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EDITORYAL

Gi si gi si na ang ka ra tu la nga 
“an ti-ko rap syo n” ni Du ter te. Ha yag 
na kon paa no gi nga mit ni ya ini sa 
nag li gad nga li ma ka tuig pa ra ta bu ‐
nan kag ta gu on ang sis te ma ti ko kag 
mga da ku nga pag pa nga wat kag 
pag pan dam bong sa ka ban sang ban ‐
wa kag pag ku ri pon sang mang gad. 
Sa gin pag wa nga ini syal nga re port 
sang Com mis si on on Au dit (COA) 
kag im bes ti ga syon sang Se na do, na ‐
bu yag yag ang di rek tang pag kaumid 
mis mo ni Du ter te kag sang iya mga 
ali pu res sa mga ka ga ru kan. 

Gin-a bu so ni Du ter te ang ga hum 
sa tu nga sang ma la pad nga kri sis sa 
ikaa yong la was. Na bu yag yag nga 
gin ki ta an ni ya ang pan dem ya sa 

pag ga mit sang kwar ta sang ban wa 
pa ra iba kal sang tu man ka ma hal nga 
face mask, face shi eld kag per so nal 
pro tective equip ment (PPE) ha lin sa 
gin pa bu ran ni ya nga kwestyu nab le 
nga kum pan yang Chi ne se. Po sib le 
nga pa re ho ka da ku o mas da ku pa 
ang mga ka ga ru kan nga ma bu si si sa 
mga gi na ban ta yan nga im bes ti ga ‐
syon sang Se na do kag COA. 

Ang ko rap syon sa ida lom sang 
gub yer no ni Du ter te isa sa mga da ku 
nga pak tor sa li kod sang gra be nga 
ka pal pa kan sa pag gi nub yer no sa 
atu bang sang pa da yon nga pag ‐
pang ha lit sang pan dem yang Covid-
19 sa pung sod. Gin-u na pa ni Du ter ‐
te kag sang iya mga ka him bon ang 

Du mu gon sang pro tes ta ang ku ra kot 
kag pa sis ta nga si Du ter te 

Daw na ki bon nga ha yop si Du ter te sa atu bang sang lap na gon nga na ga ‐
ba ga nga kaa kig sang ban wa nga gi na ga tu ngan sang ma ka su lu ka nga 
mga da ku nga ka so sang ko rap syon sa tu nga sang pan dem ya, kri sis sa 

eko nom ya kag lap na gon nga pag-an tus sang ma sa. Gi nau yog ang tro no sang 
na ga ha ri-ha ri an nga ti ra no sang na ga ha na nga kri sis sa pu li ti ka nga ma hi mo 
ma ga wa sa ag sa na ga hi la pit nga pa na hon. Da pat hi nga li tan sang pu mu lu yong 
Pi li pi no ang na ga lun tad nga kri sis paa gi sa pagbwe lo sa ila mga pag hi ma kas 
pa ra sa de mok ra sya ba tuk sa ga ruk, te ro ris ta, kag ti ra ni kong re hi men. 

ila mga bul sa sang sa ha ta gan sang 
pra yo ri dad ang pag pa bas kog sa ika ‐
sa rang sang pung sod nga atu ba ngon 
ang ma la la nga kri sis sa ikaa yong la ‐
was. Sam tang na ga buy-u nan si Du ‐
ter te kag mga bu ruk ra ta ka pi ta lis ta 
sa pag ku ra kot kag pag -usik sa kwar ‐
ta sang ban wa, wa la tu pong  man 
ang pag-an tus sang pu mu lu yo sa 
pa bug-at nga mga lockdown, ka ku ‐
la ngon sang mass tes ting, con tact 
tracing kag mga os pi tal kag pa si li ‐
dad me di kal, bao-ka hi nay nga pag ‐
ba ku na, pag paba ya sa mga nars kag 
iban pang ma mu mu gon me di kal, ma ‐
la pa ran nga di semple yo, na du la an 
sang trabaho kag  ki ta kag tu man ka ‐
ga may nga ayu da pang-e ko nom ya. 

Ba ngud sa pag pa  ba ya kag ka pal ‐
pa kan sa pag gi nub yer no, la bi pa nga 
nag la la ang pan dem ya sa pung sod. 
Gin-a ko man mis mo sang mga upi syal 
ni Du ter te nga in di epek ti bo ang mga 
lockdown, pe ro in di pa ra hi mu on ang 
da pat nga pag pa bas kog sang sis te ‐
mang medikal, kun di pa ra lang mag li ‐
kaw sa res pon si bi li dad nga mag ha tag 
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sang ayu da sa pu mu lu yo. Pat-ud nga 
ma pas la wan ang pa ga hi mu on ku no 
nga gra nu lar lockdown o lo ka li sa dong 
lockdown sa atu bang sang ma la pa ran 
nga pag la ton kag ku lang kaa yo nga 
mass tes ting kag con tact tracing. Ang 
pag re histro sa mas o me nos 20,000 
bag-o nga ka so sa ka da ad law na ga ‐
ha na nga mag tim bu ok pa sa maa bot 
nga se ma na. Tu man ka hi tad ang mga 
os pi tal kag ma da mo may ba la ti an—in ‐
di lang sa Covid-19—ang in di na ma ‐
ha ta gan sang aten syon me di kal. 

Ka du ngan sa pag la la sang pan ‐
dem ya, na gag ra be man ang pag pa ‐
mi gos kag ka la ka san ba tuk sa pu ‐
mu lu yo. Pa da yon ang kam pan ya 
sang pag pa ma tay sa mga li der kag 
mga ak ti bo sa mga pag hi ma kas ma ‐
sa, su bong man ang mga pag-a res ‐
to, pag pa sa ka sang ka so, pang kug ‐
mat, red-tag ging kag “pag pa su ren ‐
der” sa mga ta wo nga na ga pa nin du ‐
gan ba tuk sa pa sis tang re hi men. 
Wa la-un tat ang pag-u sik sang bi nil ‐
yon nga pi so sa pag pang hu log sang 
bom ba, pag pa ngan yon, istra ping 
kag mga da ku nga ope ra syon mi li tar 
sa kaum han nga na ga sab wag sang 
te ro ris mo sa ma sang ma ngu ngu ma. 

Sa tu nga sang pan dem ya kag 
kri sis, wa la sang pa ga sud lan ang 

na ga in da kal nga kaa kig sang pu mu ‐
lu yong Pi li pi no sa re hi meng Du ter te. 
Ang sa bat ni Du ter te amo ang du ‐
gang nga pag bi nu tig kag pag pa nip ‐
lang, pag pang hi kay kag pag pang lu ‐
bag bi lang mga pa maa gi sa ma ni pu ‐
la syon sang sen tim yen to kag pa ‐
nan-a wan sang mga Pi li pi no. Pe ro 
in di na mag-ob ra ang amo nga es ti lo 
ni Du ter te pa ra ma ku ha ang su por ta 
sang pu mu lu yo ba ngud ha yag na 
nga pang ta bon lang ini sa gi na hi mo 
nga pag pa mang gad kag pag pang-a ‐
gaw sang mas da ku pang ga hum. 

Ba ngud sa pag-am bi syon ni Du ‐
ter te nga mag pa bi lin sa po der lam pas 
sa 2022 kag se men tu hon sa Ma ‐
lacañang ang iya di nas ti ya, na ga ka ‐
gu ba ang su por ta la kip ang iya mga 
kaal ya do sa mga Marcos kag Arro yo. 
Man sig ma ni ob ra si la su bong agud 
ip wes to ang ila mga pak syon sa a bo t 
nga elek syo n. Pa ti ang kau ga li ngon 
nga par ti do nga PDP-La ban na pi hak 
ba ngud sa pag du so ni Du ter te nga 
mag da la gan nga bi se-pre si den te, nga 
pa ning ga agud ma ka ku ha sang mas 
da ku nga pang pu li ti ka nga ga nan sya. 

Pang pu li ti ka nga kri sis ang na ga ‐
ha na nga mag wa sa ag sa atu bang 
sang pag kap yot ni Du ter te sa po der 
sa atu bang sang pan dem ya, pag ka gu ‐

ba sang eko nom ya kag pa nga bu hi an 
sang ma sa, kag pag ka bu yag yag sang 
mga da ku nga kora psyon sa ida lom 
sang iya re hi men. Na ga san ting ang 
kontra dik syon sa su bong sa su lod 
sang na ga ha ring sa hi kag sa tu nga 
sang pa sis tang re hi men kag pu mu lu ‐
yo nga po sib le ma ga bu nga sang mga 
da ku nga bang gia nay an tes pa man 
mag-e lek syo n. Sa atu bang sang mga 
ma ni ob ra ni Du ter te, na ga da mo man 
ang mga pwer sa nga na ga bu kas sa 
po si bi li dad sang pag ta pos sa pag gi ‐
na hum sang ti ra ni ya bi san an tes ang 
elek syon sa ma da son nga tuig. 

Pa bor ang sit wa syon nga ini pa ‐
ra la bing isu long ang mga pang ma ‐
sang pag hi ma kas kag ang pag ba to 
pa ra ta pu son ang ti ra ni kong re hi men 
ni Du ter te. La bing na ga la pad kag 
na ga ba kod ang ma la pad nga na ga hi ‐
li ug yong pren te nga an ti-Du ter te sa 
pag da mo sang mga pwer sa kag per ‐
so na li dad nga na gan yat nga mag tin ‐
dog kag ha ya gan nga kontra hon ang 
ko rap syon kag ka pal pa kan sang na ‐
ga ha ri nga pa sis tang re hi men. 

Da pat hi nga li tan sang pu mu lu ‐
yong Pi li pi no ang ka him ta ngan agud 
lu bos nga isu long ang ila mga pag hi ‐
ma kas pa ra sa ila kaa yu han kag mga 
ki na ma ta rung. Da pat hug pu ngon 
ang ku sog sang pu mu lu yo sa mga 
pab ri ka, mga os pi tal kag upi si na, 
mga kam pus kag ko mu ni dad, kag 
pa taa son ang ila ka muk la tan kag de ‐
ter mi na syon nga mag ba to paa gi sa 
mga pag tu on, pu long kag asembli ya. 
Pa su lu gon ang mga  pro tes ta pa du ‐
long sa da ku nga ba ha sang na ga ‐
kaa kig nga li ni bo sa kal sa da. 

Ia ngot ang ang mga pag hi ma kas 
sa ka syu da ran sa mga pag hi ma kas 
sa kaum han kag pa la nu gon ang si ‐
nggit sang ma sang ma ngu ngu ma pa ‐
ra sa du ta kag ki na ma ta rung sa atu ‐
bang sang ha ya gan nga bru tal nga 
pag pa mi gos sang mi li tar kag pu lis. 

Ka du ngan si ni, da pat paig ti ngon 
sang Ba gong Huk bong Ba yan ang mga 
tak ti kal nga open si ba kag tar ge ton 
ang pi na ka ma su pog nga mga pa sis ‐
tang kri mi nal. Pa la nu gon sa bug-os 
nga pung sod ang mga ar ma dong ka ‐
da lag-an bi lang sen yal sa pag pa bag ‐
sak sang ha yop nga si Du ter te. 
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Mga mar tir sang Sa mar kag Neg ros, 
gin pa si dung gan

Gin pa si dung gan sang Par ti do Ko mu nis ta sang Pi li pi nas kag bi log nga re bo ‐
lu syo nar yong hub lag ang mga Pu lang ha nga way sang Ba gong Huk bong 

Ba yan (BHB) nga na pa tay sa Eas tern Sa mar kag Neg ros Occi den tal sang 
Agos to sam tang na ga pa tu man sang ila nga mga re bo lu syo nar yo nga hi li ku ton. 

Gin ta wag sang Par ti do nga “pi ‐
na ka maa yo nga mga anak sang ban ‐
wa” ang 19 nga na pa tay sang Agos ‐
to 15 sa wa la pi li nga pag pa mom ba 
sang mi li tar sa Ba ra ngay Osmeña, 
Do lo res, Eas tern Sa mar. Ka ba hin 
ang mga mar tir sang Do lo res sa 50-
ka ta wo nga yu nit sang BHB nga na ‐
ga lun sar sang hi li ku ton pang pu li ti ‐
ka, pang-e ko nom ya kag edu ka syon 
sa ma sang ma ngu ngu ma sa amo nga 
er ya. Ka ba hin si ni ang isa ka tim 
sang mga me dik nga na ta la na mag ‐
ha tag sang trey ning kag me nor nga 
ope ra syon sa isa ka pa sye nte. 

“Da ku nga pag ka du la ang pag ‐
ka pa tay sang mga mar tir sang Do lo ‐
res,” su no sa Par ti do. “Pe ro pat-ud 
nga li ni bo ang ma ga bu hos agud 
mag bu los sa ila bi lang bag-o nga 
mga Pu lang ha nga way sang is ga nan 
nga ha nga way sang ban wa.” 

Gin pa si dung gan man sang Par ‐
ti do si Ke ri ma Lo re na Ta ri man (Ka 
Ella) nga gin da kup kag gin pa tay 
sang mi li tar sang Agos to 20 sa Ba ‐
ra ngay Ka pi tan Ra mos, Si lay City, 
Neg ros Occi den tal. Upod ni ya nga 
na pa tay si Joery Da to-on Cocu ba 
(Ka Pab ling), isa man ka Pu lang ha ‐

nga way. Sa im bes ti ga syon sang 
BHB-Neg ros, ga may lang ang pi las 
ni Ka Ella sang si ya ma dak pan sa 
ina way pe ro da la yon gi ha pon si ya 
nga gin pa tay sang mga sul da do. 

Nag bu hos ang pa si du ngog kay 
Ka Ella, ha nga way kag kad re sang 
Par ti do, nga na ki la la sa iya nga mga 
bi na lay bay kag ob ra nga li te ra tu ra 
nga na ga la rag way sa pag-an tus, 
han dum kag pag hi ma kas sang ma sa 
nga pi gos. Hu got sa ta gi pu su on ang 
pag ki la la sang BHB-Neg ros sa mga 
gin-a mot ni Ka Ella sa ar ma do nga 
re bo lu syon sa is la. Nag ha tag man 
sang pag sa lu do ang Ma ki ba ka, Ka ‐
ba ta ang Ma ka ba yan kag mga yu nit 
sang BHB kag Wo men’s Pro tecti on 
Units (YPJ) sa Kur dis tan. 

Gin dum dom sang mga or ga ni sa ‐
syon nga gin pa ta pu an ni ya ang iya 
nga pag pa mu no an tes si ya nag pa ta ‐
po sa BHB. Ban tog si ya nga ma ma ‐
lay bay, ma nunu lat kag ak ti bis ta pa ‐
ra sa mga ma ngu ngu ma. Isa ka de ‐
ka da si ya nga na ngin ka ba hin sang 
Unyon ng mga Mang ga ga wa sa 
Agri kul tu ra. Una si ya nga naor ga ni ‐
sa sang es tud yan te pa si ya sa 
Univer sity of the Phi lip pi nes. 

4 open si ba sa Sa mar, gin lun sar sang BHB 

Na ga su lu nod nga ar ma dong ak syon ang gin lun sar sang mga yu nit sang 
Ba gong Huk bong Ba yan (BHB) sa Sa mar sang Agos to. 

Sa Northern Sa mar, du ha ka 
ele men to sang Civi li an Armed 
Forces Geog rap hical Unit (CAFGU) 
ang na pa tay sa Ba ra ngay Happy 
Val ley, San Isid ro sang Agos to 21. 
Sa pa re ho nga ad law, isa ka sul da do 
sang 43rd IB ang na pa tay sa ina way 
sa Ba ra ngay Pa la nit. 

Antes si ni, isa ka pu lis ang na ‐
pa tay sa ina way sang Agos to 19 sa 
Ba ra ngay Ge pa ra yan, Silvi no Lo bos. 

Sa Las Navas sang Agos to 17, gin-
is nayp sang mga Pu lang ha nga way 
ang na gao pe ra syon nga 20th IB sa 
Ba ra ngay Epaw. Na pa tay di ri ang 
isa ka sul da do kag na pa la yas ang 
yu nit mi li tar sa er ya pag ka ta pos ang 
du ha ka ad law. 

Isa ka ope ra syong ha ras ang 
gin lun sar sang BHB-Wes tern Sa ‐
mar (Arnulfo Ortiz Com mand) ba ‐
tuk sa 7-ka ta wo nga yu nit sang 

63rd IB sa Sit yo Bu ra bod, Ba ra ‐
ngay Ma bi ni, Ba sey, Wes tern Sa ‐
mar sang Agos to 7. 

Sa Neg ros Ori en tal, na pa tay 
ang du ha ka upi syal kag isa ka ele ‐
men to sang CAFGU sa mga ope ra ‐
syong par ti sa no sang BHB-Central 
Neg ros (Leo nar do Pa na li gan Com ‐
mand). Naa gaw sa ila ang isa ka 
pis to lang Ingram kag mga ba la. 
Gin lun sar ang una nga ope ra syon sa 
Ba ra ngay Tri ni dad, Gui hul ngan City 
sang Agos to 18 sam tang ang du ha 
pa ka ak syon mi li tar sang 
Septyembre 2 kag 3 sa Ba ra ngay Pi ‐
nu ka wan, Val le her mo so kag Ba ra ‐
ngay Na sung gan, La Li ber tad.

50 pa ma tan-on, 
nagpatapo sa KM-EV 

MAY 50 PAMATAN-ON nga ma ‐
ngu ngu ma ang nag sum pa bi lang 
bag-o nga mga myembro sang Ka ‐
ba ta ang Ma ka ba yan (KM) sa gin ‐
lun sar nga kum pe ren sya sa isa ka 
pren teng ge ril ya sa Eas tern Vi sa ‐
yas sang Agos to 21. 

Sa te ma nga “Pa ma tan-on, su ‐
por ta han ang ka hub la gang ma sa sa 
mga bar yo! Mag pa sa kup sa Ba gong 
Huk bong Ba yan! Ba tu an ang pa sis ‐
mo sang AFP!,” nag hug pong si la 
kag gin ba li kan ang ma ka say sa yan 
nga ka tung da nan sang sek tor sa 
pag pa su long sang re bo lu syo n. Gin ‐
ta la kay sa kum pe ren sya ang mga 
prob le ma sang sek tor pa re ho sang 
lu was nga pag bu kas sang mga 
eskwe la han kag na ga pa da yon nga 
pag pang-i pit kag pa sis tang ata ke 
sang re hi meng Du ter te. 

“Wa la sang na ki ta nga buas ‐
dam lag ang mga pa ma tan-on sa 
ida lom sang re hi meng Du ter te,” 
pa ha yag ni Ka Mo ri, tsir man sang 
tsap ter sang KM sa bar yo. Gin pa ‐
lig-on sang mga bag-o nga ka ta pu 
ang pag hi liu sa nga ba tu an kag pa ‐
ngi ba ba wan ang mas ma pin tas nga 
mi li ta ri sa syon sa tag sa-tag sa ka 
ko mu ni dad. Nag pa num pa si la nga 
pa ga sun don ang da lan sang pag ‐
re bo lu syon kag ma ngin wa la na ga ‐
ka hu bas nga bu bon sang re bo lu ‐
syo nar yong ka hub la gan.
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La baw ang kaa kig sang mga ma ‐
mu mu gon me di kal sa su nud-su nod 
nga pag ka bu yag yag sa wa la pag ‐
pag wa sang pon do sa isa ka ba hin, 
kag pag pa nga wat sang kwar ta sang 
ban wa sa pi hak nga ba hin. Ang mga 
ini mar ka na sang pal pak nga sa bat 
sang re hi meng Du ter te sa pan dem ‐
ya. La kip sa gin di ngut sa ila ang 
special risk al lo wance (SRA) nga na ‐
ka sa ad sa la yi. Du lot sang mga pag ‐
hu lag, na pi li tan ang De partment of 
Bud get and Ma na ge ment nga mag ‐
pag wa sang ₱311 mil yon kag ₱888 
mil yon sang nag li gad nga se ma na 
pa ra sa SRA ha lin Di sye mbre 2020 
tub tob Hun yo sang 120,000 ma mu ‐
mu gon me di kal nga di rek ta nga na ‐
gaa ti pan sa mga pa sye nte nga may 
Covid-19. 

Du so sang mga un yon sang nars 
kag iban pa, da pat ha ta gan sang 
SRA ang ta nan nga im bol ba do sa 
pag-a ti pan sang mga pa sye nte, may 
Covid-19 man o wa la, la kip ang mga 
in di me di kal nga is tap pa re ho sang 
mga dray ber sang am bu lan sya kag 
or derly. Gi naa tu bang ni la ang pe lig ‐
ro sang bay rus diin man si la, anu ‐
man ang ila pa pel, sa lu gar sang ila 
tra ba ho. 

Lu was sa SRA, gi na du so man 
sang mga ma mu mu gon nga ipa nag ‐
tag ang hazard pay kag ala wans sa 
transpor ta syo n, pag ka on kag ako ‐
mo da syo n. Sa Jo se Re yes Me mo ri al 

Me dical Cen ter, 70% sang na ta la na 
nga bad yet (₱39.2 mil yon) pa ra sa 
ala wans nga ako mo da syon kag 
transpor ta syon ha lin Septyembre 
tub tob Di sye mbre 2020 ang wa la pa 
na ba ton sang mga ma mu mu gon. 

Ma da mo na sa mga ma mu mu gon 
me di kal ang na pa tay, nag ba la ti an 
kag na pi li tan nga mag re sayn o mag ‐
re ti ro. Apek ta do si ni ang daan na nga 
ma ni pis ni la nga ku bay kag ma lu ya 
nga sis te ma sa ikaa yong la was ila bi 
na sa atu bang sang ma da sig nga 
pag da mo sang mga ka so sang im pek ‐
syon du lot sang Del ta bar yant. 

Sa si ni lang nag lam pas na ang 
ka so sang im pek syon sang Covid-19 
sa pung sod pa du long sa 2 mil yon. 
Ma da mo sa mga os pi tal ang nag dek ‐
la rar nga pu no na kag wa la na na ga ‐
ba ton sang mga pa sye nte. Sa ma ‐
sob ra 33,000 nga na pa tay, 103 ang 
mga ma mu mu gon sa ikaa yong la ‐
was. 

Su no sa Alli ance of Health Wor ‐
kers, an tes pa man ang mga pag hu ‐
lag gin ti ngu ha na ni la nga ma kig da ‐
ya lo go sa DOH pe ro wa la si la gin pa ‐
ma ti an sang ahen sya. Ba li bad ku no 
ni Duque, ₱1 bil yon lang ang gin ta ‐
la na pa ra sa ila mga be ne pi syo nga 
sa pag ka ma tu od ₱59 bil yon ang ki ‐
na hang lan pa ra di ri. Mas ma la la, 
wa la sang pon do nga gin ta la na pa ra 
sa mga ma mu mu gon me di kal sa 
bad yet pa ra sa 2022.

Mga ma mu mu gon me di kal 

Mga ba ga ni han nga gi na tun to, 
gina di ngu tan sang be ne pi syo

Nag-a bot kag nag lam pas na lang ang 
Agos to 31 ang 10-ad law nga pa la so nga 

gin pa nga yo sang De partment of Health 
(DOH) pe ro wa la gi ha pon na ba ton sang ka ‐
dam-an sang ma mu mu gon sa ikaa yong la ‐
was ang mga be ne pi syo nga na ga ka da pat 
sa ila. Ang mga be ne pi syo nga ini ang ra ‐
son kon ngaa naggwa ang mga nars kag 
iban pa nga ma mu mu gon sa ikaa yong la was 
sa in di mag nu bo sa 10 os pi tal sa Met ro Ma ni la sang Agos to 30 kag Septyembre 
1. Nagpro tes ta man si la sa atu bang sang upi si na sang DOH sa Ma ni la agud 
idu so ang gi la yon nga pag bi ya sa pwes to sang sek re tar yo si ni nga si Francisco 
Duque III. May ka pa re ho man nga ak syong pro tes ta sa Ba guio City, Pam pa ‐
nga, Iloi lo City, Baco lod City, Sa mar, Ley te kag Isa be la.

Ma ka ta ru ngan nga be ne pi syo sa 
Asia Bre wery.  Nag pi ket  sang 

Septyembre  1  ang mga ma mu mu gon 

sa Asia Bre wery sa Ca bu yao, La gu na 

pa ra  idu so ang ma ka bu hi nga swel do 

kag be ne pi syo. Ma sob ra wa lo ka bu ‐

lan na ang ne go sa syon sang mga ma ‐

mu mu gon kag ma neydsment ba hin sa 

ila  nga  col lective bar gai ning ag ree ‐
ment. Su no sa mga ma mu mu gon, pa ‐

da yon ang ila nga ope ra syon bi san sa 

tu nga  sang  pan dem ya  pe ro  ginatonto 

pa  gi ha pon  si la  sang  ka pi ta lis ta. Ang 

Asia Bre wery gi na pa nagi ya han  sang 

ka pi ta lis ta nga si Lucio Tan nga nag ‐

lis ta  sang  10.9%  (₱6.08  bil yon)  pag ‐
ta as sang ne to nga ki ta sang 2020. 

Ayu da sa tiem po muer to.  Ma sob ra 

300  ma mu mu gon  sa  uma  sa  ida lom 

sang  Na tio nal  Fe de ra ti on  of  Su gar 

Wor kers  ang  nag martsa  pa du long  sa 

ka pi tol yo sa Baco lod City sang Agos ‐

to 25 pa ra  ipa na wa gan nga  iha tag na 

ang ayu da nga na ta la na pa ra sa ila sa 

pa na hon  sang  tiem po muer to  (pa na ‐
hon  nga  wa la  sang  pro duk syon  sang 

tu bo). 

Masaker sa Lia nga, gin dum dom. 
Nag sin di  sang mga  kan di la  ang mga 

gru po  nga  na ga sak dag  sa  taw ha non 

nga  ki na ma ta rung  sa  atu bang  sang 

Com mis si on  on  Hu man  Rights  sa 

Quezon  City  sang  Septyembre  1  bi ‐

lang pag dum dom sa ikaa nom nga tuig 

sang Ma sa ker sa Lia nga. Wa la pa gi ‐

ha pon sang naa gum nga hus ti sya ang 

mga  pa mil ya  ni  Eme ri to  Sa marca, 

execu tive di rector  sang  ALCADEV 

kag  mga  li dertu man dok  nga  san day 

Juvel lo Sinzo kag Dio nel Cam pos.

Bad yet sa ko rap syo n, gin kun de nar. 
Nagpro tes ta  ang  nag ka la in la in  nga 

sek tor sa atu bang sang Hou se of Rep ‐

re sen ta tives  sa  Quezon  City  sang 

Septyembre  3  agud  kun de na hon  ang 

ko rap  kag  pa bud lay  nga  gub yer nong 

Du ter te.  Ka du ngan  ang  pag hu lag  sa 

gi na hi mo  nga  de li be ra syon  sa  pon do 

nga  2022  sang  Office  of  the  Pre si ‐

dent.  Si ling  ni la,  da pat  ku ha on  ang 

pon do  nga  na ka ta la na  pa ra  sa  pork 
bar rel, ko rap syon kag pag pa mi gos. 
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Indi na ma pu nggan ni Rod ri go Du ter te ang pag su ngaw sang ba ho sang iya 
re hi men. Sa nag ta li wan nga mga se ma na, pa da yon nga na bu yag yag ang 

mga da ku nga ka so sang pag pa nga wat sang pon do sang pi na ka su od ni ya nga 
ali pu res kag ka so syo nga ko rap nga ne go sya nte. 

Sa um pi sa pa lang, nag ma ni ob ra 
na si Du ter te pa ra ku ri pu non ang bi ‐
nil yon nga pon do sa nga lan sang 
pag tap na sa Covid-19. Gin pa sar 
sang su nud-su nu ran nga Kong re so 
ang Ba ya ni han 1 nga nag ha tag sa iya 
sang ₱275 bil yong pon do kag aw to ‐
ri dad nga gi na pa hi gad sa mga pro ‐
se so sang alo ka syon kag pag ba kal. 

Gin bu tang ni Du ter te sa De ‐
partment of Bud get and Ma na ge ‐
ment (DBM) san day Wen dell Avi sa ‐
do kag Chris top her Lao, mga abu ga ‐
do nga di rek ta nga nag ser bi sa iya 
an tes si ya na ngin pre si den te. Ga mit 
ang ila mga pwes to, in di mag nu bo sa 
₱1 bil yon ang gin ka wat ni Du ter te sa 
ka ban sang ban wa sa por ma sang 
sob ra nga pagpre syo sang mga face 

mask, face shi eld, per so nal pro ‐
tective equip ment (PPE) kag test kit. 
Gin ta la na pa ni ya ang pag suk sok 
sang face shi eld pa ra tu ga hon kag 
ipa bi lin ang de mand pa ra di ri. 

Sa man du ni Du ter te, nag ba kal 
ang ahen sya sang mga face mask sa 
pre syo nga ₱27 ka da isa kag face 
shi eld sa kan ti dad nga ₱120 nga 
pwe de man ma ba kal sa ba lor nga 
₱13 kag ₱27 lang ka da isa. Nag ba kal 
man ini sang mga test kit sa pre syo 
nga ₱1,720 ka da isa, nga may ma ba ‐
kal man sa ba lor nga ₱925, kag mga 
PPE nga na ga ba lor sang ₱1,910 bi ‐
san pa nga may ma ba kal nga ₱945 
ka da isa. 

Gin pa bo ran sang ahen sya ang 
du ha ka kum pan yang Chi ne se nga 

Ma ka su lu ka nga ko rap syon ni Du ter te
na ka ba se sa Davao—ang Phar mally 
Phar maceu tical Cor po ra ti on kag Phi ‐
lip pi ne Blue Cross Bio tech Cor po ra ‐
ti on. Gin tu kod ang Phar mally sang 
Septyembre 2019 lang kag may 
pang-um pi sa nga ka pi tal nga 
₱260,666 pe ro gin ha ta gan ni Lao 
sang wa lo ka kontra ta nga na ga ba lor 
sang ₱8.7 bil yon. Nag ki ta ang kum ‐
pan ya sang ₱7.5 bil yon sang 2020 
ha lin sang 2019. Nag da ku man ang 
ne to nga ki ta sang Blue Cross Bio ‐
tech ha lin ₱260,666 sang 2019 pa ‐
du long ₱12.2 mil yon sa 2020. 

Ang mga tag-i ya sang Phar mally 
nga si Huang Wen Lie kag iya anak 
nga si Huang Tzu Yen mga ka so syo 
ni Micha el Yang, isa sa mga es pe syal 
nga ta ga-ad bays sa eko nom ya ni Du ‐
ter te. Nag tu haw ang nga lan ni Yang 
sang 2017 sang tu mu ron si ya sang 
isa ka re ti ra do nga he ne ral bi lang isa 
ka drug lord nga im bol ba do sa is ‐
mag ling sang sha bu sa pung sod. 

Pon do sa kontra-in sur hen sya, gi nau si kan

Isa sa ma ha pos ma hi bal-an sa gin pag wa nga re port sang Com mis si on on 
Au dit (COA) ang kri mi nal nga pagpra yo ri dad sang re hi meng Du ter te sa 

sek tor sa de pen sa kag ge ra kontra-in sur hen sya sa tu nga sang ma la la nga kri sis 
sa ikaa yong la was. Lu was sa tu man ka da ku nga pon do nga wa la pa naa kawnt 
sang mi li tar kag pu lis, su nud-su nod nga gin bu yag yag sang COA ang ili gal nga 
pag ku ri pon sang Na tio nal Task Force to End Local Com mu nist Armed Conflict 
(NTF-ELCAC) sang mi nil yon nga pon do ha lin sa iban nga si bil yan nga ahen sya.

Sang ika du ha nga se ma na sang 
Hul yo, na bu yag yag ang ano mal ya sa 
bi nil yon nga pon do nga gin ta la na sa 
Armed Forces of the Phi lip pi nes (AFP) 
kag Phi lip pi ne Na tio nal Po lice (PNP) 
sang kas ti gu hon sang COA ang na ‐
pas la wan nga pag ga mit sang mga ini 
sa ₱9.4 bil yong pon do pa ra sa 
kontra ta kag pro yek to. Gin bu yag yag 
sang COA nga may 41 pro yek to ang 
AFP kag PNP nga na ga ba lor sang 
₱6.8 bil yon ang wa la na ta pos sa na ‐
ta la na nga pa na hon, sam tang si yam 
ka pro yek to sang mi li tar nga na ga ba ‐
lor sang ₱940.5 mil yon ang gin sus ‐
pin der. Nag lab-ot sa ₱1.7 bil yon ang 
uyat sang PNP Special Acti on Force 
pa ra sa mga kontra ta nga wa la na ti ‐
ga yon. Indi ma pa at hag sang AFP kag 
PNP kon diin na ang mga pon do. 

Ma su nod si ni, ginkwestyon sang 
COA ang maa no mal ya nga pag pa sa 
sang ₱162.9-mil yong pon do sang 
Technical Educa ti on and Skills Deve ‐
lop ment Aut ho rity (TESDA) kag De ‐
partment of Inte ri or and Local 
Government (DILG) pa ra sa imple ‐
men ta syon sang mga prog ra ma sang 
NTF-ELCAC. Gin bu yag yag sang COA 
nga nag lab-ot sa ₱160 mil yong pon ‐
do nga pang-is ko lar ang gin pa sa 
sang TESDA sa mga pang re hi yon 
nga upi si na si ni pa ra sa pag pa tu man 
sang mga prog ra ma sang NTF-
ELCAC sang 2020. Ma sob ra sang ‐
kap-at sang amo nga pon do (₱41.95 
mil yon) nag kad to sa Davao Re gi on 
nga bal war te sang mga Du ter te. Du ‐
gang di ri ang ₱2.9 mil yon sang DILG 
sa pang re hi yon nga upi si na si ni sa 

Min da nao pa ra man sa ak ti bi dad 
sang NTF-ELCAC nga wa la sang na ‐
ga kai go nga do ku men ta syo n. 

Ginkwestyon man sang COA ang 
maa no mal ya kag ma lu ho nga pag ga ‐
mit sang Na tio nal Com mis si on on 
Indi ge no us Peop les (NCIP)-Ca ra ga 
sa ma sob ra ₱1 mil yon nga pon do si ni 
pa ra sa isa ka “workshop” sang 
NTF-ELCAC sa Agu san del Nor te 
sang Nob yembre 2020. Gin hi wat ang 
pag ti li pon sa isa ka beach re sort sa 
Agu san del Nor te sa pa na hon nga 
wa la pa sang ba ku na kag gi na du mi li ‐
an ang ma da mu an nga pag ti li pon. 
No tor yus ang NCIP sa ma lu ho nga 
pag-u sik sang pon do pa ra sa ma la ‐
ha lon nga mga ho tel kag res taw ran. 
Sang nag li gad nga tuig, nak westyon 
man sang ko mi syon ang pag-u sik 
sang pon do sa ma la ha lon nga ho tel 
kag res taw ran. 

Gi na in sis ter sang COA nga in di 
ma hi mo ga mi ton sang mga ahen sya 
ang Execu tive Order 70 nga nag tu ga 
sa NTF-ELCAC pa ra bas ta-bas ta 
lang mag say lo sang pon do nga wa la 
sang pa ha nu got sang Kong re so.
 



Septyembre 7, 2021     ANG BAYAN6

Na gaa gi sang ka bud lay kag gu tom ang pu mu lu yo nga Pa la weño ba ngud sa 
su nud-su nod nga lockdown sa pru bin sya. Du gang di ri ang pa ti yog-ti yog, 

ma hi nay kag in di pa tas nga sis te ma sang pag pa nag tag sang Special Ame lio ra ‐
ti on Prog ram (SAP) kag iban pang ayu da ha lin sa mga ahen sya sang reak syu ‐
nar yong gub yer no. Ma lu was sa mga rek la mo, pu no man sang mga ale ga syon 
sang ko rap syon kag pa bo ri tis mo ang pag pa nag tag. 

Sa Broo ke’s Point, ma da mo nga 
pa mil ya ang wa la ma ka ba ton sang 
bi san ano nga ma ter yal o pi nan syal 
nga ayu da. Ba li bad sang mga upi syal 
sang ba ra ngay, wa la si la sa lis ta han 
sang be ne pi sya ryo o in di ga ni na ka ‐
ba ton na sang Pan ta wid Pa mil yang 
Pi li pi no Prog ram (4Ps). Gin rek la mo 
man sang mga re si den te nga mga 
par yen te kag ta ga su por ta lang sang 
ka pi tan ang na ka ba ton sang 
kumple to nga ayu da pang pi nan sya. 

Sa Rizal, maat hag ang diskri mi ‐
na syon sa tu man dok nga Pa law’an. 
Na ka ba ton lang si la sang li ma ka 
gan tang nga bu gas sam tang tu nga sa 
sa ko kag ₱1,500 ang gin pa nag tag sa 

mga in di tu man dok. Gin pa ta wag pa 
sang mga sul da do ang mga re si den te 
sang isa ka sit yo sang mga tu man dok 
sa ba ra ngay hall kag gin pa hog nga 
pat yon ang in di mag su nod sa pa ta ‐
wag ba ngud mga ka ta po ku no si la 
sang BHB. Pag-a bot sa ba ra ngay hall, 
gin hi mo nga ka lad la wan ang mga tu ‐
man dok kag pi lit nga gin pa ham pang 
sang ma da si gan sa pag pa lu pok sang 
ba lon paa gi sa pag pung ko. Na ka ba ‐
ton sang prem yo nga isa ka pu tos nga 
instant nood les ang nag da og. 

Sa Quezon, pi la lang ang na ka ‐
ba ton sa bi log nga ₱8,000 nga ayu ‐
da. Ang iban na ka ba ton lang sang 
₱1,500-₱2,500. Wa la gin ha tag ang 

Ko res pon sal ha lin sa Sout hern Tagalog

Mga Pa la weño, gi na di ngu tan sang ayu da 
₱5,000 ayu da sa Ba ra ngay Isu god. 
Gin-ob li gar man sang De partment 
of La bor and Employ ment (DOLE) 
ang mga re si den te nga magtra ba ho 
sa ba ra ngay ka bay lo sang ayu da. 
Gin pa pir ma si la sa mga pa pe les kag 
gin pa nga ku an nga ma ka ba ton sang 
₱3,200 pag ka ta pos ang tra ba ho. 
Sang Ma yo 18, gin pa limpyo sang 
kal sa da kag gin pa hak wat sang mga 
drum pe ro Agos to na wa la pa gi ha ‐
pon si la sang na ba ton. 

Sa Roxas, na nga ko ang DOLE 
sang ₱5,000 ayu da sad tong Peb re ro 
pe ro tub tob su bong wa la gi ha pon 
sang na ba ton ang mga re si den te. Sa 
tat lo nga mag kai ping nga ba ra ngay, 
tub tob pag pa pir ma lang sang mga 
pa pe les ang gin hi mo sang ahen sya. 

Ini man ang na ta bo sang 2020 
kon sa diin du ha ka gan tang sang 
bu gas, ka pe, ka la may kag du ha ka 
ha bon lang ang na kaa bot sa mga re ‐
si den te.

Li der-ma ngu ngu ma sa Bu kid non, gin lut hang 
NAPATAY SA WALA sang pa tug si ling nga pag lut hang sang mga 
tro pa sang 89th IB sang Agost 19 si Ve ne ran da Gui na nao, ka ta pu 
sang Ami han Na tio nal Fe de ra ti on of Pea sant Wo men sa Bu kid non. 
Na pi la san ang iya ba na nga si Rey nal do Gui na nao kag anak nga si 
Chris ti an pag ka ta pos gin-istra ping ang ila ba lay sa Pu rok 5, Mu su ‐
an, Ma ra mag, Bu kid non. Pa re ho nga ka ta pu sang gru po sang mga 
ma ngu ngu ma nga Bufal lo-Ta ma raw-Li mus (BTL) ang mag-a sa wa. 
Li der man sang KASAMA-Bu kid non si Rey nal do. Ang BTL lo kal nga 
aso sa syon sang ma ngu ngu ma nga na ga ba to sa pag pang-a gaw sang 
du ta sang Central Min da nao Univer sity. Sang 2020, pwer sa han nga 
“gin pa su ren der” sang NTF-ELCAC ang mga myembro si ni bi lang 
mga “Pu lang ha nga way." 

Sa Mi sa mis Ori en tal, gin lut hang tub tob nga ma pa tay si Ge rald 
Ral, ka ta pu sang Ba li nga sag Far mers Associa ti on kag Hi niu sang 
Mag-uu ma sa Blanco sa ban wa sang La gong long sang Agos to 21. 
Ma ga de li ber ta ni si ya kag iya utod sang sa ging sa mer ka do sang pat ‐
yon. Daan na nga gi nai pit si Ral sang 58th IB kag gin-a ku sar nga ka ‐
ta pu sang BHB. 

Sa Ga may kag Ma pa nas, Northern Sa mar, li ma ka ma ngu ngu ma 
ang gin pau la nan sang ba la sang Special Acti on Force sang Agos to 6 
kag 15. Abi ku no sang mga pu lis mga Pu lang ha nga way si la. 

Sa Sor so gon, ili gal nga gin-a res to ang ma ngu ngu ma nga si Ruel 
Ha bi tan Esco la no, 59, sa Ba ra ngay San Pascual, Ca si gu ran sang 
Agos to 20 kag gin-a ku sar nga ka ta pu sang BHB. Gin pa sa ka an si ya 
sang hi mu-hi mo nga ka so nga reyp kag tu yo nga pag pa tay.

Abu ga do, ak ti bis ta, gin pa tay 
GIN-AMBUS SANG GINADUDAHAN 
mga ahen te sang es ta do si Atty. Rex 
Fer nan dez sam tang ara sa iya sa lak ‐
yan sa Ba na wa, Ce bu City sang Agos to 
26. Si Fer nan dez abu ga do sang mga 
ma nug tin da sang mer ka do sang Car ‐
bon sa ila pag ba to kontra sa pri ba ti sa ‐
syo n. Si ya man ang abu ga do sang mga 
ak ti bis ta nga gin da kop sa isa ka pro ‐
tes ta sa Ce bu kontra Anti-Ter ror Law 
sang Hun yo 2020. Si Fer nan dez ang 
ika-57 abu ga do nga gin pa tay sa pa na ‐
hon ni Du ter te. 

Pa tay na sang gin tu haw ang isa pa 
ka ak ti bis ta nga ta ga-Ce bu. Gin tu haw 
sang gi na pa ti han mga ahen te sang es ‐
ta do ang bang kay ni Ele na Tija mo, isa 
ka ma mu mu gon pang ka us wa gan kag 
ka ta pu sang Far mers Deve lop ment 
Cen ter. Gin pag wa nga na pa tay si ya sa 
isa ka os pi tal sa Met ro Ma ni la ba ngud 
sa ope ra syon sa goi ter. Gin du kot si ya 
sang Hun yo 13, 2020 sa iya ba lay sa 
Ba ra ngay Kam ping ga non, Ban ta yan 
Island. 
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Da ku nga ka ta lag man sa pu mu lu yo sang Ka li nga ang 15 pro yek to nga 
hydro po wer nga gin ha tag sa si yam ka mga kum pan ya nga gi na pa nag-

i ya han o pren te sang mga da ku nga ka pi ta lis ta. Indi mag nu bo sa tat lo di ri 
ang ma ka big nga hi gan teng dam nga na ga ki na hang lan sang re servoir nga 
may ka taa son nga 15 met ro sa mi ni mum kag may ika sa rang nga mag ti pon 
sang in di mag nu bo sa 3 mil yon met ro-ku bi ko nga tu big. Sa ka bi lu gan, pla no 
ku no sang mga ini nga mag sup lay sang 468.43 me ga watt o 5.4% sa ka bi lu ‐
gan nga out put sang Luzon Grid.

Ma du gay na nga gi na du so sang 
reak syu nar yong es ta do nga ma ga ‐
da la sang kaus wa gan ang mga pro ‐
yek to nga ini kag in di da pat pa ma ‐
tu kan sang mga pung sod non nga 
mi nor ya. Gi na pa ting kad sang ra son 
nga ini ang pung sod non nga pag pa ‐
mi gos sa ila nga inag yan nga du gang 
sa mga ba se han ni la nga mga prob ‐
le ma pa re ho sang ka wad-on sang 
du ta, na ga kai go nga pa nga bu hi an 
kag pag pang hi mu los bi lang mga ma ‐
mu mu gon kag ma ngu ngu ma. 

Sa ka so sang mga i-Ka li nga, na ‐
ga pa ngu na nga atu ba ngon ni la ang 
pag-a gaw sang mga pri ba dong kum ‐
pan ya sa ila nga du tang an sestral 
nga sentral sa ila nga pa nga bu hi an, 
kul tu ra kag ka say sa yan. Bi san in di 
gi la yon ma pa la yas sa lu gar, ma du la 
sa ila ang pag pa nag-i ya sa du ta ba ‐
ngud sa ku pon ini sang kontrol, ope ‐
ra syon kag imprastruk tu ra sang pri ‐
ba dong mga kum pan ya. 

Ma bag-o ang naan dan nga sis ‐
te ma nga pa nga bu hi an sang pu mu ‐
lu yo sa lu gar nga pa ga tu ku ran sang 
mga ini. Indi na si la hil way nga ma ‐
ka pa ngis da kag ma ka pa ngi ta sang 
pa nga bu hi an. 

Ma ga du lot ang konstruk syon 
sang mga dam sang ma la pa ran nga 
pag ba ha kag pag ka gu ba sang ka pa li ‐
bu tan. Sa pag bag-o sang na tu ral nga 
ilig sang tu big, ma kaa gi sa mas gra be 
nga pag ba ha ang mga ko mu ni dad la ‐
bi na ang mga na ga pu yo ma la pit sa 
Chico kag kaa ngut si ni nga mga su ba 
ka da may ma bas kog nga bag yo. 

Ma ga du lot sang pag tip hag sang 
du ta ang mga pag ba ha kag ang mis ‐
mo konstruk syon sang pa si li dad pa ‐

ra sa mga pro yek to. Ma da mu an nga 
pu ka non ang mga ka ka hu yan kag ta ‐
nom nga upang sa pa ga tu ku ran sang 
mga pa si li dad. Ma lub ha nga maa ‐
pek tu han sang mga ini ang mga ta ‐
nom kag ha yop sang Ka li nga. 

Ka ka pid sang mga pro yek to nga 
ini ang pa sis ta nga pag pa mi gos kag 
pag pa ma hog sa mga i-Ka li nga sang 
mga kum pan ya sa ener hi ya kag sang 
Armed Forces of the Phi lip pi nes 
(AFP) nga pa ngu na hon gi na ga mit 
pa ra pwer sa hon kag pa hu gon ang 
pu mu lu yo nga na ga pa ma tuk sa mga 
ma pang ha lit nga pro yek to. Ha lim ba ‐
wa di ri ang pag ban tay sang Char lie 
Com pany sang 50th IB sa Chico 
River Pump Irri ga ti on Project pa ra 
si gu ru hon ang ma da si gan nga pag ‐
pa tu man sang pro yek to. 

Wa la sang iban nga pa du lu ngan 
ang mga pro yek to kun di et no sid yo sa 
pu mu lu yo nga i-Ka li nga. Wa la sang 
ka tu lad nga pag-an tus sa pu mu lu yo 
ka bay lo sang su per ga nan sya pa ra sa 
pi la ka ka pi ta lis ta ang da la sang mga 
pro yek to nga hydro po wer. 

Liw-as sa gi na pa bu gal nga ang 
mga pro yek tong dam mag ha tag sang 
lib re nga kur yen te sa mga re si den te, 
ang map rod yus nga kur yen te si ni di ‐
rek ta nga ma kad to kag iba lig ya sang 
Na tio nal Po wer Cor po ra ti on. 

Ta nan nga pro yek to sang hydro ‐
po wer gi na pa nag-i ya han sang mga 
pri ba dong kum pan ya. Ha lim ba wa di ‐
ri ang Chico Hydro po wer Project nga 
gi na pa nag-i ya han ni Enrique Razon 
Jr., ka so syo si Oscar Vio la go. Pa re ho 
sa iban nga ne go syo, ki ta kag in di 
pang pub li ko nga ser bi syo ang na ga ‐
tu lod sa mga ini. 

Ko res pon sal ha lin sa Ilocos-Cor dil le ra 

Pag pa mi gos kag pag ba to sa mga 
dam sang tu man dok nga i-Ka li nga

Ga may kag tem po rar yo ang mga 
tra ba ho nga tu ga hon sang mga pro ‐
yek to. Sa Chico Run-Of-River Hydro ‐
po wer Project, gi na tantya nga 2,000 
lang nga ma mu mu gon sa konstruk ‐
syon ang tem po rar yo si ni nga i-
emple yo kag 19 ma mu mu gon pa ra sa 
ad law-ad law si ni nga ope ra syo n. 

Ma du gay na nga gi na de pen sa han 
sang pu mu lu yo nga i-Ka li nga ang ila 
nga mga ki na ma ta rung ba tuk sa pag ‐
tu kod sang mga dam. Gi naa tu bang 
ni la ini sa nag ka la in la in nga por ma 
sang pag pa ma tuk kag pag pa kig ba to 
bi san sa tu nga sang pan dem ya. 

Wa la nag pa su got ang mga 
apek ta do nga re si den te nga iha tag 
sa mga pro yek to ang ila nga pa ha ‐
nu got o free, pri or, and infor med 
con sent (FPIC). Sa pi hak ini sang 
ma bas kog nga ka la ka san kag pag pa ‐
nip lang nga gin hi mo sang mga kum ‐
pan ya sang ener hi ya ka him bon ang 
Na tio nal Com mis si on on the Indi ge ‐
no us Peop les. 

La kip sa ila mai sog nga gin pa ‐
ma tu kan ang Upper Ta buk Hydro po ‐
wer Project nga ha lin pa sang 2008 
tub tob su bong wa la pa ma ka um pi sa 
sang konstruk syon ba ngud sa mai ‐
sog nga pag pa ma tuk sang mga tri bo 
kag pu mu lu yo nga apek ta do sang 
pro yek to. Amo man ang is ta tus sang 
Chico Run-Of-River Hydro po wer 
Project nga nag-um pi sa sa pag ku ha 
sang FPIC sang 2016 kag na ta pos na 
ta ni sang 2019. Na ka sus pin der ang 
pro se so sang pag ku ha sang FPIC 
du lot sang pan dem ya nga Covid-19. 

Na ga pa da yon ang pag hi liu sa kag 
pag ba to sang mga i-Ka li nga sa atu ‐
bang sang pag pang lu bag, pag pa nip ‐
lang kag pag pa nu hol sang mga kum ‐
pan ya kag mga ka him bon nga ar ma ‐
do nga ga way sang es ta do. Maat hag 
ang ila nga na ga hi liu sa nga sing git: 
Bo tad ta ko lo san!
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Li wat nga gi na du so sang Alli ance of Concer ned Teachers sang 
Septyembre 5 ang pag bu kas sang atu ba ngay nga kla se pa ra sa tuig nga 

ini. Ini pag ka ta pos nga gin-a nun syo sang De partment of Educa ti on (DepEd) 
sang Agos to nga ma ga pa bi lin sa pal pak kag pa bud lay nga mo da sang blen ‐
ded lear ning ang mga eskwe la han sa Septyembre 13. Su no ini sa dik ta ni 
Rod ri go Du ter te nga hu la ton anay nga ma ba ku na han ang ta nan sa pung sod 
ba tuk sa Covid-19. Pe ro sa ka hi nay sang pag ba ku na kon sa diin 12.51% pa 
lang sang po pu la syon ang nai nik syu nan, ma hi mo nga ma du ga yan pa an tes 
ma ka ba lik sa su lod sang hu lot-kla se han ang mga es tud yan te. 

La kip ang Pi li pi nas sa na ga pa bi ‐
lin nga li ma ka pung sod sa bi log nga 
ka li bu tan nga wa la pa na ga ba lik sa 
atu ba ngay nga mga kla se ha lin nga 
mag-um pi sa ang pan dem ya. Sa pa ‐
na hon nga ini, ang mga eskwe la han 
sa pung sod ang pi na ka ma du gay nga 
si ra do sa bi log nga Asia-Pacific. 
Sang Peb re ro, gin re port sang Uni ted 
Na ti ons Children’s Fund (Unicef) 
nga ika tat lo ang Pi li pi nas sa may pi ‐
na ka ma da mo nga es tud yan te nga 
apek ta do sang mga si ra do nga 
eskwe la han. Nag lab-ot sa 25 mil ‐
yong es tud yan te nga Pi li pi no ang 
wa la ma ka su lod sa bi log nga pa na ‐
hon sang kla se ha lin Mar so 2020. 

Gin say say sa re port sang Unicef 
ang ma la in nga epek to sang si ra do 
nga mga eskwe la han. Na ga pa ngu na 
sa mga ini ang pag-un tat sa pag tu on 
sang mga es tud yan te, la bi sa ta nan 
nga mas ma da mo nga wa la sang ika ‐
sa rang nga mag gas to sa pag tu on sa 
gu wa sang eskwe la han. Gi na di ngot 
man sa ma da mo nga es tud yan te ang 
nut ri syon nga ma ku ha ni la sa mga 
“fee ding prog ram” sang mga eskwe ‐
la han. 

Na ngin bul ne rab le man sa pag ‐
pang-a bu so ang mga ba ta kag pa ‐
ma tan-on, la kip ang abu so sekswal 
kag tempra no nga pag bu song, pag ‐
pat ra ba ho kag pag ka da la hig sa ma ‐
ka has nga ak ti bi dad kon in di si la 
ma ka gu wa sa ba lay. 

Ma bas kog ang epek to sa kaa yu ‐
han men tal sang mga es tud yan te 
ang pag ka ha mu lag sa ila mga kak la ‐
se kag kaab ya nan. Su no sa Na tio nal 
Cen ter for Men tal Health, nag da ku 
ang nu me ro sang mga pa ma tan-on 
nga na gaa gi sang stress ba ngud sa 

mga pag tu lun-an kag pag ka hu nong 
sa ba lay. 

Ma bug-at nga pa las-a non pa ra 
sa mga gi ni ka nan ang si ra do nga 
eskwe la han. Indi si la han da kag wa ‐
la sang ka ha na san sa pag pa da la gan 
sang dis tance lear ning. Sa ma da mo 
nga ka hi ga yu nan, nai sak ri pi syo ni la 
ang tra ba ho agud mag ta tap sa mga 
anak nga na ku long sa mga ba lay. 

Bi san ang mga tit ser wa la man 
sang ka ha na san sa dis tance lear ‐
ning, ga ni anu man kaa yo ang han ‐
dum nga ma ka tud lo may ara gi ha pon 
nga mga ga mo sa pag han da sang 
mod yul. Ma da mo nga ka hi ga yu nan 
man nga nag re sul ta sa pag pa ha lin 
sa mga tit ser ang pag si ra sang mga 
eskwe la han. 

Ma ga du gang man sa nu me ro 
nga gin tu mod sang Unicef ang mi nil ‐
yon pa nga es tud yan te nga wa la 
nag pa lis ta pa ra sa maa bot nga ab re-
kla se. Su bong nga 2021, 12.7 mil ‐
yong es tud yan te lang sa Kin der gar ‐
ten tub tub Gra de 12 ang nag-en rol, 
ma sob ra ka tu nga lang (51%) sa ka ‐
bi lu gan nga nu me ro sang 2020. 

Pa li wat-li wat na nga gi na rek la ‐
mo sang mga es tud yan te, gi ni ka nan 
kag ma nu nud lo ang ka bud la yan sang 
ka wad-on sang atu ba ngay nga kla se 
kag gi na du so ang hil way nga ba lik-
eskwe la. Sa ko le hi yo kon sa diin gin ‐
pa ha nu gu tan ang tu man ka li mi ta do 
nga atu ba ngay nga mga kla se sa pa ‐
tag sang me di si na, 1% lang sang 
mga es tud yan te ang na re port nga 
na lat nan. 

Sa ba hin sang Unicef, bi san pa 
ku no may ara nga mas ma ka la la ton 
nga mga bar yant sang Covid-19, po ‐
sib le pa gi ha pon ang amat-a mat nga 

Sin-o ang ma gaa lam sa eskwe la nga si ra do? 

pag bu kas sang mga eskwe la han. Na ‐
ga ug yon man ang gru po nga ma hi mo 
nga mag-um pi sa ini sa mga lu gar 
nga may ma nu bo nga nu me ro sang 
mga ka so sang Covid-19. Ma hi mo 
man ku no ini sa paa gi nga bo lun tar ‐
yo kag na ga pa tu man sang mga ti ‐
kang sa ikaa yong la was. 

Pe ro an tes pa ang pan dem ya de ‐
ni ka da na nga prob le ma ang ikaa ‐
yong la was sang pa si li dad kag ser bi ‐
syo sa mga pang pub li ko nga eskwe ‐
la han. Sang 2020 nag lab-ot na sa 
ma sob ra 110,000 pang pub li ko nga 
klas rum ang ku lang. Ba ngud di ri, ki ‐
na an dan nga gi na tu lu nga sang 75-
80 es tud yan te ang isa ka kwar to nga 
pang-40 ka ta wo lang. Tu man ka ku ‐
lang ang mga pa si li dad la bi kon li wat 
mag bu kas ang atu ba ngay nga mga 
kla se, kag 15-20 es tud yan te lang 
ang pa ha nu gu tan sa tag sa ka klas ‐
rum pa ra sa social dis tancing. 

Ha lin 2016-2020, ha los 4,507 
lang nga klas rum ang na pa tu kod 
sang gub yer nong Du ter te. Ga may 
nga 4.06% lang ini sang ka bi lu gan 
nga ki na hang la non. Ku lang man ang 
mga pa si li dad pa ra ipa tu man ang 
mga ta lak san sa ikaa yong la was. Sa 
da tos mis mo sang DepEd sang 2020, 
28% lang sang ka bi lu gang nu me ro 
sang mga eskwe la han ang may kli ni ‐
ka. Tu man ka ka bos man ang nu me ro 
sang mga nars sa mga eskwe la han, 
nga ka tum bas lang sang isa ka nars 
sa ha los 6,000 es tud yan te. Na ga lab-
ot man sa 3,000 eskwe la han ang 
wa la bi san ba se han nga pa si li dad 
pa ra sa pag hu gas sang ka mot. Wa la 
sang gin hi mo ang re hi meng Du ter te 
pa ra re sol ba hon ang mga prob le ma 
nga ini. 
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Nag lu ya sa ma hal nga uta non
Gul pe lang nag tim bu ok ang pre syo sang mga pro duk tong uta non sang nag ‐

li gad nga bu lan. Sa Met ro Ma ni la, gin re port nga nag ta as sang 375% 
(₱300) ang pre syo sang re pol yo. Sob ra dob le man ang gin ta as sa pre syo ka da 
ki lo sang pechay Ba guio kag ka rot, sam tang 75% ang gin ta as sa pre syo sang 
ta long, kag 25% sa ka la ba sa kag amar go so.

Gin ba sol sang De partment of 
Agricul tu re (DA) ang pag ta as sang 
pre syo sa pag bag sak sang sup lay 
sang uta non du lot sang pag pang ha ‐
lit sang bag yo Fa bi an kag ha ba gat sa 
nag ka la in la in nga ba hin sang Luzon 
sang uli hi nga se ma na sang Hul yo. 
Bi san pa man, an tes pa si ni na gaa ‐
tu bang na ang Pi li pi nas sa ma la la 
nga ka ku la ngon sang sup lay sang 
uta non. Mis mo ang DA ang nag si ling 
nga ku la ngon ang sup lay sang uta ‐
non su bong nga tuig sang tub tob 
434,840 met ri ko-to ne la da (MT). Ba ‐
li bad ini sang ahen sya pa ra ito do 
ang pag-im port sang uta non sa 
pung sod. 

Na ga lab-ot sa 2 mil yong MT 
ang abe reyds nga tui gan nga bol ‐
yum nga gi na kon su mo nga uta non 
sa pung sod o 18.24 ki lo ka da Pi li pi ‐
no. Ara sa 136,934 MT sang uta non 
ang pa ra sa bin hi kag pag ka on sa 
ha yop, o in di ga ni gi na lau man nga 
ma sa mad. 

Bag sak nga pro duk syon 
Ha lin 1995, na ga bag sak na ang 

pro duk syon sang uta non sa pung sod 
du lot sang li be ra li sa syon sang ba lig ‐
yaa nay san dig sa Ge ne ral Agree ‐
ment on Ta riffs and Tra de. Wa la sa 
ka tu nga sang nap rod yus nga uta non 
sang pung sod sang 1996 (4.8 mil yon 
to ne la da) ang gi na lau man nga map ‐
rod yus su bong nga tuig. Ang pag ‐
bag sak na ga pa ngu na nga re sul ta 
sang pag ka pu to sang lo kal nga mga 
ma ngu ngu ma ba ngud sang to do nga 
pag-im port. 

Pi na ka ma la la nga nai go sang li ‐
be ra li sa syon sa ag ri kul tu ra ang pro ‐
duk syon sang ahos. Sang de ka da 
1990, 100% sang ahos nga gi na kon ‐
su mo sang pung sod amo ang lo kal. 
Sang 2020, nag lab-ot na sa 91% 
sang sup lay sang ahos sa pung sod 
im por ted. Amo man ang na dang tan 
sang pro duk syon sang mung go kag 
si bu yas nga 51% kag 39% na ang im ‐
por ted. Sa mga uta non nga gi na im ‐

port sang pung sod sang 2019, pi na ‐
ka da ku ang bol yum sang mung go 
(36,656 MT nga na ga ba lor sang ₱1.7 
bil yon) ma su nod ang si bu yas 
(23,590 MT nga na ga ba lor sang 
₱261.8 mil yon). 

Ka kum bi nar ang lap na gon nga 
pag kambyo-ga mit, na ga pa da yon 
ang pag bag sak sang pro duk syon 
kag pag ga may sang mga uta non sa 
pung sod. Su no sa pi na kau li hi nga 
da tos, 240,724 ek tar ya sang du ta 
ang ka bi lu gan nga sa kup sang mga 
ta lam nan sang si yam nga pa ngu na ‐
hon nga uta non sa pung sod sang 
una nga tu nga sang 2020. Mas ma ‐
ki tid ini sang 6,365 ek tar ya kum pa ‐
rar sang 2016 sa um pi sa sang re hi ‐
meng Du ter te. La kip sang mga gi ‐
na ta nom ang amar go so, re pol yo, 
ba ling hoy, ta long, mung go, si bu yas, 
pa ta tas, ka mo te kag ka ma tis. Da ku 
nga ba hin sang mga uta non ma kit-
an sa Ilocos, Cor dil le ra, Central 
Luzon, Sout hern Ta ga log, Northern 
Min da nao, Bang sa mo ro kag Eas tern 
Vi sa yas. Ma yor ya sang sup lay sa 
Met ro Ma ni la na ga ha lin sa Be ngu ‐
et, Cor dil le ra. 

Sa mga uta non nga gi na im port 
sang pung sod sang 2020, pi na ka da ‐
ku ang bol yum sang si bu yas 
(40,585 MT o ₱2.03 bil yon), ma su ‐
nod ang mung go (26,980 MT o ₱1.8 
bil yon) kag ahos (23,590 MT o 
₱1.82 bil yon). Ha lin sa Chi na ang 
ha los ta nan nga im por ted nga ahos 
kag sob ra sang kat lo sang im por ted 
nga si bu yas sa lo kal nga mer ka do 
sang pung sod. Ha lin man sa Indo ‐
ne sia kag Myan mar ang 80% sang 
ka bi lu gan nga bol yum sang im por ‐
ted nga mung go.

Pait sa pag ta num sang amar go so 
MANGUNGUMA SANG AMARGOSO sa Sout hern Min da nao ang 60-an yos 
nga si Ta tay Ka loy. Wa la si ya sang kau ga li ngon nga du ta ga ni na ga ar ki la 
si ya sang tu nga sa ek tar ya pa ra ma ka pa ngu ma. Sa isa ka in terbyu, nais ‐
tor ya ni ya kon paa no si ya “na pir de” (pa ta ra sak nga ta wag sa “na pu to”) sa 
nag li gad nga pa na hon sang pag ta num. 

Si ling ni ya, ki na an dan may apat tub tob anum ka bu lan ang sik lo sang 
pag ta num kag pag-a ni sang amar go so. Nag gas to si ya sang in di mag nu bo 
sa ₱12,600 pa ra sa bin hi, abo no, pes ti sid yo, alambre, hi got, kag iban pang 
ka ga mi tan sa pag pa ngu ma. Du gang di ri ang ₱200/ad law nga su hol sa mga 
ma mu mu gon sa uma nga gi na pa bu lig ni ya sa pa na hon sang pag ta num kag 
pag-a ni. Sa abe reyds, na kaa ni si ya sang 24 be ses sa isa ka pag ta num kag 
na kap rod yus sang ma lab-ot sa 336-408 ki lo nga amar go so. Gi na ba kal sa 
iya ang amar go so sa kan ti dad nga ₱35/ki lo, sa si ni na ga ki ta si ya sang 
₱14,208. Kon ibu hin ang mga gi ngas to ni ya sa pag ta num, ha los wa la sang 
na bi lin sa iya bi lang limpyo nga ki ta. 

Isa lang si Ta tay Ka loy sa li ni bo nga ma ngu ngu ma nga nag-an tus sa 
at ra sa do kag ma nu-ma no nga pag ta num sang uta non sa pung sod, kag wa ‐
la sang sub sid yo sa por ma sang mga ka ga mi tan sa pag pa ngu ma, ma sa ra ‐
ngan nga pau tang kag iri ga syo n.


