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EDITORYAL

Sob ra-sob ra ang pag pa nga kig 
sang pu mu lu yong Pi li pi no sa gin bu ‐
yag yag sang Com mis si on on Au dit 
(COA) nga mga ka ga ru kan sa gub ‐
yer no, ila bi na sa pag-u yat sang 
pon do pa ra sa pan dem ya nga ku lang 
nga ku lang na ga ni, gin pa tu ya ngan o 
gin dis pal ko pa. Pa ti ma an nga lap na ‐
gon kag sis te ma ti ko ang ko rap syon 
sa ida lum ni Du ter te, tad tad sang 
pu la nga mar ka sang COA ang ha los 
ta nan nga ma yor nga ahen sya sang 
gu byer no. Sa tu yo nga tak pan ang 
mga ka ga ru kan nga ini, gin kug mat ni 
Du ter te ang COA nga in di ipag wa 
ang ila mga na kal kal. 

Sa atu bang sang pi la ka pu lo ka 
li bo nga na pa tay sa Covid-19, ma ‐
sob ra isa ka mil yon ang nag ba la ti an, 
mi nil yon ang na du la an sang tra ba ho 
kag na ga an tus sang sob rang ka bud ‐

la yan kag ka gu lut mon, kri mi nal ang 
mga ka ga ru kan nga ini kag da pat pa ‐
sab ton ang mga ta wo sa li kod si ni. 
Gi na bu yag yag si ni nga pal tik ang gi ‐
na ham bal nga na gaa la gad sa ban wa 
ang bu ruk ra sya sang reak syu nar yong 
es ta do. Ang ma tu od ma bug-at nga 
pa las-a non ini nga na ga wa sak sa 
aba ga sang or di nar yong pu mu lu yo. 

Ang pag dis pal ko kag in di hus to 
nga pagpra yo ri dad sa pon do sang 
ban wa ila bi pa nga na ga pa la la sa gi ‐
na ag yan nga kri sis sang ban wa kag 
pag-an tus sang pu mu lu yo. Ang la ‐
baw nga ka ku la ngan, pag dis pal ko 
kag pag-u sik sa pon do nga na ta la na 
sa pag-a tu bang sa pan dem ya na ga ‐
pi ang sa ka pa si dad sang ban wa nga 
dag-on ang pan dem ya. Tu man ka 
ku lang ang ika sa rang sa mass tes ‐
ting, con tact tracing, pag pang ba ku ‐

Ko rap syon sa tu nga 
sang kri sis kag pan dem ya 

Sa tu nga sang ma la pad kag daw wa la sang ka ta pu san nga pag-an tus 
sang pu mu lu yong Pi li pi no sa pan dem ya kag mga paan tus nga lockdown, 
na hi mo pa sang re hi meng Du ter te nga dis pal ku hon, ku ra ku ton kag idi ‐

ngot sa pu mu lu yo ang pi la ka pu lo ka bil yong pi so nga pon do sang ban wa. 

na kag pag pa bas kog sang ka pa si dad 
sang mga pang pub li ko nga os pi tal, 
mga ya bi nga ti kang agud ma da og 
ang pan dem ya. Ma sob ra isa ka tuig 
na pe ro bu lag gi ha pon ang mga upi ‐
syal sa ikaa yong la was kon sa diin 
kag paa no na ga lap ta ang ba la ti an. 

Ga ni per mi nga uli hi ang sa bat 
sang gub yer no sa pag lap ta sang bay ‐
rus kag sa ka ta pu san pa li wat-li wat 
nga lockdown ang sa bat. Ba ngud sa 
pag sa lig sa mi li ta ris tang lockdown bi ‐
lang so lu syon sa pan dem ya, gi na pi ‐
ang ni Du ter te ang eko nom ya sang 
pung sod kag pa nga bu hi an sang or di ‐
nar yong mga Pi li pi no. 

Da ku nga ba hin sang mga ka ga ‐
ru kan nga ini gi na ki nai ya han sang 
pon do nga wa la gi nga mit nga gin ‐
man du ni Du ter te nga ti pu non sang 
De partment of Bud get and Ma na ge ‐
ment. Ma da mo ang na ga pa ti nga ka ‐
ba hin ini sang pag ku ri pon sa bi nil ‐
yong pi so nga pon do pang-e lek syon 
nga iga bu hos sa eko nom ya sa ka ta ‐
pu san sang tuig o sa ma su nod nga 
tuig agud mag pa si kat, pang ba kal 
sang bo to kag su por ta sa mga pu li ti ‐
ko kag pa ra sa ma ni pu la syon sang 
re sul ta sang elek syo n. 
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Na ngil-ad na gid ang pu mu lu yo 
kon paa no gi nau na pa su bong ni Du ‐
ter te ang iya pag ka pit-tu ko sa po der 
sa atu bang sang lap na gon nga pag-
an tus sang ma sang Pi li pi no nga bu ‐
nga sang ka pal pa kan sa pag gi nub ‐
yer no kag la baw nga pag pa ba ya. 
Ang ka tu wang si ni nga ka ga ru kan sa 
pag-u yat sang pon do sang gub yer no 
amo ang du gang nga pa sa kit kag pa ‐
las-a non sang pu mu lu yo. 

Tu man ka ha yag ang pal tik nga 
pos tu ra ni Du ter te nga “an ti-ko rap ‐
syo n.” Ang pag si pa sa mga ga may 
nga bu ruk ra ta pa lag wa on pa ra ta bu ‐
nan ang ko rap syon sang da lag ku. Ang 
pi na ka da ku nga ku ra kot ang pi na ka ‐
ma la pit ni ya nga su lu gu on, mga he ‐
ne ral kag pi na ka gi na sa li gan ni ya nga 
mga upi syal nga bi san na bu yag yag na 
kag wa la-tuo nga gi na pa ka ma la ut gi ‐
na pa bay-an nga mag pa da yon sa ila 
pag dis pal ko kag pag-u sik sa kwar ta 
sang pu mu lu yo. Na ga su ngaw sa ka ‐
ga ruk ang iya nga gub yer no. 

Ba ngud sa na ga la la nga ka ga ru ‐
kan, sob ra-sob ra nga pag pa ba ya kag 
pag kap yot ni Du ter te sa ga hum, na ‐
ga da ku ang po si bi li dad nga ma ga lu ‐
pok ang mas ma la la pang kri sis sa 
ikaa yong la was, eko nom ya kag pu li ‐

ti ka sa pa laa bu ton nga mga se ma na 
kag bu lan. 

Sa pag tu haw sang bag-o nga 
mas ma ba ngis nga ti po sang Covid-
19 pa re ho sang Del ta va ri ant kag 
iban pa, da ku ang ka ta lag man nga 
la bi pang ma ga la la ang pan dem ya 
nga lam pas sa ika sa rang sang sis te ‐
ma sa ikaa yong la was. Na ga da mo 
nga na ga da mo na ang mga nars nga 
nag re sayn ba ngud sa ka ka poy sa 
tra ba ho kag ka ka poy sa pag hu lat 
sang ila mga be ne pi syo. Gi na ku lang 
na ang mga os pi tal sang mga pa si li ‐
dad kag ma mu mu gon nga ma ga ta wo 
sa mga ini, ga ni ma da mo nga may ‐
sa kit ang wa la na na ha ta gan sang 
bu long. Sa atu bang si ni, pa li wat-li ‐
wat nga lockdown gi ha pon ang na ‐
ga pa ngu na nga sa bat sang re hi men, 
nga si gu ra do nga la bi pang ma ga pi ‐
ang sa eko nom ya kag pa la nga bu hi an 
sang ma sa. 

Gi nau bos sang re hi meng Du ter te 
ang pa sen sya sang pu mu lu yo. Na ga ‐
bu kal ang du go sang pu mu lu yo sa gi ‐
na pa ki ta sang mga da luk nga bu ruk ‐
ra ta ka pi ta lis ta kon paa no nga gi nau ‐
na pa ni la ang ila nga ga hum, mga lu ‐
ho, ka he ta kag bul sa bi san na ga hag ‐
mak na ang pu mu lu yo sa pag-an tus. 

Gi na pa ngi ta sang pu mu lu yo kon paa ‐
no kag diin ibu hos ang ila na gaa la ‐
was nga kaa kig sa re hi men. 

Ara sa aba ga sang mga prog re ‐
si bo kag de mok ra ti kong pwer sa ang 
res pon si bi li dad nga ti pu non ang 
kaa kig nga ini sang pu mu lu yo kag 
ha ta gan-kor te ini bi lang isa ka ma ‐
ka ga ga hum nga ar mas sang pag bag-
o. Da pat ni la nga abu ton ang mi nil ‐
yon nga pu mu lu yo nga na ga pa ngi ta 
sang ubay kag ka sa nag sa da lan nga 
da pat ag yan pa ra ipa kig-a way ang 
ila nga in te res kag kaa yu han. Da pat 
pa ngi ba ba wan ang mga pag-istrik to 
sang lockdown kag pa sis tang pag ‐
ha ri pa ra hi mu on ang ma la pa ran 
nga kam pan ya sang pag pu kaw, pag-
or ga ni sa kag pag pa hu lag sa ma sa. 

Pi lit nga gi na pi hak-pi hak sang 
re hi meng Du ter te ang pu mu lu yo ga ‐
mit ang pag pa nip lang, ka bu ti gan, 
pag pa ma hog kag ka la ka san. Da pat 
ini nga tum ba san sang wa la sang 
ka ka poy nga pag hu lag pa ra isa hon 
ang mga pa ma tan-on, mga ma mu ‐
mu gon, ma ngu ngu ma, mga imol, ka ‐
ba ba in han, mga nars kag duk tor, 
mga tit ser kag iban pang or di nar yo 
nga mga emple ya do. Da pat bug ku ‐
son ang nag ka la in la in nga sek tor 
pa ra ipa ki ta sa ta nan nga ka hi ga yu ‐
nan ang ma la pad nga kaa kig sa su ‐
bong nga kri sis nga ka hi mu an ni Du ‐
ter te kag iya nga mga ali pu res. 

Da pat ma ngin han da sa ma da sig 
nga pag li so o na ga bag-o nga sit wa ‐
syon kag dak pon ang ta nan nga ka ‐
hi ga yu nan nga ti pu non ang ku sog 
sang gi na tos ka li bo nga pu mu lu yo 
sa kal sa da kag ihi le ra ang pi na ka ‐
ma la pad nga pwer sa pa ra ma ki pag ‐
sum pong sa ku ra kot, pal pak, trai dor 
kag pa sis ta nga re hi men. 

Bi lang iwag, da pat itud lo sang 
Par ti do nga sa isa ka ba hin, ang lap ‐
na gon kag sis te ma ti kong ko rap syon 
sa gub yer nong Du ter te la bi nga 
nag pa la la sa kri sis, ka bud la yan kag 
pag-an tus sang pu mu lu yo. Sa pi hak 
nga ba hin, tan da man ini sang in di 
ma lu bad-lu bad kag pa lub ha nga pa ‐
lub ha ang kri sis sang na ga ha ring 
sis te ma nga ma ta pos lang paa gi sa 
ar ma do nga re bo lu syo nar yong pag ‐
bag sak sa reak syu nar yo, pa pet kag 
bu ruk ra ta-ka pi ta lis ta nga es ta do. 
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Gin-u lan sang pag pa ka ma la ut si Rod ri go Du ter te pag ka ta pos ni ya nga pa ‐
ka ma lau ton kag kug ma ton ang Com mis si on on Au dit (COA) sang Agos to 

16 nga un ta ton ang pag pub li ko sang mga re port an gut sa mga ano mal ya sa 
pon do pang pan dem ya sang nag ka la in la in nga ahen sya sang reak syu nar yong 
gub yer no. Sa ma su nod nga ad law, gin rek la mo ni De partment of Health (DOH) 
Sec. Francisco Duque III nga “gi ngu ba” ku no sang ko mi syon ang de par ta men ‐
to pag ka ta pos nga ma ha yag ang maa no mal ya nga pag ga mit sa pon do sa ikaa ‐
yong la was sa kri ti kal nga pa na hon sang pan dem ya nga Covid-19. Kri mi nal nga 
pag pa ba ya kag pag-u sik sang pon do sang ban wa sa tu nga sang pan dem ya. Ini 
sam tang pi la ka li bo nga ka bu hi ang na sak ri pi syo, kag mil yon nga na du la an 
sang tra ba ho kag hag mak sa kai mu lon. 

Gin sa way sang COA ang DOH sa 
na pas la wan nga pag ga mit si ni sa 
pon do pang pan dem ya, kag mga ire ‐
gu la ri dad kag ka hi na yon sa sis te ma 
sang pag ba kal sang mga sup lay kag 
ka ga mi tan me di kal. 

Sa par ti ku lar, ginkwestyon sang 
COA ang mga ano mal ya sa pag ga mit 
kag in di pag mak si mi sa sa na ga lab-ot 
sa ₱67.32-bil yong pon do pang pan ‐
dem ya sang DOH sang 2020. Su no 
sa ahen sya, nag lab-ot sa ₱11.89-
bil yong pon do pa ra sa pag pa us wag 
sang sis te ma sa ikaa yong la was ang 
wa la na pag wa du lot sang mga ka ku ‐
la ngan sang DOH. Ginkwestyon man 
sang COA ang ma sob ra ₱95.15-mil ‐
yong kan ti dad sang bu long kag iban 
pang ka ga mi tan me di kal nga nag-
expi re na o in di ga ni ma la pit na ma-
expi re sa im ben tar yo si ni. Ma lu was 
si ni, na ga gu wa nga may sob ra nga 
pagpre syo sang tub tob ₱1 bil yon 
ang pag ba kal sang ahen sya sang 
mga face mask kag face shi eld nga 
gin tug yan si ni sa De partment of 
Bud get and Ma na ge ment (DBM). 
Na kal kal nga gin ba lik sang DOH sa 
DBM ang ₱42 bil yon pa ra sa pag ba ‐
kal sang mga ga mit me di kal nga wa ‐
la sang na ga kai go nga do ku men ta ‐
syo n. 

Du gang di ri, wa la man sang 
areg la do nga do ku men ta syon ang 
₱539.29 mil yong gi ngas to sang DOH 
pa ra sa kum pen sa syon sang mga 
ma mu mu gon me di kal; ₱275.9 mil yon 
pa ra ku no sa mga “me al al lo wance” 
kag ₱11.66 mil yon pa ra sa death 
and sickness pay sang mga ma mu ‐
mu gon me di kal; kag kon paa no gi ‐
nga mit ang ₱1.4 bil yong do na syon 

nga na ba ton si ni sa pa re ho nga 
tuig. 

De partment of Social Welfa re 
and Deve lop ment. Wa la na ga mit 
sang ahen sya ang ₱780.71-mil yong 
bad yet si ni pa ra sa Social Ame lio ra ‐
ti on Prog ram (SAP) nga na pa ngin ‐
pus lan ta ni sang 139,300 be ne pi ‐
sya ryo. Gik westyon man ang pag ga ‐
mit si ni sa ₱4.36-bil yong pon do pa ra 
sa SAP sa anom ka re hi yon nga wa la 
sang do ku men ta syo n. Sa ka bi lu gan, 
nag lab-ot sa ₱5.46 bil yon ang 
kwestyu nab le nga gi nga mit sang 
ahen sya. 

De partment of La bor and 
Employ ment. Na sa way ang ka wad-
on sang areg la do nga in ter nal nga 
sis te ma sang ayu da sa ida lum sang 
tat lo ka prog ra ma sa ayu da pa ra sa 
mga ma mu mu gon kag mig ran te nga 
na du la an sang tra ba ho du lot sang 
pan dem ya. Na mu ti kan sang mga 
aw di tor ang pi la ka ire gu la ri dad pa ‐
re ho sang sob ra-sob ra nga ayu da sa 
213 be ne pi sya ryo nga na ga ba lor 
sang ma sob ra ₱1 mil yon. Na bu yag ‐
yag man ang wa la pag ha tag sa mga 
be ne pi sya ryo sang anu man nga ayu ‐
da o in di ga ni ku lang nga ayu da. Ara 
sa ₱22.34 mil yon na man ang na ka ‐
de po si to pa sa mga re mit tance cen ‐
ter kag wa la pa ma ku ha. Ara sa 
₱1.57 bil yon na man ang gin pa nag ‐
tag si ni nga cash advance sa mga 
ma mu mu gon nga wa la sang areg la ‐
do nga do ku men ta syo n. 

Land Transpor ta ti on Fran chi ‐
sing and Re gu la tory Board. Isa ka 
por sye nto lang o ₱59 mil yon ang 
gin pag wa sang ahen sya pa ra sa 
Service Contracting Prog ram nga 

Mga ano mal ya sa pon do nga pang pan dem ya

na ga tu yo ta ni nga tem po rar yo nga 
iemple yo ang mga dray ber nga naa ‐
pek tu han sang mga restrik syon sa 
pagbya he. Wa la pa sa ka tu nga sang 
60,000 be ne pi sya ryo nga dray ber 
ang na re histro sa amo nga prog ra ‐
ma. 

De partment of Agricul tu re. 
Nag lab-ot sa ₱2.2-bil yong pon do 
ang wa la si ni na ga mit sa ida lum 
sang Ba ya ni han 2 nga na ta la na pa ra 
ayu da han ang ma gag may nga ma ‐
ngu ngu ma nga apek ta do sang pan ‐
dem ya. La kip ku no sa mga na ha ta ‐
gan sang ayu da ang “in di kwa li pi ka ‐
do nga mga ma ngu ngu ma": kag 
dob le tub tob trip le nga pag ha tag 
sang ayu da sa 14,058 be ne pi sya ryo. 
Na sa way ang in di hus to nga 
pagpre syo sang ahen sya sa mga ka ‐
ga mi tan sa pag pa ngu ma nga gi na ‐
pa nag tag si ni. 

De partment of Educa ti on. Na ‐
sa way ang naat ra sar nga pag ‐
paggwa sang ahen sya sang ₱1.39 
bil yon sa pi la ka mga di bi syon si ni sa 
atu bang sang ma bas kog nga ki na ‐
hang la non bu nga sang pag pa tu man 
sang dis tance lear ning. Ara sa ₱916 
mil yon lang (41%) sa ₱2.23-bil yong 
pon do nga na ta la na pa ra sa anum 
ka re hi yu nal nga upi si na sang ahen ‐
sya ang na paggwa, sam tang ara sa 
₱29 mil yon ang wa la na ga mit sang 
pi to man ka pang re hi yon nga upi si ‐
na. Gin sa way man sang COA ang 
sa la-sa la, ku lang-ku lang kag tu man 
ka hi nay nga pro duk syon kag de li be ri 
sang mga mod yul nga gi na ga mit sa 
dis tance lear ning. 
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Gin pa nu bo na sa mo dified en hanced com mu nity qua ran ti ne  (MECQ) 
ang le bel sang lockdown sa Na tio nal Ca pi tal Re gi on (NCR), Ba ta an 

kag La gu na ha lin Agos to 21 tub tob 31, pag ka ta pos ipai da lum sa du ha ka 
se ma na nga  en hanced com mu nity qua ran ti ne (ECQ), ang pi na ka istrik to 
nga kwa ran ti na. Na lab-ot ang de si syon paa gi sa “sik re to nga bo to han” 
sang mga myembro sang Inter-Agency Task Force kag wa la gin pub li ko ang 
mga ba se han si ni.

Gin hi mo ang anun syo pi la ka 
oras pag ka ta pos gin re port sang De ‐
partment of Health (DOH) ang ma ‐
sob ra 14,000 bag-ong ka so sang na ‐
lat nan sang bay rus sang Agos to 19. 
Sa ma su nod nga ad law, nag lab-ot sa 
17,231 ang gin re port nga bag-ong 
ka so, pi na ka ma da mo ha lin mag-um ‐
pi sa ang pan dem ya. Antes gin pa pa ‐
na og ang 2-se ma na nga ECQ, nag-a ‐
be reyds lang sa 9,000 ang na lat nan 
sang bay rus ka da ad law. Su no sa 
ahen sya, ha los 24% sa 60,000 in di ‐
bid wal nga na-test nag po si ti bo. Buot 
ham ba lon, tu man ka ga may sang gi ‐
na-test si ni ba ngud da pat ma lab-ot 
sang pung sod ang 5% po si tivity ra te 
nga nu me ro sang mga gi na-test pa ra 
ma ham bal nga bas tan te ang tes ting 
si ni. 

Lam pas sa 1.8 mil yon na ang 
nai go sang Covid-19 sa bi log nga 
pung sod sang Agos to 20. Lam pas 
10,000 ang inad law nga na lat nan sa 
nag li gad nga si yam ka ad law, kag gi ‐
na tantya ma ga ta as pa ini sa ma su ‐
nod nga mga se ma na. 

Sa Met ro Ma ni la, ara sa 73% 
sang mga ka ma sa os pi tal pa ra sa 
kri ti kal nga mga ka so ang oku pa do. 
Ga mit man ang 60% sang mga iso la ‐
ti on bed, 67% sang mga ward bed 
kag 61% sang mga ven ti la ti on 
machi ne. Imbes nga ma da sig nga 
pa da mu on ang mga pa si li dad pa ra 
sa lu on ang na ga da mo nga ka so, gin ‐
man du sang IATF nga isay lo sang 
mga os pi tal nga ang mga ka ma nga 
na ta la na sa mga pa sye nte nga may 
iban nga ba la ti an sa mga pa sye nte 
nga may Covid-19. Gin hi mo ini nga 
wa la sang du gang nga per so nel sa 
mga os pi tal kag gin tug yan sa sob ra 
sa tra ba ho nga mga nars kag duk ‐
tor. 

Pe ro ang na ga gu wa nga pi na ka ‐

ra son sang pag pa nu bo sang is ‐
ta tus sa pagkwa ran ti na amo ang 
gin ham bal ni De partment of Inte ri or 
and Local Government Sec. Gen. 
Edu ar do Año nga wa la na ku no sang 
pon do pang-a yu da ang gub yer no 
kon pa la wi gon pa ang ECQ. 

Antes pa di ri, gin kontra sang 
ma da mo nga ne go sya nte ang pla no 
nga pa la wi gon ang lockdown. Si ling 
ni la, sa su bong pa lang ma da mo na 
ang nag si ra nga ne go syo kag pat-ud 
nga ma du ga ngan pa kon pa la wi gon 
pa ang ECQ. Sa da tos sang Na tio nal 
Eco no mic Deve lop ment Aut ho rity, 
₱150 bil yon ang na du la ka da se ma na 
sa pag lun tad sang ECQ. Ma bas kog 
ang epek to si ni sa eko nom ya ba ngud 
sang kat lo si ni gi na bug-os sang NCR. 

Bu nga sang ser ye sang mga 
lockdown ha lin 2020, nag lab-ot na 
sa 9.2 mil yon tub tob 13.5 mil yong 
Pi li pi no ang na du la an o ku lang sang 
tra ba ho ba ngud sa pan dem ya. Idu ‐
gang pa di ri ang gi na tantya nga 
444,000 nga na du la nga tra ba ho ba ‐
ngud sa du ha ka se ma na nga ECQ. 

Imbes pa bas ku gon, la bing na ‐
rus dak ang sis te ma sa ikaa yong la ‐
was kag mga ma mu mu gon si ni. Su no 
sa Phi lip pi ne Nur ses Associa ti on, 
nag lab-ot na sa 40% sang mga nars 
sa pung sod ang nag re sayn sa tra ba ‐
ho ha lin sang nag li gad nga tuig bu ‐
nga sang sob ra ka ka poy, ga may nga 
swel do kag wa la sang ayu da pa re ho 
sang special risk al lo wance kag 
active hazard pay ha lin sa gub yer no. 
May 30,000 nars ang na gat ra ba ho 
sa pri ba dong sek tor kag 13,000 sa 
ila ang kontraktwal. Nag pa an dam 
ang mas ma da mo pa nga nars nga 
mag re sayn sa pwes to du lot sang 
sob ra-sob rang tra ba ho kag pag di ‐
ngot sang ila mga be ne pi syo. 

Gin pa ka ma la ut man sang mga 

Gu tom kag ka bud lay sa ida lum sang ECQ

ma ma lid ha ang tu man ka ga may nga 
₱4.5 bil yong ayu da nga gi na pa bu gal 
ni Año. Ba se sa da tos ha lin sa 
iPrice, isa ka on li ne da ta aggre ga ‐
tor, gi na pa ki ta nga ang NCR sang 
Abril na ga pa nga du ha sa may pi na ‐
ka ma ta as nga ren ta sa ba lay, ma su ‐
nod sa Si nga po re. Su no kay Ba yan 
Mu na Rep. Car los Za ra te, ang gas to 
pa ra sa isa ka bu lan sang isa ka ta ‐
wo sa NCR ₱50,800 kag ₱28,800 
kung wa la si ya na ga ren ta. Kung tu ‐
nga on ini sa du ha ka se ma na, ang 
isa ka in di bid wal na ga ki na hang lan 
sang ₱14,00 ka da se ma na. Ang alo ‐
ka syon nga ₱1,000 ka da in di bid wal 
in di man lang ka tum bas sang du ha 
ka ad law nga mi ni mum nga swel do 
sa NCR kag mas ma nu bo sa ₱1,058 
ka da ad law nga ma ka bu hi nga swel ‐
do pa ra sa li ma-ka ta wo nga pa mil ‐
ya. Bi san iha tag pa sang gub yer no 
ang ₱4,000 ka da pa mil ya, in di gi ha ‐
pon ini mag-i go. Ba se sa da tos sang 
iPrice, ang isa ka apat-ka ta wo nga 
pa mil ya na ga ki na hang lan sang 
₱57,600 agud ma bu hi nga di sen te 
sa su lod sang du ha ka se ma na, ma ‐
la yo sa mak si mum nga ma hi mo ma ‐
ku ha nga ayu da nga ₱4,000. 

Sa tu nga si ni, gin paa rang ka da 
sang re hi men ang pag-istrik to sa 
pag hu lag kag pag pang-i pit sa nga ‐
lan sang pan dem ya. Nag lab-ot sa 
108,777 ang gin-a res to sang mga 
pu lis sa NCR ba ngud sa pag la pas sa 
mga pro to kol sa ikaa yong la was pa ‐
ngu na hon sa pang-e ko nom ya nga 
ka bang da nan. Gin lut hang man sang 
isa ka ta nod ang ma nug kal kal sang 
ba su ra nga si Edu ar do Geño ga sad ‐
tong gab-i sang Sa ba do sa Ba ra ngay 
156 sa Ton do, Ma ni la pag ka ta pos 
si ta hon ba ngud sa pag la pas sa 
curfew. Si Geño ga may sa kit sa pa ‐
min sa ron.
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Sa nag li gad nga pi la ka tuig, gin-um pi sa han sang Armed Forces of the Phi ‐
lip pi nes (AFP) ang ti ko nga ka bu ti gan nga gi na pa lap nag si ning “pag pang-

a bu so” sa ka ba ba in han sa su lod sang Ba gong Huk bong Ba yan (BHB). Gi na ga ‐
mit si ni nga “e bi den sya” ang na kum pis ka nga mga birth control pill, con dom 
kag preg nancy test ha lin sa mga kam po sang BHB bi lang pa ma tu od sang “pag ‐
pang-u li pon kag pag pang-a bu so sekswal” sang mga la la ki nga ka ta po sang ha ‐
nga way sa ka ba ba in han. 

Ini bi san maat hag nga ang amo 
nga mga sup lay-me di kal mga instru ‐
men to sa res pon sab le nga pag pa ‐
mil ya. Liw-as sa gi na pag wa sang 
AFP, gi na pa tu na yan si ni ang pag ‐
sak dag sang re bo lu syo nar yong hub ‐
lag sa mga ki na ma ta rung sang mga 
ka ba ba in han sa ikaa yong la was kag 
rep ro duk syo n. Indi lang ma li syo so 
ang pag pang ti ko sang AFP sa tu nay 
nga ga mit sang mga ini, gi na pa ma ‐
tud-an man si ni ang pag ka ngil-ad 
kag ma nu bo nga pag tan-aw sang 
reak syo nar yong ha nga way sa ka ba ‐
ba in han. 

Hu got nga na ga su nod ang mga 
ka ta po sang BHB sa pag sak dag sang 
mga ki na ma ta rung kag kaa yu han 
sang ka ba ba in han, la bi na sang mga 
ba bae nga ha nga way. Na ka sa ad ini 
sa Wa lo ka Pun to nga Da pat Tan da ‐
an: “Indi pag hi mus lan ang ka ba ba ‐
in han.” Gi na pa tu man ang prin sip yo 
nga ini sa ta nan nga pa tag, kag la bi ‐
na sa pag pa kig re la syon kag pag-a ‐
sa wa hay. Gi na pa pa nau gan sang ak ‐
syon pang di sip li na ang sin-o man 
nga mag la pas sa mga pag su lon dan 
nga ini. 

May mga pag su lon dan ang re ‐
bo lu syo nar yong hub lag sa pag pa ka ‐
sal, amo man ang pag bu la gay kag 
di bor syo. Ka ba hin sang pag ki la la sa 
ki na ma ta rung sang ka ba ba in han kag 
sang mga mag-a sa wa ang pag su long 
sang rep ro ductive health kag 
pagpla no sang pa mil ya sa su lod 
sang ha nga way. Na ga ta la na sang 
re kur so ang mga yu nit sang BHB pa ‐
ra sa ki na hang la non sa kontra sep ‐
syo n. Akti bo nga gi na lun sar ang 
mga pag tu on sa pag tu kod sang re ‐
bo lu syo nar yong pa mil ya kag kontra ‐

sep syon sa tu nga sang mga mag-a ‐
sa wa. 
Pag-a bu so sang AFP 
sa ka ba ba in han 

Di rek ta nga mag ka ba lis kad ang 
po li si ya sang AFP kag BHB. Mis mo 
ang he pe si ni nga si Rod ri go Du ter te 
ang nag man du nga “lut ha ngon sa ila 
nga ki na ta wo” ang mga ba bae nga 
ha nga way. Wa la-tuo ang iya nga 
pag pang bas tos kag pag pa ka nu bo sa 
ka ba ba in han, kag gi na eng gan yo ni ya 
ang mga sul da do kag pu lis nga mag ‐
hi mo sang mga kri men ba tuk sa ila. 

Lap na gon sa mga yu nit sang 
AFP ang pag pang bas tos sa mga ka ‐
ba ba in han kag me nor-de-e dad. Na ‐
ga ka ta bo ang mga ini sa ka da mag ‐
lun sar sang mga Re too led Com mu ‐
nity Sup port Prog ram (RCSP) ang 
mga sul da do sa ko mu ni dad kag ma ‐
du gay nga na ga kam po sa mga ba ra ‐
ngay. 

Sang nag li gad nga tuig, gin re ‐
port ang pi lit nga pag pa ta wag sang 
mga sul da do sa mga ka ba ba in han 
sang Sit yo Ta pa ya non, Ba ra ngay 
Gu pi tan, Davao del Nor te ka da Sa ‐
ba do pa ra mag pi li kon sin-o ang ila 

nga lu gu son. Nag re sul ta ini sa ma ‐
da mu an nga pag bu song sa amo nga 
ko mu ni dad kag nag sa mad sa mga 
pa mil ya. 

La kip man sa lis ta han ang pag lu ‐
gos sang isa ka ele men to sang 54th 
IB sa isa ka 16 an yos nga ba ba ye sa 
Ti noc, Ifu gao sang 2018. Gin re port 
sa amo nga tuig ang pag pang hu ri kap 
sang isa ka sul da do sa isa ka gi nang 
sa Ba ra ngay Lob-ong, Asi pu lo. 

Indi lang pi la ang mga na lis ta 
nga ka so sa Ifu gao sang pag pa nge ri ‐
da sang mga sul da do sa mga may 
ba na. Na re port man ang pag-i hi 
sang isa ka sul da do sa atu bang sang 
mga me nor-de-e dad nga ka ba ba in ‐
han. Kis-a man may nag sing git nga 
isa ka sul da do sa isa ka ko mu ni dad 
sa Asi pu lo: “Two hundred lang ang 
ba ba ye di ri, vir gin pa!” 

Sa isa ka in terbryu nga gin pub li ‐
sar sa re bo lu syo nar yong pa ha ya gan 
sang Pa nay nga Da ba-da ba, sa lam ‐
bi ton sang mga gi ni ka nan: “Mas 
maa yo pa nga ibi lin ang amon da la ga 
nga anak sa isa ka pla tun sang BHB 
sang sa ibi lin upod ang isa ka ar mi.” 

Tu yo nga pag tu kod sang kam po sa Quezon, li wat nga gin ‐
pas law sang pu mu lu yo 

GINPANGUNAHAN SANG MGA ka ga wad kag ta nod sang ba ra ngay ang 
pag ba la bag sa pla no nga pag tu kod sang mga kam po mi li tar sa Ba ra ngay 
San Francisco-B, Lo pez, Quezon sang Agos to 7. Ulu lu pod nga gin pa la yas 
sang mga re si dente ang mga tro pa nga ma ga tu kod sang de tatsment. Su ‐
no sa mga upi sya l, gi la yon nga nag pa lab-ot sang rek la mo ang mga re si ‐
den te di ri sang ma ba li ta an ni la ang pla no sang mi li tar. 

Ini na ang ika li ma nga ka hi ga yu nan nga gin pa la yas sang mga re si ‐
den te sang Quezon ang mga kam po-mi li tar ha lin sang bu lan sang Ma yo. 
Nau na na di ri ang pag pa la yas sa mga sul da do sa Sta. Ele na kag Ca wa yan 
sa Lo pez; kag Vis ta Her mo sa kag P. Her re ra sa Maca le lon.

Ga ruk nga pag pa na mad sang AFP 
sa BHB ba hin sa ka ba ba in han
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Pagkwa ri sa Neg ros, gi na pa un ‐
tat. Sang Agos to 12, naga pe la ang 

mga ma ngu ngu ma sang Si lay City 

pa ra paun ta ton ang mga ope ra syon 

sang pagkwa ri sa Si lay City, Neg ‐

ros  Occi den tal.  Gin kun de nar  ni la 

ang  wa la  un tat  nga  pag ha wan  sa 

ka gu la ngan  nga  na ga du lot  sang 

pag ba ha kag pag ka sa mad  sang  ila 

mga  pa na nom.  Sa  li ma  ka  ope ra ‐

syon  sang  pagkwa ri  sa  lu gar,  isa 

si ni gi na pa nagi ya han  sang me yor 

sang  syu dad  nga  si Mark Andrew 

J. Go lez. 

Pag pa ha lin sa Coca-Co la sa Ce ‐
bu, na pa sus pen dir.  Tem po rar yo 

nga  gin sus pen dir  ang  pag pa ha lin 

sa  CocaCo la  pag ka ta pos  mag hi ‐

mo sang ka sug ta nan sa tu nga sang 

mga kontraktwal nga ma mu mu gon 

kag  ila  prin si pal  nga  kontrak tor 

sang Agos to  9  sa  Man daue  City, 

Ce bu.  Ini  pag ka ta pos  mag pa sa ka 

sang ka so ang ma mu mu gon sa Na ‐

tio nal  Conci lia ti on  and Me dia ti on 

Board.  La kip  sa  ila  gin rek la mo 

ang uni on bus ting kag  in di ma ka ‐

ta wo  nga  ka him ta ngan  sa  pagtra ‐

ba ho, kon sa diin pi lit nga gi na pa ‐

tu ngod  ang  mga  ma mu mu gon 

sang iban pang mga tra ba ho. 

Pro tes ta sa Ta li say City.  Nag ‐

martsa  pa kad to  sa  upi si na  sang 

Civil  Service  Com mis si on  sa 

Baco lod  City  sang Agos to  9  ang 

mga  gin pa ha lin  nga  emple ya do 

sang Ta li say City Government kag 

Baco lod  City Wa ter  District  agud 

ipa na wa gan  nga  iba lik  na  si la  sa 

tra ba ho.

Mga bak wit sa Ha ran, nagba lik 
na sa Ta lai ngod. Nag de si syon nga 

mag ba lik  ang  na bi lin  nga  100  tu ‐

man dok nga Ta lai ngod Ma no bo sa 

ila du tang an sestral sang Agos to 9 

pag ka ta pos ang pi to ka  tuig. Nag ‐

bak wit  kag  nag sang twar yo  si la  sa 

UCCP  Ha ran  Cen ter  sa  Davao 

City ha lin pa 2014 pag ka ta pos pa ‐

li watli wat nga sa la ka yon sang mi ‐

li tar ang ila mga ko mu ni dad.

Ka Parts Ba ga ni, Pu lang ha nga way 
kag ar tis ta sang pu mu lu yo

8 ar ma dong ak syon sa 6 ka pru bin sya 

Wa la sang ika sa rang nga mag ba to nga gin pa tay sang gin ti ngob nga pwer sa 
sang 5th Special Forces Bat ta li on kag lo kal nga pu lis si Jhon Nieb res Peña ‐

ran da, mas ki la la bi lang Parts Ba ga ni, 54, upi syal sang Ba gong Huk bong Ba yan 
(BHB) sa Sout hern Min da nao Re gi on, kag ban tog nga re bo lu syo nar yo nga ar tis ‐
ta, sa Ba ra ngay Can nery Si te, Po lo mo lok, South Co ta ba to sang Agos to 16. Indi 
ar ma do kag wa la si ya sa ka him ta ngan nga mag ba to. 

Ki la la sa su lod kag gwa sang re ‐
bo lu syo nar yong hub lag si Ka Parts bi ‐
lang na ga pa ngu na nga re bo lu syo nar ‐
yong pin tor kag di bu his ta nga na ka ‐
ba se sa BHB. Nag ha lin si ya sa sa hi 
nga pe ti bur ges pe ro gin ha lad ni ya 
ang bi log nga ka bu hi kag ki naa lam sa 
pag sak dag sa ma sang gi na pi gos. 
Sam tang uyat ang ar ma layt, sa hi li ‐
ku ton mi li tar kag hi li ku ton ma sa, na ‐
ga hi mo si ya sang mga ob ra nga na ga ‐
sa la ming sa han dum sang pu mu lu yo 
nga ma hil way ha lin sa pag pa mi gos, 
pag pang hi mu los, gu tom kag ka bud la ‐
yan kag pa ra sa pung sod non kag 
pang ka ti ling ban nga ka hil wa yan. 

Sam tang na ki la la sa iya nga mga 
ob ra bi lang re bo lu syo nar yong ar tis ‐
ta, pa ngu na hon, si Ka Parts isa ka 

ha nga way kag kad re mi li tar sang 
BHB. May mang ga ra non si ya nga 
ina gi han sa pag pa kig-a way, sa mga 
pag su long kag pag-at ras, sa pag pa ‐
ngu na sa mga tak ti kal nga open si ba 
kag sa pag tu on sang ar te sang ge ra. 
Gi na pa dal man ni ya ang pag hi mo 
sang mga ti kang pa ra la bi nga pa ‐
taa son ang ika sa rang sang BHB kag 
sang mga Pu lang ha nga way sa ar ma ‐
dong pag hi ma kas. 

Ang iya nga ki naa lam sa pag di bu ‐
ho gi na ga mit ni ya sa pagkro kis sang 
mga pla no sa mga tak ti kal nga open ‐
si ba. Indi maa yu an ang iya nga mga 
gin-a mot sa pag su long sang ar ma ‐
dong re bo lu syon sa re hi yon sang 
Sout hern Min da nao kag sa iban nga 
ba hin sang Min da nao. 

Wa lo ka ar ma dong ak syon ang gin lun sar sang mga yu nit sang Ba gong Huk ‐
bong Ba yan (BHB) sa Neg ros Ori en tal, Northern Sa mar, Ori en tal Min do ro, 

Su ri gao del Sur, Ca piz kag Agu san del Nor te ha lin Hul yo 25 tub tob Agos to 14. 
Indi mag nu bo sa wa lo ka sul da do ang na pa tay sa mga ini. 

Isa ka ele men to sang 62nd IB ang 
na pa tay sa mga ope ra syong ha ras sang 
BHB sa Neg ros Ori en tal sang Agos to 
11. Isa ka pu lis man ang na pi la san sa 
Los Ange les, Bu tu an City sang Hul yo 
27. Isa pa ka sul da do ang na pa tay sa 
open si ba sa Ba ra ngay Victory, Las 
Navas Northern Sa mar sang Hul yo 9. 

Oriental Min do ro. Apat ka sul da ‐
do ang na pa tay kag du ha ang na pi la ‐
san sang pa luk pan si la sang eksplo si ‐
bo sang BHB-Min do ro sa ila kam po sa 
Ba ra ngay Pa nay ta yan, Man sa lay, Ori ‐
en tal Min do ro sang Agos to 4.

Gin pa luk pan man sang eksplo si bo 
sang BHB ang kom boy sang anum ka 
sa lak yan mi li tar sa Sit yo Tam ba ngan, 
Ba ra ngay San Juan, Bu la lacao sang 

Agos to 14.
Capiz. Gin si lu tan sang BHB si Cpl. 

Fre de rick Vil la sis sang 12th IB sang 
Agos to 11 sa Ba ra ngay La hug, Ta paz. 
Na kum pis ka sa iya ang isa ka pis to ‐
lang Glock. Imbol ba do si ya sa ma sa ‐
ker kag ma da mu an nga pag pang-a ‐
res to sa mga ma ngu ngu ma nga Tu ‐
man dok sang Di sye mbre 30. 

Su ri gao del Sur. Du ha ang pi la ‐
son kag isa ang na pa tay sa tro pa sang 
36th IB sa ope ra syong ha ras sang 
BHB sa Su ri gao del Sur sa du lu nan 
sang Ba ra ngay Ba yo go, Mad rid sang 
Hul yo 25. Gin pa luk pan man sang BHB 
ang mga ele men to sang 75th IB nga 
na ga pang lig hot sa Ba ra ngay Bol ho on, 
San Mi gu el sang Hul yo 29. 
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Ma sob ra 21,000 re si den te ang ma pa la yas sa ila mga ulum han kag pa ngis ‐
da an du lot sang pro yek to nga Mas ba te Inter na tio nal Tou rism Enterpri ‐

se and Special Eco no mic Zo ne sang Empark Land Deve lop ment Inc. Sa kop sang 
pro yek to ang ma sob ra 1,854 ek tar ya nga du tang ag ri kul tu ral sa pi to ka ba ra ‐
ngay sa hi gad-bay bay sang ban wa sang Di ma sa lang kag apat sa ka tam bi nga 
Pa la nas. Lu was di ri, ba ngud dek la ra do nga mga sang twar yong ma ri no, daan 
na nga gi na du mi li sa mga re si den te ang pag pa ngis da sa may 222-ek tar yang 
da gat kag ba ka wan sa er ya. Pe ro sa ida lom sang Empark, na ga ka pe lig ro nga 
mau bos ang mga ini. 

Gi na pa bu gal ni Du ter te nga ini 
na ang pi na ka da ku nga pro yek tong 
pang tu ris mo. Ma sob ra ₱190 bil yon 
ang gin pu hu nan di ri ni Huang Ru lun, 
bil yo nar yo nga Chi ne se nga na ga pa ‐
nag-i ya sang Empark kag ma la pit 
kay Du ter te. Na gaa tu bang si Huang 
sang mga ka so nga ko rap syon sa ila 
pung sod. Sang na ga um pi sa pa lang 
si Du ter te sa po der nag ha tag si ya 
sang ₱1.4 bil yon pa ra ku no sa 
konstruk syon sang du ha ka drug re ‐
ha bi li ta ti on cen ter. 

Sang Abril 2018 gin su gu ran 
sang Empark ang ope ra syon si ni pa ‐
ra it ranspor ma pa kad to sa so nang 
pang tu ris mo ang na sam bit nga mga 
ka du ta an kag na ga pa da yon ini su ‐
bong sa pi hak sang pan dem ya. Ang 
enggran deng pro yek to pla no nga 
pa ga tu ku ran sang mga ca si no, mall, 
ho tel, golf cour se kag pi yer pa ra sa 
mga ya te. Du gang pa di ri ang ma ‐
sob ra 50 pang pa si li dad. Sa ka da ku ‐
on kag ka la pad sang pro yek to, gi na ‐
tantya nga sa 2044 pa ma kumple to 
ang uli hi nga hut-ong sang 
konstruk syon si ni. 

Tu ris mo pa ra sa du mu lu ong 
nga ka pi tal 

To do-to do ang pag du so sang 
re hi meng Du ter te pa ra sa pa mu hu ‐
nan sa in dustri ya sang tu ris mo bi san 
sa atu bang sang pag bag sak si ni sa 
pa na hon sang pan dem ya. Sang 
2019, nag lab-ot na sa 12.7% sang 
gross do mes tic pro duct sang pung ‐
sod nag ha lin sa tu ris mo, mas ma ta ‐
as sang sa 12.3% sa nau na nga tuig. 
Nag ki ta di ri ang gub yer no sang 
₱466 bil yon, mas ma ta as sang 21% 

sa tuig an tes si ni. Sang 2019, nag ‐
lab-ot sa ₱569.1 bil yon ang pri ba ‐
dong pa mu hu nan di ri. 

Sa ga hum sang Re pub lic Act 
11262, la bi pa nga gin bu kas sang 
re hi meng Du ter te ang tu ris mo sa 
du mu lu ong pa mu hu nan. Nag ha tag 
ang Tou rism Infrastructu re and 
Enterpri se Zo ne Aut ho rity (TIEZA) 
sang sa ri sa ri nga in sen ti ba pa ra sa 
mga tou rism en terpri se zo ne (TEZ o 
so na sang mga empre sang pang tu ‐
ris mo). 

La kip di ri ang in di pag ba yad 
sang bu his sang anum tub tob 12 
tuig, lib re nga bu his sa mga iga su lod 
nga du mu lu ong nga ka pi tal, ka ga mi ‐

tan kag ser bi syo, 

Du ta nga ulum han sa Mas ba te, 
gin-a gaw sa nga lan sang eko tu ris mo 

anum ka tuig nga pag pa nu bo sang 
bu his sa mga pag ka pu to, kag iban 
pang be ne pi syo. Lu was di ri ma hi mo 
nga ar ki la han ang er ya sang tub tob 
75 tuig. 

Amo man ang gi na tan yag sang 
TIEZA sa di mag nu bo sa 12 pra yo ri ‐
dad nga TEZ sa si yam nga pru bin sya. 
La kip ang mga ini sa 20 klas ter sang 
tou rism sa bi log nga pung sod nga 
tar get sang De partment of Tou rism 
nga ma ka pa tu haw sang ₱3.9 tril ‐
yong ki ta sa pag ta pos sang re hi men. 
Sa na sam bit nga pra yo ri dad nga 
mga TEZ, in di mag nu bo sa 2,000 ek ‐
tar ya ulum han kag pa ngis da an ang 
iga su bas ta sang TIEZA. 

Sa bi log nga pung sod, pur si gi do 
ang re hi meng Du ter te nga pa ti tu lu ‐
han ang mga du ta nga daan na nga 
gi na ta lau ma sang mga ma ngu ngu ma 
pa ra mas ma da li iba lig ya kag ma ‐
kon sentrar sa ka mot sang mga de ‐
be lo per. Sang 2019, gin man du ni 
Du ter te sa De partment of Agra ri an 
Reform nga pa da si gon ang pag bay ‐
lo-ga mit sang mga du tang ag ri kul tu ‐
ral. Lu was sa mga pro yek tong pang ‐

tu ris mo, ma la pa ran ang 
pag ba lig ya sang mga 
du ta pa ra sa mga ka ‐
pi ta is tang plan ta syo ‐
n, ma la pa ran nga mi ‐
na kag mga pro yek ‐
tong real es ta te. 

Taas pre syo sang abo no, du gang 
nga pa bud lay sa ma ngu ngu ma

GINREPORT SANG KILUSANG Mag bu bu kid ng Pi li pi nas (KMP) sang Agos to 
12 nga nag ta as ang pre syo sang abo no sang ₱200-₱400/bag sa nag li gad nga 
du ha ka bu lan. Sa da tos sang De partment of Agricul tu re (DA), ang pre syo 
sang pril led urea ₱1,415.99 ka da bag, ₱1,393.32 sa gra nu lar urea, ₱778.79 
sa am mo sul kag ₱1,268.19 sa comple te. Ha los dob le ang mga ini kon ikum pa ‐
rar sa pre syo sang nag li gad nga tuig.

Gi na ga mi tan sang abo no ang ha los 85% sang mga pa la yan kag ka tu ‐
nga sang mga uta non sa pung sod. Du so sang mga ma ngu ngu ma nga da ‐
pat im bes ti ga han sang DA ang pag ta as sang pre syo kag in di ito do ang 
pag ba kal sang im por ted kag ma la ha lon nga abo no. Ka du ngan sang pag ‐
ta as sang pre syo, nag ta as man ang pre syo sang pet rol yo kag mga pes ti ‐
sid yo. 



Agosto 21, 2021     ANG BAYAN8

Hi mu-hi mo nga mga ka so ba tuk sa 9 ka ak ti bis ta, gin ba su ra 

Na ga su lu nod nga gin ba su ra su bong nga bu lan sang du ha ka re hi yu nal nga 
kor te kag mga pro sek yu tor ang hi nu-hi mo nga ka so nga gin pa sa ka ba tuk 

sa pi to ka ak ti bis ta sa Met ro Ma ni la, Albay kag Ge ne ral San tos City, kag du ha 
ka is tap sang Na tio nal De mocra tic Front of the Phi lip pi nes (NDFP). 

Una nga gin ba su ra sang Agos to 
4 sang Le gazpi Re gio nal Tri al Court 
sa Albay ang ka so nga gun run ning 
ba tuk kay Pas tor Da ni lo Ba lucio. 
Gin ba su ra si ni ang man dam yen to 
nga gi nga mit sang pu li sya sa pag ‐
pang-u kay sa ba lay ni Ba lucio kag 
pag-a res to sa iya sang Ma yo ba ngud 
wa la ku no na ka ba se ang pag pag wa 
si ni sa ma tu od nga im por ma syo n. 

Sang Agos to 13, na ba li ta ang 
pag ba su ra sang mga pro sek yu tor sa 
rek la mo nga kid nap ping kag na pas ‐
la wan nga pag ba lik sa isa ka me nor-

de-e dad nga gin pa sa ka sang pu li sya 
ba tuk sa pa ma tan-on nga ak ti bis ta 
nga san day Elai ne Edzel Emocling, 
Chris ti ne Joy Dual, Alex Dan day kag 
Alfie Oma ga. Gin-a ku sar ang apat 
nga nag rek rut sang mga ka ta po 
sang ha nga way sang ban wa an gut 
sang pag kid nap ku no ni la sa isa ka 
ak ti bis ta nga na ga hi nga lan “Tris ha.” 
Gin-at hag sang mga pro sek yu tor 
nga in di ar ma dong pag hi ma kas ang 
pag-entra sa mga pro tes ta. 

Sang Agos to 12, gin ba su ra sang 
Ge ne ral San tos City Re gio nal Tri al 

Court ang ka so nga il le gal posses‐
sion of fi rearms and explo sives ba tuk 
sa mag-a sa wa nga san day Edgar kag 
Re gi na Pa tu lom bon nga gin-a res to 
sang pu li sya sang 2015 ba se sa gin ‐
ta nom nga mga ebi den sya nga ar ‐
mas kag eksplo si bo. Gin ba su ra ang 
ka so pag ka ta pos nga ma hi bal-an 
nga gin pai da lom ang mag-a sa wa sa 
im bes ti ga syon nga wa la gin pa hi ba lo 
ang ila nga mga ki na ma ta rung. 

Sang Agos to 19, gin ba su ra sang 
kor te sa Quezon City ang search 
war rant nga gi nga mit pa ra tam nan 
sang mga pu sil kag eksplo si bo kag 
ares tu hon ang mag-a sa wa nga 
Alexan der kag Wi no na Bi ron do sang 
2019. Pa re ho si la nga is tap sang 
NDFP sa su gi la non pang ka li nu ngan.

Ilu syon ang 11.8% 
pag da ku sang GDP 

UMPOK LANG HALIN sa nag ‐
sad sad nga eko nom ya ang na ‐
lis ta nga 11.8% pag da ku sang 
gross do mes tic pro duct (GDP) 
sang Pi li pi nas pa ra sa ika du ha 
nga kwar to sang tuig. Gin ku ha 
ang nu me ro ha lin sa 17% pag ‐
bag sak sang GDP sa unang 
kwar to sang 2021. Ha lin ini sa 
nag hi nay (-1.3%) sa pa nga du ‐
ha nga kwar to. Sa tantya sang 
Ibon Foun da ti on, in di ma sus ‐
te nir ang “pag-um pok” sang 
GDP kon in di ma re sol bar ang 
lap na gon nga di semple yo, ma ‐
nu bo nga ka li dad sang mga 
tra ba ho, pag bag sak kag pag ‐
ka du la sang ki ta kag ku lang 
nga ayu da. 

Ka du ngan si ni, nag ki tid 
ang sek tor sang ag ri kul tu ra sa 
una nga tu nga sang tuig (-3.3% 
sa unang kwar to kag -1.5% sa 
pa nga du ha). Ini du lot sang 
kum bi na syon sang to do-to do 
nga im por ta syon sang kar ne 
kag bu gas, ka wad-on sang 
sub sid yo sa mga ma ngu ngu ma 
kag mga restrik syon sa pag hu ‐
lag nga nag-a pek to sa mga 
prod yu ser kag bu ma la kal.

Li der-Mang yan, gin pa tay sang mi li tar 

Tat lo ka ma ngu ngu ma ang gin pa tay kag pi to ang gin-a res to sang mga ar ma ‐
dong ahen te sang es ta do sa nag li gad nga mga se ma na. 
Sa Occi den tal Min do ro, gin pa tay sang 203rd IB ang sad to li der-tu man dok nga 

si Ba duy de la Cruz sa Sit yo Ca wit, Ba ra ngay Ga pa san sang Hul yo 29. Daan na si ‐
ya nga gi na su bay ba yan sang mi li tar kag pi lit nga “gi na pa su ren der.” 

Sa Northern Sa mar, gin pa tay sang 20th IB si Ni lo Ogatcho, ka pi tan sang Ba ‐
ra ngay Victory, Las Navas sang Agos to 19. Su no sa lo kal nga yu nit sang Ba gong 
Huk bong Ba yan (BHB), ba los ini sang mi li tar sa pag ka pa tay sang isa ka sul da do sa 
open si ba sang Hul yo 9 sa amo nga ba ra ngay. 

Gin pa tay man sang mga ele men to sang 63rd IB si Juddy Ra gaw daw, daan nga 
ak ti bo nga myembro sang or ga ni sa syon sang ma ngu ngu ma sang una nga se ma na 
sang Hun yo sa Ba ra ngay Loog, Ba sey, Wes tern Sa mar. 

Iligal nga pag-a res to. Gin da kop sang 203rd Bri ga de kag pu li sya ang isa ka 
ma ngu ngu ma nga gin pa ki la la nga “Ernes to Pa nga ni ban” sa Ba ra ngay Li sap, Bo ‐
nga bong, Ori en tal Min do ro sang Agos to 6. Gin da kop si ya sang mga sul da do kag 
pu lis pa ra ma kub ra ang ₱4.5-mil yon nga pad ya sa ta wo nga gin-im ben to ang nga ‐
lan. 

Sa Si ba le, Romblon, apat ka ma ngi ngis da nga nag si long pa ra ma ka li kaw sa 
bag yo sang Hun yo 2 ang ili gal nga gin da kop sang mga pu lis kag pi lit nga gin pa su ‐
ren der bi lang mga myembro sang BHB. Gin pa sa ka an sang hi mu-hi mo nga ka so 
sang il le gal pos ses si on of fi re arms and explo sives san day No lan Ra mos, Benny Hi ‐
la mon, Mar lon Ange lo Tor res kag Ma. Te re sa Dioqui no. 

Gin da kop man sang 62nd IB kag 94th IB san day Geor ge Francis kag Edwar do 
Mis si on, mga re si den te sang Gui hul ngan City, Neg ros Ori en tal sang Agos to 3. Wa ‐
la pa gin pa tu haw si Francis sam tang gin de ti ner si Mis si on sa is ta syon sang pu lis 
sa Bi nal ba gan, Neg ros Occi den tal. Sang Agos to 3, wa la sang pa tug si ling nga gin-
istra ping sang 94th IB ang mga ba lay sang pa mil ya Pon sia no kag Enriquez sa Sit yo 
Ti bak, Ba ra ngay San tol, Bi nal ba gan. 

Sa Mas ba te, gin-a res to ang ba ra ngay ka ga wad nga san day Vir gi nia Ezpe ranza 
Ca bi les, Jinky Espe ranza Vil la do lid kag Dee Mad ri lejo sa Ba ra ngay Ta li say, San 
Fer nan do sang Agos to 12 pag ka ta pos aku sa ran nga may an gut sa re bo lu syo nar ‐
yong hub lag. Na ka pa lag yo si Mad ri lejo apang na da kop sa Mas ba te City.
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Ta pos na ang ge ra. Ini ang dek la ra syon sang Ta li ban sang Agos to 
16 pag ka ta pos aga won sang mga ha nga way si ni ang Ka bul, ka pi tal 

sang Afgha nis tan, kag ta pu son ang 20-tu ig nga oku pa syon sang US kag 
pa pet si ni nga gub yer no. Ang Ta li ban ang na ga ha ring hu bon sa Afgha ‐
nis tan sang una nga gin lun sar sang US ang ge rang ag re syon si ni sang 
2001. Gin-a nun syo na sang gru po ang pag tu kod sang Isla mic Emi ra te of 
Afgha nis tan sa pag ba lik-ga hum si ni.

Ginbwe lo sang Ta li ban ang 
open si ba pa ra ba wi on ang es ta do 
po der sang Ma yo 4, pag ka ta pos i-a ‐
nun syo sang US ang pag-um pi sa 
sang pag-at ras sang mga pwer sa 
pang kom bat sa pung sod. Sa su lod 
lang sang du ha ka bu lan, na kontrol 
sang Ta li ban ang ka tu nga sang mga 
distri to, la kip ang mga te ri tor yo nga 
oku pa do sang mga ka ri bal si ni nga 
war lord. Sa pi hak si ni, gin pa ka ga may 
ni US Pres. Jo seph Bi den ang gru po 
sang Hul yo kag gin si ling “in di ma sa ‐
ra ngan” sang “75,000-ka ta wo” si ni 
nga lu tu son ang ma sob ra 300,000-
ka ta wo nga Afghan Na tio nal Army 
(ANA) nga gin ha nas, gin pon do han 
kag gin-ar ma san sang US. 

Sang Agos to 6, naa gaw sang Ta ‐
li ban ang una si ni nga syu dad nga 
Za ranj. Sa pa na hon nga ini, gin ‐
tantya sang US nga ma hi mo nga bu ‐
mag sak ang ka pi tal sa su lod sang 90 
ad law. Sa aktwal, ang ha los wa la 
sab lag nga pag sa la kay sa Ka bul kag 
20 pang sentrong syu dad na ta bo sa 
su lod lang sang na pu lo ka ad law. 
Gin du nga nan ini sang kam pan ya 
sang pa ngum bin si kag mga pa nga ko 
nga ha ta gan sang am nes ti ya ang ta ‐
nan nga sul da do sang ANA. Wa la 
mag ba to ang pa pet nga ar ma dong 
ar mi kag sa bay lo nag di na la gan, 
nag su ren der o in di ga ni nag ba lis kad 
sang sa la ka yon ang ila mga syu dad. 

Nag ka la das ma ang US nga pag ‐
wa on sa pung sod ang mga ti na wo si ‐
ni sang Agos to 16 man. La kip sa mga 
wa la na ka pau li ang 2,500 mig ran ‐
teng ma mu mu gon, kon sa diin 132 
mga Pi li pi no. Sa atu bang sang pa ‐
ngul ba nga ka la ka san sang ma da mo 
nga Afghan kag mga du mu lu ong, 
gin bu yok sang 60 pung sod kag Uni ‐
ted Na ti ons ang Ta li ban nga tu gu tan 

ang sin-o man nga gus to mag ha lin 
sa pung sod. 

Pa nub li on nga ka ha li tan 
kag ka bud la yan 

Wa la tu pong nga ka ha li tan kag 
ka bud la yan ang gin pa nub li sang US 
sa 20-tu ig nga oku pa syon si ni sa 
pung sod. Su no sa isa ka pa na law saw 
sa US, nag lab-ot sa 3,487 sul da do 
nga Ame ri ka no kag ila mga al ya do, 
ha los 4,000 pri ba dong “kontrak tor”, 
80,000 sul da dong Afghan kag ma ‐
sob ra 84,000 sa ba hin sang “o po si ‐
syo n” sa 2001-2021 ang na pa tay sa 
“wa la ka ta pu san nga ge ra”. May 
mga tantya nga na ga lab-ot sa 
875,000 ang na pa tay nga mga si bil ‐
yan. Ara sa 3.5 mil yon ang na dis lo ‐
kar ba ngud sa mga ina way. 

Na ga lab-ot sa $2.26 tril yong 
pang pub li kong pon do ang gin-u si kan 
sang US ha lin 2001 tub tob 2021. 
Ka dam-an si ni ($933 bil yon) ka ba hin 
sang Over se as Con ti ngency Ope ra ti ‐
ons, ang ope ra syon “kontra-te ro ris ‐
mo” sa lu was sang pung sod sang US 
De partment of Defen se. 

Nag gas to ang US sang $144.98 
bil yon pa ra sa re konstruk syon kag 
$36.29 bil yon pa ra tu ku ron ang pa ‐
pet nga es ta do sa una nga 10 tuig 
sang oku pa syo n. Su no sa Special 
Inspector Ge ne ral for Afgha nis tan 
Reconstructi on, in di mag nu bo sa 20% 
sa pon do nga ini gin dis pal ko o gin ku ‐
ra kot sang mga upi syal nga Afghan. 
La kip di ri ang $1 bil yong pon do pa ra 
sa pag tu kod sang mga eskwe la han 
nga ma ga sa kop sa mga ba ta nga ba ‐
ba ye, isa ka prog ra mang gi na mit pa ‐
ra ha ta gan-ra son ang oku pa syo n. 

Gin bi lin sang US nga wa sak ang 
lo kal nga eko nom ya sang Afgha nis ‐
tan. Na gaa be reyds lang sang 2.5% 

US, gin pa la yas sa Afgha nis tan; 
Ta li ban, na ba wi ang po der

ang pag da ku si ni sa 2015-2019, ha lin 
sang mag bu hin ang US sang tro pa di ‐
ri. (Antes si ni, ara sa 8% ang tui gan 
nga abe reyds sang pag da ku sang 
gross do mes tic pro duct (GDP) du lot 
sang mga da ku nga ba se mi li tar.) 
Nag-ne ga ti bo sang 2.8% ang pag da ku 
sang GDP sang pung sod sang 2020. 

Sa pa re ho nga tuig, nag sa ka pa ‐
kad to sa 37.9% ang tan tos sang di ‐
semple yo. Da ku nga ba hin si ni du lot 
sang pag si ra sang mga ba se mi li tar 
nga nag-emple yo sa ha los 40% sa 
mga Afghan. (Sa Ka bul, may pa na ‐
hon nga 90% sang po pu la syon hi got 
ang pa nga bu hi an sa em ba ha da kag 
ba se mi li tar sang US.) 

“Ma hu yang” kag na ga sa lig sa 
in ter na syu nal nga ayu da ang eko ‐
nom ya, su no sa World Bank. Sang 
2019, 22% sang GDP si ni ha lin sa in ‐
ter na syu nal nga mga ahen sya. (May 
pa na hon nga tub tob 80% sang pung ‐
sod non nga bad yet kag 40% sang 
GDP du mu lu ong nga ayu da.) Wa la 
sang na tu kod nga is tab le nga 
imprastruk tu ra. Wa la na pa us wag 
ang ag ri kul tu ra kon sa diin na ga sa lig 
ang 60% sang po pu la syo n. Lap na gon 
ang kri mi nal nga mga ak ti bi dad pa ‐
re ho sang is mag ling kag ba lig yaa nay 
sang opi um poppy, ang ta nom nga 
gi na ga mit sa pro duk syon sang ili gal 
nga dro ga nga he ro in. 

La bing nag bud lay ang pag pa ‐
nga bu hi sang mga Afghan sa pag da ‐
la sa sang pan dem yang Covid-19. 
Ara sa 75% ang nag ham bal nga wa la 
si la sang na ba ton nga ayu da ha lin sa 
(na pa tal sik) nga gub yer no. Nag lab-
ot sa 36% ang nag si ling nga nag-a gi 
si la sang kri sis sa pag ka on. Ara sa 
72% sang po pu la syon ang na ga ka ‐
bu hi sa kai mu lon, mas ma ta as kum ‐
pa rar sa 55% sang 2019.
. 


