
Ti bu ok-ku sog nga ma kig bi sog 
aron ta pu son ang ti ran ya ni Du ter te!

Ti bu ok-ku sog nga ma kig bi sog aron ta pu son ang sa lot nga ti ra ni kong pag ha ri ni Du ter te sa la-
bing da li nga pa na hon. Ma tag hi ga yon nga nag pa ka bu hong si ya sa ga hum, la baw nga nag ka-
bug-at ang pa las-a non ug pag-an tus sa ka taw han. 

Ila lum sa iyang mag tu lo ka tuig na nga pag-
ha ri, la baw nga mi kun hod ang pa ngi na bu hi an 
sa ka taw han ug pag ka hag ba sa eko no mi ya. 
Mig ra be ang di semple yo, mi bug-at ang pa las-
a nong bu his ug mi sa ka ang pre syo, sam tang 
nag pa bi ling na lan sang ang su hu lan ug ubos 
ang ki ta sa ka taw han. Mig ra be ang prob le ma 
sa dro ga, ug ang gub yer no mis mo ni ya ang 
nu me ro unong sin di ka to ka ron. 

Sa pi kas ba hin, pa da yon ang pag da ku sa 
ba han di ni Du ter te ug sa iyang mga kaal ya do 
nga bu ruk ra ta-ka pi ta lis ta ug oli gar ko gi kan 
sa mga kontra ta sa gub yer no ug pag kaw kaw 
sa ba han di sa na sud. Na ga su nud-su nod si ya 
sa mga dik ta sa mga lang yawng ga hum ug 
gi na su ren der ang na sud nong so be ran ya ug 
pat ri mon ya. 

Mi kay lap ang ga hum ni Du ter te sa ti bu ok 
na sud. Gi ga mit ni ya ang ti bu ok ar ma dong ku-

sog ug re kur so sa es ta do alang sa pag pa num-
po ug pag pang ling la. Gi na pa hi lum ni ya ang 
iyang mga kri ti ko, mga ak ti bis ta, abu ga do ug 
mid ya. Gi na sum po ang pag su kol sa ka taw han. 
Wa lay-hu nong ang mga pag pa ma tay, pag pa-
nga ta ke sa ti bu ok ko mu ni dad, pag pa nga res to 
ug pag bi lang go. 

Gi gu ni tan ni Du ter te ang ti bu ok bu ruk ra-
sya, ar ma dong pwer sa ug ta nang sa ngay sa 
gub yer no. Aron taas nga pa na hong ma ka-
li kay sa iyang mga kri mi nal nga tu lu ba gon, 
am bi syon ni yang pa la na ton pa ang ga hum ug 
pri bi le hi yo naang kon ni ya ug sa iyang pa mil ya 
ug kaal ya do la pas sa 2022. 

Un sa man ka ku sog ang ga hum ni Du ter-
te, di li ka nus-a man ma pu kan ang ti ngu ha 
sa ka taw han nga mo ling ka was sa ti ran ya ug 
pa sis mo. Di li hing pit nga ma pa hi lum sa ilang 
sing git alang sa hus ti sya ug de mok ra sya. 



Ka tu ngod sa ka taw hang Pi li pi no nga ba tu-
kan ug pa lag pu ton ang usa ka gub yer no nga 
na ga ya tak sa ilang ko mun nga in te res ug wa-
lay hu nong nga na ga pa num po ka ni la. Sa ma 
sa gi hi mong pag pa lag pot sa re hi meng Marcos 
(1986) ug Estra da (2001), wa lay laing ki na-
hang lang bu ha ton kun di li ang pa lag pu ton 
ang ba ngis, ka wa tan, paan tus ug tray dor nga 
re hi meng Du ter te. 

Sa ka taw hang Pi li pi no: pa lig-o non ang 
de ter mi na syon aron atu ba ngon ang ma ha go 
nga pa kig bi sog ba tok sa pa sis tang re hi men ug 
tul-i ron ang da gan sa ka say sa yan sa na sud. 
Kung mag hiu sa ug usa ka han-ay nga mag-
martsa ang ka taw han, ma ma hi mo si lang usa 
ka di li ma bun tog nga pu li ti kan hong pwer sa ug 
pwer sa sa kau sa ban. 

Tu ku ron ang or ga ni sa dong ku sog sa ka taw-
han. Ibu ka ang ma ta sa ti nu od nga ka him tang 
sa na sud. Tang ta ngon ang tap tap sa mga ba-
kak ug pag pang ling la ni Du ter te. Mag pur si ge 
nga kap la gon, sab ton ug ibut yag ang ti nu od 
nga ka him tang sa na sud, ang ka wa lay de mok-
ra sya ug ka wa lay ka ga wa san, ang pag ha ri sa 
pi pi la ka oli gar ko, mga bu ruk ra ta-ka pi ta lis ta 
ug pa sis ta, ug ang pag pang da ug da ug ug pag-
pa hi mu los ni la sa ma sang ka bus. 

Ha ta gag-pag ta gad ang mga his gu ta nang 
pang ka taw han ug pang gub yer no. Isa lik way 
ang ka wa lay pag pa ka ba na. Ilam bi git ug pun-
ti ngon ang ugat sa inad law-ad law nga mga 
prob le ma ug ya ngo ngo. Ma hi mong mag tu tu on 
sa ka say sa yan, pu li ti ka ug eko no mi ya. 

Hu got nga mag hiu sa. Iwak si ang pag-i-
ya-i ya. Ang kaa yu han sa usa na ka lam bi git sa 
kaa yu han sa ta nan. Itug yan ang ta nan aron 
tu ku ron ug pa lap don ang mga or ga ni sa syon 
sa ma sa. Pa kus gon o tu ku ron ang mga un yon 

sa mga pab ri ka. Tu ku ron ug pa lap don ang 
lain-la ing or ga ni sa syong ma sa nga nag hiu sa 
sa ma yor ya o la bing dag han sa mga eskwe la-
han, upi si na ug ko mu ni dad. 

Hi niu sang mo li hok ug ipa da yag ang mga 
ya ngo ngo sa mga his gu tang lo kal, pang sek-
tor ug pang ka taw han. Ma kig bi sog alang sa 
umen to sa su hu lan ug ka tu ngod sa mga ma-
mu muo, aron paub san ang abang sa yu ta o 
in te res sa pau tang ug ma ka ta ru nga nong pre-
syo sa hu may o uban pang pro duk to, ba tok sa 
pag sa ka sa mat ri ku la o pag ta li kod sa es ta do 
sa edu ka syo n, ba tok sa de mo li syo n, ba tok sa 
mga di li ma ka ta ru nga nong mga ba lay ro non, 
ug uban pang hi na na li nga pa nga yo. Isum pay 
ki ni sa mas dag kung his gu ta nang na sud non 
ug ilam bi git sa pa kig bi sog aron ta pu son ang 
ti ra ni kong pag ha ri ni Du ter te. 

Ta has sa mga ak ti bis tang ma sa nga pu ka-
won, or ga ni sa hon ug pa li hu kon ang ga tu san 
ka li bong ka taw han sa ka syu da ran ug ka ba-
ni kan han. Ma hi mong ma ki na sa ma luk pa nong 
pag tu on ug pagpro pa gan da sa ma sa. Pa ngu-
lu han ang mga dis ku syo n, ma mu long sa mga 
ti gum, mang ha tag og mga pol ye to sa kal sa da 
ug ma min tal o mang di kit sa pa der og mga pa-
na wa gan. Kum bin se hon ang ta nan nga hi niu-
sang mo li hok ug mo su kol. Iha tod sa ma sa ang 
men sa he ug mga pa na wa gan sa Par ti do. 

Pu gos nga gi na si ak-si ak ni Du ter te ang ka-
taw han aron pa da yon si ya nga ma ka ban si wag 
ug ma ka ha ri ang mga hu ngog nga sa ma ni ya 
ug sa iyang mga ali pu res ug ka kun sa bo. Kung 
or ga ni sa do o hi niu sang mo li hok ang mil yun-
mil yong ka taw han, wa lay ga hum nga ma ka-
pak gang sa ilang pag hu kum nga pa lag pu ton si 
Du ter te, ias dang ang kau sa ban ug itak da ang 
ka pa la ran sa na sud.
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