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EDITORYAL

Sa bi big man mis mo ni Du ter te 
nag ha lin ang mga ti na ga nga “kon 
gus to nin yo ang VFA, da pat mag ba ‐
yad ka mo.” San dig man ini sa iya 
prin sip yo nga “pe ra-pe ra lang ina” 
nga na gau bay sa iya po li si ya sa lu was 
sang pung sod. Pa ra kay Du ter te, ang 
ha lam ba la non sang pung sod non nga 
in de pen den sya kag ka hil wa yan ma hi ‐
mo tak son kon pi la sa kwar ta. Pa re ho 
sang gin ba lig ya ni Agui nal do sa US 
ang bi log nga Pi li pi nas sa kan ti dad 
nga $20 mil yon, gin-at ras ni Du ter te 
ang pag ba su ra sa VFA kag gin pa ha ‐
nu gu tan ang pag hi wat sang pi na ka ‐
da ku nga eher si syo mi li tar (Ba li ka ‐

tan) sang US pag ka ta pos pro mi sa han 
nga ba lig ya an sang $2.4 bil yong ba lor 
sang mga ka ga mi tan mi li tar. 

Ma sob ra isa ka tuig man ang ka ‐
du ga yon sang pa kig ne go sa syon nga 
naab tan na sang pan dem ya kag sang 
pag bay lo sang gub yer no sa US. Sa ka ‐
ta pu san, gin ha tag man sang gub yer ‐
nong Bi den ang du gang nga ayu da mi ‐
li tar sa re hi meng Du ter te bi san pa 
may ma bas kog nga pa na wa gan ang 
pi la ka se na dor kag kong re sis ta sa US, 
su bong man sang mga de mok ra ti kong 
pwer sa sa Pi li pi nas kag mga aso sa ‐
syon nga Fil-Am sa US, nga isus pen dir 
ini ba ngud sa lap na gon nga mga ka so 

Ayu da mi li tar sang US, 
ayuda sa ti ra ni ya 
sang rehimeng Du ter te

Indi na na ngin ma ka ki li bot ang gin-a nun syo si ni lang sang mga upi syal sang 
re hi meng Du ter te nga in di na pag pa da yu non ang nau na si ni nga gin dek la ‐
rar nga pla no nga iba su ra ang Vi si ting Forces Agree ment (VFA). Kla ro na 

gid man sa um pi sa nga ang ka tu yu an lang sang “pa ma hug” nga iba su ra ini amo 
pa ra lang mag pa nga yo sang du gang nga ayu da mi li tar pa ra sa iya ti ra ni ya. 

11 open si ba, 
ginlun sar sang 
BHB pang tum bas 
sa SONA ni Du ter te
NAPULO’G ISA NGA OPENSIBA 
ang gin lun sar sang mga yu nit 
sang Ba gong Huk bong Ba yan 
(BHB) sa Sa mar, Neg ros Occi ‐
den tal, Neg ros Ori en tal kag 
Sor so gon ha lin Hul yo 15 tub tob 
29 bi lang pang tum bas sa ka ta ‐
pu san nga Sta te of the Na ti on 
Address (SONA) ni Rod ri go Du ‐
ter te. Sa ini syal nga lis ta, na ‐
ga lab-ot sa 30 ang kas wal ti sa 
ku bay sang mga sul da do kag 
pu lis kon sa diin 26 ang pa tay. 

Northern Sa mar. Gin-am ‐
bus sang BHB-Northern Sa mar 
ang mga sul da do nga na ga ‐
pang lig hot sa Ki lo met ro 18, 
Happy Val ley, San Isid ro sang 
Hul yo 23 kon sa diin 11 sul da do 
ang na pa tay. Sa pa re ho nga 
ad law, gin-am bus sang isa pa 
ka yu nit sang BHB ang isa pa ka 
yu nit sang mi li tar sa Ca tar man. 
Ang am bus nga ini gin lun sar sa 
tu nga sang ma sob ra tu nga sa 
tuig nga na ka po kus nga ope ra ‐
syon sang kaa way sa lu gar. Ka ‐
du ngan sang ope ra syon mi li tar 
ang pi lit nga pag pa su ren der 
kag pag pa ma hug sa may 25 ba ‐
ra ngay sa ta bon sang Re too led 
Com mu nity Sup port Prog ram. 

Sa ad law mis mo sang SONA, 
isa ka pu lis ang na pa tay kag isa 
ang na pi la san sa ope ra syong is ‐
nayp sang BHB sa Ba ra ngay San 
Jo se, Ca tu big. Una nga naeng ‐
kwentro sang BHB ang yu nit 
sang amo nga mga pu lis sa du ‐
lu nan sang mga ba ra ngay Ano ‐

"11 opensiba...,"  padayon sa pahina 3



Agosto 7, 2021     ANG BAYAN2

Tuig LII No. 15 | Agosto 7, 2021

KaundanANG

Ang Ang Bayan ginabantala duha ka beses kada bulan
sang Komite Sentral sang Partido Komunista ng Pilipinas

Ang Ang Bayan ginabantala sa
lenggwahe nga Pilipino, Bisaya, Iloko,

Hiligaynon, Waray, Ingles kag Espanyol.
Nagabaton ang Ang Bayan sang mga

kontribusyon sa porma sang mga
artikulo kag balita. Ginabuyok man ang

mga bumalasa nga magpaabot sang
mga saway kag rekomendasyon 

sa ikauswag sang aton pahayagan. 

Editoryal: Ayu da mi li tar sg US, ayu da 

   sa ti ra ni ya sg re hi meng Du ter te        1

11 open si ba, gin lun sar sg BHB        1

Na ga pa da yon nga in ter ben syon mi li tar sg US 3

Mga ka bu ti gan sa SONA ni Du ter te        4

#Du ter teWa ka sanNa, sing git sg pu mu lu yo     5

Met ro Ma ni la, gin pai da lom sa ika-3 ECQ        6

Sim ba han, han da mag pa tu nga sa peace talks 6

Unang bu la wan nga me dal ya sg Pi li pi nas 

   sa Olympics        6

Mga pro tes ta sg pu mu lu yo        6

Ma pas la wan ang AFP nga lu tu son ang BHB 

   sa NCMR        7

Apat ka ma ngu ngu ma sa Bicol, gin pa tay 

   sg AFP        8

Sa ma lip-ot nga pu long        9

Ma pa nip lang kg ma pang tu nga 

   nga re po res ta syon                              10

@prwc_info

fb.com/editorsofAB

cppinformationbureau@gmail.com

sang mga pag pa tay kag mga pag la ‐
pas sang mga pu lis kag sul da do sa 
taw ha non nga ki na ma ta rung. 

Ang ma tu od, ang pag ha tag sang 
ayu da mi li tar pa bor man sa im per ‐
ya lis mong US ba ngud pa bas ku gon 
si ni ang Armed Forces of the Phi lip ‐
pi nes (AFP) kag ang ge ra kon ra-in ‐
sur hen sya nga gin di sen yo man sang 
US. Sa ka ma tuo ran, ini ge ra nga gi ‐
na lun sar sang US paa gi sa AFP agud 
pa nga pi nan ang in te res sang US sa 
eko nom ya kag he yo pu li ti ka. Ang AFP 
ang pa ngu na hon nga ha li gi sang ga ‐
hum sang US sa Pi li pi nas. Sa nag li ‐
gad nga pi la ka de ka da, gi na ha nas, 
gi na ha ta gan ad bays, gi na ar ma san 
kag gi na pon do han sang US ang AFP. 
Gi na hi mo ini paa gi sa mga ka sug ta ‐
nan mi li tar pa re ho sang 70-tu ig nga 
Mu tu al Defen se Tre aty kag Vi si ting 
Forces Agree ment sang 1998. 

Gin ha tag sang US ang lu yag ni 
Du ter te nga ayu da mi li tar, bi san pa 
ang ka hu lu gan si ni amo ang pag su ‐
por ta sa re hi men nga nag ha tag-da lan 
sa pag pa bas kog sa pre sen sya mi li tar 
sa West Phi lip pi ne Sea sang Chi na, 
hu got nga im per ya lis tang ka ri bal sang 
US sa eko nom ya kag he ge mon ya. 

Bi lang pi nu no sang neo ko lon yal 

nga es ta do, su nud-su nu ran si Du ter ‐
te sa mga po li si ya nga dik ta sang US, 
ila bi na sa pag pa su long sa mga po li si ‐
ya nga neo li be ral sa ekonmya, 
kontra-in sur hen sya kag “kontra-te ‐
ro ris mo”. Pe ro, na ga lu hud-lu hod man 
si Du ter te sa Chi na kag gin bay lo ang 
eksklu si bo nga ki na ma ta rung sang Pi ‐
li pi nas sa ka da ga tan si ni ka bay lo 
sang pro mi sa nga pi la ka pu lo ka bil ‐
yong dol yar nga pau tang, su bong 
man sang pag kontrol sa ba lig yaa nay 
sang ili gal nga dro ga ha lin sa Chi na. 

Wa la na gus tu han sang im per ya ‐
lis mong US ang pa ma mang ka ni Du ‐
ter te sa du ha ka su ba. Ila bi na sa atu ‐
bang sang na ga ig ting nga bang gia nay 
sang US kag Chi na sa eko nom ya kag 
ba lig yaa nay, in di pa bo rab le sa US nga 
na kig ham pang sa iya ka ri bal ang pa ‐
pet ni ya sa Pi li pi nas. Paa gi sa pag ha ‐
tag sang du gang nga ayu da mi li tar 
ka bay lo sang pag pa da ku sang pre sen ‐
sya mi li tar si ni sa Pi li pi nas kag mga 
ka da ga tan sa pa li bot si ni, gi na tantya 
sang US nga ma ga hu mok si Du ter te sa 
iya pos tu ra nga ma ki-Chi na. 

Lu yag man sang US nga la bing 
ma pa hu got ang kontrol si ni sa pa pet 
nga re hi meng Du ter te ila bi na nga 
may po si bi li dad nga ma ka pa bi lin ang 

pa sis tang gu ban sa po der lam pas sa 
2022. Sa si ni, la bing na ngin kla ro 
ang pa pel sang im per ya lis mong US 
sa li kod sang ti ra ni ko kag te ro ris tang 
pag gi na hum ni Du ter te, kag na ha yag 
ang pag ka-pal tik sa mga gi na pa bu gal 
si ni nga ta ga sak dag sang taw ha non 
nga ki na ma ta rung. Sa pag ha tag sang 
du gang nga ayu da mi li tar kay Du ter ‐
te, la bi nga gi na su por ta han sang US 
ang ti ra ni ya kag ma du gu on nga pag ‐
ha ri sang te ro ris tang re hi men. 

Pe ro sam tang pa da yon nga gi na ‐
su por ta han sang im per ya lis mong US 
si Du ter te, pa da yon man ini nga na ‐
ga pa bas kog sang an gut kag su por ta 
sa iban nga hu bon sang na ga ha ring 
sa hi nga an ti-Du ter te nga lun say ma ‐
ki-US agud per mi ini nga may re ser ‐
bang ba ra ha sa tion nga mag hu yang 
ang na ga ha ri nga ti ra ni ya. Pa re ho ini 
sad tong de ka da 1980 sang du ngan 
nga gin su por ta han sang US si Marcos 
kag ang sad to mga hu bon an ti-
Marcos tub tob at ra son si ni ang su ‐
por ta kay Marcos sa atu bang sang 
ma la pa ran kag sus te ni do nga pro tes ‐
ta sang ban wa ba tuk sa dik ta dur ya. 

Ang ki na la in sa sit wa syon su ‐
bong amo nga ak ti bo man ang pag ‐
pa si la bot kag pag hang kat sang Chi ‐
na sa daan nga eksklu si bong pa tag 
sang do mi na syon sang im per ya lis ‐
mong US sa reak syu nar yong pu li ti ‐
ko, pa re ho sang na ga ha ring hu bon 
Du ter te, la bi nga na ga da ku ang gi ‐
na pa nga yo nga ba yad sa ila nga 
pag pa ka tu ta, sam tang gi na su ren der 
ang ka hil wa yan sang pung sod. Sa 
pa laa bu ton nga elek syon 2022, pi ‐
na ka po sib le nga ma ki ta ang tu nay 
nga pre syo kag ka tam pad ni Du ter te 
kag ang wa la pa na ki ta nga le bel 
sang du mu lu ong nga pag pa si la bot. 

Daw tu ko nga na ga kap yot si 
Du ter te sa po der sa sob ra nga ka ‐
had lok nga ma pa sa bat sa iya mga 
kri men sa ka taw han kag mga kri men 
sa ge ra. Lu bos ka ba ngis ni ya nga gi ‐
na tap na kag gi na pi ang ang ta nan 
nga mga pwer sa nga na ga pa ma tuk 
sa iya ti ra ni ya kag sa iya is ke ma nga 
mag pa bi lin sa po der lam pas sa 
2022. Pa ra ipa ki ta sa im per ya lis ‐
mong US nga da pat pa da yon si ya 
nga su por ta han, to do-lar ga su bong 
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ngo kag Hi ta pi an sang Hul yo 10. Du ‐
ha ka pu lis ang na pi la san. 

Sam tang, gin ha ta gan-pa si du ‐
ngog sang mga Pu lang ha nga way si 
Ka Di wa, 24, nga na pa tay sa isa ka 
ina way sang Hul yo 10 sa Las Navas. 

Li wat na man nga gin-am bus 
sang BHB-Northern Sa mar ang mga 
tro pa sang 83rd Mi li tary Intel li ‐
gence Com pany nga na gao pe ra syon 
sa Ba ra ngay Do lo res, Las Navas 
sang Hul yo 29. Sa ini syal nga re port, 
isa ka upi syal mi li tar ang na pa tay 
kag du ha ang na pi la san. 

Neg ros Occi den tal. Sang Hul yo 
21, nag ti ga yon sang ope ra syon ha ‐
ras ang BHB-Southwest Neg ros ba ‐
tuk sa na gao pe ra syon nga tro pa 
sang 15th IB sa Sit yo Ma ka pu la, Ba ‐
ra ngay Ca bia-an, Can do ni. Isa ka 
ad law an tes si ni, na ga su lu nod nga 
na ka eng kwentro sang mga Pu lang 
ha nga way ang mi li tar sa Sit yo Gui ‐
no ba tan kag Sit yo Mo ro ma ni la sa 
Ba ra ngay Ca ni ngay; Sit yo Lu noy kag 
Sit yo Cat mon, Ba ra ngay Agboy. Indi 
mag nu bo sa li ma ka sul da do ang na ‐
pa tay. 

May engkwentro man sa tu nga 
sang BHB-South Central Neg ros kag 
94th IB sang Hul yo 22 sa Sit yo Ma ‐
nu la ya, Ba ra ngay Ta na-uan, Ka ban ‐
ka lan City. Tat lo ka ele men to sang 
AFP ang na pa tay sa ina way. 

Neg ros Ori en tal. Sa Gui hul ngan 
City, gin ha ras sang BHB-Central 
Neg ros ang de tatsment sang CAFGU 
sa Ba ra ngay San da yan sang Hul yo 
21. No tor yus ang mga ele men to 
sang CAFGU kag 62nd IB sa pag pa ‐
ma hug sa mga si bil yan, pag ha lug hog 
kag pag pa ma tay sa mga gi na sus pet ‐
sa han ni la nga na ga su por ta sa BHB. 

Sor so gon. Isa ka pu lis ang na pi ‐
la san sa ope ra syong is nayp sang 
BHB-Sor so gon sa tsek poynt sang 
2nd Po lice Provincial Mo bi le Force 
Com pany sa Ba ra ngay Sta. Te re si ta, 
Bu lan sang Hul yo 21. Ang open si ba 
nga ini pag ti ngu ha sang BHB-Sor so ‐
gon nga ma si lu tan ang mga ar ma ‐
dong ele men to sang es ta do nga pa ‐
da yon nga na ga pa ma tay kag na ga ‐
pang-i pit sa pu mu lu yo sang Sor so ‐
gon.

"11 opensiba...,"  halin sa pahina  1Na ga pa da yon nga in ter ben syon mi li tar sang US 

Upi syal nga gin ba wi ni Du ter te ang iya pag pa ku no-ku no nga iba su ra ang 
Vi si ting Forces Agree ment (VFA) pag ka ta pos ang per so nal nga pag pa kig-

a tu bang kay US Secre tary of Defen se Lloyd Aus tin sang Hul yo 29. Sa amo, upi ‐
syal na nga gi na ba lik ang hil way nga paggwa-su lod sang ma da mu an nga nu ‐
me ro sang mga tro pa, ka ga mi tan kag ma ki nar ya mi li tar sang US sa so be ra ‐
nong te ri tor yo sang Pi li pi nas. La kip sa mga ak ti bi dad nga na ka san dig sa VFA 
ang gin ti ngob nga pag ha nas nga Ba li ka tan kag ha los 300 pa nga ibang ak ti bi ‐
dad mi li tar. 

Ara sa li kod sang pag du so sa 
VFA kag iban pang ka sug ta nan mi li ‐
tar sa US ang pag su nod ku no sa 
1951 Mu tu al Defen se Tre aty (MDT) 
sa tu nga sang du ha ka pung sod. Sa 
na ka li gad nga pi to ka de ka da, na ga ‐
pa bi lin ang ga hum sang mi li tar sang 
US sa pung sod ga mit ang ba ngi an 
nga ka sug ta nan mi li tar nga ini, su ‐
bong man ang VFA, Enhanced 
Defen se Coo pe ra ti on Agree ment 
(EDCA) kag Ope ra ti on Pacific Eag le-
Phi lip pi nes (OPE-P). Sa bas bas sang 
mga ini la bi nga na ga hu got ang ope ‐
ra syu nal nga kontrol sang US sa 
Armed Forces of the Phi lip pi nes 
(AFP). 

Sa pa na hon nga na ka bi tin ang 
pag ba su ra sa VFA, wa la sang un tat 
ang pre sen sya kag mga ak ti bi dad-
mi li tar sang US sa pung sod. Sang 
Abril, na ti ga yon ang Ba li ka tan sa 
pi hak sang pag re histro sang im pek ‐
syon sang Covid-19 sa pung sod. 
Gin ti ga yon man sang Hul yo ang 
tat lo-ka-se ma na nga eher si syong 
Sa lak nib sang 1st Bri ga de Com bat 
Team. Antes si ni nag de li ber ang 
mi li tar sang US sang ₱48.5-mil yon 
nga ba lor sang mga ar mas sa AFP. 

Men ti na do man ang lib re nga 
pag-o ku pa sang mga sul da dong 
Ame ri ka no sa mga pa si li dad mi li tar 
sa in di-mag nu bo sa li ma ka kam po 
sang AFP sa nga lan sang EDCA. Sa 
ida lom sang OPE-P, la kip ang mga 
sul da dong Ame ri ka no sa nag da la sa 
mga kas wal ti nga sul da do sang AFP 
sa nag bag sak nga C-130 sa Su lu. 
Sam tang, in di mag nu bo sa tat lo ka 
pag la yag sa ta bon sang free dom of 
navi ga ti on ope ra ti ons ang gin hi mo 
sang US sa South Chi na Sea sa 
unang tu nga sang 2021. 

Sa ma la wig nga pa na hon, gi ‐
nga mit sang US ang MDT pa ra hi ‐
mu on nga lun sa ran ang Pi li pi nas sa 
pag du so sang ga hum sa Asia-
Pacific. Sa bas bas sang ka sug ta nan 
nga ini, nag pa da la sang mga Pi li pi no 
nga sul da do sa (sad to bi log pa) Ko ‐
rea kag sa Viet nam pa ra mag su por ‐
ta sa mga ge rang ag re syon sang US 
ba tuk sa mga pu mu lu yo nga na ga hi ‐
ma kas pa ra sa de mok ra sya kag 
pung sod non nga ka hil wa yan. Gi nga ‐
mit man ang sad to mga ba se mi li tar 
sang US sa Pi li pi nas bi lang lun su ran 
sang mga ge ra sang US sa Iraq, 
Iran, Ku wa it kag Afgha nis tan.

ang re hi meng Du ter te sa pag su long 
sang “ge ra kontra-te ro ris mo”. Sa 
ta bon si ni, gi na hi mo ang gi na pa ig ‐
ting pa nga kam pan ya sang pag pa ‐
ma tay kag pag pa mi gos ba tuk sa 
mga pwer sang pat ri yo ti ko kag de ‐
mok ra ti ko, ga mit ang mga ar mas 
kag ayu da mi li tar ha lin sa US. 

Da pat la bi nga mag hi ma kas kag 
ma nin du gan ang pu mu lu yong Pi li ‐
pi no ba tuk sa pag pa ka tu ta sang re ‐
hi meng Du ter te sa im per ya lis mong 
US kag sa pag ha tag-da lan si ni sa 
la bi nga pag pa da ku sang pre sen sya 

mi li tar sang US sa Pi li pi nas bi lang 
ka ba hin sang pag pa kig bang gi si ni 
sa Chi na. Da pat la bi nga pa bas ku ‐
gon sang pu mu lu yong Pi li pi no ang 
pag bu yag yag sa pa sis ta nga mga 
kri men ni Du ter te kag suk ton ang 
gub yer nong Bi den sa pag su por ta sa 
iya nga ti ra ni ya kag te ro ris mo. 

Da pat isa hon ang ta nan nga 
pwer sang de mok ra ti ko kag na ga pa ‐
ma tuk sa ti ra ni ya ni Du ter te, tu ku ‐
ron ang pi na ka ma la pad nga pag hi ‐
liu sa sang pu mu lu yong Pi li pi no, kag 
pas la won ang ma la ut nga pa di hot 
nga mag pa bi lin sa po der.
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Gin hi wat ni Rod ri go Du ter te ang iya ka ta pu san nga Sta te of the Na ti on 
Address (SONA) sa Ba ta san Pam ban sa Complex, Quezon City sang ha pon 

sang Hul yo 26. Nag lab-ot sang ha los tat lo ka oras ang iya dis kur so nga, pa re ho 
sang una, na ka po kus sa mi li tar kag kontra-in sur hen sya, kag mga pal tik ni ya 
nga kam pan ya kontra-dro ga, te ro ris mo kag ko rap syo n. Na pu lo’g du ha ang gin ‐
du so ni ya nga pra yo ri dad. Lu was sa du ha, na pa sar na ang mga ini sa le bel ko ‐
mi te sang Ma nu bo nga Pa nal gan kag anum na ang may ka tum bas sa Se na do. 

Mi li tar kag pu lis 
bi lang prayoridad 

Sa tu nga sang pan dem ya, in di 
ang ikaa yong la was sang pub li ko kag 
mga ma mu mu gon si ni ang pra yo ri ‐
dad ni Du ter te. Sa bay lo, gin-u na ni ‐
ya ang mga hag na pa ra sa pon do 
pang pen syon sang Armed Forces of 
the Phi lip pi nes kag Phi lip pi ne Na tio ‐
nal Po lice kag li gal nga rep re sen ta ‐
syon sa mga ti na wo si ni nga im bol ‐
ba do sa mga kri men kag ano mal ya. 
Ang mga hag na nga ini ang ma ga ‐
pat-ud sa ka tam pad sang mga sul ‐
da do kag pu lis sa iya pag ha ri. 

Gin da yaw ni Du ter te ang kri mi ‐
nal nga ge ra kontra-dro ga sa atu ‐
bang sang ma la pad nga pag kun de ‐
nar si ni. Ma du gay na nga na hi bal-an 
sang ma da mo nga gi na ga mit lang 
ni ya ang kam pan ya pa ra ip wes to 
ang kau ga li ngon bi lang ha ri sang 
mga drug lord sa pung sod. 

Sa iya ge ra kontra-in sur hen sya, 
gin pa ngin wa la sang Par ti do Ko mu ‐
nis ta sang Pi li pi nas ang iya pa ha yag 
nga ma di na lag-on ang iya re hi men 
sa “pag re sol bar” sa ugat sang ar ‐
ma dong ina way. Da ku nga ka bu ti gan 
ang gin pa bu gal ni ya nga 17,000 ha ‐
nga way sang Ba gong Huk bong Ba ‐
yan ang “nag su ren der”, nga ka ‐
dam-an lun say mga si bil yan. Wa la 
man sang ka ma tuo ran nga ma sob ra 
15 pren teng ge ril ya sang BHB ang 
na du la sa nag li gad nga li ma ka tuig. 

Pal tik nga kam pan ya 
kontra-korap syon 

Pu ro ka bu ti gan ang gin sam bit ni 
Du ter te ba hin sa iya pal tik nga kam ‐
pan ya kontra-ko rap syo n. La kip di ri 
ang “pag si pa” ni ya sa pwes to sa 43 

upi syal sang Bu reau of Immig ra ti on 
(BI) nga na da la hig sa pa di hot nga 
“pas til las” sang 2020, kag sa 200 
iban pang emple ya do nga na da la hig 
sa ka ga ru kan. 

Ang ma tu od, na ka ba lik na sa 
tra ba ho ang “gin si pa” nga gin sus ‐
pin der nga mga emple ya do sang BI 
nga wa la sang sa lab ton. Wa la man 
sang re port nga nag pa ma tu od nga 
gin si pa ang 200 pang emple ya do. 

Sang 2020, gin pa sus pin der man 
ni ya ang pag pub li ko sa re port sang 
ba lor kag prop ye dad sang mga upi ‐
syal sang gub yer no nga ma sa mi na ‐
bu si si pa ra ma bu yag yag ang pag ka ‐
da la hig ni la sa ka ga ru kan. 

Wa la sang pla no pa ra sa pan dem ya 
Wa la sang kong kre to nga pla no 

nga ginpre sen tar si Du ter te sa iya 
SONA kon paa no sab ton ang pan ‐
dem ya nga Covid-19 sa atu bang 
sang ka ta lag man sang Del ta bar yant 
nga na ga lap ta su bong sa pung sod. 

Sa iya dis kur so, gin man du an ni 
Du ter te ang Na tio nal Employ ment 
Recovery Stra tegy Task Force nga 
pa ngu na han ang gi na ta wag Reform, 
Re bo und, and Recover Prog ram nga 
na ga tu yo ku no nga ba ku na han ang 
ma sob ra isa ka mil yon nga kwa li pi ‐
ka do nga ma mu mu gon pa ra ma kat ‐
ra ba ho. Pe ro, na ga pa bi lin nga ku ‐
lang ang sup lay sang ba ku na ba ngud 
na ka sa lig ang re hi men sa li mos nga 
ba ku na ha lin sa ibang mga pung sod. 

Pa ki tang-ta wo lang ang man du 
ni Du ter te pa ra tu ku ron ang Cen ter 
for Di sea se Preven ti on and Control 
kag Vi ro logy and Vacci ne Insti tu te 
of the Phi lip pi nes ba ngud tu man ka 
ka bos man ang gin ta la na nga bad yet 

Mga ka bu ti gan sa ka ta pu san 
nga SONA ni Du ter te

sang iya re hi men pa ra sa pang pub li ‐
ko nga ikaa yong la was. 

Pa re ho sa gi na lau man, gi na pa ‐
rat sa da ni Du ter te ang pag pa sar sa 
Fo re ign Investment Act, Pub lic 
Service Act, kag Re ta il Tra de Li be ‐
ra liza ti on Act pa ra to do nga ibu kas 
ang eko nom ya sa nga lan sang li wat 
nga pag pa si kad si ni. Ang mga ini 
ap ru ba do na sang iya mga ka him bon 
sa le bel ko mi te sang Kong re so. May 
ara man nga ka tum bas nga mga 
hag na sang mga ini sa Se na do. 

Iban pang ka bu ti gan 
Gi na pa bu gal ni Du ter te nga la ‐

kip ku no ang Pi li pi nas sa mga pung ‐
sod nga na ka re histro sang pi na ka ‐
ma da sig nga pag-us wag sang eko ‐
nom ya sa Asia an tes ang pan dem ya. 
Pe ro ang ma tu od, pa nu bo na ang 
pad ron sang gross do mes tic pro duct 
sang Pi li pi nas ha lin 7.1% sang 2016 
pa du long 6.1% sang 2019. 

Gin kaa kig sang pu mu lu yo ang 
pag pa bu gal ni Du ter te nga na re sol ‐
bar na ku no ni ya ang prob le ma sa 
tra pi ko kag pagbya he du lot sang pag ‐
bu kas sang ma la ha lon nga mga da lan 
kag skyway. Tu man ka la yo si ni sa ad ‐
law-ad law nga pag-an tus sang pu ‐
mu lu yo du lot sang ka ku la ngon sang 
ma sak yan ba ngud sa mga restrik syon 
sa pagbya he sang mga dyip. 

Ka bu ti gan man ang gin pa bu gal 
ni ya nga “pag su long” sang in de ‐
pendyen te nga po li si ya pang lu was 
wa la sa pa yan ang na hi bal-an sang 
ta nan ang iya pag-i kog-i kog sa Chi na 
kag US. Wa la ni ya gin ta la kay ang 
pagtrai dor ni ya nga pag ba lig ya sang 
West Phi lip pi ne Sea sa Chi na ka bay lo 
sang su por ta sa iya re hi men, kag 
pag ga mit ni ya sa Vi si ting Forces 
Agree ment pa ra ma ka kub ra sang mas 
da ku nga ayu da mi li tar ha lin sa US.
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Antes ang SONA, nag lun sar ang 
nag ka la in la in nga sek tor sang mga 
pro tes ta kag ak ti bi dad pa ra ip las tar 
ang tu nay nga ka him ta ngan sang 
pu mu lu yo kag hus ga ran ang re hi men 
sa li ma ka tuig nga ka pal pa kan si ni. 

Gin lun sar sang Ki lu sang Ma yo 
Uno ang Sta te of the La bor Address 
sang Hul yo 23 sa pa na wa gan nga 
“ENDOter te” du lot sang ka pas la wan 
ni ya nga ipa tu man ang pro mi sa nga 
ta pu son ang kontraktwa li sa syo n. 
Gi na tantya nga may 9.2 mil yon tub ‐
tob 13.5 mil yong in di bid wal ang wa ‐
la o ku lang sa tra ba ho sa pa na hon 
sang pan dem ya. 

Sang Hul yo 25, gin lun sar sang 
Ki lu sang Mag bu bu kid ng Pi li pi nas 
ang Sta te of Pea sant Address agud 
kun de na hon ang Rice Li be ra liza ti on 
Law kag pag pa tum ba ya sang re hi ‐
men sa sek tor sang ag ri kul tu ra. 
Nag lab-ot sa ₱90 bil yon ang per di 
sang mga ma ngu ngu ma sa pa la yan 
du lot sang li be ra li sa syo n. Du so ni la 
₱15,000 sub sid yo pa ra sa pro duk ‐
syon sa pa na hon sang Covid-19. 

“Wa la sang ka li nu ngan, wa la 
sang hus ti sya .” Amo si ni ang pag su ‐
ma sang Ka ra pa tan sa li ma ka tuig 
nga pag gi na hum sang dik ta dor nga 
si Du ter te. Lu was pa sa 30,000 bik ‐
ti ma sang “ge ra kontra-dro ga” sang 

re hi men, na ka lis ta ini sang 414 ka so 
sang ekstra hu di syal nga pag pa ma ‐
tay, 2,725 ka so sang ili gal nga pag-
a res to nga la bing nag da mo sa pa na ‐
hon sang mi li ta ris ta nga lockdown 
kag mga ka so sang pag pang-i pit sa 
mga prog re si bo kag ak ti bis ta. Na ka ‐
lis ta man ang gru po sang 25 ma sa ‐
ker sa ida lom sang re hi men. 

Wa say (u kon bag sak) ang gra do 
nga gin ha tag sang mga tit ser kay 
Du ter te. “Wa la ka mi sang na ki ta 
nga kla ro nga prog ra ma pa ra sa 
edu ka syo n,” su no sa Alli ance of 
Concer ned Teachers sang Hul yo 23. 
“Wa la si ya sang anu man nga ma ‐
ham bal nga achieve ment sa edu ka ‐
syo n.” Upod nga gin ha ta gan sang 
mga tit ser sang bag sak nga gra do si 
Sec. Leo nor Brio nes sang De ‐
partment of Educa ti on (DepED). Si ‐
ling ni la, pa bud lay sa mga tit ser, es ‐
tud yan te kag ila mga gi ni ka nan ang 
“blen ded lear ning” sang DepEd. 

#Du ter tePal pak ang hus gar sang 
pa ma tan-on sa gin hi wat nga Sta te 
of the Youth Address sang Hul yo 19. 
Gin pa ka ma la ut ni la ang wa la-ak syon 
kag pla no sang re hi men pa ra sa lu ‐
was nga pag bu kas sang mga eskwe ‐
la han sa pa na hon sang pan dem ya. 
Gi na tantya nga ara sa 2.73 mil yon 
ang nag-drop-out—10% ha lin sa 

27.77 mil yong nag-en rol sang aka ‐
de mi kong tuig 2019-2020. Lu was 
di ri, pa da yon nga gi naa ta ke sang 
pa sis tang re hi men ang aka de mi kong 
ka hil wa yan kag mga pa ha ya gan 
pang kam pus. 

Dob le nga pag-an tus ang naag ‐
yan sang mga over se as Fi li pi no wor ‐
ker (OFW) sa pa na hon sang pan ‐
dem ya nga Covid-19 ba ngud sa wa la 
sang ak syon sang re hi men. Ga may 
ka ta ma nga 2% o 250,000 lang sa 
ka bi lu gan nga 12 mil yong OFW ang 
na ka ba ton sang ayu da. Sang ma pi li ‐
tan nga mag pau li sa pung sod ang 
gi na tos ka li bo ba ngud na du la an 
sang tra ba ho, gin da sok si la sa mga 
pa si li dad pang kwa ran ti na. Antes pa 
ang pan dem ya, nag-a tu bang ang 
mga OFW sa man da tory PhilHealth 
mem bership kag du gang nga pre mi ‐
um nga na ga ba lor sang ₱24,000 sa 
una nga tuig kag man da tory SSS 
mem bership kag pag ta as sang pre ‐
mi um. 

Su bong man, nag hi wat sang on ‐
li ne nga mga po rum ang mga gru ‐
pong ma ki-ka pa li bu tan kon sa diin 
gin kun de nar ni la ang ma hig ko kag 
ma ki-du mu lu ong nga po li si ya pang ‐
ka pa li bu tan sang re hi men. Ang sek ‐
tor sang sim ba han nag pa na wa gan 
nga ta pu son ang pag-a ta ke kag ili ‐
gal nga pag-a res to sa ila ku bay. 
Gin hus ga han na man sang mga gru ‐
pong mid ya bi lang kaa way sang hil ‐
way nga pa ma ha yag ang re hi meng 
Du ter te. Sa Min da naw, gin pa ka ma ‐
la ut sang mga Mo ro ang pal pak nga 
re ha bi li ta syon sa Ma ra wi City nga 
gin pul bos ni Du ter te sang 2017 kag 
ka wad-on sang kum pen sa syon pa ra 
sa mga bak wit.

Su no sa mga re port, 6,000 ang nag martsa sa ka ha ba an sang Com mon we ‐
alth Ave nue sa Quezon City sang Hul yo 26 pa ra tum ba san ang ika li ma kag 

ka ta pu san nga Sta te of the Na ti on Address (SONA) ni Rod ri go Du ter te. Nag ‐
pa sa kup sa pro tes ta ang mga or ga ni sa syon ha lin sa Sout hern Ta ga log kag 
Central Luzon. Sa te ma nga “Du ter te, wa ka san!” kag “Goodbye Du ter te”, li wat 
ni la nga gin pa na wa gan ang pag ta pos kag pag pa sa bat kay Du ter te sa ta nan ni ‐
ya nga mga kri men pa re ho sang ma da mu an nga pag pa ma tay, pag ba lig ya sa 
so be ran ya, na pas la wan nga pag sa bat sa pan dem ya kag lap na gon nga ko rap ‐
syo n. May pa re ho nga mga martsa sa mga syu dad kag ka bi se ra sang Ce bu, 
Baco lod, Davao, Iloi lo, Na ga, Ba yom bong sa Nueva Ecija, Roxas sa Ca piz kag 
Ka li bo sa Aklan. May mga pro tes ta man sa nag ka la in la in nga syu dad sa US, 
Ca na da kag Hong kong. 

Sa ka ta pu san nga SONA ni Du ter te 

#Du ter teWa ka sanNa, 
sing git sang 
pu mu lu yo
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Lu was nga ba lik-eskwe la, ipa ‐
kig ba to.  Nag su mi ter  sang  pe ti syon 

ang  mga  or ga ni sa syon  nga  ka ta pu 

sang  Back  to  Scho ol  Net workPa ‐

nay sa lo kal nga upi si na sang CHED 

kag DepEd sa Iloi lo City sang Hul ‐

yo  22.  Hing yo  ni la  nga  lu was  nga 

buk san li wat ang mga kla se kag su ‐

por ta han  sang  pang re hi yon  nga 

ahen sya ang ₱10,000 ayu da pa ra sa 
mga es tud yan te. 

Nagpro tes ta  man  ang  mga  es ‐

tud yan te  sang Holy Angel Univer ‐

sity  (HAU)  sa  atu bang  sang  ila 

eskwe la han  sa Ange les  City,  Pam ‐

pa nga sang Hul yo 15, una nga ad ‐

law sang ila kla se. Du so sang mga 

es tud yan te  nga  ipa tu man  ang  li ma 

ka  pun to  nga  de man da  pa ra  mag ‐

san to sa re mo te lear ning. Nag su mi ‐

ter  ang  mga  li deres tud yan te  sang 

ape la  sa  upi si na  sang  pre si den te 

sang HAU sa pa re ho nga ad law. 

Da ma yan sa ECQ. Gin lun sar sang 

Defend  Jobs  Phi lip pi nes  ang  kam ‐

pan ya  nga  Flag  Bri ga de  PH  sang 

Agos to  6  kon  sa  diin  ba layba lay 

ini nga nag pa nag tag  sang mga do ‐

na syon nga pag ka on sa ka da pa mil ‐

ya. Nau na na nga nag pa nag tag ang 

gru po  sang  mga  ban de ri tas  nga 

ber de (may iga ha tag nga do na syo n) 

kag  pu la  (ki na hang lan  sang  do na ‐

syo n)  pa ra mag ser bi  nga  ta lam dan 

sa  ila  pag li bot  sa  200  pa ma lay  sa 

Sam pa loc, Ma ni la. Su no sa ila, ka ‐

ba hin  ini  sang  paga ku sar  sa  re hi ‐

men  sa  ka wadon  si ni  sang  ayu da 

su bong  nga  ika tat lo  nga  en hanced 
com mu nity qua ran ti ne sa  Met ro 

Ma ni la. 

Pre syo sang la ngis, pa nu bu on. 
Nag pi ket ang mga ma mu mu gon sa 

ida lom  sang  Ki lu sang  Ma yo  Uno 

ma la pit  sa Philcoa  sa Quezon City 

sang  Agos to  4  pa ra  kun de na hon 

ang  bago  nga  ser ye  sang  pag ta as 

sang  pre syo  sang  pet rol yo  kag 

LPG. Nag ta as ang pre syo sang ga ‐

so li na  sang  ₱1.05/lit ro  sam tang 

₱0.75/lit ro kag ₱0.80/lit ro  sa ke ro ‐
se ne kag die sel.

Sim ba han, han da mag pa tu nga sa su gi la non pang ka li nu ngan 
SA PIHAK SANG re so lu syon sang Anti-Ter ro rism Council nga nag dek la rar nga 
“te ro ris ta” sa Na tio nal De mocra tic Front of the Phi lip pi nes (NDFP), han da gi ‐
ha pon ang sek tor sang sim ba han nga mag pa tu nga sa su gi la non pang ka li nu ngan 
sa tu nga sang NDFP kag sang reak syu nar yong gub yer no sang Pi li pi nas. 

Su no sa Phi lip pi ne Ecu me nical Peace Platform (PEPP), ma ga hi mo si la sang 
mga kon sul ta syon sa pu mu lu yo kag idu so ang pag ba lik sang su gi la non lam pas 
sa 2022 kaa tu bang ang ma pi li nga bag-o nga mga li der. Si ling sang gru po, gus to 
ni la nga ma ngin ta lak san sang pu mu lu yo sa pi li on nga li der ang ka han da an si ni 
sa su gi la non pang ka li nu ngan. 

Sang Hul yo 22, gin pa ka ma la ut sang PEPP ang pag lis ta sa NDFP bi lang te ro ‐
ris ta nga gru po. Na ga ka ba la ka si la nga pa ga ka bi gon nga mga “te ro ris ta” ang 
ta nan nga mga na ga su por ta sa ka li nu ngan pa re ho ni la. 

Met ro Ma ni la, gin pai da lom sa ika tat lo nga ECQ 
SA IKATATLO nga ka hi ga yu nan, gin pai da lom sa en hanced com mu nity qua ran ti ‐
ne (ECQ), ang pi na ka-istrik to nga ti po sang lockdown, ang bi log nga Met ro Ma ‐
ni la kag La gu na ha lin Agos to 6 tub tob 20 pa ra pung gan ku no ang pag lap ta sang 
mas ma ka la la ton nga bar yant sang Covid-19 nga gi na ta wag Del ta. Sam tang, 
gin pa la wig ang lockdown sa syu dad sang Ca ga yan de Oro kag Iloi lo nga sang 
Hul yo pa na pai da lom sa ECQ. 

Ma da mo ang na tub lag sa li wat nga pag-istrik to, bi san pa gin ha ta gan ang mga 
re si den te sang NCR sang isa ka se ma na nga “pag han da” an tes ini ipa tu man. 

Ma da mo nga bil ding ang li wat nga iga si ra kag ma du ga ngan na man ang ga ‐
may kag med yum-ka da ku nga ne go syo nga da la yon nga ma bang krap. Ara sa 
80% sang mga ne go syo nga ini ang apek ta do sa pa li wat-li wat nga ECQ. Gi na ‐
tantya nga ma ga lab-ot sa ₱105 bil yon ka da se ma na ang ma du la sa eko nom ya 
sang NCR kag du gang nga 444,000 tra ba ho ang ma du la. 

Sang nag li gad nga tuig, nag lab-ot sa 62.1% ang nag-a gi sang ha gan-ha gan 
tub tob sob ra nga food in secu rity (ka ku la ngan sa pag ka on) kag mal nut ri syon du ‐
lot sang mga restrik syo n. 

Maat hag nga ang pal pak nga sa bat sang re hi meng Du ter te ang ka bang da ‐
nan sa li wat nga pag-istrik to sa eko nom ya kag gu tom nga pat-ud pa ga an tu son 
sang ma yor yang pu mu lu yo. Sang Hul yo 31 kag Agos to 5, nagpro tes ta ang mga 
prog re si bong gru po sa Quezon City agud idu so ang pag ha tag ayu da sa pa na hon 
sang ECQ. Gin pa na wa gan man sang mga ma mu mu gon ang pag kontrol sa pre syo 
sang mga ba se han nga ki na hang la non kag li wat nga ipai way ang pag ba yad sa 
kur yen te, tu big kag mga yu ti li dad sa pa na hon nga ini. 

Una nga bu la wan nga me dal ya sang Pi li pi nas sa Olympics, na ku ha 
NAKUHA SANG ATLETA nga si Hi dilyn Diaz ang pi na kau na nga bu la wan nga me ‐
dal ya sang Pi li pi nas sa 2020 Tok yo Olympics sang Hul yo 26. Na ngu na si ya sa ka ‐
te gor ya nga wo men’s 55 ki log ram sa kum pe ti syon sang weightlifting pag ka ta pos 
ni ya nga ma lu tos ang at le ta sang Chi na nga si Liao Qiu yun. Ang ka da lag-an nga 
ini bu nga pa ngu na hon sang iya pag ti ngu ha sa pi hak sang ka ku la ngan sang su ‐
por ta ha lin sa reak syu nar yong gub yer no pa ra sa pag ha nas sang mga at le ta. 

Una ini nga na ha yag sang 2019 sang mag pa nga yo si Diaz sang pi nan syal nga 
bu lig ha lin sa mga pri ba dong is pon sor ba ngud si ling ni ya “na bud la yan na gid” si ‐
ya. Gin tar get si ya sang mga troll sang re hi men sa social me dia ba ngud sa pag ka ‐
ha yag nga ini. Gin-u la mid man si ya sang re hi men sa “Oust Du ter te mat rix” nga 
gin pag wa sa pa re ho nga tuig. 

Sam tang, pa re ho nga na ku ha sang mga at le ta nga san day Nesthy Pe tecio kag 
Car los Paa lam ang me dal ya nga pi lak (i ka du ha nga pwes to) sa tag sa-tag sa nga 
ham pang sa bok sing sang Agos to 3 kag 7. Nag da og man sang me dal ya nga bron ‐
se (i kat lo nga pwes to) ang bok si nge ro nga si Eu mir Marcial. Ini ang pi na kau na 
nga Olympics kon sa diin na ka pau li sang ma sob ra isa ka me dal ya ang Pi li pi nas. 
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Tu man ka da ku nga ka bu ti gan ang gin pa bu gal ni Sec. Mar tin Anda nar sang 
Pre si den ti al Com mu nica ti ons Ope ra ti ons Office sang Hul yo 28 nga pa ‐

bag sak na ang re bo lu syo nar yong hub lag sa North Central Min da nao Re gi on 
(NCMR). Ini ku no ba ngud may 2,517 myembro sang Ba gong Huk bong Ba yan 
(BHB) nga nag su ren der, 618 Pu lang ha nga way nga “nan yut ra li sa” kag 10 
pren teng ge ril ya na ang na bung kag sa 2020 lang. May ara ku no du gang nga 
77 ba ra ngay nga “na limpyo na” kag sa si ni ma ka ba ton sang pon do ha lin sa 
maa no mal ya nga Ba ra ngay Deve lop ment Prog ram. Si Anda nar ang gin ta la na 
nga koor di ney tor sang Na tio nal Task Force to End Local Com mu nist Armed 
Conflict pa ra sa Re gi on 10. 

Ang ma tu od, wa la sang na bung ‐
kag nga pren teng ge ril ya o sentro sa 
NCMR sa 2020. May mga er ya nga 
tem po rar yo nga gin ba ya an pe ro na ‐
ga pa bi lin nga na kap wes to ang mga 
yu nit sang BHB sa estra te hi kong 
mga lu gar sang re hi yon. May ara 
man nga mga Pu lang ha nga way nga 
nag su ren der pe ro pi la lang si la kag 
ma sa mi bu nga sang pre syur sang 
kaa way sa ila mga pa mil ya. 

Ha lin Mar so 2020 tub tob Mar so 
2021, na ka lun sar ang ha nga way 
sang ban wa sa re hi yon sang 102 
tak ti kal nga open si ba kon sa diin 94 
ka mga sul da do ang na pa tay kag 84 
ang na pi la san. Sam tang, 18 Pu lang 
ha nga way ang na pa tay sa mga ina ‐
way kag iban pang ka bang da nan. 

Sa tu nga sang mai nit nga ina ‐
way, na ka lun sar ang mga yu nit di ri 
sang mga kam pan yang ag rar yo pa ra 
pa taa son ang su hol sang mga ma ‐
mu mu gon sa uma kag pre syo sang 
mga pro duk tong ag ri kul tu ral. 
Po kus nga re hi yon 

Ha lin pa Mar so 2018 gin hi mo 
sang Armed Forces of the Phi lip pi nes 
(AFP) nga po kus nga re hi yon ang 
NCMR. Pag ka ta pos ang du ha ka tuig 

nga na pas la wan nga lu tu son ang BHB 
di ri, nag hi mo sang reor ga ni sa syon 
ang 4th ID kag 1st ID sang 2020 pa ra 
i-po kus ang li ma ka bri ga da (tat lo ka 
lu bos kag pi la ka ba hin sang du ha) sa 
gi na pa ti han si ni nga mga sub re hi yon. 

Isa tub tob du ha ka ba tal yon ang 
gin dep loy sang AFP sa ka da pren teng 
ge ril ya. Gi na ki nai ya han ang mga ope ‐
ra syon nga ini sang oku pa syon mi li tar 
sa ku no “ma limpyu han” nga bar yo 
kum bi na syon ang pagplas tar sang 
mga de tatsment pa ra sud lon kag pa li ‐
bu tan ang gi na tantya si ni mga “bal ‐
war te” sang ha nga way sang ban wa. 
(Sa ka ta pu san sang 2020, na ga da mo 
sa 169 ang mga de tatsment sang 
CAFGU kag 19 re gu lar nga kam po mi ‐
li tar.) 

Gin du nga nan ini sang na ka po kus 
kag sus te ni dong mga ope ra syong 
kom bat nga na ga ga mit sang li bo ka 
tro pa kag su por ta do sang mga erop ‐
la no kag he li kop ter pang ge ra, dro ne, 
mor tar kag kan yon. Indi mag nu bo sa 
23 in si den te sang pag pa mom ba ha lin 
sa ka ha ngi nan ga mit ang FA-50 
fighter jet kag he li kop ter ha lin Di sye ‐
mbre 2018 tub tob Agos to 2020. Sa 
2020, nag sam paw ang pan dem ya nga 

Covid-19 nga gi nga mit 
sang AFP pa ra la bing 
mag la bu gay sa kaum han 
kag kontro lon ang hu lag 
sang po pu la syon. 

Pag-a tu bang 
sa ginpasing ki 
nga pag-a ta ke 

Sa pang ka bi lu gan, 
na ga mit sang mga yu nit 

Ngaa ma pas la wan ang AFP nga lu tu son 
ang BHB sa NCMR?

di ri ang tak ti kang ge ril ya sang pag ‐
say lo-say lo kag pag ka-plek sib le nga 
ma hu lag pa ra uya tan ang ini sya ti ba 
sa ge ra kag imen te nar ang plek si bi ‐
li dad sang mga yu nit. 

Si ge-si ge nga nag ti ngu ha ang 
mga pwer sa di ri nga pa taa son ang 
ika sa rang pu li ti ko-mi li tar sang mga 
ku man der kag ha nga way in di pa ra 
sag ngon ang mga ata ke sang kaa ‐
way, kun di pa ra pa taa son ang le bel 
sang ina way ban wa. Gin ta sar kag 
gin ku ha an sang mga lek syon ang 
mga da ku nga ina way, amo man ang 
mga ata ke kag kontra-a ta ke sa tu ‐
nga sang mga yu nit si ni kag sang 
AFP. 

Sa tu nga sang gin pa sing ki nga 
mga ata ke, la bi nga nag du lot sa isip 
sang BHB ang ka ki na hang la non sang 
na ga pa la pad kag na gai kit nga pag ‐
pa kig-a way ge ril ya sa mas ma sang ‐
kad nga er ya. Ya bi di ri ang pag pa ‐
lig-on kag pag pa la pad sang mga ba ‐
se kag so nang ge ril ya. Angut si ni, 
ki na hang lan nga mag pa ka sam pa ton 
ang mga ku man der kag mga upi syal 
sang ha nga way sang ban wa sa sis ‐
te ma ti ko nga pag lun sar sang re bo ‐
lu syong ag rar yo kag iban pang kam ‐
pan ya pa ra or ga ni sa hon kag pa hu la ‐
gon ang ma sa kag lu ba ron ang ila ki ‐
na hang la non kag kaa yu han. La bi ini 
nga na ngin im por tan te sa pag pang ‐
ha lit sang pan dem ya nga Covid-19 
kag ka ta lag man si ni sa kaum han kon 
sa diin ga may, kon may ara man, 
sang mga imprastruk tu ra sa ikaa ‐
yong la was. 

Na hi bal-an man sang ha nga way 
sang ban wa ang ka ki na hang la non 
sang gi la yon nga atu ba ngon ang 
tak ti ka nga gra du al constricti on kag 
pag reyd sang kaa way paa gi sa pag ‐
sa la kay sa mga de tatsment si ni kag 
pag lun sar sang mga koor di na do nga 
open si ba sa le bel pren te kag sub re ‐
hi yon. Ini pa ra pas la won ang di sen ‐
yo sang kaa way nga di ngu tan ang 
mga ha nga way sang su por tang ma ‐
sa kag ta bu gon si la sa ma la yo nga 

"Ngaa...,"  padayon sa pahina 8
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Apat ka ma ngu ngu ma sa Bicol, gin pa tay sang AFP 

Apat ka ma ngu ngu ma ang gin pa tay sa Bicol kag apat man ang gin-a res to sang 
mga pwer sa sang es ta do sa mga ad law an tes ang Sta te of the Na ti on Address 

ni Rod ri go Du ter te. 

Gin pa tay sang mga pu lis san day 
Je mar Pa le ro, ka ta pu sang Orga ni sa ‐
syon ng mga Mag sa sa ka sa Albay kag 
Mar lon Na pe ri sang Albay Peop le’s 
Orga niza ti on, gab-i sang Hul yo 25, sa 
Ba nao Brid ge, Ma har li ka Highway, Gui ‐
no ba tan, Albay. Na ga pin ta sad to ang 
du ha, upod ang du ha pa ka ak ti bis ta, 
sang pa na wa gan “Du ter te Ibag sak!” sa 
hay wey. Gin pag wa sang mga pu lis nga 
nag ba to ang du ha, ba gay nga gin pa ‐
ngin-wa la sang ila mga par yen te. Uli hi 
nga na ki ta nga bu hi ang du ha sam tang 
gi na sa kay sang mga pu lis sa isa ka van. 

Gin pa tay man sang mga sul da do 
san day Louie Austria kag Benja min De ‐
los San tos sa Sagñay, Ca ma ri nes Sur 
sang Hul yo 20. Gin pag wa sang mga 
ele men to sang 83rd IB nga na pa tay si la 
sa isa ka engkwentro kag nag pa ra da pa 
sang 12 ka ma ta as nga ka lib reng pu sil 
nga na ku ha ku no sa ina way. 

Ili gal na pag-a res to. Ili gal nga 
gin-a res to sang mi li tar kag gin ka su han 
sang pag la pas sa Anti-Ter ror Act ang 
apat ka ma ngu ngu ma sa Sit yo Buscad, 
Ba ra ngay Tu ban, Sab la yan, Occi den tal 
Min do ro sang Hul yo 19. Gin-a ku sar 
san day Mi gu el Ma ngue ra, Fe Ma ri nas, 
Sher li to Ca sid sid kag Allen De la Fuen te 
nga na ga bu lig sa Ba gong Huk bong Ba ‐
yan kag gin-u la mid sa engkwentro sa 
tu nga sang AFP kag ha nga way sang 
ban wa sang Hul yo 5. Gin ka su han ang 
du ha sa ila sang il le gal pos ses si on of fi ‐
re arms and explo sives kag ang du ha 
sang obstruction of jus tice. 

Sa Sor so gon, gin-a res to sang mga 
pu lis ang mag-a sa wa nga Ruel Lla me ra 
kag Annie Jean Cas til lo, mga ka ta pu 
sang Sor so gon Peop le’s Orga niza ti on 
sang Hul yo 8 sam tang na gab ya he pau li 
sa Sor so gon City. Gin pa sa ka an si la 
sang hi mu-hi mo nga ka so nga il le gal 
pos ses si on of fi re arms and explo sives. 

Kalakasan. Pa ta ra tas nga nag pa ‐
lu pok ang mga ele men to sang 62nd IB 
kag 16th Scout Ra nger Com pany sa Ba ‐
ra ngay Ban wa ge, Gui hul ngan, Neg ros 

Ori en tal sang Hul yo 15. Gin ha bu yan 
man sang gra na da ang ba lay ni Alo 
Loja nio, re si den te sang Sit yo Ka pud lu ‐
san. 

Sa Northern Sa mar, pi lit nga gi na ‐
pa pir ma sang mga sul da do ang mga 
upi syal sang ba ra ngay sang 17 bar yo 
sa Las Navas, 14 bar yo sa Silvi no Lo ‐
bos, anum ka bar yo sa Pam bujan, isa ka 
bar yo sa Ca tu big kag ta nan nga bar yo 
sa Ma tu gi nao pa ra idek la rar nga per ‐
so na non gra ta ang BHB. 

Pagpanganyon. Sang Hul yo 20 
tub tob 21, gin kan yon sang 87th IB ang 
ka gu la ngan sang Km. 14 tub tob Km. 17 
sa San Jo se de Buan, Wes tern Sa mar. 
Indi mag nu bo sa 20 be ses nga nag pa ‐
lu pok ang AFP sa su nod-su nod nga ad ‐
law nga nag re sul ta sa pag ka gu ba sang 
mga ulum han kag nag tu lod sa mga re ‐
si den te sa Sit yo Salvacion, Ba ra ngay 
San Nico las nga tem po rar yo nga mag ‐
bak wit. 

Sa Northern Sa mar, du ha ka ba lay 
ang nai go sang mag pa lu pok ang PNP-
Special Acti on Force sang gre na de 
launcher sang Hul yo 10 sa Ba ra ngay 
Hi ta pi an, Ca tu big. Tar get si ni ang yu nit 
sang BHB nga nag lun sar sang open si ba 
sa pa re ho nga ad law. Ka du ngan si ni, 
gin ka wat sang pu lis ang pin ya nga gi ‐
na ba lig ya sang mga re si den te. Gin pa ‐
hog man ni la ang mga upi syal sang ba ‐
ra ngay. 

Pag bak wit. Sa Northern Sa mar, 
gin re port sa Hul yo 30 nga is yu sang 
La rab nga nag bak wit ang mga re si den ‐
te sa Ba ra ngay San Jo se, Las Navas 
du lot sang pa ta ra tas nga pag pa mom ba. 
Sa mga bar yo sang Sag-od, Epaw kag 
San Jo se sa amo nga ban wa, ha los wa la 
na sang na bi lin nga ta wo du lot sang 
oku pa syon mi li tar. Amo man ang na ta ‐
bo sa mga bar yo sang Se no no gan de 
Tu bang, Hi ya ot, kag Ba lod sa Silvi no 
Lo bos. Nag bak wit man ang mga re si ‐
den te sang Ba ra ngay Li ga ya kag Ba ra ‐
ngay Ca ro li na nga ara sa du lu nan sang 
Ma tu gi nao, Wes tern Sa mar.

lu gar sa ka ta lu nan kon sa 
diin ma pi li tan ang mga 
yu nit sang BHB nga ma ‐
kig-a way sa pu ro mi li tar 
nga paa gi. Su bong man, 
ta la lu pang don sa mga 
bar yo nga may mga de ‐
tatsment ang ka da mo kag 
bru ta li dad sang mga pag ‐
pang-a bu so mi li tar sa pu ‐
mu lu yo. 

Angut si ni, gin man ‐
du an sang mga ko mi te 
sang Par ti do ang ha nga ‐
way nga hu got nga uya ‐
tan ang ba se hang or yen ‐
ta syon sang mga pla tun 
kag pa hu la gon ang mga 
ini sa gin ta la na nga sa kop 
nga pun sok sang mga 
bar yo. Ka du ngan si ni, ki ‐
na hang lan hu got nga 
uba yan sang mga yu nit 
sang Par ti do ang ar ma ‐
dong pag ba to sang ma sa 
kag ma ngin ka tu wang si la 
kag mga yu nit sang mi li ‐
syang ba yan sa pag sak ‐
dag sa re gu lar nga mga 
pwer sa kag sa pag lun sar 
sang mga tak ti kal nga 
open si ba. Na ga sa lig ang 
mga kau pod di ri nga in di 
map yer de sang AFP ang 
BHB kag re bo lu syo nar ‐
yong hub lag sa re hi yon sa 
na bi lin nga tuig ni Du ter ‐
te. Pu hu nan si ni ang mga 
lek syon nga na ku ha sa pi ‐
la ka de ka da na nga re bo ‐
lu syo nar yo nga pag pa ‐
kig-a way kag ha lin sa 
mai nit nga pag pa kig ba to 
sa kaa way, la bi na sa 
nag li gad nga tat lo ka tuig. 
Ang ina gi han nga ini ang 
nag bun-ag sang mga kad ‐
re, ku man der kag ti na wo 
nga may ka lig-on sa ideo ‐
lo hi ya, na ga kai go nga ka ‐
ha na san mi li tar, ka han ‐
da an sa sak ri pi syo kag 
ka bud lay, kag wa la na ga ‐
ka ling kang nga di wa nga 
ma pang-a way. 

"Ngaa...,"  halin sa pahina  7
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Pal tik nga re po res ta syon 
UNA NGA GINPATUMAN SANG 2011 sa ida lom sang re hi meng Aqui no ang 
NGP. Gin pa la wig kag gin pa sang kad paa gi sa Execu tive Order 193 (E-NGP) 
sang 2015 sa pi hak sang dek la ra syon nga na pas la wan ang prog ra ma. Gin ‐
pa da yon ini sang mga upi syal ni Du ter te ba ngud ang pon do si ni (ma sob ra 
₱5 bil yon) gi na hi mo nga bu lu ga san sang mga pu li ti ko.

Gin pa bu gal sang 2019 sang DENR nga du ha ka mil yong ek tar ya na ang 
na tam nan sang 1.7 bil yon bin hi sa ida lom sang E-NGP ha lin 2011 tub tob 
2019. Pe ro wa la sang ebi den sya nga ma pa ki ta ang DENR nga ma tu od ini 
sang gin bu si si ang prog ra ma sa Se na do. Mas ma la la, su no sa mga eksper ‐
to, wa la sang ki na la in kag na ga pa bi lin nga ara sa pi to ka mil yong ek tar ya 
ang na bi lin nga ka ta lu nan sa Pi li pi nas ha lin 2011 tub tob sa su bong. 

Indi ma tu od nga re po res ta syon ang ka tu yu an sang E-NGP. Ang mga 
ka hoy nga gi na pa ta nom si ni, pa re ho sang ka wa yan, ka pe, falca ta in di du na 
sa mga lo kal nga ka ta lu nan. Liw-as ini sa pa nug yan sang mga syen tis ta 
nga mag ta nom sang mga ka hoy nga en de mic o tu man dok sa ka ta lu nan pa ‐
ra si gu ru hon ang eko lo hi kal nga ba lan se sang ka pa li bu tan. Gi na ta nom ang 
ko mer syal nga mga ka hoy nga ini in di pa ra bu hi on ang ka ta lu nan kun di pa ‐
ra ani hon kag iba lig ya sa mga du mu lu ong.

Ma pa nip lang kag ma pang tu nga nga prog ra ma 
sang “re po res ta syo n"
Isa ang “Su long” sa mga bar yo nga sa kup sang Enhanced Na tio nal 

Gree ning Prog ram (E-NGP), ang pal tik nga prog ra ma nga re po ‐
res ta syon sang reak syu nar yong es ta do. Di ri, gi na ga mit sang es ta do, 
ka tu wang ang mi li tar, ang prog ra ma pa ra aga won ang du ta sang mga 
ma ngu ngu ma kag isu long ang kam pan ya kontra-in sur hen sya. 

Pa ma tu od si ni ang gi na pa ta wag 
nga pu long sang mga sul da do nga 
nag-o ku par sa bar yo sa nga lan sang 
Re too led Com mu nity Sup port Prog ‐
ram (RCSP) sang Peb re ro. Di ri, gin ‐
ka tu wang sang mi li tar ang lo kal nga 
De partment of Envi ron ment and Na ‐
tu ral Re so urces (DENR) pa ra idu so 
ang pag pa na nom sang ko mer syal nga 
mga ka hoy nga in di mag nu bo sa 68 
ek tar ya nga du ta nga daan na nga gi ‐
na ta lau ma. Gin dik ta sang DENR ang 
pag pa na nom sang tuog kag na ga sa 
su lod sang tat lo ka tuig, kag ka wa yan 
pag ka ta pos ani hon ang mga ini. 

Nag ta la na ang DENR sang mga 
li der sa bar yo nga mag pa nag tag 
sang ₱250 ka da ad law sa mga re si ‐
den te sa pag ta nom sang ka hoy. Wa ‐
la sang kum pen sa syon nga gi na ha ‐
tag sa mga tag-i ya sang du ta nga 
apek ta do sang prog ra ma. Ham bal 
lang sang ahen sya nga ma hi mo ni la 
nga ga mi ton ang mga ka hoy sa pag ‐
tu kod sang ila ba lay kag iban pang 

ki na hang la non. Nagpro mi sa man ini 
nga bu li gan sa pag pa ti tu lo sang mga 
apek ta do nga ulum han. 

Gin pa mi lit sang ahen sya ang 
pag ta num sang mga ka hoy nga daan 
na nga pro duk ti bo ang mga du ta nga 
sa kup si ni. May mga ta num na ang 
mga ini nga ni yog, ka mo te, uta non 
kag iban pang pag ka on nga ki na ‐
hang la non gid sang mga ko mu ni dad. 
Sa nga lan sang re po res ta syo n, gi na ‐
ob li gar ang mga ma ngu ngu ma nga 
gub-on ang mga ulum han pa ra mag ‐
ta num sang mga bin hi sang ka hoy 
nga isa ka met ro kwad ra do ang dis ‐
tan sya sa ka da isa. 

Ang ma tu od, pang ta bon lang 
ang pag ta nom sang ka hoy pa ra aga ‐
won ang mga du ta nga gin hi mo na 
nga pro duk ti bo sang mga ma ngu ‐
ngu ma. Gin dek la rar sang DENR nga 
fo rest land o du ta nga ka gu la ngan 
ang mga du tang ag ri kul tu ral pa ra 
iba lik ang pag pa nag-i ya sa es ta do 
kag paar ki la han o iba lig ya ang mga 

ini sa du mu lu ong nga ko mer syal nga 
mga plan ta syo n, sa mga da ku nga 
aga lon nga may du ta kag ila ka so syo 
nga mga bu ruk ra ta. 

Ga may kag hi nga lit lang ang 
₱250 ka da ad law nga su hol sa pag ‐
pa na nom sang DENR. Mas ma nu bo 
ini sa gi na ta la na nga ₱295 mi ni mum 
nga swel do sa mga ma mu mu gon ag ‐
ri kul tu ral sa re hi yon. (Sa Ley te, na ‐
ga lab-ot lang sa ₱11 ka da ad law ang 
gi na ba yad sa mga ta ga ban tay sang 
ka hoy.) May ara man nga ₱6,000 
mul ta kag ma hi mo nga ma ku long ang 
ma ngu ngu ma nga ma ka sa mad sang 
ta nom. 

Ka ba hin ang pag ga mit sa mga si ‐
bil yan nga ahen sya pa re ho sang 
DENR sa is ke ma nga who le-of-
government sang reak syu nar yong 
gub yer no. May ara nga mga ka so nga 
gi na ga mit ang ku no map ping sang re ‐
po res ta syon pa ra sa hi li ku ton pa nik ‐
tik. Gi na ka sang ka pan man sa RCSP 
ang NGP pa ra ha ta gan ra son ang pre ‐
sen sya sang mga sul da do sa bar yo. 

Ba ngud li mi ta do ang bad yet nga 
gi na ha tag sa mga ba ra ngay, gi na ha ‐
li nan ini sang in di pag hang pa nay sa 
tu nga sang mga re si den te. Gi na li so 
sang DENR ang aten syon sang mga 
ma ngu ngu ma sa pai ya-i ya nga pag ‐
pa na nom sang ka hoy nga na ga sa mad 
sa ila pag hi liu sa kag pag bu li gay. 

Hang kat sa mga bar yo pa re ho 
sang Su long nga na muk lat sa pag pa ‐
nip lang sang E-NGP kag ma ngin ma ‐
bi nan ta yon sa pag su lod sang mga 
ne go sya nte sa ag rofo restry sa ila 
mga er ya. Ki na hang lan ini pa ra ma ‐
de pen sa han ang naang kon na ni la 
nga ka da lag-an sa ag rar yong re bo ‐
lu syon sa ila mga bar yo.

(Gin ku ha sa La rab, Hul yo 21, 
2021.)
 


