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Pan lo lo ko at pang-aa pi. Ito ang araw-a raw na ha tid ni Du ter te at ng AFP/PNP 
sa ma sang nag hi hi rap sa mga bu kid at bun dok. “Ka pa ya pa an” at “Ka pa na-
ta gan” ang pa nga ko, su ba lit pa wang ka ra ha san at ka hi ra pan ang bu nga ng 

wa lang puk nat na ge ra la ban sa ba yan. Hin di ma pag tak pan ng mga pa ki tang-ta-
ong “ser bi syo” ang ma la wak na pag hi hi rap at ka wa lang ha nap bu hay bu nga ng 
pang-aa gaw at pag pa pa la yas sa lu pa.

Ka bu las tu gan ang si na sa bing ilan-
li bong “su mu ren der” kay Du ter te. Si la 
ba ay ar ma do, mga kri mi nal o may mga 
ka so? Ang to too, 99% sa ka ni la ay mga 
or di nar yong mag sa sa ka, mang ga ga-
wang-bu kid at mga simpleng nag ha-
ha nap-bu hay. Si la ay ni lan si, ti na kot 
o pin wer sa: pi na pi la ng me yor pa ra 
tu mang gap ng bi gas at de la ta, pi na-
pir ma sa blang kong pa pel, pi na da lo sa 
“da ya lo go” at iba pang pang ga gantso, 
pa ra pa la ba sing si la ay “su mu ko.” 

Ma la king ka lo ko han din ang pa la-
bas ng AFP na “per so na non gra ta” (o 
pag de dek la rang mga “ta ong di ka na-
is-na is”) ang Ba gong Huk bong Ba yan 
(BHB) at mga “gru pong ma ka-Ka li wa.” 
Si no ba ang tu nay na ki na mu mu hi an ng 
ma sa? Hin di ba’t ang mga abu sa dong 
sun da lo: na ka ngi ti kung hu ma rap sa 
mid ya, pe ro la bas ang pa ngil kung wa-

la mang ng P5,000 sa an yo ng mo-
tor sik long hu hu lu gan. Daan-da ang 
mil yong pi song pon do ang ki nu ku-
lim bat ng mga ga ha mang upi syal ni 
Du ter te (ka tu lad din ng la ga nap na 
sis te ma ng pag na na kaw sa 4Ps). 
Mas ma ra ming “su mu ko,” mas ma la ki 
ang ku ra kot. 

Ma la king ne go syo rin ang mga 
ma gas tos na pa la bas tu lad ng ipi na-
ga ga wang “pa ba hay,” “pa ma ma syal 
sa Hong kong” at iba pang ka lo ko han. 
Ang to too, sa ha lip na pa ba hay, may 
mga ka so na ang mga “su mu ko,” la-
lu na ang mga la la ki, ay iki nu ku ral na 
pa rang ha yop sa loob ng mga kam po 
mi li tar. 

Pi lit na pi na la la bas ng AFP/PNP 
na su por ta do ng taum ba yan ang 
ka ni lang ge ra la ban sa BHB. Ang 
to too, ang ma sa mis mo ang ka ni-
lang gi ne ge ra. Ang ma sa ang la bis 
ni lang pi na hi hi ra pan. Pi nag ba ba-
wa lan si lang magtra ba ho sa bu kid 
o lu ma bas sa bar yo. Tsi net sek poynt 
at hi na ha rang ang ka ni lang pag ka in. 
Ki na kam pu han ang mga eskwe la han 
ng mga ba ta. Ta kot, hin di tu wa, ang 

Malaking manloloko 
si Duterte sa pagpa
panggap niyang maka
magsasaka at para 
sa reporma sa lupa. 
Pakay niyang wasakin 
ang pagkakaisa ng 
masang anakpawis 
sa kanayunan at 
lumpuhin ang kanilang 
lakas na lumaban 
at ipagtanggol ang 
kanilang interes at 
kabutihan. 

lang ka me ra? Ang tu nay na pa kay ng 
AFP ay ipi tin at bu wa gin ang mga or-
ga ni sa syon ng taum ba yan. Idi na da wit 
si la sa BHB ga yong wa la si lang kri men 
o ka song hi na ha rap sa kor te. 

Pi nag-ii ni tan ng AFP ang taum ba-
yan at ang ka ni lang mga sa ma han da-
hil si la’y kontra sa mga abu so ng AFP. 
Kontra si la sa pag ka kam po ng mga 
sun da lo sa git na ng mga ba ra ngay na 
nag da da la ng pe lig ro, ta kot, in gay, bi-
syo at gam ba la sa taum bar yo. 

Ma la king pa bi gat sa ba yan ang 
mga pa ka nang ito. Ang mga ito’y pi-
no pon do han ng pe ra ng ba yan pe ro 
pi nag ka ka ki ta an ng mga buk tot na upi-
syal ng AFP. Ka bi lang di to ang E-CLIP 
na na nga kong mag bi gay ng P65,000 
ka da “nag su ren der.” Ma ra ming ka so na 
wa la ni pi song du mam pi sa ka ni lang 
pa lad. May iba na mang na ka tang gap 

“



da la ng ka ni lang ar ma dong pre sen sya 
sa git na ng bar yo, pa nu nu nog ng mga 
ku bo, pang ha ha lug hog ng mga ba hay, 
pag pa pa pu tok ng ba ril, pa nga ngan yon, 
pam bo bom ba ng mga he li kop ter, ma-
ging ang na ka ri rin ding pag pa pai kut-i-
kot ng mga dro ne. 

Ilang mag sa sa ka na ba ang pi na-
tay ng mga pwer sa at ahen te ng AFP/
PNP? Sa hu ling bi lang: 231. Si nong 
ma ka li li mot sa Ma sa ker sa Sa gay, sa 
Ma sa ker sa La ke Se bu, sa 14 na pi na-
tay sa loob ng isang araw sa Neg ros? 
Hin di si la BHB. Wa la si lang ba ril. Pe ro 
si la raw ay nan la ban. 

Ang pan lo lo kong “su ren der” at 
“per so na non gra ta” ng AFP/PNP ay 
mga hu wad na pa la bas pa ra lin la ngin 
ang ma sa. Pi nag ta tak pan ni to ang ka-
bi gu an ng re hi meng Du ter te na ga pi in 
ang BHB at ang ka to to ha nang pa tu loy 
na nag pu pun ya gi ang ar ma dong pa ki-
ki ba ka sa Luzon, Vi sa yas at Min da nao. 

Ma la king man lo lo ko si Du ter te sa 
pag pa pang gap ni yang ma ka-mag sa-
sa ka at pa ra sa re por ma sa lu pa. Si gaw 
ni Du ter te: “Ta li ku ran ni yo na ang NPA, 
sa akin na ka yo!” ha bang na mi mi gay 
ng wa lang-say say na mga pa pe les. 
Pi nag ta tak pan ni Du ter te ang kri sis na 
bu ma ba lot sa ka na yu nan. Daan-da an 
li bong mag sa sa ka ng pa lay ang pi na-
pa tay ni Du ter te sa pag ba ha ng im-
por ted na bi gas. Ang kan yang im bing 
pa ka na ay aga win ang lu pa at ali sin 
ang ka ka ya hang lu ma ban ng ma sang 
anak pa wis pa ra ma la yang ma ka pa sok 
ang mga da yong kum pan ya sa pag-
mi mi na, plan ta syon ng oil palm, mga 
pro yek tong pang-e ner hi ya at pan tu ris-
mo, kal sa da at iba pang imprastruk tu ra 
pa ra sa ma la la king ne go syo. 

Pa kay ng la hat ng pan lo lo kong ito 
na wa sa kin ang pag ka kai sa ng ma sang 
anak pa wis sa ka na yu nan at lum pu hin 
ang ka ni lang la kas na lu ma ban. Pi lit 
ni la lan sag at ipi nag ba ba wal ang mga 
de mok ra ti kong sa ma han upang mai-
wan yaon la mang lu lu hod sa AFP/PNP 
at yaong mga upi syal na su su nod sa 
la hat ng ka ni lang utos. Ti na ta pos ang 
mga ka la ya an at ka ra pa tan ka hit na ka-
sa ad sa ila lim ng sa ri li ni lang Konsti tu-
syong 1987. Ito ang kaa yu sang pa sis ta 
na ipi na pa taw ni Du ter te sa buong 
ban sa. Nais ni yang ali san ng ka ka ya-
han ang mga tao na ipag tang gol ang 
ka ni lang in te res at ka bu ti han. Ki na mu-
mu hi an ni Du ter te ang mga mag sa sa-
ka, mga Lu mad, ka ba bai han at ka ba ta-

an na nag ka kai sa at na ni nin di gan. 
Kung wa lang la kas na lu ma ban 

ang taum ba yan, wa lang ma ka ha had-
lang kay Du ter te na la long pa hi ra pan 
ang ma sa, pa la wi gin ang kan yang 
po der at tu pa rin ang pa nga rap ni yang 
ma ging dik ta dor tu lad ni Marcos pa ra 
kontro lin ang la hat ng ben ta han ng 
dro ga, ha wa kan la hat ng kontra ta sa 
Chi na sa pag dam bong sa li kas ya-
man sa lu pa at ka ra ga tan, so lo hin ang 
ko rap syon at pa tu loy na ma bu hay sa 
wa lang hang gang ka rang ya an. 

Ba yan! La long pag hi hi rap at kaa pi-
han ang da ra na sin ng ma sang anak pa-
wis sa mga bu kid at bun dok kung ta yo 
ay ma na na hi mik at yu yu ko la mang kay 
Du ter te at sa AFP/PNP. Pa ngi ba ba wan 
ang ta kot! Mag sa ma-sa ma at mag-
tang gol! Mag kai sa at lu ma ban! 

Ano ang da pat na ting ga win? 
Ba wi in ang mga ka la ya ang ipi nag-
ka it! Ipag la ban ang mga ka la ya an at 
de mok ra ti kong ka ra pa tan. Buuin, pa-
la wa kin at pa ta ta gin ang sa ri ling mga 
sa ma han! Da pat ku mi los ang buong 
ba ra ngay, ang mag ka ka la pit na ba ra-
ngay at ang buo-bu ong ba yan. 

Na pa ka tin di ng pang-aa pi ng re-
hi meng Du ter te sa ma sang anak pa wis 
sa mga bu kid at bun dok. Ga yon, da pat 
iba yong ipag la ban ang ka pa ka nan at 
ika bu bu ti ng la hat ng ma sang nag hi hi-
rap. Sa ma-sa mang ipag la ban ang pag-
kal tas sa upa sa lu pa, pag pa pa ba ba ng 
in te res sa pau tang at pre syo ng bin hi 
at pes ti sid yo, ma kat wi rang pre syo ng 
pa lay, kop ra, sa ging, aba ka at mga pro-
duk tong-bu kid, ka ra pa tan sa pon dong 
pang ka la mi dad at iba pa. Sa ma-sa-
mang la ba nan ang mga ma pang-a ping 
pro yek to ng mga da yu han at lo kal na 
ma la la king ka pi ta lis ta na su ma sa ga sa 
sa in te res ng ma hi hi rap. 

Ang Par ti do Ko mu nis ta ng Pi li pi nas 
ay ma hig pit na ka pa na lig ng ba yan. 
Hin di nag ma ma liw ang pa ni nin di gan 
ng Par ti do pa ra sa in te res ng ma sang 
anak pa wis. Pa na ta ng Par ti do na iba-
yong mag pa ka ta tag upang ma na ti ling 
ga bay, pi nu no at ka sa ma sa ba wat 
sag lit ng ma hi rap na pa ki ki ba ka la ban 
sa mga ma pang-a pi at ma pag sa man-
ta la. 

Iti na yo ng Par ti do ang BHB bi lang 
tu nay na huk bo ng ma sang Pi li pi no. 
Ang mga Pu lang man di rig ma ni to ay 
bi nu buo ng pi na ka ma hu say, pi na ka-
ma ta pang at pi na ka ta pat na mga anak 
ng ba yan. Pi na ngi ngi ba ba wan ni la ang 

La long pag hi hi
rap at kaa pi han 
ang da ra na sin ng 
ma sang anak pa wis 
sa mga bu kid at 
bun dok kung ta yo 
ay ma na na hi mik 
at yu yu ko la mang 
kay Du ter te at sa 
AFP/PNP. Pa ngi ba
ba wan ang ta kot! 
Mag sa masa ma at 
mag tang gol! Mag
kai sa at lu ma ban! 

“
hi rap, lung kot at la hat ng sak ri pi syo at 
wa lang-im bot na ibi ni bi gay ang la hat 
ng ta li no at la kas pa ra ipag tang gol ang 
ma sa la ban sa pag pa pa hi rap at pang-
aa pi. Pa tu loy na ting ibi gay ang la hat ng 
su por ta at pag ma ma hal sa ating huk-
bo. Tu luy-tu loy na pa la la ka sin ng BHB 
at isu su long ang ar ma dong pa ki ki ba ka 
sa buong ban sa upang big wa san ang 
ma lu lu pit at kri mi nal na yu nit ng AFP, 
PNP at la hat ng ar ma dong tau han ni 
Du ter te. 

Itak wil at la ba nan ang pan lo lo ko at 
pang-aa pi ni Du ter te at ng AFP/PNP! 
La ba nan ang pag ha ha ti sa ma sa! Mag-
kai sa at sa ma-sa mang ipag la ban ang 
de mok ra sya at ka pa ka nan ng buong 
ba yan! Wa ka san at du ru gin ang pag-
ha ha ri ng pa sis tang re hi meng Du ter te!  
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