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Pag pa ngi lad ug pag pang lu pig. Ki ni ang ad law-ad law nga da la ni Du ter te ug 
sa AFP/PNP sa ma sang nag li sud sa mga ka ba ni kan han ug ka bu ki ran. “Ka-
li naw” ug “Ka hu say” ang saad, apan pu los ka ba ngis ug ka li sod ang bu nga 

sa wa lay puas nga gye ra ba tok sa ka taw han. Di li ma ta bu nan sa mga pa ki tang-ta-
wo nga “ser bi syo” ang ma luk pa nong ka li so d ug ka wa lay pa ngi na bu hi an bu nga sa 
pang pa ngi log ug pag pa la yas sa yu ta di ha sa ka taw han.

Hi nu ngog ang gi nai ngong pi pi la ka 
li bo an ang “mi su ren der” kang Du ter-
te. Mga ar ma do ba si la, mga kri mi nal o 
adu nay mga ka so? Ang ti nu od, 99% ka-
ni la mga or di nar yong mag-uu ma, ma-
mu mu ong pa ngu ma ug mga simpleng 
na ngu na bu hi. Gi ling la, gi had lok o gi pu-
gos si la: gi pa lum bay sa me yor aron mo-
da wat og bu gas ug de la ta, gi na pa pir ma 
sa blang kong pa pel, gi na pa sal mot sa 
“da ya lo go” ug uban pang pag pa ni kas, 
aron pa ga wa song “mi su ren der” si la. 

Da kung hi nu ngog usab ang pa sun-
da yag sa AFP nga “per so na non gra ta” 
(o pag dek la rang mga “ta wong gi did-an 
sa lu gar”) ang Ba gong Huk bong Ba yan 
(BHB) ug mga “gru pong ma ka-Wal hon.” 
Kin sa ba ang ti nu od nga gi ka si la gan 
sa ma sa? Di li ba ang mga abu sa dong 
sun da lo: na ka ngi si kung moa tu bang 
sa mid ya, apan mo ga was ang bang kil 

Adu na usay pi pi la nga na ka da wat 
la mang og P5,000 sa dag way sa 
mo tor sik long pa ga hu lu gan. Ga tu san 
ka mil yong pi song pon do ang gi bul sa 
sa mga ha kog nga upi syal ni Du ter te 
(sa ma usab sa kay lap nga sis te ma sa 
pag pa nga wat sa 4Ps). Mas dag hang 
“mi su ren der,” mas da ku ang ma ku-
ra kot. 

Da kung ne go syo usab ang mga 
gas to kaa yo nga pa sun da yag sa ma 
sa gi na pa hi mong “pa ba lay,” “pag-
su roy sa Hong kong” ug uban pang 
ka bu ang. Ang ti nu od, im bes nga 
pa ba lay, adu nay mga ka so nga ang 
mga “mi su ren der,” ila bi na ang mga 
la la ki ang gi na ku ral nga daw ma na-
nap su lod sa mga kam po mi li tar.  
Pu gos nga gi na pa ga was sa AFP/
PNP nga su por ta do sa ka taw han 
ang ilang gye ra ba tok sa BHB. Ang 
ti nu od, ang ma sa mis mo ang ilang 
gi nag ye ra. Ang ma sa ang la baw ni-
lang gi na ha sol. Gi na did-an si la nga 
magtra ba ho sa uma o mo ga was sa 
bar yo. Gi nat sek poynt ug gi nab lo ke yo 
ang ilang pag ka on. Gi na kam pu han 
ang mga eskwe la han sa mga ba ta.

Da kung ma ngi ngi lad 
si Du ter te sa pag pa tu
ong ma kamaguu ma 
si ya ug alang sa re
por ma sa yu ta. Laraw 
niyang bungkagon 
ang panaghiusa sa 
masang kabus sa 
kabanikanhan ug 
piangan ang ilang 
kusog nga mosukol ug 
panalipdan ang ilang 
interes ug kaayuhan. 

kung wa lay ka me ra? Ang ti nu od nga la-
raw sa AFP mao ang ipi ton ug bung ka-
gon ang mga or ga ni sa syon sa ka taw-
han. Gi na lam bi git si la sa BHB bi san og 
wa la si lay kri men o ka so nga gi sang-at 
sa kor te. 

Gi nai ni tan sa AFP ang ka taw han 
ug ang ilang mga ka hug pu ngan tu ngod 
kay kontra si la sa mga abu so sa AFP. 
Kontra si la sa pag kam po sa mga sun-
da lo sa sentro sa mga ba ra ngay nga 
na ga da la og pe lig ro, ka had lok, ka sa ba, 
bi syo ug ka li sang sa ka taw han. 

Da kung pa bug-at ang maong mga 
pa ka na sa ka taw han. Gi kan ki ni sa pon-
do sa ka taw han apan gi na pang war ta-
han sa mga du not nga upi syal sa AFP. 
La kip din hi ang E-CLIP nga nag sa ad 
nga mag ha tag og P65,000 sa ka da 
“mio su ren der.” Dag han ang ka so nga 
wa la ni pi so ang mi dag pi sa ilang pa lad. 

“



Ka had lok, di li ka li pay, ang da la sa 
ilang ar ma dong pre sen sya sa sentro 
sa bar yo, pag pa nu nog sa mga pa yag, 
pag pa ngu ting kay sa mga ba lay, pag pa-
bu tog pu si, pag pa ngan yon, pag pa mom-
ba sa mga he li kop ter, bi san ang ma ka li-
li sang nga pag pa tu yok sa mga dro ne. 

Pi la na ba ka mag-uu ma ang gi pa-
tay sa mga pwer sa ug ahen te sa AFP/
PNP? Sa ula hing ihap: 231. Kin sa ang 
ma ka li mot sa Ma sa ker sa Sa gay, sa 
Ma sa ker sa La ke Se bu, sa 14 nga gi pa-
tay su lod la mang sa usa ka ad law sa 
Neg ros? Di li si la NPA. Wa la si lay pu sil. 
Apan mi su kol ku no si la. 

Mga mi ni nga pa sun da yag ang “su-
ren der” ug “per so na non gra ta” sa AFP/
PNP aron ling la hon ang ma sa. gi na ta-
bu nan nii ni ang ka pak yas sa re hi meng 
Du ter te nga pu ka non ang BHB ug ang 
ka ma tuo ran nga pa da yong nang lim-
ba sog ang ar ma dong pa kig bi sog sa 
Luzon, Vi sa yas ug Min da nao. 

Da kung ma ngi ngi lad si Du ter te sa 
pag pa tu ong ma ka-mag-uu ma si ya ug 
alang sa re por ma sa yu ta. Sing git ni Du-
ter te: “Ta lik di na nin yo ang NPA, sa ako 
na ‘mo!” sam tang nang ha tag og wa lay-
pu los nga mga pa pe les. Gi na ta bu nan ni 
Du ter te ang kri sis nga mi lu kop sa ka ba-
ni kan han. Ga tu san ka li bong mag-uu ma 
sa hu may ang gi na pa tay ni Du ter te sa 
pag ba ha sa im por ted nga bu gas. Ang 
iyang pa ka na mao nga ilu gon ang yu ta 
ug ihi kaw ang ka ta kus nga mo su kol sa 
ma sang ka bus aron ga was nong ma ka-
su lod ang mga lang yawng kum pan ya 
sa mi na, plan ta syon sa oil palm, mga 
pro yek tong pang-e ner hi ya ug pan tu ris-
mo, kal sa da ug uban pang imprastruk-
tu ra alang sa dag kung ne go syo. 

La raw sa maong mga pag pa ngi-
lad nga bung ka gon ang pa nag hiu sa sa 
ma sang ka bus sa ka ba ni kan han ug pia-
ngan ang ilang ku sog nga mo su kol. Pu-
gos nga gi na pu kan ug gi na ba wal ang 
mga de mok ra ti kong ka hug pu ngan aron 
mab ya an la mang kad tong mo lu hod 
sa AFP/PNP ug kad tong mga upi syal 
nga mo su nod sa ta nan ni lang man do. 
Gi na hi kaw ang mga ka ga wa san ug ka-
tu ngod bi san og na hi la kip ki ni ila lum sa 
kau ga li ngon ni lang Konsti tu syong 1987. 
Ki ni ang pa sis tang ka hap say nga gi-
pa ham tang ni Du ter te sa ti bu ok na sud. 
Gus to ni yang hi ka wan sa ka ta kus ang 
mga ta wo nga pa na lip dan ang ilang 
in te res ug kaa yu han. Gi ka si la gan ni Du-
ter te ang mga mag-uu ma, mga Lu mad, 
ka ba ba yen-an ug ka ba tan-o nan nga 

nag ka hiu sa ug mi ba rug. 
Kung wa lay ku sog nga mo su kol ang 

ka taw han, wa lay ma ka pak gang kang 
Du ter te nga la baw pang paan tu son 
ang ma sa, pa la na ton ang iyang po der 
ug tu ma non ang pa ngan doy ni yang 
ma hi mong dik ta dor sa ma ni Marcos 
aron kontro lon ang ta nang mer ka do sa 
dro ga, gu ni tan ang ta nang kontra ta sa 
Chi na sa pag kaw kaw sa na tu ral nga 
ba han di sa ka yu ta an ug ka da ga tan, 
so lo hon ang ko rap syon ug pa da yon nga 
ma bu hi sa wa lay ka ta pu sang lu ho. 

Ka taw han! La baw nga pag-an-
tus ug pag pan lu pig ang da nga ton sa 
ma sang ka bus sa ka ba ni kan han ug ka-
bu ki ran kung mag hi lum ug mo yuk bo la-
mang ki ta kang Du ter te ug sa AFP/PNP. 
Pa tig ba ba wan ang ka had lok! Mag hiu sa 
ug ma na li pod! Mag hiu sa ug mo su kol!  
Unsa ang da pat na tong hi mu on? Ba-
wi on ang mga ka ga wa sang gi hi kaw! 
Ipa kig bi sog ang mga ka ga wa san ug 
de mok ra ti kong ka tu ngod. Tu ku ron, pa-
lap don ug pa lig-o non ang kau ga li ngon 
mga ka hug pu ngan! Ki na hang lang mo-
li hok ang ti bu ok ba ra ngay, ang mag-
ka sik bit nga ba ra ngay ug ang ti bu ok 
ka taw han. 

Hi la bi han ka gra be ang pag pang-
lu pig sa re hi meng Du ter te sa ma sang 
ka bus sa ka ba ni kan han ug ka bu ki ran. 
Bu sa, ki na hang lang la baw pang pa na-
lip dan ang kaa yu han sa ta nang ma-
sang nag li sud. Hi niu sang ipa kig bi sog 
ang pag kal tas sa abang sa yu ta, pag-
pau bos sa in te res sa pau tang ug pre syo 
sa bin hi ug pes ti sid yo, ma ka ta ru ngang 
pre syo sa hu may, kop ra, sa ging, aba ka 
ug mga uban pang pro duk to sa kau ma-
han, ka tu ngod sa pon dong pang ka la mi-
dad ug uban pa. Hi niu sang ba tu kan ang 
mga ma da ug dau gong pro yek to sa mga 
lang yaw ug lo kal nga dag kung ka pi ta-
lis ta nga na ga li gis sa in te res sa ka bus.  
Hu got nga kaa bin sa ka taw han ang 
Par ti do Ko mu nis ta ng Pi li pi nas. Wa lay 
ka ma ta yon ang ba ru ga nan sa Par ti-
do alang sa in te res sa ma sang ka bus. 
Saad sa Par ti do nga la baw pang mag-
pa lig-on aron mag pa bi ling gi ya, li der ug 
kau ban sa ma tag hi ga yon sa ma li sud 
nga pa kig bi sog ba tok sa mga ma da ug-
dau gon ug ma pa hi mus la non.

Gi tu kod sa Par ti do ang BHB isip 
ti nu od nga huk bo sa ma sang Pi li pi no. 
Ang mga Pu lang mang gu gu bat nii ni gi-
lang ku ban sa pi na ka maa yo, pi na kai sog 
ug pi na ka ma ti nud-a non nga mga anak 
sa ka taw han. Gi na ngi ba ba wan ni la 

La baw nga pag
an tus ug pag pan
lu pig ang da nga ton 
sa ma sang ka bus 
sa ka ba ni kan han 
ug ka bu ki ran kung 
mag hi lum ug mo
yuk bo la mang ki ta 
kang Du ter te ug sa 
AFP/PNP. Pa tig ba
ba wan ang ka had
lok! Mag hiu sa ug 
ma na li pod! Mag hiu
sa ug mo su kol! 

“
ang ka lis da nan, ka mi ngaw ug ta nang 
sak ri pi syo ug wa lang-pu as nga gi na-
ha tag ang ta nang ka lan tip ug ku sog 
aron pa na lip dan ang ma sa ba tok sa 
pag pa an tus ug pag pang lu pig. Pa da yon 
na tong iha tag ang ta nang su por ta ug 
pag hi gug ma sa atong huk bo. Pa da yon 
nga pa kus gon ng BHB ug ias dang ang 
ar ma dong pa kig bi sog sa ti bu ok na sud 
aron ata ke hon ang ba ngis ug kri mi nal 
nga yu nit sa AFP, PNP ug ta nang ar ma-
dong gin sak pan ni Du ter te. 

Isa lik way ug ba tu kan ang pag pa-
ngi lad ug pag pang lu pig ni Du ter te ug 
sa AFP/PNP! Ba tu kan ang pag si ak-si ak 
sa ma sa! Mag hiu sa ug hi niu sang ipa kig-
bi sog ang de mok ra sya ug kaa yu han sa 
ti bu ok ka taw han! Ta pu son ug pu ka non 
ang pag ha ri sa pa sis tang re hi meng 
Du ter te!  
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