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I.        BUOD 

Ipinakita ng pelikulang pinamagatang, "Dekada '70" kung ano ang 
itinamo ng sambayanang Pilipino sa panahong binalot ng kasakiman at 
kahirapan ang ating bansa. Isinalaysay dito kung paano nakibaka ang isang 
pamilya sa panahon ng Batas Militar. Naganap ang sunud-sunod na mga 
pangyayari matapos ang pagbomba ng Plasa Miranda noong 1971, ang 
pagkitil sa Batas ng Habeas Corpus at ang walanganu-anong pagdakip at 
pagpatay sa mga kaaway ng gobyerno. Nawalan ng katiwasayan ang mga 
mamamayan dahil sa paniniil ng rehimeng Marcos. Lahat ito ay nasaksihan 
ng pamilya Bartolome. Bilang parte ng gitnang antas ng lipunan, si Julian 
Bartolome at ang kanyang maybahay na si Amanda, ay itinaguyod ang 
kanilang limang anak na sina Jules, Gani, Eman, Jason at Bingo. Ang buhay 
ng kanilang mga anak ay nagtungo sa iba't ibang direksyon. Si Jules, ang 
panganay sa magkakapatid, ay maagang namulat sa katotohanan na 
nangyayari sa kanyang lipunan. Inilaan niya ang kanyang kabataan sa 
pamamagitan ng pakikilahok sa mga organisasyong pang-nasyonalismo. 
Itinago niya ito sa kanyang pamilya ngunit kalaunan ay nadiskubre rin ito ng 
kanyang ina. Pinili ni Jules ang pakikibaka at sumama sa New People's 
Army. At gaya ng maraming magulang, hindi naiintindihan ni Amanda ang 
anak sa mga ginagawa nito. Sa kabilang banda, si Eman, ay naging katulong 
ni Jules sa pakikipaglaban sa pamamagitan ng pagsiwalat ng mga maling 
gawain ng gobyerno. Si Isagani naman ay nagpasyang maglingkod sa US 
navy, dahilan kung bakit sila nagtalo ng kanyang nakakatandag kapatid. Ang 
pang-apat sa magkakapatid ay si Jason. Isa siyang simpleng binata na 
walang ginawa kung hindi ay magbigay ng lambing at saya sa kanyang 
pamilya, lalo na sa mga panahong baon sila sa kalungkutan. Ngunit sa di-
inaasahang pagkakatao'y nalasap ng buong pamilya ang dagok ng batas 
militar nang walang awang pinahirapan at pinatay si Jason ng mga di kilalang 
tao ilang oras matapos itong palayain ng prisinto dahil sa hinalang 
gumagamit ito ng marijuana. Sa kawalan ng pagkakakilanlan sa salarin, 
walang silang nagawa kundi ang tumangis sa kawalan ng hustisya. 
Nasaksihan ito lahat ng pinakabatang parte ng pamilya Bartolome na si 
Benjamin. Sa murang edad pa lamang ay natunghayan niya na ang trahedya 
na dulot ng maling pamamahala noong panahon ng Martial Law. Umikot ang 
istorya sa paghahanap ni Amanda ng kanyang sariling pagkakakilanlan 
bilang isang babae sa lipunan. 



  
  

  
II. MGA ARAL AT PUNA 

"Ang inyong anak ay hindi n'yo anak, Sila'y mga anak na lalaki't babae ng 
buhay! Nagdaan sila sa inyo ngunit hindi inyo, At bagama't pinalaki n'yo, 

sila'y walang pananagutan sa inyo!" 

  
Sa Dekada '70, mababakas ang paglaganap ng kawalan ng 

katarungan at karahasan sa ating bansa noong panahon ng Batas Militar. 
Natunghayan ang kalupitan ng ideya ng rehimeng Marcos, na nagbigay 
daan upang mas magkaroon ng malinaw, kritikal at radikal na pag-iisip ang 
mga mamamayan. Naging maganda ang daloy ng istorya dahil nakasentro 
ito sa pagpapakita ng kalagayan ng isang ordinaryong pamilyang Pilipino. 
Sa unang parte pa lamang ng pelikula ay natunghayan na ang mababang 
pagtingin sa mga kababaihan. Hindi nabigyan ng pagkakataon na 
magtrabaho si Amanda dahil tutol dito ang kanyang asawa. Hindi nakita ni 
Julian na gusto niya lamang magkaroon ng sariling papel sa lipunan. 
Ipinakita rito na kahit noon pa man ay hindi na pantay ang tingin sa babae at 
lalaki. Sabi nga ni Julian, "Sa mundong ito, ang mga babae ay parang mga 
dahong natutuyo sa sanga sa kakahintay sa ngiti at pansin naming mga 
lalaki. Hanggang sa maawa kaming isali kayo sa ligaya at luwalhati ng 
mundong ibabaw. Wala kayong magagawa, iyan ang batas. It's a men's 
world!" Masakit isipin na hanggang ngayon ay marami pa rin ang mga taong 
naniniwala sa kaisipang ito. Dapat ay baguhin natin ang maling pananaw sa 
kababaihan at magkaroon ng pantay na pagtingin sa bawat tao, kahit ano pa 
man ang kanilang kasarian, edad, lahi at prinsipyo sa buhay. 

Nagustuhan ko ang istorya ng pelikula dahil tungkol ito sa isa sa 
pinakaimportanteng parte ng ating historya- ang panahon ng Martial Law. 
Pagpatay ang naging pangunahing bisyo ng mga opisyal ng militar noong 
panahong ito. Si Willy, kaibigan ni Jules sa kapatiran, ang isa sa naging 
biktima ng kadungisan ng kapulisan. Siya ay pinahirapan at tinorture 
hanggang sa siya ay namatay.  Nabasa ko sa aking pagsasaliksik na 
madalas ginagamit ang salitang “salvage” sa panahon ng Bagong Lipunan 
ni Marcos. Ito ay nangangahulugang "to save” o “to rescue”. Ngunit iba ang 
naging kalabasan kung paano ipinataw ang kapayapaan at kaayusan sa 
bansa. “They saved the regime’s critics and opponents – by killing them.” 

Sa ilalim ng batas militar, ipinatupad ang curfew mula hatinggabi 
hanggang alas-kwatro ng umaga. Ipinagbawal ang mga demonstrasyon, 
ipinasara ang ilang diyaryo at mga himpilan ng telebisyon at radyo, isa-isang 



inaresto ang mga kalaban sa pulitika ni Marcos. Maraming pang-aabuso ang 
naranasan ng mga Pilipino noong sinuspindi ang Writ of Habeas corpus. 
Hindi ko inaasahan na si Jason ay magiging biktima ng karahasang ito. 
Ipalagay na natin na totoo nga na nahulihan siya na gumagamit ng illegal na 
droga. Sa anomang kaso, hindi nararapat na ikulong agad ang may sakdal 
nang walang sinusunod na patas at legal na proseso. Hindi siya nabigyan 
ng pagkakataon upang ipagtanggol ang kanyang sarili sa korte. Agad siyang 
hinuli at sa kasawiang palad ay namatay. Nakulong ang mga tumututol at 
maraming mga tao ang dinakip, nawala at hindi na nakita hanggang 
ngayon. “Peace and order became “I want this piece and that is an order”. 

Noong simula, maganda ang naging tingin ni Julian Bartolome sa 
pamamahala ni Marcos. Maayos ang pila sa mga pampublikong sakayan, 
tahimik na kabahayan at bumaba ang bilang ng krimen sa panahong iyon. 
Ngunit sa likod ng kapayapaang ito, ang hindi alam ng karamihan, 
nagsisimula na ang pagnanakaw, pagpapahirap at pagpatay sa mga 
sibilyan. Hindi lubos na inakala ni Julian na ang kanyang anak ay 
masasangkot sa ganitong kalunos-lunos na pangyayari. Si Jules ay dinala 
sa iba't ibang lugar at tinorture dahil sa pagiging sangkot niya sa isang 
organisasyon kumakalaban sa maling pamamahala ni Marcos. Hindi siya 
tinigilan ng mga militar hangga't hindi niya itinatala ang iba pang miyembro 
ng kapatiran. Ipinagmalaki ito ni Jules sa kanyang pamilya dahil kahit bugbog 
ang kanyang katawan, wala siyang inilaglag na kahit anong impormasyon 
tungkol sa kanilang grupo. "It had developed calm suddenly, because the 
individuals who had the guts to stand up had been hushed. Detained. 
Tortured. Imprisoned. Killed." 

Naalala ko muli ang dokumentaryong aking napanood noong kami ay 
gumawa ng salaysay tungkol sa Batas Militar. Dahil dito, hindi naatim ng 
pelikula ang aking ekspektasyon. Dapat mas naitala pa ang mga aktuwal na 
kuwento ng panunupil at karahasan ng mga militar sa mga inosenteng 
sibilyang nasasangkot sa digmaan, mga paglabag sa karapatang pantao, 
iba't ibang mukha ng karukhaan at pagsasamantala sa aping mamamayan, 
at ang walang humpay na paglaban ng mamamayan sa diktadurya sa 
panahon ng batas militar. Naiintindihan ko na mas nabigyang pokus ng 
pelikula ang mga aral tungkol sa pamilyang Pilipino kaya't para sa akin, isa 
pa rin itong mahusay na pagtatangka sa pagkakaroon ng mga historikal at 
pulitikal na pelikula upang maimulat ang mga nabubulag na mata ng mga 
Pilipino sa totoong nangyari sa ating kasaysayan. Ngunit sana ay mas 
naging wasto at detalyado pa ang mga eksena sa pelikula. Gayunpaman, 
maganda na naipakita ang kahalagahan ng pamilya at ang pagkilos bilang 
isang mamamayan. 



Ang katangian na ipinakita ni Jules ay isang magandang halimbawa 
upang tayo ay mas maging kritikal sa pag-iisip at mas mangeelam sa mga 
isyu sa ating lipunan. Bawat mamamayan ay mahalaga at may parte sa 
bansa. Ang pagbabago ay dapat magsimula sa atin. Tingnan natin ang ating 
sarili bilang isang "stakeholder" ng bansang ito. Natutunan ko rin na hindi 
dapat tayo nagiging parte ng baluktot na sistema ng Pilipinas. Kung alam 
natin na mayroong mali, huwag tayong matakot na tumayo at ipaglaban ang 
ating karapatan. Naipamalas ni Jules at Eman ang tapang at paninindigan 
na kahit sa murang edad pa lamang ay mayroon na tayong magagawa para 
sa ating bansa. Hindi natatapos sa Dekada '70 ang laban ng mga 
Pilipino. Patuloy tayong tumayo at manindigan para sa ikauunlad ng 
bayan. Mabuhay ang bansang Pilipinas! 
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