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Wa la pa man ma ka pung ko sa 
po der, la baw nga na ha mu lag ang 
na ga ha ri nga hu bon Marcos-Du ter te 
ba ngud sa gra be nga kaa kig sang 
pu mu lu yong Pi li pi no sa ti ra ni ya, ko ‐
rap syon kag pag pa mi gos sa ida lom 
sang ila mga di nas ti ya. Ang ma la pad 
nga ka hub la gan an ti-Marcos-Du ter ‐
te sa pa na hon sang elek syon da pat 
la bing hu got nga hug pu ngon, pa la ‐
pa ron kag pa hu la gon. 

Ma lu ya kag ma hu yang ang pa ga ‐
tu ku ron nga re hi men ni Marcos Jr. 
nga ma ga pa mu no sa tu nga sang pag ‐
lub ha sang kri sis sa eko nom ya kag 
pa nga bu hi an, na ga sing ki nga mga 
de man da sang pu mu lu yo, kag na ga ‐
bas kog nga ri ba la nay sang mga na ga ‐
ha ring pak syo n. Ba ngud di ri, pat-ud 
nga la bi ini nga ma ga hab yog sa pang ‐
pu li ti ka nga pag pa mi gos ga mit ang 

ar ma dong pwer sa sang es ta do. 
Sa si ni, da pat pa bas ku gon ang 

de ter mi na syon sang pu mu lu yong Pi li ‐
pi no nga ma nin du gan kag mag ba to 
ano man ka bud lay o ka du gay ang 
ma ngin pag hi ma kas sa maa bot nga 
inad law. Da pat pa bas ku gon ang ku ‐
bay sang nag ka la in la in nga sek tor, 
la bi na sang ma sang anak bal has nga 
ma ga ser bi nga pa ngu na hon nga bal ‐
war te sa po sib le ma ngin ma bud lay 
nga pag hi ma kas. 

Ma ga pung ko si Marcos Jr. sa 
tro no sang Ma lacañang kag pa mu nu ‐
an ang es ta do nga neo ko lon yal sang 
US. Si ya ang ma ngin pa ngu na hon nga 
ta ga du ma la kag ta ga pa nga pin sang 
na ga ha ring sis te ma kag sang in te res 
sang mga im per ya lis tang bang ko kag 
kum pan ya sa Pi li pi nas, sang ka tu ‐
wang si ni nga na ga ha ring sa hi nga 

La bi nga mag hi liu sa kag ba tu an
ang re hi meng US-Marcos II

Da pat la bi nga hug pu ngon ang pu mu lu yong Pi li pi no pa ra de ter mi na do 
nga ba tu an ang ma ga pung ko nga re hi meng US-Marcos II nga pa ga tu ‐
ku ron sa pun da syon sang pag di na ya sa elek syo n, ki na wa tan nga 

mang gad, kag pag pang tor se sa ka say sa yan.

mga da ku nga bur ge sya kumpra dor 
kag mga da ku nga aga lon nga may ‐
du ta, kag sang ila mga bu ruk ra ta-ka ‐
pi ta lis ta nga ahen te. 

Pa ti ma an sang la bing pag ka ga ruk 
sang na ga ha ring sis te ma nga ma la ko ‐
lon yal kag ma lap yu dal ang na ka ta la ‐
na nga pag pung ko sa pi na ka ma ta as 
sang reak syu nar yong es ta do ni 
Marcos Jr., anak sang anay dik ta dor 
nga nag pa gu sa sa 14-tu ig nga pag ‐
pan dam bong, pa sis mo kag ko rap syon 
sang iya amay kag iloy nga si Imel da. 
Ka tu wang ni Marcos Jr. si Sa ra Du ‐
ter te, anak kag ta ga pa da yon sang di ‐
nas ti ya sang ti ra no nga si Rod ri go 
Du ter te. Ang ila hu bon, na ga tig la was 
sa pi na ka pa sis ta kag pi na ka sa kon sa 
mga pak syon sang na ga ha ring sa hi. 

Ang pag ba lik sang mga Marcos 
sa po der wa la sang pag du da nga ma ‐
ga dul-ong sang la baw nga pag-an tus 
sang pu mu lu yong Pi li pi no. Da la yon 
nga iga di ngot sa ban wa ang mang gad 
nga gin dam bong sang mga Marcos 
sad tong pa na hon sang la yi mi li tar, 
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nga gi na tantya nga na ga ba lor sang 
$10 bil yon. Pa ga lu bu son sang mga 
Marcos ang bu ruk ra ta-ka pi ta lis ta nga 
ko rap syon sa pag da li da li nga mag ku ‐
ri pon sang du gang pa nga mang gad 
sa por ma sang pag pa nu hol kag pag ‐
bul sa sang por sye nto sa mga pro yek ‐
to nga pang-imprastruk tu ra sang 
gub yer no. Tu yo sang mga Marcos nga 
pa da yu non kag pa la pa ron ang pag gi ‐
na hum sang ila di nas ti ya. 

Pa gau ya tan ni Marcos Jr. ang po ‐
der sam tang na pu tos sang kri sis ang 
na ga ha ring sis te ma. Pag ka ta pos sang 
anum ka tuig nga pag gi na hum, pa ga ‐
ba ya an ni Du ter te ang ma la bu kid nga 
utang kag gub yer no nga gin bang ka ro ‐
te sang ko rap syo n, sob ra nga pag gas ‐
to sang mi li tar kag pu lis, kag pag kal ‐
tas sang bu his sa mga kum pan ya nga 
du mu lu ong. Su bong pa lang, gi na su ‐
gi la no nan na ang pag pa pa na og sang 
du gang nga mga bu his pa ra pang ba ‐
yad sa utang nga wa la man na pa ngin ‐
pus lan sang ban wa. Ang mga pla no 
nga ini la bi nga ma ga pa bug-at sa pa ‐
las-a non sang pu mu lu yo nga na ga an ‐
tus sa pag tim bu ok sang pre syo sang 
mga ba lak lon, ma nu bo nga swel do kag 
ka wad-on sang ki ta. 

Uyat ang ga hum, pa ga pa da yu non 
kag pa sing ki on ni Marcos Jr. ang 
pag pang tor se sa ka say sa yan pa ra ta ‐
bu nan ang mga kri men kag pag pan ‐
dam bong sang mga Marcos sa ida lum 

sang la yi mi li tar kag paggwa on nga 
ini isa ka “bu la wa non nga pa na hon” 
sa ka say sa yan sang pung sod. Sa 
Septyembre 21, ek sak to sing kwen ta 
an yos ha lin nga gin dek la rar ang la yi 
mi li tar, pat-ud nga pa ga sug-a la won 
sang mga pro tes ta sang li ni bo nga 
pu mu lu yo ang pla no ni Marcos Jr. 
nga da la yon nga pa na son sa pa num ‐
du man sang mga ta wo ang ta nan nga 
ma pa it nga han du ma nan sang pa sis ‐
tang pag ha ri nga dik ta dor. 

Ang pag gi na hum ni Marcos Jr. 
gi na lau man nga ma ga pa da yon sa 
pag ha ri nga ti ra ni ko ni Du ter te kag 
ma ga pa num ba lik sa pag gi na hum dik ‐
ta dor sang iya amay. Sa ta bon sang 
“pag hi liu sa”, lu yag ni Marcos Jr. nga 
ab so lu to nga uya tan ang bi log nga 
gub yer no kag pa na son ang anu man 
nga kla se sang pag pa ma tuk sa iya 
pag ha ri. Lu yag man ni ya nga mag lu ‐
hod sa iya ga hum ang ta nan nga oli ‐
gar ko kag mga ka ri bal nga pak syon 
sang na ga ha ring sa hi. Ang Kong re so 
kag ang Se na do gi na lau man nga ma ‐
ga pai da lom sa su per ma yor ya nga 
kontrol ni Marcos Jr. kag, pa re ho sa 
ida lom ni Du ter te, ma ga ser bi nga ta ‐
ga-ap ru bar lang sang iya mga dik ta. 

Ma ga lun tad ang aw to ri tar ya nis ‐
mo ni Marcos Jr. sa ida lom sang ka ra ‐
tu la nga “pag hi liu sa.” Ang in di “ma ‐
kig-i sa” pa ga ban sa gan nga “in di ma ‐
ka-Pi li pi no” o “kaa way sang es ta do” 

kag pa ga tar ge ton sang pag pa mi gos 
sang mga pwer sa sang es ta do. Na ga ‐
bas kog na ang red-tag ging sang NTF-
Elcac ba tuk sa mga na gak westyon sa 
pag di na ya sa nag li gad nga elek syon 
kag sa mga pwer sa nga na ga pa dum ‐
dom sa mga abu so kag ko rap syon sa 
ida lom sang dik ta dur yang US-Marcos 
I. Gi na pun tir ya ang mga de mok ra ti ko 
nga or ga ni sa syong ma sa sang nag ka ‐
la in la in nga ba se hang sek tor, la kip 
man ang mga aka de mi ko, mga aso sa ‐
syon pang kul tu ra, ta wong sim ba han, 
abu ga do kag iban pang kri ti kal sa na ‐
ga ha na nga pag pung ko ni Marcos Jr. 

Ma ba kod ang de ter mi na syon 
sang Par ti do nga ba tu an ang na ga ‐
ha na nga pag gi na hum ni Marcos Jr., 
agud pa nga pi nan ang in te res sang 
pu mu lu yo kag isu long ang ila pag hi ‐
ma kas pa ra sa tu nay nga de mok ra ‐
sya kag ka hil wa yan. Na hi bal-an sang 
Par ti do kon paa no ang pag pung ko ni 
Marcos Jr. na ga tu ga sang kun di syon 
pa bor sa pag su long sang re bo lu syo ‐
nar yo nga ar ma dong pag hi ma kas ba ‐
ngud gi na bu yag yag si ni ang ga ruk 
nga kai da dal man sang na ga ha ring 
sis te ma, kag ba ngud gi nai pit ang li ‐
gal nga mga pa maa gi sang pag pa ha ‐
yag o pag ba to. 

Pa re ho sang pa na hon sa ida lom 
sang la yi mi li tar, in di ma ling kang ang 
Par ti do nga pa mu nu an ang pag hi ma ‐
kas ba tuk sa pa sis mo kag ko rap syon 
sang pag gi na hum Marcos. Ma la pad 
ang ku bay sang mga pwer sa nga ma ‐
ngin ka bu lig sang Par ti do sa da lan 
nga ini sang pag ba to, ga ni na ga pa ka ‐
san yog ini sa pag hi liu sa sa ta nan nga 
po si ti bong pwer sa pa ra la bing iha mu ‐
lag si Marcos Jr. kag pun tir ya hon 
sang ma la pad nga ak syong pro tes ta 
kag iban pang por ma sang pag kontra. 

La bing mag pa ka lig-on kag ma ga ‐
ser bi ang Par ti do nga pi na ka ma ba ‐
kod nga ta lud tod sang pag ba to sa 
re hi meng US-Marcos II. Pa da yon si ‐
ni nga pa mu nu an kag pa bas ku gon 
ang Ba gong Huk bong Ba yan agud 
mag ser bi nga pa ngu na hon nga 
instru men to sa pag kontra sa na ga ‐
ha ri nga pa sis tang re hi men kag pa ra 
la bi pa nga isu long ang de mok ra ti ‐
kong re bo lu syon sang ban wa kag ang 
han dum pa ra sa pung sod non kag ka ‐
hil wa yan so sya l.
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Gin ta wag sang Kontra Da ya kag mga de mok ra ti kong or ga ni sa syon ang 
elek syon 2022 nga pi na ka ma hig ko sa ka say sa yan sang pung sod. Si ling ni ‐

la, tu man ka da mo nga aber ya sa ad law sang bo to han sam tang wa la un tat ang 
pag pa lap nag sang di sim por ma syon sa pa na hon sang kam pan ya. 

Sa ini syal nga lis ta han sang 
Kontra Da ya, ha los 1.1 mil yong bo to 
ang wa la sang pu los ba ngud sa aber ‐
ya sang 2,000 vo te coun ting machi ne 
(VCM) o ma ki na nga na gai sip sang 
bo to. Ma ga mo kag ma da mo ang wa la 
na ka bo to ba ngud sa ka du gay sang 
pag hu lat. Ma da mo sa mga bo tan te 
ang na pi li tan na lang nga ba ya an ang 
ila ba lo ta sa mga upi syal sa elek syo n. 
Ba ngud sa aber ya, na na wa gan ang 
mga bo tan te sa Com mis si on on 
Electi ons (Co me lec) nga pa la wi gon 
ang oras sang bo to han, pe ro gin ba li ‐
ba ran ini sang insti tu syo n. 

Sa ka bi lu gan, nag ba ton ang mga 
gru po nga na ga mo ni tor sa elek syon 
pa re ho sang Kontra Da ya kag Vo te 
Re port PH sang 4,00-9,500 re port 
sang ano mal ya kag prob le ma sang 
elek syo n. Ha los 3,000 na sa mga ini 
ang ila na kum pir ma. Sa ila nai do ku ‐
men to, 2, 683 (52.3%) mga pal ya do 
nga ma ki na sa pag bo to, ma da son 
ang pa ngam pan ya sa ad law sang 
elek syon (14% kag ka pal pa kan sa 
pro se so sang elek syon (11.2%). 

Gi na ka ba lak-an sang mga gru po 
ang na ngin po li si ya kon sa diin gi na ‐
pa bi lin sang Co me lec sa mga bo tan ‐
te ang ila mga ba lo ta, gi na tug yan sa 
iban ang pag pa su lod sang mga ini sa 
ma ki na kag ginapapauli nga wa la 
sang re si bo ba ngud sa ma du gay nga 
pag-i lis sa mga pal ya do nga ma ki na. 
Si ling ni la, da pat may im bes ti ga syon 
sa sis te ma nga ini. Pi na ka ma da mo 
ang nag pal yar nga VCM sa elek syon 
nga ini kum pa rar sa mga aw to ma ti ko 
nga pi ni li ay sang 2010 kag 2016. 
Su no sa isa ka pro pe sor sang sta tis ‐
tics, “ang so lo nga paa gi pa ra ma be ‐
ri pi ka (ang na ta bo nga pag-i sip sang 
bo to) amo ang pa maa gi nga man wal 
nga pag-i sip sang mga bo to.” 

Lu was di ri, ma da mo man nga 
nai do ku men to nga isi pay sang bo to 

Pi na ka ma hig ko nga elek syon sa ka say sa yan, 
gin sug-a law sang pro tes ta

kag pre sen sya sang mi li tar kag pu lis 
sa lu gar sang bo to han. Mas ma da mo 
pa nga ka so sang in ti mi da syon kag 
ka la ka san, la bi na sa kaum han, ang 
wa la mai do ku men to sang gru po. 

Si ling ni Prof. Danny Arao, kum ‐
be nor sang Kontra Da ya, “Ang kong ‐
klu syon sa elek syon simple lang, ini 
ang pi na ka ma la la. Ini ang pi na ka ga ‐
ruk. Kag ini ang pi na ka wa lay hu ya 
nga pag di na ya.” 

Lu was sa di na ya ay, da ku man 
ang gin tung dan nga pa pel sang sis ‐
te ma ti ko nga di sim por ma syo n, 
anun syo sang mga pu li ti ko kag al go ‐
rit mo sa social me dia. 

Bi lang sa bat sa ma hig ko nga 
elek syon nga nag pa da ug sa tan dem 
Marcos-Du ter te, sa ri sa ri nga pag ‐
hu lag ang gin ti ga yon sang pu mu lu ‐
yo. Sa Ma yo 10, li ni bo, ka dam-an 
pa ma tan-on, ang nag kad to sa upi si ‐
na sang Co me lec agud pa ka ma lau ‐
ton ang ka pal pa kan sang ahen sya sa 
nag ta li wan nga elek syo n. Gin tu kod 
ni la ang Kam pu han Kontra Da ya sa 
Li wa sang Bo nifacio tub tob Ma yo 13 
kon sa diin gin ti ga yon ang ulu lu pod 
nga mga dis ku syon kag kul tu ral nga 
pa la gu wa on. Pa na wa gan ni la sa ila 
mga ka pa re ho “ka kam pink” (pa na ‐
wag sa mga ta ga su por ta sang tan ‐
dem Le ni-Ki ko) nga in di mang lu ya 
kag pa da yu non ang 
pag ba to. Da ku man 
ang gin re port nga 
pag hu lag sa Na ga City 
kag Hi ma may lan City 
sang Ma yo 10. 

Nag martsa ang 
4,000 ka ta wo sang 
Ma yo 13 pa du long sa 
Phi lip pi ne Inter na tio ‐
nal Conven ti on Cen ter 
(PICC) sa Pa say City 
kon sa diin gi na hi mo 
sad to ang una nga ad ‐

law sang upi syal nga pag-i sip sang 
Co me lec. Na ngin kul mi na syon ang 
martsa sang 3-ad law nga kam pu ‐
han. Antes ang martsa, nag lun sar 
sang pag pa nga di ang mga ta wong 
sim ba han kag re li hi yo so nga gru po 
ma la pit sa PICC pa ra ipa na wa gan 
ang pag pa nga pin sa de mok ra sya. 

Pag ka-gab-i, nag ti pon ang mga 
ta ga su por ta sang tan dem Le ni-Ki ko 
sa Ate neo de Ma ni la sa Quezon City 
sa isa ka prog ra ma sang “pag pa sa ‐
la mat”. Sa prog ra ma nga ini gin-a ‐
nun syo ni Le ni Rob re do ang pag tu ‐
kod sang Angat Bu hay NGO, nga si ‐
ling ni ya nga ma ngin “pi na ka ma la ‐
pad nga vo lun te er net work sa 
bug-os nga pung sod.” Sam tang, 
nag pa nga ko si ya nga “pa ga lan ta ‐
won” ang mga ka so sang ire gu la ri ‐
dad sa elek syo n, pe ro sa pa re ho nga 
pa na hon, gin ham bal ni ya nga “ki na ‐
hang lan nga ba tu non nga wa la na ‐
ga san to” sa iya ang re sul ta. 

Ma lu was pa sa mga pro tes ta sa 
Met ro Ma ni la, gin pa mu nu an man 
sang pa ma tan-on ang mga pro tes ta 
sa mga syu dad sang Ba guio, Na ga, 
Iloi lo, Baco lod, Ce bu, Davao kag 
mga pru bin sya sang Isa be la, Nueva 
Vizca ya, Nueva Ecija, Tar lac, Bu ‐
lacan, Pam pa nga, Zam ba les, Ba la ‐
nga kag Ma rive les sa Ba ta an, Ba ta ‐
ngas, Quezon, La gu na, Aklan, Ley te, 
Neg ros Ori en tal kag Zam boa nga. Sa 
lu was sang pung sod, nagpro tes ta 
ang pa ma tan-on nga Pi li pi no sa 
Bos ton kag New York City sa US. 
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kag pa ga tar ge ton sang pag pa mi gos 
sang mga pwer sa sang es ta do. Na ga ‐
bas kog na ang red-tag ging sang NTF-
Elcac ba tuk sa mga na gak westyon sa 
pag di na ya sa nag li gad nga elek syon 
kag sa mga pwer sa nga na ga pa dum ‐
dom sa mga abu so kag ko rap syon sa 
ida lom sang dik ta dur yang US-Marcos 
I. Gi na pun tir ya ang mga de mok ra ti ko 
nga or ga ni sa syong ma sa sang nag ka ‐
la in la in nga ba se hang sek tor, la kip 
man ang mga aka de mi ko, mga aso sa ‐
syon pang kul tu ra, ta wong sim ba han, 
abu ga do kag iban pang kri ti kal sa na ‐
ga ha na nga pag pung ko ni Marcos Jr. 

Ma ba kod ang de ter mi na syon 
sang Par ti do nga ba tu an ang na ga ‐
ha na nga pag gi na hum ni Marcos Jr., 
agud pa nga pi nan ang in te res sang 
pu mu lu yo kag isu long ang ila pag hi ‐
ma kas pa ra sa tu nay nga de mok ra ‐
sya kag ka hil wa yan. Na hi bal-an sang 
Par ti do kon paa no ang pag pung ko ni 
Marcos Jr. na ga tu ga sang kun di syon 
pa bor sa pag su long sang re bo lu syo ‐
nar yo nga ar ma dong pag hi ma kas ba ‐
ngud gi na bu yag yag si ni ang ga ruk 
nga kai da dal man sang na ga ha ring 
sis te ma, kag ba ngud gi nai pit ang li ‐
gal nga mga pa maa gi sang pag pa ha ‐
yag o pag ba to. 

Pa re ho sang pa na hon sa ida lom 
sang la yi mi li tar, in di ma ling kang ang 
Par ti do nga pa mu nu an ang pag hi ma ‐
kas ba tuk sa pa sis mo kag ko rap syon 
sang pag gi na hum Marcos. Ma la pad 
ang ku bay sang mga pwer sa nga ma ‐
ngin ka bu lig sang Par ti do sa da lan 
nga ini sang pag ba to, ga ni na ga pa ka ‐
san yog ini sa pag hi liu sa sa ta nan nga 
po si ti bong pwer sa pa ra la bing iha mu ‐
lag si Marcos Jr. kag pun tir ya hon 
sang ma la pad nga ak syong pro tes ta 
kag iban pang por ma sang pag kontra. 

La bing mag pa ka lig-on kag ma ga ‐
ser bi ang Par ti do nga pi na ka ma ba ‐
kod nga ta lud tod sang pag ba to sa 
re hi meng US-Marcos II. Pa da yon si ‐
ni nga pa mu nu an kag pa bas ku gon 
ang Ba gong Huk bong Ba yan agud 
mag ser bi nga pa ngu na hon nga 
instru men to sa pag kontra sa na ga ‐
ha ri nga pa sis tang re hi men kag pa ra 
la bi pa nga isu long ang de mok ra ti ‐
kong re bo lu syon sang ban wa kag ang 
han dum pa ra sa pung sod non kag ka ‐
hil wa yan so sya l.

Pag ka ta pos sang reak syu nar yong elek syon sang Ma yo 9, 
na du ga ngan ang nu me ro sang mga di nas ti ya kag mag ka ‐

pa mil ya nga na ka ku ha sang pwes to ha lin sa le bel pru bin syal 
tub tob pung sod non. Indi ini ka ti nga la han ba ngud ma yor ya 
sang mga kan di da to nga na gaa way-a way nag ha lin sa mag ka ri ‐
bal nga di nas ti ya. Ma da mo sa mga “nag da og” nag dam pig sa 
tan dem Marcos-Du ter te, o in di ga ni nag pa ku no-ku no nga 
nyut ral, kag may kontrol sa mga pung sod non kag lo kal nga 
upi syal sang Com mis si on on Electi ons.

Ha lin sa pi na ka ma ta as, pi na ka ‐
ma da mo ang pa mil ya sang mga 
Marcos-Ro mu al dez. Ha lin kay Fer di ‐
nand Jr. bi lang pi na ka ma ta as nga 
upi syal sa pung sod, pi to pa sa ila 
mga pa mil ya ang ma ga pung ko sa 
pwes to sa ma su nod nga mga tuig. 
Ang mga ini amo san day Sandro 
Marcos, anak ni Marcos Jr., rep re ‐
sen tan te sang una nga distri to sang 
Ilocos Nor te; Matthew Marcos Ma ‐
no toc, anak ni Imee Marcos, gu ber ‐
na dor sang Ilocos Nor te; kag Ceci lia 
Ara ne ta Marcos bi lang bi se-gu ber ‐
na dor. Du gang si la kay Imee Marcos 
nga na ga pung ko nga se na dor. 

Tat lo ka Ro mu al dez ang nag da ‐
og sa Ley te, la kip si Mar tin Ro mu al ‐
dez bi lang kong re sis ta, iya nga asa ‐
wa bi lang rep re sen tan te sang Ti ‐
ngog Partylist kag pa kai sa si Alfred 
bi lang me yor sang Taclo ban City. 
Su bong pa lang, ma tu nog na nga 
ma ga pung ko bi lang Spea ker of the 
Hou se si Mar tin Ro mu al dez. 

Sam tang, tat lo ka anak ni Rod ri ‐
go Du ter te na be ne pi syu han sang 
pwes to—si Sa ra bi lang bi se-pre si ‐
den te, kag ang du ha ni ya ka utod bi ‐
lang me yor kag rep re sen tan te sang 
una nga distri to sang Davao City. 

Sa Se na do, anom sa 24 nga 
pwes to na ku ha sang mga pu li ti ko 
ha lin sa tat lo ka “ma tam bok” nga di ‐
nas ti ya. La kip sa ila ang mag-i loy 
nga san day Cynthia kag Mark Vil lar 
ha lin sa isa sa pi na ka gin pa bo ran nga 
pa mil ya sang bu ruk ra ta-ka pi ta lis ta 
sa ida lom sang re hi meng Du ter te. 

Ma lu was sa ila, du ngan nga ma ‐
ga pung ko nga se na dor ang mag-u ‐
tod nga san day Alan Pe ter kag Pia 

Ca ye ta no. Na ka su lod man ang mag-
u tod nga JV Ejerci to kag Jing goy 
Estra da, pa re ho anak ni Jo seph 
Estra da. 

Pag hu ga kom sang pu si syon sa lo ‐
kal nga pu li ti ka 

Ha lin sa Luzon tub tob sa Min da ‐
nao, nag ha bok ang daan nga mga di ‐
nas ti ya nga di ne ka da nga na ga ha ‐
ri-ha ri an sa tag sa ni la ka sa kop. 

Sa Ma gu in da nao, pa da yon nga 
na ga ha ri ang mga Ampa tu an, sa pi ‐
hak sang hus ga sa ila nga na ga pa ‐
mu no nga si Da tu Andal Ampa tu an, 
Sr., upod ang iya mga utod, sa ka so 
sang pag ma sa ker sa 58 ka ta wo, kon 
sa diin 32 ma ma ha yag, sa ban wa 
sang Sha riff Agu ak sang Nob yembre 
2009. Sa 39 nga may apel yi do nga 
Ampa tu an nga nag pa da la gan, 29 
ang “nag da og.” Anom bi lang me yor, 
li ma bi lang bi se-me yor kag 18 bi lang 
mga kon se hal sa mga ban wa nga gi ‐
na ta wag “Imper yo sang mga Ampa ‐
tu an.” 

Sa Met ro Ma ni la, mga pa mil yar 
nga it su ra kag apel yi do ang na bu ‐
tang sa pu si syo n. Sa 16 nga syu dad 
kag isa ka mu ni sip yo di ri, wa lo sa 
mga al kal de ha lin sa ki la la nga di ‐
nas ti ya sa pu li ti ka. 

Sa Mas ba te, li ma ka myembro 
sang pa mil ya Kho ang na ka ku ha 
sang ta nan nga ma ta as nga pu si syon 
(gu ber na dor, bi se-gu ber na dor kag 
re pe re sen tan te sang tat lo ka distri ‐
to.) 

Sa Ca ma ri nes Sur, ang mga Vil ‐
lafuer te nga may tat lo ka pwes to 
ang nag ha ri. Sa Albay, nag ha bok ang 
mga Ro sal (2 pwes to) kag Salce da (5 

pwes to). Sa Ca tan dua nes, tat lo ka 
mag-u lu tod nga Chua ang nag da og 
bi lang gu ber na dor, bi se-gu ber na dor 
kag me yor. Mag-a sa wa nga Ha mor 
ang nag da og nga me yor kag bi se sa 
Sor so gon City. Du ha ka Escu de ro 
sang Sor so gon, si Chiz bi lang se na ‐
dor kag utod ni ya nga si Det te bi lang 
kong re sis ta ang du ngan nga ma ga ‐
pung ko sa gub yer no. 

Sa Cavi te, na ngi ba baw ang mga 
pa mil ya Barzaga, Re mul la kag Revil ‐
la. Na ga pung ko sa Se na do si Ra mon 
“Bong” Revil la. Sa Ilocos Sur, la bi 
pa nga na pa hu got sang pa mil ya 
Sing son ang uyat sa po der. Apat sa 
ila nga pa mil ya ang ma ga pung ko bi ‐
lang gu ber na dor, bi se-gu ber na dor 
kag rep re sen tan te sang du ha ka 
distri to sang pru bin sya. Sa Abra, 
nag ha bok ang tan dem sang mag-a ‐
may nga Do mi nic Va le ra kag Joy 
Ber nos bi lang gu ber na dor kag bi se-
gu ber na dor. Ang pa mil ya nga mga 
Ber nos na ka ku ha sang tat lo pa nga 
pu si syo n. Sa Apa yao, na ga pa bi lin 
ang pag ha ri sang pa mil ya Bu lut 
pag ka ta pos ni la nga ma ku ha ang 
apat ka pwes to. Sa La nao del Sur, 
tat lo ka ma ta as nga pwes to ang na ‐
ku ha sang pa mil ya Alon to-Adi ong. 
Sa is la sang Ca mi gu in, na ga pa bi lin 
nga mo no pol yo sang pa mil ya Ro mu ‐
al do ang lo kal nga pu li ti ka pag ka ta ‐
pos apat sa pi na ka ma ta as nga 
pwes to sa lo kal nga gub yer no ang ila 
nga na ku ri pon. 

Sa lis ta sang 2019, na ga lab-ot 
sa 163 pa mil ya sa pu li ti ka ang na ka ‐
pung ko sa pwes to. Su bong nga 
2022, in di ma la yo nga mas ma da mo 
ang mga di nas ti ya.

Pag ha bok sang mga di nas ti ya
sa bag-o nga gub yer no
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Pag ku ha sang ban sa openpit mi ‐
ning sa South Co ta ba to, gin kas ti ‐
go. Tat lo ka li bo ang nagpro tes ta sa 
South  Co ta ba to  sang  Ma yo  19  sa 

pag ku ha  sang  Sang gu ni ang  Pan la ‐

la wi gan  sa  12tu ig  nga  pag du mi li 

sa  ma pa na mad  nga  open-pit  nga 

pag mi na  sa  pru bin sya.  Tu lod  ang 

pag ku ha  sang  ban  sang  re hi meng 

Du ter te kag Sa git ta ri us Mi ning Inc. 

pa ra  pa da yu non  ang  $6bil yong 

pro yek to  nga  Tam pa kan  Cop per

Gold Mi ne. Pa ra  sa mga  re si den te, 

gru po  nga  ma ka ka pa li bu tan  kag 

sim ba han,  in di  ma tum ba san  sang 

ku no pa ga ki ta on  sang mga  tu man ‐

dok  in di  lang  ang  ka ha li tan  nga 

iga du lot si ni sa na tu ra li sa kun di la ‐

kip ang pag ka gu ba sa kul tu ra sang 

mga B’la an kag Ma no bo sa er ya. 

Marcos La yas!, sing git sang mga 
Pi noy sa Mel bo ur ne. Gin suga law 

sang  pro tes ta  sang  mga  ak ti bis ta 

kag  “ka kam pink”  sang  May  16  si 

Fer di nand  Marcos  Jr.  pag ka ta pos 

ma tu ki ban  nga  li kum  nga  na ga ba ‐

ka syon sa Victo ria One Buil ding sa 

Mel bo ur ne,  Austra lia.  Si ling  ni la, 

“in di pwe de di ri  ang wa la na ga ba ‐

yad  sang  bu his!”  Gin pa ka ma la ut 

ni la  ang  pag pa num ba lik  sang mga 

Marcos  sa po der kag gin si ling nga 

in di  “welco me”  ang  pa mil ya  sang 

dik ta dor sa Austra lia. 

Do mi na do ang elek syong party 
list sang ACT-CI, 1-Ri der, Ti ngog, 
4Ps, Ako Bicol, Sa gip, CIBAC, mga 
gru po nga Tu tok to Win, Du ter te 
Youth kag Agi mat—lun say mga al ya ‐
do nga par ti do nan day Fer di nand 
Marcos Jr. kag Sa ra Du ter te. 

Ang mga ini in di ma tu od nga na ‐
ga tig la was sa mga sek tor nga ara sa 
ma nu bo nga ba hin sang ka ti ling ban. 
Sa pag ka ma tu od, ang mga ini gi na ‐
pa da la gan o in di ga ni may an gut sa 
mga bur ge sya kumpra dor, bu ruk ra ta 
ka pi ta lis ta, aga lon nga may du ta, pu ‐
lis kag mi li tar agud ma pa bas kog ang 
uyat sa reak syu nar yong pu li ti ka. Indi 
mag nu bo sa anum ka party list nga 
tig la was ha lin sa di nas ti ya ang na ta ‐
la na nga mag pung ko sa kong re so. 

Sam tang, ha lin sa su bong nga pi to 
nga tig la was, tat lo na lang ha lin sa 
prog re si bong blo ke nga Ma ka ba yan 
ang ma ka pung ko sa ika-19 nga Kong ‐
re so. Ang mga ini may mga tig la was sa 
Ka ba ta an PartyList (KPL), Gab rie la 
Wo men’s Party kag ACT Teachers 
Partylist. Lu was sa KPL nga na ka ku ha 

sang ha los dob le nga bo to kum pa rar sa 
na ku ha si ni sang 2019, ta nan nga mga 
par ti do sang Ma ka ba yan nag-ang kon 
sang pag ga may sang mga bo to. Ang 
Anak pa wis Partylist in di na pwe de 
mag pa da la gan sa ma su nod nga elek ‐
syon du lot sang du ha ka be ses na ini 
nga wa la ma ka pung ko sa Kong re so. 

Antes kag sa ad law mis mo sang 
bo to han, gin pa lap nag sang mga ope ‐
ra ti ba sang NTF-Elcac ang pe ke nga 
re so lu syon sang Co me lec nga na ga ‐
si ling diskwa li pi ka do sa elek syon ang 
mga par ti do sang Ma ka ba yan, san ‐
day Ne ri Col me na res kag Elmer La ‐
bog, kag bi san ang mga kan di da to 
sang Tro pang Angat kag 1Sam ba ‐
yan. Antes si ni, sus te ni do kag lap na ‐
gon ang pag pang-red tag kag pag pa ‐
na mad sang ahen sya sa mga prog re ‐
si bong kan di da to. Sa pi hak si ni, na ‐
ka ku ha gi ha pon si Col me na res sang 
sob ra anum ka mil yon nga bo to, mas 
ma ta as kum pa rar sa 4.66 mil yong 
bo to nga na ku ha ni ya sang 2019. 

Wa la man gin pa lu sot ang mga 
par ti do nga Akba yan kag Mag da lo 

Wa la ma da yon ang prok la ma syon sang Com mis si on on Electi ons (Co me lec) 
sa nag da ug sa sis te mang party list nga na ta la na sang Ma yo 19 ba ngud sa 

pa ga hi wa ton pa nga es pe syal nga elek syon sa La nao del Sur. Pe ro, ba se sa mga 
in di upi syal kag par syal nga mga lis ta han sang mga bo to, maat hag nga ha los lu ‐
bos nga gin-a gaw sang na ga ha ring sa hi ang bi san pa kunswe lo nga es pa syo nga 
na ta la na pa ra sa par ti do sang pu mu lu yo nga “mar gi na lized” o wa la sang ga hum.

Elek syong party list, do mi na do sang mga na ga ha ring sa hi

Sul da do nga pro tek tor sang ma pang sa mad nga pagtro so
sa Sul tan Ku da rat, gin-am bus sang BHB

GIN-AMBUS sang Ba gong Huk bong Ba yan (BHB)-Sul tan Ku da rat ang na ‐
gab ya he nga mga sul da do sang 57th IB nga na ga sa kay sa isa ka siksbay sa 
Pu rok Du la ngan Km 18, Ba ra ngay Sa lang sang, Le bak sang Ma yo 14. Ang 
amo nga yu nit mi li tar pro tek tor sang ma pang sa mad nga pag pang tro so 
sang D.M. Con sunji Inc.

Tat lo ka sul da do ang gi la yon 
nga na pa tay sa ar ma dong ak syon 
sam tang apat ang na pi la san. Gin ka ‐
li pay sang ma sang Lu mad nga Du la ‐
ngan-Ma no bo kag Mo ro ang ma di ‐
na lag-on nga pag si lut sa 57th IB. 
Ma du gay na nga gi na rek la mo sang 
mga re si den te nga Lu mad ang pag ‐
pa ma hug, pag pang-i pit kag pwer sa ‐

han nga pag pa su ren der sa ila sang 
mi li tar. 

Sa Su ri gao del Sur, isa ka sul da do 
sang 3rd Special Forces Bat ta li on ang 
na pa tay sa ope ra syong is nayp sang 
mga Pu lang ha nga way sang Ma yo 3 
sa Dia ta gon, Lia nga. Na ga hi mo sang 
ope ra syong kom bat ang amo nga yu ‐
nit sang pa luk pan ini sang BHB.

nga na ka di kit sa Li be ral Party kag 
kam po ni Le ni Rob re do. 

Sam tang, ginprok la mar na ang 
12 nga nag da ug nga se na dor sang 
Ma yo 19. Ang mga ini: Ro bin Pa dil la 
nga na ka ku ha sang pi na ka da mo nga 
bo to, ma su nod san day Lo ren Le gar ‐
da, Raffy Tulfo, Sher win Gatcha li an, 
Francis Escu de ro, Mark Vil lar, Alan 
Pe ter Ca ye ta no, Juan Mi gu el Zu bi ri, 
Joel Vil la nueva, JV Ejerci to, Ri sa 
Hon tive ros kag Jo se “Jing goy” 
Estra da. Lu was kay Hon tive ros, ta ‐
nan nga nag da ug nga nag su por ta sa 
tan dem Marcos-Du ter te.
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Gin re port ha lin sa nag ka la in la in nga ba hin sang pung sod sa pa na hon sang 
na ta pos nga elek syon ang ha ya gan nga pag kam pan ya sang mga ti na wo 

sang Armed Forces of the Phi lip pi nes (AFP) pa ra kay Fer di nand Marcos Jr. bi ‐
lang pre si den te. Gi na ka kun ya gan gid sang mga he ne ral sang AFP ang pag ba lik 
sang pa mil ya Marcos nga sang nag li gad nag ha tag sa ila sang ma la pad nga ga ‐
hum kag li sen sya nga ma ka pang-a bu so nga wa la sang sa lab ton.

Kon paa no gi na du la sang AFP ang de mok ra sya

Kon tu man ka bu sog ang AFP sa 
ida lom sang ti ra ni ya ni Du ter te, gi ‐
na lau man nga la bi pa si la nga ma bu ‐
sog sa tu man nga ga hum sa mang ‐
gad sang ban wa kag pu li ti ka sang 
pung sod nga iga ha tag sang ma nok 
ni la nga si Marcos Jr.

Bu sog sa pon do kag pu si syon 
Ha li gi sang la yi mi li tar ni Marcos 

Sr. ang AFP, la kip ang gi na pa mu nu ‐
an si ni nga Phi lip pi ne Consta bu lary 
(PC o pu lis). Sa man du ni Marcos 
Sr., may ga hum si la nga mang-a res ‐
to kag mag de ti ner sa sin-o man nga 
na ga la bag sa gub yer no o in di ga ni 
gi na du da han nga su ber si bo. 

Pa ra ipa bi lin bi lang ma lig-on nga 
pun da syon sang iya nga pag ha ri, 
gin pa ha bok ni Marcos Sr. ang ku sog-
ti na wo sang mi li tar ha lin 60,000 
sang 1972 pa kad to 250,000 sa su lod 
lang sang tat lo ka tuig. Gin bu sog 
man si la sang pon do sang dik ta dor 
ha lin ₱880 mil yon sang 1972 pa kad ‐
to ₱4 bil yon sang 1976. Sa mga 
pung sod sa Sout he ast Asia, pi na ka ‐
da ku sang 1971 tub tob 1980 ang 
gas to mi li tar sang dik ta dur ya nga 
Marcos bi san pa ang Pi li pi nas ang 
may pi na ka ma nu bo nga por sye nto 
sang pag da ku sang gross na tio nal 
pro duct sa amo nga pa na hon. 

Na pa tal sik man si Marcos Sr., 
na men te nar sang mi li tar ang ga hum 
sa ma su nod nga mga re hi men. Indi 
mag nu bo sa 15 mga he ne ral ni 
Marcos ang gin pi li sang gub yer no ni 
Co razon Aqui no. Sang ma ngin pre si ‐
den te ang sad to he pe sang PC nga si 
Gen. Fi del V. Ra mos, gin hi mo ni ya 
nga la yi ang pag pon do sang bi nil yong 
pi so pa ra sa “mo der ni sa syo n” sang 
AFP. Gin pa la pad ang sa kop si ni sa 
ida lom sang re hi meng Aqui no II kag 
gi na tantya nga pa ga pon do han sang 
ma sob ra $40 bil yon tub tob 2028. 

Umpi sa tub tob su bong, na ngin 
bu lu ga san sang mga he ne ral ang hi ‐
gan te nga pon do. Su bong nga tuig, 
ang gin ti ngob nga bad yet pa ra sa mi li ‐
tar kag pu lis ma sob ra ₱470 bil yon, nga 
9.4% sang pung sod non nga bad yet kag 
mas ma ta as kum pa rar sa bad yet pa ra 
sa pang pub li ko nga ikaa yong la was. 
Mas ma da mo ang mga sul da do sang sa 
mga ma mu mu gon sa ikaa yong la was. 

Sa pa na hon sang la yi mi li tar, 
na ngin ma ka ga ga hum ang AFP sa 
pag pa da la gan sang gub yer no. Lam ‐
pas sa pa ngu na hon nga ka tung da ‐
nan si ni nga am li gan ang so be ran ya 
sang pung sod, ang mga upi syal sang 
AFP na ngin mga ta ga du ma la sang 
mga in dustri ya nga kaa ngut sa mi li ‐
tar kag mga pang pub li ko nga kor po ‐
ra syo n, kag la kip ang mga tig la was 
sa re la syon pang lu was. 

Ba lis kad sa prin sip yo sang pag pa ‐
ngi ba baw sang pag pa mu no nga si bil ‐
yan, amat-a mat nga gin du la sang mga 
he ne ral ang de mok ra sya kag nag ha ‐
bok si la sa gub yer no sa pag li pas sang 
mga de ka da. Implu wen sya do ni la ang 
ya bi nga mga de si syon kag po li si ya 
sang gub yer no, na gau yat sang sen si ‐
ti bo nga mga pwes to sa bu ruk ra sya, 
kag na gaa reg lo sang mga pag say lo 
sang ga hum sang mga re hi men. 

Ang pa bo ri to nga mga he ne ral 
Sa pag mo no pol yo sa ga hum, 

nag sa lig lang si Marcos Sr., sa iya 
sir ku lo sang mga he ne ral ha lin Ilocos 
la kip san day Gen. Fa bi an Ver kag 
Ge ne ral Ra mos. Ka da na ga su nod nga 
pre si den te na ga sa god sang tag sa ka 
gi na pa bu ran nga hu bon sang mga 
he ne ral nga may ma la pad nga implu ‐
wen sya bi san re ti ra do na. Sa pa na ‐
hon ni Rod ri go Du ter te, nag-u yat 
sang pi na ka da ku nga ga hum ang mi ‐
li tar kag pu lis. Sang 2017, ha ya gan 
nga nag dek la rar si Du ter te nga mag ‐

ta la na si ya sa ka bi ne te sang mga 
sad to upi syal pa ra “kumple tu hon 
ang jun ta” kag “ma ngin ta ga du ma ‐
la” sang gub yer no pa ra wa la sang 
ra son pa ra si ya iku de ta. Ang mga 
he ne ral nga ini ang na ga pa da la gan 
sang gub yer no ni Du ter te sa nga lan 
sang Na tio nal Task Force-Elcac. 

Pa re ho ni Marcos Sr., gin tad tad 
ni Du ter te sang mga upi syal sang 
mi li tar kag pu lis ang iya nga gub yer ‐
no. Nag lab-ot sa ma sob ra 70 sa ila 
ang gin pau yat sa mga pung sod non 
nga ahen sya, ma lu was pa sa gi na tos 
nga sad to mga sul da do kag pu lis nga 
gin ta la na sa mga ahen sya sa mga 
re hi yon kag pru bin sya, o na su lod sa 
lo kal nga mga gub yer no. Sam tang, 
ang gi na ta wag nga mga Davao Ge ‐
ne rals ginpwes to man sa mga ya bi 
nga pu si syon sa nag ka la in la in nga 
ba hin sang pung sod. 

Ang re hi men Du ter te ang pi na ka ‐
mi li ta ri sa do sa ka say sa yan sang 
pung sod. Gin da og si ni ang gub yer no 
ni Marcos Sr. sang pa na hon sang dik ‐
ta dur ya, nga bi san paa no nag men ti ‐
nar sang mga si bil yan nga upi syal nga 
may san to nga bakgrawn kag ka ha ‐
na san sa pa tag sang edu ka syo n, tra ‐
ba ho, ag ri kul tu ra, kag iban pa. 

Sang pa na hon ni Marcos Sr., o 
ni Du ter te su bong, ang pag sa god ni ‐
la sang pa bo ri to nga mga he ne ral 
na ga du lot sang pag pak syon sang 
mga he ne ral nga nag-am bi syon man 
nga mag-u yat sang ga hum. Na ga da ‐
lum man ang dis gus to sa ku bay sang 
ma nu bo nga rang go sang mga upi ‐
sya l, kag sang na ga tu haw nga mga 
ele men to nga ma ki ban wa ha non kag 
de mok ra ti ko.
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Ma du gay na nga na pa ma tud-an kon paa no nga na ka san dig sang hus to 
ang lo kal nga eko nom ya sa pon do nga nag ha lin sa mga re mi tans sang 

mga mig ran te nga ma mu mu gon. Nag ting kad ini sa pa na hon sang pan dem ya, 
kon sa diin ang gi na pa da la ni la nga kwar ta sa mga pa mil ya ni la sa Pi li pi nas ang 
nag pi yan pi yan sa mi nil yon nga na wad-an sang tra ba ho kag sang gi na ki ta an.

Sang 2020, nag lab-ot sa 
$29.903 bil yon (₱1.49 tril yon) ang 
nag su lod nga re mi tans sa pung sod
—mas da ku kum pa rar sa iban nga gi ‐
na ku ha an sang du mu lu ong nga ka pi ‐
tal pa re ho sang du mu lu ong nga pa ‐
mu hu nan nga ka pi tal, re ben yu ha lin 
sa tu ris mo kag mga call cen ter. Ha lin 
2000, ang re mi tans ang na ga bug-os 
sa mas o me nos 10% sang gross do ‐
mes tic pro duct sang Pi li pi nas. 

Na bu hi nan lang sang 0.8% ang 
ka bi lu gan nga re mi tans nga gi na pa ‐
da la sang mga mig ran teng Pi li pi no sa 
ka sag sa gan sang pan dem ya sang 
2020. Ini bi san ma sob ra 600,000 ang 
na du la nga tra ba ho kag mi nil yon pa 
nga Pi li pi no ang tem po rar yo nga na ‐
du la an sang tra ba ho du lot sang mga 
restrik syo n. Pa ra si ge-si ge nga ma ka ‐
pa da la, la bi nga gin pa hu got ang pa ha 
ang ila gin hi mo. Sa US, gi na tantya la ‐
kip ang ayu da nga gi na pa nag tag sa ila 
sang gub yer no gi na pa da la ni la sa Pi li ‐
pi nas. Sang 2021, nag re histro pa du ‐
long sa ₱34 bil yon ang ka bi lu gan nga 
nag su lod nga re mi tans sa pung sod. 

Kal tas sa re mi tans 
To do-to do na ga ni ang mga sak ‐

ri pi syo, du gang nga paan tus pa sa 
mga mig ran te nga Pi li pi no ang tu man 
ka ta as nga “re mi tance cost” o kal tas 
sang mga bang ko kag insti tu syon 
nga gi na ag yan sang ila re mi tans. La ‐
kip sa pi na ka da ku ang gi na ku ri pon 
nga ga nan sya amo ang mga bang ko 
nga Ame ri ka no kon sa diin na gaa gi 
ang 40% sang mga re mi tans. 

Sa re port sang Asi an Deve lop ‐
ment Bank sang Peb re ro, nag lab-ot 
sa 8.8% o $17.6 (₱915.20) sa bay lu ‐
ha nay nga $1=₱52 ang abe reyds nga 
gi na kal tas sang mga kum pan ya sang 
mo ney transfer sa ka da $200 
(₱10,400 nga gi na pa da la sang mga 

mig ran te nga Pi li pi no. 
Mas ma ta as ini kum pa rar sa 

pang ka li bu ta non nga abe reyds nga 
6.4% kag 5.9% sa mga re hi yon sang 
Asia-Pacific. Abe reyds nga $300-$500 
ka da bu lan o ma sob ra ka tu nga sa ila 
nga swel do ang gi na pa da la sang ma ‐
yor ya sang mga mig ran teng Pi li pi no. 

Sam tang, na ga lab-ot sa 10% o 
ma sob ra pa ang gi na kal tas sang mga 
bang ko pa re ho sa ila nga mga ser bi ‐
syo pi nan syal (pa re ho sa pi si kal nga 
bang ko kag mo bi le ban king ga mit 
ang in ter net). Lu was pa di ri ang mga 
“na ka ta go nga ba lay ran” nga ar bit ‐
rar yo nga gi na pa pa na og sang mga 
bang ko kag insti tu syo n. Isa di ri ang 
gi na su kot kon na ga bag-o ang fo re ign 
excha nge ra te (o tan tos sang bay lu ‐
ha nay sang kwar ta) nga na ka san dig 
sa is pe ku la syon sa mer ka do. 

Ma yor ya sa mga re mi tans (70% 
sa pang ka li bu ta non nga sa kop) cash-
to-cash kon sa diin gi na de po si to sa 
ibang pung sod kag gi na ku ha sa bang ‐
ko sa por ma nga cash sa lo kal nga 
kwar ta. Pi na ka ma nu bo ang nu me ro 
sang na ga ga mit sang “mo bi le mo ney” 
o pag pa da la sang re mi tans ga mit ang 
sel pon pa re ho sang GCash ba ngud sa 
li mi ta do nga imprastruk tu ra kag ihi ‐
ba lo. Ini bi san pa ang amo nga pa ‐
maa gi ang may pi na ka ma nu bo nga 
su kot ka da tran sak syo n. 

Sa mi ni mum, nag lab-ot sa $2.56 
bil yon (₱135.2 bil yon) ang na ku ri pon 
sang mga bang ko kag insti tu syon sa 
ka sag sa gan sang pan dem ya sang 
2020. Mas da ku ini sa ₱100 bil yon 
nga gin pang-a yu da sang re hi meng 
Du ter te sa tuig man nga ina. 

Re mi tans bi lang ne go syo 
La kip sa kum pan ya nga na ga ki ta 

sa re mi tans sang mga mig ran te nga 
ma mu mu gon ang mga kum pan ya nga 

Re mi tans sang mga mig ran te nga
ma mu mu gon, gi na hi mo nga ne go syo

Ame ri ka no nga Wes tern Uni on kag 
Mo neyGram. Sa Pi li pi nas, nu me ro 
uno nga pa la ag yan sang re mi tans 
ang Phi lip pi ne Na tio nal Bank nga gi ‐
na pa nag-i ya han ni Lucio Tan kag 
Banco de Oro sang pa mil ya Sy. 

Sang 2017, nag sa kay ang re hi ‐
meng Du ter te sa pag ne go syo sa re ‐
mi tans sang gin tu kod si ni ang Over ‐
se as Fi li pi no Bank (OFBank) paa gi sa 
Execu tive Order 44. Gin ban sa gan ini 
nga “bankpi ra” kag “bag-o nga ra ket 
sang es ta do” sang gru pong Mig ran te 
Inter na tio nal ba ngud si ling ni la “pa ‐
ga su yu pon” si ni ang mga re mi tans 
sang mga mig ran te. Ma lu was sa 
pag pa da la sang re mi tans sa mga pa ‐
mil ya, nag tan yag ini nga ma ngin pa ‐
la ag yan sang mga ba lay ran sa es ta ‐
do pa re ho sang Social Service 
System, OWWA, PhilHealth, Pag-
ibig kag iban pa ka bay lo sang su kot 
ka da tran sak syo n.

La baw di ri, gin pa ma tu kan sang 
mga mig ran te ang OFBank ba ngud 
gi na pa bas kog si ni ang po li si ya nga 
pang lu was sang ku sog-pa nga bud lay 
sang mga ma mu mu gon nga Pi li pi no. 
Si ling ni la, wa la si ni gi na sa bat ang 
ugat sang pwer sa han nga mig ra ‐
syon. “Ang na ga pa ngu na nga ka tu ‐
yu an si ni amo nga pa tan la son kag 
pa hug ton ang sis te ma sang pag hut ‐
hot sang ki ta ha lin sa gin pa nga bud ‐
la yan nga swel do sang mga mig ran ‐
teng Pi li pi no,” su no sa gru po.
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Wa la sang la tid nga oras sang pagtra ba ho, tuman 
nga ka poy ang la was kag wa la sang pa hu way sa 

tra ba ho nga na ga lab-ot sa 24 oras. Amo si ni ang pag la ‐
rag way sang mga ma mu mu gon sa mga da ku nga bar ko sa 
Ge ne ral San tos City nga ka ba hin sang ope ra syong pur se 
sei ner o onay.

Ang onay ope ra syon sang ko ‐
mer syal nga pag pa ngis da nga na ga ‐
ga mit sang da lag ku nga lam bat sa 
pag hu lik sang mga is da kag na ga la ‐
yag sa mga ma la yo nga ka da ga tan 
sang ma sob ra tu nga sa tuig. 

Pi na ka da ku nga prod yu ser sang 
tu na ang mga onay. Sang 2020, nag ‐
lab-ot sa 152,867 met ri ko to ne la da 
(MT) ang na hu lik si ni ukon 60% sang 
ka bi lu gan nga 254,779.32 MT tu na 
nga nag dung ka sa syu dad. Ang 
44.5% sang ka bi lu gan nga da kup 
sang onay pa ngu na hon sa Mo ro Gulf, 
Sa ra nga ni Bay kag Su lu Sea sam tang 
55.5% ha lin sa la wod, par ti ku lar sa 
Wes tern kag South Pacific, kag mga 
ka da ga tan sang Indo ne sia kag Pa ‐
pua New Gui nea. Mga tu na nga pa nit 
o skipjack kag tam ba kol (yel lowfin) 
ang pa ngu na hon nga na hu lik sang 
mga onay. Ang bul to si ni ang gi nap ‐
ro se so sang mga tu na can nery sa 
Ge ne ral San tos City. 

Sa nag li gad nga mga tuig, na ‐
ngin lap na gon ang pag ga mit sang 
mga pa yaw (ka ga mi tan nga pi na pa ‐
lu taw kag na ka di sen yo pa ra mag ‐
gan yat sang mga is da) pa ra ma pa ‐
da mo ang da kup sang mga onay. Na ‐
ngin ra son ini sa pag kau bos sang 
mga ba ta nga is da kag na ga ka pe lig ‐
ro nga mga ha yop sa da gat nga upod 
sa mga na hu lik. Ma sa mi man nga 
naim bol bar ang mga da ku nga onay 
sa ili gal kag wa la gi na re port nga 
pag pa ngis da. 

Gag ma yan kag med yum-ka da ku 
ang ka dam-an sa mga onay sa Ge ne ‐
ral San tos City. May ara ini nga 1,690 
nga mga sa ka yan pang da gat kag na ‐
ga emple yo sang 15,500 ma mu mu gon. 
May ara man nga na gao pe reyt nga 
16 nga da ku kag 18 “su per sei ‐
ner” (hi gan te) nga gi na pa nag-i ya han 
sang mga lo kal kag du mu lu ong nga 

kum pan ya. Na ‐
ga sa kup ini sang 
230 nga mga sa ‐
ka yan pang da ‐
gat kag na ga ‐ emple yo sang 
ma sob ra 2,000 ma mu mu gon.

Gi na pa da la gan sang RD Fis hing 
Gro up ang pi na ka da ku nga ope ra syon 
sang onay sa syu dad. Gi na pa nag-i ya ‐
han ini sang pa mil ya Rive ra, nga na ‐
ga pa nag-i ya man sang RD Pawnshop 
kag ma sob ra 40 nga iban pang ne go ‐
syo. Si la man ang isa sa mga na ga ha ri 
sa pu li ti ka sa Ge ne ral San tos, kon sa 
diin nag ser bi nga me yor si Ron nel 
Rive ra sa nag li gad nga si yam ka tuig. 
(Gin bay lu han si ya si ning 2022 sang 
iya kaal ya do nga si Lor Pacquiao, ba ‐
yaw ni Manny Pacquiao.) 

Pag pang-u li pon kag pag pang hi mu los 
Gi na tantya nga ara sa 30% lang 

sang ka bi lu gan nga 17,500 nga ma ‐
mu mu gon sa mga onay re si den te 
sang syu dad. Ang ka dam-an na ga ‐
day-o ha lin sa nag ka la in la in nga may 
bay ba yon nga pru bin sya sang Min ‐
da nao kag mga is la sa Vi sa yas. 

Ki na an dan na ga lab-ot sa 6-7 
bu lan ang pag pa bi lin sa la wod sang 
mga ma mu mu gon sang onay. Gi na ‐
tu gu tan lang nga mag dung ka ang 
mga ma ngi ngis da pag ka ta pos sang 
anum ka bu lan pa ra magkwen ta sang 
mga oras sang tra ba ho kag ku ha on 
ang ila swel do. Na ga ka hu lu gan ini 
sang ma du gay nga pag ka bu lag sa 
pa mil ya kag pag ka ha yag sa pa bag-o-
bag-o kag ma pin tas nga ka him ta ‐
ngan sang pa na hon kag mga na ga ‐
ha na nga ka ta lag man sa ka da ga tan. 

Sa mga pa na hon nga na ga la yag 
kag in di ma kas wel do ang mga ma ri ‐
ne ro, na pi li tan ang ila mga pa mil ya 
nga ma ngu tang sa tag-i ya sang mga 
onay. Indi mag nu bo sa 10% ang ki na ‐

an dan nga in te res ang gi na pa pa na og 
di ri nga aw to ma ti ko nga gi na kal tas sa 
swel do sang mga ma na na gat. May pi ‐
la ka ka so nga ang na bi lin nga pa mil ‐
ya sang mga ma mu mu gon gi na hi mo 
nga uli pon sang tag-i ya sang onay. 

Na ka san dig sa ka da mu on sang is ‐
da nga na hu lik ang gi na ki ta sang isa 
ka onay. Arbit rar yo ang pa maa gi sang 
pag ta la na si ni, ha lin sa pag tim bang 
kag pagkwen ta sang bi li. Gi na bu hin sa 
ba lig ya ang pang ba yad sa pu hu nan 
nga gin-u tang pa ra ma ka la yag. Ma sa ‐
mi, ang tag-i ya man sang onay ang 
“pi nan sye r” sang ope ra syo n. Ki na an ‐
dan 14% ne to nga ki ta sang onay ang 
na ga kad to sa mga ma mu mu gon bi lang 
swel do sam tang ang 86% ang “limpyo” 
nga ki ta nga gi naa ko sang ope rey tor. 

Ka ba hin lang ang na ga lab-ot sa 
gi na ta la na nga mi ni mum nga swel do 
sa re hi yon ang swel do sa re hi yon 
ang swel do sang mga ma ri ne ro. Ga ‐
may na lang ang na bi lin di ri pag ka ‐
ta pos ba ya ran ang gin-u tang sang 
ila nga mga pa mil ya. 

Wa la sang un yon ang mga ma na ‐
na gat. Wa la si la sang mga be ne pi syo 
sa ikaa yong la was kag in su rance (se ‐
gu ro), bi san pa pu no sang prob le ma 
ang ila nga tra ba ho. Ha ya gan ang 
pag pat ra ba ho sang mga me nor de 
edad sa mga onay bi san ma du gay na 
ini nga gi na du mi li an. Na ga pa da yon 
man ang ili gal nga pag pa ngis da sa 
ka da ga tan sang iban nga pung sod bi ‐
san pa tuig-tu ig may na ga ka dak pan 
kag na ku long nga mga ma na na gat sa 
Indo ne sia kag iban pa nga mga pung ‐
sod. Ma sa mi ang mga na dak pan gi ‐
na pa ba ya an na lang sang ila nga amo 
o kum pan ya nga gi nat ra ba hu an.

Ang uli pon nga ka him ta ngan sang mga ma mu ‐
mu gon sa ope ra syon onay
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2 ma ngu ngu ma, ili gal nga gin-a res to

Du ha ka ma ngu ngu ma ang gin-a res to pag ka ta pos tam nan 
sang ebi den sya sa ila nga mga ba lay sa pa na hon sang elek ‐

syo n. Gin-a res to si Victo ria Tu ma biao sang mga ele men to sang 
61st IB, Iloi lo Provincial Intel li gence Unit kag PNP-Leon sa 
sentro sang Ba ra ngay Ji mog-Gi nes, Leon, Iloi lo sang Ma yo 9, 
ad law sang bo to han. Si Tu ma biao pollwatcher sang party list nga 
Anak pa wis kag li der sang Leon Uni ted Pea sant Associa ti on.

Sang Ma yo 4 gin-a res to sa ka so nga il le gal pos ses si on of fi ‐
re arms si Da ni lo Ha pa, re si den te sang Sit yo Pa rad, Ba ra ngay 
Fab rica, Barce lo na, Sor so gon sang mga ele men to sang PNP-
Barce lo na kag 31st IB. Si Ha pa ang ika-12 bik ti ma sang ta nom-
ar mas sa Sor so gon. 

Pag pa tay. Na pa tay sa pag pang lut hang sang mga ele men to 
sang 67th IB sa Sit yo Mam pa ra san, Ba ra ngay San Roque, Bis lig 
City, Su ri gao del Sur si Lo long Ma gal la nes sang Ma yo 6. Sang 
Abril pa gi na ha ras si Ma gal la nes sang mga ele men to sang in te ‐
lid yens kag gi naa ku sar nga kon tak kag ta ga su por ta sang Ba gong 
Huk bong Ba yan. 

Pag pa nu nog. Sang Ma yo 13, gin sa la kay kag gin su nog sang 
tro pa sang 31st IB ang ba lay ni Adelfa Quiño nes sa Ba ra ngay 
San Pascual, Ca si gu ran, Sor so gon. Gin pa hog man sang mga sul ‐
da do si Henry Fu sa na nga pa ga ba lu san kon may maeng kwentro 
si la nga yu nit sang ha nga way sang ban wa sa lu gar. 

Ginapasingki kag ginapalawig sang imperyalistang US kag mga alyado sini 
sa North Atlantic Treaty Organization (NATO) ang proxy war sini batuk 

sa Russia paagi sa pagbubo sang binilyong dolyar nga kantidad sang armas kag 
ayuda militar. Bangud sa ginabaton nga ayuda militar, nagadugay ang 
gubyerno sang Ukraine nga makigsugilanon pangkalinungan sa Russia para 
hambalan ang pagtapos sang gera.

Ayudang militar sang US, nagapalawig sa gera sa Ukraine

Sang Mayo 10, gin-aprubahan 
sang Kongreso sang US ang $40 
bilyon nga pakete sang ayuda militar 
para sa papet sini nga gubyernong 
Zelensky sa Ukraine. Sa kabilugan, 
nagalab-ot na sa $54 bilyon ang 
ginbubo sang gubyernong Biden sa 
Ukraine umpisa Marso. Mas daku ini 
sang $6 bilyon sa kabilugan nga 
gingasto sang US bilang ayuda 
pangmilitar kag pang-ekonomya sa 
bilog nga kalibutan sang 2019.

Ang bag-o nga pondo nga ini 
pagagamiton para pangbakal sang 
mga drone, linibo nga misayl nga 
anti-aircraft kag anti-tank, mga 
grenade launcher, riple, pistola, 
masinggan kag shotgun. Pagagamiton 
man ini para pangbakal sang minilyon 
nga bala kag granada, kag mga body 

armor kag helmet. Kadam-an sang 
mga ini himo sang Lockheed Martin 
kag Raytheon, amo man sang BAE 
Systems sang UK.

Ang nagapadaku nga ayuda 
militar sang US kag NATO klaro nga 
nagapakita sang paglunsar sini sang 
isa ka proxy war sa Ukraine batuk sa 
Russia. Ginapakita ini sa pagkambyo 
sa polisiya sang US: halin 
sa daan nga mga 
pahayag sang “pagbulig 
sa Ukraine”, 
ginadeklarar sang mga 
upisyal sang US nga ang 
tuyo sang ila bulig amo 
nga “waskon ang kusog 
militar sang Russia.”

Katuwang man sang 
US ang United Kingdom 

sa pagsuporta sang Ukraine. 
Magkatuwang man sila sa mga 
pungsod nga lakip sa NATO para 
maghatag sang suporta militar sa 
Ukraine. Ang Germany nagpadala 
sang mga tangke baliskad sa polisiya 
sini nga magapadala sang ayuda 
militar sa mga gera.

Madugay na nga ginasulsulan 
sang US ang Russia gamit ang 
Ukraine. Halin 2014, ara sa $300 
milyong ayuda kada tuig ang 
ginatalana sini sa Ukraine para 
armasan kag hanason ang mga 
pwersa militar sang Ukraine, lakip 
ang pasistang Azov Battalion.

Ra dar, ginbomba
sang mga ge ril ya sa Tur key

GINBOMBA SANG TIKKO (Wor kers and Pea ‐
sants Li be ra ti on Army of Tur key o Huk bong 
Ma nug hil way sang mga Ma mu mu gon sang Tur ‐
key), ar ma dong pwer sa sang TKP-ML (Com mu ‐
nist Party of Tur key/Marxist-Le ni nist) ang 
kam po sang pa sis tang tro pa sang Tur kish Re ‐
pub lic sa re hi yon sang Men nax sa Til Te mir 
sang Ma yo 17 sang aga. Su no sa re port sang 
TKP-ML, nai go si ni ang ra dar sang kam po.

Gin lun sar ang ar ma dong ak syon ka du ngan 
sang ika-49 ani ber sar yo sang pag ka ma tay sang 
ila nga li der nga si Ibra him Kay pak ka ya. Su no 
pa sa gru po, gi na ki la la ni la nga ang pi na ka ‐
maa yo nga pag dum dom sa pag ka mar tir sang ila 
li der amo ang ak ti bo kag ma lig-on nga pag hi ‐
ma kas sa ta nan nga pa tag ba tuk sa pa sis tang 
Tur kish Re pub lic. 

Nag sau log sad tong Abril 21 ang TKP-ML 
sang ila nga ika-50 ani ber sar yo sang pag ka tu ‐
kod. Sa oka syon nga ini, gin pa lig-on sang gru po 
ang ila nga pag hi liu sa pa ra isu long ang ar ma do 
nga pag hi ma kas.


