
PAMUMUNO NI MARCOS

Ferdinand Emmanuel Edralin Marcos Sr. (September 11, â€“ September 28, ) was a Filipino politician and kleptocrat
who was the tenth President of the.

Ganyan ang sistemang dapat daw e kalimutan na natin sabi ni Jojo Binay. Matino ba ang patuloy na ipagkait
sa mga naging biktima ng tortyur, panggagahasa at iba pang uri ng karahasan, o kaya ay mga pamilyang
naiwanan ng mga napaslang, ang halagang itinalaga ng korte na tamang kabayaran, at naaayon sa batas, para
sa kanilang naging paghihirap? Ang parehong mga ulat ay umaayon na ang asasinasyon ni Ninoy ay isang
pakikipagsabwatang militar. Emmanuel de Dios, BusinessWorld, Nov Mindanao Kung magsalita ang mga
Marcos ngayon at ang kanilang mga tagahanga, akala mo ay isang tunay na bayan ng kapayapaan ang
Pilipinas sa panahon ng diktadura. Ang asasinasyon ni Ninoy Aquino ay nagsanhi sa ekonomiya ng Pilipinas
na karagdagang lumala at ang pamahalaan ng Pilipinas ay karagdagang lumubog sa pagkakautang. Nang
mapatalsik si Marcos noong Pebrero , ang 50, hanggang 70, hektarya lamang ng lupain ang naipamahagi sa
mga maliliit na magsasaka mula sa  Noong Marso 23â€”24, , ang mga estudyante at mga pasahero ay nagdaos
ng isang demonstrasyon na tumututol sa pagkataas ng bayad sa jeep at bus. Ang ibang mga unit ng military ay
kokontrol sa mga stratehikong pasilidad gaya ng NAIA , mga baseng militar, mga himpilan ng radyo at
telebisyon, ang GHQAFP sa Kampo Aguinaldo , at mga highway junctions upang limitahan ang mga
kontra-opensibo ng mga loyalistang hukbo ni Marcos. Ito ang simula ng Bagong Lipunan - isang lipunan na
binubuo ng mga bagong Pilipino. Taon , siya na an napiling magtukaw komo presidente kan Senado apesar
siya naghahale sa partidong minoriya. Army ng opisyal na pagkilala ng pag-iral ng kanyang kilusang
gerilyang "Maharlika" upang makatanggap ng mga benepisyo at nakaraang sahod ngunit sa pagitan ng at , ang
iba't ibang opiser ng U. Matino ba na ang isang lalaking halos 60 anyos na 59 sa Setyembre , may asawa at
mga anak, ay mag-alok ng date sa mga kabataang babae? Nag-apelar siya sa Korte Suprema asin tuminindog
siya komo abogado kan sadiri niya. Siyam na taon. Sa madaling sabi, si Bongbong ay hindi tapos ng kolehiyo.
Pahihiramin sila ng salapi para sa kanilang sinasakang bukid na babayaran sa loob ng tatlong taon. Aniya ay
makatutulong ang pagkakaroon ng preamble upang maiwasan ang pagkakagulo sa pang-unawa ng layunin ng
batas. Ang mga magsasaka ng asukal at buko ay napilitan lamang magbenta ng kanilang mga produkto sa mga
monopolyong itinatag ni Marcos sa mas mababang presyo kesa sa presyong pandaigdigan. Miss Universe
pageant noong  Batay sa mga testigong sina Rebecca Quijano, Jessie Barcelona at iba pa, nakita nilang ang
sundalong si C1C Rogelio Moreno na nasa likod ni Ninoy habang bumaba sa hagdan ng eroplano si Ninoy ang
bumaril sa batok ni Ninoy. North Luzon Expressway , isa sa mga proyektong imprastraktura sa ilalim ng
pamumuno ni Marcos. Kaya huwag kayo sanang maniwala sa mga kaalyado ng diktador na nagnanais
makabalik sa poder. He was not the only accused from the Marcos clan; also accused was his father, Mariano,
his brother, Pio, and his brother-in-law Quirino Lizardo. Pinarami rin ang produksiyon ng mga sumusunod na
pang-komersiyong produktong ramie, goma, abaka at bulak. Noong mga pm noong 22 Pebrero , sina Enrile at
Ramos ay nagdaos ng isang pagpupulong ng press sa Kampo Aguinaldo kung saan nila inihayag ang kanilang
pagbibitiw sa kanilang mga posisyon sa Gabinete ni Marcos at pag-urong ng kanilang suporta sa pamahalaan
ni Marcos. Sabi pa niya ay wala raw kasing naangkop na plano para sa paggamit ng lupa land use plan ang
bansa. Ang maliit na ulat ay nagpapawalang sala kay General Fabian Ver at nagpangalan lamang ng pitong
mga kasangkot. Ang kahayupan â€” ang torture â€” ay hindi disiplina. Noong 26 Enero , sa araw ng
pagbubukas ng regular na sesyon sa Kongreso , ang Pambansang Pagkakaisa ng mga Mag-aaral na
pinamumunuan ni Edgar Jopson ay nagdaos ng malaking demonstrasyon sa labas ng Kongreso upang
ipahayag ang kanilang petisyon para sa pagdaraos ng isang Kumbensiyong Konstitusyonal ng taong na
humantong sa mga kaguluhan sa pagitan ng kapulisan at mga estudyante.


