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Big yang-pu gay ang la hat ng ba ‐
ya ni at mar tir, at mga be te ra nong 
lu ma ban sa dik ta du rang US-Marcos. 
Mag ba lik-ta naw ta yo sa su sing pa ‐
pel ng Par ti do Komunista ng Pili ‐
pinas sa pa mu mu no at pag bu buk lod 
sa sam ba ya nang Pi li pi no.

Ang pag pu pun ya gi ng Par ti do 
ang su sing sa lik sa pag ba sag sa ta ‐
kot na ipi na taw ng ba tas mi li tar at 
nag lu wal ng ma la wak na de mok ra ti ‐
kong ki lu sang ma sa mu la ka la git na ‐
an ng de ka da 1970 at ng pa luk ‐
so-luk song pag la wak ng Ba gong 
Huk bong Ba yan (BHB) sa ka na yu ‐
nan. Ilang ulit na lu ma kas ang Par ‐

ti do at ku ma lat ang de mok ra ti kong 
re bo lu syong ba yan sa buong ka pu lu ‐
an.

Bun sod ng pag pu pun ya ging ito, 
ru mu rok ang la hat ng an yo ng pag ‐
la ban, ka bi lang ang mga big was ng 
ar ma dong pa ki ki ba ka, pag sa pit sa 
unang ba ha gi ng de ka da 1980 na 
hu man tong sa hi gan teng mga ak ‐
syong ma sa na nag pa bag sak sa dik ‐
ta du ra noong 1986.

Sad yang na pa pa na hon ang pag-
a la la sa ika-50 taon ng dek la ra syon 
ng ba tas mi li tar sa ha rap ng tu mi ‐
tin ding pa sis tang pa ni ni il sa ila lim 
ng re hi meng Marcos II. Pa la ka sin 

Ha la wan ng mga aral at inspi ra syon
ang da ki lang pag la ban sa ba tas mi li tar

Gi nu gu ni ta ng sam ba ya nang Pi li pi no nga yong bu wan ang ika-50 taon ng 
dek la ra syon ni Fer di nand Marcos Sr ng ba tas mi li tar noong Set yembre 
21, 1972 na nag ta tag sa bru tal na dik ta du ra at nag si mu la ng 14-ta on 

na pag ha ha ri ng pa sis tang te ro ris mo, ko rap syon at pag pa pa ka papet sa mga 
im per ya lis tang da yu han. Hin di mai ta tat wa ang na ta ta nging ka bu lu han ng pag ‐
gu ni tang ito sa ha rap ng pag du ru sa nga yon ng sam ba ya nan sa ila lim ni Fer di ‐
nand Marcos Jr, anak ng dik ta dor na na ka pa num ba lik na sa po der.

ang si gaw pa ra sa ka ta ru ngan sa la ‐
hat ng bik ti ma ng pang-aa bu song 
mi li tar at iba yong itu lak ang pa na ‐
wa gan pa ra pag ba ya rin ang mga 
Marcos sa mga kri men at ka sa la nan 
ni to sa ba yan.

Ha la win ang mga aral ng da ki ‐
lang pa ki ki ba ka la ban sa dik ta du ra. 
Pa ngu na hin sa mga ito ang su sing 
pa pel ng li him na Par ti do Ko mu nis ta 
sa pa mu mu no sa mga aping uri at 
sek tor, bi lang tang law, inspi ra syon, 
at ase rong ubod sa pag pu pun ya gi sa 
ma hi rap at pe lig ro song lan das ng 
pa ki ki ba ka, ka hit sa si mu la'y ma li ‐
liit, ma hi na o na bi bi go, pe ro la ging 
su mu su long nang paa lun-a lon 
hang gang wa lang ba la kid na hin di 
ka yang alpasan.

Ha bang hi ni hi ka yat ng Par ti do 
ang pag su su long ng mga li gal na 
an yo ng pag-oor ga ni sa at pa ki ki ba ‐
ka kap wa sa ka lun su ran at ka na yu ‐
nan, pus pu san ni tong bi nu buo ang 
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puna at rekomendasyon sa ikauunlad 
ng ating pahayagan. 
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ki lu sang li him. Nag re rek rut ito ng 
mga kad re mu la sa aban teng ba ha gi 
ng ma sa. Bi nu buo rin ng Par ti do 
ang mga li him na se lu la at mga or ‐
ga ni sa syong ma sang pam ban sa-de ‐
mok ra ti ko sa ka lun su ran, upang 
may at ra san la ban sa ma ti tin ding 
ata ke ng es ta do, pa ra mag sa nay ng 
mga kad re, at pa ra pa la li min ang 
ba lon ng su por tang pam pu li ti ka at 
ma ter yal pa ra sa ar ma dong pa ki ki ‐
ba ka.

Bi nuo ng Par ti do ang mga sentro 
ng pa mu mu no ni to sa buong ka pu lu ‐
an, inu na ang mga ma yor na is la, la ‐
lu na ang Min da nao, at isi nu nod ang 
mas ma li li it. Ma la ki ang pa pel ni to 
pa ra hin di mai kon sentra ng pa sis ‐
tang re hi men sa ii sa o ii lang lu gar 
ang bag sik ng kan yang te ro ris mo. 
Ba tid din Par ti do ang ha la ga na pag ‐
kom bi na syon ng ki lu sang ma sa sa 
ka lun su ran at sa ka na yu nan; at ng 
tim ba ngan ng mga li gal na an yo ng 
pa ki ki ba ka ng ma sa at ng ar ma dong 
pa ki ki ba ka.

Su sing aral sa Par ti do ang pag ‐
pa pa ki los sa uring mang ga ga wa pa ‐
ra ma mu no hin di la mang sa ki lu sang 
ma sa sa ka lun su ran, kun di ma ging 
sa ar ma dong pa ki ki ba ka sa ka na yu ‐
nan. Su si rin ang pa pel ni la sa pag ‐
pa pa la kas sa ki lu sang ma sa sa ka ‐
lun su ran, at sa pag tu wang sa ki lu ‐

sang es tud yan te bi lang ta ga bud yong 
ng ma sa, ta ga pag pa ki los sa iba't 
ibang sek tor at ta ga ya nig sa mga 
nag ha ha ri-ha ri an.

Ma ka pang ya ri hang pa pel sa pa ‐
ki ki ba kang an ti-dik ta du ra ang gi ‐
nam pa nan ng uring mag sa sa ka. 
Dam buha lang pwer sa ang ki lu san ng 
mga mag sa sa ka. Su si sa pag pu kaw 
sa ka ni la ang isu long ang pa ki ki ba ka 
pa ra sa lu pa. Si la ang pa ngu na hing 
pwer sa at sa la la yan ng dig mang ba ‐
yan sa ka na yu nan. Ang ma ti ya gang 
ga wa ing ma sa at pag lu lun sad ng 
mga pa ki ki ba kang an tip yu dal at pa ‐
ngu na hing sa lik sa an tas-an tas na 
pag su long ng ar ma dong pa ki ki ba ka, 
at pag la lim ng ugat at pag la kas ng 
BHB.

Su sing aral din ang pa nga ngai ‐
la ngang ita tag at pa la wa kin ang an ‐
tas-an tas na nag ka kai sang pren te 
pa ra buk lu rin ang sam ba ya nan. 
San di gan ng nag ka kai sang pren te 
ang al yan sa ng mga mang ga ga wa at 
mag sa sa ka, sa an yo pa ngu na hin ng 
pa mu mu no ng Par ti do at uring 
mang ga ga wa sa huk bong ba yan na 
sa ka lak ha'y isang huk bong mag sa ‐
sa ka. Sa ba ta yan ng ma la wa kang 
pag pa pa ki los sa uring mang ga ga wa 
at mag sa sa ka, na bu buo ang al yan sa 
sa iba pang uring de mok ra ti ko at 
prog re si bo, ga yun din sa mga uring 

pat ri yo ti ko. Sa ba ta yang ito na bu ‐
buo ang mas ma la wak pang an ti pa ‐
sis tang pren te ka tu wang ma ging 
ang ba ha gi ng mga nag ha ha ring uri 
na wa la sa po der.

Da pat pang ha wa kan ng Par ti do 
ang mga sa li gang aral na ito. Tu lad 
sa pa na hon ng dik ta du rang Marcos, 
ang Par ti dong pi nan day sa li mang 
de ka da ng pa ki ki ba ka, ay na sa ka ta ‐
yu an na pa mu nu an ang sam ba ya nan 
sa ka ni lang re bo lu syo nar yong pag ‐
la ban. Ma la lim at ma la wak itong 
na kau gat sa ma sang anak pa wis at 
mga pang git nang sa ray ng li pu nan, 
at han dang pa ki lu sin si la sa iba't 
ibang la ra ngan ng pa ki ki ba ka. Tu ‐
luy-tu loy na du ma da loy sa ugat ng 
Par ti do ang ba gong du go ng mga 
ka ba ta ang re bo lu syo nar yo.

Bi sig ng Par ti do at sam ba ya nan 
ang BHB. Buo ang ka pa sya han ng 
ilan li bong Pu lang man di rig ma na 
isu long ang pa ki ki dig mang ge ril ya 
sa buong ka pu lu an pa ra ipag tang ‐
gol ang sam ba ya nang Pi li pi no. Li ‐
mang de ka da ng mga open si bang 
mi li tar ang bi ni go ng BHB. Ti yak na 
tu luy-tu loy pa itong la la wak at la la ‐
kas sa mga da ra ting na taon. De ‐
ter mi na do ang BHB na ham ba lu sin 
ang ha li gi ng pa sis tang pag ha ha ri 
sa ban sa.

Ang pag ha ha ri ng kri mi nal na 
pang ka tin ni la Marcos Jr, ka tu wang 
ang mga Du ter te at pa sis tang AFP 
ay ma li naw na tan da ng la long pag ‐
ka bu lok ng nag ha ha ring sis te mang 
ma la ko lon yal at ma lap yu dal. Ma bi lis 
na bu mu bu lu sok ang ka ta yu an sa 
bu hay ng ma sang anak pa wis ha bang 
nag pa pa ka sa sa sa ya man ang ii lan 
at mga ka sab wat na da yu hang ka pi ‐
ta lis ta.

Sa ha rap ni to, buo ang pa sya ng 
Par ti do at la hat ng re bo lu syo nar ‐
yong pwer sa na pu ka win, buk lu rin 
at pa ki lu sin ang sam ba ya nang Pi li ‐
pi no. Sa pag gu ni ta sa ika-50 ani ber ‐
sar yo ng ba tas mi li tar, pa na ta ng 
Par ti do na pa tu loy na pa mu nu an 
ang ma la wak na ma sa ng sam ba ya ‐
nan pa ra isu long ang ka ni lang re bo ‐
lu syo nar yong pa ki ki ba ka hang gang 
sa ma ka mit ang ka ni lang ha nga rin 
pa ra sa tu nay na pam ban sang ka la ‐
ya an at de mok ra sya.
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3 ka ba bai hang ak ti bis ta, ili gal na ina res to; li der-ka tu tu bo, di nu kot 

Di ma ka ta ru ngang ina res to si Ado ra Fa ye de Ve ra, 66, ma ka ta, be te ra ‐
nong ak ti bis tang kontra-dik ta du ra at da ting pambansang upisyal ng 

Gab rie la, sa Teachers Vil la ge East, Quezon City noong Agos to 24. Ang pag-a ‐
res to ay ba tay sa ga wa-ga wang ka song isi nam pa la ban sa kan ya sa Pa nay 
noong 2006. Ka sa lu ku yan si yang na ka ku long sa Ca li nog, Iloi lo. 

Si De Ve ra ay sim bo lo ng bru ta ‐
li dad ng ba tas mi li tar sa mga ka ba ‐
bai hang de te ni dong pu li ti kal. Taong 
1976 nang du ku tin si ya, ka sa bay ni ‐
na Ro lan do Fe de ris at Flo ra Co ro ‐
nacion, ng mga ele men to ng es ta do 
sa Quezon. Du ma nas si la ni Co ro ‐
nacion ng pau lit-u lit na pang ga ga ‐
ha sa. Na ka ta kas si ya ma ta pos ang 
si yam na bu wang ili gal na pag bi bi ‐
lang go. Hin di na kai lan man na tag ‐
pu an si na Fe de ris at Co ro nacion.

Sa Pa nay, ina res to ng mga pu lis 
noong Set yembre 2 si Le nilyn Cos tu ‐
rio Jay nos, da ting gu ro sa dayca re 

sa Iloi lo City at ka sa pi ng Buy log-
Ca piz. Si na la kay ang kan yang ba hay 
sa Happy Ho mes Sub divi si on, Ba ra ‐
ngay Si ba gu an, Roxas City ng di ba ‐
ba ba sa 30 pu lis.

Sa man ta la, iniu lat din ng gru ‐
pong mag sa sa ka na Pa mang gas ang 
pang ha ha ras ng mi li tar kay Na nay 
Lucia Ca pa ducio, ka sa lu ku yang ta ‐
ga pa ngu lo ni to, noong Set yembre 3. 
Pi nun ta han ang kan yang ba hay sa 
Leon, Iloi lo ng mga pulis.

Sa Agu san del Norte, ina res to si 
Atheliana Hijos, 76, noong Agos to 
30 sa District 8, Barangay 

Kinabjangan, Nasipit  sa hung kag na 
mga sa lay say ng mga sun da lo na isa 
si yang kom ba tant at sang kot sa mga 
tak ti kal na open si ba ng BHB sa Ca ‐
ra ga. Si Hijos ay isang re ti ra dong 
gu ro at myembrong ta ga pag ta tag 
ng Wo men's Al li ance for True Cha ‐
nge-Min da nao. Upi syal din si ya ng 
Gab rie la-Ca ra ga.

Sa Kalinga, ti nang kang sa pi li tang 
iwa la si Steve Tau li, 63, myembro ng 
kon se ho ng Cor dil le ra Peop le's Al li ‐
ance (CPA), noong Agos to 21. Di nu ‐
kot si ya sa Ag-a Road, Ta buk City, 
ma la pit sa upi si na ng CPA, ng li mang 
ka la la ki han. Isi na kay si ya sa isang 
van kung saan pi nag ban ta an si yang 
pa pa ta yin kung hin di pu ma yag na 
ma ging ahen teng pa nik tik ng es ta do. 
Na tag pu an si ya ng kan yang mga ka ‐
mag-a nak sa su mu nod na araw.

Anak at ma nu gang ni Ka Oris,
pi na tay ng AFP 

PINATAY NG MGA ele men to ng 4th ID ha ‐
bang na sa kus to di ya ni la ang mag-a sa ‐
wang Vincent Mad los at Glorivic Campos 
Belandres noong Set yembre 3. Si Vincent 
ay anak ni na Ka Oris at Ka Ma ria Ma la ya. 

Ta li was sa ipi nag ma ma ya bang ng mi ‐
li tar, hin di namatay ang dalawa sa 
engkwentro sa Ba ra ngay Ca pi tan Ba yong, 
Im pa sug-ong, Bu kid non. Kaa gad na inu lat 
ng Ba gong Huk bong Ba yan-North Central 
Min da nao Re gi on (BHB-NCMR) na na da ‐
kip ang da la wa ha bang nag hi hin tay ng 
sun do sa Atu gan Brid ge sa pa re hong mu ‐
ni si pa li dad noong Setyembre 3. Wa lang 
na ga nap na engkwentro sa Ba ra ngay Ca ‐
pi tan Ba yong sa araw na iyon, ayon sa 
BHB-NCMR. Ang bar yo na ito ay 1.5 ki lo ‐
mentro ang la yo sa tu lay ng Atu gan.

Ang pag pa tay sa da la wa ay la bag sa 
mga tun tu nin sa dig ma na nag ti ti yak sa bu ‐
hay at dig ni dad ng si nu mang kom ba tant na 
na da kip o wa la sa ka ka ya hang lu ma ban. La ‐
bag din sa mga ba tas ng dig ma ang pag la ‐
pas ta ngan sa mga bang kay ng mga na pa tay, 
tu lad ng la gi't la ging gi na ga wa ng mi li tar pa ‐
ra pa la ba sing na ma tay sa mga "eng ‐
kwentro" ang mga ka sa mang na da da kip ni la.

Mga man dam yen tong ginamit
laban sa 30 de te ni do, ibi na su ra ng kor te 

DI BABABA SA anim na hu wad na search at ar rest war rant na gi na ‐
mit la ban sa 30 ak ti bis ta ang isa-i sang ibi na su ra ng mga kor te si mu la 
Ene ro 2021. Ang mga mandamyento ay pa wang pir ma do ni Jud ge 
Cecilyn Bur gos-Vil lavert, ang ti na gu ri ang "pab ri ka ng search war ‐
rant," at ba tay sa ga wa-ga wang mga sa lay say ng mi li tar at pu lis. Sa 
na tu rang anim na ka so, ibi na su ra na rin ng mga kor te ang la hat ng 
mga "e bi den sya" na iti na nim ng mga pu lis sa mga ina res to at 
ipinawa lang -say say ang mga ka so la ban sa ka ni la.  

Pi na ka hu li ang pag ba ba su ra noong Set yembre 5 sa man dam yen ‐
tong gi na mit la ban kay Rei na Mae Na si no at da la wa pa ni yang ka sa ‐
ma han na si na Ram Car lo Bau tis ta at Al ma Mo ran. Maaa la lang 
ipinanganak ni Na si no sa ku lu ngan si Baby River, na na ma tay noong 
Ok tub re 2020 ma ta pos ihi wa lay sa kan ya. Ilang oras la mang ang ibi ‐
ni gay ng es ta do kay Na si no pa ra ma bi si ta ang bu rol ng kan yang anak.

Ba go ni to, ipi na wa lam bi sa noong Agos to 3 ang man dam yen tong gi ‐
na mit la ban kay Re nan te Ga ma ra, kon sul tant ng Na tio nal De mocra tic 
Front of the Phi lip pi nes (NDFP) sa usa pang pang ka pa ya pa an. Noong 
Abril 2022, ipi na wa lam bi sa rin ang mga search war rant na gi na mit 
laban ki na Alexan der Bi ron do at Wi no na Bi ron do, mga is tap ng NDFP. 
Saklaw ng iba pang man dam yen tong ibi na su ra sina De nni se Ve lasco, 
Co ra Agovi da, Micha el Bar to lo me, Lady Ann Sa lem at Rod ri go Es pa ra go.

Pan sa man ta lang na ka la ya na man ma ta pos magpyan sa noong 
Agos to 31 si Pol Viu ya, pi nu no ng Ba yan-Central Luzon, ma ta pos iba ‐
su ra ng kor te ang "di ka pa ni-pa ni wa lang" sa lay say ng sak si. Ina res to 
si ya ka sa ma si Jo seph Can las, pa nga la wang pi nu no ng Ki lu sang Mag ‐
bu bu kid ng Pi li pi nas noong Mar so 2021. Na ma tay sa ku lu ngan si Can ‐
las noong Mayo 2021.
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Pro tes ta ng mga ma ra li ta sa 
Quezon City.  Daanda ang  ma ra li ‐

tang  re si den te mu la  sa Ba ra ngay Ta ‐

ta lon,  Sit yo  San  Roque,  Pa ya tas  at 

Com mon we alth  sa Quezon  City  ang 

nagpro tes ta  noong  Set yembre  5  sa 

ha rap ng city hall pa ra igi it ang ayu ‐
da,  sa hod,  tra ba ho,  at  abotka yang 

pa ba hay  pa ra  sa  la hat.  Pi na mu nu an 

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

yang Ma hi hi rap o Ka da may.

Da hil sa pag ki los, napilitan ang lo kal 

na  pa ma ha la an  na  humarap  sa  isang 

da ya lo go  kasama  ang  mga  li der  ng 

ba wat  ko mu ni dad  pa ra  ma kau sap 

ang  Hou sing  Com mu nity  Deve lop ‐

ment  and  Re settle ment  De partment 

(HCDRD) ng syu dad. Noong Agos to 

pa nag pa da la ng su lat ang Ka da may

San  Roque  sa  lo kal  na  gub yer no  ng 

Quezon  City  kaug nay  ng  ka ni lang 

mga hi na ing.

Martsa sa Navo tas kontra rek la ‐
ma syon.  Ilam pung  ma ngi ngis da, 

mag ta ta hong at re si den te ng Navo tas 

City ang nag martsa tu ngong Navo tas 

City  Hall  noong  Set yembre  5  pa ra 

tu tu lan  ang  ban tang  576ek tar yang 

Navo tas Coas tal Bay Recla ma ti on na 

pro yek to ng lo kal na gub yer no at San 

Mi gu el  Cor po ra ti ons  na  mag pa pa la ‐

yas  sa  1,000  ma ngi ngis da,  mag ta ta ‐

hong  at  mang ga ga wa  sa  pa la is da an. 

Ma ka si si ra  rin  sa  ka li ka san  ang  pla ‐

nong  rek la ma syon.  Pi na mu nu an  ang 

pro tes ta ng ka tata tag na Sa ma han ng 

Ma ngi ngis da  at  Mag ta ta hong  sa 

Navo tas.

Pro tes ta sa unang araw ng kla se. 
Ini lun sad  ng  mga  gru pong  ka ba ta an 

ang  mga  pro tes ta  sa  unang  araw  ng 

ha ra pang  kla se  sa  ka nika ni lang  uni ‐

ber si dad  noong  Set yembre  5. Nag sa ‐

ga wa  ng  pro tes ta  ang mga magaa ral 

ng 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. Tutol sila sa kaltasbadyet 

sa edukasyon, mandatory ROTC, red-
tagging  sa mga  progresibong  organi ‐

sasyon at panggigipit sa akademikong 

kalayaan.

3 armadong aksyon ng BHB sa loob ng 2 araw
AMBUS SA ALBAY, ope ra syong ha ras sa Neg ros at tsek poynt sa Su ri gao 
del Sur ang ini lun sad ng mga yu nit ng Ba gong Huk bong Ba yan (BHB) noong 
Agosto. Dag dag di to ang ta gum pay ng BHB-Nueva Ecija sa isang 
engkwentro sa Special Acti on Force ng mga pu lis.  

Inam bus ng isang yu nit ng BHB ang hin di ku ku la ngin sa 20 sun da lo ng 
mag ka sa nib na tro pa ng 31st IB at 49th IB sa Ba ra ngay Mam lad, Pio Du ‐
ran, Al bay noong Agos to 31. Da la wa ang na pas lang sa mga sun da lo. Ang 
ak syong ito ay ba ha gi ng pag si si kap ng BHB na pa ru sa han ang mga abu sa ‐
do at pa sis tang tro pa ng AFP.

Ang na tu rang yu nit ng AFP ay tat long ling go nang nag ha ha li haw at 
nag ha ha sik ng ta kot sa ma ma ma yan sa hang ga nan ng Pio Du ran, Al bay at 
Don sol, Sor so gon.

Sa Neg ros Ori en tal, da la wa ang na pa tay ha bang isa ang na su ga tan sa 
ini lun sad na ak syong ha ras ment ng BHB la ban sa mga sun da lo ng Alpha 
Coy De tachment ng 62nd IB noong Agos to 30 sa Sit yo Ca si ngan, Ba ra ngay 
Tri ni dad sa Gui hul ngan City.

Kamakailan lamang, naghasik ng lagim ang militar sa lugar na ito. 
Kabilang sa kanilang mga krimen ang pa nu nu tok ng ba ril kay Johnny De la 
Pe ña sa kan yang ba hay sa Si tyo Nga lan, Ba ra ngay Maca ga hay, Moi ses Pa ‐
dil la, Neg ros Occi den tal noong Agos to 23 ha bang hi na ha lug hog ang kan ‐
yang ba hay. Ni ran sak din ang ba hay na ti nu tu lu yan ni na Eboy Pi tu lan, Jo ‐
nard Pi tu lan, Tor nie Pi tu lan at ni Lin da Vil laco her, pa wang mga mag sa sa ‐
ka at re si den te sa na tu rang lu gar.

Nag ta yo ng isang tsek poynt at hi na rang ng BHB ang mga ele men to ng 
Si mul ta neous An ti-Cri mi na lity Law Enforce ment Ope ra ti ons (SACLEO), 
isang mo dus ope ran di sa pag ha ha sik ng la gim sa mga ko mu ni dad, lu lan ng 
isang sa sak yan sa Ba ra ngay Li bas Gua, San Mi gu el, Su ri gao del Sur noong 
Agos to 30. La yon ng tsek poynt na had la ngan ang pla nong pang ga ga his ng 
mga pu lis sa mga si bil yan. Sa ha lip na hu min to, nag pa pu tok at ku ma ri pas 
ng tak bo ang mga ito.

Sa man ta la, da la wang pa sis tang Special Action Force (SAF) ang na pa ‐
tay at hin di pa kum pir ma do kung ilan ang na su ga tan sa engkwentro sa pa ‐
gi tan ng BHB at mag ka sa nib na pwer sa ng 91st IB, 84th IB, 2nd Special 
Acti on Bat ta li on, at SAF noong Set yembre 1 sa hang ga nan ng Ga bal don at 
Gen. Ti nio Nueva Ecija. Wa lang kas wal ti sa pa nig ng mga Pu lang man di ‐
rig ma ng BHB-Nueva Ecija.

Pang gi gi pit ng NTF-Elcac sa mga un yon, wa lang awat 
SINIRA ANG MGA pin to at bin ta na at ni ran sak ang mga upi si na ng AD LO 
at ANGLO-KMU sa Ba ra ngay Pi n ya han, Quezon City noong Set yembre 5, 
alas-3 ng ma da ling araw. Sa ulat ng mga mang ga ga wa na na ka tak dang 
mag pu long sa upi si na, pag da ting ni la di to ay na ki ta na la mang ni lang nag ‐
ka lat ang mga ga mit at na ka bu kas ang pin to ng upi si na.  

Sa utos ng NTF-Elcac, wa lang awat ang pang gi gi pit ng mga pu lis at 
ahen teng pa nik tik sa mga myembro ng un yon sa La gu na at May ni la. Pi na ‐
ka hu ling bik ti ma ni la si Ma rio Fer nan dez, pi nu no ng Technol Eight Phils. 
Wor kers Uni on, na ha ya gang ti na kot noong Agos to 12.

Humigit-kumulang 200 mga un yo nis ta na ang nag-u lat na "bi ni si ta" 
si la ng mga sun da lo at pu lis sa kani-ka ni lang ba hay mu la pa 2021 pa ra ta ‐
ku tin si la at ka ni lang mga pa mil ya. Isi na wa lat ito ng mga un yon sa Gar de ‐
nia Ba ke ri es, Wyeth Phi lip pi nes, NXP Phi lip pi nes at Dai wa Sei ko Phi lip pi ‐
nes. Umi ig ting ang pag ba ba hay-ba hay ng mga pa sis ta sa pa na hon na pu ‐
ma pa sok ang mga un yon sa pa ki ki pag ne go sa syon ng CBA (col lective bar ‐
gai ning ag ree ment).
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Bad yet pa ra sa ku ra kot at pa sis mo 

Pra yo ri dad ng re hi meng Marcos Jr ang ba yad-u tang, pa sis mo at 
ko rap syon sa ini ha pag ni tong bad yet pa ra sa taong 2023. 

Ha los sang kat lo (₱1.6 tril yon) sa ₱5.263 tril yong bad yet ang na ‐
ka la an pa ra sa ba yad utang—mas ma ta as kum pa ra sa ₱1.3 tril yong 
na ka la an pa ra sa ka sa lu ku yang taon. Ma la yong mas ma la ki ito sa 
₱852.8 bil yong bad yet pang-e du ka syon na pag ha ti-ha ti an pa ng apat 
na de par ta men to at ahen sya.

Ka su nod di to ang pon do pa ra sa prog ra mang Build, Build, Build 
ng da ting re hi meng Du ter te at pi nag sa mang alo ka syon pa ra sa mi li ‐
tar at pu lis.

Sa pag-aa ral ng Ibon Foundation, tinukoy ni to na ang De ‐
partment of Pub lic Works and Highways ang may pi na ka ma la king 
par te sa ka buuang bad yet (13.6% o ₱718.4 bil yon). Ha wak ng ahen ‐
syang ito ang bul to ng mga pro yek tong imprastruk tu ra na ban tog sa 
pa gi ging pa la bi ga san ng nag ha ha ring pang ka tin at ka ni lang mga ka ‐
so syong bur ge sya.

Mas ma ta as ito kum pa ra sa 13.5% o ₱710.7 bil yon) na ba ha gi ng 
De pEd. Ang iba pang pon do ay na ka la an 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) at DTI-TES DA (0.3% o ₱13.7 bil yon).

Ka su nod ang mga bad yet pa ra sa De partment of Na tio nal Defen ‐
se (4.6%) at De partment of In te ri or and Local Government-Phi lip pi ‐
ne Na tio nal Po lice (3.6%) na may pi nag sa mang pon dong ₱432 bil yon.

Ma la yong ka su nod ang alo ka syon sa De partment of Health (3.7% 
o 196.1 bil yon) at Phil he alth na 1.9% o ₱100.2 bil yon.

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

Binawasan ng ₱49.1 bilyon o 8.7% ang mga aytem na nakalaan 
para sa proteksyong panlipunan, kabil ang ang ayuda na tinawag 
pang “pagwawaldas sa pampublikong pondo” ng isang upisyal ng 
rehi men. 

Sa man ta la, da li-da ling ipi na sa ng mga ali pu res ni Marcos Jr ang 
bad yet pa ra sa upi si na ng pre si den te na ₱9.6 bil yon. Na ka am ba na ‐
mang ap ru ba han din ang bad yet sa upi si na ni Bi se Pre si den te Sa ra 
Du ter te na ma hi git ₱2 bil yon, tat long ulit na mas ma la ki kum pa ra sa 
ibi ni gay na pon do sa da ting Bi se Pre si den te na si Le ni Rob re do.

Mga pro tes ta kontra bad yet sa 2023, ini lun sad 
Magkakasunod na protesta ang ini lun sad ng iba't ibang sek tor sa 

ha rap ng Kong re so at mga lu gar sa tra ba ho mu la Agos to 25 hang ‐
gang Set yembre 5 ha bang di ni di nig ang isi nu mi teng pa nu ka lang bad ‐
yet ng re hi meng Marcos pa ra sa 2023. Pa na wa gan ni la, ba gu hin ang 
mga alo ka syon pa ra ita as ang alokasyon pa ra sa mga ser bi syong 
pan li pu nan, ayu da at sub sid yo sa pro duk syon.  

Set yembre 5. Sa umaga, nagpro tes ta ang Ki lu sang Mag bu bu kid 
ng Pi li pi nas at Pam ban sang La kas ng Ki lu sang Ma ma ma la ka ya ng Pi ‐
li pi nas pa ra igiit ang suporta at badyet sa kanilang sektor. Sa hapon, 
nagpro tes ta ang ilandaang gu ro ng mga pam pub li kong paa ra lan pa ra 
igi it ang dag dag-swel do at pag do dob le sa pon do pa ra sa edu ka syon 
sa da ra ting na 2023. Iti na on ni la ang pro tes ta sa pag bu bu kas ng 

Ti gil-o pe ra syon ng 500 dray ber ng Grab 
sa Pam pa nga.  Nag lun sad  ng  ti gilo pe ra ‐

syon  ang  500  ri der  ng  kum pan yang Grab 

noong Agos to 25 bi lang pro tes ta sa ba gong 

pa ta ka ran ng kum pan ya na nag ba ba ng de ‐
livery fee  (ba yad sa pag de li ber ng mga ri ‐
der  sa  cos tu mer)  mu la  ₱49  ka da  3  ki lo ‐

met ro  tu ngong  ₱26  ka da  3  ki lo met ro. 

Nag ti pon ang mga ri der sa ha rap ng upi si ‐
na ng kum pan ya sa Ba li ba go, An ge les.

Ika-7 ani ber sar yo ng Lia nga Mas sacre, 
gi nu ni ta. Nag lun sad ng pro tes ta at nag ti rik 

ng  ka ndi la  ang mga  gru po  sa  ka ra pa tang

tao  at mga  pam ban sang mi nor ya  sa Com ‐

mis si on  on  Hu man  Rights  noong  Set ‐

yembre 1 bi lang pag gu ni ta sa ika7 ani ber ‐

sar yo ng pag pas lang ng mga pa ra mi li tar ki ‐

na Dio nel Cam pos, Au re lio Sinzo, at di rek ‐

tor ng paa ra lang Lu mad na si Eme ri to Sa ‐

marca sa Hana yan Vil la ge, Dia ta gon, Lia ‐

nga, Su ri gao del Sur o  ti na gu ri ang Lia nga 

Mas sacre.

Pau wi in si Mary Ja ne Ve lo so. Sa pa ngu ‐

ngu na ng Mig ran te  In ter na tio nal, nag sa ga ‐

wa  ang mga  prog re si bong  gru po  ng  isang 

pra yer rally  noong  Set yembre  5  sa  ha rap 

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

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

isang  mig ran teng  Pi li pi no  na  bik ti ma  ng 

hu man trafficking at 12 taon nang na ka ku ‐
long  sa  In do ne sia.  Igi ni gi it  ng mga  gru po 

na da pat itu lak ng gub yer no ng Pi li pi nas na 

pa la ya in at pau wi in na si Ve lo so sa Pi li pi ‐

nas. Ka sa bay  ito ng  isi na ga wang pag bi si ta 

ni Fer di nand Marcos Jr sa In do ne sia.

He pe ng BJMP sa Pa nay, na pa tal sik. Na ‐

pa la yas ng pro tes ta at noi se bar ra ge ng ma ‐

hi git isang daang bi lang go sa Po to tan, Iloi lo 

ang ko rap at ma lu pit na war den sa ka ni lang 
ku lu ngan  noong Agos to  24.  Umak yat  sa 

bu bong ng gu sa li ang mga pre so at nag pa ‐

ki ta ng mga pla kard na “La yas War den!” at 

"Gutom  kami!"  Da hil  di to,  ti nang gal  sa 

pwes to si Chief Inspector Nor ber to Micia no 

Jr.

Rek la mo  ni la,  bu kod  sa  wa lang  ma ka in, 

pi nag ba ba wa lan ng war den na ma ka pa sok 

ang  pag ka in  na  ha tid  ng  ka ni lang  da law. 

Ka bi lang  sa mga na ka pi it  sa na tu rang ku ‐

lu ngan ay mga de te ni dong pu li ti kal na ak ‐

ti bis ta at or ga ni sa dor sa is la ng Pa nay.Sundan sa pahina 6
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In dustri ya ng asin, pi na tay ng neo li be ra lis mo
Ma ta pos ang tat long de ka dang pagpabor sa imported na asin, ini re rek la ‐

mo ngayon ng mga ne go syan te at pu li ti ko ang na pi pin tong ka sa la tan at 
su mi si rit na pre syo ni to sa pa mi li han. Mu la ₱12 noong 2018, na sa ₱29 ka da 
ki lo na nga yon ang io dized na asin. Iki na ba ba ha la rin nila ang di is tab leng sup ‐
lay ng pro duk to, la lu na ma ta pos tu ming kad sa pa na hon ng pan dem ya ang bul ‐
ne ra bi li dad ng pag sa la lay sa im por ta syon. 

Na ka hi hi ya uma no na nag-aang ‐
kat ng asin ang isang ban sang pi na ‐
li li gi ran ng da gat, ayon sa isang se ‐
na dor. Ina ang kat ng ban sa ang 93% 
(550,000 met ri ko to ne la da) pa nga ‐
ngai la ngan ni to ng asin, ayon sa mga 
es ta dis ti ka ng es ta do. Ang hin di na ‐
ba bang git ng na tu rang se na dor, ha ‐
los tat long de ka da nang wa sak ang 
lo kal na in dustri ya ng asin sa Pi li pi ‐
nas. Pi na tay ito ng ser ye ng mga 
hak ba nging neo li be ral at wa lang 
sag kang im por ta syon.

Gi na ga mit ang asin sa pag lu lu to 
at sa pagpre ser ba ng ma ra ming 
pag ka in. Gi na ga mit din ito sa pag ‐
ma ma nu pak tu ra ng pag ka in at ga ‐
mot, pag ga wa ng ase ro, te la, pa pel 
at ka hit ng ba la, at bi lang pag ka in ng 
ha yop at pa ta ba.

Pag pa tay sa lo kal na pro duk syon
Da ting buong si nu sup lay ng lo kal 

na mga mag-aa sin ang pa nga ngai la ‐
ngan ng ban sa. De ka da 1940 nang 
unang nai la tag ang mga ko mer syal 
na mga asi nan, pa ngu na hin sa mga 
bay bay ng Bu lacan, kung saan nag ‐
mu mu la noon ang 45% ng lo kal na 
pa nga ngai la ngan. Ang iba pang ma ‐
la la king asi nan ay na sa Pa nga si nan, 

Min do ro, Las Pi ñas at Cavi te. May 
es pe syal na man na mga paga wa an ng 
asin sa Zam boa nga, Bo hol at Neg ros.

Na ba lig tad ito noong de ka da 
1990 nang ipi nag ba wal ng noo’y re ‐
hi meng Ra mos ang pag be ben ta ng 
asin na hin di “io dized” sa nga lan ng 
pag-a pu la sa kun wa’y ma la wa kang 
ka ku la ngan ng io di ne sa dye ta ng 
mga Pi li pi no. Isi ni si ng es ta do ang 
pag bag sak ng in dustri ya sa pa gi ging 
at ra sa do ng pro duk syon ng mga asi ‐
nan. Pe ro ang to too, na lu nod ang 
mga mag-aa sin sa pag ba ha ng mu ‐
rang asin mu la sa ibang ban sa.

Sa ha lip na paun la rin ang ka pa si ‐
dad ng mga lo kal na prod yu ser sa 
pag re pi na at pag dag dag ng io di ne sa 
ka ni lang asin, ibi nu yang yang ng 
rehimeng Ramos ang in dustri ya sa 
wa lang sag kang im por ta syon. Alin su ‐
nod ito sa pi nir ma han ni yang Ge ne ral 
Ag ree ment on Ta riffs and Tra de at 
pag pa sok ng ban sa sa World Tra de 
Or ga niza ti on noong 1994. Para higit 
pang paboran ang importasyon, 
ginawang iligal ang pagbebentang di 
iodized o lokal na asin.

Bu mag sak ang ki ta ng mag-aa ‐
sin nang bu ma ling ang mga ko mer ‐
syan te sa mu rang inang kat na asin. 
Mu la sa ₱100 ka da ka ban noong de ‐
ka da 1990, bi ni bi li na la mang ng 
mga ko mer syan te ang lo kal na asin 
sa ha la gang ₱35 ka da ka ban noong 
2003. Nag re sul ta ito sa pag ka lu gi 
ng mga lo kal na gu ma ga wa ng asin. 
Sa Bu lacan, na pi li tang mag sa ra ang 
32 sa 52 mga asi nan mu la de ka da 
1990 hang gang maa gang ba ha gi ng 
2000. La lo pang lu mi it ang sak law 
ng mga asi nan nang uma rang ka da 
ang rek la ma syon sa Ma ni la Bay. Ka ‐
sa bay ng mga pag sa sa ra ang pag ka ‐
wa la ng tra ba ho ng daan-da ang mga 
mang ga ga wa sa mga asi nan.

Pag sa pit ng 2010, na sa 150,000 
met ri ko to ne la da o 28% na la mang 
ng pa nga ngai la ngan ng ban sa ang 
pi nop rod yus ng mga asi nan. Ni tong 
2022, 7% na la mang ng sup lay ng 
asin ang lo kal. Ang ka lak han ay ini ‐
im port mu la sa Austra lia at Chi na. 

Na tio nal Teachers Month.
Set yembre 2. Nag tu ngo ang 

mga mag sa sa ka ng Hacien da Ti nang 
at mga gru pong mag sa sa ka ka sa bay 
ng pag di nig ng bad yet ng De ‐
partment of Ag ra ri an Reform (DAR). 
Na na na wa gan si lang ita gu yod ang 
tu nay na pa ma ma ha gi ng lu pa pa ra 
sa mga mag sa sa ka. Sa May ni la, 
nagpro tes ta ang mga mang ga ga ‐
wang pang ka lu su gan ng San Laza ro 
Hos pi tal at Jo se Re yes Me mo ri al 
Me dical Cen ter sa pa mu mu no ng Al ‐

li ance of Health Wor kers sa ha rap 
ng ka ni lang mga os pi tal pa ra igi it 
ang mas ma ta as na bad yet pang ka ‐
lu su gan. Pa na wa gan din ni lang ibi ‐
gay na ang mga naan ta lang be ne pi ‐
syo pa ra sa sek tor kaug nay ng 
Covid-19.

Au gust 30. Iba’t ibang gru po sa 
ila lim ng All Wor kers Unity ang tu ‐
mu ngo sa Kong re so pa ra igi it ang 
pag pa pa ta as ng sa hod, pag ba ba ng 
pre syo ng mga bi li hin, at re gu lar at 
di sen teng mga tra ba ho. Ma ra has na 

bi nu wag ng mga pu lis ang pro tes ta 
ng mga mang ga ga wa.

Agos to 25. Nag lun sad ng ki los 
pro tes ta ang iba’t ibang sek tor ng 
Univer sity of the Phi lip pi nes (UP) sa 
ha rap ng Quezon Hall sa kam pus ng 
UP sa Di li man, Quezon City. Iti na on 
ni la ito  sa pag pu pu long ng Board of 
Re gents. Ti nu tu tu lan ni la ang pa nu ‐
ka lang kal tas-bad yet sa UP System 
sa 2023. Si gaw din ni la ang lig tas na 
pag ba ba lik-eskwe la at maa yos na 
mga pa ta ka ran sa uni ber si dad.
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Ang kri sis, ka gu tu man at ma la lim na di pag ka ka pan tay-
pan tay sa Neg ros ang isa sa ini wang pa ma na ng dik ta ‐

du rang US-Marcos. Sa ila lim ni Marcos Sr, iba yong iti na li ang 
Neg ros sa pro duk syon ng tu bo na kan yang ki nontrol ka sab ‐
wat ang kan yang mga kro ni pa ra la bis na pag ka ki ta an ang 
pag-eeksport ni to sa US. 

Ka sa bay ng pag bag sak ng pre ‐
syo ng asu kal mu la ka la git na an ng 
de ka da 1970, tu ma ma ang ma tin ‐
ding gu tom sa Neg ros na bu mik ti ma 
ng isang mil yong anak pa wis. Nag ka ‐
ro on ng ma la lang mal nut ri syon ang 
100,000 ba ta. Hang gang 1986, may 
490 ba ta ang na ma tay sa gu tom. At 
na ga nap ang mga pag-aak las ng mga 
anak pa wis na si na ma han ng mga de ‐
mok ra ti ko at re li hi yo song sek tor na 
ma ra has na si nu pil ng mi li tar tu lad 
ng na ga nap na Esca lan te Ma sa ker 
noong Set yembre 1985.

Kro ni yis mo sa in dustri ya
Ma ri in ang pag tu tol ng mga nag ‐

ta ta nim ng tu bo at mga mang ga ga wa 
sa mga as yen da at asu ka re ra sa Neg ‐
ros da hil ayaw ni lang mau lit ang na ‐
ra na san ni lang gu tom noong de ka da 
1980. Mauu gat ito sa eko nom yang 
na ka ta li sa pa na nim na pang-eksport 
at mo no pol yong kontrol ng ma la la king 
bur ges-kumpra dor tu lad ni Ro ber to 
Be ne dicto, na pi na la la pa ng ab so lu ‐
tong pag kontrol ng dik ta du rang US-
Marcos sa in dustri ya ng asu kal.

Nag si mu la ang pag du ru sa ng mga 
mang ga ga wa at ng mga taong na ka ‐
san dig sa in dustri ya ng asu kal nang 
bi nuo ng dik ta dor na si Fer di nand 
Marcos Sr noong 1974 ang Phi lip pi ne 
Su gar Com mis si on (Phil sucom). Bi ‐
nig yan ni ya ng mo no pol yong ka pang ‐
ya ri han ang Phi lip pi ne Excha nge 
Com pany, Inc.  na pag ma may-a ri ng 
kai bi gan ni yang si Be ne dicto, sa pag-
eksport ng asu kal. Pag ka ta pos ni to ay 
hi ni rang ni ya si Be ne dicto pa ra ma ‐
mu no sa Phil sucom. Gi na mit ni Be ne ‐
dicto ang kan yang pu si syon pa ra 
ibag sak ang pre syo ng bi ni bi ling asu ‐
kal sa lo kal na mer ka do pa ra ku mi ta 
nang ma la ki sa pag ben ta ni to sa US.

Umaa bot sa 
27% ng ki tang dol yar ng gub yer no ay 
nag mu la sa pag-eksport ng asu kal pa ‐
nguna hin sa US. Ngu nit bu mag sak 
ang im por ta syon ng US ng asu kal sa 
Pi li pi nas noong 1974 nang iba ba ng 
US ang su gar quo ta o tak dang tim ‐
bang ng ina ang kat ni tong asu kal mu la 
sa Pi li pi nas. Bu mag sak ang pre syo ni ‐
to noong 1977 sa $0.06 ka da lib ra ng 
asu kal mu la sa $0.65 ka da lib ra noong 
1975. Pag sa pit ng 1985, bu mag sak pa 
ito tu ngong $0.04 ka da lib ra.

Na si ra ang mga na ka im bak na 
asu kal sa ban sa at na tu lak ang mga 
nag ta ta nim ng tu bo na mag ba was ng 
ka ni lang pro duk syon. Na wa lan ng tra ‐
ba ho ang li bu-li bong mang ga ga wa sa 
tu bu han at asu ka re ra. Sa ha rap ng ka ‐
la ga yang ito, ani mo’y mga bu wit re si na 
Marcos Sr at Be ne dicto na tu ma bo ng 
lim pak-lim pak na dol yar ha bang na gu ‐
gu tom ang ka lak han na na sa pro duk ‐
syon. Noong 1977, iti na yo ang Na tio nal 
Su gar Tra ding Cor po ra ti on (Nasutra) 
pa ra kontro lin ang ka la ka lan sa asu kal 
at mu li itong ipi nai la lim kay Be ne dicto.

Noong 1982 ibi na lik ng US ang 
su gar quo ta. Pe ro mas ma ba ba na 
ito. Ha lim ba wa na sa 1.6 mil yong to ‐
ne la da ang ti na ta yang pro duk syon 
ng asu kal sa ban sa pe ro 312,000 to ‐
ne la da la mang ang su gar quo ta ng 
US noong 1984-1985. Na ba on sa 
utang ang ma ra ming nag ta ta nim ng 
tu bo, at sa ka lau nan, nag sa ra ang 
mga asu ka re ra. Ma hi git 190,000 
mang ga ga wa sa in dustri ya ng asu kal 
ang na wa lan ng tra ba ho noong 1984.

Sa man ta la sa pa ma ma gi tan ng 
Na sut ra nag pa tu loy ang mo no pol yong 
ope ra syon ni Be ne dicto. Ang na bi bi li 
ni yang asu kal sa lo kal na mer ka do sa 
ha la gang $18.16 ka da picul (60 ki lo) 
ay ibi ni ben ta ni ya ng $63.70 ka da 

picul sa la bas ng ban sa. Sa ta ya ng 
Ki lu sang Mag bu bu kid ng Pi li pi nas ku ‐
mi ta si Be ne dicto ng $700 mil yon sa 
unang tat long taon na ope ra syon ni ‐
to. Umaa bot na man sa $1.15 bil yon 
ang di nam bong sa in dustri ya ng asu ‐
kal ni na Be ne dicto at Marcos Sr mu la 
1975 hang gang 1984.

Pa bi gat sa in dustri ya ng asu kal
Ang ka ma kai lang ka gu lu han sa 

usa pin ng iti nu tu lak na pag-aang kat 
ng 200,000 hang gang 300,000 met ‐
ri ko to ne la da ng asu kal ay sa la min ng 
la long pag ka sad lak ng in dustri ya ng 
asu kal sa kontrol ng mga bu ruk ra ta 
at ne go syan te. Si mu la ka la git na an ng 
1990, sa ila lim ng mga pa ta ka rang 
neo li be ral, ang lo kal na in dustri ya ng 
asu kal ay pa ba lik-ba lik na na sa sad lak 
sa kri sis bu nga ng lu ma la king pag-
aang kat at is mag ling, at ma ni pu la ‐
syon ng sup lay at pre syo ni to. Bu ma ‐
bang ga ang ga ni tong pa ta ka ran sa 
mga lo kal na nag ma may-a ri ng mga 
su gar mill, ba ga man may ro on din si ‐
lang pa ki ki pag sab wa tan sa mga ko ‐
mer syan te at is mag ler pa ra ma ni pu ‐
la hin ang pre syo sa pa mi li han.

Lub hang na ba ba ha la ang ma sa 
sa Neg ros da hil ang eko nom ya ng is ‐
lang ito ay na ka san dig sa pag ta ta nim 
ng tu bo. Kung ma tu tu loy ang im por ‐
ta syong ito, ba ba ha sa pa mi li han ang 
im por ted na asu kal at ba ba ba ang 
pre syo ng lo kal na asu kal. Pi na nga ‐
ngam ba hang kag yat na ma wa wa lan 
ng tra ba ho ang 66,000 mang ga ga wa 
sa mga asu ka re ra, at lub hang maaa ‐
pek tu han ang aa bot sa 700,000 ka ‐
ta ong nag tat ra ba ho sa mga tu bu han, 
ga yun din ang 5-6 na mil yon pang di 
di rek tang ine emple yo ng in dustri ya 
ng asu kal sa iba’t ibang pa ra an.

Mo no pol yo sa in dustri ya ng asu kal
sa ila lim ng ba tas mi li tar 
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Mga dek la ra syong “in sur gency-free,”
daan sa pi na tin ding abu so 
Idi nek la ra ng Ar med Forces of the Phi lip pi nes (AFP) mu la ni tong Hun yo ang mga 

pru bin sya at syu dad ng Davao (Re gi on 11) na “in sur gency-free,” at na ka tak ‐
dang isu nod na isa ma sa lis ta han ang Davao Ori en tal. Ba go ito, gu ma wa ng ka tu lad 
na dek la ra syon ang AFP Northern Luzon Com mand kaug nay ng Ilocos Re gi on. 

Ang mga dek la ra syong ito’y pag ‐
pa pa tu loy ng hung kag na pag ha ‐
ham bog ni Rod ri go Du ter te na 
“dudu ru gin” ang re bo lu syo nar yong 
ki lu san. “Na li nis na” rin diu ma no 
ang li mang pru bin sya sa Sout hern 
Ta ga log, ang Zam boa nga del Sur, 
ilang ba yan sa Isa be la, at iba pa.

Sa lib ro ng US ukol sa kontra -
insur hen sya na si ya na mang ga mit 
na doktri na ng AFP, re ki si to ang mga 
dek la ra syong “in sur gency-free” 
upang mai han da uma no ang lu gar 
pa ra sa pag-un lad. Na ka pa lo ob ito 
sa mga yug to na “cle ar-hold-con so ‐
li da te-deve lop” (CHCD o “li ni sin-
kontro lin-i kon so li da-pa un la rin”) sa 
mga lu gar na ni lu lun sa ran ng kam ‐
pan yang kontra- in sur hen sya.

Sa nag da ang mga de ka da, nag ‐
ba go-ba go ang ka ta wa gan ng AFP sa 
CHCD, na unang ipi na tu tu pad sa an ‐
tas ng mga ba ra ngay. Sa mga “na li ‐
nis” na ba ra ngay ma ta pos sa ku pin 
ng mga pwer sang mi li tar, ka ra ni ‐
wang nag pa pa ta yo ng isang mun ting 
gu sa li na si yang itu tu ro ng AFP bi ‐
lang sim bo lo ng pag-un lad.

Sa ka so ng Davao, Ilocos at sa 
iba pa, mas enggran deng mga pro ‐
yek to ang na kau mang. Sa tu lak ng 
AFP, nag bu hos ang Re gio nal Deve ‐
lop ment Council ng Davao ng ₱287.6 
bil yon nga yong 2022, na ang mas ma ‐
la king ba ha gi (67%) ay na ka la an sa 
mga pro yek tong imprastruk tu ra. Ang 
mga ito ang pa ngu na hing nag si sil bi 
bi lang pa la bi ga san ng mga upi syal 
mi li tar, lo kal na nag ha ha ring pang ka ‐
tin at mga ka so syong ne go syan te.

Sa isang pag-aa ral noong 2020, 
ti na ta yang pag sa pit ng 2023 ay ma ‐
da rag da gan ng 600,000 ek tar ya ang 
lu pa ing sa sa ku pin ng mga ka pi ta lis ‐
tang plan ta syon sa Min da nao. Ma li ‐
ban pa ito sa isang mil yong ek tar ‐
yang tar get na man pa ra sa ekspan ‐
syon ng ta ni man ng mga oil palm. 
Sa sak la win ng mga ito ang lu pang 
ka sa lu ku yang bi nu bung kal ng mga 
mag sa sa ka at sag ra dong lu pang ni ‐
nu no ng mga Lu mad.

Ayon kay Ka Ro sa Gui don ng Na ‐
tio nal De mocra tic Front-I locos, sa 
ka bi la ng dek la ra syong “na li nis na sa 
mga re bel de” ang re hi yon, ma la king 

pwer sa pa rin 
ng mga sun da ‐
lo at pu lis ang 
ibi nu bu hos sa 
mga pru bin sya 
ng Ilocos. Na ‐
ka tu on ang 
mga ope ra ‐
syong mi li tar 
sa mga ko mu ‐
ni dad na apek ‐
ta do at tu mu ‐
tu tol sa mga 
ma pa ni rang 
pro yek tong 
mi na han, dam 
at windmill. 
Ani Ka Ro sa, 
ang mga sun ‐

da lo at pu lis ang ta nod sa mga pro ‐
yek tong ito at ta ga su pil sa pag tu tol 
ng mga re si den te.

Sa ka bi la ng mga na tuk la sang 
ano mal ya at ka ku la ngan ng mga pa ‐
pe les at pag tu tu os sa hi na wa kang 
pon do ng Na tio nal Task Force 
(NTF)-Elcac pa ra sa diu ma no’y “ba ‐
ra ngay deve lop ment prog ram” ni to, 
nag la an pa rin ang re hi meng Marcos 
ng ₱15.6 bil yon pa ra ri to sa taong 
2023. Liban pa ito sa pondong 
nakalaan sa ahensya na nakapaloob 
sa badyet ng iba’t ibang departa ‐
mento.  Pag ti ti yak ito sa pa tu loy na 
mga ku lim bat ng mga he ne ral at 
mga upi syal sa da ra ting na taon sa 
pla nong ita as pang la lo ang na ka la ‐
ang pon do ng NTF-Elcac sa mga 
“na li nis” na ba ra ngay.

Sa kon teksto ng nag ba ba gong 
pi gu ra ng dig mang ge ril ya, hung kag 
na idek la rang “in sur gency-free” ang 
isang lu gar, ha bang nag pa pa tu loy 
ang mga pwer sang ge ril ya sa pag li ‐
li pat-li pat upang ma ka pag pa la pad 
at ma ka pag pa la wak ng pwer sa. 
Ilang ulit na itong gi na wa ng AFP at 
ilang ulit na ni lang ki na in ang ka ni ‐
lang mga sa li ta.

Ang ga ni tong mga dek la ra syon 
ay kaa ki bat ng wa lang-ha bas na 
pang ga ga his sa ma sa at pag pa pa ki ‐
tang la kas ng mi li tar. Lak sang li ‐
bong in di bid wal at pa mil ya ang du ‐
ma nas ng iba’t ibang ti po ng abu so 
sa ka may ng mi li tar at pu lis, ka bi ‐
lang ang ka bi-ka bi lang ka so ng mga 
pag pa tay. Sa re hi yon ng Davao, 
uma bot sa 1,500 bik ti ma ng mga 
pag la bag sa ka ra pa tang-tao sa loob 
pa la mang ng na ka li pas na da la ‐
wang taon.

Ha tid ng mga dek la ra syon ng 
AFP ang “ka un la ran” pa ra sa mga 
pa ngi no ong may lu pa, dam bu ha lang 
ne go syo, ma la la king pu li ti ko at mi li ‐
tar ang mga pro yek tong na bang git. 
Pe ro sa mga mag sa sa ka at ka tu tu ‐
bo, ka tum bas ito ng pang-aa gaw ng 
lu pa at pag ka wa la ng ka ni lang ka ‐
bu ha yan at iden ti dad.

picul sa la bas ng ban sa. Sa ta ya ng 
Ki lu sang Mag bu bu kid ng Pi li pi nas ku ‐
mi ta si Be ne dicto ng $700 mil yon sa 
unang tat long taon na ope ra syon ni ‐
to. Umaa bot na man sa $1.15 bil yon 
ang di nam bong sa in dustri ya ng asu ‐
kal ni na Be ne dicto at Marcos Sr mu la 
1975 hang gang 1984.

Pa bi gat sa in dustri ya ng asu kal
Ang ka ma kai lang ka gu lu han sa 

usa pin ng iti nu tu lak na pag-aang kat 
ng 200,000 hang gang 300,000 met ‐
ri ko to ne la da ng asu kal ay sa la min ng 
la long pag ka sad lak ng in dustri ya ng 
asu kal sa kontrol ng mga bu ruk ra ta 
at ne go syan te. Si mu la ka la git na an ng 
1990, sa ila lim ng mga pa ta ka rang 
neo li be ral, ang lo kal na in dustri ya ng 
asu kal ay pa ba lik-ba lik na na sa sad lak 
sa kri sis bu nga ng lu ma la king pag-
aang kat at is mag ling, at ma ni pu la ‐
syon ng sup lay at pre syo ni to. Bu ma ‐
bang ga ang ga ni tong pa ta ka ran sa 
mga lo kal na nag ma may-a ri ng mga 
su gar mill, ba ga man may ro on din si ‐
lang pa ki ki pag sab wa tan sa mga ko ‐
mer syan te at is mag ler pa ra ma ni pu ‐
la hin ang pre syo sa pa mi li han.

Lub hang na ba ba ha la ang ma sa 
sa Neg ros da hil ang eko nom ya ng is ‐
lang ito ay na ka san dig sa pag ta ta nim 
ng tu bo. Kung ma tu tu loy ang im por ‐
ta syong ito, ba ba ha sa pa mi li han ang 
im por ted na asu kal at ba ba ba ang 
pre syo ng lo kal na asu kal. Pi na nga ‐
ngam ba hang kag yat na ma wa wa lan 
ng tra ba ho ang 66,000 mang ga ga wa 
sa mga asu ka re ra, at lub hang maaa ‐
pek tu han ang aa bot sa 700,000 ka ‐
ta ong nag tat ra ba ho sa mga tu bu han, 
ga yun din ang 5-6 na mil yon pang di 
di rek tang ine emple yo ng in dustri ya 
ng asu kal sa iba’t ibang pa ra an.
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Hin di ma bu bu ra ang re bo lu syon
sa Davao Occi den tal 
Idi nek la ra ng 10th ID ng Ar med Forces of the Phi lip pi nes bi lang "in sur ‐

gency free" o "lig tas na" sa in sur hen sya ang Davao Occi den tal noong 
Agos to 18. Ipi nag di wang ito ng mi li tar, ka sa ma ang mga war lord at di nas ti ‐
yang pu li ti kal na nag ha ha ri-ha ri an sa la la wi gan at mga ka kun sa bo ni lang mga 
pa ngi no ong may lu pa at bur ge sya. Ga yun pa man, hin di ni to ma pa pa tay ang di ‐
wang ma pan la ban ng ma ma ma yan sa lu gar. 

Da li-da li ang dek la ra syon ng mi ‐
li tar at ng lo kal na nag ha ha ring uri. 
Ito ay da hil ta kot na ta kot si la sa de ‐
mok ra ti kong ki lu san ng ma ma ma yan 
at sa umii ral na re bo lu syo nar yong 
ka pang ya ri han sa ka na yu nan. Ba go 
ang dek la ra syon, isi na ga wa ni la ang 
ma la wa kang mi li ta ri sa syon sa mga 
ko mu ni dad ng Lu mad at pa ma mas ‐
lang sa mga si bil yan. Pi nag bi bin ta ‐
ngan ni lang ko nek ta do o su mu su por ‐
ta sa re bo lu syo nar yong ki lu san ang 
mga na nga has lu ma ban pa ra big yan-
kat wi ran ang ka ni lang pan da ra has.

Engkla bo ng ka hi ra pan
May ka buuang la wak na 216,345 

ek tar ya ang Davao Occi den tal. Ma ‐
ta tag pu an ito sa ti mog si la ngang 
du lo ng Min da nao. Sa mga bay ba yin 
at ma la wak na ka bun du kan ni to na ‐
ni ni ra han ang ma la king po pu la syon 
ng mga ma ma ma yang mi nor ya na 
mga Lu mad na B'la an, Ta ga kau lo at 
Sa ra nga ni Mo no bo, mga Mo ro, ilang 
gru po ng mga Ma ru re at Sa ngir (mga 
tri bong ma la on nang du ma yo mu la 
sa In do ne sia) at ma ra mi-ra ming 
mga set ler.

Ka bi lang ang pru bin sya sa mga 
lu gar na may pi na ka ma ra ming pa ‐
mil yang ma hi rap. Ma yor ya sa ma ‐
ma ma yan ni to ay mga mag sa sa kang 
wa lang sa ri ling lu pa at mga ma ngi ‐
ngis da. Ni yog ang pa ngu na hing pro ‐
duk to dito, pe ro ma la ki-la ki rin ang 
pa lay, mais at ka pe. Kontro la do ang 
lu pa at pro duk syon ng ilang ma ya ‐
ya mang angkan.

Pa ngu na hing su li ra nin ng ma li li it 
na mag sa sa ka ang ma ba bang pro ‐
duk ti bi dad at na pa ka li it na  ki ta. Bu ‐
kod dito, walang maayos na sistema 
ng transportasyon sa ma ra ming ba ‐
ra ngay. Da hil di to ay du ma ra mi ang 

mga sa ka han na ina ban do na at na ‐
ka ti wang wang. Sa man ta la, ang mga 
mang ga ga wang bu kid di to ang may 
pi na ka ma ba bang sa hod sa buong re ‐
hi yon, ba ga mat may ilang lu gar na 
un ti-un ting na pa ta as sa na ka ra an 
du lot ng isi na ga wang mga ak syong 
ma sa.

Pa la la nang pa la la ang su li ra nin 
sa lu pa ng mga mag sa sa ka at Lu mad 
sa pru bin sya. Sa Ma li ta, pa tu loy ang 
pag pa pa la wak ng mga ne go syo ng 
San Mi gu el Cor po ra ti on sa ka bi la ng 
pag tu tol ng mga apek ta dong resi ‐
dente at mga gru pong pang ka li ka san. 
Noong 2016 ay na ging usa pin ang 
pan lo lo ko ng kum pan ya pa ra maap ‐
ru ba han ang pag ta ta yo ng coal fi red 
po wer plant at pro yek tong in dustri al 
park ni to na sa sak law sa li bu-li bong 
ek tar ya at nag pa la yas sa ma ra ming 
mag sa sa ka at ma ngi ngis da.

Na ka tak da ring pa su kin ng mga 
da yu hang pag mi mi na ang iba't ibang 
da ko ng pru bin sya. Sa ka buuan, aa ‐
bot sa 77,861.56 ek tar ya ang ma sa ‐
sak law ng mag ka hi wa lay na kon se ‐
syon ng pi tong ban ya gang kum pan ‐
ya. Sa sak la win ni to ang mga lu pang 
ni nu no ng mga Lu mad.

Inaa sa han ng lo kal na pa ma ha ‐
la an ang pag-un lad ng tu ris mo at 
pag pa sok ng mga plan ta syong ag ri ‐
bis nes da hil sa pa tu loy na pag-aa yos 
sa mga ma yor na kal sa da sa pru bin ‐
sya. Pa la la ya sin ng mga pro yek tong 
ito ang mga mag sa sa ka at si si ra in 
ang ka li ka san.

Pi nag ha ha ri an
ng mga war lord-pu li ti ko

Taong 2012 nang isa ba tas ang 
pag lik ha sa la la wi gan ng Davao Occi ‐
den tal mu la sa te ri tor yo ng Davao 
del Sur bi lang ako mo da syon ng des ‐

po ti kong pang ka ting Bau tis ta at 
Joyce. Pi nag ha ha ri an ng da la wang 
pa mil yang ito, na pa re hong kri mi nal 
at war lord, ang pru bin sya. Gu ma ga ‐
mit si la ng ar ma dong da has pa ra 
pa na ti li hin ang ka ni lang do mi na syon 
at pa ta hi mi kin ang mga si bil yang su ‐
ma sa lu ngat at mga kaa way ni la sa 
pu li ti ka. Sa ka ni lang pa ma ma la kad 
ay du ma ra nas ng ma tin ding pang-
aa pi at ma la wa kang in hus ti sya ang 
mga mag sa sa ka at mi nor yang ma ‐
ma ma yan. Pa ta ka ran ni la ang ar bit ‐
rar yong pag pa pa ru sa sa mga si bil ‐
yang nag ka ma li o nag ka sa la.

Isa sa pi na ka ma la king di nas ti ‐
yang na sa ka pang ya ri han ang mga 
Bau tis ta ng pru bin sya. Na kau po ang 
si yam na myembro ng pa mil yang ito 
sa su sing mga pwes to sa bu ruk ra sya 
sa nga yon. Kapamilya nila ang gu ‐
ber na dor, bi se gu ber na dor, rep re ‐
sen tan te ng nag-ii sang distri to, 
myembro ng sang gu ni ang pan la la ‐
wi gan, da la wang me yor, isang bi se 
alkalde, isang kon se hal at rep re sen ‐
tan te ng partylist. Sa man ta la sa Jo ‐
se Abad San tos, ang mag-a mang 
Joyce ang umuu pong me yor (a nak) 
at bi se alkalde (a ma), isang anak 
ang na ging kon se hal, at isa ang ka ‐
pi tan ng ba ra ngay.

Ki la la ang amang Bau tis ta Sr bi ‐
lang ma hig pit na al ya do ng dik ta dor 
na si Marcos Sr sa mga de ka da 1960 
hang gang 1970. Si ya ang na ma ha la 
sa pag pa sok ng mga ne go syo ni 
Cojuangco sa Davao del Sur. Ang 
pat ri ar ka na man ng mga Joyce na si 
John Joyce ang na ging kau na-u na ‐
hang me yor ng Jo se Abad San tos 
(da ting Tri ni dad). Ang pa ma ma ha la 
ng mga Joyce ay lan ta rang ka ba ngi ‐
san at pag pa pa ka ya man sa ka pang ‐
ya ri han ha bang ang ka ni lang na sa ‐
sa ku pan ay nag du ru sa sa la bis na 
ka hi ra pan at in hus ti sya.

Kasabwat ng mga pa mil yang 
Joyce ang pu lis at mi li tar sa mga 
kri men at mga sin di ka tong ga wa in 
ni lang pa su gal at pag pu pus lit ng 
mga dro ga at mga kontra ban do.


