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Pinapatnubayan ng Marxismo-Leninismo-Maoismo

Sa nga lan ng Par ti do Ko mu nis ta ng Pi li pi nas, ipi ‐
naaa bot ng Ko mi teng Ta ga pag pa ga nap ng Ko mi te 
Sentral ang taos-pu song pa ki ki ra may sa asa wa, 

mga anak, pa mil ya, kai bi gan at ka sa ma han ni Ka sa ‐
mang Ran dall Echa nis. 

Su ma sa lu do ka mi kay Ka sa mang 
Ran dall da hil sa kan yang buong-bu ‐
hay na ma ta pat at pur si gi dong pag ‐
ta ta gu yod sa ad hi ka in ng ma sang 
mag sa sa ka pa ra lu bos na lu ma ya sa 
ga pos ng pyu dal at ma lap yu dal na 
pam bu bu sa bos at pang-aa pi, at ga ‐
yun din ng buong sam ba ya nang Pi li ‐
pi no mu la sa pag ha ha ri ng im per ya ‐
lis mong US, ka tu tu bong pyu da lis mo 
at bu ruk ra tang ka pi ta lis mo. 

Pag ka ta pos lu ma ya sa pag ka ka ‐
bi lang go noong 1992, nag-u kol si Ka 
Ran dall ng buong pa na hon sa li gal 
na de mok ra ti kong ki lu san, una, sa 
mga or ga ni sa syon ng mga bi lang ‐
gong pu li ti kal at mu la 1998, sa loob 
ng 22 taon, sa li gal na ki lu sang mag ‐
sa sa ka, mang ga ga wa at anak pa wis. 
Na mu no si ya sa Ki lu sang Mag bu bu ‐
kid ng Pi li pi nas (KMP), na ngu na sa 
pag ta ta tag ng Unyon ng mga Mang ‐
ga ga wa sa Agi kul tu ra (UMA) at na ‐

ging ta ga pa ngu lo ng Anak pa wis 
Partylist pa ra isu long ang mga is yu 
at pa ki ki ba kang mag sa sa ka sa la ra ‐
ngang li gal at par la men tar yo. 

Ka sa ma ang mga ki la lang pi nu no 
at ak ti bis tang ga ya ni Ka sa mang 
Cris pin Beltran, nag pur si gi si ya sa 
li gal na pag-oor ga ni sa at pa ki ki ba ka, 
sa pag gi gi it sa mga de mok ra ti kong 
ka ra pa tan ng ma sang anak pa wis, at 
pag ta ta gu yod sa pag ba ba gong pam ‐
ban sang de mok ra ti ko sa la ra ngang 
li gal at par la men tar yo. 

Ini lan tad at si na lu ngat ni ya ang 
hu wad na re por ma sa lu pa ng reak ‐
syu nar yong gob yer no at iti nu lak ang 
tu nay na re por mang ag rar yo sa pa ‐
na hong na ma ma ya ni ang pa ta ka rang 
neo li be ral at pun da men ta lis mo ng 
"ma la yang pa mi li han" ka sa bay ng 
"ge ra la ban sa te ro ris mo." Ang mga 
na sa bing pan da ig di gang pa ta ka ran 
ng im per ya lis mo ay si nung ga ban ng 

mga lo kal na reak syu nar yong nag ha ‐
ha ring uri pa ra pi ga in nang sa gad 
ang ma sang anak pa wis at la long 
paig ti ngin ang mi li ta ri sa syon at pa ‐
sis mo. Sa ka bi la ng mga pag-a ta ke, 
pa na na kot at pang gi gi pit, pi na ngu ‐
na han ni Ka Ran dall ang pag su su ‐
long ng Ge nui ne Agra ri an Reform 
Bill (GARB) sa loob ng reak syu nar ‐
yong par la men to. 

Akti bo ring lu ma hok si Ka Ran ‐
dall sa usa pang pang ka pa ya pa an sa 
pa gi tan ng NDFP at GPH. Isang pa ‐
ngu na hing kon sul tant si ya ng NDFP 
sa re por mang ag rar yo at ka ga wad 
ng Recip rocal Wor king Com mit tee 
on Social and Eco no mic Reforms 
(Mga Re por mang Pan li pu nan at 
Pang-e ko nom ya.) Ma la ki ang ini am ‐
bag ni ya sa pag ba lang kas ng mga 
bu ra dor na do ku men to ng ka sun du ‐
an sa re por mang ag rar yo at kaun la ‐
rang pang ka na yu nan at Compre hen ‐
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sive Agree ment on Socioeco no mic 
Reforms (CASER o Kompre hen si ‐
bong Ka sun du an sa mga Re por mang 
Pan li pu nan at Pang-e ko nom ya). Ang 
mga re por mang so syo -e ko no mi ko 
ang iti nu tu ring na tu nay na ni la la ‐
man ng usa pang pang ka pa ya pa an. 

Ma la ki at ma ta ga lan ang ka bu ‐
lu han ng mga kontri bu syong ito sa 
pa ki ki ba ka ng sam ba ya nan pa ra sa 
pam ban sa at pan li pu nang pag pa pa ‐
la ya. 

Kompre hen si bo at ma la lim ang 
pag-u na wa ni Ka Ran dall sa ka say ‐
sa yan at ka sa lu ku yang ka la ga yan ng 
li pu nang Pi li pi no. Ma li naw ni yang 
sa pol ang mga pa ngu na hing prob le ‐
ma sa li pu nan at tu nay na ugat sa 
ka say sa yan ng ma ta ga lang kri sis ng 
ban sa. Wa lang-pa god si yang nag-a ‐
ral, nag sa ga wa ng mga pan li pu nang 
pag si si ya sat, su mu bay bay sa mga 
araw-a raw na is yu at pang ya ya ri, 
lu mu bog sa ha nay ng ma sang mag ‐
sa sa ka at mang ga ga wa, at su mu ong 
sa mga pa ki ki ba ka ni la. 

Nag mu mu la sa was to at si yen ti ‐
pi kong pag-u na wa ang ta tag at de ‐
ter mi na syon ni Ka Ran dall, ang ka ‐
ka ya han ni yang tu mu tok sa mga 
usa ping esen sya l, ku mi la la at hin di 
mag pa ta ngay sa mga bu la das at 
kus kus-ba lu ngos, at gu ma wa ng 
mga tin dig ba tay sa to too at ayon sa 
prin sip yo. Ba na yad si yang mag sa li ta 
pe ro ma ti bay ma nin di gan. 

Noong kan yang ka ba ta an, si Ka 
Ran dall ay ka bi lang sa mga unang 
ak ti bis tang es tud yan te mu la Ka ‐

may ni la an na tu mu ngo sa ka na yu ‐
nan at su mali sa ba gong-ta tag na 
huk bong ba yan. Mu la 1970 hang ‐
gang 1982 gu ma nap si ya ng ma ha ‐
la gang ba ha gi sa pag bu buo at pag ‐
pa pa la ga nap ng huk bong ba yan at 
ki lu sang mag sa sa ka sa Isa be la, Ca ‐
ga yan, Cor dil le ra at Ilocos. 

Na mu no si ya sa mga unang ma ‐
ta gum pay na ma la wa kang kam pan ‐
yang ma sa sa ma la la king as yen da at 
mga ha yag na ak syong ma sa sa ka ‐
na yu nan la ban sa mga pa sis tang 
pang-aa bu so. Sa ga wa ing ma sa sa 
ka na yu nan lu bos ni yang na sa pol ang 
kru syal na ka tu tu ran sa pu li ti ka at 
li pu nan ng an tip yu dal na ki lu sang 
mag sa sa ka. 

Ga ya ng ibang be te ra no sa pa ki ‐
ki ba kang ba yan, pau lit-u lit na nap re ‐
so si Ka Ran dall ka ya li kas na ma la pit 
sa kan ya ang is yu at la ban ng mga 
bi lang gong pu li ti kal. Una si yang ibi ‐
ni lang go noong 1983 at lu ma ya nang 
na pa bag sak ang pa sis tang dik ta du ‐
rang Marcos sa unang pag-aal sang 
EDSA. Mu li si yang ina res to at ibi ‐
lang go noong 1990-1992 sa pa na hon 
ng re hi meng Co razon Aqui no. At sa 
ikat long pag ka ka ta on noong 2007-
2009, sa pa na hon ng ma la wa kang 
ata ke ng re hi meng Maca pa gal-Arro ‐
yo sa li gal na de mok ra ti kong ki lu san. 

Pi na tay si Ka Ran dall sa pa ra ang 
wa lang pa kun da ngan sa lu pit at ka ‐
bu hu ngan. Pi ni li ng mga pa sis tang 
utak at ma ma ma tay-tao ng re hi ‐
meng Du ter te na ibu hos sa pag pa tay 
sa isang pi nu no ng li gal na prog re si ‐
bong ki lu san ang la hat ng ka ni lang 
aro gan sya at ka wa lan ng pa ngi ngi ‐

mi. Hin di la mang wa lang ar mas si Ka 
Ran dall, pro tek ta do si ya ng mga ka ‐
sun du an sa pa gi tan ng NDFP at GPH 
na pir ma do ng mga prin si pal ng da ‐
la wang pa nig. Pro tek ta do rin si ya 
da pat ng mga de mok ra ti kong ka ra ‐
pa tan at ka la ya ang si bil na iti na tad ‐
ha na ng reak syu nar yong konsti tu ‐
syon at mga ba tas na ga ra pa lang 
ni la la pas ta ngan ng re hi men at pi na ‐
ka ma ta as na mga pi nu no ni to. 

Gus tong ga mi tin ng pa sis tang 
re hi men ang ma ka ha yop na pag pa ‐
tay kay Ka Ran dall pa ra pa ra li sa hin 
sa ta kot ang li gal na de mok ra ti kong 
ki lu san at ma ma ma yan. Pe ro hi git 
ni lang ini la lan tad ang ka ni lang la bis 
na pag ka ta ran ta sa ma bi lis na lu ‐
ma la wak na pag tu tol at pag la ban ng 
ma ma ma yan. La bis nang na hi hi wa ‐
lay at ki na su suk la man ang ti ra no, 
ma ma ma tay, man da ram bong at tu ta 
ng da yu hang re hi meng Du ter te. 

Hin di ka yang pa ta yin ng pa sis ‐
tang te ro ris mo ng es ta do ang ma ka ‐
ba yan at de mok ra ti kong mit hi in at 
pa ki ki ba ka na iti na gu yod ni Ka Ran ‐
dall. La bis-la bis nang pi na hi hi ra pan 
ang ma sa ng sam ba ya nan ng ka lu pi ‐
tan, pag ka pa pet, ka sa ki man at ka ‐
pal pa kan ng pa sis ta at pa pet na re ‐
hi meng Du ter te. Hin di mag ta ta gal 
at aa ni hin ng uhaw-sa-du gong re hi ‐
men ang buong unos ng ga lit at 
pag la ban ng sam ba ya nan. 

Ma ning ning at ka ha nga-ha nga 
ang bu hay at pa ki ki ba ka ni Ka Ran ‐
dall. Da pat ma tu to sa kan yang de di ‐
ka syo n, de ter mi na syon at ka gi ti ‐
ngan ang la hat ng mga re bo lu syo ‐
nar yo at prog re si bo. 
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Ang Ang Bayan ay inilalathala 
dalawang beses bawat buwan
ng Komite Sentral ng Partido 

Komunista ng Pilipinas 

Ma bu hay si Ka sa mang Ran dall! 
Pa na gu tin ang mga pa sis tang kri mi nal! 
Ubos-ka yang la ba nan at ibag sak ang pa sis ta, pa pet at bu lok 

na re hi meng Du ter te!


