 
usa ka mil yong nag ha gong ka taw han. 
Na ka si na ti og gra beng mal nut ri syon 
ang 100,000 ka ba ta. Hang tud 1986, 
adu nay 490 ka ba ta ang na ma tay sa 
gu tom. Ug na hi ta bo ang mga pag nag-
al sa sa mga ka bus nga gi du yu gan sa 
mga de mok ra ti ko ug re li hi yo song 
sek tor nga ba ngis nga gi sum po sa 
mi li tar sa ma sa na hi ta bong Esca lan te 
Ma sa ker niad tong Set yembre 1985.

Kro ni yis mo sa in dustri ya
Hu got ang pag su pak sa mga 

mag-uu ma sa tu bo ug mga ma mu ‐
muo sa mga as yen da ug asu ka re ra sa 
Neg ros tu ngod kay di li ni la gus tong 
ma hi ta bo ang na si na ti ni lang gu tom 
niad tong de ka da 1980. Mau gat ki ni 
sa eko no mi yang na ka hi kot sa ta num 
nga pang-eksport ug mo no pol yong 
kontrol sa dag kung bur ge sya-
kumpra dor sa ma ni Ro ber to Be ne ‐
dicto, nga mas gi pag ra be pa sa ab ‐
so lu tong pag kontrol sa dik ta dur yang 
US-Marcos sa in dustri ya sa asukal.

Nag su god ang pag-an tus sa mga 
ma mu muo ug sa mga ta wong na ka ‐
san dig sa in dustri ya sa asukal di hang 
gi tu kod sa dik ta dor nga si Fer di nand 
Marcos Sr niad tong 1974 ang Phi lip ‐
pi ne Su gar Com mis si on (Phil sucom). 
Gi ha ta gan ni ya og mo no pol yong ga ‐
hum ang Phi lip pi ne Excha nge Com ‐
pany, Inc.  nga gi pa nag-i ya sa hi ga la 
ni yang si Be ne dicto, sa pag-eksport 
sa asukal. Hu man nii ni gi tu boy ni ya si 
Be ne dicto pa ra ma ngu lo sa Phil ‐
sucom. Gi ga mit ni Be ne dicto ang 
iyang pu si syon aron kun hu ran ang 
pre syo sa gi na pa lit nga asukal sa lo kal 
nga mer ka do aron ma ka ga nan sya og 
da ku sa pag ba lig ya nii ni sa US.

Mi ka bat sa 
27% sa ki tang dol ‐
yar sa gub yer no 
ang nag gi kan sa pag-eksport sa asukal 
nag-u na sa US. Apan mi hag ba ang im ‐
por ta syon sa US sa asukal sa Pi li pi nas 
niad tong 1974 di hang gi pa ub san sa 
US ang su gar quo ta o gi tak dang tim ‐
bang sa gi na im port nii ning asukal gi ‐
kan sa Pi li pi nas. Mi hag ba ang pre syo 
nii ni niad tong 1977 sa $0.06 ka da lib ‐
ra sa asukal gi kan sa $0.65 ka da lib ra 
niad tong 1975. Pag ka-1985, mi hag ba 
pa ki ni ngad to sa $0.04 ka da lib ra.

Na da ut ang mga na ka ti pig nga 
asukal sa na sud ug na tuk mod ang 
mga na ga ta num og tu bo nga paub ‐
san ang ilang pro duk syon. Na wad-an 
og tra ba ho ang li bo an ka ma mu muo 
sa tu bu han ug asu ka re ra. Atu ba ngan 
sa maong ka him tang, daw mga bu ‐
wit re si lang Marcos Sr ug Be ne dicto 
nga mi ha kop og mga dol ya res sam ‐
tang gu tom ang ma yor ya nga anaa 
sa pro duk syon. Niad tong 1977, gi tu ‐
kod ang Na tio nal Su gar Tra ding Cor ‐
po ra ti on (Na sut ra) aron kontro lon 
ang pa ma ti ga yon sa asukal ug sub li 
ki ning gi pai la lum kang Be ne dicto.

Niad tong 1982 gi ba lik sa US ang 
su gar quo ta. Pe ro mas ubos na ki ni. 
Pa nang li tan anaa sa 1.6 mil yong to ‐
ne la da ang gi ba na ba nang pro duk syon 
sa asukal sa na sud pe ro 312,000 to ‐
ne la da la mang ang su gar quo ta sa US 
niad tong 1984-1985. Na lu bong sa 
utang ang dag hang nag ta num og tu ‐
bo, ug sa ka du ga yan, nag si ra do ang 
mga asu ka re ra. Ka pin 190,000 ka 
ma mu muo sa in dustri ya sa asukal ang 
na wad-an og tra ba ho niad tong 1984.

Sam tang pi naa gi sa Na sut ra nag ‐
pa da yon ang mo no pol yong ope ra syon 
ni Be ne dicto. Ang na pa lit ni yang ka ‐
may sa lo kal nga mer ka do sa pre syon 
$18.16 ka da picul (60 ki lo) gi na ba lig ya 

ni ya og $63.70 ka da picul sa ga was sa 
na sud. Sa ba na ba na sa Ki lu sang Mag ‐
bu bu kid ng Pi li pi nas mi ki ta si Be ne ‐
dicto og $700 mil yon sa unang tu lo ka 
tuig nga ope ra syon nii ni. Mi ka bat usa 
sa $1.15 bil yon ang gi kaw kaw sa in ‐
dustri ya sa asukal ni lang Be ne dicto ug 
Marcos Sr gi kan 1975 hang tud 1984.

Pa bug-at sa in dustri ya sa asukal
Ang bag-o hay lang nga ka sa mok 

sa his gu ta nan sa gi na du so nga pag-
im port sa 200,000 hang tud 300,000 
met ri ko to ne la dang asukal sa la min 
sa la baw pang pag ka hag bong sa in ‐
dustri ya sa asukal sa kontrol sa mga 
bu ruk ra ta ug ne go syan te. Su god sa 
tu nga-tu nga sa 1990, ila lum sa mga 
pa li si yang neo li be ral, ang lo kal nga 
in dustri ya sa asukal sub li-sub li nga 
nag lu nang sa kri sis bu nga sa nag ka ‐
da kung im por ta syon ug is mag ling, 
ug ma ni pu la syon sa sup lay ug pre ‐
syo nii ni. Bang ga ang maong pa li si ‐
ya sa mga lo kal nga na nag-i ya og 
mga su gar mill, bi san og adu na usab 
si lay pa kig kun sa bu hay sa mga ko ‐
mer syan te ug is mag ler aron ma ni ‐
pu la hon ang pre syo sa mer ka do.

Hi la bi hang na ba la ka ang ma sa sa 
Neg ros tu ngod kay ang eko no mi ya sa 
maong is la na ka san dig sa pag ta num 
og tu bo. Kung ma da yon ang maong 
im por ta syon, mo ba ha sa mer ka do 
ang im por ted nga asukal ug mou bos 
ang pre syo sa lo kal nga asukal. Gi ka ‐
ba lak-ang di ha di hang ma wad-an og 
tra ba ho ang 66,000 ka ma mu muo sa 
mga asu ka re ra, ug gra beng maa pek ‐
tu han ang ka pin 700,000 ka ta wong 
na gat ra ba ho sa mga tu bu han, in gon ‐
man ang 5-6 mil yon pang di li di rek ‐
tang gi na emple yo sa in dustri ya sa 
asukal sa lain-la ing pa li si ya.

Mo no pol yo sa in dustri ya sa asukal
i la lum sa ba la od mi li tar 
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Mga dek la ra syong “in sur gency-free,”
da lan sa gi pag ra beng abu so 
Gi dek la ra sa Ar med Forces of the Phi lip pi nes (AFP) gi kan nii ning Hun yo ang 

mga pru bin sya ug syu dad sa Davao (Re gi on 11) nga “in sur gency-free,” ug 
na ka tak dang isu nod nga ia pil sa lis ta han ang Davao Ori en tal. Ay ha nii ni, nag hi mo 
og su sa mang dek la ra syon ang AFP Northern Luzon Com mand sa Ilocos Re gi on. 

Ang maong mga dek la ra syon 
pag pa da yon sa wa lay pu los nga pag ‐
pang hi nam bog ni Rod ri go Du ter te nga 
“pul bu son” ang re bo lu syo nar yong ka ‐
li hu kan. “Na-cle ar na” daw ku no ang 
li ma ka pru bin sya sa Sout hern Ta ga ‐
log, ang Zam boa nga del Sur, pi pi la ka 
lung sod sa Isa be la, ug uban pa.

Sa lib ro sa US ma hi tu ngod sa 
kontra-in sur hen si ya nga mao usay 
ga mit nga doktri na sa AFP, re ki si to 
ang mga dek la ra syong “in sur gency-
free” aron maan dam ku no ang lu gar 
alang sa pag lam bo. Lang kub ki ni sa 
mga yug to na “cle ar-hold-con so li da ‐
te-deve lop” (CHCD o “Limpyo han-
kontro lon-i kon so li da-pa lam bu on”) 
sa mga lu gar nga gi na lun sa ran sa 
kam pan yang kontra-in sur hen si ya.

Sa mi la bayng mga de ka da, nag-
u sab-u sab ang ta wag sa AFP sa 
CHCD, nga unang gi na pa tu man sa 
ang-ang ba ra ngay. Sa mga “na ‐
limpyo” nga ba ra ngay hu man gio ku ‐
pa sa mga pwer sang mi li tar, sa gad 
na ga tu kod og usa ka ga may nga bil ‐
ding nga maoy gi na tud lo sa AFP isip 
sim bo lo sa pag lam bo.

Sa ka so sa Davao, Ilocos ug sa 
uban pa, mas enggran deng mga pro ‐
yek to ang na ka tu tok. Sa du so sa 
AFP, nag bu bu ang Re gio nal Deve ‐
lop ment Council sa Davao og ₱287.6 
bil yon ka rong 2022, nga ang mas 
da kung ba hin (67%) ang na ka ga hin 
sa mga pro yek tong imprastruk tu ra. 
Ki ni ang nag-u nang nag sil bing pang ‐
war ta han sa mga upi syal mi li tar, lo ‐
kal nga nag ha ring pun dok ug mga 
ka so syong ne go syan te.

Sa usa ka pag tu on niad tong 
2020, gi ba na ba na nga pag ka-2023 
ma du ga ngan og 600,000 ka ek tar ya 
ang yu tang pa ga sa ku pon sa mga ka ‐
pi ta lis tang plan ta syon sa Min da nao. 
Wa la pay la bot din hi ang usa ka mil ‐
yong ek tar yang tar get usab alang sa 
ekspan syon sa plan ta syon sa mga oil 
palm. Lang ku ban nii ni ang yu ta nga 
ka sam ta ngang gi na ug mad sa mga 
mag-uu ma ug sag ra dong yu tang ka ‐
bi lin sa mga Lu mad.

Matud ni Ka Ro sa Gui don sa Na ‐
tio nal De mocra tic Front-I locos, lu yo 
sa dek la ra syong “wa la nay mga re ‐
bel de” ang re hi yon, da kung pwer sa 

pa gi ha pon sa 
mga sun da lo 
ug pu lis ang 
gi na bu bu sa 
mga pru bin sya 
sa Ilocos. Na ‐
ka pun ting ang 
mga ope ra ‐
syong mi li tar 
sa mga ko mu ‐
ni dad nga 
apek ta do ug 
na ga ba bag sa 
mga ma gun-u ‐
bong pro yek ‐
tong mi na han, 
dam ug 
windmill. Ma ‐
tud ni Ka Ro sa, 

ang mga sun da lo ug pu lis ang 
gwardya sa maong mga pro yek to ug 
tig sum po sa pag ba bag sa mga re si ‐
den te.

Lu yo sa mga na su ta nga ano ‐
mal ya ug ka ku lang sa mga pa pe les 
ug pag ha git sa gi gu ni tang pon do sa 
Na tio nal Task Force (NTF)-Elcac 
pa ra ku no sa “ba ra ngay deve lop ‐
ment prog ram” nii ni, nag ga hin pa 
gi ha pon ang re hi meng Marcos og 
₱15.6 bil yon pa ra din hi sa tuig 
2023. Ga was pa ki ni sa pon dong na ‐
ka ga hin sa ahen sya nga na hi su kip 
sa bad yet sa lain-la ing de par ta men ‐
to. Pag si gu ro ki ni sa pa da yon nga 
pag pa ka tag baw sa mga he ne ral ug 
mga upi syal sa uma la bot nga tuig sa 
pla nong la baw pang pa tas-an ang 
na ka ga hing pon do sa NTF-Elcac sa 
mga “na limpyo” nga ba ra ngay.

Sa kon teksto sa na ga bag-o nga 
pi gu ra sa ge ril yang pa kig gu bat, 
haw-ang nga gi dek la rang “in sur ‐
gency-free” ang usa ka lu gar, sam ‐
tang na ga pa da yon ang mga pwer ‐
sang ge ril ya sa pag bal hin-bal hin 
aron ma ka pa la pad sa pwer sa. Pi pi la 
ka be ses na ki ning gi hi mo sa AFP ug 
pi pi la ka be ses na ni lang gi ka on ang 
ilang mga pu long.

Ang in gon nii ning mga dek la ra ‐
syon inubanan sa wa lay puas nga 
pag pa num po sa ma sa ug pag pa ki tag 
ku sog sa mi li tar. Li bo an ka mga in ‐
di bid wal ug pa mil ya ang na ka si na ti 
sa lain-la ing ti po sa mga abu so sa 
ka mot sa mi li tar ug pu lis, la kip ang 
dag hang mga ka so sa pag pa tay. Sa 
re hi yon sa Davao, mi ka bat sa 1,500 
ka bik ti ma sa mga pag la pas sa taw ‐
ha nong ka tu ngod su lod pa lang sa 
mi la bayng du ha ka tuig.

Da la sa mga dek la ra syon sa AFP 
ang “ka lam bo an” alang sa mga aga ‐
long yu ta an, hi gan teng ne go syo, 
dag kung pu li ti ko ug mi li tar ang mga 
pro yek tong na his gu tan. Apan alang 
sa mga mag-uu ma ug lu mad, ka tug ‐
bang ki ni sa pag pa ngi log sa yu ta ug 
pag ka wa la sa ilang pa ngi na bu hi an 
ug iden ti dad.

ni ya og $63.70 ka da picul sa ga was sa 
na sud. Sa ba na ba na sa Ki lu sang Mag ‐
bu bu kid ng Pi li pi nas mi ki ta si Be ne ‐
dicto og $700 mil yon sa unang tu lo ka 
tuig nga ope ra syon nii ni. Mi ka bat usa 
sa $1.15 bil yon ang gi kaw kaw sa in ‐
dustri ya sa asukal ni lang Be ne dicto ug 
Marcos Sr gi kan 1975 hang tud 1984.

Pa bug-at sa in dustri ya sa asukal
Ang bag-o hay lang nga ka sa mok 

sa his gu ta nan sa gi na du so nga pag-
im port sa 200,000 hang tud 300,000 
met ri ko to ne la dang asukal sa la min 
sa la baw pang pag ka hag bong sa in ‐
dustri ya sa asukal sa kontrol sa mga 
bu ruk ra ta ug ne go syan te. Su god sa 
tu nga-tu nga sa 1990, ila lum sa mga 
pa li si yang neo li be ral, ang lo kal nga 
in dustri ya sa asukal sub li-sub li nga 
nag lu nang sa kri sis bu nga sa nag ka ‐
da kung im por ta syon ug is mag ling, 
ug ma ni pu la syon sa sup lay ug pre ‐
syo nii ni. Bang ga ang maong pa li si ‐
ya sa mga lo kal nga na nag-i ya og 
mga su gar mill, bi san og adu na usab 
si lay pa kig kun sa bu hay sa mga ko ‐
mer syan te ug is mag ler aron ma ni ‐
pu la hon ang pre syo sa mer ka do.

Hi la bi hang na ba la ka ang ma sa sa 
Neg ros tu ngod kay ang eko no mi ya sa 
maong is la na ka san dig sa pag ta num 
og tu bo. Kung ma da yon ang maong 
im por ta syon, mo ba ha sa mer ka do 
ang im por ted nga asukal ug mou bos 
ang pre syo sa lo kal nga asukal. Gi ka ‐
ba lak-ang di ha di hang ma wad-an og 
tra ba ho ang 66,000 ka ma mu muo sa 
mga asu ka re ra, ug gra beng maa pek ‐
tu han ang ka pin 700,000 ka ta wong 
na gat ra ba ho sa mga tu bu han, in gon ‐
man ang 5-6 mil yon pang di li di rek ‐
tang gi na emple yo sa in dustri ya sa 
asukal sa lain-la ing pa li si ya.
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Di li ma pap ha ang re bo lu syon
sa Davao Occi den tal 
Gi dek la ra sa 10th ID sa Ar med Forces of the Phi lip pi nes isip "in sur gency 

free" o "lu was na sa in sur hen si ya" ang Davao Occi den tal niad tong Agos ‐
to 18. Gi sang yaw ki ni sa mi li tar, kau ban ang mga war lord ug pu li ti kan hong di ‐
nas ti ya nga nag ha ri-ha ri sa pru bin sya ug mga ka kun sa bo ni lang mga aga long 
yu ta an ug bur ge sya. Bi san pa man, di li nii ni ma pa tay ang di wang ma su ku lon sa 
ka taw han sa lu gar. 

Da li-da li ang dek la ra syon sa mi ‐
li tar ug sa lo kal nga nag ha ring hut-
ong. Ki ni tu ngod kay na had lok kaa yo 
si la sa de mok ra ti kong ka li hu kan sa 
ka taw han ug sa na ga tun hay nga re ‐
bo lu syo nar yong ga hum sa ka ba ni ‐
kan han. Ay ha ang dek la ra syon, gi ‐
lun sad ni la ang ma luk pa nong mi li ta ‐
ri sa syon sa mga ko mu ni dad sa Lu ‐
mad ug pag pa ma tay sa mga si bil yan. 
Gi naa ku sa han ni lang ko nek ta do o 
na ga su por ta sa re bo lu syo nar yong 
ka li hu kan ang mga na nga has mo su ‐
kol aron ha ta gag ra son ang ilang 
pag pang ha si.

Eng kla bo sa ka li sud
Adu nay ki na ti buk-ang gi lap don 

nga 216,345 ek tar ya ang Davao 
Occi den tal. Na hi mu tang ki ni sa ha ‐
ba ga tan-sid la kan sa tu moy sa Min ‐
da nao. Sa mga bay bay ug la pad nga 
ka bu ki ran nii ni na ni mu yo ang da ‐
kung po pu la syon sa mga ka taw hang 
Lu mad nga B'la an, Ta ga kau lo ug Sa ‐
ra nga ni Mo no bo, mga Mo ro, pi pi la 
ka gru po sa mga Ma ru re ug Sa ngir 
(mga tri bong du gay nang naggikan 
sa In do ne sia) ug ubay-u bay nga mga 
set ler.

La kip ang pru bin sya sa mga lu ‐
gar nga adu nay pi na ka dag hang pa ‐
mil yang ka bus. Ma yor ya sa ka taw ‐
han nii ni mga mag-uu mang wa lay 
kau ga li ngong yu ta ug mga ma ngi ‐
ngis da. Lu bi ang nag-u nang pro duk ‐
to din hi, apan da ku usab ang hu may, 
mais ug ka pe. Kontro la do ang yu ta 
ug pro duk syon sa pi pi la ka adu na ‐
hang ka li wat.

Nag-u nang prob le ma sa ka bus 
nga mag-uu ma ang ubos nga pro ‐
duk ti bi dad ug ga may kaa yong ki ta. 
Ga was din hi, wa lay maa yong sis te ‐
ma sa transpor ta syon sa dag hang 

ba ra ngay. Tu ngod nii ni, mi dag han 
ang mga uma han nga gia ban do na ug 
gib ya an. Sam tang, ang mga ma mu ‐
mu ong pa ngu ma din hi ang adu nay 
pi na kau bos nga su hu lan sa ti bu ok 
re hi yon, bi san adu nay pi pi la ka lu gar 
nga hi nay-hi nay nga na pa tas-an sa 
mia gi tu ngod sa gi lun sad nga mga 
ak syong ma sa.

Nag kag ra be ang prob le ma sa 
yu ta sa mga mag-uu ma ug Lu mad sa 
pru bin sya. Sa Ma li ta, pa da yon ang 
pag pa la pad sa mga ne go syo sa San 
Mi gu el Cor po ra ti on lu yo sa pag ba ‐
bag sa mga apek ta dong re si den te ug 
mga gru pong ma ki-ki nai ya han. 
Niad tong 2016, na hi mong is yu ang 
pag pang ling la sa kum pan ya aron 
maap ru ba han ang pag tu kod sa coal 
fi red po wer plant ug pro yek tong in ‐
dustri al park nii ni nga mo lang kub sa 
li bo an ka ek tar ya ug mag pa la yas sa 
dag hang mag-uu ma ug ma ngi ngis da.

Na ka tak da usab nga sud lon sa 
mga lang yawng mi na ang lain-la ing 
da pit sa pru bin sya. Sa ki na ti buk-an, 
mo ka bat sa 77,861.56 ka ek tar ya 
ang pa ga lang ku bon sa mag ka bu lag 
nga kon se syon sa pi to ka lang yawng 
kum pan ya. Pa ga lang ku ban nii ni ang 
mga yu tang ka bi lin sa mga Lu mad.

Gi na da hum sa lo kal nga gub yer ‐
no ang pag lam bo sa tu ris mo ug pag ‐
su lod sa mga plan ta syong ag ri bis nes 
tu ngod sa pa da yon nga pag-a yo sa 
mga ma yor nga kal sa da sa pru bin ‐
sya. Pa ga pa la ya son sa maong mga 
pro yek to ang mga mag-uu ma ug pa ‐
ga gub-on ang ki nai ya han.

Gi ha ri an sa mga war lord-pu li ti ko
Tuig 2012 di hang gi ba la od ang 

pag tu kod sa pru bin sya sa Davao 
Occi den tal gi kan sa te ri tor yo sa 
Davao del Sur isip ako mo da syon sa 

des po ti kong pun dok nga Bau tis ta ug 
Joyce. Gi ha ri an ang pru bin sya sa 
du ha ka pa mil ya, nga pa re hong kri ‐
mi nal ug war lord. Na ga ga mit si la og 
ar ma dong ka ba ngis aron ipa bi lin 
ang ilang do mi na syon ug pa hi lu mon 
ang mga si bil yang na ga su pak ug 
mga kaa way ni la sa pu li ti ka. Sa ilang 
pag du ma la, na ka si na ti og gra beng 
pag pang da ug da ug ug ma luk pa nong 
in hus ti sya ang mga mag-uu ma ug 
mi nor yang ka taw han. Pa li si ya ni la 
ang ar bit rar yong pag si lot sa mga si ‐
bil yang na sa yop o nag ka sala.

Usa sa pi na ka da kung di nas ti ‐
yang anaa sa ga hum ang mga Bau ‐
tis ta sa pru bin sya. Na ka ling kod ang 
si yam ka myembro sa pa mil ya nii ni 
sa ya weng mga pwes to sa bu ruk ra ‐
sya sa ka sam ta ngan. Ka pa mil ya ni la 
ang gu ber na dor, bi se gu ber na dor, 
rep re sen tan te sa nag-i nu sa rang 
distri to, myembro sa sang gu ni ang 
pan la la wi gan, du ha ka me yor, usa 
ka vice mayor, usa ka kon se hal ug 
rep re sen tan te sa partylist. Sam tang 
sa Jo se Abad San tos, ang mag-a ma ‐
hang Joyce ang mi ling kod isip me yor 
(a nak) ug bi se al kal de (a ma han), 
usa pa ka anak ang na hi mong kon ‐
se hal, ug lain pang usa ang ka pi tan 
sa ba ra ngay.

Na ban tog ang ama hang Bau tis ‐
ta Sr isip hu got nga al ya do sa dik ta ‐
dor nga si Marcos Sr sa mga de ka da 
1960 hang tud 1970. Si ya ang nag ‐
pa si ug da sa pag su lod sa mga ne go ‐
syo ni Cojuangco sa Davao del Sur. 
Ang pat ri ar ka usab sa mga Joyce 
nga si John Joyce ang na hi mong pi ‐
na ka-u nang me yor sa Jo se Abad 
San tos (kan hing Tri ni dad). Ang pag ‐
du ma la sa mga Joyce usa ka da yag 
nga ka ba ngis ug pag pa kaa du na han 
sa sam tang ang ilang mga gin sak ‐
pan nag-an tus sa gra beng ka li sud 
ug in hus ti sya.

Ka kun sa bo sa mga pa mil yang 
Joyce ug Bautista ang pu lis ug mi li ‐
tar sa mga kri men ug mga sin di ka to 
sa ilang su gal ug ismag ling sa mga 
dro ga ug mga kontra ban do.


