
N
a ta pos ang re hi men ni Rod ri go Du ter te nga 

na hu mud sa nag ba naw nga du go sa ga tu san 

ka li bong bik ti ma sa pak yas nga to dogye ra 

sa ti ra no ang ka taw han. Taas kaa yo ang lis ta han sa 

mga ka so sa abu sa dong mga sun da lo ug pu lis nga mi 

suk mag ug mi dag mal sa ka taw han sa man do sa kri mi 

nal sa gu bat. Sa ula hing pagbwe lo sa hi wi nga gye ra 

ni Du ter te nii ning unang ka tu nga sa 2022, li bu an 

pang si bil yan ug wa layi ka su kol nga mga re bo lu syo 

nar yo ang na la kip sa mga pag pang la pas sa taw ha nong 

ka tu ngod.

Na ta ho sa Ang Ba yan (AB) ang di li mou bos sa 137 

ka ka so sa lainla ing por ma sa pag la pas gi kan Ene ro 

hang tud Hun yo 2022. Mo ka bat sa 5,843 ang na hi mong 

bik ti ma sa maong mga ka so, kung asa ka pin 91% ang 

bik ti ma sa mga ata ke sa ko mu ni dad. Adu nay 166 ka 

bik ti ma usab sa mga paga res to ug de ten syon. Sam tang, 

40 ka in di bid wal ang ekstra hu di syal nga gi pa tay, ug 

adu nay pi to ka lain pang na ka lu was sa pak yas nga mga 

pag pa tay. (Tana wa: Ta la ha na yan 1. Mga pag la pas) 

Ula hing gi pa gu la sa AB ang ti ni gum nga mga ta ho 

sa taw ha nong ka tu ngod niad tong unang se ma na sa Di 

syembre 2021. Hu man ang na his gu tang re port, na ka re 

kord pa og na pu lo ka bik ti ma sa pag pa tay su lod la mang 

sa maong bu lan. Adu nay 1,560 ka re si den te usab sa li 

ma ka ba ra ngay sa Pa lim bang, Sul tan Ku da rat ang pu 

gos nga gi pa bak wit niad tong Di syembre 9, ug 160 usab 

sa Ca piz ug Iloi lo sa du ha ka se ma nang mi li ta ri sa syon 

niad tong Di syembre 1427. Mi ka bat usab sa 100 ka re si 

den te ang mi bak wit tu ngod sa pag pa ngan yon sa La go 

noy, Ca ma ri nes Sur niad tong Di syembre 28.

Di li lang mga nu me ro ang li bo an ka bik ti ma sa gye 

rang pag pa num po ni Du ter te. Ma tag mar ka sa re kord sa 

mga ber du go sa re hi men adu nay ka tug bang nga pa nga 

lan sa maguu ma, lu mad, ma mu muo ug uban pang nag 

li sud ug di na ug da ug nga hutong ug sek tor. Sa su god pa 

lang, si la ang na ka si na ti sa pi na kag ra beng ata ke. Gi na 

bu sa lan bi san ang ilang mga sing git alang sa hus ti sya. 

Gi kan Ene ro hang tud Hun yo, na ngu na sa lis ta han sa 

mga bik ti ma ang mga lu mad (2,206), ma mu muo (2,000) 

ug maguu ma (1,514). (Tana wa: Ta la ha na yan 2. Ang 

Ta ho sa taw ha nong ka tu ngod sa ula hing mga bu lan
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Talahanayan 3. Tinuig nga teror
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mga Bik ti ma). Su nod ka ni la sa lis ta han sa mga bik ti ma 

ang ilang mga ka hutong ug tig pa na li pud sa ilang kaa 

yu han gi kan sa mga prog re si bo ug mi li tan teng or ga ni 

sa syon, ug mga kri ti ko sa gub yer no. Mi ka bat sa 78 ang 

mga bik ti mang myembro sa mga pang ma sang or ga ni sa 

syon sa ila lum sa Koa li syong Ma ka ba yan ug Ba gong 

Al yan sang Ma ka ba yan (Ba yan).

Ang mga sadan: ang mga mer se nar yong Ar med 

Forces of the Phi lip pi nes (AFP) ug Phi lip pi ne Na tio nal Po 

lice (PNP), pa re hong mga uni por ma do o na ka si bil yan. 

Ang mga pa maa gi sa pag sa kop sa mga ko mu ni dad, paga 

ku sang “te ro ris ta” nga kadugayan mi re sul ta sa pag pa tay, 

pag da git, paga res to ug tortyur, pi pi la la mang sa mga na 

kato nan ni la gi kan sa mga tig tam bag ug tig ban saymi li tar 

sa US. Gi kan sa in doktri na syon, pon do, ar mas ug ti nu ig 

nga mga pag ban say, epek ti bo ki ning na hi mong braso sa 

mi li tar sa US sa to doge rang kontrain sur hen si ya sa na sud. 

Di nag han ang tar get  

Nii ning 2022, mi ka bat na sa 166 ang ihap sa mga 

ba tal yong pang kom bat sa AFP ug PNP, nga mas dag 

han kay sa mi la bayng tuig. Ug nang has mag si la sa mga 

bar yo ug ko mu ni dad. Sa pa na hong lang kub nii ning re 

port, mas dag han pa gi ha pon ang na bik ti ma gi kan sa 

mga gi tar get ng mga ko mu ni dad. Par ti ku lar din hi ang 

pu gos nga pag pa bak wit ug dis lo ka syon nga na ka re kord 

og ka pin 4,340 ka bik ti ma. Mo ka bat usab sa 1,000 ang 

bik ti ma sa blo ke yo sa pag ka on ug eko no mi ya. 

Ang maong mga ihap usa la mang ka hu lag way sa 

li bo an ka bik ti ma. Par ti ku lar sa ka so sa pagblo ke yo, 

ang na re kord nga ihap sa mga bik ti ma sa usa ka lung 

sod pa lang sa is la sa Min do ro. Adu na pay upat ka 

lung sod sa maong is la, ug usa sa La nao del Sur ang wa 

la na ka re port sa ihap mga bik ti ma.

Ma luk pa non ug pa tu ra gas ang maong mga ata ke, 

nga da yag nga wa laypag ta gad sa kaa yu han sa mga bul 

ne rab leng sek tor sa ma sa ti gu wang, ka ba ba yenan ug 

mga ba ta. Sa gad, ang maong mga ka la pa san adu nay ka 

kum bi nang tag du gay nga oku pa syon, pag pa ngan yon, 

ug pag pa mom ba ug istra ping gi kan sa ere. (Ba sa ha ang 

ka la bot nga re port sa cpp.ph.)

Gi kan 2020, pa da yon nga na ka re kord og la bing dag 

hang bik ti ma sa mga ata ke sa ko mu ni dad, bi san ang 

maong ka la pa san wa la na ka re kord sa pi na ka dag hang 

ihap sa in si den te. Su bay sa mi la bayng mga ta ho, ang 

giu sang ihap sa mga bik ti ma sa mga ka so sa pu gos nga 

pag pa bak wit ug blo ke yo mi ka bat sa ka pin 37,000 (51 ka 

ka so) niad tong 2020 ug ka pin 23,000 (27 ka ka so) niad 

tong 2021. (Tana wa: Ta la ha na yan 3. Ti nu ig nga te ror)

Ma hi le ra usab isip ata ke sa ko mu ni dad ang di nag 

hang pag pang da kop ug pag pang pri so niad tong Hun yo 

9 sa gi ta wag og Ti nang 94. Ki ni ang ta wag sa gru po sa 

mga maguu ma ug ilang mga tig su por ta nga nag lun sad 

Talahanayan 2. Ang mga biktima
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Talahanayan 4. Gidut-ang mga prubinsya

og ko lek ti bong bung ka lan sa Hacien da Ti nang sa 

Concepcion, Tar lac. Ang maong ka so nag pa da ku sa 

ihap sa mga bik ti ma (166) sa paga res to ug de ten 

syon kum pa ra sa mi la bayng ka tu nga sa tuig (135), 

bi san pa og mi ga may ang ihap sa mga ka so kum pa ra 

sa pa re hong pa na hon (49 ngad to sa 31). 

Gi dut-an

ang ubang pru bin sya

Sa ula hing arang ka da sa pa sis mo ni Du ter te, ma 

ma tik dan ang pag dag han sa mga bik ti ma sa mga 

pru bin sya sa Agu san del Nor te, Occi den tal Min do ro, 

Ma gu in da nao, Ifu gao ug Tar lac. (Tana wa: Ta la ha 

na yan 4. Gi dutang mga pru bin sya) 

Mi sa ka usab ang ihap sa mga bik ti ma sa Neg ros 

Occi den tal, nga nag ta ho sa pi na ka dag hang ka so sa 

pag la pas (21) su lod sa pa na hong lang kub. Gi sun dan 

ki ni sa Sor so gon nga adu nay 15 ka ka so, ug Met ro 

Ma ni la (12 ka ka so). Gi kan 2020, ang ula hing naa 

soy nga lu gar na ka si na ti sa ma ka nu na yong mga pag 

pang la pas sa taw ha nong ka tu ngod.

Ma sul ting na hi mong po kus sa mga ata ke sa re hi 

meng Du ter te ang mga pru bin syang na his gu tan. Sa 

pi kas ba hin, ma ma hi mong wa la ma ta ho ang gra be 

pa gi ha pong pag pang la pas sa laing pru bin sya tu ngod 

sa mas li mi ta dong mga pa maa gi pa ra ma pa da ngat sa 

mga lu mu lup yo ang mga pag pa nga ta ke ka ni la. Pa 

nang li tan, gi kan 2020 ka nu nay la kip ang Northern 

Sa mar sa adu nay mga pi na ka dag hang na ta ho nga 

pag pang la pas. Gi kan sa 78 nga ka so niad tong ula 

hing kwar to sa 2021 na ka re kord la mang og du ha ka 

ka so sa pru bin sya. In gon man, sa gad nga unod sa 

mga ba li ta ang mga pa nag sang ka ta li sa BHB ug 

mga sun da lo ug pu lis, nga ti ma il han sa gra beng ope 

ra syong mi li tar sa pru bin sya. 

Ba ngis sa mga re bo lu syo nar yo

Tu ngod wa lay ba la od sa gu bat nga gi nai la ug gi 

na res pe to, mao nang mga ma luu gon kung ma kiga 

way ang ar ma dong mga gin sak pan sa mi la bayng re hi 

men. Sa pa na hong lang kub nii ning re port, di li mou 

bos sa 15 ka Pu lang mang gu gu bat ug li der sa Par ti do 

Ko mu nis ta ng Pi li pi nas nga wa lay ka pa si dad nga mo 

su kol ang gi pa tay sa mga ele men to sa AFP ug PNP. 

Na hi mong la kip sa hu gaw nga tak ti ka sa re hi men ang 

pag li ki da sa na dak pan nga re bo lu syo nar yo aron ta bu 

nan ang mga pag pang la pas sa mga lag da nga nag 

lang kub sa mga su ma sal mot sa gye ra.

La kip din hi ang may sa kit nga kon sul tant sa Na 

tio nal De mocra tic Front of the Phi lip pi nes (NDFP) 

nga si Ped ro Co das te (Ka Gon yong) ug usa ka Pu 

lang mang gu gu bat nga si Ka Sandro nga nag paa yo 

usab. Gi da git ang du ha sa gi sakan ni lang ba lay sa 

Ca ga yan de Oro City niad tong ika tu long se ma na sa 

Ene ro ug pi pi la ka ad law nga gi tortyur. Gi pa lu taw 

sa 4th ID ang ilang mga pa tayng la was sa sag bu 

tong ba hin sa Ba ra ngay Ka la bu gao, Im pa sugong, 

Bu kid non ug gi pa ga was nga pa re hong na ma tay sa 

pa nag sang ka.

In gon nii ni usab ang pa maa gi sa pag pa tay sa 

mga li der sa Par ti do nga si lang Me nandro Vil la 

nueva ug Sandra Re yes niad tong Di syembre 2021. 

Pa re hong na dak pang bu hi ang du ha ka kau ban, gi 
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Talahanayan 5. Teror sa eleksyon
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tortyur ug gi pa tay sa ga maga mang pa nag sang ka. Sam 

tang, wa la pa gi ha pon gi pa lu taw ang mga kon sul tant sa 

NDFP nga si na Ezequiel Da gu man ug Ed win Alcid nga 

mag ka su nod nga gi da git sa ma nag la hing pru bin sya 

niad tong unang se ma na sa Ene ro. Usa pa ka si bil yan 

nga kau ban ni Alcid ang gi da may sa pag da git. 

Nag kag ra beng te ror

sa pa na hon sa elek syon

Ang elek syon ang usa sa ta taw nga yug to sa ula 

hing mga bu lan ni Rod ri go Du ter te sa po der, kung asa 

gi kum bi na sa di nag kung elektro ni kong pag pang lim 

bong ang mga ata ke ba tok sa mga pang ma sang or ga ni 

sa syon. Na pa ling kod sa maong pag pang lim bong ug 

pag pang ha si si Marcos Jr ug si Sa ra Du ter te nga nag pa 

hiu li sa gi ka si la gang pa mil yang Marcos, ug nag si gu ro 

sa pag pa bi lin sa pa mil ya sa ti ra nong Du ter te sa ga hum. 

Nag da hum si Rod ri go Du ter te nga maong paa gi ma ka 

li kay si ya sa pag pa ni ngil sa mga bik ti ma sa iyang kri 

men.

Sa ki na ti bukang re kord, gi sa la ang mga ka song 

mai lang di rek tang lam bi git sa elek syon, na ka re kord sa 

di li mou bos sa 44 ka lainla ing ka so sa pag pang la pas sa 

taw ha nong ka tu ngod. Pi na ka dag han din hi (24) mga ka 

so sa pag pang hul ga, pag pa migot ug in ti mi da syon nga 

na ka pun tir ya sa mga or ga ni sa dor ug tig su por ta sa Ma 

ka ba yan. Ka sum pay ki ni sa 77 ka ka so sa pa re hong 

mga pag pang la pas sa unang ka tu nga sa bu lan, nga nag 

pa ki ta sa sus te ni dong ata ke sa mga na his gu tan. (Tana 

wa: Ta la ha na yan 5. Te ror sa Elek syon)

Pi na ka dag han ang na hi mong bik ti ma sa Cavi te, hu 

man ti ni bu uk nga gi lam bi git ni Rep. Je sus Cris pin Re 

mul la (Ka li him sa De partment of Jus tice sa ka sam ta 

ngan) sa ar ma dong re bo lu syo nar yong ka li hu kan ang 

47,000 nga mi sal mot sa ra ling pang kam pan ya sa Rob re 

doPa ngi li nan tan dem niad tong Mar so 4. Pi pi la ka ad 

law hu man nii ni, 11 ka or ga ni sa dor ug myembro sa Ma 

ka ba yan ang gia res to sa Si lang sa maong pru bin sya.

Adu na usay pi to ka bik ti ma sa ekstra hu di syal nga 

pag pa tay, ug unum ka gi da git.

May mga ad law

sa pag pa ni ngil

Bugat nga ha git alang sa mga bik ti ma, pa mil ya 

ug mga tig pa na li pud sa taw ha nong ka tu ngod nga 

kabo ton ang hus ti sya sa ba ngis ug hu gaw nga gye ra 

sa mi la bayng re hi men, ila bi na nga la baw pang na hi 

mong hi wi ang mga ata ke sa mi li tar ug pu lis sa ka 

taw han ila lum sa gub yer nong Marcos 2. 

Un sa man ka da ku ang ba bag, pur si gi do ang ka 

taw han sa pag pa nu bag kang Rod ri go Du ter te sa 

iyang mga kri men sa gu bat, la kip ang iyang mga 

ber du gong ku man der ug he ne ral. Nag ka ku sog usab 

ang sing git sa pag pa hu nong sa pag pa mom ba ug 

pag pa ngan yon, ug pag di re her sa US sa kontrain sur 

hen si yang gye ra sa na sud. Du gang pa, ang mga pa 

ning ka mot sa ka taw han alang sa hus ti sya gi na tu bag 

sa BHB sa pag si lot sa ber du gong mga yu nit sa mi li 

tar ug pu lis ug sa ilang mga ku man der.


