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Gi pa ga was ki ni nga ar ti ku lo isip ka par te sa pag sau log sa ika-50 nga ani ber sar yo sa pag ka tu kod sa Ba gong Huk bong 
Ba yan nii ni nga tuig ug gi hu bad sa La rab alang sa mga mam ba ba sa sa Ce bua no. Ma ba sa usab ki ni sa web si te sa Na tio ‐
nal De mocra tic Front-Eas tern Vi sa yas Me dia Office sa 
www.evsirang.blogspot.com. 

Tu go ti akong mag hi mo og da lik yat nga pag ba ‐
lik-tan-aw sa re bo lu syo nar yong pa kig bi sog 
sa ka taw hang Pi li pi no alang sa na sud non ug 

pang ka ti ling bang ka ling ka wa san sa ming la bay nga 
50 ka tuig. Dun-an na ko ang pag lam bo sa Ba gong 
Huk bong Ba yan (BHB) ila wum sa pag pa ngu lo sa 
Par ti do Ko mu nis ta ng Pi li pi nas (PKP) sa usa ka 
ha mu bo nga pang ka say sa yang pag-a soy sa li ma 
ka par te, la kip ang mga umaa bot isip ka ta pu sang par te. 

Mga Tuig sa Pag pun dar, 1969 – 1977 
Gi ti bu ok sa Ko mi te Sentral sa Par ti do Ko mu nis ta ng 

Pi li pi nas ang Ba gong Huk bong Ba yan isip na ngu nang 
instu men to sa pag pu kan sa se mi ko lon yal ug se mip yu dal 
nga nag ha ring sis te ma pi naa gi sa ma la na tong gu bat sa 
ka taw han su bay sa de mok ra ti kong re bo lu syon sa ka taw ‐
han ba tok sa im per ya lis mong US ug lo kal nga ma pa hi ‐
mus la nong mga hut-ong sa dag kong kompra dor ug aga ‐
long yu ta an. 

Gi tu kod sa PKP ang Ba gong Huk bong Ba yan sa Bar rio 
Sta. Ri ta, Ca pas, Tar lac ka ni ad tong Mar so 29, 1969. Sa 
pag su god, di ha lang ki niy 9 ka rip le ug 26 ka mas me nos 
nga ka li dad sa pu sil alang sa 60 ka Pu lang mang gu gu bat 
nga gi lang kob niad tong gi kan sa daang huk bong ba yan ug 
sa mga bag-ong rek lu ta gi kan sa Ma ni la ug Isa be la nga 
kan hi pa na ha ta gan og po li ti ko-mi li tar nga trey ning. 

Ang mga rek lu ta gi kan sa Ma ni la mga sa kop sa PKP 
ug Ka ba ta ang Ma ka ba yan nga nag gi kan sa nag ka dai yang 

mga re hi yon ug gi lan taw nga maoy mag-u mol sa BHB sa 
ma tag ni la ka re hi yon pag ka hu man sa ilang pag ser bi syo 
sa Tar lac. Ang mga rek lu ta gi kan sa Isa be la gi ha ta gan og 
pra yo ri dad sa pag pa da la ngad to sa ilang pru bin sya alang 
sa ka tu yu ang pag pa la pad sa PKP ug BHB. Gi la ki pan si la 
og usa ka sen yor nga kad re nga may taas na nga ka si na ‐
ti an sa ar ma dong pa kig bi sog ug ma sang bu lu ha ton sa 
Sentral Luzon. 

Pwe deng il hong mga tuig sa pag pun dar sa BHB ang 
mga tuig 1969 ngad to sa 1977. Mga tuig ki ni alang sa 
pang-i deo lo hi yang pag tu on alang niad tong mga kad re sa 
PKP nga gia sayn sa BHB, po li ti ko-mi li tar nga trey ning 
alang sa mga Pu lang ku man der ug mang gu gu bat ug ang 
pag dep loy sa mga tem pang-ekspan syon ngad to sa nag ‐
ka dai yang mga re hi yon ila wum sa di rek syon sa Sentral 
Ko mi te sa PKP. 

Gi por ma ang Na sud nong Pang-o pe ra syon nga Ku ‐
mand sa BHB ila wum sa Ko mi syon Mi li tar sa Sentral Ko ‐
mi te sa Par ti do. Gi tak dang ma por ma ang mo su nod nga 
mga de par ta men to: pang pu li ti kang edu ka syo n, pagpla no, 
per so nel ug trey ning, in te lid yens, ope ra syon mi li tar, pro ‐
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duk syo n, lo his ti ka, ordnans ug me di kal. 
Pa gau mo lon usab ang mga Re hi yu nal 

nga Pang-o pe ra syon nga Ku mand ila wum 
sa pag pa ngu lo sa mga Ko mi te sa Par ti do 
sa Re hi yon. Na hi tak da usab nga pa gau mo ‐
lon ang mga pang pru bin sya ug pang distri ‐
tong mga ku mand sa ope ra syon sa mga 
na hi tung dang na ngu long te ri tor yal nga 
mga ko mi te sa Par ti do. 

Nat rey ning ug nag kaa du nay ka si na ti ‐
an ang BHB sa pag lun sad og ge ril yang pa ‐
kig gu bat ug sa pag hi mo ug bu lu ha tong 
ma sa, nga nag la kip sa pang ma sang edu ka ‐
syo n, ma sang pag-or ga ni sa, re por ma sa 
yu ta ug pro duk syo n. Pang la was ug ka li ni san, pang kul tu ra 
nga bu lu ha ton, pag de pen sa sa kau ga li ngon sa ka taw han, 
ar bit ra syon ug hus ti sya, pag ta bang pa na hon sa ka ta lag ‐
man ug pag pa na li pod sa ki nai ya han. 

Gi kan sa 1969 ngad to sa 1971, ming lam bo ang re bo ‐
lu syo nar yong ar ma dong pa kig bi sog sa Tar lac, diin gi kom ‐
bi nar ang ge ril yang mga tak ti kal nga open si ba ug ma sang 
bu lu ha ton hang tud nga naa bot ang ar ma dong ku sog sa 
BHB ngad to sa sob ra 200 aw to ma tik nga rip le nga na ‐
kum pis ka gi kan sa mga pwer sa sa kaa way pi naa gi sa mga 
am bus ug reyd. 

Sa di hang ming bal hin ang sentral nga li de ra to sa PKP 
ngad to sa Isa be la gi kan sa ula hing ba hin sa 1970 ngad to 
sa 1972, nag su god lang ang BHB sa 20 ka aw to ma tik nga 
rip le ug ming dag han ki ni ngad to sa sob ra 300 sa pag ka 
1974. Gi na tos ka kad re sa PKP ang na ha ta gan og po li ti ko-
mi li tar nga trey ning alang sa ekspan syon ngad to sa bag-
ong mga er ya sa nag ka dai yang mga re hi yon. Na pa da la ra 
un ya ki ni nga mga kad re ngad to sa mga pru bin sya sa Ca ‐
ga yan Val ley, Ilocos-Mon taño sa-Pa nga si nan, Central 
Luzon, Sout hern Luzon, Vi sa yas ug Min da nao. 

Mas dag hang mga kad re alang sa ekspan syon ang na ‐
hi mong abi lab le ka hu man sa 1971 nga pag sus pin de sa 
writ of ha be as cor pus ug un ya sa pag dek la rar sa mar ti al 
law ka ni ad tong 1972 tu ngod kay ming-a nib sa BHB ang 
mga na ka ba se-sa-syu dad nga mga ma sang ak ti bis ta nga 
na me lig rong ma da kop. Du gang pang ubay-u bay nga mga 
un dergro und nga kad re ila wum sa Pang ki na ti buk-ang Ka ‐
li hi man sa PKP ang na pa da la ngad to sa nag ka la in la ing 
re hi yon ka ni ad tong 1974. Na pa da li ang na sud nong 
ekspan syon sa PKP ug BHB sa Ka ba ta ang Ma ka ba yan, 
mga un yon sa ma mu muo ug mga aso sa syon sa mag-uu ‐
ma. 

Sa in gon ka tempra no sa 1972, ang mga re hi yu nal nga 
ko mi te sa PKP ug mga re hi yu nal nga ku mand sa ope ra ‐
syon sa BHB na tu kod na sa Ca ga yan Val ley, IMP, Central 

Luzon, Sout hern Luzon, Eas tern Vi sa yas, Central Vi sa yas, 
Wes tern Vi sa yas ug Min da nao. Sa mi su nod nga ka tui gan, 
ming lu taw ang mga re hi yu nal nga ku mand sa ope ra syon 
sa BHB did to sa Ca ga yan Val ley, Cor dil le ra ug Ilocos, 
Sout hern Luzon, Wes tern Vi sa yas, Central Vi sa yas ug 
Eas tern Vi sa yas. Ug ka ni ad tong 1976, gi sug dan na sa re ‐
hi yu nal nga Ko mi te sa Par ti do sa Min da nao ang pag tu kod 
sa pi pi la ka pang re hi yon nga ku mand sa ope ra syon sa 
BHB. 

Sa mga tuig sa pag pun dar gi kan sa 1969 ngad to sa 
1977, ang po kus sa pi na ka ma ka nu na yon ug pi na ka ma ‐
lam pu son nga mga tak ti kal nga open si ba nag bal hin-bal ‐
hin sa nag ka la in la ing re hi yon, de pen de sa pag ka ma lam ‐
pu son sa ma sang bu lu ha ton ug sa ka ma pa nga ha son sa 
mga Pu lang ku man der ug mang gu gu bat. Gi kan sa 1969 
ngad to sa 1971, ang po kus did to sa Tar lac; gi kan sa 1972 
ngad to sa 1975, Isa be la, Ifu gao, Qui ri no, Au ro ra, Pam ‐
pa nga, Ba ta an, Quezon, Ca ma ri nes Sur, Albay, Sor so gon, 
Neg ros ug mga pru bin sya sa Pa nay; ug gi kan sa l975 
ngad to sa 1977, Sa mar ug pi pi la ka pru bin sya sa Min da ‐
nao. 

Sa pag ka-1977, ming-a bot ang ar ma dong ku sog sa 
BHB sa le bel sa 1,500 aw to ma tik nga rip le. Apan ming ‐
pon do ug ming lu ya ang BHB sa Isa be la tu ngod sa sa yop 
sa pag du gay og maa yo sa di li ta wu hon nga lu gar sa la ‐
sang gi kan sa 1974 ngad to sa 1976, lu yo sa man do sa 
sentral nga pa ngu lo han ngad to sa pang re hi yon nga ko mi ‐
te sa Par ti do sa pag bal hin sa mga kum pan ya sa BHB 
ngad to sa pru bin sya sa Ca ga yan. Apan ang pag pon do sa 
BHB sa Isa be la na tug ba ngan sa pag tu bo nii ni sa ubang 
lu gar sa Ca ga yan Val ley, Northern Luzon ug sa ti bu ok 
na sud. 

Du gang nga Pag tu bo ug mga Ma yor nga 
Ka say pa nan, 19781991 

Ang lig-ong pun da syon nga na pa hi lu na sa tuig 1969-
77 ug ang ka dag han sa mga sa kop sa PKP ug BHB nga 
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nag hu pot sa teor ya ug prak ti ka sa Marxis mo-Le ni nis ‐
mo-Maois mo, sa ki na ti buk-ang lin ya sa de mok ra ti kong 
re bo lu syon sa ka taw han ug sa pang-or ga ni sa syong di ‐
sip li na sa de mok ra ti kong sentra lis mo ming-u bay sa 
nag kag ra beng so syo -e ko no mi ko ug pang pu li ti ka nga 
kri sis sa nag ha ring sis te ma ug maoy na kai ngon sa pa ‐
da yong pag tu bo sa BHB ngad to sa 3,000 aw to ma tik nga 
rip le sa 1981 ug un ya ngad to sa 5,600 aw to ma tik nga 
rip le sa 1985. 

Gi se gu ro sa sentral nga pa ngu lo han sa PKP nga 
kung ka nus-a ma ngi na hang lan ang pi la ka mas lu ya nga 
re hi yon og su por ta ug ta bang sa kad re ug ar mas, ma ku ‐
ha ki ni ni la sa mas kus ga nong mga re hi yon. Sa di hang 
ming ku sog ang mga pwer sa sa BHB sa Eas tern Vi sa yas 
gi kan sa 1976 ngad to sa 1979, gi dep loy sa Par ti do ang 
ubay-u bay sa iyang mga kad re, mang gu gu bat ug ar mas 
ngad to sa Neg ros ug Min da nao ka ni ad tong 1979. Apan 
ka nu nay mang giaw hag ang BHB sa ma tag re hi yon nga 
mag sap rak ti ka sa pag sa lig-sa-kau ga li ngon ug mo tu bo 
pi naa gi sa pag pa kig bi sog. 

Ang pi na maa yong mga re hi yon sa his gu ta nan sa ka ‐
sub sub ug ka ma lam pu son sa mga tak ti kal nga open si ba 
gi kan sa 1981 pa ta as mao ang Eas tern Vi sa yas, Min da ‐
nao, Neg ros, Northern Luzon, Bicol ug Central Luzon. 
Ang pi na kae pek ti bong mga por ma syon sa kom bat mao 
ang mga kum pan ya o pla tun nga ma pun-an sa mga ar ‐
ma dong tem pang pro pa gan da ug na pa ngu lo han sa mga 
ku man der nga ba tid sa pagpla no ug ma pa nga ha son. 

Nag kaa du nay maa yong ba lan se ang mga pwer sa sa 
BHB sa mga re hi yon sa Eas tern Vi sa yas, Bicol, Sout hern 
Ta ga log ug Ca ga yan Val ley sa re la ti bong kon sentra dong 
pwer sa (ber ti kal) ug re la ti bong na ka dis pers nga pwer sa 

(ho ri son tal). Nag pa sa bot usab ki ni sa maa yong ba lan se 
ta li sa open si bang ka ka ya han ug ba seng ma sa. Gi hup ‐
tan sa Par ti do, pang ma sang mga or ga ni sa syon ug mga 
or ga no sa ga hum pang pu li ti ka ang dag hang tra ba hu on 
sa mga yu nit sa BHB nga nag ha tag nii ni ka ni la og mas 
da kong pa na hon ug opor tu ni dad sa pag lun sad og mga 
tak ti kal nga open si ba. 

Gi kan sa 1981 hang tud 1985, ang BHB sa Min da nao 
maoy na ka ang kon sa pi na ka dag han ug pi na ka dag kong 
ka dau gan sa mga tak ti kal nga open si ba sa di hang gi pa ‐
dag han ni ya ang iyang mga kum pan ya ngad to sa li ma. 
Apan ang du gang nga pas pas nga pag tu kod sa na pu lo 
pa ka kum pan ya ug ang wa la sa pa na hon nga ber ti ka li ‐
sa syon sa pwer sa gi hi mo sa ka wa la sa pag ha tag og 
aten syon sa bu lu ha tong ma sa ug sa pag pa lig-on sa ba ‐
seng ma sa. Dau tan ang na hi mong re sul ta sa “Wa la” 
nga opor tu nis tang sa yop. 

Na ki ta sa Ple num sa KS sa 1985 nga ang ar ma dong 
ku sog sa BHB sa ti bu ok na sud sa 1985 ming-a bot sa le ‐
bel sa 5,600 aw to ma tik nga rip le ug du gang pang ming ‐
dag han ngad to sa 6,100 aw to ma tik nga rip le sa 1986 ug 
du gang pa ga yud nga na du ga ngan og pi pi la ka ga tos sa 
1987. Ming dag han ang ar ma dong ku sog sa BHB sa ti bu ‐
ok na sud tu ngod sa tuk mang lin ya, ka ha nas, kai sog ug 
taas nga di wa sa pag sak ri pi syo ug pag sil be sa ka taw han 
sa mga kad re ug sa kop sa PKP ug sa mga Pu lang mang ‐
gu gu bat ug ku man der ug sa nag ka pas pas nga pag ka du ‐
not sa pang ka ti ling bang mga kon di syon ug sa nag ta ub 
nga pag pa kig bi sog sa ka taw han ba tok sa pa sis tang dik ‐
ta du rang Marcos. 

Na kab-ot ang mga ka dau gan lu yo sa pag tu maw sa 
mga sa yop nga ide ya ug ma yor nga mga ka say pa nan sa 
sentral nga pa ngu lo han sa PKP ug sa pi pi la ka re hi yu nal 
nga Ko mi te sa Par ti do. Niad tong 1979 may ming lu taw 
nga ide ya su lod sa KS sa PKP nga ang gu bat sa ka taw ‐
han di ha na sa aban teng yug to. Na hi ad to ki ni sa du gang 
nga ide ya nga ta lia bot na “ang ang-ang sa estra te hi ‐
kong kontra-o pen si ba.” Wa lay gi su ka ran nga ka ma tuo ‐
ran ang maong ide ya ug wa la ki ni ma hi ta bo apan na ka ‐
ag hat ki ni og nag ka dai yang mga “Wa la” nga opor tu nis ‐
tang ten den sya sa pag hu na hu na ka ba hin sa mga pag ‐
lak tod ngad to sa hing pit nga ka dau gan. 

Sa in gon ka tempra no pa sa 1981, may nag li bot na 
nga su he ti bong ide ya sa pi pi la ka sa kop sa KS nga nag ‐
ma lam pu son ang pa sis tang dik ta du rang Marcos sa pag ‐
li wag sa Pi li pi nas ngad to sa usa ka in dustri yal nga ka pi ‐
ta lis tang na sud. Nag pa lu taw ki ni og Tuo ug “Wa la” nga 
opor tu nis tang mga ten den sya. 

Buot sa Tuong opor tu nis tang ten den sya nga wag ta ‐
ngon ang pag pa ngu lo sa PKP ug sa hut-ong ma mu muo 
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sa Na tio nal De mocra tic Front ug hi mu ong prin si pal nga 
pa kig bi sog ang le gal nga por ma sa pa kig bi sog sa ar ma ‐
dong pa kig bi sog sa ilang pag yuk bo sa mga an ti-Marcos 
nga mga reak syu nar yo. Sa pag su god, nag su kad ang “Wa ‐
lang” opor tu nis tang ten den sya sa sa yop nga ide ya nga 
naa bot na sa BHB ang “a ban teng yug to” sa estra te hi kong 
de pen si ba ug ka ya nang ipa tu man ang mo su nod nga 
estra te hi kong kontra-o pen si ba. 

Ang pi na ka na ka da ut nga lin ya mao kad tong sa “Wa ‐
lang” opor tu nis tang Red Area-Whi te Area (RAWA) nga 
lin ya sa Min da nao, nga na na wa gan sa mga wel gang ba ‐
yan sa mga ur ban nga lu gar, pag pa ku sog sa ar ma dong 
par ti sa nong pa kig gu bat sa ka syu da ran ug sa wa la sa pa ‐
na hon nga re gu la ri sa syon sa BHB ug hi mu on na lang ki ‐
ning usa ka hing pit nga mi li tar nga pwer sa. 

Sa di hang nag re sul ta og mga ka pil de han ang lin ya, 
gi pa lu taw sa mga “Wa lang” opor tu nis ta ang ka li sang, gi ‐
han-ok ang pa sa ngil sa mga ka pil de han ngad to sa mga 
“de ep pe net ra ti on” (la wum nga na ka su lod o DPA) nga 
mga ahen te, ug nag pa ham tang og si lot sa mga gi du da ‐
hang mga kad re ug ma sang ak ti bis ta nga wa lay “due 
process” (kaa nga yang pagpro se so) pi naa gi sa Kam pan ‐
yang Ahos. Isip re sul ta sa “Wa lang” opor tu nis tang ka ‐
say pa nan, ming ku pos og maa yo ang ba seng ma sa ngad to 
sa sob ra 50 por sye nto did to sa Min da nao ug na me no san 
ang ar ma dong ku sog sa BHB og sob ra 1,000 aw to ma tik 
nga rip le. 

May na hi ta bong su sa mang “Wa lang” opor tu nis tang 
ka say pa nan nga gi sun dan sa an ti-DPA nga mga “witch 
hunt” (wa lay su ka ra nang mga im bes ti ga syon ba tok sa 
mga gi ta ha pang kaa way) sa ubang mga re hi yon apan sa 
mas me nos nga ka lang ko ban sa nag ka dai yang pa na hon 
sa is la sa Neg ros, Ma ni la-Rizal, Sout hern Ta ga log, Cor ‐
dil le ra ug Ca ga yan Val ley. Ang sa gad nga na hi ta bo mao 
nga ang na pun dar nga ku sog sa BHB ug ang ka dag ha nan 
sa mga maa yong kad re ug sa kop pa da yong na ka pa ngi ba ‐
baw sa “Wa lang” opor tu nis mo ug sa pag lu taw sa an ti-
DPA nga ka li sang. 

Unya gi kan sa 1986 ngad to sa 1989 gi su nod na usab 
sa mga “Wa lang” opor tu nis ta sa sentral nga le bel” ang 
lin ya nga ma kab-ot la mang ang hing pit nga ka dau gan 
kung may ta bang mi li tar gi kan sa ga was; kay kung di li ku ‐
no, mo pon do ang re bo lu syon ug un ya ma pil de na. Sa di ‐
hang na pak yas ang mga pa ni ngu hang mag pa su lod og ar ‐
mas, na de mo ra li sa si la ug gi ku yo gan na sa mga Tuong 
opor tu nis ta sa pag ba tok sa estra te hi kong lin ya sa ma la ‐
na tong gu bat sa ka taw han. 

Pag tulid ug Sub ling Pag pa ku sog, 1992
2001 

Gi kan sa 1992 ngad to sa 1998 na sal bar sa Ika du hang 
Gam ha nang Ka li ho kang Pag tul-id (IGKP) ang PKP, ang 
BHB ug ang ti bu ok re bo lu syo nar yong ka li ho kan sa po sib ‐
leng ki nau ga li ngong-pag ka bung kag o pag ka lum pag sa ka ‐
mot sa kaa way. Di ha sa mga ya weng pu si syon sa PKP ang 
Tuo ug “Wa lang” mga opor tu nis ta ug ming ga mit nii ni sa 
pag pa lu ya ug pag-a ta ke sa Marxis mo-Le ni nis mo-Maois ‐
mo ug sa ki na ti buk-ang lin ya sa de mok ra ti kong re bo lu ‐
syon sa ka taw han. 

Nag yi naw yaw ang mga Tuong opor tu nis ta ka ba hin sa 
“po pu lar nga de mok ra sya” aron ata ke hon ang na ngu long 
pa pel sa pro le tar ya do ug sa PKP sa re bo lu syo n. Gi ba sol 
ni la ang lin ya sa ma la na tong gu bat sa ka taw han sa ku no 
ka pak ya san nga ma ma hi mong ka par te sa pag pa ngi ba baw 
sa re hi meng Aqui no sa pa sis tang dik ta du rang Marcos. 
Nag pi nu tak pu tak si la sa mga Gor bachovi te, Trotskyi te, 
bur ges-li be ral ug uban pang pe ti bur ges nga mga da la gan 
sa pang hu na hu na. 

Gi ba sol usab sa mga “Wa lang” mga opor tu nis ta, ila ‐
bi na ang pi na ka ya wi tang mga ur ban nga in su rek syu nis ta, 
ang estra te hi kong lin ya sa ma la na tong gu bat sa ka taw ‐
han sa ku no ka pak ya san sa BHB sa pag-i log sa ga hum o 
pa ka ku ha og da ko-da kong ba hin nii ni an tes ma hing pit sa 
par ti dong Aqui no ang pag hu pot sa ga hum. 

Nag ngi nal ngal ang mga “Wa lang” opor tu nis ta sa ki ‐
na tas-ang mga pu si syon nga aron ma li ka yan ang pag ka ‐
pon do ug ka pil de han, ki na hang lang ma ka be ne pi syo ang 
BHB sa im por ta syon sa ar mas, bi san kung il hon ang 
Unyon Sob yet nga di li na re bi syu nis ta ug so sya l-im per ya ‐
lis ta aron lang ki ni ma ku ha. Sa su sa mang pa na hon, gi pa ‐
lu bog ni la ang dau tang mga re sul ta sa ilang lin ya sa Min ‐
da nao, nga nag la kip sa witch-hunt nga gi ngan lan og 
Kam pan yang Ahos. 

Antes pa ang pag lun sad sa IGKP sa 1992, nag ma lam ‐
pu son na ang sentral nga pa ngu lo han sa pag ba tok sa 
“Wa lang” opor tu nis tang mga sa yop ug sa an ti-DPA nga 
witch-hunt sa su nod-su nod nga mga re hi yon. Apan ki na ‐
hang lan gi ha pong ilun sad ug ipa tu man ang IGKP aron 
kompre hen si bo ug hing pit nga ma sa way, ma sa lik way ug 
ma tul-id ang mga sa yop pi naa gi sa usa ka ka li ho kang 
pang-i deo lo hi ya ug pang pu li ti kang edu ka syo n. Kay kung 
di li, ma ka pa da yon ang mga sa yop sa pag pa lu ya ug pag ‐
gu ba sa Par ti do. 

Nag-a tu bang og mga ka lis da nan ang IGKP tu ngod 
kay sa ki na ti buk-an nag-u sa ang mga “Wa la” ug Tuong 
opor tu nis ta sa pag-a ta ke sa Par ti do ug pag hi kaw sa mga 
ta wo han ug re kur so sa Par ti do nga kontro la do ni la. Apan 
na ka pa ngi ba baw ang mga ma ti nud-a nong mga kad re ug 
sa kop sa Par ti do ug ang mga Pu lang ku man der ug mang ‐
gu gu bat. Ming tra ba ho si la og maa yo ug nag ma lam pu son 
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sa pag re ko ber sa ka dag ha nan sa ta wo han sa Par ti do ug 
ba seng ma sa nga na wa la tu ngod sa mga sa yop, kri men 
ug pang gu ba nga mga ope ra syon sa “Wa lang” mga 
opor tu nis ta. 

Gi kan sa 1994 hang tud sa 1998, na ka yang ire ko ber 
sa mga pwer sa sa Min da nao ang ka dak-an sa ar ma dong 
ku sog ug ba seng ma sa nga na wa la ka ni ad tong ika du hang 
ka tu nga sa 1980s. Na ka ya ni lang ipa bi lin ang pi pi la ka 
kum pan ya sa BHB sa pi pi la ka ge ril yang pren te sa usa ka 
tuk mang na ba lan seng re la ti bong kon sentra dong pwer sa 
alang sa epek ti bi dad sa mga tak ti kal nga open si ba ug sa 
re la ti bong dis pers nga pwer sa sa pag se gu ro sa igong gi ‐
lap don ug gi lad mong ba seng ma sa. Sa pag ka-1998,na ka ‐
ang kon og ta taw nga du ngog ang First Ba ga ni Com pany 
sa pag ka da kop nii ni sa usa ka bri ga di er ge ne ral sa na ta ‐
ran sa pang gu ba tan. 

Na hi ta bo ang pag re ko ber ug sub ling pag ku sog sa 
BHB sa nag ka dai yang re hi yon nga nai go kan hi sa “Wa ‐
lang” opor tu nis mo. Na lab wan sa le bel sa ku sog sa BHB 
sa 1998 ang le bel an tes ang 1992. Di ha kad toy sob ra 
110 pren teng ge ril ya sa ti bu ok na sud, ka sa ga ran mga 
pla tun inay mga kum pan ya isip ki na ti buk-ang pwer sa ka ‐
da pren te. 

Sa Na tio nal Ca pi tal Re gi on, ming tu bo ang ku sog sa 
mga pwer sa sa na sud non de mok ra ti kong ka li ho kan 
hang tud nga na ka ya nii ning mag lun sad og mga pro tes ‐
tang ak syong ma sa nga sa ka ta pu san maoy na ka pu gos ni 
Estra da nga la ya san ang pa la syo sa pre si den te ug sa in ‐
gon nag re sayn sa iyang pu si syo n. Usa ki ni ka ma gi la kong 
ka dau gan sa IGKP. 

Pag tu bo, Kon ser ba tis mo ug Pag su long, 
2002 – 2019 

Gi lang kob ki ning pa na ho na sa mga re hi meng Arro yo, 
Aqui no ug Du ter te nga nag lun sad og ma pin tas nga mga 
ata ke sa BHB ug sa ti bu ok re bo lu syo nar yong ka li ho kan. 
Na pak yas sa BHB ang ta nang estra te hi kong pang-o pe ra ‐
syong pla no nga nag tu mong sa pag gu ba nii ni. Nap re ser ‐

bar ug na pa tu bo nii ni ang iyang ku sog lu yo sa mga 
estra te hi kong open si ba sa kaa way, sa ma sa Oplan Ban ‐
tay La ya ni Arro yo, Ba ya ni han ni Aqui no ug Ka pa ya pa an 
ni Du ter te. 

Isip re sul ta sa IGKP, pa da yong ming tu bo ang ar ma ‐
dong ku sog sa BHB sa lig-ong mga rip le ug ming pung kay 
ki ni sa 2005 ngad to sa le bel nga nag la hos pa sa mas 
tempra nong 1987 nga pung kay og pi pi la ka ga tos. Apan, 
gi kan 2005, ming ku bos ang ku sog sa BHB og 21.6 por ‐
sye nto su lod sa mi su nod nga upat ka tuig hang tud 2009. 

Ming tu bo na usab og pi pi la ka ga tos ang ar ma dong 
ku sog sa BHB sa aw to ma tik nga mga rip le o mga 11 por ‐
sye nto nga ti ni bu ok nga pag tu bo sa mi su nod nga pi to ka 
tuig, 2009-2016 apan nag pa bi ling ubos sa 12.6 por sye ‐
ntong ubos sa pung kay sa 2006. Du gang ming tu bo og 9 
por sye nto ang ku sog sa BHB sa ika du hang ka tu nga sa 
2016 apan nag pa bi lin di ha sa 4 por sye nto nga ubos sa 
pung kay sa 2005. Gi kan sa ka ta pu san sa 2016 hang tud 
Agos to 2017, ming tu bo ang BHB og sob ra 8 por sye nto ug 
gi la ho san ang kan hing 2005 nga pung kay og 3 por sye ‐
nto. 

Bi san sa to do-to dong gu bat sa re hi meng Du ter te gi ‐
kan sa pag pa da yon nii ni sa kang Aqui nong Ba ya ni han 

ngad to sa pag sa gop ni ya sa kau ga li ngong di ‐
ne sin yo-sa-US nga Oplan Ka pa ya pa an, nag tu ‐
bo ang ku sog sa BHB. Nag pa bi lin ang BHB sa 
Min da nao nga pi na ka-nag ban si wag sa gu bat 
sa ka taw han bi san lu yo sa gi pa la wig nga pag ‐
pa ham tang sa ba la ud mi li tar sa re hi yon ug sa 
wa lay pag ta kas nga pag ga mit sa pag pa mom ba 
ug ekstra hu di syal nga pag pa ma tay aron ma ‐
puy poy ang ar ma dong re bo lu syo n. 

Nag ma lam pu son ang PKP sa pag hi mo sa 
iyang ika du hang Kong re so. Na ka ya nii ning 
pun ti ngon ang sa yop sa kon ser ba tis mo ug sob ‐

rang dis per sal sa gag may nga yu nit sa BHB sa la pad nga 
lu gar isip prin si pal nga sa yop nga maoy na kai ngon sa 
pag pon do ug pag ka gas gas sa BHB ug ma sang ku sog sa 
Luzon ug sa Vi sa yas. Usa ki ni ka sa yop nga di rek tang ka ‐
ba lit-a ran sa sa yop sa “Wa lang” opor tu nis mo nga ming ‐
lu taw sa tuig 1981-83 ug ming tu bo sa nag ka dai yang mga 
re hi yon hang tud sa 1992. 

Nag gi kan ang sa yop sa maa yong ka tu yua nang pa la ‐
pa ron ug pa lad mon ang ba seng ma sa ug ma pa lam bo ang 
ta nang pang pu li ti kang mga re ki si tos. Ug ang sa yop nga 
ten den sya mao ang sob rang pag dis pers sa gag may nga 
mga yu nit alang sa bu lu ha tong ma sa ug pag pa sa gad sa 
na ngu nang ta has sa BHB, ang pag lun sad og mga tak ti kal 
nga open si ba aron ma ka ku ha og ar mas gi kan sa kaa way 
ug pa lig-u non ang BHB. 
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Ang pag dep loy sa pwer sa nga wa lay re la ti bong kon ‐
sentra dong pwer sa alang sa pag lun sad og mga tak ti kal 
nga open si ba, ug inu ba nan sa sob rang dis per sal sa gag ‐
may nga yu nit sa BHB mag re sul ta sa la ta gaw o nag lu taw 
nga mga yu nit nga sa yon nga tar get sa kaa way ug bul ne ‐
rab le nga ma bu tang sa lun say nga de pen si bang mga ak ‐
syo n. Sa pag ka dug mok sa kaa way nii ni nga mga gag may 
nga yu nit, ang ba seng ma sa nga na mug na nii ni ni la ma ‐
wa la sa ka du ga yan, bi san man nga abi lab le pa ki ning 
ma re ko ber sa umaa bot. Ang kon ser ba tis mo nag pa sa bot 
sa pag li kay sa tak ti kal nga mga open si ba, nga na hiu yon 
sa mga kam pan yang pla no sa kaa way sa ma sa Oplan 
Ban tay La ya sa re hi meng Arro yo, kung diin na hia gum 
ang BHB og pag ku pos sa ku sog gi kan sa 2005 paun han. 

Sa pag su god, nag kaa du nay ka lis da nan ang BHB sa 
Min da nao sa pag-al kontra sa mga open si ba sa kaa way 
ila wum sa Oplan Ban tay La ya ug un ya sa Ba ya ni han. 
Apan sa ka du ga yan na ka la hu tay si la ba tok sa kaa way sa 
epek ti bong pag ga mit sa mga ba ta kang tak ti ka sa ge ril ‐
yang pa kig gu bat ug pag pa ka ba tid sa ar te ug syen sya sa 
mga tak ti ka sa kontra-en sir ku lo ba tok sa pag-en sir ku lo 
sa kaa way nga mas dag ko apan may lag yo usab nga lat-
ang. May kaa lam ang mga Pu lang ku man der ug mang gu ‐
gu bat sa pag ga mit sa kum bi na syon sa ba seng ma sa ug 
bu ki ron nga te reyn ug sa ka ma pa nga ha son sa pag lun sad 
og tak ti kal nga mga open si ba ba tok sa ma lu yang mga 
ba hin sa kaa way. 

Sa su sa mang paa gi nga na ka be ne pi syo si la sa ka si ‐
na ti an ug re bo lu syo nar yong mga kad re ug ku man der nga 
gi kan sa Eas tern Vi sa yas ka ni ad tong 1980s, nag pi na am ‐
bit ang PKP ug BHB sa Min da nao sa bu nga sa ilang mga 
ka dau gan sa ilang mga ka sa ma sa Luzon ug sa Vi sa yas, 
ang ilang ka si na ti an ug na tes ti ngan-sa-gu bat nga mga 
kad re ug ku man der, pi naa gi sa pag dep loy nii ni ni la 
ngad to sa mga re hi yon sa Luzon ug sa Vi sa yas. Su kad sa 
2017, na ka ya ni lang al kontra hon ug la hu ta yan ang pag ‐
pa pin tas sa mga ata ke sa kaa way ila wum sa mga kon di ‐
syon sa ba la ud mi li tar. 

Naes tab li sar na ang usa ka kus ga non ug ti bu ok na ‐
sud nga su ka ra nan sa du gang nga pag su long sa gu bat sa 
ka taw han. Po sib le na ka rong mag lun sad og mas sub sob 
ug mas ma pa nga ha song mga tak ti kal nga open si ba sa 
na sud non nga ka lang ko ban ba tok sa mga ma hu yang nga 
ba hin sa kaa way. Ki ni nga mga ma hu yang nga ba hin 
anaa sa mas dag hang lu gar nga ka yang ire in pors sa kaa ‐
way ug bi san kung na ka po kus ang pwer sa sa kaa way 
ma but yag da yon nii ni ang iyang mga ma hu yang nga ba ‐
hin inig ka dep loy ni ya. 

Su kad sa ka ta pu sang kwar to sa 2017, nag kaa du nay 
sig ni pi kan teng pag dag han sa mga tak ti kal nga open si ba 

sa BHB sa na sud non nga ka lang ko ban tan di sa taas nga 
pa na hon an tes nii ni. Hu man ikon sentra ang 75 por sye nto 
sa ilang ku sog sa Min da nao, na pa da la na og ba lik sa mga 
ar ma dong pwer sa sa kaa way ang sob ra 10 por sye nto sa 
ilang ku sog ngad to sa Vi sa yas ug Luzon tu ngod sa gi pa ‐
pin tas nga ar ma dong pag ba tok did to. 

Mga Pang lan taw sa Umaa bot sa BHB 
Nag tu mong ang ka sam ta ngang 5-tu ig nga pla no 

(2017-2021) sa Ko mi te Sentral sa pag pa su long sa an ti ‐
pa sis ta, an tip yu dal ug an ti-im per ya lis tang ka li ho kan ug 
sa pag pu kan sa ti ra ni kong re hi meng US-Du ter te, ug dad-
on ang ma la na tong gu bat sa ka taw han ngad to sa aban ‐
teng par te sa estra te hi kong de pen si ba, aron maa bot ang 
gang ha an sa estra te hi kong pag ka pa tas. 

Na na wa gan ang prog ra ma sa pag pa ku sog sa an ti pa ‐
sis tang ahi ta syo n, pro pa gan da, pang-or ga ni sa syon nga 
bu lu ha ton ug mo bi li sa syon ba tok sa ti nag dag hang pag ‐
pa ma tay ug uban pang ka ba ngis sa te ro ris mo sa es ta do, 
ug ang is ke ma sa pag tu kod og usa ka pa sis tang dik ta du ‐
ra pi naa gi sa pag bag-o sa konsti tu syon alang sa usa ka 
pe keng pe de ra lis mo. Ang pag tu kod sa pi na ka la pad nga 
nag ka hiu sang pren te ug ang mi nil yon nga pag pa li hok sa 
ka taw han mao ang ya we sa pag pil de sa re hi men sa te ror 
ug ka ha kog. 

Una, na na wa gan ang prog ra ma sa pag re sul ba sa dis ‐
ba lan se sa ku sog, pag ka nap ug pag su long sa ge ril yang 
pa kig gu bat ta li sa re la ti bong mas aban teng mga re hi yon 
sa Min da nao ug niad tong sa Luzon ug Vi sa yas, ug mo ‐
kab-ot og epek ti bong koo pe ra syon ug koor di na syon sa 
pag pa su long sa ge ril yang pa kig gu bat sa ti bu ok na sud. 
Nag lan taw ang prog ra ma nga mag pa lam bo og 7-10 ka 
aban teng mga re hi yon, nga ang ka da usa may ka pin o 
ku lang 2,000 ka pul taym nga mga Pu lang mang gu gu bat 
nga na ka ka tag sa Luzon, Vi sa yas ug Min da nao. 

Ika du ha, na na wa gan ki ni sa aban teng mga re hi yon 
nga mag pa lam bo og mga sub-re hi yon nga may tu lo 
ngad to sa li ma nga nag ka dug tong nga gi dak-ong kum ‐
pan yang ge ril yang mga pren te, aron mag sil beng angkla 
ug rallying point alang sa in ter-re hi yu nal ug na sud non 
nga pag su long. Nag ba na ba na ang prog ra ma nga epek ti ‐
bo na tong ma ba to kan ang sus te ni dong ti nag dag kong 
mga ope ra syon sa kaa way sa mga aban teng sub-re hi yon 
nga may usa o du ha ka pul says o an der says nga kum pan ‐
ya nga may si yam ngad to sa kin se ka ho ri son tal nga pla ‐
tun sa nag ka dug tong o nag ka ka nit nga ge ril yang mga 
pren te, di nu ga ngan sa mga yu nit sa mi li sya sa ka taw han 
nga na ka ka tag sa pi pi la ka ga tos ka bar yo. 

Ika tu lo, nag tu mong ang prog ra ma sa pi pi la ka pi lo 
nga pag pa ku sog sa BHB ug ipai sa ang ka ka ya han nii ning 
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mo puo sa mga tem ug iskwad sa kaa way, ug sa ka du ga ‐
yan, mga pla tun nii ni. Ki na hang lan nga ang ka da re hi yon 
ug sub-re hi yon mag kaa du nay usa ka kum pan ya isip ber ‐
ti kal nga pwer sa nga nag su nod sa ra tio nga usa ka ber ti ‐
kal nga kum pan ya sa ma tag si yam ka ho ri son tal nga pla ‐
tun (o 1:3). Ki na hang lang mag kaa du nay mga kam pan ya 
sa pag rek lu ta alang sa pag pa dag han sa mga ge ril yang 
yu nit sa BHB ug sa mga yu nit sa mi li sya sa ka taw han ug 
mga kam pan ya sa pag pa lu taw og ma ter yal ug uban pang 
por ma sa su por ta. 

Ki na hang lang ma pa lig-on ang BHB pi naa gi sa pang-
i deo lo hi yang pag pun dar, pag pa lig-on sa ab so lu tong pag ‐
pa ngu lo sa Par ti do, sis te ma ti kong po li ti ko-mi li tar nga 
trey ning ug pag pai sa sa iyang kom bat nga ka ka ya han, sa 
his gu ta nan sa ar mas ug tek nik, ak ti bong pu li ti kal nga 
tra ba ho aron mai sa ang pu li ti kal nga ka pu ka wan, ang 
de ter mi na syong ma kig-a way ug open si bang di wa sa mga 
Pu lang mang gu gu bat, pa lig-u non ang ilang put haw nga 
di sip li na ug ang ilang suod nga sum pay sa ma sa. 

Na na wa gan ki ni sa pag tu kod sa mga ku mand sa ope ‐
ra syon gi kan sa na sud non nga ang-ang ngad to sa sub-
re hi yon nga ang-ang aron ma pa lam bo ang pagpla no, 
koor di na syon ug pag pa mu no sa tra ba ho sa BHB. Na na ‐
wa gan usab ki ni sa pag rek lu ta sa mga kad re gi kan sa 
mga ma mu muo ug sa may edu ka syon nga ka ba tan-u nan 
ug sa pag pa lam bo, trey ning ug pro mo syon sa mga kad re 
mi li tar. Na na wa gan ki ni sa du gang nga ekspan syon ug 
trey ning sa mga yu nit sa mi li sya sa ka taw han, mga yu nit 
sa pag pa na li pod-sa-kau ga li ngon sa mga ma sang or ga ni ‐
sa syon aron ma pa lam bo ang ilang ka ka ya han sa pag lun ‐
sad og ma sang ge ril yang pa kig gu bat. Na na wa gan ki ni sa 
pag tu kod og mga yu nit par ti sa no. 

Ikau pat, na na wa gan ang prog ra ma sa pag pa pin tas 
sa ge ril yang pa kig gu bat sa ti bu ok na sud ug sa pag lun sad 
og to dong pag ba tok sa to dong gu bat sa kaa way, gra du al 
constricti on ug win-hold-win ug TRIAD nga 
mga kam pan ya. Na na wa gan ki ni sa pag ‐
pa tu man sa mga ani hi la ti bong ba ta ‐
kang tak ti kal nga mga open si ba 
aron mag pa ham tang og so ‐
li dong mga ha pak 
ba tok sa kaa way, 
mo si lot sa pi na ‐
kag ra beng mga 
pa sis tang kri mi nal, 
pa lu ya hon ang kaa ‐
way, kum pis ka hon ang iyang 
mga ar mas, pa lig-u non ang 
huk bong ba yan, ipa su long 
ang an tip yu dal ug 

uban pang ma sang pa kig bi sog ug pa la pa ron ang de mok ‐
ra ti kong ga hum sa ka taw han. 

Na na wa gan ang prog ra ma sa lig-ong pag ba tok sa 
kon ser ba tis mo mi li tar ug pag sa lik way sa mga sa yop nga 
ide ya nga na ka pa tu maw sa maong mga ka hu ya ngan sa ‐
ma sa pag hi nob ra og tantya sa ku sog sa kaa way ug pag ‐
me nos sa ku sog sa ka taw han ug sa ilang huk bo; pag di li 
sa sak ri pi syo ug pag pi na ngan doy sa mga ka hi la yan ug 
ka pak ya san sa pag hu pot sa kru syal nga pa ngi na hang lan 
sa pag pa pin tas sa ge ril yang pa kig gu bat sa pag pa su long 
sa ubang mi li tar ug pu li ti kal nga mga ta has, sa lo ka li dad 
ug sa ki na ti buk-an; ku lang pag ha tag og aten syon sa mga 
na ngu long ko mi te sa Par ti do sa bu lu ha tong mi li tar; sob ‐
rang kumpyan sa, pag ka pa si bo, sob rang dis per sal sa 
pwer sa ug uban pa. Na na wa gan ang prog ra ma sa pag ‐
mak si mi sa sa ar ma dong ku sog sa BHB ug sa na ta gam ta ‐
man ni yang la wum ug la pad nga su por tang ma sa aron 
ma ka ha tag og mas dag ko ug mas sub sob nga ha pak ba ‐
tok sa kaa way. 

Na na wa gan ang prog ra ma sa pag pa lig-on sa mga 
ber ti kal nga pwer sa isip na ngu long pwer sa sa BHB sa 
pag lun sad sa mga tak ti kal nga open si ba. Itan di sa ho ri ‐
son tal nga mga pwer sa, mas kon sentra do ang ber ti kal 
nga mga pwer sa aron mas da li si lang ma ka li hok, sa ilang 
kau ga li ngon o kau ban sa ho ri son tal nga mga yu nit, kung 
ki na hang la non aron mo ba nat sa mga na hi mu lag ug bul ‐
ne rab leng mga yu nit sa kaa way. Apan, an gay usab ni lang 
sak mi ton ang ma tag hi ga yon aron ma pu kaw, maor ga ni sa 
ug ma pa li hok ang ma sa, mo ta bang sa pag lun sad sa mga 
kam pan yang ma sa ug pa kig bi sog, mo sal mot sa pro duk ‐
syon ug mag hi mo og trey ning, edu ka syon ug pu li ti kal nga 
bu lu ha ton ta li sa mga pa nag sang ka. 

Sa pi kas ba hin, gi se gu ro sa ho ri son tal o pang pren ‐
teng ge ril yang mga pwer sa ang ka nap ug in ten si bong ge ‐
ril yang pa kig gu bat pi naa gi sa ta nang-ba hin nga pag pa ‐

lam bo sa ge ril yang mga pren te sa mi li tar, pu li ti kal, 
pang-e ko no mi ya, pang-or ga ni sa syon ug pang kul tu ‐

rang mga na ta ran. Sa ma tag hi ga yon, ang pi na ka ‐
maa yo mao nga 60 por sye nto sa mga yu nit sa 

BHB nag-a te man sa bu lu ha tong ma sa ug pang ‐
pu li ti kang bu lu ha ton ug 
40 por sye nto ang nag ‐

pa tu man sa tak ti kal 
nga mga 

open si ba. 
Gik la ro sa 

prog ra ma nga ang bu lu ha tong ma sa sa 
ge ril yang mga pren te mao ang ti pong ar ‐
ma dong pro pa gan da, buot ipa sa bot, bu ‐
lu ha tong mi li tar, tak ti kal nga mga 
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open si ba, pag ba tok sa mga ata ke ug ope ra syon sa kaa ‐
way ug pag-i sa sa ka ka ya han mi li tar sa huk bo ug sa ka ‐
taw han. Nag sil beng mga sentro-de-gra bi dad ang mga lo ‐
kal nga ge ril yang pwer sa sa mga yu nit sa mi li sya sa ka ‐
taw han ug sa mga yu nit sa pag pa na li pod sa kau ga li ngon 
sa mga bar yo. Ki na hang lan adu nay usa ka prin si pal nga 
pang pren teng ge ril yang yu nit nga mag sil beng angkla ug 
rallying point sa ta nang pang kom bat nga ma ni ob ra ug 
pag su kol. 

Angay nga mag re sul ta ang bu lu ha tong ma sa sa pag ‐
ka tu kod sa mga lo kal nga sa nga ug gru po sa Par ti do, 
mga ko mi te sa sek syo n, mga or ga ni sa syong ma sa ug mga 
or ga no sa pang pu li ti kang ga hum, du gang sa mga mi li sya 
sa ka taw han ug mga pwer sa sa pag pa na li pod-sa-kau ga ‐
li ngon. Ki na hang lang ma pai sa ang ka ka ya han sa mga lo ‐
kal nga re bo lu syo nar yong pwer sa sa ki nau ga li ngong 
pag pa tu man sa ilang mga ta has aron ma me no san ang 
bug-at nga gi da la sa lo kal nga mga ar ma dong pwer sa sa 
pag-a te man sa mga de tal ye sa inad law-ad law nga bu lu ‐
ha tong ad mi nistra ti bo ug mag tu got ka ni la sa pag kon ‐
sentra sa nag ka dai yang as pe to sa bu lu ha tong mi li tar. 

Na na wa gan ang prog ra ma sa pag lun sad og maa yong 
pag kap la nong mga tak ti kal nga open si ba nga nag tu mong 
sa pag puo sa mga yu nit sa kaa way ug pag kum pis ka sa 
ilang mga ar mas. Ang ki na ti buk-ang mga gi ya ug tak ti ka 
nag la kip sa mo su nod: Mag kon sentra og mas da kong 
pwer sa aron mag lun sad og surpri sang mga ata ke ba tok 
sa mas ma lu ya, ga may ug hi mu lag nga mga yu nit sa kaa ‐
way. Kum bi na ron ang dag hang ha pak sa la was sa ma tag 
ka ron ug un yang mga bu nal sa ulo. 

Mag pa lam bo og mga in ter-pren te, re hi yu nal, in ter-
re hi yu nal ug na sud nong pagpla no ug koor di na syon sa 
mga kam pan ya ug ope ra syon aron ma pa nga ha song pa ‐
pin ta son ang ge ril yang pa kig gu bat pi naa gi sa pag hu pot 
sa ti bu ok ku sog sa huk bong ba yan ug mag pa tu man og di ‐

rek ta ug di li di rek tang koor di na syon sa nag ka dai yang 
ge ril yang mga pwer sa. Ii sa ang ka ka ya han alang sa bu ‐
lu ha tong in te lid yens sa ta nang le bel. Mag pa tu man og 
mga ope ra syong par ti sa no aron si lo tan ang kaa way sa 
ka syu da ran ug sa na ngu nang lin ya sa ko mu ni ka syon ug 
transpor ta syo n. 

Ming ka nap na ang BHB sa ti bu ok na sud ug la wum 
nga na ka ga mot sa ma sang anak-sa-bu hat. Anaa ki ni sa 
pi na ka pa bo rab leng te reyn alang sa ge ril yang pa kig gu ‐
bat. Hing pit ki ning nag pa hi mu los sa estra te hi kong lin ya 
sa pagliyok sa ka syu da ran gi kan sa ka bu ki ran in gon man 
sa pag templa sa mga tak ti kal nga open si ba sa usa ka ka ‐
pu pud-an su bay sa prin sip yo sa sentra li sa dong pag pa ‐
ngu lo ug de sentra li sa dong mga ope ra syo n. Anaa na ang 
BHB sa pu si syong ma ka ha tag og mga pa ma tay nga ba nat 
sa pwer sa sa kaa way diin man sa ka pu pud-an ug sa in ‐
gon ii sa ang le bel sa iyang ar ma dong ku sog. 

Kumpyan sa do ang ka taw hang Pi li pi no ug ang ta nan 
ni lang re bo lu syo nar yong mga pwer sa nga di nag ko si lang 
ma ka la kang pa du long sa hing pit nga ka dau gan sa re bo ‐
lu syo nar yong gu bat alang sa de mok ra ti kong re bo lu syon 
sa ka taw han tu ngod kay na ka ang kon si la og pang pu li ti ka 
ug ar ma dong ku sog sam tang du ngang pas pas nga nag ‐
kag ra be ang kri sis pa re ho sa se mi ko lon yal ug se mip yu dal 
nga nag ha ring sis te ma ug sa pang ka li bu tang ka pi ta lis ‐
tang sis te ma. 

Nag ka ha it ang mga kontra dik syong in ter-im per ya lis ‐
ta ug nag re sul ta sa mas gra beng por ma sa pag pa hi mu los 
ug pag pang lu pig, wa lay tu pong nga kri sis nga may pang ‐
ka li bu tang ka lang ko ban, ka nap nga te ro ris mo sa es ta do 
ug mga gu bat sa pag pa nu long. Mga ti ma il han ki ni sa du ‐
gang pang pag-i sa ug umaa bot nga ka dau gan sa de mok ‐
ra ti kong re bo lu syon sa ka taw han sa Pi li pi nas ug sa sub ‐
ling pag su long sa an ti-im per ya lis tang mga ka li ho kan ug 
sa pang ka li bu tang pro le tar yong re bo lu syo n. 
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