
N
ag ta pos ang re hi men ni Rod ri go Du ter te na 

tig mak ang ba yan sa du go ng lak sang li bong 

bik ti ma ng bi gong to doge ra ng ti ra no. Na pa 

ka ha ba ng lis ta han ng mga ka so ng abu sa dong mga 

sun da lo at pu lis na gi na his at di na has ang sam ba ya 

nan sa utos ng kri mi nal sa dig ma. Sa hu ling big was 

ng buk tot na ge ra ni Du ter te ni tong unang ha ti ng 

2022, li buli bo pang si bil yan at wa langla ban na mga 

re bo lu syo nar yo ang si nak lot ng mga pag la bag sa ka 

ra pa tangtao.

Nai ta la ng Ang Ba yan (AB) ang di ba ba ba sa 137 

ka so ng iba’t ibang an yo ng pag la bag mu la Ene ro hang 

gang Hun yo 2022. Umaa bot sa 5,843 ang na ging bik ti 

ma ng mga ka song ito, kung saan ma hi git 91% ay bik ti 

ma ng mga ata ke sa ko mu ni dad. May 166 bik ti ma na 

man ng mga paga res to at de ten syon. Sa man ta la, 40 in 

di bid wal ang ekstra hu di syal na pi nas lang, at may pi tong 

iba pang na ka lig tas na ti nar get din ng mga pag pa tay. 

(Tingnan: Ta la ha na yan 1. Mga Pag la bag) 

Hu ling ini la bas ng AB ang ti ni pong mga ulat sa ka 

ra pa tangtao noong unang ling go ng Di syembre 2021. 

Ma ta pos ang na sa bing ulat, na ka pag ta la pa ng sam pung 

bik ti ma ng pag pas lang sa loob la mang ng bu wang iyon. 

May ro ong 1,560 re si den te rin sa li mang ba ra ngay sa Pa 

lim bang, Sul tan Ku da rat ang pwer sa hang pi nag bak wit 

noong Di syembre 9, at 160 na man sa Ca piz at Iloi lo sa 

da la wang ling gong mi li ta ri sa syon noong Di syembre 14

27. Aa bot din sa 100 re si den te ang lu mi kas da hil sa pa 

nga ngan yon sa La go noy, Ca ma ri nes Sur noong Di 

syembre 28.

Hin di mga nu me ro la mang ang li buli bong bik ti ma 

ng ge rang pa nu nu pil ni Du ter te. Ba wat mar ka sa ta la an 

ng mga ber du go ng re hi men ay may ka tum bas na pa 

nga lan ng mag sa sa ka, ka tu tu bo, mang ga ga wa at iba 

pang nag hi hi rap at aping uri at sek tor. Sa si mu la’t sa pul, 

si la ang  du ma nas ng pi na ka ma ti tin ding ata ke. Bi nu bu 

sa lan ma ging ang ka ni lang mga si gaw pa ra sa ka ta ru 

ngan. 

Mu la Ene ro hang gang Hun yo, na ngu ngu na sa lis ta 

han ng mga bik ti ma ay mga ka tu tu bo (2,206), mang ga 

ga wa (2,000) at mag sa sa ka (1,514). (Tingnan: Ta la ha 
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na yan 2. Ang mga Bik ti ma) Ka su nod ni la sa lis ta han ng 

mga bik ti ma ay ang ka ni lang mga kau ri at ta ga pag ta gu 

yod ng ka ni lang ka pa ka nan mu la sa mga prog re si bo at 

mi li tan teng or ga ni sa syon, at mga kri ti ko ng gub yer no. 

Uma bot sa 78 ang mga bik ti mang ka sa pi ng mga sa ma 

hang pang ma sa sa ila lim ng Ma ka ba yan at Ba yan.

Ang mga nang ga his: ang mga mer se nar yo sa Ar 

med Forces of the Phi lip pi nes (AFP) at Phi lip pi ne Na 

tio nal Po lice (PNP), kap wa mga uni por ma do o nag bi 

hissi bil yan. Ang mga pa ma ma ra an sa pag sa kop sa mga 

ko mu ni dad, pag ba ban sag na “te ro ris ta” na ka lau na’y 

wa lang min tis na hu ma han tong sa asa si na syon, pag du 

kot, paga res to at tortyur, ay ilan la mang sa mga na tu tu 

nan ni la mu la sa mga ta ga pa yo at ta ga sa naymi li tar ng 

US. Mu la sa in doktri na syon, pon do, ar mas at tau nang 

mga pag sa sa nay, epek ti bo si lang na gi ging bi sig ng mi li 

tar ng US sa to doge rang kontrain sur hen sya sa ban sa. 

Ma ra mi han ang tar get  

Ni tong 2022, umaa bot na sa 166 ang bi lang ng mga 

ba tal yong pang kom bat ng AFP at PNP, na mas ma ra mi 

ke sa nag da ang taon. At du ma lu hong nga ang mga ito sa 

mga bar yo at ko mu ni dad. Sa pa na hong sak law ni tong 

ulat, na ngu ngu na pa rin sa da mi ng si nak lot na bik ti ma ay 

ang mga pag la bag na tu ma tar get sa mga ko mu ni dad. Par 

ti ku lar di to ang pwer sa hang pag pa pa bak wit at dis lo ka 

syon na nag ta la ng ma hi git 4,340 bik ti ma. Aa bot din sa 

1,000 ang bik ti ma ng blo ke yo sa pag ka in at eko nom ya. 

Ang mga bi lang na ito ay ba hag yang la ra wan la 

mang ng lak salak sang bik ti ma. Par ti ku lar sa ka so ng 

pagblo ke yo, ang nai ta lang bi lang ng mga bik ti ma ay sa 

isang ba yan la mang sa is la ng Min do ro. May apat na 

ba yan pa sa na tu rang is la, at isa sa La nao del Sur ang 

hin di na ka pag ta la ng mga bik ti ma.

Ma la wa kan at wa lang pag ta ta ngi ang mga ata keng 

ito, na ta ha sang nag wa wa langba ha la sa ka pa ka nan ng 

mga bul ne rab leng sek tor tu lad ng ma ta tan da, ka ba bai 

han at mga ba ta. Ka li mi tan, ang mga pag la bag na ito ay 

may ka kum bi nang ma ta ga lang oku pa syon, pa nga ngan 

yon, at pam bo bom ba at istra ping mu la sa ere. (Ba sa hin 

ang kaug nay na ulat sa cpp.ph.)

Mu la 2020, tu luytu loy na nag ta la ng pi na ka ma ra 

ming bik ti ma ang mga ata ke sa ko mu ni dad, ka hit pa ang 

pag la bag na ito ay hin di nag ta la ng pi na ka ma ra ming bi 

lang ng in si den te. Batay sa nagdaang mga ulat, ang 

pinagkumbinang bilang ng mga biktima sa mga kaso ng 

pwersahang pagpapabakwit at blokeyo ay ma higit 37,000 

(51 kaso) noong 2020  at mahigit 23,000 (27 kaso) noong 

2021. (Tingnan: Ta la ha na yan 3. Taunta ong te ror)

Mai ha ha nay din bi lang ata ke sa ko mu ni dad ang 

ma ra mi hang pag da kip at pag ku long noong Hun yo 9 sa 

ti na gu ri ang Ti nang 94. Ito ang ta wag sa gru po ng mga 

mag sa sa ka at ka ni lang mga ta ga su por ta na nag lun sad 
Talahanayan 3. Taun-taong teror
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ng ko lek ti bong pag sa sa ka sa Hacien da Ti nang sa 

Concepcion, Tar lac. Ang bi lang na ito ay nag pa la ki 

sa bi lang ng mga bik ti ma (166) ng paga res to at de 

ten syon kum pa ra sa nag da ang ka la ha ting taon (135), 

ka hit pa lu mi it ang bi lang ng mga ka so kum pa ra sa 

pa re hong pa na hon (49 tu ngong 31). 

Bi na li ngan

ang ibang pru bin sya

Sa hu ling si kad ng pa sis mo ni Du ter te, ka pan sin

pan sin ang pag da mi ng mga bik ti ma sa mga pru bin 

sya ng Agu san del Nor te, Occi den tal Min do ro, Ma 

gu in da nao, Ifu gao at Tar lac. (Tingnan: Ta la ha na yan 

4. Pi nun tir yang mga pru bin sya) 

Tu ma as din ang bi lang ng mga bik ti ma sa Neg 

ros Occi den tal, na nag ta la ng pi na ka ma ra ming ka so 

ng pag la bag (21) sa loob ng pa na hong sak law. Si nu 

sun dan ito ng Sor so gon na may 15 ka so, at Met ro 

Ma ni la (12 ka so). Mu la 2020, ang hu ling tat long na 

bang git na lu gar ay du ma nas ng tu luytu loy na mga 

pag la bag sa ka ra pa tangtao.

Ma sa sa bing na ging po kus ng mga ata ke ng pa 

pa ta pos na re hi meng Du ter te ang mga pru bin syang 

na bang git. Sa ka bi lang ban da, maaa ring hin di naiuu 

lat ang ma ti tin di pa ring pag la bag sa ibang pru bin 

sya du lot ng mas li mi ta dong mga pa ra an pa ra mai 

paa bot ng taum bar yo ang mga ata ke sa ka ni la. Ha 

lim ba wa, mu la 2020 ay pa la ging ka bi lang ang 

Northern Sa mar sa may mga pi na ka ma ra ming pag la 

bag. Mu la na man sa 78 na ka so noong hu ling kwar to 

ng 2021 ay nag ta la la mang ng da la wang ka so sa pru 

bin sya. Ga yun man, ma li mit na la man ng mga ba li ta 

ang mga la ba nan sa pa gi tan ng BHB at mga sun da lo 

at pu lis, na tan da ng ma tin ding ope ra syong mi li tar sa 

pru bin sya. 

Asal-ha yop sa mga re bo lu syo nar yo

Pa lib ha sa’y wa lang ba tas ng dig ma na ki ni ki la la 

at ni re res pe to, ka ya’t  mga bar ba ro kung lu ma ban ang 

ar ma dong mga ala gad ng nag da ang re hi men. Sa pa na 

hong sak law ni tong ulat, di ba ba ba sa 15 Pu lang man 

di rig ma at li der ng Par ti do Ko mu nis ta ng Pi li pi nas na 

wa la sa ka ta yu ang lu ma ban ang pi na tay ng mga tau 

han ng AFP at PNP. Na ging ba ha gi ng ma ru ming tak 

ti ka ng re hi men ang pag li ki da sa na da da kip na re bo lu 

syo nar yo upang pag tak pan ang mga pag la bag sa mga 

ali tun tu ning su ma sak law sa mga ka la hok sa ge ra.

Ka bi lang di to ang may sa kit na kon sul tant ng Na 

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

si Ped ro Co das te (Ka Gon yong) at kap wa nag pa pa ga 

ling na Pu lang man di rig ma na si Ka Sandro. Di nu 

kot ang da la wa sa ti nu tu lu yan ni lang ba hay sa Ca ga 

yan de Oro noong ikat long ling go ng Ene ro at ilang 

araw na pi na hi ra pan. Ini li taw ng 4th ID ang ka ni 

lang mga bang kay sa ma su kal na ba ha gi ng Ba ra 

ngay Ka la bu gao, Im pa sugong sa ka ta bing pru bin 

sya ng Bu kid non at pi na la bas na kap wa na ma tay sa 

la ba nan.

Ka ha lin tu lad ni to ang pa ra an ng pag pa tay 

noong Di syembre 2021 sa mga li der ng Par ti do na 

si na Me nandro Vil la nueva at Sandra Re yes. Kap wa 

na da kip nang bu hay ang da la wang ka sa ma, ti 

nortyur at pi na tay sa ga waga wang la ba nan. Sa man 

Talahanayan 4. Pinuntiryang mga prubinsya
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ta la, hin di pa rin ini li li taw ang mga kon sul tant ng NDFP 

na si na Ezequiel Da gu man at Ed win Alcid na mag ka su 

nod na di nu kot sa mag ka hi wa lay na pru bin sya noong 

unang ling go ng Ene ro. Isa pang si bil yan na ka sa ma ni 

Alcid ang idi na may sa pag du kot. 

Tu min ding te ror

sa pa na hon ng elek syon

Tam pok na yug to ng hu ling mga bu wan ni Rod ri go 

Du ter te sa po der ay ang pa na hon ng elek syon, kung 

saan iki num bi na sa ma la ki hang elektro ni kong pan da ra 

ya ang mga ata ke la ban sa mga pang ma sang or ga ni sa 

syon. Ini luk lok ng ga yong pan da ra ya at pan da ra has si 

Marcos Jr at si Sa ra Du ter te na nag pa num ba lik sa ki na 

mu mu hi ang pa mil yang Marcos, at nag ti yak ng pa na na 

ti li sa ka pang ya ri han ng pa mil ya ng ti ra nong Du ter te. 

Umaa sa si Rod ri go Du ter te na sa ga yon ay ma kaii was 

si ya sa panguu sig ng mga bik ti ma ng kan yang kri mi 

nal na mga ge ra.

Si na la sa ka buuang ulat ang mga ka song mai tu tu 

ring na tu wi rang kaug nay ng elek syon, at na ka pag ta la 

ng di ba ba ba sa 44 iba’t ibang ka so ng pag la bag sa ka 

ra pa tangtao. Pi na ka ma ra mi di to (24) ay mga ka so ng 

pag ba ban ta, pang gi gi pit at in ti mi da syon na na ka pun tir 

ya sa mga or ga ni sa dor at ta ga su por ta ng Ma ka ba yan. 

Ka rug tong ito ng 77 ka so ng pa re hong mga pag la bag sa 

nau nang ka la ha ting bu wan, na nag pa pa ki ta ng sus te ni 

dong ata ke sa mga na bang git. (Tingnan: Ta la ha na yan 

5. Te ror sa Elek syon)

Pi na ka ma ra mi ang na ging bik ti ma sa Cavi te, ma ta 

pos buubu ong ida wit ni Rep. Je sus Cris pin Re mul la 

(nga yo’y Ka li him ng De partment of Jus tice) sa ar ma 

dong re bo lu syo nar yong ki lu san ang 47,000 na du ma lo 

sa ra ling pang kam pan ya ng tam ba lang Rob re doPa ngi 

li nan noong Mar so 4. Ilang araw ma ta pos ni to, 11 or ga 

ni sa dor at myembro ng Ma ka ba yan ang ina res to sa Si 

lang sa na tu rang pru bin sya.

May ro on ding pi tong nai ta lang bik ti ma ng ekstra 

hu di syal na pag pa tay, at anim na di nu kot.

May mga araw

ng pa ni ni ngil

Ma bi gat na ha mon pa ra sa mga bik ti ma, pa mil 

ya at mga ta ga pag ta gu yod ng ka ra pa tangtao na 

kam tin ang ka ta ru ngan sa ma lu pit at ma ru ming ge ra 

ng nag da ang re hi men, la lu pa’t sa ila lim ng gub yer 

nong Marcos 2 ay la long na gi ging buk tot ang mga 

ata ke ng mi li tar at pu lis sa ma ma ma yan. 

Gaa no man ka la ki ang ba la kid, pur si gi do ang 

ma ma ma yan sa pag pa pa na got kay Rod ri go Du ter te 

sa kan yang mga kri men sa dig ma, sam pu ng kan 

yang mga ber du gong ku man der at he ne ral. Lu ma la 

kas din ang si gaw ng pag ti gil sa pam bo bom ba at pa 

nga ngan yon, at pag pa pa tak bo ng US sa kontra 

insurhen syang ge ra sa ban sa. Dag dag pa, ang mga 

pag si si kap ng ma ma ma yan pa ra sa ka ta ru ngan ay ti 

nu tu gu nan ng BHB sa pag pa ru sa sa ber du gong mga 

yu nit ng mi li tar at pu lis at ka ni lang mga ku man der.


