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Ura-u ra na an pag ha ha di nga ti ra ni ko ngan te ro ris mo ni Rod ri go Du ter te. Di ri ma ‐
me nos ha upat an pi na ka dag ko nga rason kun kay ano ki na hang lan na hi ya pa tal ‐

si kon. An pag tang gal gud la ha iya ha pwes to ngan pag pa pa ba ton ha iya mga ka sal-a ‐
nan ngan kri men amo an makakapapitad tipasulong han ka taw han Pi li pi no. 

Wa ray kaa wod an pagyukbo ni Du ter te ha mga langyaw. Por ma la an iya "in de ‐
pen dyen te nga palisiya pan-ga was." An ti nu od, nag pa pa ga mit hi ya ha du ha nga dag ko 
nga ga hum agud ma kag pa da yon ha po der ngan pa hi lua gon an in te res han pi na ka su ok 
ha iya. Hi ya an nu me ro uno nga ni yu ti yo han im per ya lis ta nga US ngan ginbaydan han 
Chi na. 

Hi ra yo nga na la pa yan na ni ya an re kord han anay dik ta du ra nga Marcos ngan pa ‐
re ho ni ya nga ka wa tan nga hi Arro yo ha ka da mu on han mga igin pa pa tay sa kob han hi ‐
mu bo nga pa na hon. Gin-ga ga mit ni ya an bug-os nga ma ki nar ya han es ta do, ti kang ha 
sa nga han ehe ku ti bo ngad to ha le his la ti bo ngan hu di sya l, su gad li wat an bug-os nga 
bu ruk ra sya si bil ngan mi li tar agud pai ha on an pag ha ha di han iya bar ka da han ngan 
ma kag ha kin han pi na ka da ko nga be ne pi syo. 

Ila rum han iya pag ha ha di, nag ku ku ri an ka taw han tu ngod ha ka wa ra yan han di ‐
sen te nga su hol, tra ba ho ngan ma pag ka ki ta an, su gad  li wat han mau pay nga ser bi syo 
pam pub li ko. Gin-ga mit la ni ya an le hi ti mo nga mga ara ba ngan hing yap han ka taw han 
agud ig lu sot an makalangyawanon ngan ma ka ka pi ta lis ta nga la rang. La baw pa ni ya 
nga gin pu pu ga an pi na ka kab las nga Pi li pi no agud pon do han an mga prog ra ma nga 
Build, Build, Build nga gin ku ku ra kot han iya pa mil ya ngan gin pa pa hi mul san han pi na ‐
ka ri ko nga Pi li pi no. 

Hi Du ter te an pi na ka gin ka ka ngal san nga ka hi mo han bu ruk ra ta-ka pi ta lis mo ha 
pag ka ya na. Gin ti nag la was ni ya an kamabangis han mga aga ron may tu na ngan ka ha kog 
han mga bur ge sya -kumpra dor. Hi ya an pi na ka ha di han mga sin di ka to ha dru ga. Gin ‐
wal das ngan nagpapatakas hi ya ha ka ban han na sud. Ka bak yang ni ya an pi na ka dag ko 
nga tray dor ngan ka wa tan ha ka say sa yan han na sud. 

An tray dor, ma da ra hug, pakuri ngan ka wa tan nga re hi men US-Du ter te gin-a nak 
han du not nga ba ga ko lon yal ngan ba gap yu dal nga sis te ma pan ka ti ling ban. Sam tang 
nag kag ra be an kri sis hi ni, la baw nga na wa wa ra an pamomostura han reak syu nar yo 
nga es ta do ngan na bu buk sas an ti nu od nga esen sya hi ni ko mo instru men to han pag pa ‐
pa ku ri ngan pa na na lum pi gos ha ka taw han. 

Gin ti nag la was ni Du ter te an pi na ka ma ra ut nga as pe to han nag la bay nga mga re ‐
hi men. Ki na hang lan na hi ya pa tal si kon ngan pug ngan an iya la rang nga mag-i ha pa ha 
po der. 
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Gin-uu na ni ya an in te res han mga langyaw nga gub yer no ngan kompaniya imbes 
an kau pa yan han mga Pi li pi no. Ha prin si pal, ni yu ti yo hi ya han Ka no. Su nud-su ‐

nu ran li wat hi ya ha Chi na tu ngod ha in te res ni ya nga ma kag bur sa han pi na ka da ko 
nga pon do ha pi na ka hi mu bo nga pa na hon. 

Igin-uun dong ni Du ter te an di ri pa tas nga mga ka sa ra bu tan mi li tar, su gad  li wat 
an mga kaa yu san ha eko no mi ya, pu li ti ka ngan kul tu ra, nga nag se ser be ha in te res han 
im per ya lis mo nga US. Hi ya an he pe han reak syu nar yo nga neo ko lon yal nga es ta do 
ngan ku man der han ma ka-US nga Armed Forces of the Phi lip pi nes (AFP). Ila rum ni 
Du ter te, la baw nga naggra be an pa ngi ngin la bot han US ha in ter nal nga mga ka ru ka ‐
yak non ngan pag men ti nar hi ni han da ko ngan per ma nen te nga pre sen sya mi li tar sa ‐
kob ngan ha ka da ga tan han na sud. 

Mga ka da an nga ka sa ra bu tan ngan tra ta do. Kontra ha pag hi hi nam bog ni ya 
had to nga "ma bu lag" hi ya ha Ame ri ka, wa ray hi ya gin hi mo o pla no nga ma ka tal was 
ha pag ha ha di han US. Wa ray ni ya ig sa lik way an di ri pa tas nga mga ka sa ra bu tan 
ngan tra ta do nga nag pa dig-on han do mi na syon mi li tar han US su gad han Mu tu al 
Defen se Tre aty, Vi si ting Forces Agree ment ngan Enhanced Defen se Coo pe ra ti on 
Agree ment. 

Ila rum han EDCA, igin tin dog na han US an di ri ma me nos ha li ma nga pa si li dad-
mi li tar hi ni sa kob han mga kam po han AFP. Upod din hi an usa nga bil ding ha Ce sar 
Ba sa Air Ba se ha Pam pa nga nga pa ra ku no ha mga ma ka ta wo nga mi syon han US pe ‐
ro ha aktwal is ta kan han ira higa mit-mi li tar. Gin tu tu gu tan li wat ni Du ter te an di ru di ‐
ret so nga konstruk syon han ba se han mga tro pa nga Ame ri ka no ha Anto nio Bau tis ta 
Air Ba se ha Pa la wan. Hi ya mis mo an nag si nga bot pa ra ta pu son an kam po mi li tar ha 
Gro und Ze ro han Ma ra wi pa ra ha mga sun da lo nga Ame ri ka no nga na ka ba se ya na ha 
syu dad. 

Ba la ud mi li tar ngan OPE-P. La baw nga gin pa sa yon ni Du ter te an pa ngi ngin la ‐
bot-mi li tar han US ha na sud hin ig dek la ra ni ya an ba la ud mi li tar ha Min da nao. Gin ta ‐
gan-ra son han ba la ud mi li tar an ut ro nga pagtutukod han US han usa nga "gin-nga ‐
ra nan nga mi syo n" nga nag tu got han pir mi han nga pre sen sya han mga sun da lo nga 

TRAYDOR hiya.
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Ame ri ka no ha ka tu na an han Pi li pi nas bi san wa ray ini gin pir ma han nga tra ta do. Igin ‐
tukod han US an Ope ra ti on Pacific Eag le-Phi lip pi nes (OPE-P) ha pu sod mis mo han 
Ma ra wi had ton Oktub re 2017. Hi ni nga pa na hon, usa an OPE-P ha du ha nga gin- nga ‐
ra nan nga mi syon (an usa amo an Ope ra ti on Inhe rent Re solve ha Syria) nga igin lan ‐
sar han US ha bug-os nga ka li bu tan. Igin hi mo han US ha du ha nga na sud (ha ka so 
han Pi li pi nas ha Ma ra wi ngan ha Syria, ha Raqqa) an mga panmomba ngan pan ru mok 
han bu ru bug-os nga syu dad. Ka hu man pag pul bu sa an Ma ra wi ngan gin-a nun syo ni 
Du ter te nga "na ka tal was" na ini ti kang ha mga "te ro ris ta," dugang pa nga gin pa ku ‐
sog ngan gin pa hi lu ag an mga ope ra syon han OPE-P agud lup gu pon di ri la an Min da ‐
nao kun di an bug-os nga na sud. 

Had ton Hun yo, igin-a nun syo han Bu reau of Conflict and Sta bi liza ti on Ope ra ti ons 
(BCSO) han US Sta te De partment an pagtukod han usa pa nga prog ra ma nga 
"kontra-te ro ris mo" nga ma las tar hin tu lo ka tu ig. Na ka ta dong ini nga prog ra ma ha 
pag la lan sar han mga ope ra syon nga si bil-mi li tar ha mga pinili nga lu gar ha Min da nao 
ha ba la yan han "who le-of-na ti on approach."

Ba li ka tan ngan iba pa nga pag pa pa hia ra mi li tar. Ila rum han re hi men Du ter ‐
te, dumako an pre sen sya han mga sun da lo nga Ame ri ka no ngan nag-ag sub an ira 
mga ak ti bi dad ha na sud. Ha nag la bay nga du ha ka tu ig, may usa nga ak ti bi dad mi li tar 
an US ha na sud ka da du ha kaad law. Ka da tuig na ti ka da ko an ihap han mga tro pa nga 
Ame ri ka no nga na par ti si par ha mga ope ra syon mi li tar nga igin lan sar ha ta hub han 
mga "gintig-ob nga pag pa pa hia ra." Ti kang Peb re ro tub tub Abril la hi ni nga tuig, di ri 
ma me nos ha 12,000 nga tro pa nga Ame ri ka no an nagsurusasliwan pa ra mag hi mo 
han magkalain-lain nga ope ra syon mi li tar ha ka tu na an ngan ka da ga tan han na sud. 
Had ton Ma yo, igin-a nun syo han mga upi syal mi li tar han US nga ma dob le pa an ihap 
han mga sun da lo nga ma par ti si par ha mga pag pa pa hia ra ha Pi li pi nas ha ma su nod 
nga tuig. La baw pa hi ni, gi na mit na han US an Pi li pi nas ko mo ka lu ga ri ngon nga lu gar-
pag pa pa hia ra an. An Ba li ka tan, nga had to anay bilateral (giu tan la han US ngan Pi li ‐
pi nas), gin hi mo na nga mul ti la te ral ngan re gu lar na nga na par ti si par din hi an 
Austra lia, Ja pan ngan iba pa nga mga na sud. 

Pag ga mit ha ka da ga tan. Wa ray pag res pe to nga gin-ga mit han US an ka da ga ‐
tan han Pi li pi nas ko mo ara gi an ngan pahuwayan han dag ko nga bar ko pan-ger ra hi ni 
nga kaagsuban nag da da ra han mga ar mas nuk le yar. Ha ta hub han mga ope ra syon 
pa ra ha “free dom of navi ga ti on” (ka lib ri han ha pag bi ya he) ngan mga gintig-ob nga 
mga pag pa pat rul ya kau pod an Coast Guard han Pi li pi nas, nag bu tang an US han mga 
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bar ko hi ni di ri la ha ka da ga tan han Pi li pi nas kun di pa ti ha mga ka da ga tan han mga na ‐
sud nga diri natugot han ira pan mai ha an nga pre sen sya. Usa hi ni an Su lu-Su la we si Sea 
giu tan han Indo ne sia, Ma lay sia ngan Pi li pi nas. Igin lu lu sot li wat han US an pre sen sya 
han mga bar ko nga pan-Coast Guard hi ni ha South Chi na Sea ha pag se ring nga mag se ‐
ser bi ini nga "pro tek syo n" han mga na sud ha Sout he ast Asia nga "wa ray kapas nga 
mag de pen sa ha ka lu ga ri ngon" kontra ha Chi na. Nag la tag ini han net work han mga ra ‐
dar ha mga bay ba yon han Pi li pi nas agud su bay ba yan an mga ak ti bi dad han Chi na ha 
South Chi na Sea. Pa na-pa na hon, na du ong an mga bar ko han US ha mga duungan han 
na sud agud lib re nga ma ka kag li aw-li aw an mga sun da lo nga Ame ri ka no ha mga syu dad 
ngan bar yo sam tang gin-aa yad ngan natambak han ba su ra an ira mga bar ko. 

Pagsarig ha ayu da ngan ar mas. Nag la la um hi Du ter te ngan an iya AFP ha pon do 
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ngan higa mit-mi li tar han US, sukwahi han pi nan ham bog ni ya nga maa ro o ma pa lit 
han ar mas ha Chi na ngan Rus sia. Ha nga ran han mo der ni sa syo n ku no, di ru di ret so an 
pag tam bak han US han ka da an nga higa mit-mi li tar ngan iba pa nga ma ter yal agud 
sulayan an du not ngan ku rap nga AFP. Had ton nag la bay nga tuig, ina bot ha ₱35 bil ‐
yon an ba lor han igin ba lig ya hi ni nga higa mit mi li tar pi naa gi han prog ra ma nga 
Excess Defen se Articles kun diin igin ba lig ya han US ngan han mga al ya do hi ni an sob ‐
ra o ka da an na hi ni nga mga higa mit mi li tar su gad han mga bar ko, pu sil ngan edro. 
Gin ha ha kin han mga he ne ral ni Du ter te an mga kontra ta ha mga pri ba do nga 
kompaniya nga Ame ri ka no nga nag ba ba lig ya han na sa bi nga mga ar mas. 

Pag pa pa tu man han ma ka-US ngan kontra-ka taw han nga mga palisiya. Wa ‐
ray gin bag-o, kun di dugang pa nga gin pag ra be ni Du ter te an ma ka-US ngan kontra-
ka taw han nga mga ka sa ra bu tan, prog ra ma ngan kaa yu san ha eko no mi ya, pu li ti ka 
ngan ki na bu hi han na sud. An had to anay nga mga prog ra ma nga wa ray mai lu sot ha 
nag la bay nga mga de ka da, su gad han du gang nga mga bu his, na hi mo ni ya nga 
apurahon ha Kong re so. 

Di ru di ret so ni ya nga igin pa tu man an mga prog ra ma nga igin dik ta han mga insti ‐
tu syon nga do mi na do han US su gad han World Bank, Inter na tio nal Mo ne tary Fund 
ngan Asi an Deve lop ment Bank. Kau pod din hi an Phi lip pi ne Ru ral Deve lop ment Prog ‐
ram, K-12 ngan iba pa nga neo li be ral nga palisiya ha edu ka syo n, ngan 4Ps. Ka sa gu ‐
bay hi ni ni ra an dag ko nga utang nga ba bay dan han mga Pi li pi no sa kob han hi la ba 
nga pa na hon. 

Ga mit an ser ye han mga ka su gu anan nga ehe ku ti bo, la baw li wat nga igin-ab re ni 
Du ter te an lo kal nga eko no mi ya ha pa nga wat han mga transna syu nal nga kor po ra ‐
syo n. Ha ta hub han "pan-aag hat han da yu han nga ka pi tal" ngan pag pa ray hak han 
pag ma ma nu pak tu ra, igin du so ni ya an "pag pa dag mit" ha pro se so han pag ne ne go syo 
han mga langyaw ha mga sek tor nga pa re ho gin tu tu got ngan wa ray ig tu got han 
Konsti tu syon nga 1987. Pi ra ka be ses li wat ni ya gin-a ten tar nga apurahon an char ter 
cha nge o pag bag-o ha konsti tu syon nga igin du so han mga ne go sya nte nga Ame ri ka ‐
no. 

Bi san man hi ra yo nga mas gu ti an implu wen sya han Chi na ha eko no mi ya, pu li ti ‐
ka, kul tu ra ngan mi li tar han na sud ig tan ding ha US, pa da yon ini nga na da ko tu ngod 
ha to do-to do nga paglinanat ni Du ter te han mga pa bor ngan pon do ti kang ha mga 
upi syal ngan kum pan ya nga Chi ne se. Upat ka be ses na hi ya nga ku mad to ha Chi na 
agud mag pa li mos ha pre si den te hi ni nga hi Xi Jin ping ngan mga mo no pol yo ka pi ta lis ‐
ta nga Chi ne se. Ha ka da pag bi si ta, gin-a reg lo ni Du ter te an mag tam bok nga kontra ta 
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pan-imprastruk tu ra giu tan han gub yer no nga Chi ne se, mga pri ba do nga kontrak tor 
ngan Pi li pi no nga bur ge sya -kumpra dor. Na kob ra hi ya ngan an iya mga ka kun sa bo ha 
es ta do han mga kik bak ngan pa bor ti kang ha magkaluyo nga ga pil. 

Pag ba ba lig ya han soberaniya. Na mi ngaw hi Du ter te atu ba ngan han pas pa san 
nga pag ti tin dog han Chi na han mga pa si li dad mi li tar ha mga is la nga may so be ra no 
nga ka tu ngod an Pi li pi nas, nga nag ti kang had ton 2014. Wa ray ni ya ig-in sis ter an ka ‐
tu ngod han Pi li pi nas nga igin-un dong ha de si syon han in ter na syu nal nga kor te nga 
nag sa lik way ha pag-am kon han Chi na ha ka bug-u san han South Chi na Sea. Iginpa ‐
panar hug ni Du ter te an pag ra ra son nga "di ri na ton ka ya ger ra hon" an Chi na ngan 
"ma ruru mok la an aton huk bo pan da gat" agud ta gan-ra son an pagdiri ni ya nga tu ‐
min dog kontra hi ni nga pa na na lum pi gos. Ha su gad, igin lu sot ni ya di ri la an mi li ta ri ‐
sa syon han Chi na, kun di pa ti an han US, ha ka da ga tan han Pi li pi nas. 

Burgos Reef, kaparte han Spratly

Pag su bas ta han re kur so. Gin pa bay-an li wat ni Du ter te nga ma ngis da an 
parupangisda nga Chi ne se sa kob han eksklu si bo nga so na pan-e ko no mi ya han Pi li pi ‐
nas hin wa ray mul ta o pe na li dad, bi san ha mga ka so nga na ka ra ut ini hi ra ha ka ri ku ‐
han han da gat ngan parupangisda nga Pi li pi no. Gin de pen sa han pa ni ya an pan lu lu pot 
han Chi na ha re kur so pan da gat ha pag se ring nga "may ka tu ngod" hi ra hi ni, ngan 
gin-gi pit an mga Pi li pi no nga parupangisda nga may sa dang nga kai sog nga mag rek ‐
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Proyekto

Subic‑Clark Railway Project

Ambal‑Simuay River and Rio Grande 

de Mindanao River Flood Control Projects

Chico River Pump Irrigation Project

PNR South Long‑haul (Manila‑Bicol)

New Centennial Water Source – 

Kaliwa Dam Project 

Rehiyon

Region III

Region XII

CAR, Region II

Region IV‑A; V 

Region IV‑A; NCR

Balor 

₱      50 B

₱   39.2 B

₱     4.3 B

₱ 175.3 B

₱   12.2 B

Pinakadagko nga proyekto nga pan‑imprastruktura 
nga popondohan han utang tikang ha China

la mo. 
Pe ro la baw pa din hi an pag ba ba lig ya ni ya han tu na ngan iba pa nga na tu ral nga 

re kur so ka bal yo han pau tang ngan kik bak pa ra ha iya pa mil ya, mga alipures ngan 
gin pa bo ran nga bur ge sya -kumpra dor. Gin ba la yan ni ya an prog ra ma nga Build, Build, 
Build agud pa yungan an mga pam pub li ko nga kontra ta nga iginbaligya ni ya ha Chi na. 
Agud pa sa yo non an pag sa kob han Chi na, gin ba li kad ni ya an had to anay mga restrik ‐
syo n, su gad han pag di ri ha mga kompaniya nga Chi ne se nga ma ki par te ha mga pro ‐
yek to pan-e ner hi ya. Ha ka bug-u san, 12 nga pro yek to pan-imprastruk tu ra an popon ‐
do han han Chi na pi naa gi han mga pau tang ngan ayu da. Nabalor ini nga mga pro yek ‐
to hin ₱301 bil yon. 

Ka bal yo hi ni nga mga utang an mag ra ut nga pro bi syon su gad han pag-am kon 
han Chi na han tu na ngan re kur so kun di ri ma bay dan an mga utang, ngan pag-a bu yon 
nga mag pai la rum ha usa nga “in ter na syu nal” nga kor te ha Chi na nga as ya an ma hus ‐
ga kun may mga ka ri gu mok ha kontra ta. 
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Hul-os nga pag pa pa ku ri an dul-ong han pag ha ha di ni Du ter te. Grumabe an kri sis 
ha pa ka bu hi an ngan bi nag sak an eko no mi ya bu nga han iya kontra-kab las nga 

mga palisiya nga neo li be ral. Di nu roy an dis-emple yo ngan su mi rit an pre syo han mga 
papliton sam tang nag pa bi lin nga himubo an su hol. Makangaralas li wat an mga pa ‐
ngu wat ni Du ter te ngan per wi syo nga dul-ong han na du du not ngan diri-sa dang nga 
ser bi syo pan ka ti ling ban ngan ba ta kan nga yu ti li dad nga kontro la do han pri ba do nga 
mga kompaniya, hi lua gan nga pan lu lu pot han tu na ngan dis lo ka syon ha ka bar yu han 
ngan ka syu da ran. 

Han ig pa tu man han re hi men had ton Ene ro 2018 an TRAIN law su bay ha re ko ‐
men da syon han The Arang ka da Phi lip pi nes Project (TAPP) han Ame rican Cham ber of 
Com merce, nag bug-at an pa ras-a non nga bu his ngan lumupad ti pa ig baw an pre syo 
han pag ka on ngan iba pa nga ba ta kan nga mga pa  ngi na hang lan. Had ton nag la bay 
nga tuig, ina bot ha 5.2% an abe reyds nga tan tos han impla syo n, pi na ka dag mit nga ti ‐
nu ig nga pag si rit han pre syo ha ha ros usa ka de ka da. 

Pi na ka ma sa kit ha 
bur sa han ka taw han an 
pag hi ta as han pre syo han 
bu gas. Ti kang 2017, hi ni ‐
ta as an pre syo han bu gas 
hin abe reyds nga 10% 
had ton 2018 si gon ha da ‐
tos han reak syu nar yo nga 
gub yer no. Ka du ngan li ‐
wat hi ni nga nag hi ni ta as 
an pre syo han pet rol yo 

ngan iba pa nga pro duk to nga pag ka on su gad han is da ngan uta non. Had ton nag la ‐
bay nga tuig, ku mi ta an re hi men han ₱43.4 bil yon ti kang ha pa nu nu kot han du gang 
nga bu his ha pet rol yo. Ha ka bug-u san, na kag ti rok an gub yer no ni Du ter te han ₱68.4 
bil yon tu ngod ha du gang nga bu his. 

PAKURI hi ya.



Lumupad ti pa ig baw an tan tos han impla syon du rot han TRAIN had ton 2018. An 
pag hi mu bo hi ni ngad to ha 3.2% had ton Ma yo wa ray mag ka hu lu gan nga naghimubo an 
pre syo han mga papliton ngan ba yad ha ser bi syo. 

Tu ngod ha TRAIN, gin tan ti ya nga na kal ta san hin ₱800-₱4,000 an ki ta han pi na ka ‐
kab las nga pa mil ya ka da tuig. 

Pakuri ha mga tra ba ha dor ngan ba gat ra ba ha dor. Pau ru-ut ro nga gindid-an ni 
Du ter te an pa na wa gan han mga tra ba ha dor pa ra ha na ka bu bu hi nga du gang nga su ‐
hol, nga du ha ha pri ba do ngan pam pub li ko nga sek tor ga was ha mga sun da lo ngan pu ‐
lis. Had ton Hun yo, ut ro nga gin di ri han re hi men an pe ti syon han mga tra ba ha dor ha 
Na tio nal Ca pi tal Re gi on, pa bor ha kontra-pe ti syon han mga ka pi ta lis ta, ha pag ra ra son 
nga hinibubo an impla syo n. 

Mas da ko pa an gintatapyas han impla syon ha ti nu od nga ba lor han su hol itan ding 
ha igin hi ta as hi ni. Bi san man nga humitaas hin ₱46 ngadto  ha ₱537 an mi ni mum nga 
su hol ha Na tio nal Ca pi tal Re gi on ti kang Hul yo 2016, natapyasan na man an ti nu od nga 
ba lor hi ni ya na hin ₱81 tu ngod ha impla syo n. An nasering nga mi ni mum, nga pi na ka hi ‐
ta as ha bug-os nga na sud, wa ray pa ha ka tu nga han ₱1,209 nga gin ki ki na hang lan nga 
ba lor pa ra ma bu hi hin di sen te an usa nga pa mil ya nga unom an kaa pi. 

Naggra be li wat an dis-emple yo ngan pi na ka pin tas an ka rat-an hi ni ha sek tor han 
ag ri kul tu ra. Ha nag la bay nga du ha ka tu ig, ina bot ha du ha ka mil yon nga tra ba ho ha ag ‐
ri kul tu ra an na wa ra. Ha ka bug-u san, di ri ma me nos ha 11.3 mil yon an wa ray ngan ku ‐
lang an tra ba ho had ton 2018. 

Igin pa pa ki ta han mis mo es ta dis ti ka han es ta do nga himubo ura-ura an ihap han 
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tra ba ho nga na hi mo ni Du ter te. Ha sya han nga du ha ka tu ig ni ya ha po der, na kag hi mo 
la han ne to nga 81,000 bag-o nga tra ba ho ka da tuig. Ini na an pi na ka hi mu bo ti kang pa 
had ton 1986. Nailista li wat had ton 2017 an pi na ka da ko nga pag ha li got ha emple yo sa ‐
kob han 20 katuig kun diin 663,000 an na wa ra yan han tra ba ho. 

Tu ngod ha ura-ura kadako nga ihap han wa ray tra ba ho, na pi ri tan an mga tra ba ha ‐
dor nga su ma kob ha mga mag ti yu pi on nga kaa yu san nga kontraktwal ngan ku ma ra wat 
han ura-ura kahimubo nga su hol. Ka ba lis ka ran ha saad ni Du ter te nga ta pu son an 
kontraktwa li sa syo n, igindagmit ni ya an pag sa ba la ud han Secu rity of Te nu re Bill nga 
mag-iinsti tu syu na li sa ha kontraktwa li sa syon ha por ma han job out so urcing contracting 
ngan subcontracting nga pa re ho nag tu tu got ha dag ko nga kompaniya nga ku mu ha han 
mga tra ba ha dor ha mga ahen sya han pagtra ba ho. Ka su nod ini han pag pa pa tu man ni ya 
ha ku no hay kontra-kontraktwa li sa syon li wat nga Execu tive Order 52 ngan De partment 
of La bor and Employ ment Order 174. 

An ka wa ra yan han pa ka bu hi an an nag du du so ha mil yun-mil yon nga ka taw han nga 
ma mi ling han bi san ano na la nga ma pag ka ki ta an. Kaagsuban hi ra nga na ti ti rok ha mga 
kab las nga ko mu ni dad ngan na sa kob ko mo mga tra ba ha dor ha mga mer ka do, konstruk ‐
syo n, nag ba ba lig ya o na mu mu hu nan han ta la gud ti nga pag ba ba lig ya. Na ka da ha 80% 
han mga tra ba ha dor an aa da ha gin -nga ra nan nga "infor mal eco nomy" o mga tra ba ho 

ngan pa ka bu hi an nga di ri na ka pai ‐
la rum ha re gu la syon han es ta do. 

Atu ba ngan han pan ka bug-u ‐
san nga ka wa ra yan han tra ba ho, 
na du du so li wat nga kumadto ha 
langyaw an mil yun-mil yon nga tra ‐
ba ha dor pa ra ku mi ta. Si gon ha da ‐
tos han es ta do, maabot 3,428,943 
nga tra ba ha dor nga Pi li pi no na an 
gi na was ha na sud ti kang Ene ro 
2017 tub tub Hun yo 2018, ka tug ‐
bang han 6,269 ka da ad law. 

Pakuri ha mga pa rag-u ma. 
An mga palisiya ni Du ter te ha ag ‐
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ri kul tu ra hi lua gan nga na pa tay ha pa ka bu hi an han mga pa rag-u ma ngan la baw nga 
nag pa bag sak ha pro duk syo n. Kau pod din hi an Rice Import Li be ra liza ti on Law (li be ra li ‐
sa syon ha im por ta syon han bu gas) ngan an palisiya han pagdinagmit ha hi lua gan nga 
kum ber syon han mga tu na nga ag ri kul tu ral. Atu ba ngan ini han nag pa pa bi lin nga prob ‐
le ma ha ka wa ra yan han tu na han mil yun-mil yon nga nag hu hu lad nga gin pa pa ku ri an li ‐
wat han pyu dal nga ple te ngan ka wa ra yan han me ka ni sa syon ngan sub sid yo han es ta ‐
do. 

Ko mo pag su nod ha dik ta han World Tra de Orga niza ti on, igin pa tu man ni Du ter te 
an hul-os nga li be ra li sa syon ha im por ta syon han bu gas had ton Peb re ro. Gin bung kag 
hi ni nga ba la ud an had to anay palisiya han pag li mi tar ha ka da mu on han bu gas nga 
poy de nga ipa sa kob ha na sud ko mo pro tek syon ha lo kal nga pro duk syon han hu may. 
Tu ngod ha pagbaha han mas ba ra to nga bu gas, gin la lau man nga maal kan se an 2.4 
mil yon nga pa rag-u ma han hu may ngan pagbagsak ha sugad han lo kal nga pro duk syon 
han hu may. Ka tu yu anan li wat hi ni nga pi tad an pwer sa hon nga ma bang krap an mga 
pa rag-u ma han hu may, ihunong an pro duk syon ha mga hu ma yan ngan idu so an kum ‐
ber syon han ira mga tu na. La baw hi ni nga gin ru mok an kapas han na sud ha lo kal nga 
pro duk syon nga ag ri kul tu ral ngan an se gu ri dad hi ni ha pag ka on. 

Ka su nod hi ni, igin-apura ni Du ter te an pag sa ba la ud ha Na tio nal Land Use Act, 
agud pa dag mi ton an rek la si pi ka syon ngan kum ber syon han mga tu na nga ag ri kul tu ral 
ngan mga tu na nga pam pub li ko. Ko mo pag pa ngan dam, sus ru nod an pag pa ga was han 
De partment of Agra ri an Reform han mga ka su gu an pa ra pa da lu nu ton an pro se so ha 
kum ber syon hi ni ha re si den sya l, ko mer syal ngan in dustri yal nga ga mit. Ka tu yu anan 
hi ni nga mga pi tad nga hi mu on nga li gal an re kon sentra syon han mga tu na nga um ha ‐
nan ngan ka pu pu yu ngan ha ka mot han dag ko nga aga ron may tu na ngan bur ge sya -
kumpra dor. Gin-ga ga mit na ini ya na agud pa la ya son an mga pa rag-u ma ngan Lumad 
ha mga tu na nga tar get nga ti tin du gan han hi gan te nga mga imprastruk tu ra ila rum 
han iya prog ra ma nga Build, Build, Build. 

Ma pan-u wat nga mga re por ma. Gin-ga mit ni Du ter te an le hi ti mo nga ara ba han 
ka taw han agud ig lu sot an mga re por ma nga ku no hay mag ha tag han lib re nga ser bi syo 
su gad han edu ka syo n, pag pa pa tam bal ngan iri ga syo n, pe ro ha aktwal nag ga ran ti ya la 
ha ki ta han mga lo kal ngan langyaw nga ka pi ta lis ta. Wa ray gin bag-o hi Du ter te ha 
naek sis ter nga pa ta ka ran han pag ta li kod han es ta do ha res pon si bi li dad hi ni nga mag ‐
ha tag hin ser bi syo pan ka ti ling ban. 
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Ha sek tor han edu ka syo n, igin pa tu man ni ya an Univer sal Access to Qua lity Ter ‐
ti ary Educa ti on Law had ton 2017 nga may dek la ra do nga ka tu yua nan nga hi mu on 
nga lib re an mat ri ku la ha ko le hi yo. Kun di tu ngod kay ku lang an igin-ga hin nga pon do 
pa ra hi ni, magkalain-lain nga ba ray dan pa gi ha pon an gin su su kot han mga pam pub li ‐
ko nga uni ber si dad. Kau pod ha mga ma ni ob ra han re hi men an pag pa ga was han usa 
nga me mo ran dum had ton Abril nga nag tu tu got ha pag su kot han 141 nga kla se han 
mga ba ray dan. Gin pa hu got li wat an pro se so han pag sa kob ngan gin li mi tar an ihap 
han mga es tud yan te nga ma ka sa kob ha mga pam pub li ko nga ko le hi yo ngan uni ber si ‐
dad. 

Su gad  li wat, gin-ga ga mit han es ta do an ba la ud agud mag bu hos han pam pub li ko 
nga pon do ha mga pri ba do nga eskwe la han ila rum han Ter ti ary Educa ti on Sub sidy 
(TES). Ti kang han ig pa tu man an ba la ud, nag ta la an an re hi men han ₱30 bil yon agud 
pon do han an mga pri ba do nga uni ber si dad nga ma ka ra wat han mga es tud yan te nga 
di ri akos ka raw ton ha mga pam pub li ko nga eskoylahan. Ini nga ba lor ha ros ka tug ‐
bang na han ₱33 bil yon nga bad yet nga igin-ga hin pa ra ha mga pam pub li ko nga uni ‐
ber si dad. 

Ha sek tor han ka lib su gan, gin pir ma han na man had ton Peb re ro an Univer sal 
Health Ca re (UHC) Law nga ka tu yu anan ku no nga ha ta gan han ser bi syo nga pan ka ‐
lib sugan an nga ta nan nga ka taw han. Ku no, nga ta nan ipa sa kob ha Na tio nal Health 
Insu rance Prog ram. Imbes nga mag ta la an han ka du ga ngan nga pon do pa ra pa kus ‐
gon an mga pam pub li ko nga hos pi tal, gin pa ku sog hi ni an sis te ma han pri ba do nga 
pag ga ran ti ya pi naa gi han PhilHealth nga nag-oob li gar han re gu lar nga kontri bu syon 
han mga kaa pi hi ni. Gin-ga ga mit an pon do hi ni agud ma da lu not nga ma kag paa was 
han pon do ha mga pri ba do nga ospital ngan balay-tambalan nga ma ka ra wat han mga 
pa sye nte nga di ri akos nga di rek ta nga ser bi syu han han gub yer no. 

Ha lu yo na man han ba la ud ha lib re nga iri ga syon nga igin pa tu man ni Du ter te 
had ton 2017, nag pa bi lin nga inu til an iya re hi men atu ba ngan han hi lua gan nga ka la ‐
mi dad du rot han kat hu raw. Had ton ka ta pu san han Mar so, uma bot na ha ₱4.35 bil ‐
yon an ba lor han tanum nga na hi bang. Ha ka bug-u san, wa ray pa ha ikau pat han mga 
um ha nan nga an gay nga may iri ga syon an na ser bi syu han han iri ga syo n, ngan nag pa ‐
bi lin nga du not an mga imprastruk tu ra pa ra hi ni. Ha ka so han Cor dil le ra, gin-ga ga ‐
mit pa an nasering nga ba la ud agud idu so an pag tin dog ha Chico River Pump Irri ga ‐
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ti on Project han mga ka pi ta lis ta nga Chi ne se. 
Ha sek tor han transpor ta syo n, pag ka wa kay ha pa ka bu hi an an dul-ong han la ‐

rang nga "mo der ni sa syo n" han dyip ni Du ter te ha mga dray ber ngan ope rey tor. Ha 
esen sya, ka tu yu anan la hi ni nga ga ran ti ya han an ki ta han mga transna syu nal nga 
kompaniya nga nag hi mo han sa rak yan pi naa gi han pag di ri ha pag ga mit han mga ka ‐
da an nga dyip ha pa ma sa da. Kau pod an in te res, gin tan ti ya nga mag ka ba lor an mga 
e-jeep ney, mga jeep ney nga gin pa da la gan han so lar-po wer o may Eu ro 4 en gi ne nga 
igin ba lig ya ni Du ter te, ha ba lor nga ₱2.1 mil yon ka da yu nit. La hos kau pay ini ha 
kapas han or di nar yo nga dray ber ngan ope rey tor. 

Pal pak nga ser bi syo. Li nan daw ya na nga tuig an per wi syo nga dul-ong han pal ‐
pak nga pri ba do nga ser bi syo nga pa tu big ngan kur yen te ngan an kai nu ti lan han re ‐
hi men agud ini re sol ba hon. 

Mag-aan tos tub tub Agos to an mga re si den te han Met ro Ma ni la ngan iba nga ka ‐
ranit nga re hi yon tu ngod ha li mi ta do nga sup lay han irim non nga tu big. Ti kang pa 
had ton Mar so na wa ra yan na han tu big an gri po han mga re si den te bi san nga hi ta as 
pa an tu big ha Angat Dam nga pri mar ya nga gin ku ku ha an han sup lay han mga pri ba ‐
do nga ope rey tor. Igin pa sa ngil han re hi men an kat hu raw agud ig ta go nga du not 
ngan ku lang kau pay an mga imprastruk tu ra hi ni pa ra ha distri bu syon han tu big ngan 
pag ka ka rag han da ko nga bol yum han tu big tu ngod hi ni. Pa ra na li wat ini ta hu ban an 
ka ma tuo ran nga ga nan sya ngan di ri ser bi syo an pra yo ri dad han mga pri ba do nga 
ope rey tor. Ha lu yo han pal pak nga ser bi syo, pa da yon an pag si rit han ba ray dan ngan 
pag lo bo han tu bo han mga pri ba do nga kompaniya ha pa tu big. Had ton 2018, hi ni ta as 
hin 8% an ne to nga ki ta han Ma ni la Wa ter han mga Aya la ngadto  ha ₱6.6 bil yon. 

Ka du ngan hi ni, naa tu bang li wat an mga re si den te ha ro ta tio nal brow no ut o na ‐
ka is ked yul nga pag ka wa ra han kur yen te had ton kat hu raw. Du rot ini han du ru ngan 
nga pagserra han 20 nga plan ta nga nag su sup lay han kur yen te ha Luzon. Wa ray na ‐
hi mo hi Du ter te agud pug ngan an is ke ma nga du ru ngan nga pagserra hi ni ni ra ka da 
kat hu raw, nga pa maa gi han mga pri ba do nga ka pi ta lis ta agud ipi ton an sup lay ngan 
pahitas-on an pre syo han kur yen te. Gin pa hi mul san pa han mga ka pi ta lis ta ini nga 
prob le ma agud ig du so an pag ti tin dog han du gang pa nga mga plan ta nga pan-e ner hi ‐
ya nga hi mu on ni ra nga ga rat asan. 
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Bru tal ngan hi lua gan an ka ma da ra hug ni Du ter te ha pag pa pa tu man ni ya han tu lo 
nga "ger ra" kontra ha ka taw han. Na ru na pu lo na ka yu kot an ekstra hu di syal nga 

ginpatay han iya buwa nga "ger ra kontra-dru ga" nga ha aktwal ger ra ni ya kontra ha 
ka ri bal nga mga sin di ka to ha dru ga. Ha ros tu nga ka mil yon an na wa ra yan han uruk ‐
yan han pag pul bu sa ni ya ha Ma ra wi ha nga ran han "ger ra kontra-te ro ris mo" nga 
gin-ga mit ni ya agud ig pa tok an ba la ud mi li tar ha Min da nao. Gatus-gatos na man nga 
pa rag-u ma, tra ba ha dor, ka ba tan-u nan ngan pro pe syu nal an gin bik ti ma han iya "to ‐
do-ger ra" kontra ha rebolusyunar yo nga ka giu san ila rum han Oplan Ka pa ya pa an 
ngan pi na ka ur hi nga kam pan ya nga Ka pa na ta gan han AFP ngan PNP. 

"Ger ra kontra-dru ga." Gin ta gan-ra son ni Du ter te an iya kri men han hi lua gan 
nga pan ma tay ha pag se ring nga an mga adik ha dru ga "di ri ta wo" ngan ha su gad wa ‐
ray mga ka tu ngod ngan an gay la nga pa ta yon. Prin si pal nga tar get hi ni nga "ger ra" 
an mga kab las ha mga ko mu ni dad ngan mga kaa way ni ya ha pu li ti ka. 

Ma pu pu rot ha es ta dis ti ka mis mo han PNP nga had ton Hun yo 2019, ina bot na ha 
35,000 an ginpatay han mga per so nel ngan mga death squad hi ni ha mga ope ra syon 
nga "kontra-dru ga." Ma yor ya hi ni ni ra na hi ta bo ha Met ro Ma ni la ngan ka hi ra ni nga 
pru bin sya han Bu lacan. Sam tang, ti kang lu ming kod hi Du ter te ha po der, tu lo nga ki ‐
la lado nga pi nu no han ka ri bal nga mga sin di ka to an "gin yut ra li sa" han PNP. Usa ha 
ira sa kob mis mo han usa nga pre sin to pi na tay. 

Ma ka pi ra na ka be ses nga igin wa si was ni Du ter te an "narco list" o lis ta han han 
mga upi syal han gub yer no nga dabi ha dru ga kontra ha mga ka ri bal ha pu li ti ka. Gin-
ga mit ni ya ini agud had lu kon an mga lo kal nga upi syal ngan ga pi lan hi ya. Gin pag ra be 
ini had ton pa na hon han elek syon nga mid term had ton Ma yo 2019. 

Ha ka had lok nga pa pag ba tu non ha da mo nga ka so han pag pa tay, da yon na nga 
gi na was hi Du ter te had ton Mar so 2019 ha Ro me Sta tu te nga nagtukod ha Inter na ‐
tio nal Cri mi nal Court (ICC). Ka hu man ini mag pa ha yag an ICC han pag lan sar han pa ‐
ti kang nga im bes ti ga syon ha mga kri men ni Du ter te ila rum han ger ra kontra-dru ga 
had ton Peb re ro 2018. 

MADARAHUG hiya.
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Ba la ud mi li tar ha Min da nao. Ha nga ran han pag pu gong ha te ro ris mo, gin wa kay ni 
Du ter te an syu dad han Ma ra wi ngan igin pai la rum an bug-os nga is la han Min da nao ha 
ba la ud mi li tar. 

Igin tam bak ni Du ter te had ton 2017-2018 an 75 nga ba tal yon pang kom bat han Phi ‐
lip pine Army ha Min da nao. Ha bug-os nga du ha ka tu ig nga imple men ta syon hi ni, 
nailista an da ko nga ihap han pag ta la pas ha taw ha non nga ka tu ngod. Ina bot ha 
423,538 an pwer sa han nga nag-e bak wet, 348,081 an bik ti ma han panmomba ngan 93 
an bik ti ma han ekstra hu di syal nga pag pa tay. Had ton Ma yo, nai su mat nga na ka da 
100,000 pa nga mga bak wet an wa ray ma ka ba lik ha ira ba lay, sam tang mas da mo pa an 
wa ray pa ka bu hi an. 

Pan-gi gi pit ha li gal nga de mok ra ti ko nga ka giu san ngan mga ka ri bal ha pu li ti ‐
ka. Mag ka di ru di la in nga la rang an igin pa tu man ni Du ter te agud pa mi nga won an iya 
mga kri ti ko, mga ak ti bis ta, abogado ngan mid ya. Gin pug ngan an pag-a to han ka taw han. 
Wa ray-wan tas an mga pag pa tay, pag su long ngan pag-a ta ke ha mga pa rag-u ma, tra ba ‐
ha dor ngan iba pa nga sek tor. Bi san an kon ser ba ti bo nga opo si syon di ri tal was ha iya 
pan-gi gi pit. 

Igin pap ri so ni ya hi Sen. Lei la de Li ma, usa ha pi na ka pin tas nga kri ti ko han iya "ger ‐
ra kontra-dru ga" ha ka so nga pag ba ba lig ya han ili gal nga dru ga. Gin pai was ni ya ha 
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pwes to ko mo pu no nga ma histra do han Kor te Sup re ma hi Ma ria Lour des Se re no had ‐
ton Ma yo 2018. Gin tar hug, gin had lok ngan gin-gi pit ni ya an mga ma ma ma ha yag, nga ‐
du ha ha tra di syu nal ngan in de pen dyen te nga mas mid ya. Pi nung kay an iya pan-gi gi pit 
ha pag sa la wad han ka so kan Ma ria Res sa, CEO han Rappler ngan pag-a res to ha iya 
had ton Peb re ro 2019. 

Pi na ka ma pin tas an ata ke ha prog re si bo ngan de mok ra ti ko nga ka giu san ma sa ha 
ka bar yu han ngan ka syu da ran. Wa ray-pi li nga gin pa sa ngi lan an mga pa rag-u ma ngan 
mi nor iya nga kaa pi o tag su por ta han Ba gong Huk bong Ba yan, gin pa ra da ngan gin pa ‐
ga was nga mga "re bel de nga nag su ren der."

Ha mga ko mu ni dad, nanhulog han bom ba, nangistra ping ngan nanunog an mga 
sun da lo han AFP. Nag hi mo hi ra han mga sus te ni do ngan na ka po kus nga mga ope ra ‐
syon nga ura-u ra nga na kaa pek to ha pa ka bu hi an han mga pa rag-u ma. Ginpaserra ni 
Du ter te ngan han AFP an mga pang ko mu ni dad nga eskoylahan nga Lu mad ngan gin-gi ‐
pit an mga es tud yan te, mag tu rut do ngan tag su por ta hi ni ni ra. 

Ha ka syu da ran, gin pun tir ya ni Du ter te an ka tu ngod nga mag-or ga ni sa ngan mag ‐
pa ha yag han magkalain-lain nga de mok ra ti ko nga sek tor. Igin la rang ni Du ter te an im ‐
ben to nga “Red Octo ber” ngan mga ous ter mat rix nga nag sum pay ha mga or ga ni sa ‐
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syo n, per so na li dad ngan pu li ti ko ha usa nga iskema nga pag pa lag pot agud tar hu gon 
hi ra ngan pug ngan an ira pa ki kig-u ru sa ha mga de mok ra ti ko nga sek tor. Ma li syo so hi ‐
ra nga gin sum pay ha re bo lu syunar yo ngan ar ma do nga ka giu san agud ta gan-ra son an 
pan ma tay, pan-gi gi pit ngan iba pa nga ar ma do nga ata ke ha mga in di bid wal, or ga ni sa ‐
syon ngan insti tu syon nga li gal. 

Gin pa pa da kop ngan gin sasa law dan han mga hi ni mu-hi mo nga ka so an mga li der 
ma sa. Had ton Hun yo, may da na 532 nga pri so pu li ti kal, 209 ha ira gin-a res to ila rum 
han re hi men Du ter te. 

Pag pa tay ha pro se so pan ka mu ra ya wan. Sa kob han ha ros usa ka tu ig ngan tu lo 
ka bu lan, nag ta li ngu ha an du ha nga pa nel han Na tio nal De mocra tic Front of the Phi lip ‐
pi nes (NDFP) ngan Gob yer no ng Re pub li ka ng Pi li pi nas nga ma bug-os ngan ma pir ma ‐
han an tu lo pa nga ka sa ra bu tan su bay ha pagkasusrunod hi ni: an ka sa ra bu tan ha mga 
re por ma nga so syo -e ko no mi ko, re por ma ha pu li ti ka ngan konsti tu syon ngan pan-ur hi, 
pag ta pos han agway ngan dis po si syon han mga pwer sa. 

Sumakob an NDFP, Ba gong Huk bong Ba yan (BHB) ngan Par ti do Ko mu nis ta ng Pi li ‐
pi nas (PKP) ha wa ray-ta la an nga ukoy-bub to. Nag pur si ge an NDFP nga ig-andam an 
bo ra dor han Compre hen sive Agree ment on Social and Eco no mic Reforms (CASER) 
agud pag-u ru sa han ngan pir ma han han du ha nga ga pil. Ha lu yo hi ni, gin ta lik dan ni Du ‐
ter te an pla no nga ut ro nga pag-ab re han eres tor ya had ton Oktub re 2017 ngan lu god 
igin-ga was ni ya an Procla ma ti on No. 360 had ton Nob yembre 2017 agud usahan-nga-
ga pil nga tapuson an ne go sa syo n. Gin -nga ra nan ni ya nga te ro ris ta an PKP ngan BHB 
pi naa gi han Procla ma ti on No. 374. Tray dor ni ya nga gin pa tik ti kan, gin pa da kop ngan 
gin pa pa tay an mga kon sul tant han NDFP. 

Na tio nal Task Force ngan iba pa nga ka su gu an nga pa sis ta. Sus ru nod nga mga 
ka su gu anan an igin-ga was ni Du ter te agud ig sis te ma ti sa an pan-gi gi pit ha li gal nga 
de mok ra ti ko nga ka giu san ngan itadong an bug-os nga bu ruk ra sya han es ta do ha kam ‐
pan ya nga "kontra-in sur hen si ya." Pi nung kay an iya mga pi tad hin iga was ni ya an 
Execu tive Order 70 had ton Di sye mbre 2018, nga nag bug-os han Na tio nal Task Force 
(NTF) "a gud ta pu son an lo kal nga ko mu nis ta nga ar ma do nga ka sa mu kan." Ha nga ran 
han "who le-of-na ti on approach," an magkalain-lain nga ahen sya han gub yer no ngan 
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Maaram ba kamo?

 An ter mi no nga 

“whole‑of‑na ti on 

approach” syahan nga  

gin‑ ga mit ha Oplan Ba ya ‑

ni han ngan ginpurot ha 

“who le‑of‑government” 

nga nakada ha Coun ter‑

insur gency Gui de han US 

Sta te De partment hadton 

2009. Gin‑gamit ini nga 

prog ra ma ha Iraq ngan  

Afgha nis tan. 

mga lo kal nga upi syal han gub yer no gin hi mo nga 
ikog han AFP ha kontra-in sur hen si ya. Gin-ga ga ‐
mit ini hi ra ha pan-gi gi pit, pag la nat, pa nar hug o 
pag sa la wad han ka so kontra ha mga or ga ni sa ‐
syon ngan insti tu syon nga gin-akusaran nga 
"pren te" han PKP/BHB. Ha du so han AFP, gin-
oob li ga an mga lo kal nga gub yer no nga mag pa ‐
ga was han dek la ra syon nga per so na non gra ta 
kontra ha PKP ngan BHB. 

Gin ti nag la was han gin bug-os nga AFP-PNP 
Joint Cam pa ign Plan Ka pa na ta gan 2018-2022 
an ka tu yu anan ngan pa maa gi han NTF. Ha ba li ‐
tang nga lo kal, igin pa tu man hi ni an bru tal ngan 
ma du go nga kam pan ya han pag pa tay su gad han 
Oplan Sau ron ha is la han Neg ros ngan hi lua gan 
nga pa ni nik tik ngan Red-tag ging ha Met ro Ma ni ‐
la ha nga ran han Oplan Ka la sag. 

Antes hi ni, igin-ga was ni Du ter te an Me mo ran dum Order No. 32 nga nag du gang 
han mga ba tal yon ha Sa mar, Neg ros ngan Bicol. 

Mi li ta ri sa syon han bu ruk ra sya. Gin pa mu nu an ya na ni Du ter te an kun hu na hu ‐
na on usa nga hun ta nga si bil-mi li tar. Maabot ha ha ros 70 na nga mga re ti ra do nga 
pu lis ngan sun da lo an iginpwes to ni Du ter te ha iya ga bi ne te ngan mga ahen sya han 
gub yer no. Ka dam-an hi ni nga mga he ne ral may mag du go nga re kord kontra ha ka ‐
taw han ngan hig la ba nga lis ta han han ku rap syo n. Tang kod hi ra ha pi na kag ra be nga 
bar ka da han nga reak syu nar yo, su gad  li wat ha im per ya lis ta nga amo han AFP. 
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Pa si sa syo n han ki na bu hi han ka ti ling ban. Ha Kong re so, iginpasar ni ya an sis ‐
te ma han nasyunal nga ID nga ga ga mi ton pa ra ma nik tik ha ka taw han. Pi naa gi hi ni, 
ti ti ru kon han es ta do an nga ta nan nga per so nal ngan pri ba do nga im por ma syon agud 
ma ga mit ha iya pa ni nik tik ngan pa na na lum pi gos. 

Gin-a ten tar ni ya nga apurahon an kontra-ka taw han ngan pa sis ta nga mga la ‐
rang su gad han si rot nga ka ma ta yon, man da tory Re serve Officers Trai ning Corps o 
ROTC, pag pa pa hi mu bo ha edad nga poy de na nga ki lal-on nga kri mi nal ngadto ha 12 
ngan pag-am yen da ha Hu man Secu rity Act. 
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Nag pa ta kas hi Du ter te ngan an iya pa mil ya ha ga hum ngan kwar ta han na sud. 
Gin-ga ga mit ni ya an nasyunal nga ka ban ko mo per so nal nga pon do agud bu su ‐

gon an iya mga alipures ha Se na do ngan Kong re so, su gad li wat an mga upi syal ha bu ‐
ruk ra sya si bil ngan mi li tar. Gin ma ni pu la ni ya an mga ba la ud ngan pro se so han es ta do 
agud ma ka ku ha han kik bak ngan hukipan han mag tam bok nga kontra ta ngan be ne pi ‐
syo an mga ne go sya nte nga ta ga-Davao ngan dag ko nga bur ge sya -kumpra dor nga 
nag pon do ha iya kan di da tu ra. Pi na kag ra be, gin-ga ga mit ni ya an bug-os nga ma ki nar ‐
ya han es ta do, prin si pal an PNP, agud per di hon an mga kri mi nal nga sin di ka to ngan 
mag ti rok han bil yun-bil yon ti kang ha ili gal nga mga ak ti bi dad hi ni. 

Na ka ta go ngan di ri maeksplikar nga ka ri ku han. Had ton 2017, nai sub mi ter ha 
Office of the Ombudsman an mga pa pe les han bank account nga nag de de tal ye ha ha ‐
ros ₱1 bil yon nga ginta go nga ka ri ku han han pa mil ya nga Du ter te. Ka par te ini han 
ale ga syon nga may na ka ta go nga ka ri ku han an mga Du ter te nga maa bot ha ₱2.4 bil ‐
yon ha magkalin-lain nga bang ko ha sa kob ngan ga was han na sud. (No ta: Da yon nga 
gin sus pen der, ngan ha dayuday gin pa tal sik ha pwes to ni Du ter te, an om budsman nga 
kuma ra wat ha ka so.) 

Ha usa na man nga su mat hi ni nga tuig, na hi ba ru an nga nag ri ko hi Du ter te ngan 
an iya mga anak nga hi ra Sa ra ngan Pao lo hin ₱73.3 mil yon ti kang han lu ming kod hi ‐
ra ko mo lo kal nga upi syal han Davao City. Ha nag la bay, may pi pi ra nga mau ngod nga 
ma ma ma ha yag nga nag su mat nga ini nga ka ri ku han ti kang ha swel do han mga buwa 
nga emple ya do ha city hall ngan maa no ma li ya nga mga kontra ta ngan iba pa nga lo ‐
kal nga pro yek to. Di ri lup gop ha igin dek la ra nga ka ri ku han an mga kik bak ngan hukip 
ti kang ha mga kontrak tor han mga pro yek to nga pan-imprastruk tu ra nga ka tin had to 
han la gas nga Du ter te, ngan ya na so lo na han su hag ni ya nga anak. 

Pag ha kin ngan pag ka rag han pon do han na sud. La bot ha dako kaupay nga 
swel do ko mo presidente (₱300,000/bu lan), na ti ka da ko an pon do nga na ha ha kin ni 
Du ter te ti kang ha pon do han na sud pa ra ha ka lu ga ri ngon ni ya nga kau pa yan. Li nu bo 
an pon do nga "pan-in te lid yens" han pre si den te ti kang ₱705 mil yon had ton 2016 

KAWATAN hiya.
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ngadto ha ₱2.5 bil yon/tu ig ha 2017 ngan 2018. Pa ra ha 2019, nag ta la an han ₱6.8 
bil yon nga bad yet hi Du ter te: ₱2.5 bil yon pa ra ha ka ga ras tu san nga in te lid yens ngan 
iba pa nga "confi den ti al" nga ga mit, ₱386 mil yon pa ra ha mga kon sul tant, ngan ₱17 
mil yon pa ra ha "pi nan syal nga ayu da/sub sid yo." An mga pon do nga pa ra ha ka ga ras ‐
tu san nga in te lid yens ngan confi den ti al amo an "discre tio nary" o poy de gastuson ni 
Du ter te nga wa ray pagkwen ta o accoun ting. 

Had ton 2017, gin su mat han Com mis si on on Au dit nga gumastos hi Du ter te han 
tub tub ₱15 bil yon pa ra ha pag men ti nar (ma in te nance) ngan ope ra syon han iya upi si ‐
na. Mas da ko ini hin 534% itan ding ha ₱2.3 bil yon had ton 2016. Da ko nga par te hi ni 
gin-ga mit ni Du ter te ha mga "kon sul tant" ngan ha mga "do na syo n.” May par te li wat 
nga gin-gamit ni ya pa ra ha pag paa yad ha li ma nga he li kop ter pa ra ha per so nal ni ya 
nga ga mit ngan han iya pa mil ya ngan mga sang kay. 

Lanong hi Du ter te, pa ti na an mga kaa pi han iya ga bi ne te, ha agsub, huralwa 
ngan arakan han salapi nga pag bi ya he ha ga was han na sud. Had ton 2017, uma bot ha 
₱386 mil yon an gin-gastos ni Du ter te pa ra ha 17 nga bi ya he ha 18 nga na sud. Ti kang 
2018 tub tub Hun yo 2019, na du g ngan pa ini hin 12 nga bi ya he ha 11 nga na sud. Nga ‐
ta nan han ira gas tos, pa ti an "rep re sen ta ti on fee" o ba yad pa ra iti nag la was an ka lu ‐
ga ri ngon ni ra nga mga de par ta men to, ti kang ha bur sa han ka taw han. Upod-u pod ni 
Du ter te hi ni nga mga bi ya he di ri la an iya ga bi ne te ngan ri ku ha non nga mga ne go ‐
sya nte han Davao, kun di pa ti an ira mga kau rup dan ngan sang kay. Ha ur hi nga mga 
bi ya he, du gang nga kau pod ni Du ter te an dag ko nga bur ge sya -kumpra dor ngan mga 
upi syal han ira mga ne go syo. 

Kik bak ngan ben ta ha ti kang ha mag tam bok nga kontra ta nga pam pub li ko. 
Nag la la um hi Du ter te nga ma ka ku ha han bil yun-bil yon ti kang ha mga kontra ta nga 
gin-a reg lo ni ya giu tan han mga mo no pol yo ka pi ta lis ta nga Chi ne se ngan Pi li pi no nga 
bur ge sya -kumpra dor ngan pren te ni ya nga mga ne go syo ila rum han iya Build, Build, 
Build (BBB). Ka dam-an ha mga pro yek to nga nakaandam mga pro yek to nga syahan 
na nga igin pai la rum ha prog ra ma nga Pub lic-Priva te Partnership kun di igin pai la rum 
ha re ne go sa syon agud ut ro nga iha tag ha mga kumpra dor nga suok ha iya. Kau pod 
hi ni nga mga pro yek to an pag la tag han mga sis te ma han ri les ha Luzon ngan Min da ‐
nao, rek la ma syon han tu na ngan konstruk syon han er port ha Bu lacan, pag-a yad han 
mga ka da an nga er port ha Pam pa nga, Cavi te, Davao ngan Ce bu ngan pag la tag han 
sis te ma han kal sa da ha bug-os nga Min da nao. Usa hi ni nga mga pro yek to an kal sa da 
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ha Davao City kun diin nga ta nan nga kontra ta nga pang-konstruk syon ka tin ngan 
gin pa hi mul san han su hag nga anak ni ya nga hi Sa ra Du ter te, ngan ekspan syon han 
Davao Inter na tio nal Air port nga igin ha tag na man kan Den nis Uy. 

Ha rang go han mga bur ge sya -kumpra dor, pi na ka da ko an be ne pi syo ni Ra mon 
Ang, tag-iya han San Mi gu el Cor po ra ti on (SMC), usa ha mga oli gar ko nga kontrib yu ‐
tor ha kam pan ya ni Du ter te ngan gin ki la la ni ya nga "sang kay." Diri la su mu por ta hi 
Ang ha "ger ra kontra-dru ga," pag-a ta ke ha Ma ra wi ngan "kontra-te ro ris mo" ni Du ‐
ter te, nag ha tag li wat hi ya han pon do pa ra ha konstruk syon han mga sentro han re ‐
ha bi li ta syo n, ayu da ha mga pa mil ya han na ma tay nga sun da lo ha Ma ra wi ngan mga 
pro yek to nga pa ka bu hi an ha Su lu. Ka bal yo hi ni, ginprem yu han hi ya ni Du ter te han 
mga pam pub li ko nga kontra ta nga nag ka ba lor han bil yun-bil yon nga pi so. Kau pod 
din hi an ₱734-bil yon nga pro yek to nga Ae rot ro po lis ngan ₱536-bil yon nga pro yek to 
nga flo od control ha Ka may ni la an. 

Kontrol ha nasyunal nga bad yet. Gin-ga ga mit ni Du ter te an nasyunal nga bad ‐
yet ko mo instru men to agud kontro lon an mga bu ruk ra ta-ka pi ta lis ta nga alipures ni ya 
ha se na do, kong re so ngan ka lu ga ri ngon nga ga bi ne te. Hi ni nga tuig, igin du so ni Du ‐
ter te an "cash-ba sed bud ge ting" agud ili mi tar an pag ba rab hin han pon do ha mga 
pro yek to nga ma ta ta pos sa kob han usa ka tu ig. Ka dam-an hi ni ni ra mga pro yek to nga 
pan-imprastruk tu ra nga kaagsuban gin hi hi mo nga ga rat san han mga pu li ti ko. Ka ba ‐
lis ka ran ini ha igin du so han al ya do ni ya nga hi Arro yo nga "ob li ga ti on-ba sed system" 
kun diin bu ru bug-os nga igin ha tag ha mga kong re sis ta an pon do pa ra ha mga pro ‐
yek to nga ma lup gop han ma sob ra pi pi ra ka tu ig. Ha cash-ba sed bud ge ting, mag pa pa ‐
bi lin ha ka mot ni Du ter te an dag ko nga par te han pon do, nga poy de ni ya nga ga mi ton 
nga panhukip o pa nar hug, de pen de ha pu li ti ko. Su gad pa man, gin se se gu ro pa gi ha pon 
ni Du ter te nga nataritian an mga ahen sya, kong re sis ta ngan se na dor han ma ku ku ra ‐
kot nga pon do ha ma su nod nga tuig. 

Ha 2019 nga nasyunal nga bad yet, pi na ka da ko an igin hi ta as han bad yet han AFP 
nga na dug ngan han ₱80 bil yon, ka su nod an bad yet han PNP nga hi ni ta as hin ₱41 bil ‐
yon. Da ko nga par te hi ni pa ra ha swel do han mga sun da lo ngan pu lis nga gin-ga ga mit 
ni ya ha iya ger ra kontra ha mga sin di ka to han dru ga ngan kontra ha prog re si bo ngan 
re bo lu syunar yo nga ka giu san. 
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Hi Ang ngan Uy 
ngan an mga diktador

USA HA MGA pa bo ri to nga kumpra dor ni Du ter te hi Ra mon Ang, pre si den te 

ngan he pe ha mga ope ra syon han San Mi gu el Co po ra ti on (SMC) ngan nga ta nan 

nga mga sub sid yar yo hi ni. Pre si den te li wat hi Ang han Top Fron ti er Investment 

Hol ding s, usa nga kompaniya nga may ma yor nga sa pi ha mga kompaniya han 

mi na ngan se men to, plan ta nga pan‑e ner hi ya ngan pet ro ke mi kal, pag ka on ngan 

iba pa. Ini nga mga kompaniya an una ngan ika du ha ha may pi na ka da ko nga ben ‑

ta (sa les) had ton nag la bay nga tuig. Ha nasering nga tuig, ku mi ta an SMC han 

$996.5 mil yon (hi ni ta as hin 85.5% sa kob han usa ka tu ig) sam tang $244 mil yon na ‑

man an ki ni ta han Top Fron ti er (hi ni ta as hin 1,062%). Ka tin li wat ni Ang an Pet ‑

ron, Eag le Ce ment Cor po ra ti on, Cla ri den Hol ding s ngan da mo pa nga iba. 

Ha nag la bay nga 30 katuig, nag ser be nga tuo nga ka mot hi Ang ni Edu ar do 

Cojuangco, an nangunguna nga kro ni ngan tag du ma ra han mga pren te nga ne go ‑

syo han had to anay dik ta dor nga hi Fer di nand Marcos. Kau pod hi ni an sa pi ni 

Cojuangco ha SMC nga gin pa lit ga mit an pon do nga coco levy. Kau pod nga 

umeskapo ni Marcos hi Cojuangco hin ma pa tal sik an nau na ha pwes to ha sya han 

nga "Re bo lu syon nga EDSA" had ton 1986. Bu ma lik hi Cojuangco ha na sud had ton 

1989 agud pa mu nu an an mga kompaniya nga pren te ni Marcos su gad han SMC 

ngan hi nay‑hi nay nga bu ma lik ha na ta ran han pu li ti ka. 

Alyan sa ha ig ka si ka wa tan. Ka bal yo han pon do ngan su por ta ha pu li ti ka, gin-
abswel to ni Du ter te an iya ig ka si ka wa tan su gad han mga Marcos, Arro yo, Estra da, 
Enri le ngan iba pa. Gi n-ga mit ni ya an mga hu wes han Kor te Sup re ma nga ka tin na ni ‐
ya ngan ni Glo ria Arro yo. Ka hu man pagawason, temporaryo ni ya nga ginbutang hi 
Arro yo ha ika tu lo nga pinakapoderoso nga pwes to ha na sud. Ga mit an bug-os nga 
ma ki nar ya han es ta do, igin pa da ug ni ya hi Imee Marcos ha Se na do. 
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Had ton 2013, gin pa lit ni Ang an nga ta nan nga sa pi ni Cojuangco ha SMC ga mit 

an utang ti kang ha mga langyaw nga bang ko. Sa kob han tu lo ka de ka da, na ka sa la ‑

wad ha kor te an pa na nag‑i ya han na sa bi nga mga sa pi. Na re sol ba la ini ha Kor te 

Sup re ma had ton 2016, pa bor kan Cojuangco, ila rum han re hi men han iya pag‑u ‑

mang kon nga hi Be nig no Aqui no. 

Ila rum ni Du ter te, nag sub mi ter hi Ang han di ri ma me nos ha upat nga "un so ‑

lici ted pro po sal" ila rum han is ke ma nga "Swiss Chal le nge" ni Du ter te pa ra ha 

prog ra ma nga Build, Build, Build. Ha ka bug‑u san, an nga ta nan nga kontra ta nga 

igin ha tag ni Du ter te kan Ang ngan han iya mga ka so syo nag ka ba lor hin 2.26 tril ‑

yon. Wa ray nga ra ni han mga kompaniya nga nadadabi kun hin‑o an mga ka so syo 

ni ra nga Chi ne se ha ne go syo. Hi Ang an ika‑8 nga pi na ka ri ko nga in di bid wal ha na ‑

sud nga nakaglista han $2.85 bil yon nga ba lor han pa na nag‑i ya had ton 2018. (Ki taa 

an lis ta han.) 

Re la ti bo nga mas gu ti an ka pi tal ngan li mi ta do (ha ya na) an lup gop ni Den nis 

Uy, ta ga‑Davao nga had to anay kau yag ha bas ket bol ni Chris top her “Bong” Go 

ngan usa ha pi na ka su ok nga ne go sya nte kan Du ter te. Igin ha tag ha kompaniya ni 

Uy an prang ki sa pa ra ma gin ika tu lo nga kompaniya ha te le ko mu ni ka syon (su nod 

ha Glo be ngan Smart), kau pod an ka so syo hi ni nga kompaniya nga Chi ne se. Gin ‑

pau tang hi Uy han $220 mil yon han Bank of Chi na agud pa hi lua gon pa an iya mga 

ne go syo ko mo ka par te han pa ke te han mga utang ngan pu hu nan nga igin sa ad han 

Chi na. Dag mit nga hiniluag an mga ne go syo ni Uy ti kang 2016. Du gang ha iya mga 

ga so li na han (Phoe nix Pet ro le um), na ha kin ni ya an pi na ka da ko nga kompaniya 

han transpor ta syon ha da gat (2GO) ngan iba pa. Igin ha tag ha iya an kontra ta ha 

pag‑a yad nga du ha han er port ngan duungan han Davao, su gad  liwat an pro yek to 

nga rek la ma syon ha Pa say City. Hi Cojuangco na man an ika‑14 nga nakaglista han 

$1.4 bil yon. (Ki taa an lis ta han). 
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Proyekto

Pasay City Reclamation Project

Davao People Mover

Davao International Airport 

Development, Operation, 

and Management

Davao Sasa Port 

Modernization Project 

Mga kontraktor

Ulticon Builders, Inc., Udenna 

Corp, and China Harbor Corp

Udenna Corp

Chelsea Logistics 

Holdings Corp

Chelsea Logistics 

Holdings Corp

Balor

₱      62 B

₱      30 B

₱   48.8 B

₱   18.7 B

Tipo sa 
proposal

Unsolicited

Unsolicited

Unsolicited

Unsolicited

Mga proyekto nga ginhatag kan Dennis Uy

Proyekto

Bulacan Bulk Water Supply 

Project

MRT Line 7 Project

Bulacan Int'l Airport Project 

(New Manila Int'l Airport)

Manila Bay Integrated Flood 

Control, Coastal Defense and 

Expressway Project 

Preservation and 

Development of Laguna de 

Bay Project 

Mga kontraktor

SMC – K Water Consortium 

Consortium Members: San 

Miguel Holdings Corp. and 

Korea Water Resources Corp. 

SMC Mass Rail Transit 7, Inc

San Miguel Holdings Corp.

Coastal Dev't Consortium 

(San Miguel Holdings Corp at 

New San Jose Builders, Inc.)

San Miguel Holdings Corp. 

and Muhibbah Engineering 

Philippines Corp

Balor 

₱            24.41 B

 ₱           62.70 B

 ₱         735.63 B

₱         536.03 B

(diri kalakip an 

reklamasyon)

₱         905.12 B

Tipo sa 
proposal

Solicited

Unsolicited

Unsolicited

Unsolicited

Unsolicited

Mga proyekto nga ginhatag kan Ramon Ang
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Hul-os an ka tu ngod han ka taw han Pi li pi no nga pa lag pu ton hi Du ter te ngan pa ‐
pag ba tu non hi ya ha iya mga ka sal-a nan ngan kri men ha na sud. Wa ray ma kau ‐

lang ha ira kun mag kau ru sa hi ra. Ki na hang lan nga magburunyog an nga ta nan nga 
na lu lu ad kan Du ter te, kau pod na an mga kaa way ha pu li ti ka, pa ti na an mga di sen te 
nga upi syal han mi li tar ngan pu lis. 

Gin-ga ga ran ti yahan bi san han bur ges nga mga ba la ud ngan han in ter na syu nal 
nga mga prin sip yo an ka tu ngod han ka taw han nga atu han an ka lu ga ri ngon nga gub ‐
yer no agud de pen sa han an in te res ngan mga ka tu ngod han ka dam-an. Gin tu tu gu tan 
ini la bi na ha pa na hon nga grabe na gud an in hus ti sya ngan ba ra do na ha ka taw han 
an mga li gal nga me ka nis mo. 

Igin pai la rum ni Du ter te an bug-os nga na sud ha de facto nga ba la ud mi li tar. Bu ‐
ta ray an iya pag ha ha di mi li tar ha Min da nao. Pi naa gi han iya pa ki kig-al yan sa, ka tin 
ni ya an su per ma yori ya ha Kong re so. Pi naa gi na man han hi lua gan nga pan lim bong, 
naip wes to ni ya an iya mga kan di da to ha Se na do. Ka tin ni ya an mga hu wes, ti kang 
Kor te Sup re ma tub tub ha mga re hi yu nal nga kor te. Na ka yuk bo ha iya an mga kaal ya ‐
do ni ya nga upi syal ha mga lo kal nga gub yer no sam tang na ngu ngu rog an ti kang ha 
mga kaa way nga par ti do du rot han wa ray wantas nga pa na na lum pi gos han mi li tar. 
"Pan-uli" an pag ki ta ni ya ha 1987 konsti tu syon ngan nag hi mo hi ya han mga pi tad 
nga di rek ta nga na bang ga ha mga pro bi syon hi ni. An so lo gud la nga iya gin su su nod 
amo an dik ta han iya im per ya lis ta nga amo nga US ngan mga su go han mga mo no pol ‐
yo ka pi ta lis ta nga Chi ne se. 

Pi na ka ur hi nga ti nag la was la hi Du ter te han puno han kri sis nga ka ti ling ban nga 
at ra sa do ngan gin-uungbawan han im per ya lis mo. Agud ma kab-ot an usa nga ti nu od 
nga tal was ngan maus wag nga Pi li pi nas, ki na hang lan hi ni nga ibag sak ngan sa li w nan 
han bag-o nga sis te ma nga mag ma yu yo ha pa  ngi na hang lan ngan in te res han ma sa 
nga anak bal has. 

An ka tu ngod han na sud nga 
ibag sak an tiraniya



31

4 na dahilan kung bakit dapat patalsikin si Duterte

Ti kang ma bug-os an Pi li pi nas ko mo na sud, naek sis ter na an ar ma do nga pag-a to 
han ka taw han pa ra hi ni nga ka tu yu anan. An sis te ma nga ba ga ko lon yal ngan ba gap ‐
yu dal mis mo an nag-a nak han Par ti do Ko mu nis ta ng Pi li pi nas ngan Ba gong Huk bong 
Ba yan nga 50 katuig na nga nag la lan sar han ar ma do nga re bo lu syo n. 

Responsabilidad han nga ta nan nga de mok ra ti ko nga sek tor nga atu han hi Du ter ‐
te tub tub hi ya ma pa tal sik ha po der. Ki na hang lan hi ra nga mag kau ru sa ha ira mga 
pa kig bi sog nga de mok ra ti ko ngan kontra-ti ra ni ya. Ki na hang lan nga mil yun-mil yon 
hi ra nga magbaha ha ka kal sa da han agud butungon an mga pak syon han nag ha ha di 
nga kla se nga waray ha po der ngan an ira mga barkadahan ha mi li tar ngan pu lis. Ki ‐
na hang lan pa pin ta son han BHB an ar ma do nga pag-a to la bi na ha pi na ka ma da ra hug 
nga yu nit han AFP nga nag pa pa ta kas ha ka bar yu han ngan nan hi bang ha ka taw han. 
Ki na hang lan birahan han dag ko nga igo ha ulo, sam tang pa da yon nga gin pa du go ha 
magkalain-lain nga parte, an na ngu ngu na nga ha ri gi ngaduha han pa sis mo ni Du ter ‐
te ngan pag ha ha di han im per ya lis mo nga US ha na sud. 
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