
HINI NGA NOBYEMBRE 22, umabot 
na ha usa ka tu ig ti kang han pir ma han ni 
Rod ri go Du ter te an Me mo ran dum Order 
(MO) 32 nga nag de dek la ra han “sta te of 
law less vio lence” ha Sa mar, Neg ros ngan 
Bicol. Gin su go ni Du ter te an pag pa pa da ra 
han du gang nga pwer sa han Armed 
Forces of the Phi li pi nes (AFP) ngan han 
Phi lip pi ne Na tio nal Po lice (PNP) hi ni nga 
mga re hi yon agud puypuyon ku no an “ka ‐
ba ngi san ngan te ro ris mo.” 

Antes hi ni, gin dek la ra li wat ni ya nga 
“te ro ris ta” an Par ti do Ko mu nis ta ng Pi li ‐
pi nas-Ba gong Huk bong Ba yan-Na tio nal 
De mocra tic Front (PKP-BHB-NDF). Ka du ‐
ngan han ut ro nga pag pa hi la wig han ba ‐
la ud mi li tar ha Min da nao, gin dek la ra an 
MO 32 agud ipa tu man an di ri-dek la ra do 
nga ba la ud mi li tar ha mga pra yo ri dad nga 

lu gar ga was han Min da nao. 
Ha sa kob han usa ka tu ig, usa nga di ‐

ri-dek la ra do nga ba la ud mi li tar ha Eas ‐
tern Vi sa yas an gin pa tu man han 8th 
Infantry Divi si on-Phi lip pi ne Army. Gin pa ‐
ku sog an mi li ta ri sa syon ha ka bar yu han. 
Uma bot na ha 12 an pan kom bat nga ba ‐
tal yon han AFP ngan PNP ha re hi yon. Ha 
sya han nga ka tu nga han 2019, maabot ha 
167 nga bar yo an gin lan sa ran han 8th ID 
han mga ope ra syon kom bat-pa nik tik-say ‐
war ha ta hub han mga ope ra syon nga 
peace and deve lop ment team/com mu nity 
sup port prog ram (PDT/CSP). Maa bot ha 
34 nga si bil yan, pa rag-u ma, ak ti bis ta, 
ngan lo kal nga upi syal an wa ray ka lu oy 
nga gin pa tay han gin du du da han nga sun ‐
da lo. Uma bot ha 140 nga lo kal nga yu nit 
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Rebolusyunaryo nga Panmasa nga 
Mantalaan han Sinirangan Bisayas

DUGANG NGA PABUG-AT ha 
mga pa rag-u ma an igin pa tu man 
nga prog ra ma nga pau tang nga 
Expan ded Survival and Recovery 
Assis tance Prog ram o SURE Aid. 
Ini an pa ha yag han Sa ma han han 
Gud ti nga Pa rag-u ma-Si ni ra ngan 
Bi sa yas (SAGUPA-SB) ka hu man ti ‐
ka ngan han Landbank of the Phi ‐
lip pi nes an pag distrib wer han 
prog ra ma ha mga pa rag-u ma. 

Maa bot ha P1.5-P2.5 bil yon 
an pon do nga igin ha tag han ad mi ‐
nistra syon pa ra ha mga pru bin sya 
han Bi li ran ngan Eas tern Sa mar 
kun diin 9,095 an be ne pi sya ryo ti ‐
kang ha re hi yon. Pa pau ta ngon han 
P15, 000 nga wa ray in te res ha sa ‐
kob han wa lo ka tu ig an mga pa ‐
rag-u ma nga may da usa kaek tar ya 
o mas hi mu bo pa an su kat han tu ‐
na. 

Si gon ha SAGUPA-SB, da ko an 
gi n-aa tu bang nga prob le ma han 
mga pa rag-u ma tu ngod ha ka wa ‐
ray tu na ngan mga bu lig pan-ag ri ‐
kul tu ra. Gra be li wat an na hia gum 
han mga pa rag-u ma han re hi yon 
tu ngod ha kat hu raw ngan im pes ‐
tasyon han pes te nga nag pa hi mu ‐
bo ha pro duk syon han hu may,, 
lubi ngan aba ka. 

Du gang pa han gru po, uma bot 
na ha P7 ka da ki lo an pre syo han 
hu may ha bug-os nga na sud ngan 
gin pa dag mit pa an pag pa pa tu man 
han Re pub lic Act 11203 o an Rice 
Impor ta ti on Li be ra liza ti on Law o 
mas ki la la bi lang Rice Ta rrifica ti on 
Law. 
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Du ter te, du gang nga 
nahihi mu lag ha ka taw han 



2 L A R A B N O B Y E M B R E  2 3 ,  2 0 1 9

han gub yer no an ira gin pi rit nga ig dek ‐
la ra nga “per so na non gra ta” an PKP-
BHB-NDFP. 

Gra be nga ka ma da ra hug an gin hi mo 
han 8th ID ha ma sa. Gin bom ba ni ra an 
mga um ha nan ngan nag pan-nga wat han 
ani han mga pa rag-u ma. Nan lu pot hi ra 
han tu na ha Ley te ko mo ka bu lig han 
mga des po ti ko nga aga ron may tu na 
ngan han ku ra kot nga mga pu li ti ko. 
Nan da kop, na ngas ti go ngan nan tortyur 
hi ra. Na nar hug hi ra ha piniritay nga 
pag pa su ren der ngan pag pa par ti si par 
han masa ha mga pa bi lib nga pro yek to 
su gad han me dical mis si on, pa nu ri, paa ‐
rot ngan pro yek to nga live li ho od. Gin ‐
pa ka ra ut ni ra an mga ak ti bis ta ngan 
mga prog re si bo nga or ga ni sa syon nga 
nag pa pa su long han in te res han ka taw ‐
han. Pau ru-ut ro an ira pag bi bi nu wa 
ngan ya na gin-gi gi pit an mid ya agud 
ma had lok nga ig su mat an un god nga 
ka mu ta ngan han ka taw han. 

Nag ku ku ri gi ha pon an ka taw han 
ila rum ni Du ter te. Gin pa da yon ni ya an 
hi lua gan nga im por ta syon han bu gas 
nga ginpapatay ha lo kal nga pro duk syon 
han hu may. Ku lang pa gi ha pon an ayu ‐
da pa ra ha mga pa rag-u ma nga gra be 
nga naapektaran han pag lu ros han pre ‐
syo han kop ras ngan hu may, nga gin ‐
pag ra be li wat han ka la mi dad. Mil ‐
yun-mil yon nga pa mil ya nga Pi li pi no an 
na wa ra yan han pa ngi na bu hi ngan nag-
aan tos han ura-ura nga ka gu tom. Gin ‐
pu pu ga hi ra pi naa gi han pa tung-pa tong 
nga bu his sam tang hi mu bo pa gi ha pon 
an su hol ngan gin ti ti pid an mga ser bi ‐
syo so sya l. 

Amo ini an un god nga ma da ra hug 
ngan ma ta lum pi gu son. Amo ini an la ‐
baw nga nag du so ha hi lu ag nga ka taw ‐
han ngad to ha da lan han re bo lu syo n. 

Ha lu yo han MO 32 ngan han gin pa ‐
pin tas nga ka ma da ra hug han 8th ID, 
la baw nga su mu long an ar ma do ngan 
di ri-ar ma do nga pa kig-a way ha Eas tern 
Vi sa yas. Ha lu yo han gin pa da ko nga 
pon do, gin pa ku sog nga mga ar mas, 
ngan gin pa da mo nga mga tro pa, pak yas 
gi ha pon an 8th ID nga puy pu yon an 
BHB. Nag pa pa bi lin an BHB ko mo ma dig-
on nga sa ra ri gan ngan tag de pen sa han 
ka taw han. Na hia gum han pa sis ta nga 

mi li tar an mas da ko nga kas wal ti ngan 
na bay-og ha ka had lok hin ma di nau gon 
nga ma lan sar han BHB an mga mas ag ‐
sub nga tak ti kal nga open si ba ha kaa ‐
way, su gad han kontra-o pen si ba ha San 
Jor ge had ton Ene ro, open si ba ha Cal bi ‐
ga had ton Abril, open si ba ha Lao-ang 
had ton Hun yo, ngan open si ba ha Bo ro ‐
ngan hi ni nga bu lan. La bot hi ni, daug an 
da mo pa nga mga ope ra syon nga reyd, 
ha ras, is nayp, par ti sa no ngan kontra-o ‐
pen si ba kontra ha mga pa sis ta nga tro ‐
pa han re hi men Du ter te. Ha nga ran han 
de mok ra ti ko nga gub yer no han ka taw ‐
han, gin si ru tan hi ni an mga kontra-re ‐
bo lu syu nar yo ngan ahen te-mi li tar nga 
da mo an sa la ha ka taw han. Na kum pis ka 
hi ni an da mo nga ar mas ngan hi ga mit 
nga gin-ga ga mit na ya na di ri pa ra tar ‐
hu gon an ma sa kun di pa ra de pen sa han 
hi ra. Nag se ser be ha ka taw han an BHB 
sang lit pa da yon li wat hi ra nga gin su su ‐
por ta han ngan gin hi hi gug ma han ka ‐
taw han. Di ri gud ma pe per di han bi san 
ano nga pa sis ta nga tro pa an huk bo han 
ka taw han. 

Gin sung-an han MO 32 an nag la la ‐
rab nga ka nga las han ka taw han kan 
Du ter te. Gin pak yas han ka taw han an 
pag-a ten tar han 8th ID nga rub-on an 
ba se pan ma sa han re bo lu syu nar yo nga 
ka giu san, bi san pa gu ma mit ini han mga 
tak ti ka nga te ror ngan mga sus te ni do 
nga ope ra syon PDT/CSP. Ha bug-os nga 
re hi yon, gin pa ki ta han ka taw han an ira 
pag di ri ha di ru di la in nga pa nga bu so 
han 8th ID pi naa gi han mga or ga ni sa do 

nga ka giu san ma sa. Pi naa gi han gin pa ‐
ku sog nga kontra pa sis ta nga ka giu san, 
gin-a tu han ni ra an mi li ta ri sa syon ha 
mga nga ta nan nga pa maa gi, su gad han 
ma ray hak nga pag su por ta ha BHB, or ‐
ga ni sa do nga pag-e bak wet, ngan dag ‐
mit nga pag buk sas ha mga pa na la pas 
ha taw ha non nga ka tu ngod. Gin-in sis ter 
ni ra an ira mga de mok ra ti ko nga ka tu ‐
ngod, su gad han pag ba wi han hig lu ag 
nga mga ka tu na an ti kang ha mga des ‐
po ti ko nga aga ron may tu na, pag-in sis ‐
ter han ayu da pa ra ha mga bik ti ma han 
ka la mi dad, ngan pag-a to ha mga neo li ‐
be ral nga ata ke ha tra ba ho, ag ri kul tu ra, 
edu ka syo n, re ha bi li ta syon ngan pa ba lay 
ngan ser bi syo so yal. 

Atu ba ngan han na ti ka pin tas nga 
pa sis mo ngan na ti ka hi la rum nga kri sis, 
nag pa pa bi lin an ma tam bok nga tu na 
pa ra ha du gang nga re bol su yu nar yo nga 
pag su long. Ha na tad han ar ma do nga 
pa kig-a way ngan ha ka giu san ma sa, na ‐
pa ma tud-an han ka taw han nga akos hi ‐
ni pak ya son an MO 32. Na pa ma tud-an 
han BHB nga akos hi ni nga pak ya son an 
pa sis ta nga pag puy poy han re hi men US-
Du ter te ngan de pen sa han an ka taw han. 
Na pa ma tud-an han ka taw han nga na ‐
ka da ha ira an ti nu od nga ku sog. Tu ‐
ngod hi ni nga mga ka dau gan, inspi ra do 
hi ra nga ipa da yon pa an nga ta nan nga 
por ma han pa kig-a way tub tub ma pa ‐
bag sak hi Du ter te ngan pa da yon nga 
ma kig bi sog pa ra ha na syu nal nga ka tal ‐
wa san ngan de mok ra sya tub tub ha ka ‐
dau gan.
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Ta la pas ha in ter na syu nal 
nga ba la ud han ger ra an pag ‐
ga mit han com mand-de to na ‐
ted explo sives (CDX) 

Gin pa sa rang na li wat ini 
han 8th ID ka hu man han ma di ‐
nau gon nga am bus han Ser gio 
Lo bi na Com mand-BHB kontra 
ha mga ele men to han 14th IB 
ha Bo ro ngan hi ni nga Nob ‐
yembre 11, kun diin gu ma mit 
hi ra han unom nga CDX. Mau ‐
pay ini nga gin pu pu si syon han 
BHB ha kil ling zo ne ngan gin tu ‐
tu yo an ek sak to nga pag bu to 
hi ni. Di ri ini ma bu to bisan kun 
nababantad ngan kinahanglan 
han opereytor agud bumuto. 
Lugod, kun pagtalapas la ha 
paggamit han bomba, wa ray 
ma pag la in han mga FA-50 han 
8th ID an si bil yan ha BHB hin 
mag pa bu to ini ha Brgy. Ca pu ‐
to an, Las Navas had ton Oktub ‐
re. Ina bot ha 45 nga tro pa han 
8th ID an na pa tay han mga 
CDX. 

Nag re rek lu ta han mga 
me nor de edad an BHB 

Had ton pa na hon pa ni 
Marcos gin pa pa sam wak han 
AFP ini nga buwa ngan gin bu ‐
bu hi na li wat ya na. Ka hu man ini 
hin ma da kop ku no ni ra an usa 
nga me nor de edad nga Pu la 
nga ma nga ra way ha ag way giu ‐
tan han BHB ngan 46th IB ha 
Hi na ba ngan, Sa mar. Kla ra do ha 
pa li si ya han BHB nga ki na hang ‐
lan di ri mau bos ha 18 an yos an 
eda ran han usa nga ap li kan te 
san-o hi ya ka raw ton ko mo kaa ‐
pi han BHB. Na par ti si par an 
mga me nor de edad ha re bo lu ‐
syon pi naa gi han pag-a pi ha re ‐
bo lu syu nar yo nga or ga ni sa syon 
han mga ka ba tan-u nan, an Ka ‐
ba ta ang Ma ka ba yan. 

Ha pagsumpay han mga prog re si bo 
nga or ga ni sa syon ha PKP-BHB ngan ha 
ar ma do nga pa kig bi sog, gin pa pa ra hi ni 
an ba gis nga nag ba ba hin ha re bo lu syu ‐
nar yo nga ka giu san ngan ha mga li gal, 
de mok ra ti ko ngan pan ma sa nga ka giu ‐
san ngan nag-uun dong han le hi ti mo nga 
pa na wa gan han ka taw han. 

Hi ni mu-hi mo nga es tor ya pi naa gi 
han Red-tag ngan mga bu wa 

Prin si pal nga ele men to an Red- 
tagging ngan pag pa ka ra ut ha mga or ga ‐
ni sa syon han “stra te gic com mu nica ti on” 
ila rum han “who le-of-na ti on” approach 
han kontra-in sur hen si ya nga prog ra ma 
han re hi men Du ter te. Ka ru yag hi ni nga 
ig pa ki ta nga nag bu bu rub li gay an mag ka ‐
la in-la in nga ahen sya han gub yer no ngan 
ka taw han Pi li pi no agud puy pu yon an ka ‐
giu san. 

Gin pa ngu na han han mi li tar nga 
pwer sa han re hi men Du ter te an iya ma ‐
ki nar ya ha pro pa gan da. Gin tu kod hi ni an 
Na tio nal Task Force to End Local Com ‐
mu nist Armed Conflict (NTF-ELCAC) 
ngan gin-ga mit an mga ahen sya nga si ‐
bil yan agud pa giu son ha iya kontra-in ‐
sur hen si ya nga ope ra syo n. Tar get i-Red 
tag han NTF an mga li gal ngan prog re si ‐
bo nga pan ma sa nga or ga ni sa syon nga 
kri ti kal ha iya re hi men. 

Ma yo 2019, na da kop ha ak to an mga 
na kau ni por me nga membro han PNP nga 
nag pi nan ha tag han ira man ta la an kun 
diin gin-aa ku sa ran nga kalakip han re bo ‐
lu syu nar yo nga ka giu san an mga party-
list ila rum han Ma ka ba yan Coa li ti on. Su ‐
gad li wat an gin hi mo ha mga ak ti bis ta 

han taw ha non nga ka tun ngod, abo ga do, 
ta wo ha sing ba han ngan mga ma ma ma ‐
ha yag ha pru bin sya han Pa nay, Neg ros, 
Davao ngan Ca ga yan de Oro. Gin kum bin ‐
ser li wat han NTF-ELCAC an mga 
membro han Eu ro pe an Uni on nga ut don 
an bu lig ngan pon do pa ra ha Ka ra pa tan, 
Ibon Inter na tio nal ngan Ru ral Mis sio na ‐
ri es of the Phi lip pi ne. Ma gin an mga un ‐
yon han mga tra ba ha dor ha mga es koy ‐
la han, pam pub li ko nga hos pi tal ngan 
mga upi si na di ri li wat tal was ha Red-tag ‐
ging. Gi n-ga mit li wat han Phi lip pi ne 
News Agency ngan Pre si den ti al Com mu ‐
nica ti ons Ope ra tions Office an social me ‐
dia agud ipa sam wak an mga bu wa nga 
ret ra to ngan pa ha yag kontra ha mga li ‐
der han mga pan ma sa nga or ga ni sa syo ‐
n. 

An pi na ka da ko nga bu wa nga gin pa ‐
pa sam wak han AFP ngan PNP amo an 
pag se se ring nga nag da ug na hi ra ngan 
puy poy na an in sur hen si ya nga gin pan hi ‐
mu wa na ha pa na hon pa han admnistra ‐
syon Ra mos. Gin-ga mit li wat an mid ya 
kun diin iginpre sen tar ni ra an mga bu wa 
nga nag su ren der nga ira gin pi rit, gin bu ‐
wa an ngan gin hu kip pi naa gi han 
Enhanced Compre hen sive Live li ho od 
Prog ram. Ngan kun may da ma ma tay ha 
usa nga le hi ti mo nga engkwentro an mga 
membro han AFP-PNP, gin ta ta hu ban ni ra 
an ira ka per di han o aa ku sa ran an BHB 
nga na ta la pas ha in ter na syu nal nga ma ‐
ka ta wo nga ba la ud. 

Pag ti pa ha gub yer no, usa nga 
krimen 

Gin ku kun si de ra han re hi men Du ter te 
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BALITA

HA KADA PAG-ATAKE han re hi men Du ter te, gin pa pa ki ta an ti nu od hi ni nga na ‐
wong, an na wong han nag ti ti ka du not nga gub yer no nga ni yu ti yo han mga lang ya wa ‐
non nga in te res ngan na nga nga ra si kas nga ig pa bi lin an pre sen te nga sis te ma. Si gon ini 
han ma su nod nga gin pa ha li pot nga ar ti ku lo han Li be ra ti on, an upi syal nga man ta la an 
han Na tio nal De mocra tic Front of the Phi lip pi nes, nga gin pa ga was hi ni nga 
Nobyembre. 

Re hi men Du ter te: Usa nga 
ger ra ha pro pa gan da nga 
may da makari ma-di ma 
nga re sul ta 

Pau ru-ut ro nga 
pagbibinu wa han 8th ID 

"Rehimen...," sundan ha paypay 5
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Du ter te, du gang nga na hi hi mu lag ha ka taw han 
HA NAGTITIKAGRABE nga sa la han pa sis ta nga hi Du ter te ha ka taw han, ha pag hi ta as 

han ihap han ekstra hu di syal nga pan ma tay, pag ta la pas ha mga taw ha non nga ka tu ngod, 
ku rap syon ngan pa da yon nga pag yuk bo ha im per ya lis ta nga mga na sud, nag ti ti ka ku sog an 
gu li at han ka taw han Pi li pi no nga ihi mu lag ngan pa tal si kon hi Du ter te. 

Pan-gi gi pit ha mid ya 
Usa ka de ka da na an nag la bay han ma ‐

hi ta bo an Ampa tu an mas sacre pe ro na gu li ‐
at pa gi ha pon pa ra ha hus ti sya an mga kau ‐
rup dan han 58 bik ti ma kun diin 32 an ma ‐
ma ma ha yag. Di ru di la in nga pag li kay an 
gin hi hi mo han ad mi nistra syon agud mag-i ‐
ni ha an ka so. Igin tu tud lok ini nga pi na kag ‐
ra be nga ata ke ha mga ma ma ma ha yag ha 
ka say sa yan. Si gon han Com mit tee to Pro ‐
tect Jour na lists 2019 Glo bal Impu nity 
Index, kaa pi an Pi li pi nas ha mga na sud nga 
may da pi na ka da mo nga di ri na re re sol ba 
nga ka so han pan ma tay ha mga ma ma ma ‐
ha yag sa sa kob han nag la bay nga na pu lo 
ka tu ig. 

Ila rum han re hi men Du ter te, nag pa pa ‐
da yon la an su gad nga ka mu ta ngan han 
mga ma ma ma ha yag. Gin ta tar hug ngan gin ‐
pa pa hu yo an hin-o man nga ma ku sog an 
buot nga ma gin kri ti kal ha gub yer no. Mag ‐
ka la in-la in nga pa maa gi an gin hi hi mo ni 
Du ter te agud mag ru ha du ha ngan ma wa ra ‐
yan han kre di bi li dad an mid ya. Di ri la an 
mga al ter na ti bo nga mid ya su gad han Bu ‐
lat lat, AlterMid ya ngan Ko dao an gin ta tar ‐
get han pa sis mo kun di ma gin an mga man ‐
ta la an han mga uni ber si dad. Gin-a ten tar li ‐

wat nga sud lon han in tel han mi li tar an upi ‐
si na han Phi lip pi ne Col le gi an, an upi syal 
nga man ta la an han Uni ber si dad ng 
Pilipinas-Di li man. 

Gin si si nga bot li wat ni Du ter te an ka ‐
had lok han mga ma ma ma ha yag ngan gin-
ga ga mit ini agud ta hu ban an iya mga sa la 
ngan pa ha mu ton an iya nga ran. Han ha di, 
gin pa ngu na han han 8th ID kau pod an RTF-
ELCAC an Re gi on 8 Me dia Briefing kun diin 
gin-es tor ya han an EO70 o ang “who le-of-
na ti on” approach. Ka par te li wat hi ni an 
pag pa pa pir ma ha mga membro han mid ya 
ha usa nga Ma nifes to of Com mit ment kun 
diin igin de dek la ra an ira katangkuran ha 
pag pa pa tu man an EO 70. An su gad nga gi ‐
ni hi hi mo kla ro nga pag ta la pas ha ka lib ri han 
ha pa ma ma ha yag. 

Pag su por ta han se na do ngan kong re ‐
so ha mga pa na wa gan han ka taw han 

Han ha di, nag lan sar han hi la pad nga 
pro tes ta ha bug-os nga na sud an mga pa ‐
rag-u ma agud ipa na wa gan an pag pa pa ba ‐
su ra ha Re pub lic Act 11203 o an Rice Li be ‐
ra liza ti on Law ngan pag pa pa tu man han ti ‐
nu od nga re por ma ha tu na. Nag hi mo li wat 
han mag ka la in-la in nga ak ti bi dad an Ban tay 

Bi gas kau pod an Stand With Sa ‐
mar-Ley te agud maa bot an pi na ‐
ka hi lu ag nga su por ta han ka taw ‐
han Pi li pi no. Na kag ti rok hi ra han 
50,000 nga pir ma pa ra ha gin hi ‐
mo nga “Pe ti syon ng Ma ma ma ‐
yan kontra sa Pag ba ba su ra ng 
RA 11203 Rice Li be ra liza ti on 
Law” ngan iginpre sen tar ini ha 
se na do. Ma pa so an pag ka ra wat 
ha ira han bug-os nga Ma ka ba ‐
yan Bloc, Hou se Spea ker Allan 
Ca ye ta no, Majo rity Flo or Lea der 
Fer di nand Mar tin Ro mu al dez 
ngan mga ti nag la was han mga 
distri to ha Isa be la. 

Sam tang, umabot na ha 78 
nga kong re sis ta an pu mir ha ha 
pe ti syon agud pugngan an nag ti ‐
ti kag ra be nga pagpuypoy ha mga 
li gal, pat ri yo ti ko ngan mga 
progre si bo ng or ga ni sa syo n. Usa 
ini nga sig ni pi kan te nga ihap nga 
nag pa pa ki ta han diri pag-abuyon 
han mga kaurusa ni Du ter te ha 
iya pa mu mu no. An pa sis mo ni 
Du ter te amo an hinay-hinay nga 
nag hi hi mo han pa g titi pa ha sa ‐
kob han iya ad mi nistra syo n. 

Gin-aa bat na ni Du ter te 
ngan iya mga ali pu res an re sul ta 
han iya mga kontra-na sud ngan 
kontra-de mok ra sya nga mga pa ‐
li sya. Abat na gud han bug-os 
nga ka taw han Pi li pi no an nag ti ti ‐
kag ra be nga kri sis ha eko no mi ya, 
ka wa ray ka ta du ngan ngan pa ni ‐
ni yu pi ngan pa na na lum pi gos. 
Sang lit, nag la la rab na ha ka nga ‐
las an ka taw han ngan ti kad to ha 
pag pa pa ba yad kan Du ter te. Ki ‐
na hang lan pa kus gon han ka taw ‐
han Pi li pi no an ira pa na wa gan 
pa ra ha mga de mok ra ti ko nga 
ka tu ngod. Bu bug-u son ni ra an 
pi na ka hi la pad nga al yan sa han 
mga tag-un dong han taw ha non 
nga ka tu ngod, ta wo ha sing ba ‐
han, mid ya, abo ga do, ka ba tan-
u nan ngan es tud yan te ngan iba 
pa agud pa tal si kon an pa sis ta 
nga ni yu ti yo nga hi Duter te. 



tor ya nga may da la rang an pi ra nga or ga ‐
ni sa syon ha mid ya la kip an Na tio nal Uni on 
of Jour na lists of the Phi lip pi nes, Ve ra Fi les 
ngan Phi lip pi ne Cen ter for Inves ti ga tive 
Jour na lism ngan pi ra nga in di bid wal su gad 
kan Inday Espi na-Ve ro na ngan Da ni lo 
Arao, nga pa tal si kon hi ya. Gin tar hug li wat 
an ABS-CBN nga di ri ha ha ta gan han bag-o 
nga prang ki sa. Mag ka la in-la in nga upi si na 
ang gin bi si ta pa ra se gu ru hon ku no nga pa ‐
tas an pag ba ba li ta hiu nong ha ger ra kontra 
dru ga. Nag lan sar li wat han sis te ma ti ko nga 
pag-a ta ke ha mga on li ne web si tes han pi ra 
nga al ter na ti bo nga mid ya su gad han Bu ‐
lat lat, Ko dao, Alter mid ya, Pi noy Weekly at 
NUJP. Gin tar get li wat an mga web si tes han 
Ba yan, Ka ra pa tan, Ba yan Mu na ngan Gab ‐
rie la, pa ti an ka nan PKP nga Phi lip pi ne 

Revo lu ti on Web Central. 
An gin kum bi nar nga ma hu gaw nga tak ‐

ti ka ha pro pa gan da ni Du ter te ngan an 
daan nga pa maa gi han pa na na lum pi gos pi ‐
naa gi han ar ma do hi ni nga pwer sa, amo an 
mag bu buk sas han ka du nu tan han gub yer no 
nga ka ru yag la atam non an lang ya wa non 
nga in te res. Gin pa pa ki ta la hi ni an ka tuk ‐
ma an han pag-uun dong han sing ku wen ta 
na ya na ka tu ig nga bag-o nga na syu nal de ‐
mok ra ti ko nga re bo lu syo n. 

Agud mau tod na an wa ray ka ta pu san 
nga pag bi nu wa ngan pan ma tay han pa sis ta 
nga re hi men, ki na hang lan mag kau ru sa an 
ka da Pi li pi no ha sa kob ngan ga was han na ‐
sud pa ra ibuk sas ngan suk na on an mga 
pag bi nu wa hi ni ngan bug-u son an pi na ka hi ‐
la pad nga pagkaurusa han ka taw han. 

ko mo usa nga kri men an hin-o man nga 
mag pa ha yag han pag ti pa ha iya ad mi ‐
nistra syo n. Gin-ga ga mit hi ni an hu di ‐
ka tu ra kontra ha iya mga kri ti ko. Pi ra 
nga pa nang li tan hi ni amo an ka so han 
perjury nga igin sa la wad kontra ha Ka ‐
ra pa tan, RMP, Gab rie la; ka so han se di ‐
syon ha bi se-pre si den ta nga hi Le ni 
Rob re do; ka so han kid nap ping kanda 
Ba yan Mu na pre si dent Sa tur Ocam po 
ngan Act-Teachers party-list Rep re ‐
sen ta tive France Castro. Pa da yon li wat 
an mga gin hi mo nga ka so ngan ta num-
e bi den sya kontra ha mga ak ti bis ta su ‐
gad kan Maoj Ma ga la bi na ha mga 
NDFP peace con sul tant su gad kan da 
Rey Ca sambre, Vic Lad lad, Adel Silva 
ngan Ester li ta Suay ba guio. Pa ni gam ‐
nan li wat han implu wen s ya han mi li tar 
ha hu di ka tu ra an pag ba su ra han Court 
of Appe als ha pe ti syon nga iginplas tar 
han Na tio nal Uni on of Peop le’s Law ‐
yers hiu nong ha writ of ha be as cor pus 
ngan writ of am pa ro. 

Pag pa hu yo ha mid ya 
Ko mo ka par te han “stra te gic com ‐

mu nica ti on” nga estra te hi ya han re hi ‐
men, gin-a ku sa ran hi ni nga bu wa ngan 
gin bay dan an mga ma ma ma ha yag agud 
ma lu mos an ka ma tuo ran. Gin tes ti ngan 
ni Du ter te nga had lu kon an mga ma ‐
ma ma ha yag pa ra ma pa mi ngaw ngan 
di ri na uma to ha iya re hi men. Gin pa ‐
sam wak li wat an mga gin hi mo nga es ‐
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