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PUNO SA REBOLUSYO ‐
nar yong ka da sig ug de ter ‐

mi na syo n, gi ha tag sa Ko mi ‐
te Sentral ang pi na ka mai ni ton 

nga pag tim ba ya sa ta nang 
myembro ug kad re sa oka syon sa 

ika-52 ani ber sar yo sa Par ti do Ko ‐
mu nis ta ng Pi li pi nas (PKP). Re bo lu ‐

syo nar yong pag tim ba ya usab ang gi ha ‐
tag sa ta nang Pu lang mang gu gu bat ug ku ‐

man der sa Ba gong Huk bong Ba yan (BHB), 
mga myembro sa Na tio nal De mocra tic Front 

of the Phi lip pi nes (NDFP), mga ak ti bis ta sa na ‐
sud non-de mok ra ti kong ka li hu kan, mga hi ga la ug 

al ya do sa su lod ug ga was sa na sud, ug mga re bo lu ‐
syo nar yong mang gu gu bat sa ti bu ok ka li bu tan.

Pa lig-o non ang Par ti do! 
Pangu lo han ang pagsulbong 
sa pagsukol sa masa
aron pa lag pu ton 
ang pasis tang re hi meng 
US-Du ter te! Ias dang 
ang re bo lu syo n!

Ko mi te Sentral 
Par ti do Ko mu nis ta ng Pi li pi nas
Di sye mbre 26, 2020
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Nii ni nga oka ‐
syo n, among gi pa ‐
si dung gan ang ta ‐
nang ba ya ni ug 
mar tir sa Par ti do 
ug re bo lu syong 
Pi li pi no. Among 

gi ha tag ang es pe syal nga pag sa lu do kay Ka Ju li us 
Gi ron, Ka Fi del V. Agcaoi li, Ka Eu ge nia Mag pan ‐
tay, Ka Aga ton To pacio, Ka Ran dall Echa nis ug sa 
uban pang re bo lu syo nar yong mang gu gu bat sa 
ilang ti bu ok-ki na bu hi nga pag-ala gad sa ka taw ‐
han ug sa na sud non-de mok ra ti kong ka li hu kan. 
Atong pa si dung gan ang ilang ki na bu hi ug ang 
ilang bi lil hong tam po sa pag-as dang sa na sud ‐
nong de mok ra sya. 

Sa ka pin 50 ka tuig, lig-on nga gi pa ngu lo han 
sa Par ti do ang de mok ra ti kong re bo lu syon sa ka ‐
taw han sa Pi li pi nas. Na ka ti gum ki ni sa di li mai ‐
hap nga mga ka dau gan ug ka lam pu san sa pag tu ‐
kod sa Par ti do su bay sa pang-i deo lo hi yang lin ya 
sa Marxis mo-Le ni nis mo-Maois mo, sa pag tu kod 
ug pag pa ngu lo sa huk bong ba yan ug sa gu bat sa 
ka taw han ug sa pa tu kod ug pag pa la pad sa 
NDFP. 

La lum nga na kau gat ang Par ti do sa hut-ong 
ma mu muo ug sa ta nang ma sang ka bus ug pa da ‐
yon nga mior ga ni sa ug mi pa li hok sa da lan sa na ‐
sud non-de mok ra ti kong re bo lu syo n. Sa pag la lum 
ug paggra be sa kri sis sa nag ha ring sis te ma, la ‐
baw nga gi ki na hang lan ka ron nga ias dang ang 
pa kig bi sog aron ta pu son ang se mi ko lon yal ug se ‐
mip yu dal nga sis te ma ug ibag sak ang ma ki-hut-
ong nga pag ha ri sa dag kung bur ge syang kompra ‐
dor, ang hut-ong dag kung aga long yu ta an ug mga 
bu ruk ra tang ka pi ta lis ta. 

Pa da yon nga nag pa ku sog ang Par ti do sa 
ideo lo hi ya, pu li ti ka ug or ga ni sa syo n. Lu yo sa ba ‐
ngis nga pag pa nga ta ke sa kaa way, nag pa bi ling 
so li do ug lig-on ang Par ti do, nag ka hiu sa ug de ter ‐
mi na dong pa ngu lo han ang pro le tar ya do ug ang 
di na ug da ug nga ma sang Pi li pi no sa pag-as dang 
sa mga re bo lu syo nar yong pa kig bi sog ug pag kab-
ot sa mas da gkung ka dau gan. Ka du ngan nii ni, ang 
mga kad re sa Par ti do nag pa bi ling kri ti kal-sa-kau ‐
ga li ngon ug de ter mi na dong pa tig ba ba wan ang 
mga ka hu ya ngan ug ka say pa nan aron nga mas 
epek ti bong mapa ngu lo han ang ka taw han sa mga 
ma sang pa kig bi sog ug ar ma dong pag su kol. 

Hait ang pag sa bot sa Par ‐
ti do ug sa ti bu ok pang ka li bu ‐

tang ka li hu kang ko mu nis ta sa kri sis nga mi lu kop 
sa ti bu ok sis te mang ka pi ta lis ta kung asa hing pit 
nga na but yag ang ka du not nii ni tu ngod sa pan ‐
dem yang Covid-19 ug ang pag ka pak yas sa ma ‐
yor ya sa mga reak syu nar yong es ta do nga hus ‐
tong du ma la han ang kri sis nga nag bu nga sa wa la 
su kad na si na ti nga ka li sud sa ma sang ka bus sa ti ‐
bu ok ka li bu tan. Ang maong kri sis nag bu nga sa 
pag tay-og sa mga nag ha ring re hi men ug nag hul ‐
ma sa ma luk pa nong pag su kol sa lain-la ing ba hin 
sa ka li bu tan. Mi tun hay ang mga kun di syon alang 
sa di nag kung pag sul bong sa mga re bo lu syo nar ‐
yong pa kig bi sog sa ma sa ug pag tu kod ug pag pa ‐
lig-on sa mga par ti do ko mu nis ta nga adu nay ka ‐
ta kus nga pa ngu lo han ang hi gan teng ihap sa mga 
ma mu muo ug ma sang ka bus sa mga im per ya lis ta, 
mga ka pi ta lis ta ug sa se mi ko lon yal ug se mip yu dal 
nga mga na sud. 

Sa mi la bayng tuig, ang kri sis sa nag ha ring 
sis te mang se mi ko lon yal ug se mip yu dal la baw nga 
gi pag ra be sa an ti-ka taw han, mi li ta ris ta ug neo li ‐
be ral nga tu bag sa re hi meng US-Du ter te sa pan ‐
dem yang Covid-19 ug sa pagtamparus sa su ‐
nud-su nod nga ka la mi dad. La baw nga di li maan ‐
tus ang kalisud sa la pad nga ma sa sa ka taw hang 
Pi li pi no tu ngod sa wa lay ka tug bang nga pag pang ‐
da ug da ug ug pag ma hi mu los sa im per ya lis mo, 
pyu da lis mo ug bu ruk ra tang ka pi ta lis mo. Ma lim ‐
ba su gon ang la raw sa la pad nga ma sa nga ta pu ‐
son ang ilang pag-an tus. 

Aron ipa bi lin ang du not ug pu no-sa-kri sis 
nga nag ha ring sis te ma ug aron ma ka pa da yon sa 
ma luk pa nong ko rap syon ug pag pa ngaw kaw, gi ‐
pag ra be sa re hi meng Du ter te ang an ti -ko mu nis ‐
tang pag-a ta ke sa la pad nga ma sa sa dag way sa 
te ro ris mo sa es ta do ug sa dili deklarado nga ba ‐
la od mi li tar. Gi pai la lum nii ni ang ti bu ok es ta do ug 
ka ti ling ban sa hing pit nga mi li ta ri sa syon ug pa ‐
sis mo. Pa da yong gi na pa tu man ang mga is ke ma 
aron mag pa bi lin sa ga hum si Du ter te ug ang 
iyang dynas ti ya la pas sa 2022. Ang tu mong mao 
ang pag li kay sa mga de man da sa iyang di li mai ‐
hap nga kri men ug ipa lung tad pa ang pag ha ri ni ‐
ya sa te ror ug ko rap syo n. Mi pa ling ang reak syu ‐
nar yong es ta do sa gi pag ra beng pu li ti kan hong 
pag pa num po aron pug ngan ang ma luk pa nong 
pag ba rog sa ma sa. Ma ba ya ni hong mi ba rog ang 
ka taw hang Pi li pi no ug re bo lu syo nar yong ka li hu ‐
kan sa ki na bu hi-ug-ka ma ta yong pag su kol. Nag ‐
pa bi ling pa bo rab le ang ka him tang alang sa 
pag-as dang sa re bo lu syo n.

@prwcnewsroom
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Gi ha pak sa pas pas-ma ka ta kod nga sa kit ang 
ka li bu tan nga la lum nga nag lu nang sa kri sis ug 
ka du not. Sa yon lang nii ning gi hag sa ang mga sis ‐
te ma sa pang pub li kong pang la was nga daan nang 
gi pa hu yang sa mga pag kib hang sa bad yet ila lum 
sa mga re hi meng nag pa tu man og mga pa li si yang 
neo li be ral nga mi tukmod sa prog ra mang pang la ‐
was sa mga gub yer no gi kan sa ka ti ling ba nong ka ‐
tu ngod ngad to sa ka pi ta lis tang pag   gu kod sa gi ‐
nan sya. Ang mga sistema sa pang lawas nga wala 
o kulang sa pagpangandam dali ra nga napuno sa 
pagsirit sa ihap sa kaso sa mga na tak dan sa 
Covid-19.

Isip re sul ta, wa lay ka pa si dad o nag du mi li 
ang mga gub yer no nga mag pa li hok og igong gin ‐
sak pan ug re kur song pi nan syal aron mag pa tu man 
og de mok ra ti kong tu bag sa prob le ma sa pang ‐
pub li kong pang la was, du ngan sa mga so syo -e ko ‐
no mi kan hong la kang sa ma sa pag ha tag og hi na ‐
bang ngad to sa mga na wad-an og tra ba ho ug pa ‐
ngi na bu hi an. La baw pa, gi ga mit sa ma lu pi gong 
mga re hi men ang pan dem ya aron mo ha kop og du ‐
gang ga hum ug mo pa tu man sa ma pa num pong 
mga la kang. 

Pa da yon nga mi ku ya nap ug gi pa hag ba sa 
pan dem ya ang mga na sud sa ka li bu tan. Ka pin 79 
mil yon ka ta wo na ang na tak dan sa Covid-19 
sam tang 1.7 mil yon ang na ma tay tu ngod nii ni. 
Su kad Oktub re, pas pas nga mi si rit ang ihap sa 
na tak dan, diin pi na ka dag han ang na ta ho sa Uni ‐
ted Sta tes. Wa la pay si gu ro kun ang mga ba ku na 
nga gi sug dan nang gi pa gu la sa mga kom pan ya sa 
me di si na, mo pa hu nong ba o mo pa hi nay sa pag ‐
kay lap sa sa kit. Nag lum ba ang mga adu na hang 
ka pi ta lis tang na sud sa pag mug na ug pag-ang kon 
og mga ba ku na alang sa Covid-19 aron sub ling 
pa lag si kon ang ilang nag ka dai yang na sud nong 
eko no mi ya. Set yembre pa lang, sob ra ka tu nga na 

sa mga ka sa bu tan aron pa li ton ang 5.3 bil yon ka 
do sis sa ba ku na ang giang kon sa pi pi la ka mga 
adu na hang na sud kung asa mi lang kub lang sa 
13% sa po pu la syon sa ti bu ok ka li bu tan. 

Ang kawalay kapasidad sa ka dag ha nang mga 
reak syu nar yong es ta do nga mag pa tu man sa ba ‐
lan sya dong eko no mi kan hon ug la kang alang sa 
pang pub li kong pang la was isip tu bag sa pan dem ‐
yang Covid-19 mi re sul ta sa la baw pang pag sa mot 
ug pag la lum sa kri sis sa ka li bu ta nong ka pi ta lis ‐
tang sis te ma ug mi pa ham tang og gra beng ka li sud 
sa gatusan ka milyon ka ma mu muo, mag-uu ma ug 
anak pa wis. 

Bisan sa wala pa ang pan dem yang Covid-19, 
gi na si na ti sa ka li bu ta nong ka pi ta lis tang sis te ma 
ang usa ka ma lung ta rong yug to sa re se syo n, is ‐
tag nasyon ug pag hi nay sa pag lam bo su kad sa in ‐
ter na syu nal nga kri sis sa pi nan sya ug eko no mi ya. 
Ang milabayng mga tuig timaan sa dagkung mga 
im ben taryo sa wa la ma ba lig ya nga mga ig ba ba lig ‐
ya, sa pag ka hag ba sa dag kung ka pi ta lis tang kom ‐
pan ya, sa mga mer ger ug acqui si ti on (pag-u sa ug 
pag pa lit og mga kom pan ya), sa pag pun do ug pag ‐
ka gu ba sa mga ma ki na ug pak tor ya ug kay lap nga 
ka wa lay tra ba ho. 

Ang mga lockdown, pag si ra sa in ter na syu nal 
nga mga ut la nan ug uban pang la kang aron pug ‐
ngan ang pan dem yang Covid-19 mi re sul ta sa pi ‐
na kag ra beng ka li bu ta nong re se syon su kad sa 
Gre at Dep res si on niad tong dekada 1930. Mas 
kay lap ang ka sam ta ngang re se syon inu ba nan sa 
du ngang pag kun hod sa ka dag ha nan sa mga eko ‐
no mi ya. Gi ba na-ba na sa Inter na tio nal Mo ne tary 
Fund nga mo kun hod og 5% ang pangkalibutang 
gross do mes tic pro duct (GDP) ka rong tuiga nga 
mas grabe pa sa 0.1% nga pag-ubos sa GDP 
niadtong 2009 human sa krisis sa pinansya. Gi na ‐
lan taw nga mo sa mot pa ang kalisud, nga 

Nag ka la pad nga pag su kol ta li wa la 
sa ka li bu ta nong ka pi ta lis tang re se syon

ANG PANDEMYANG COVID-19 ug ang kapakyas sa mga reak syu nar ‐
yong estado nga patigbabawan ang krisis sa pangpublikong panglawas 
ang nagpagrabe sa krisis sa kalibutanong sistemang kapitalista. Mi re ‐
sul ta ki ni sa dinaghang pagkadaut sa mga pro duk ti bong pwer sa di hang 
ka lit nga na hu nong ang pro duk syon gu mi kan sa milung tad nga mga 
lockdown nga gi pa tu man atu ba ngan sa pag hug no sa mga sis te ma sa 
pang pub li kong pang la was. Gi naa tu bang ka ron sa ma yor ya sa mga na ‐
sud ang daghang matang sa krisis nga wa la su kad ma si na ti nga 
miresulta sa nag kag ra beng por ma sa pag pang lu pig ug pag pa hi mu los 
nga mimug na sa mga kun di syon alang sa la pad nga pag su kol.

79 
milyon
ang natakdan

1.7 
milyon
ang namapatay 
tungod sa 
Covid-19

5%
pagkahagba sa 
kalibutanong 
produksyon sa 
2020 

Usa kini sa tataw 
nga pinakagrabeng 
pangkalibutang 
resesyon sukad 
niadtong Bantugang 
Depression sa 
dekada 1930.



Disyembre 26, 2020    ANG BAYAN4

nagresulta og gra beng epek to sa 
pi si kal ug men tal nga ka him sog sa 
ka taw han, la kip na sa edu ka syon 
ug kaa yo han sa ka ba ta an. 

Ayha ang tuig 2020, mi tiu rok 
na ang ka li bu ta nong eko no mi ya 
kun suk don pi naa gi sa pag su lod sa 
lang yawng di rek tang pa mu hu nan. 
Gi kan sa US$2 tril yo n niad tong 
2015, mi kun hod ki ni ngad to sa 
US$1.6 tril yo n niad tong mi la bayng 
tuig ug gi na lan taw nga la baw pang 
mo kun hod ngad to sa ubos pa sa 
US$1 trily on ka rong tui ga o ubos 
pa niad tong ay ha 2005. Mi kun hod 
usab og 30% ang pa mu hu nan sa 
mga ope ra syon sa bag-ong mga 
empre sa. 

Gi pa sa mot sa ka li bu ta nong re ‐
se syon ang ka him tang sa istag na ‐
syon sa eko no mi ya. Ang opti mis ti ‐
kong banabana sa IMF ug sa uban 

pang mga ahensyang imperyalista nga subling 
molagsik og 4 hangtud 5% ang ekonomiya sa mo ‐
sunod nga tuig nag-agad sa bakuna kontra Covid-
19 nga gilaumang motangtang sa mga lock down, 
pag-abli sa mga utlanan ug subling pa kig pama ‐
tigayon. Sa subling pagbwelo sa eko no mi ya gikan 
sa sero, lagmit nga magposiitibo gyud ang mga 
nu me ro. Pero bumalik lang kini sa kan hing pad ron 
sa istagnasyon ug hinay nga pag lam bo sa wala pa 
ang pandemya, ilabina atubangan sa mga hulga 
sa kaylap nga pagkabangkarote ug pas pas nga 
pag kunhod sa suhulan ug kita sa mga mamumuo 
ug kabus. 

Aduna pa gihapoy sobrang suplay sa ya weng 
mga igbabaligya saka ang la na, put haw, mga 
semiconductor, pro duk tong ag ri kul tu ral, mga kot ‐
se ug erop la no, ug la kip ang mga ser bi syong 
transpor ta syon ug ko mu ni ka syo n. Ang kapasidad 
sa produksyon padayon nga mitaas tungod sa 
nagkadakung pagpamuhunan sa mga nag-unha ‐
nay nga mga monopolyo kapitalista sa bag-ong 
tek nolohiya (ro bo tics, ar tificial in tel li gence, na no ‐
techno logy ug uban pa) nga sobra ra kaayo sa 
demand nga ginabira sa pagkahagba sa abot sa 
mga pamilya ug pagkabangkarote sa gagmay ug 
hatungang mga empresa. 

Nakabenepisyo usab ang mga kumpanya sa 
tek nolohiyang digital sa mga restrikyon sa pan ‐
demya tungod sa pagburot sa demand sa mga 
ser bisyo sa internet sa panahon sa lockdown 
sama sa deliberi ug sa semiconductor nga mga 
trabaho ug kumperensa. Apan, sa mas ma lang ku ‐
bong as pe to sa pag du gang-bi li sa eko no mi ya, 
mihag sa ang ka dag ha nan sa ha lin ug ki ta. 

Dili sarang ang pagbwelo sa pagbaligya sa 
mga produktong agrikultural ug metal human sa 
pagluag sa mga lockdown ug pag-abli sa mga 
utlanan aron apson ang labaw pang pagdaku sa 
gintang tali sa suplay ug demand sa uban pang 
natad sa produksyon. 

Gi na da hum nga ang pre syo sa la na, sa par ti ‐
ku lar, mo sa ka ngad to sa US$44 ma tag ba rel su ‐
nod tuig (gi kan sa abe reyds nga US$41 ma tag ba ‐
rel ka rong tui ga) nga la bi hang ubos pa gi ha pon sa 
pre syo nii ni nga US$61 ma tag ba rel niad tong 
2019, bi san pa sa ag re si bong interbensyon sa 
OPEC ug Rus sia aron kun ho ran ang pro duk syo n. 
Mi su god og sa ka ang ha lin sa mga semiconductor 
nii ning 2020 hu man sa pa g-us-us nii ni su kad hi ‐
na pos sa 2018, du ngan sa pag sa ka sa de man da 
sa mga au to no mo us ve hicle, inter net of thing s, big 
da ta ug pas pas nga wi re less com mu nica ti ons, 
apan lag mit di li nii ni ka yang tugbangan ang gida ‐
hum nga pinakataas nga pagdaku sa kapa sidad sa 
produksyon pagtungtong sa 2021. Nag pa da yon 
ang pag sa ka sa ka li bu ta nong ka pa si dad sa pag ‐
mug na og put haw ka rong tui ga, la baw na sa Chi ‐
na, bi san pa sa pa g-us-us sa de man da ug gi ba ‐
na-ba na nga mo re sul ta sa gin tang sa sob rang 
sup lay nga 700 ka mil yong met ri ko to ne la da (gi ‐
kan sa 514 ka mil yon nga met ri ko to ne la da sa mi ‐
la bayng tuig). 

Makasaysayanon ang giabot nga ang-ang sa 
kawad-on sa trabaho ug sa gipagrabeng pagpa hi ‐
mulos sa mga mamumuo. Gi ba na-ba na sa Inter ‐
na tio nal La bor Orga niza ti on (ILO) nga sa tu ‐
nga-tu nga sa 2020, mga 495 ka mil yong ma mu ‐
muo ang na wad-an og tra ba ho. Du gang pa, gi ba ‐
na-ba na nga 1.6 ka bil yong mamumuo nga adu ‐
nay ubos nga kita sa “impormal nga sektor” ang 
grabeng naapektuhan sa temporaryo o per ma  ‐
nenteng pagkawala sa ilang pangi nabuhian. Mig ‐
ra be ang pag pa hi mu los sa pa muo pi naa gi sa pag ‐
pa la wig sa ad law-sa-pagtra ba ho pinaagi sa plek ‐
sib leng pa muo, work-at-ho me ug su sa mang mga 
re mo te wor king ar ra nge ment, pag kib hang sa gas ‐
to sa pro duk syon pinaagi sa pag pa kun hod sa su ‐
hu lan o pag-usab sa is ked yul nga us baw sa su hu ‐
lan. Gi ba na-ba na sa ILO nga paspas nga mi kun ‐
hod ang su hu lan og 11% o katugbang sa US$3.5 
tril yo n su lod sa unang tu lo ka kwar to nii ning 
tuig. 

Mihagba ang ihap sa ginaempleyong mga 
migranteng mamumuo sa 2020. Gibanabanang 
mous-us og 7.2% (ngadto sa US$508 bilyon) ang 
remitans sa atrasadong mga nasud. Gibanabana 
nga moubos pa ito og 7.5% (US$470 bilyon) sa 
2021. Adunay 3 milyon ka migranteng mamumuo 
sa tibuok kalibutan ang nawad-an og trabaho ug 
wala nakauli sa tagsa-tagsa nilang nasud sa 

495 
milyon
ka mamumuo 
ang nawad-an 
og trabaho 
sa tunga-tunga 
sa tuig

11%
pagkunhod 
sa suhulan 
sulod 
sa 3 ka kwarto 

Ang mga   
                , 
pagsira sa 
internasyunal 
nga mga utlanan 
ug uban pang 
lakang aron 
pugngan ang 
pandemyang 
Covid‑19 
miresulta sa 
pinakagrabeng 
kalibutanong 
resesyon sukad 
sa Great 
Depression 
niadtong 
dekada 1930
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panahon sa mga lockdown sa sayong bahin sa 
tuig.

Sa padayong pagkabangkrap sa daghang 
dagkung korporasyon lakip ang mga airline, mga 
tin dahan ug mall, restoran, gym, mga kumpanya 
sa turismo ug kalingawan, labaw nga makon sen ‐
tra sa kamot sa pipila ka dagkung kapitalista ang 
kapi tal ug bahandi. Ang ihap sa 30 ka pina ka adu ‐
nahang bilyunaryo mas daku na kumpara sa 4 ka 
bilyong pinakakabus nga tawo o sobra sa katunga 
sa populasyon sa kalibutan. 

Bul ne rab le sa debt shock (kalisang sa utang) 
ang ka li bu ta nong ka pi ta lis tang sis te ma sa uma la ‐
bot nga ka tui gan. Pas pas nga mi sa ka ang balor  sa 
ka li bu ta nong utang su lod sa mi la bayng pi pi la ka 
bu lan. Mi si rit ang ka li bu ta nong utang og US$11 
tril yo n sa di hang nagkara-kara ang mga na sud sa 
re kur so alang sa pan dem ya nga gitubag sa IMF, 
sa ADB ug uban pang insti tu syong pi nan syal pi ‐
naa gi sa pagpaluag sa mga rekisito ug pag tug yan 
og sob ra US$1 tril yo n nga pau tang. Upat ka pi lo 
ang kan ti dad nii ni kun itan di sa gi pau tang pa na ‐
hon sa ka li bu ta nong kri sis sa pi nan sya niad tong 
2008. 

Anaa na sa wa la-su kad-tup ngi nga gi tas-on 
ang utang. Gi kan sa US$255 tril yo n o 322% sa ka ‐
li bu ta nong GDP niad tong 2019, gi na da hum nga 
moa bot na kini sa US$277 tril yo n o 365% sa ka li ‐
bu ta nong GDP sa katapusan sa tuig. Sa mia ging 
tuig, ka pin 70% sa ka li bu ta nong utang ang iya sa 
mga aban teng ka pi ta lis tang na sud. Ang di li ma ‐
bay rangg sa utang, la kip ang ma lung ta rong epek ‐
to sa lockdown sa eko no mi ya, nagpa da ku sa po si ‐
bi li dad sa usa ka debt shock sa la bing duul nga 
pa na hon diin ang ka lit nga pag ta as sa gas to sa 
kinahanglan bayran nga utang nga moresulta sa 
mga pagdaghan sa mga nasud nga dili na 
makabayad sa mga utang sa gubyerno, 
korporasyon o mga pribadong indibidwal, sa 
paspas nga pag ga was sa ka pi tal nga portfo lio. 
Mo re sul ta ki ni sa kri sis sa kwarta sa nga na sud 
nga mo pa du long sa de pi si tong pis kal ug pag ka ‐
hug no sa lo kal nga pro duk syo n. 

Ang ka li sang sa pan dem ya sa 2020 la baw 
pang nag pa la lum sa istagnasyon ug pag hi nay sa 
pag lam bo su lod sa mga ka li bu ta nong sentro sa 
ka pi ta lis mo. La bi hang nag-i la id ki ning mga na sud 
sa utang nga katugbang sa 432% sa ilang hi niu ‐
sang GDP. Gi na lan taw nga ang ki na ti buk-ang 
pam pub li ko ug pang gob yer nong utang mo tu pong 
na sa 100% nga bi li sa ka li bu ta nong eko no mi ya, 
pi na ka ta as su kad nga na ta ho, sam tang ang mga 
gub yer no na ga ba yad og Key ne si an-type nga mga 
cor po ra te ug con su mer sub sidy aron na pug ngan 
ang pag hug no sa ilang nga eko no mi ya. La baw 
pang mo daku ang utang sa  pub li ko sa mo su nod 

nga mga tuig tungod sa pag pa ngan dam sa mga 
gub yer no og mga pondo aron sal ba ron ang nga 
kom pan ya nga hilabahang a pek tado sa kri sis sa ‐
ma sa dag kung transpor ta syo n, mga air li ne ug 
uban pa. 

Mi ku bos ang eko no mi ya sa US og 31.4% sa 
ika du hang kwar to sa tuig, pi na kagrabe su kad 
1947 di hang nag su god og pag ta la sa eko no mi ya. 
Ang US ang pi na kag ra beng nai go sa pan dem ya 
diin dul-an 19 ka mil yo n ang na tak dan ug sob ra 
334,000 ang nama tay. Hu man mi gas to og ka pin 
$3 ka tril yo n sa alibyo niadtong Abril-Setyembre 
aron pa lag si kon ang eko no mi ya, gi ba na-ba nang 
mo ha pak sa US$3.3 ka tril yo n ang ma hi mong de ‐
pi si to sa gub yer no sa US pag hu man sa ka sam ta ‐
ngang tuig, tu lo ka pi lo ang gi dak-on kun itan di sa 
mi la bayng tuig. Gi tantya nga mo gas to na usab ki ‐
ni og $900 bil yo n alang sa "sti mu lus" aron sal ba ‐
ron ang mga kom pan ya ug makapadayon ang pag ‐
gas to sa mga katawhan. Hu man sa pag kun hod sa 
ika du hang kwar to, ka lit mi da ku ngad to sa 33.4% 
ang eko no mi ya sa US sa ika tu long kwar to, apan 
mi kun hod na usab og ka pin 5% sa ula hing kwar to. 
Gi  da hum nga mou ngot ki ni o pa da yong mo kun hod 
sa unang kwar to sa 2021. Ingon ka dag han sa 62 
mil yo n ka Ame ri ka nong ma mu muo ang na wad-an 
og tra ba ho su kad Mar so, ug ha los 25 ka mil yo n 
ang na nu kot og sub sid yo tu ngod nii ni. Ku tob sa 
22 mil yo n ka pa mil ya sa US ang mii ngon nga wa la 
si lay igong pag ka on (14 ka mil yo n nii ni du nay mga 
anak) ug 12 ka mil yo n ang na wad-on og health in ‐
su rance. Gi kan US$71 ka tril yo n niad tong 2019, 
lag mit mo tung tong sa US$80 ka tril yo n ang ki na ‐
ti buk-ang utang sa US sa hi na pos sa 2020, ka pin-
kun-ku lang sa ma ka da ko sa eko no mi ya nii ni. Sa 
su sa mang pa na hon, mi bu rot og US$931 bil yo n 
ang ba han di sa 644 ka Ame ri ka nong bil yo nar yo 
ngad to sa US$3.9 ka tril yo n su kad Mar so, nga 
mo ka bat sa ki na ti buk-ang ba han di sa ubos nga 
ka tu nga o 165 ka mil yo n ka mga Ame ri ka no. 

Gi na lan taw nga moa bot sa US$53 ka tril yo n 
ang ki na ti buk-ang utang sa mga na sud sa Eu ro pe. 
Pa da yon ki ning na ga ha tag og tu mang ka li sud sa 
mga na sud sa ma sa Greece, Spa in ug Ire land. 
Ang la kang sa ilang mga gub yer no aron aba gan 
ang su hu lan sa mga ma mu muo nag ti ngu ha nga 
pug ngan ang pag ka wa la sa tra ba ho sa ka pin 59 
mil yo n ka mga ma mu muo kin sang mga tra ba ho 
na bu tang sa pe lig ro sa pag pa ga may sa oras sa 
pagtra ba ho ug su hu lan, tem po rar yo o per ma nen ‐
teng gitangtang sa trabaho pa na hon sa lockdown 
ug pag sa ra do sa mga ut la nan. Apan gilangan la ‐
mang niini di nag kung pag pa lag pot sa tra ba ho nga 
gi na da hum nga mo kay lap hu man mahurot ang 
mga sub sid yo. Gi pa lag pot kun di li man gi nap la ‐
nong pa lag pu ton sa tra ba ho ang ga tu san ka li ‐
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bong ma mu muo su lod sa dag kung 
kom pan ya sa Lufthan sa (22,000), 
Re na ult (14,600), Bri tish Pet ro le ‐
um (10,000), Air France-KLM 
(7,500) ug ub an pa. Wa lay 
ka se gu ro han ang eko no mi ya sa 
Uni ted King dom sa paggawas nii ni 
sa Eu ro pe an Uni on sa hi na pos sa 
tuig nga gi ba na-ba nang mo sang ko 
sa mga prob le ma sa sup lay, pag ‐
kib hang sa pro duk syon ug pag ka ‐
bung kag sa ser bi syo sa pi nan sya 
bi san pa sa mga paa pas nga ka sa ‐
bu tan. 

Pa da yong na ga da ku ang na ‐
sud nong utang sa Ja pan sa du gang 
nga US$2 ka tril yo n ka rong tuig, 
nga mo ka bat na ang ki na ti buk-an 
ngad to sa US$2 ka tril yo n or sob ra 
260% sa GDP nii ni. Nagpla no usab 
ki ni nga ma ngu tang pa og du gang 
US$960 ka bil yo n aron palagsikon 
ang ekonomya. Mi kun hod ang eko ‐
no mi ya nii ni og 8.2% sa tu nga sa 
tuig, pi na ka da ko su kad 1955. Gi ‐
lan taw sa mga ekonomista nga 
ma ka  ba ngon ang eko no mi ya sa Ja ‐

pan sa ika tu long kwar to apan dili kini molungtad 
tungod kay nag pa bi ling ubos ang de man d sa mga 
eksport gi kan Ja pan (kot se, pro duk tong elektro ‐
ni ko ug uban pa). 

Du gang nga mipaluya sa ka li bu ta nong ka pi ‐
ta lis tang sis te ma ang pag hi nay sa eko no mi ya sa 
Chi na. Gikan 2016, nagsugod na ang paghinay sa 
ekonomya niini gikan 10.6% niadtong 2010 ngad ‐
to sa 6.1% sa 2019 (tunga na lang sa pung kay nga 
paglambo niini nga 14.2% sa 2007). Misigpit ang 
ekonomiya sa China nii ning unang ba hin sa 2020 
hu man sa mga lockdown. Gidahum nga mosaka 
kini og 2% sa katapusan sa tuig. Giabaga sa China 
ang utang nga upat ka beses nga midaku sa 
milabayng dekada ug mamahimong mokabat og 
335% sa GDP niini sa katapusan sa tuig. 

Ang pagkahagba sa ekonomiya tungod sa 
pan demya naghatag og rason sa mga gubyerno sa 
mga at ra sa do ug na ngu la hing mga eko no mi ya 
aron pa kus gon ang lang yawng pag pa ngu tang, 
labaw pang moabli ngad to sa lang yawng pa ma ti ‐
ga yon ug pu ho nan ug la baw pang ha ta gan og in ‐
sen ti bo ang lang yawng ka pi tal alang ku no sa pag ‐
pa pas pas sa pa ba ngon. Ka pin 240 ka mil yong tra ‐
ba ho ang gi ba na-ba na nga na wa la sa mga at ra sa ‐
dong na sud. Gibanabana sa mga tig pa nu ki-du ki 
nga mo sa ka og 420-580 mil yon ang ihap sa mga 
ka bus nga ka taw han ngad to sa 1,178 mil yon (ang 
adunay abot nga mokabat lang sa $1.90 o ₱95 

kada adlaw o mas ubos pa); o ngad to sa 2,480 
mil y on (US$3.20 o ₱160 ma tag ad law) ka ta wo. 
Kadag hanan sa ka taw han nga nag pu yo sa tu ‐
mang ka li sud anaa sa South Asia ug sa Sub-Sa ha ‐
ran Africa. 

Labaw nga mitataw ang na sud nong ki nai ya 
sa mga mo no pol yo ka pi ta lis ta taliwala sa istag ‐
nas yon sa ka li bu ta nong ka pi ta lis tang sis te ma. 
Padayon nga nagpahamtang ang US ug ang uban 
pang nag-u nang ka pi ta lis tang na sud og ma pa da ‐
yu nong pro tek syo nis tang mga pa li si ya sa eko no ‐
mi ya su kad sa kri sis sa pi nan sya niad tong 2008. 
Sa susamang pa na hon, gi na du so ni la ang du gang 
pang li be ra li sa syon sa mga pa li si ya sa pa ma ti ga ‐
yon ug pa mu hu nan sa mga at ra sa dong kli yen ‐
teng-es ta do, sa pa ning ka mot nga pa dak-on ang 
tu bo sa mga mo no pol yo ka pi ta lis ta ug bu hi on ba ‐
lik ang ilang kau ga li ngong na sud nong eko no mi ya. 

Sa mot gi na pag ra be sa ka li bu ta nong re se syon 
ang mga kontra dik syon ug kri sis sa pu li ti ka. Pa ‐
da yong na ga ig ting ang mga kontra dik syon ta li sa 
mga im per ya lis ta. Naglumba karon ang dag kung 
mo no pol yo ka pi ta lis ta sa in dustri ya sa parma syu ‐
tika alang sa do mi na syon sa pro duk syon ug dis ‐
tri  bu syon sa ba ku na ba tok Covid-19. 

Labaw nga mikaylap ang gyera sa pama ti ga ‐
yon ug ekonomiya tali sa US ug China sukad nga 
mi ul bo kini niadtong sayong bahin sa 2019. Agre ‐
si bong gikontra sa gub yer no sa US ang dag kung 
Chi ne se nga kom pan ya sa electro nics nga Hua wei 
ug ZTE nga gia ku sa han og pag pa nik tik, ug ang in ‐
ter net com pany nga TikTok. Gi nap la no sa US nga 
mo ga hin og ka pin $2 bil yo n aron "lang ka ton ug 
pu li han" ang mga ga mit sa imprastrukturang dig‐
ital nii ni nga gi na ma gi kan sa Chi na. Gihikaw usab 
nii ni ang mga pondo ug kabtangan sa mga pang-
estado nga kapitalistang Chinese ug gibawalan 
ang dag hang mga kom pan yang Chinese nga na ‐
lam   bi git sa pag tu kod og pa si li dad mi li tar sa 
South Chi na Sea. 

Napuliki usab sa mga im per ya lis tang US sa 
pag mug na og al yan sang pu li ti kal ug mi li tar ta li sa 
Ja pan, Uni ted King dom, Austra lia ug uban pang 
na sud ba tok sa Chi na ug Rus sia. Gi pa ngu lo han 
mis mo sa US ang gru pong mi li tar sa pag-dep loy 
nii ni og du ha sa iyang pi na ka da kung car ri er gro ‐
up sa ka da ga tan sa South Chi na Sea ug East Chi ‐
na Sea duol sa Ja pan nga gi na ang kon ka ron sa 
Chi na. Na gap la no usab ang Uni ted King dom nga 
mag-dep loy og aircraft car ri er ug stri ke gro up sa ‐
yong ba hin su nod tuig ug mag pa hi ga yon og eher ‐
si syong mi li tar ku yog ang US ug Ja pan. Gi ba ba ‐
gan usab nii ni ang pa ning ka mot sa Chi na nga pa ‐
lig-o non ang pu li ti kan hong kontrol sa Hong Kong 
di ha sa pag tan yag og Bri tish ci tizenship ngad to 
sa mga re si den te sa Hong Kong. Da yag nga gi pa ‐

Nagpabiling 
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Company, 
Tiktok
mga higanteng 
kumpanyang 
Chinese nga 
ginaakusahan 
sa US sa 
pagpaniktik



ANG BAYAN    Disyembre 26, 2020 7

na wa gan sa Ja pan ngad to sa Ger many nga moa pil 
sa al yan sang na bal ba tok sa Chi na. 

Sa pi kas ba hin, pa da yong gi na si gu ro sa Chi na 
ang ka li bu ta nong eko no mi kan hong in te res nii ni. 
Gi na pa lig-on sa Chi na ang pwer sang na bal nii ni 
pi naa gi sa pag pa dag han sa iyang mga aircraft 
car ri er alang sa pag ha tod sa tro pang Chinese ga ‐
was sa na sud ug sa pag du gang og mga ba por sa 
gi kus gong-500-ka-bar ko nga Coast Guard nii ni ug 
sa mga "mi li sya" aron ali ro ngan ang South Chi na 
Sea ug East Chi na Sea. Bag-o hay lang gi pa ku sog 
sa Chi na ang iyang Coast Guard nga ila lum sa mi ‐
li tar nii ni, aron bung ka gon ang mga istruk tu ra sa 
ubang mga na sud ug ata ke hon, pa ha wa on o pa ‐
mu si lon ang mga lang yawng ba por su lod sa te ri ‐
tor yong ili gal nga gi na ang kon sa Chi na. 

Gi pa lig-on sa Chi na ang bentahe niini sa eko ‐
no miya pinaagi sa iyang pag du so sa Re gio nal 
Compre hen sive Eco no mic Partnership (RCEP), 
usa ka mul ti la te ral nga ka sa bu tang pa ma ti ga yon 
ta li sa ASEAN ug 5 ka lain pang na sud sa Asia-
Pacific ug wa lay la bot ang US. Ga mit ang gidak-
on sa eko no mi ya nii ni, gi tan ya gan sa Chi na ang 
Uni ted King dom og mas da kung pa ma ti ga yon ug 
pa mu hu nan atu ba ngan sa uma la bot nga ka pak ya ‐
san sa UK nga ma ka sak mit og ka sa bu tan sa pag ‐
ha wa nii ni sa EU. Ta taw nga ang tu mong mao ang 
pag-al kontra sa nag ka ku sog nga ag re si bong ba ‐
rug sa al yan sa sa US ba tok Chi na. 

Gi na pa da ku usab sa mga kontra dik syon ta li 
sa mga im per ya lis ta ang gas to sa pa nu ki du ki, 
pro duk syon ug pag ba lig ya sa mga hi mang ig gu gu ‐
bat. Gi pa ku sog sa US ang iyang pa nu ki du ki ug 
pro duk syon alang sa ar mas nuk le yar hu man ki ni 
mi bi ya sa Inter me dia te-Ra nge Nucle ar Forces 
Tre aty (INF). Nakatakda usab mawa-ad og ka ‐
pus  lanan ang New Start, lain pang tratado nga 
nag pakunhod sa produksoyon sa armas nukleyar 
nga gipirmahan sa US ug Russia niadtong 2010. 
Niad  tong 2019, mi sa ka ang ka li bu ta nong gas tos 
mi li tar ngad to sa US$1.917 tril yon, mas daku og 
3.6% kumpara niadtong 2018, diin US, Chi na, 
India, Rus sia ug Sau di Ara bia ang nag-u nang 
adu nay pi na ka da ku nga gas to nga mo lang kob sa 
sob ra 60% sa ki na ti buk-ang gas to. Mo gas to ang 
Uni ted King dom og $78 ka bil yo n pa ra sa mi li tar 
nii ni, pi na ka do nii ning gas to su kad 1980s. Ang ki ‐
na ti buk-ang ha lin niad tong 2019 sa nag-u nang 25 
ka kom pan ya mi ka bat sa US$361 bil yo n nga mas 
da ko og 8.5% kay sa 2018. Mi sa ka ang ki na ti buk-
ang gieksport nga ar mas sa US ka rong tuig ngad ‐
to sa US$175 bil yon, 3% nga us baw kay sa 2019, o 
ter se ra sa ki na ti buk-ang ha lin sa ar mas. 

Pa da yong gi na lu pig sa mga im per ya lis tang 
na sud, la baw na sa US, ang mga na sud nga na ga ‐
du so sa ilang so be ran ya pi naa gi sa mga pag pa ‐

mig-ot sa eko no mi ya, da yag nga 
in ter ben syon sa pu li ti ka ug ar ma ‐
dong ata ke. Sa Ve nezue la, wa lay 
li pud-li pod nga gi su por ta han sa US 
ang pwer sang opo si syon aron pa ‐
lag pu ton ang Bo liva ri an nga re hi ‐
meng Ma du ro. Sa yong ba hin nii ‐
ning tui ga, gi pa hi ga yon sa pwer ‐
sang mi li tar sa US ang usa ka ata ‐
ke ga mit ang drone aron pat yon 
ang nag-u nang li der mi li tar sa 
Iran. Gi tuo han nga ang pag pa tay 
sa usa ka ya weng si yen tis tang nuk ‐
le yar sa Iran nia ging Nob yembre 
gi pa tu man su bay sa man do sa US. 
Nag pa bi lin ang nga pwer sang mi li ‐
tar sa US sa ami ha nang da pit sa 
Syria aron su por ta han ang ar ma ‐
dong pag gun-ob sa re hi meng 
Assad ug pro tek ta han ang mga 
ope ra syon sa pag mi na og la na sa Del ta Crescent 
Energy LLC, usa ka Ame ri ka nong kum pan ya nga 
gi pa ngu lo han sa mga kan hing upi syal sa dip lo ma ‐
sya ug mi li tar. 

Atu ba ngan sa kanhi nang kri sis, dugang 
gipagrabe sa mga mo no pol yo ka pi ta lis ta ang mga 
nag ka ba ngis nga por ma sa pag pa hi mu los ug 
pagpangdaugdug sa mga mamumuo ug anak ‐
pawis. Gimaksimisa niii ang pagpuga sa sobrang 
bili nag-una pinaagi sa intensipikasyon sa pamuo, 
ug sa pagpalungtad sa adlaw sa trabaho ug 
pagkunhod sa suhulan. Pa na hon sa pan dem ya, 
mig ra be ang pag pa mig-ot sa mga ka tu ngod sa 
pag-un yon sa mga ma mu muo aron pug ngan si lang 
suk lan ang mga pa li si ya sa pab ri ka ug ka sa bu tan 
sa pagtra ba ho. Isip re sul ta, nag-an tos ang mga 
ma mu muo ug anak pa wis sa nag kag ra beng so syo -
e ko no mi kong kon di syon ug sa pag ka ut-ot sa ilang 
pi si kal ug men tal nga ka him sog. 

Sa ta ku ban sa kontra-te ro ris mo, mig ra be ang 
mi li ta ris mo sa mga ka pi ta lis tang na sud sa mi li ta ‐
ri sa syon sa pu li sya, ma ka nu na yong pag ga mit sa 
pwer sang mi li tar ug nag ka ku sog nga sar bey lans 
sa es ta do sa ti ngu hang bung ka gon ang di nag kung 
pro tes ta. Ang pinakadautan nga ultra-reak syu ‐
nar yong ideya ug palisiya sama sa pasismo, rasis ‐
mo, pagpamihig sa relihiyon ug kaliwat, ug pang ‐
huna-hunang kontra-kababayen-an dayag ug dili 
direkta nga pagpanghulog sa mga estadong 
burges aron siak-siakon ang mga mamumuo og 
kataw han. Sa ubang mga na sud, gi pa hi mus lan sa 
mga re hi   men ang pan dem yang Covid-19 aron mo ‐
kaw kaw og du gang ga hum ug pi tu lon ang de mok ‐
ra ti kong ka tu ngod sa ka taw han. 

Mi su kol ang mga ma mu muo ug li nu pi gang ka ‐
taw han sa ti bu ok ka li bu tan. Miul bo ang mga pro ‐

Bulnerable sa 
ang

kalibutanong 
kapitalistang 

sistema 
sa umalabot 

nga katuigan. 
Paspas 

nga misaka 
ang bilibsa 

kalibutanong 
utang sulod 

sa milabayng 
pipila ka bulan

US$361 
bilyon
kinatibuk-ang 
nabaligya 
nga armas sa 25 
ka pinakadakung 
kumpanya 
sa armas



Disyembre 26, 2020    ANG BAYAN8

tes tang ma sa ug wel ga sa pi pi la ka mga na sud 
diin gi sing git ni la ang ilang pa nga yo alang sa tra ‐
ba ho, sub sid yo sa eko no mi ya ug pang la was ta li ‐
wa la sa lockdown, lu was nga lu gar sa tra ba ho ug 
lu was nga tu lung ha an atu ba ngan sa pan dem ya. 
Gi na suk lan usab ni la ang pag pa mig-ot sa ilang 
mga ka tu ngod. Miul bo usab ang mga ak syong 
protesta niadtong tunga-tunga sa tuig nga gi tam ‐
bo ngan sa 26 mil yon ka ta wo ang Uni ted Sta tes 
ba tok sa ra sis mo ug ka mang tas sa ka pu li san. Sa 
India, mikabat sa kapinkun-kulang 250 mil yon ka 
mag-uu ma ug ma mu muo ang mi li hok sa ma ka say ‐
sa ya nong na sud nong mga wel ga ug de monstra ‐
syon niad tong ula hing ba hin sa Nob yembre aron 
ba tu kan ang mga pa li si yang neo li be ral nga na ga ‐
pa bor sa dag kung kom pan yang ag ri kul tu ral ug 
idu so ang mga la kang sa pag pa ni gu ro sa ka him sog 
ug eko no mi kan hong kaa yo han sa ka taw han. Miul ‐
bo usab ang mga pro tes tang ma sa sa France, Be ‐
la rus, Gua te ma la, Ni ge ria, Hong Kong, Thai land, 
Indo ne sia ug uban pang na sud ba tok sa pa sis mo 
ug mga kontra-ka taw hang pa li si ya ug sa pag pa ‐

nga yo sa mga de mok ra ti kong re por ma. Gi na lun ‐
sad usab ang mga ar ma dong pag su kol sa Afgha ‐
nis tan, Kur dis tan ug ubang na sud ba tok sa lang ‐
yawng ag re syon ug sa mga ma lu pi gong re hi men. 

Na ga mug ma og pa bo rab leng kon di syon ang 
ka li bu ta nong re se syon ug kri sis sa pang la was pa ‐
ra sa pag tun hay ug pag lam bo sa mga pro le tar ‐
yong re bo lu syo nar yong pwer sa sa ti bu ok ka li bu ‐
tan. Pa da yong na ga tu maw ang mga aban teng 
ele men to sa pro le tar ya do sa lain-la ing na sud. 
Adu nay mga pa ning ka mot nga tun-an ug ip rak ti ‐
ka ang Marxis mo-Le ni nis mo-Maois mo su bay sa 
mga is pi si pi kong ka him tang sa lain-la ing na sud 
aron pa ngu lo han ang re bo lu syo nar yong pa kig bi ‐
sog sa mga ma mu muo ug ka taw han. Pa da yong 
na ga pa lig-on ang mga ko mu nis tang par ti do ug 
nag pa la lum sa ilang pag-u gat sa ma sa. Gi pa ngu ‐
lo han ni la ang mga ar ma dong pa kig bi sog sa India 
ug sa Pi li pi nas ug de ter mi na dong mag tu kod og 
mga huk bo sa ka taw han ug mag lun sad og gu bat 
sa ka taw han sa ubang se mi ko lon yal ug se mip yu ‐
dal nga mga na sud.

Gi na pag ra be sa re hi meng US-Du ter te 
ang kri sis sa sis te mang se mi ko lon yal 
ug se mip yu dal

SAMTANG NAGPAKANANG KUSGAN ug gam ha nan, sa ti nu od lang, 
hu yang ug na ngu rog ang ti ra nong si Du ter te iba baw sa usa ka du not 
nga sis te mang na bang krap sa iyang ko rap syon ug pag yuk bo ngad to 
in te res sa mga lang yawng ka pi ta lis ta. Di li ni ya ka yang tag ba won ang 
ilang ka ha kog nga mohurot sa re kur so sa es ta do alang sa ba ta kang 
pa ngi na hang lan sa ka taw han. Sa mi la bayng tuig, la baw nga mi tiu rok 
ang kan hi ng kri sis sa sis te mang se mi ko lon yal ug se mip yu dal sa Pi li pi ‐
nas atu ba ngan sa ka pak yas sa re hi men nga hus tong tu ba gon ang pan ‐
dem yang Covid-19 ug ang su nud-su nod nga mga ka la mi dad nga mi ha ‐
pak sa na sud sa mi la bayng mga bu lan. 

Gi pag ra be sa re hi meng US-Du ter te ang kri ‐
sis sa ka ti ling ban ug ang pag-an tus sa ka taw ‐
hang Pi li pi no tu ngod sa mi li ta ris ta ug inu til nga 
pag-a tu bang sa pan dem ya, sa ko rap syon nii ni, 
hi la bi han nga pag sa lig sa lang yawng pag pa ngu ‐
tang, pag ba li bad nga una hon ang pag-a ti man sa 
pang la was sa ka taw han, ug hing pit nga pag sa lik ‐
way sa ilang kaa yo han sa eko no mi ya. Mi nil yon ka 
ma mu muo ug ka bus ang na wad-an og tra ba ho ug 
pa ngi na bu hi an ug na ka si na ti sa gra beng ka li sud 
ug ka gu tom. Sam tang gi  ub san ug gi lib re sa re hi ‐
men ang bu his sa dag kung kor po ra syo n, pla no 

usab nii ning mag pa ham tang og bag-ong mga bu ‐
wis sa ka taw han. 

Aron sumpuon ang pag su kol sa ka taw han, gi ‐
pag ra be sa pa sis tang re hi men ang te ro ris mo sa 
es ta do pa re ho sa ka syu da ran ug ka ba ni kan han sa 
ta ku ban sa "kontra-in sur hen si ya" ug nag pa ham ‐
tang og da yag nga pa sis tang pag ha ri pi naa gi sa 
pag ba la od sa Anti-Ter ro rism Law. 

Sa ka had lok niini sa hulgang ipaatubang 
siya sa mga lokal ug in ter na syu nal nga korte 
lambigit sa iyang ma luk pa nong mga kri men, pag-
a bu so sa taw ha nong ka tu ngod ug ko rap syo n, 
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nag mug na og mga pa ka na ang nag ha ring pun dok 
ni Du ter te aron mag pa bi lin sa po der. Sa ka pin 
500 ka ad law na lang nga nahabilin niya sa po ‐
der, gi pas pa san ni Du ter te ang pag pa tu man na 
hiwi nga is ke ma aron ipa lug way ang iyang ti ran ‐
ya: mag dek la ra og usa ka “re bo lu syo nar yong 
gub yer no” ug tu ku ron ang usa ka pa sis tang dik ‐
ta dur ya, irat sa da ang pag-u sab sa konsti tu syon 
sa nga lan sa “pe de ra lis mo,” o si gu ru hon ang di ‐
nas ti kong pag hu lip pi naa gi sa kontro la dong elek ‐
syon aron itu boy ang su sa ma ni yang pa sis ta, ku ‐
ra kot ug uhaw-sa-ga hum nga ba ba yeng anak o 
sa usa sa iyang ali pu res. 

Usa ka da kung ka pal pa kan ang tu bag sa re hi ‐
meng Du ter te sa pan dem ya. Sa si nung da nan pa ‐
lang sa pan dem ya, wa la na nii ni gi ta gad ang mga 
pa na wa gan nga si rad-an ang in ter na syu nal nga 
mga ut la nan ug gi tu gu tan na hi nu ong mo su lod sa 
na sud ang 500,000 tu ris ta gi kan Chi na sa gi kan 
Di sye mbre 2019 hang tud Peb re ro karong tuiga 
nga maoy si nug da nan sa pag ku ya nap sa Covid-19 
sa na sud. Sa ta ku ban sa pag tu bag sa pan dem ya, 
giang kon ni Du ter te ang mas la pad nga dik ta dur ‐
yang ga hum di hang iyang gi pa ham tang ang usa 
sa pi na ka du gay nga lockdown sa mi li tar ug pu lis 
ug giangkon ang ta lag sa ong mga ga hum aron 
hilabtan ang pon do alang sa ka taw han. Di li an ‐
dam ug mi hag ba ang sis te mang pang la was ila bi na 
sa pang pub li kong mga os pi tal ug la bo ra tor yo la ‐
kip na ang mga ahen sya sa syen ti pi kong pag pa ‐
nu ki du ki tu ngod sa pag kib hang sa bad yet sa 
miaging mga tuig. Ku lang ang mga nars ug ma mu ‐
mu ong pang la was nga gi nai la isip mga ba ya ni. 
Wa la usab si la gigarantiyahan og ma ka ta ru nga ‐
nong swel  do. Gi ba le wa la ni Du ter te ang mga pa ‐
na wa gan alang sa lib reng mass tes ting, lib reng 
pag pang ha tag sa mga face mask ug ga mit pang ‐
sa ni ta syo n, ug ag re si bong con tact-tracing. Na ‐
had lok ang la pad nga ma sa sa Covid-19, di li lang 
sa ma ka pa tay ki ni, kun di tu ngod pa sa taas nga 
ba lay ru non sa pag pa tam bal nga ma ma hi mong 
mo ka bat sa tu nga sa mil yong pi so alang sa du ha 
ka se ma nang pag pa os pi tal. Usa ang Pi li pi nas sa 
adu nay pi na ka pal pak nga pag tu bag sa Covid-19 
ma tud pa sa in ter na syu nal nga tig man ta la. 

Imbes nga ikambyo ang bad yet aron pa lig-o ‐
non ang ka pa si dad sa sis te mang pang la was ug 
ga hi nan ang pa ngi na hang lan sa mi nil yong na wad-
an og pa ngi na bu hi an tu ngod sa lockdown, gi bal ‐
hin ni Du ter te ang pon do alang sa pa bo ri to ni ‐
yang mga pro yek tong imprastruk tu ra. Mi nil yon 
ang na wad-an og tra ba ho ug pa ngi na bu hi an. Gi ‐
pug ngan sa mga restrik syon sa pagbya he ang 
pag ba lig ya sa mga pro duk tong ag ri kul tu ral nga 
nag re sul ta sa pag ka wa la sa ki ta ug pag ka lu gi sa 
mga mag-uu ma. Ula hi ug ku lang kaa yo ang sub ‐

sid yo sa gub yer no. Gipahimuslan 
sa re hi men ang mga lockdown ug 
gi pa sil bi ki ni sa in te res sa mga kor ‐
po ra syon sa transpor ta syon pi naa ‐
gi sa pag ba wal sa li bo an ka mga 
dray ber sa dyip nga ma ma sa da sa 
ilang mga ru ta. Sam tang mi dag ‐
sang ang pan dem ya, gi pa ba lik sa 
tra ba ho ang mga ma mu muo nga 
wa lay igong pang pub li kong trans ‐
por  ta syo n, wa lay ga ran ti ya sa lu ‐
was ang trabahuanan ug gipa ‐
ubsan ang suhulan. Tu ngod kay 
wa lay pon do aron si gu rohon ang lu was nga ka ‐
him tang sa pag tung ha, gi pa si rad-an sa re hi men 
ang mga eskwe la han pa bor sa pal pak nga “dis ‐
tance” ug “blen ded” nga sis te ma sa pag-tu on nga 
nag pa an tus sa mi nil yong mag tu tud lo, es tud yan te 
ug sa ilang mga gi ni ka nan. 

Sub ling nag pa ki ta ang re hi men og da yag nga 
ka wa lay-pag pa ka ba na ta li wa la sa su nud-su nod 
nga ka la mi dad nga mii go sa Luzon nga la baw 
pang nag pa ta taw sa kahuyangan sa tubag nga 
resul ta sa pagkibhang sa kan hi nang ga mayng 
pon do. Ga tu san ka li bong pa mil ya ang na wad-an 
og ba lay ug mga kab ta ngan tu ngod sa ku sog nga 
ha ngin, pag ba ha, pag ka ban las sa la pok ug pag da ‐
hi li sa yu ta. Tu ngod kay wa lay pon do aron ta ba ‐
ngan ang ka taw han nga ma ka su ga kod sa na wa la 
ka ni la, mi nil yon nga ka taw han ang gi pa sag dan sa 
re hi men nga iya-i yang ma ning ka mot aron sub ling 
ipa ba rog ang ilang mga ba lay at pa ngi na bu hi an. 

Na but yag ang ka du not ug pag ka at ra sa do sa 
sis te mang se mi ko lon yal ug se mip yu dal ila lum sa 
re hi meng US-Du ter te. Sa mi la bayng upat ka tuig, 
na ka si na ti og gra beng mga por ma sa pag pa hi mu ‐
los ug pag pang da ug da ug ang ma sang Pi li pi no. 
Ang re hi meng US-Du ter te ka ron ang pi na ka dao ‐
tan nga rep re sen ta syon sa im per ya lis mo, pyu da ‐
lis mo ug bu ruk ra tang ka pi ta lis mo ug mao usab 
ang pi na ka hi na na ling hi nung dan sa pag lun sad sa 
re bo lu syo nar yong pa kig bi sog. Bi san ila lum sa 
pan dem yang Covid-19, nag pa ham tang ki ni sa an ‐
ti-ka taw han ug neo li be ral nga mga pa li si ya nga 
pa bor sa dag kung bur ge syang kumpra dor, sa hut-
ong dag kung aga long yu ta an ug sa dag kung lang ‐
yawng ka pi ta lis ta. Gi pag ra be sa maong mga pa li ‐
si ya ang pag pang da ug da ug ug pag ma hi mu los, gi ‐
pa la lum ang ka wa lay kaa nga yan sa ka ti ling ban, 
ug gi pag ra be ang so syo -e ko no mi kan hong ka him ‐
tang sa la pad nga ma sa sa mga ma mu muo, mag-
uu ma ug uban pang ka bus nga ka taw han. 

Tungod sa pandemya ug kawalay katakus sa 
rehimen nga maghatag og sakto nga tubag, na ‐
but yag ang dunot nga kahimtang sa nagharing 
sistema, par ti ku lar na ang di li in dustri yal, at ra ‐
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sa do ug ag rar yong ki nai ya sa eko ‐
no mi ya sa Pi li pi nas. Wa lay kau ga ‐
li ngong ka pa si dad ang na sud nga 
mag ma nu pak tu ra sa igong mga 
per so nal pro tective equip ment, 
face mask, tes ting kit ug uban pang 
pa ngi na hang lan, ug nag-a pas na 
hi nu on sa mga im por ted nga hi la ‐
bi han ka ma hal. Gi but yag usab nii ‐
ni ang hing pit nga ka wa lay in de ‐
pendyen teng in dustri yang par ma ‐
syu ti ka ug pa nu ki du ki sa ba ku na 
nga nag hi kot sa na sud sa dag kung 
lang yawng kum pan ya sa tam bal. 

Wa lay ka pa si dad ang na sud 
nga mog na on ang ka sa ga rang pa ‐
ngi na hang lan alang sa lo kal nga 
pro duk syon ug kon su mo. Kontro la ‐
do ug gi pa hi mus lan sa mul ti na syu ‐
nal nga mga kor po ra syon ug sa 
ilang mga lo kal nga ka so syo ang 
la pad nga ba han di ug mga na tu ral 
nga re kur song ug ku sog pa muo sa 
na sud. Nag sa lig ang pro duk syon sa 
gi na im port nga mga ma ki na ug 
sang kap. Wa lay kau ga li ngong lo kal 

nga mga in dustri ya ug kontro la do sa dag kung 
kum pan yang lang yaw ang in dustri ya ug ang li mi ‐
ta do nga mga export-proces sing zo ne nga ka ba ‐
hin sa pang ka li bu tang as sembly li ne sa mga kor ‐
po ra syong mul ti na syu nal. Atra sa do ang pro duk ‐
syong ag ri kul tu ral, nga kasagaran naggamit og sa 
man wal nga pa muo, mga ga mit nga de ma no ug 
mga ha yop pang-u ma. Li mi ta do kaa yo ang mga 
pa si li dad sa iri ga syon ug dag hang ang gu ba na. 
Gi nag may ang pro duk syon sa bu gas, ug ka dag ha ‐
nan dili mekanisado ug gi na pa an tus sa ubos kaa ‐
yong pre syo tu ngod sa li be ra li sa syon sa pag-im ‐
port sa mga sob rang lang yawng pro duk tong ag ri ‐
kul tu ral nga gi na pon do han sa ilang mga gub yer ‐
no. La baw pa ki ning gi pag ra be sa mi la bayng mga 
bag yo ug ka wad-on sa sub sid yo sa es ta do aron 
moa bag sa lo kal nga mga mag-uu ma. 

Tu ngod sa pag sa lig sa na sud sa im por ted nga 
mga hi man sa pro duk syon ug hu man-da ang pro ‐
duk to, ug sa pro duk syon nga na ka sentro sa pag-
eksport sa ba ra tong hi law nga ma ter ya les ug se ‐
mi-ma nu pak tu ra nga adu nay ga mayng du gang 
nga bi li, na ka si na ti ang Pi li pi nas sa ma ka nu na ‐
yong de pi si to sa pa ma ti ga yon. Ayha ang 2020, 
mi si rit na ang de pi si to sa pa ma ti ga yon sa Pi li pi ‐
nas ngad to sa US$41.44 bil yon niad tong 2018 ug 
US$42.5 bil yon niad tong 2019. Miu bos ki ni sa 
Abril nii ning tui ga, di li tu ngod sa pag lam bo sa 
katakus sa na sud nga mag ki nau ga li ngon, apan 
tu ngod ki ni sa da kung pag kun hod sa mga gi na  ‐

import nga pro duk to (20%) ug ser bi syo (19%), ug 
sa ki na ti buk-ang pag kun hod sa mga eksport atu ‐
ba ngan sa lockdown sa eko no mi ya ug na ga pa da ‐
yong pag hi nay sa ba lig ya sa mga pro duk tong se ‐
mi-ma nu pak tu ra ila lum sa ma lung ta rong ka li bu ‐
ta nong is tag na syo n. Mit rip le ang pag ga was sa 
ka pi tal nga portfo lio gi kan US$1.2 bil yon sa 
unang na pu lo ka bu lan sa 2019 ngad to sa US$3.9 
bil yon sa pa re hong pa na hon ka rong tui ga. 

La bing nakaa pek to sa eko no mi ya ang du gay 
nga lockdown. Miu bos og 10% ang eko no mi ya sa 
unang tu lo ka kwar to ning tui ga, pi na kag ra be kun 
itan di sa 7.3% niad tong 1984-1985. Bi san sa pa ‐
na hon nga wa la pa ang pan dem ya, miu bos na ang 
tan tos sa pag sa ka sa GDP sa mi la bayng upat ka 
tuig ila lum sa re hi meng Du ter te tu ngod sa pag-u ‐
bos sa de mand pa ra sa mga eksport gi kan sa Pi li ‐
pi nas nga re sul ta sa is tag na syon ug hi nay nga 
pag lam bo sa ka li bu ta nong sis te mang ka pi ta lis ta. 

Di li muu bos sa pi to ka mil yong ma mu muo ang 
na wad-an og tra ba ho sa Abril pa la mang nga 
maoy nag pa sa ka sa tan tos sa di semple yo sa di li 
ka tup ngang ang-ang, ug mi bi ra sa di li ka tup ‐
ngang pag-u bos sa tan tos sa "pag sal mot sa ku ‐
sog pa muo." Sa ki na ti buk-an, di li muu bos sa 8.5 
mil yong Pi li pi no ang wa lay tra ba ho o 19.4% nga 
tan tos sa di semple yo. Du gang nii ni, di li muu bos 
sa 6.3% ang tan tos sa ku lang sa tra ba ho nga, sa 
ka ma tuo ran, wa la usay mga tra ba ho. Gi kan 
2016, ka pin usa ka mil yong tra ba ho sa ag ri kul tu ‐
ra ang na wa la tu ngod sa pag pa la yas sa mga mag-
uu ma gi kan sa ila hang mga yu ta nga re sul ta sa 
mga ope ra syon sa dag kung bur ge sya kumpra dor, 
kon sentra syon sa yu ta, pag ka bang ka ro te ug uban 
pang hi nung dan. 

Li bo an ka mga gag may ug me di um nga ne go ‐
syo ang nag si ra tu ngod sa pagkabangkrap. Pag ‐
ka-Nob yembre, ha los 685,000 ka mig ran teng ma ‐
mu mu ong Pi li pi no (o OFWs) ang na nga yo og ayu ‐
da. Mi nil yon nga ka taw han ang nag li sud. Sam ‐
tang adu nay mga pla no nga mag pa ham tang og 
du gang bu his nga pa gaa ba ga hon sa ka taw han, 
tu mong usab sa re hi men nga mi nu san ang bu his 
sa mga kor po ra syon og ₱249.4 bil yon hang tud sa 
2022. Gi lau man nga muu bos ang ma ko lek tang 
bu his og ₱696.2 bil yon ka rong 2020. Gi na lau man 
usab nga mo dob le ang de pi si to ngad to sa ₱1.38 
tril yon ka rong tui ga gi kan sa ₱677.6 bil yon niad ‐
tong 2019. 

Tu ngod kay ku lang ang ki ta ug des pe ra dong 
pon do han ang mga pro yek tong imprastruk tu ra sa 
mga dag kung oli gar ko, nagkara-kara ang re hi ‐
meng Du ter te sa pag pa ngu tang nga maoy hi ‐
nung dan sa walay kaparis nga pagburot sa utang 
sa Pi li pi nas. Niad tong Agos to 2020, mi ka bat sa 
₱9.6 tril yon ang na sud nong utang sa gub yer no, 
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mas mi ta as og ₱1.9 tril yon kung itan di sa pag su ‐
god sa tuig. Modaku pa ki ni hang tud ₱10.2 tril yon 
sa ka ta pu san sa tuig, ₱12 tril yon sa ka ta pu san sa 
2021 ug ₱13.7 tril yon sa ka ta pu san sa ter mi no ni 
Du ter te. Sa in gon nii ning gi pas pa son, sob ra dob le 
o 59.9% sa GDP sa na sud ang pag da ku sa utang 
sa Pi li pi nas su lod sa unum ka tuig gi kan sa ₱6.1 
tril yon sa pag su god sa pag pa nga tung da nan ni 
Du ter te. Re sul ta nii ni, ang mga ba lay ru non sa in ‐
te res sa utang ug sa prin si pal nga kan ti dad nii ni 
nga mia bot na og ₱1.8 tril yon sa 2021, pi na ka da ‐
ku ki ni nga na ta ho sa mi la bay nga na pu lo ka tuig 
ug ka tug bang sa 40% sa bad yet sa su nod tuig o 
8.1% sa GDP sa na sud. 

Tu ngod kay des pe ra dong ma ngu tang ug ma ‐
ka ku ha og taas nga gra do sa pag pa ngu tang gi kan 
sa mga lang yaw, na ga pa tu man ang re hi meng Du ‐
ter te og mga pa li si ya nga dik ta sa mga lang yawng 
bang ko ug insti tu syon sa pi nan sya. Lu yo sa pan ‐
dem ya, nag du mi li si Du ter te ug ang iyang mga 
upi syal sa eko no mi ya nga ba li hon ang pa li siya sa 
pag kib hang sa mga sub sid yo sa pang pub li kong 
pang la was ug edu ka syo n, ug wa la gi sus pin de ang 
pag ba yad sa mga pa bug-at nga utang. Pa da yong 
gi na du so ang pag-u sab sa konsti tu syo n, mga am ‐
yen da sa Pub lic Services Act, ang ba la od nong Na ‐
tio nal Land Use ug uban pang la kang nga nag tu ‐
mong nga wag ta ngon ang pag ba wal sa lang yawng 
pag pa nag-i ya sa yu ta ug ne go syo. 

Ta taw ang an ti-ka taw hang prog ra ma sa bad ‐
yet sa re hi men sa 2021 nga nag ha tag og pi na kau ‐
bos nga pra yo ri dad sa pang pub li kong pang la was, 
edu ka syon ug ser bi syo -so sya l. Mi ka bat sa ₱1.1 
tril yon ang gi  tak dang pon do pa ra sa mga pork 
bar rel nga pro yek tong imprastruk tu ra nga wa lay 
tam po sa ti nuo ray nga pag lam bo sa eko no mi ya ug 
ka sa ga rang mga dag kung oli gar ko ug mga lo ya lis ‐
ta sa pu li ti ka la mang ang na bu la han. Sa pi kas ba ‐
hin, wa lay pla no kung un sa on pag su por ta sa pag ‐
bu hi ba lik sa mga gag may ug midyum ang 
gidak-on nga ne go syo nga na nga lu gi tu ngod sa 
lockdown. Gi se gu ro nii ni ang pon do alang sa 
kontra-in sur hen si ya, par ti ku lar sa pag pa lit og 
mga bag-ong he li kop ter, erop la nong ig gu gu bat, 
mga bom ba, kan yon, drone ug uban pang ar mas, 
apan wa lay pla no aron si gu ro hon ang lu was nga 
mga eskwe la han aron ma ka ba lik na sa mga kla se. 
Sam tang nag ga hin la mang ang re hi men og ₱2.5 
bil yon aron pon do han ang pag pa lit og ba ku na 
alang sa Covid-19 (gi kan sa ki na ti buk-ang ba na-
ba nang kan ti dad nga ₱70 bil yon), nag ga hin ki ni 
og ₱19 bil yon pa ra sa Na tio nal Task Force to End 
Local Com mu nist Armed Conflict (NTF-ELCAC) ug 
sa hu gaw nga gye ra nii ni. Mi ha tag si Du ter te sa 
ka pin kun ku lang ₱33 bil yon alang sa "mo der ni sa ‐
syon sa AFP", apan wa la alang sa hi na na li nga 

pa ngi na hang lang mo der ni sa syon 
sa sis te ma sa edu ka syon ug pang ‐
la was. 

Sam tang nag ka la lum ang kri ‐
sis sa eko no mi ya, nag kag ra be ang 
kri sis sa pu li ti ka sa nag ha ring sis ‐
te ma ila lum sa re hi meng Du ter te. 
Na hi mu lag ki ni sa ha la pad nga 
han-ay sa ma sang Pi li pi no ug mi sa ‐
lig sa ti ra ni kong pa maa gi sa pag ‐
ha ri nga inu ba nan sa wa lay puas 
nga kam pan ya aron mag sab wag og 
di sim por ma syon ug ka had lok. Mi ‐
pa ki ta ki ni og pag yuk bo sa eko no mi ya sa Chi na ug 
pag pa kai toy sa im per ya lis tang US. 

Wa lay na da wa tang bo lun tar yo ug ki na sing-
ka sing nga su por ta si Du ter te gi kan sa ma sa. Bu ‐
sa gi na pu gos ni ya sa ka taw han nga mo su nod ug 
mo tu man pi naa gi sa mi li tar ug pu lis nga 
nagsamok-samok na sa ha los ta nang as pe to sa 
ki na bu hing si bil yan. Gi na lan taw sa ma sa si Du ‐
ter te nga res pon sab le sa kam pan ya sa sa gun song 
pag pa ma tay ba tok sa mga ka bus sa mi ni nga gye ‐
ra kontra dro ga, sa pag ma sa ker sa ila hang tra ba ‐
ho, ka wa lay pa ngi na bu hi an, pag ka bang ka ro te, 
paan tus nga mga bu his ug pag sa ka sa pre syo, ka ‐
gu tom, kay lap nga ka pit-os, ug eko no mi kan hong 
des pe ra syo n. Gi ka si la gan sa la pad nga ma sa ang 
da yag nga korap syon ni Du ter te ug pag rat sa da 
sa mga pro yek tong imprastruk tu ra ug pag pa nga ‐
bu so sa ga hum aron ma hi mong nag-u nang pro ‐
tek tor sa mga sin di ka to sa dro ga din hi sa na sud. 

Gitagbaw ni Du ter te ang mga mi li tar ug pu lis 
aron ma se gu ro ang pagkamatinud-anon sa mga 
he ne ral ug sun da lo pi naa gi sa pag ha tag ka ni la og 
bil yun-bil yong ki ta sa dag way sa kik bak sa mga 
kontra tang mi li tar ug ba hin sa gi na ta wag nga 
mga "prog ra mang in teg ra syo n." Na hi mong 
sentrong pa li si ya sa re hi men ang kontra-in sur ‐
hen si ya nga nag ha tag og ga hum sa AFP ug mga 
he ne ral nii ni nga idi re he ang mga his gu ta nang 
pang-es ta do. 

Mi ni ang kam pan yang "kontra-ko rap syo n" 
ni Du ter te. Wa lay ka tag ba wan ang iyang re hi ‐
men ug gihakop ang ta nan. Pi naa gi sa iyang ti ra ‐
ni ya, gi pai la lum ni ya sa iyang kontrol ang ta nang 
ko rap syon sa gub yer no. Sa ta ku ban sa "kontra-
ko rap syo n," gi sa gud sud ni ya ang mga ahen sya 
ug gi pu li han og mga mas ma sa li gang su lu gu on 
nga iya-i ya usang na ngu ra kot. Na kig-al yan sa si ‐
ya sa mga Arro yo ug mga Marcos nga gi tu gu tan 
ni ya nga ma ka ik yas sa si lot. Gi pai la lum ni ya ang 
Bu reau of Cus toms sa di rek tang kontrol sa mi li ‐
tar aron se gu ru hon ang iyang hing pit nga ka ‐
man du an ang is mag ling sa ile gal nga dro ga. Gi ‐
ga mit ni ya ang "narco list" aron ma gpai  la lum sa 
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iyang man do ang Kong re so, mga upi syal 
sa lo kal nga gub yer no, ug mga upi syal sa 
kor te. Gi ga mit ni ya ang bad yet sa 2021 
aron mag-a pud-a pud og pork bar rel sa 
iyang ali po res. Sam tang nag hi la id sa ka ‐
li sud ang ka taw han, gi ga mit ni ya ang "e ‐
mer gency po wers" aron iga hin sa mga 
gi na pa bo rang pu li ti ko ang pon dong sub ‐
sid yo, pag pa tu kod og iso la ti on facil ti es, 
pag pa lit sa mga ka hi ma nan ug ba ku na, 
ug uban pa. 

Ang ka ha kog sa nag ha ring pun dok ni Du ter te 
ang maoy hi nung dan sa la lum nga siak ug an ta go ‐
nis mo ta li sa lain-la ing mga pak syon sa mga nag ‐
ha ring hut-ong. Mi sang pot ang re hi men sa pag ‐
pa tay ug pag pap re so sa iyang mga kaa way sa pu ‐
li ti ka ug kaa way nga sin di ka to. Gi na ga mit ni Du ‐
ter te ang pag pang ha si ba tok sa mga kaat bang 
nga oli gar ko aron ma pu gos si la nga ma kig-a la yon 
ug mo su por ta o kung dili, ilugon ang ila hang ne ‐
go syo. Gi na ga mit ni ya ang ga hum sa es ta do aron 
mag ha tag og pa bor ug pri bi le hi yo sa mga kro ning 
oli gar ko. Tu ngod wa la mi yuk bo ang mga Lo pez sa 
ka bu but-on ni Du ter te, gi hi ka wan nii ni og prang ‐
ki sa ang hi gan teng kum pan ya sa mid ya nga ABS-
CBN. Nag lun sad usab si Du ter te og bru tal nga 
kam pan ya ba tok sa kon ser ba ti bong opo si syon sa 
pu li ti ka, ug de ter mi na dong hi ka wan si la og mga 
pri bi le hi yo ug ga hum sa elek syon sa 2022. Ni tu ‐
maw usab ang dis gus to sa han-ay sa mga al ya do 
sa pu li ti ka ni Du ter te nga mipungkay sa pag ku de ‐
ta sa ubos nga ba lay-ba lao ra nan niad tong Oktub ‐
re. Nag kom pe ti syon usab ang mga ali pu res ni Du ‐
ter te aron ma ka ku ha og pi na ka ta as nga por sye ‐
nto sa pag pa lit ug distri bu syon sa ba ku na ba tok 
Covid-19. 

Ang la lum nga siak su lod sa mi li tar ug pu lis 
si gu ra dong mo tu maw sam tang la baw nga na hi ‐
mong ag re si bo ang pun dok sa kaat bang nga nag ‐
ha ring hut-ong ka du ngan sa pag sul bong sa mga 
pro tes ta sa ka da la nan. Adu nay mga ma ki-US nga 
upi syal sa mi li tar nga naay pinahipi nga ka su ko sa 
re hi men tu ngod sa pagtray dor ka ba hin sa te ri tor ‐
yong da gat sa na sud ngad to sa Chi na ug sa 
kontra tang mi tu got sa bag-ong kum pan ya sa te ‐
le ko mu ni ka syong kontro la do sa Chi na nga mag tu ‐
kod og mga cell to wer su lod sa mga kam po mi li ‐
tar. Sam tang gi na pa lam bo ni Du ter te ang ka ma ti ‐
nud-a non sa iyang mga pi ni ling upi syal sa mi li tar 
ug pu lis, dag han usab ang wa la na li pay sa pag pa ‐
bor ni Du ter te sa mga upi syal nga ku nek ta do gi ‐
kan sa Davao. 

Hing pit nga gi pa tu man ni Du ter te ang pag ‐
ka-he pe sa neo ko lon yal nga es ta do sa US. Ka du ‐
ngan nii ni, nag pa ka-i toy si Du ter te sa du ha ka 
im per ya lis tang amo: ang US ug ang Chi na. Sam ‐

tang nag su nud-su nod si ya sa mga upi syal sa US 
ug Chi na, na me lig ro usab si ya nga ini tan sa usa 
sa du ha ka mag ka sum pa ki nga im per ya lis tang 
ga hum. 

Mi yuk bo si Du ter te sa im per ya lis tang Chi na, 
ug miu yon nga sa ku pon ang te ri tor yo sa Pi li pi nas 
ug mag tu kod og mga istruk tu rang mi li tar su lod sa 
eksklu si bong so nang pang-e ko no mi ya sa na sud sa 
South Chi na Sea. Gi tu gu tan ni ya ang Chi na nga 
pa hi mus lan ang mga re kur so sa da gat, gub-on 
ang ga tu san ka ek tar ya sa ba hu ra o co ral reefs, 
ug ha ku ton ang mga tu way, is da ug uban pang 
ba han di gi kan sa te ri tor yo sa Pi li pi nas. Bug ti nii ‐
ni, na ka da wat si Du ter te og mga kik bak gi kan sa 
pau tang ug ayu da alang sa mga pro yek tong 
imprastruk tu ra, in gon man ang mga ka sa bu tan ta ‐
li sa iyang mga kro ni ug kum pan yang Chi ne se. 

Sa pi kas ba hin, nag pa ka-i toy usab si Du ter te 
sa im per ya lis mong US ug mi yuk bo sa do mi nan ‐
teng ga hum nii ni. Pa da yon ni ya nga gi na pa tu man 
ang mga im po si syong pang-e ko no mi ya sa mga 
insti tu syong pi nan syal nga kontro la do sa im per ‐
ya lis mong US, ug nag pa bi ling ma ti na hu ron sa 
gub yer nong US ug pwer sang mi li tar nii ni. Pro tek ‐
ta do ni Du ter te ang ta nang di li pa tas nga ka sa bu ‐
tang mi li tar ta li sa US ug Pi li pi nas. Nag pa kaa ‐
ron-ing non si Du ter te nga wag ta ngon ang Vi si ting 
Forces Agree ment (VFA) niad tong Peb re ro, apan 
gi sus pin de ni ya sa ki nau la hi an. Ang iyang in ten ‐
syon mao ang re ne go sa syon aron idu so ang gi na ‐
pa nga yo ni ya nga mas da kung su por tang mi li tar 
alang sa kontra-in sur hen si ya nga gi tu gu tan usab 
sa US. Sa pa da yong pag pon do, pag ban say ug 
pag-ar mas sa AFP, ang im per ya lis mong US ang 
dag kung tig sul sol sa pa sis tang re hi meng Du ter te. 
Ila lum sa Ope ra ti on Pacific Eag le-Phi lip pi nes, pa ‐
da yong gi na ga mit sa pwer sang mi li tar sa US ang 
na sud isip ba se sa mga ope ra syong mi li tar sa 
lain-la ing ba hin sa ka li bu tan, sa ka mup la heng 
war ga mes ug trai ning, ug ang gi na ta wag ni la nga 
"free dom of navi ga ti on ope ra ti ons" o ope ra syon 
sa ga was nong pag la wig sa South Chi na Sea ug 
East Chi na Sea. 

Lig-ong gi bu tang ni Du ter te ang iyang kau ga ‐
li ngon isip usa ka pa sis tang ti ra no bi san wa la da ‐
yag nga gi dek la ra sa ba la od-mi li tar. Na hi mo ni ya 
ki ni pi naa gi sa pag-ap ru ba ug pag pa tu man sa 
Anti-Ter ro rism Law niad tong Hul yo, nga usa ka 
ba la od sa te ro ris mo sa es ta do. Daw gi na pa da gan 
ang re hi men sa usa ka hun tang si bil-mi li tar sa 
por ma sa NTF-ELCAC nga nag pai la lum sa ta nang 
ahen sya sa es ta do sa kontrol sa mi li tar. Hing pit 
na nga gi si rad-an ang pul ta han alang sa hi na bing 
pang ka li naw niad to pang 2017. Kay lap ug nag ka ‐
dag han ag mga pag la pas sa taw ha nong ka tu ‐
ngod. 

Hingpit nga 
gipatuman 
ni Duterte 
ang pag ‑
kahepe sa 
neokolonyal 
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Sa ka had lok sa nga ma hi ta bo ang pag sul bong 
sa mga pro tes ta sa ka taw han ba tok sa ti ra ni ya, 
ko rap syon ug pag pa sa gad sa kaa yu han sa ka taw ‐
han, gi pag ra be sa re hi meng Du ter te ang kam pan ‐
yang pag pa num po sa mga li gal nga de mok ra ti ‐
kong pwer sa sa ka syu da ran ug ka ba ni kan han. 
Ang su nud-su nod nga wa lay ku ka lu oy nga pag pa ‐
ma tay sa mga peace con sul tant, re bo lu syo nar yo 
ug ak ti bis ta, inu ba nan sa lain pang por ma sa pag ‐
pa num po sa mi la bayng mga bu lan ang nag pa di la ‐
ab sa in ter na syu nal nga pag kun de na ug pag ka hi ‐
mu lag sa re hi meng Du ter te. 

Aron mag ha kop og du gang pu li ti kan hong 
ga hum, ug aron ma pa lig-on ang iyang ti ra ni ya 
ug ipa bi lin ang iyang pag ha ri, gi pag ra be ni Du ‐
ter te ang mga ope ra syong kontra-in sur hen si ya 
nga adu nay dek la ra dong la raw nga dug mu kon 
ang Ba gong Huk bong Ba yan (BHB) ay ha ma hu ‐
man ang iyang ter mi no sa 2022. Gi pa la pad ang 
lang kub sa kam pan yang kontra-in sur hen si ya sa 
AFP ila lum ni Du ter te aron da ma yon ang di li ar ‐
ma dong po pu la syon sa ka ba ni kan han ug ka syu ‐
da ran. 

Su kad 2017, ang AFP, kau ban ang PNP, nag ‐
tu kod og 27 ka bag-ong mga ba tal yong pang ma ‐
ni ob ra ug gi kon sentra ang ilang pwer sa sa wa lo 
ka re hi yon: sa Sout hern Ta ga log, Sout hern Min ‐
da nao, Eas tern Vi sa yas, North Central Min da nao, 
Bicol (nga adu nay 14-20 ka ba tal yon ma tag re hi ‐
yon); ug Northe ast Min da nao, Neg ros ug Far 
South Min da nao (nga adu nay ka pin-kun-ku lang 
10 ka ba tal yon ka da re hi yon). Mo ka bat sa 124 ka 
ba tal yon o 40 ka bri ga da sa kontra-in sur hen si ‐
yang tro pa sa AFP ang na ka dep loy sa Wes tern 
Min da nao, Ca ga yan Val ley, Ilocos-Cor dil le ra, 
Central Luzon, Pa nay ug Central Vi sa yas. Tu ‐
mong sa AFP nga kumple tu hon ang pag rek rut sa 
9,000 ka gin sak pan sa CAFGU nga maoy mo da la 
sa ti ni bu ok nga ihap sa tro pang pa ra mi li tar ngad ‐
to sa 70,000. Nag pa ki ta bang usab ang AFP sa US 
pi naa gi sa pag pa nik tik ga mit ang drone ug sak ya ‐
nang pang kom bat. 

Nag ka las-ka las og bi nil yong pi so ang AFP 
aron ipa bi lin ang pag dag han sa tro pa ug ar se nal 
nii ni sa mga drone pang sar bey lans, mga fighter 
jet ug he li kop ter, bom ba, mga mor tar ug ho ‐
witzer. Nag ga hin ang re hi meng Du ter te og ka pin 
₱200 bil yon alang sa mi li tar ug adu na pay pla no 
nga mo pa lit og mga sarplas nga mo der nong ar ‐
mas nga gi na ba lig ya sa US ug mga sub sid yar yo 
nii ni. 

Na ga lun sad sa sa gun son ug na ka po kus nga 
ope ra syong mi li tar ang mga pa sis tang ar ma dong 
pwer sa sa ti bu ok na sud. Mi lung tad ang mga na ‐
ka po kus nga ope ra syong mi li tar og pi pi la ka se ‐
ma na hang tud sa unum ka bu lan ug ka sa ga rang 
nag lang kub sa mga pron te ra sa mga pru bin sya. 

Mi ga mit ang maong ope ra syon sa 
mga tak ti ka sa "gra du al constricti ‐
on" sa tu mong nga uting ka yon ang 
mga yu nit sa BHB ug ma kig sang ka 
pa bor sa kaa way. Ang maong mga 
ma luk pa nong ope ra syon usab ang 
na kai ngon sa pag ka bung kag sa pi ‐
pi la ka yu nit sa BHB. Apan, ma yor ‐
ya sa mga yu nit sa BHB ang na ka ‐
pa ha um ug nag pa ka ha nas sa ge ril ‐
yang kontra-ma ni ob ra aron pak ya ‐
son ang mga di nag kung ope ra syon 
sa kaa way, ug sa in gon, si gu ra dong 
pag ka las-ka las ra ki ni og kwar ta ug re kur so. 

Bag-ong ki nai ya sa mga ope ra syong kontra-
ge ril ya sa AFP ang mga "sur gical bom bing" nga 
na ga ga mit og 500-lib rang mga bom ba. Mas mu ‐
sa gun son ang in gon nii ni nga mga ope ra syon sa 
mo su nod nga mga tuig atu ba ngan sa pag pa lit og 
mga bag-ong fighter jets sa mi li tar, mga he li kop ‐
ter ug drone. Tu mong sa mga pag pa bom ba gi kan 
sa ka ha ngi nan ug pag pa ngan yon nga "bu la bu gon 
ug had lu kon" ang BHB ug ang ma sa. Apan, ka sa ‐
ga rang gi na hu log ang mga bom ba duul sa mga 
bar yo sa ka ba ni kan han nga nag re sul ta sa pag ka ‐
da ot sa mga uma han ug imprastruk tu rang si bil ‐
yan. Sa usa ka pang hi ta bo sa pag pa mom ba sa 
Pam bujan, Northern Sa mar, ang kau ga li ngong 
tro pa sa AFP ang na ta ga kan sa ilang bom ba. 

Gi pag ra be sa pa sis tang re hi men ang bru tal 
nga gye ra nii ni ba tok sa si bil yang po pu la syon sa 
ka ba ni kan han kung asa na lam bi git ang pwer sang 
mi li tar ug pu lis ni Du ter te sa nag ka dag hang ihap 
sa mga te ro ris tang kri men. Ka rong tui ga, su nud-
su nod ang mga ma sa ker ug pag pa ma tay, pag-a ‐
res to, tortyur ug pagpre so sa mga re si den teng gi ‐
pa sa ngin lang mga myembro o tig su por ta sa re bo ‐
lu syo nar yong ka li hu kan. Ang mga pa sis tang ar ‐
ma dong tro pa ila lum sa gru pong gi ta wag og Re ‐
too led Com mu nity Service Prog ram o RCSP ang 
na ka kam po su lod sa mga si bil yang ko mu ni dad 
aron pug son ang ma sa nga "mo su ren der", mag ‐
pa si ug da og ka gu bot, dro ga, su gal, pag-i num, 
por nog ra pi ya ug uban pang ma ka da ot nga implu ‐
wen sya ngad to sa ko mu ni dad ug sa ka ba tan-o nan 
aron sia kon ug bung ka gon ang pa nag hiu sa sa ka ‐
taw han. Na tuk mod ang ti bu ok ko mu ni dad nga 
mo bak wit pa du long sa laing lu gar tu ngod sa ope ‐
ra syong mi li tar sa AFP, pag pang hu log og mga 
bom ba, ug pag pa ngan yon. 

Usa ka kam pan ya sa pag pa num po usab ang 
gi lun sad sa mga syu dad kun asa gi na tar get sa 
mga pwer sang pang se gu ri dad sa re hi men ang 
mga or ga ni sa dor sa mga ma mu muo, ka bus sa ka ‐
syu da ran, es tud yan te, mid ya, ug uban pang mga 
sek tor. Mi pa ham tang ang re hi men sa wa lay puas 
nga kam pan yang red-tag ging ug an ti-ko mu nis ‐
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tang pag gu kod ug pag ta wag og te ro ris ta sa mga 
or ga ni sa syong ma sa ug al yan sa, inu ba nan sa 
sar bey lans, pag-a res to ug pag pa ma tay. Wa lay 
pua ngod nga gi pa tu man ang maong mga ata ke sa 
mga pa sis tang tro pa sa re hi men sa mga pru bin ‐
sya ug na sud nong ka bi se ra. Da yag nga gi dek la ra 
sa NTF-ELCAC ang tu mong nii ni nga pug ngan 
ang mga prog re si bong gru pong party-list nga 

sub ling ma ka ling kod sa Kong re so nga la baw pang 
mag pa sig pit sa na tad sa li gal nga pa kig bi sog. Pi ‐
na ka tu mong sa maong kam pan ya nga hi mu ong 
ili gal ang mga or ga ni sa syong ma sa, pia ngon ug 
pug ngan si lang ipa si baw ang mga hi na na ling pa ‐
na wa gan ug pa nga yo sa ma sa sa pa na hon sa kri ‐
sis, ug pug ngan si lang ma ka pa ngu lo sa ila hang 
mga pa kig bi sog.

Mai su gon nga pag su kol ba tok 
sa kontra-re bo lu syon ni Du ter te

GINASALUDOHAN SA KOMITE SENTRAL ang ti bu ok Par ti do, ang Ba ‐
gong Huk bong Ba yan, ta nang re bo lu syo nar yong pwer sa ug ang la pad 
nga ma sang Pi li pi no sa hu got ug ma pa nga ha song pag pa as dang sa de ‐
mok ra ti kong re bo lu syon sa ka taw han bi san atu ba ngan sa gra beng 
kontra-re bo lu syo nar yong ka lis da nan. Pa da yon si lang nang lim ba sog ug 
nag pa tu man sa ma ku yaw nga gim bu ha ton sa pa kig bi sog alang sa na ‐
sud non ug de mok ra ti kong mga in te res sa ma sa. Ang mga kad re ug 
myembro sa Par ti do, Pu lang mang gu gu bat, mga at ki bis ta ug ma sa 
mai su gong mi su kol sa ba ngis ug ma ka li li sang nga an ti-ko mu nis tang 
kontra-re bo lu syon sa re hi meng Du ter te. Ti ma an nii ni ang ma luk pa ‐
nong-lang kob ug sus te ni dong mga ar ma dong open si ba ba tok sa BHB 
ug sa gra beng kam pan yang pag pa num po ba tok sa mga or ga ni sa syong 
ma sa pa re ho sa ka syu da ran ug ka ba ni kan han.

Ang nag kag ra beng pag pang da ug da ug ug 
pag ma hi mu los, ug mga te ro ris tang ata ke sa es ta ‐
do nga gi bu hi an sa re hi meng US-Du ter te mi pu ‐
kaw sa la pad nga ma sa sa ka taw hang Pi li pi no nga 
mag lun sad sa re bo lu syo nar yong ar ma dong pa kig ‐
bi sog aron pa na lip dan ang ilang na sud non ug de ‐
mok ra ti kong pa ngan doy. Na ga lun sad usab si la sa 
uban pang por ma sa pag su kol aron de pen sa han 
ang ilang mga ka tu ngod ug pa na lip dan ang ilang 
mga pa nga yo alang sa hi na na ling ayu da atu ba ‐
ngan sa pas pas nga pag ka hag ba so syo -e ko no mi ‐
kan hong kun di syo n. Di li mo tu got ang ka taw han 
nga ti bu ok-pa na hon ni lang an tu son ang di li 
maag wan tang kalisud ila lum sa re hi meng US-Du ‐

ter te. 
Ma la hu ta yong nag lun sad sa 

ar ma dong pa kig bi sog ang mga Pu ‐
lang mang gu gu bat sa Ba gong Huk ‐
bong Ba yan sa ti bu ok na sud lu yo 
sa gra beng ka lis da nan nga gi pa ki ta 
sa ma luk pa non, sus te ni do ug bru ‐
tal nga kontra- re bo lu syo nar yong 
mga open si ba ug kam pan yang pag ‐
pa num po. Gi na pa lam bo sa mga yu ‐
nit sa BHB ang mga ge ril yang tak ‐
ti ka sam tang nag-a tu bang sa gi pa ‐

tug baw nga mga ope ra syong kontra-ge ril ya sa 
ka yu ta an ug ka ha ngi nan sa ar ma dong pwer sa sa 
kaa way nga mas su per yor sa his gu tang ar mas ug 
re kur so. 

Ma lam pu son nga gi pak yas sa huk bong ba yan 
ang da yag nga dek la ra dong pla no sa kaa way nga 
puu hon ang BHB nga unang gi dek la ra niad tong 
ka ta pu san sa 2018, ug gi si balhin sa ka ta pu san sa 
2020 ug sub ling gi pa lung tad hang tud 2022. Sa 
mia ging tuig, pak yas ang AFP nga bung ka gon ang 
bi san un sang ma yor nga re hi yu nal o na sud nong 
sentro sa ku mand sa BHB. Ka pin usa ka tuig na 
lang ang na bi lin sa AFP ug si gu ra dong ma pak yas 
na usab ki ni. 

Bi san adu nay pi pi la ka yu nit sa BHB nga na ‐
ka si na ti og ser yo song pag-at ras, sa ki na ti buk-an, 
ang mga Pu lang mang gu gu bat ug ku man der sa 
BHB na ka li kay sa mga pag ka pil di ug pa da yon nga 
gi na pa ha um ang hus tong mga pa maa gi sa ge ril ‐
yang pa kig gu bat sa ba ngis nga kam pan yang gye ‐
ra sa kaa way. Nag pa ka ha nas si la sa mga ge ril ‐
yang tak ti ka sa kon sentra syo n, pag bu lag-bu lag 
ug pag bal hin-bal hin, pag kum bi na sa gim bu ha tong 
mi li tar ug gim bu ha tong ma sa (ar ma dong pa kig bi ‐
sog ug pu li ti kan hong pa kig bi sog) aron pa tig ba ba ‐
wan ang to dong kam pan ya sa ar ma dong 
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kontra-re bo lu syon sa kaa way, pak ya son ug pak ‐
ga ngon ang ma luk pa nong mga ope ra syon sa kaa ‐
way ug la baw pang pa la lu mon ang su por ta sa ma ‐
sa pi naa gi sa pag ta bang ka ni la sa pag lun sad sa 
mga an tip yu dal, an ti-im per ya lis ta ug an ti-pa sis ta 
nga pa kig bi sog. 

Aron pa tig ba ba wan ang mga na ka po kus nga 
ope ra syong mi li tar sa kaa way, maa lam nga na pa ‐
hi mus lan sa mga yu nit sa BHB sa mas la pad nga 
er ya alang sa mai nob ra pi naa gi sa pag pa la pad sa 
mga bag-ong te ri tor yo ug pag re ko ber sa mga 
daang er ya ug pag tu kod og mga bag-ong na ta ‐
rang ge ril ya, sam tang ipa bi lin ang mga mi li tar ug 
pu li ti kan hong pa kig bi sog sa mga na ka ba rog nga 
er ya sa mga na ta rang ge ril ya. Sa in gon nii ni, ma ‐
li ka yan ni la ang ten den syang iku long ang kau ga li ‐
ngon sa sig pit nga er ya ug hi la bi han nga kon ‐
sentra syon sa mga pwer sa. Adu nay dung ga non 
nga mga ka si na ti an sa pag pa la pad sa te ri tor yong 
ge ril ya sa mga re hi yon sa Sout hern Ta ga log, 
Bicol, Neg ros ug Eas tern Vi sa yas, nga na ka pai la ‐
lum sa kontrol sa mi li tar su kad niad tong 2018 sa 
ka tu ma nan sa Me mo ran dum Order No. 32. Gi na ‐
pa li hok sa BHB ang re bo lu syo nar yong ma sa aron 
mag pa tu man sa mga kri ti kal nga ka tung da nan sa 
pag pa la pad sa BHB ug pag re ko ber sa mga er yang 
ge ril ya. 

Ang pag la pad sa mga er yang ge ril ya sa ope ‐
ra syon ang nag ha tag da lan sa mga yu nit sa BHB 
aron mas ma hi mong plek sib le. Hu got nga na ka ‐
dug tong ang mga in ter yor nga er ya sa mga ka pa ‐
ta gan, sa mga ku tay sa ka da la nan ug sa er ya sa 
mga bay bay kung asa ma ma hi mo ni lang mas pa ‐
bo rab leng bi ra han ang bul ne rab leng agia nan sa 
kaa way, ug kung asa ma ma ma hi mo si lang mag pa ‐
la pad sa gim bu ha ton sa pa nik tik, gim bu ha tong al ‐
yan sa ug pu li ti kan hong pa kig bi sog sa ma sa. Ma ‐
ma hi mo ni lang tem po rar yong ibal hin ang ilang 
mga sentro sa ope ra syo n, hi mu ong mga pa ko ang 
kan hing mga sentro bi san og pa da yon si lang nag ‐
ma ni ub ra sa mga daang sentro sa ope ra syo n. Na ‐
hi mo sa mga sentro sa ku mand nga mag tu kod og 
mga kam po sa lain-la ing lu gar. 

Pa da yon nga gi na pa ku sog sa BHB ang open ‐
si bong di wa ug pos tu ra nii ni. Sa ta nang pa na hon, 
gi na sak mit ni la ang ini sya ti ba, gi na kum pa san ang 
tyem po sa gu bat ug na ga li kay sa mga de pen si ba. 
Sa ig mat nga pag li kay sa mga lig-on nga tar get ug 
pag pun tir ya lang sa na hi mu lag, na ka dep loy, hu ‐
yang ug gi ka poy nga mga yu nit sa AFP ug PNP, 
na ka lun sad ang mga yu nit sa BHB sa ma lam pu ‐
song mga tak ti kal nga open si ba ba tok sa kaa way 
ka rong tui ga. Adu nay tataw nga mga pa nang li tan 
sa tak ti kal nga mga open si ba sa Bicol, Sout hern 
Ta ga log, Neg ros, Eas tern Vi sa yas, Northe ast 
Min da nao, North Central Min da nao ug Far South 
Min da nao kung asa gi ham pak sa mga yu nit sa 

BHB ang nag-o pe ra syong mga tro pa sa kaa way 
nga nag lun sad sa na ka po kus nga ope ra syong mi ‐
li tar. Ka rung tui ga, na ka lun sad ang BHB og ga tu ‐
san ka mga open si bang mi li tar sa ti bu ok na sud. 

Mat ngon ang mga yu nit sa BHB nga mi pa tu ‐
man sa hu got nga ang-ang sa di sip li nang ge ril ya 
aron hi ka wan ang su per yo ri dad-mi li tar sa kaa ‐
way. Na li ka yan ni la ang matiktikan sa kaa way ga ‐
mit ang ta wo ug mga ka hi ma nang elektro ni ko pi ‐
naa gi sa pag ga mit sa ka la yo nga wa lay aso, pag ‐
la kaw nga wa lang tu nob, pag ga mit sa ka ngit ngit, 
pag ga mit sa ka da hu nan ug la ngub ug mat ngon 
nga pag ga mit sa mga elektro ni kong gad yet ug 
sig nal sa ko mu ni ka syo n. Mi li kay si la sa mga 
daang ru ta ug nag hi mo og mga ba gong sik re tong 
ru ta aron mo bal hin gi kan sa usa ka er ya ngad to 
sa lain pa. Sa hu got nga pa kig ti na ba ngay sa re bo ‐
lu syo nar yong ma sa, na hi mo ni lang ipa bi ling bu ‐
ngol ug bu ta ang kaa way. 

Daw gi naa nun syo na sa kaa way ang ilang 
pla nong mag hu log og bom ba tu ngod sa saba 
kaayo nga drone, re ko ri da sa mga he li kop ter ug 
di nag hang pag li hok sa tro pa sa kaa way. Mas 
daghan okasyon nga, na ka bal hin na ang mga yu ‐
nit sa BHB sa ubang er ya ay ha mang hu log og 
bom ba ug ma ngan yon ang kaa way. Nag-u sik-u sik 
sa bi nil yong pi so ang kaa way sa in gon nii ning mga 
wa lay-pu los nga ope ra syo n. Sa pag ba sa sa mga 
li hok sa kaa way (pag dag han sa tro pa, pag ga mit 
sa pang sar bey lans nga drone, pag dep loy ug pag ‐
mun tar sa mga kan yon, gi pag ra beng ope ra syon 
sa pa nik tik ug uban pa), na ka ma ni ob ra na ang 
BHB ay ha pa mi li hok ang kaa way. Sa pag pa la pad 
sa ilang er ya sa ope ra syo n, ang mga yu nit sa BHB 
ma ma hi mong ma ka bal hin sa duul o la yong dis tan ‐
sya aron mag pa la yo sa po kus sa kaa way ug mo bi ‐
ra sa ki li ran o li ku ran nii ni. 

Kau ban ang Par ti do ug huk bong ba yan, ka ‐
yang ma ka su ga kod ug kompre hen si bong ma ba tu ‐
kan sa re bo lu syo nar yong ma sa, ilang mga or ga ni ‐
sa syong ma sa ug sa ngay sa Par ti do ang pag pa ‐
num po sa kaa way sa ilang mga bar yo un sa man ki ‐
ni ka du gay. Sa gi ya, pag-a bag ug inspi ra syon nga 
da la sa ilang mga Pu lang mang gu ‐
gu bat, ang re bo lu syo nar yong ma sa 
sa mga er ya sa ge ril yang ba se ug 
na ta rang ge ril ya ang mi su kol ba ‐
tok sa kam pan ya sa ar ma dong 
pag pa num po sa kaa way. 

Sa mga lu gar nga na ka pai la ‐
lum sa mga na ka po kus nga ope ra ‐
syong mi li tar ug kung asa gi nao ku ‐
pa sa mga pwer sa sa kaa way ang 
ilang mga ko mu ni dad, gi na pa ha um 
sa ma sang mag-uu ma ang hus tong 
pa maa gi sa ko lek ti bong pag su kol 
ba tok sa ar ma dong ku sog sa kaa ‐

Ginapalambo sa 
mga yunit sa 

BHB ang mga 
gerilyang 

taktika samtang 
nag‑atubang sa 
gipatugbaw nga 
mga operasyong 

kontra‑gerilya 
sa kayutaan ug 

kahanginan...



Disyembre 26, 2020    ANG BAYAN16

way. Sa gi ya sa na ta rang ge ril ya o 
sa mga ko mi teng sub re hi yon sa 
Par ti do ug sa mga yu nit sa BHB, 
ang re bo lu syo nar yong ma sa ko lek ‐
ti bong mi ba rog pi naa gi sa pag pa ‐
ku sog ug pag pa lag sik sa ilang mga 
or ga ni sa syong ma sa ug sa mga sa ‐
ngay sa Par ti do sa lo ka li dad. 
Anga yan nga ipa tu man ang wa lay-
ka pu ol nga pro pa gan da ug edu ka ‐
syon aron ba tu kan ang di sim por ‐
ma syon ug ba kak sa kaa way, ga mit 
ang ta nang po sib le ug haum nga 
mga pa maa gi sa pag pa kay lap sa 

im por ma syon la kip ang pa g-a pud-a pud og mga 
dyar yo, pol ye to, pag sib ya sa rad yo, dro wing o 
infog rap hics, pag pa pa kay lap sa mga audio file ug 
uban pa. 

Pi naa gi sa ma ku gi hon nga pagpro pa gan da ug 
pag-or ga ni sa, na hi mong ak ti bo ang ma sa sa pu li ‐
ti ka ug nau mol sa di wa sa pa kig bi sog. Mi su kol si la 
sa lain-la ing ma mug na on ug mi li tan teng pa maa gi 
sa ma sa ko lek ti bong pag ba le wa la sa pag pa ta wag 
sa mi li tar, pag su way sa mga man do sa mi li tar nga 
mag pa tu man sa gim bu ha ton, pag lun sad og mga 
ra li sa bar yo sa mga mag-uu mang ar ma do sa sun ‐
dang nga na na wa gang bu hi an ang mga gia res ‐
tong re si den te, lab wan ang ti ngog sa mi li tar sa 
mga gi ta wag nii ning da ya lo go pi naa gi sa pag hik ‐
yad sa ilang hi na na li nga mga is yu sa eko no mi ya 
ug pag du so nga pa pa nu ba gon ang mi li tar sa ilang 
pag la pas sa ka tu ngod, pag tang tang sa mga pos ‐
ter ug istri mer sa pro pa gan da sa kaa way, pag ‐
but yag sa pag kaw kaw sa mga pon do alang sa “in ‐
teg ra syon sa ko mu ni dad” ug “sur ren der,” pag ‐
lun sad ug pag ko or di na sa mga fact-fin ding mis si ‐
on, ug uban pa. Ma ma hi mo si lang mag hi mo og 
dag hang mga pla no ug ra son aron pak ya son ang 
pla no sa kaa way nga mag tu kod og mga lo kal nga 
pwer sang pa ra mi li tar o mag tu kod og de tatsment 
su lod sa o duul sa bar yo. 

Na kahimo ang ma sa ug huk bong ba yan sa 
ma mug na on ug epek ti bong mga pa maa gi sa ko ‐
mu ni ka syon ug or ga ni sa syon aron li ka yan ang 
pag pa nik tik sa kaa way, sa ma sa sik re tong mga 
pa maa gi sa pag pa sa sa im por ma syo n, pag lun sad 
og mga sik re tong ti gum su lod o ga was sa bar yo, 
ta go nga mga pa maa gi sa pag ka lap sa sup lay 
alang sa huk bong ba yan, pag lun sad sa sik re tong 
mga asembli ya sa ba ra ngay, pag lun sad sa an tip ‐
yu dal nga mga pa kig bi sog nga di li ma ma tik dan sa 
kaa way, ug pag ga mit sa du ha ka tak ti ka aron nga 
ma ka pa da yon pa sa mga so syo e ko no mi kong pro ‐
yek to sa mga lo kal nga or ga ni sa syong ma sa bi san 
sa ilong sa kaa way. 

Pi naa gi sa hu got nga koor di na syon sa lo kal 

nga mga or ga ni sa syong ma sa, sa ngay sa Par ti do, 
ug lo kal nga mi li sya, na ga lun sad ang BHB og 
epek ti bong mga ope ra syong kontra-pa nik tik aron 
pun ti ngon ug in yut ra li sa ang mga es pi ya sa kaa ‐
way ug distrung ka hon ang ku tay sa pa nik tik sa 
kaa way sa bar yo aron ta ba ngang ma pa ku sog ang 
buut sa ma sa. Nag dep loy usab ang BHB og gag ‐
mayng tim aron mag lun sad og mga ope ra syong 
is nayp ug par ti sa no ba tok sa mga yu nit sa kaa ‐
way o mga gin sak pang na bu lag sa ilang sentro 
aron mag ka bo o ma li go sa mga sa pa, mo pa lit og 
mga sup lay, mag sa bong ug mag su gal, ma kig-i nu ‐
man ug uban pa. Sa ubang re hi yon, na pa li hok ang 
ma sa aron mo ta bang sa pag lun sad og mga tak ti ‐
kal nga open si ba ga mit ang mga eksplu si bong 
com mand-de to na ted aron mag bu nga og ka da ut 
sa mga tro pa sa kaa way ug bung ka gon ang ilang 
ki na ti buk-ang pla no. 

Di li ma li long nga na ka si na ti og mga ka pil di ‐
han ka rong tui ga ang pi pi la ka yu nit sa BHB ug 
na ta rang ge ril ya tu ngod sa in ter nal nga mga ka ‐
hu ya ngan ug ka ku la ngan. Wa la da yon na ka ha um 
ang pi pi la ka ku mand sa gi pa sub sub nga mga ope ‐
ra syon sa ka ha ngi nan ug ka yu ta an, ug mag pa tu ‐
man ug mag lun sad og bag-ong mga ge ril yang tak ‐
ti ka ug pa maa gi aron pak ya son ug pu ka non ang 
ma luk pa non ug sus te ni dong mga open si ba sa 
kaa way. Ki na hang lan pang mag pa ka ha nas ang pi ‐
pi la ka ku mand sa BHB sa was tong pag dep loy sa 
mga pwer sa ug kad re aron iba lan se pa re ho ang 
gim bu ha ton sa mi li tar ug pu li ti ka ug moas dang 
nga pa ba lud ba lod. Ang ka wa lay-kaa ra ngan nii ni 
nag re sul ta sa la bing pag ka tag sa pwer sa kung 
asa ang ga may o gi pa gay nga mga pla tun nag ‐
lang kob sa sob ra ka luag nga er ya, o sa pag ku long 
sa kau ga li ngon kung asa na li mi ta sa mga yu nit 
ang ilang mga ope ra syon sa li mi ta dong mga lu ‐
gar. Adu na usay prob le ma sa ma lun ta rong kon ‐
sentra syon o sob ra nga pag kon sentra kung asa 
taas nga pa na hon nga nag ta pok ang dag kung yu ‐
nit aron ma ngan dam alang sa tak ti kal nga open ‐
si ba ba tok sa lig-ong tar get o mag ha tag-se gu ri ‐
dad sa hi la bi han ka du gay nga ak ti bi dad. 

Hi la bi han usab nga naa pek tu han ang pi pi la 
ka ge ril yang ba seng pu rok sa wa lay puas nga mga 
ope ra syon sa kaa way tu ngod sa ka wa lay-ka pa si ‐
dad sa mga ko mi te sa Par ti do sa na ta rang ge ril ya 
ug mga yu nit sa BHB na gi ya han ug ta ba ngan ang 
lo kal nga mga sa ngay ug ang ma sa nga ba tu kan 
ang ar ma dong pag-o ku pa sa kaa way sa mga bar ‐
yo, say war, kam pan yang “su ren der” ug to dong 
pa sis tang pag pa num po ug kontra-re bo lu syo nar ‐
yong kabangis. Sa mga lu gar kung asa na pak yas 
ang Par ti do nga mag ha tag og hu got nga pag pa ‐
ngu lo, o kung di li ma pa na lip dan sa BHB ang ma sa 
ug iko or di na ang ilang ko lek ti bong tu bag, na di ‐
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sor ga ni sa ug nag-i ya-i ya ang ba seng ma sa tu ‐
ngod sa sus te ni dong kam pan ya sa mga RCSP sa 
AFP sa pag pa mig-ot, pag pang hul ga, pag pa tay ug 
pag-a res to, in gon man sa sa ling ka paw nga mga 
pro yek tong pa ngi na bu hi an ug uban pang ak ti bi ‐
dad sa say war, bu sa na hi mo sa kaa way nga pa ‐
sud lon ang ma gun-u bong mga ne go syo nga mii log 
sa yu ta ug mio ku pa sa yu tang ka bi lin sa mi nor ‐
yang ka taw han. 

Pi naa gi sa ma ku gi hon nga gim bu ha ton ug 
pag kat-on sa mga po si ti bong aban teng ka si na ti ‐
an, ma pa tig ba ba wan ang mga ka pak ya san sa pi ‐
pi la ka na ta rang ge ril ya ug re hi yon sa di li ma du ‐
gay. 

Ang li gal nga de mok ra ti kong mga pwer sa 
ma ti ngu ha ong na pa tig ba ba wan ang to dong kam ‐
pan ya sa pag pa num po, mga ata ke ba tok sa mga 
pu li ti kan hon ug si bil nga ka tu ngod, ug pag pa num ‐
po ila lum sa di li dek la ra dong pag ha ri sa ba la od 
mi li tar sa re hi meng Du ter te. 

Sa ka syu da ran, gi pa li hok sa mga de mok ra ti ‐
ko ug pat ri yo ti kong pwer sa ang ilang mga pwer sa 
lu yo sa gra beng restrik syon nga gi pa ham tang sa 
mi li ta ris tang lockdown sa re hi men, aron ip ro tes ta 
ang pag-ap ru ba sa an ti-te ror nga ba la od (ATL) 
es ta do niad tong Hul yo. Li bo an ang nag lun sad og 
mga de monstra syon aron ba tu kan ang ATL ug 
ang di li dek la ra dong ba la od mi li tar ni Du ter te lu ‐
yo sa mga hul ga sa pag sum po sa pu lis. Wa la na ‐
pug ngan sa mga pag-a res to ang mga tu ma tam ‐
bong aron mag lun sad og mga pi ket ug uban pang 
por ma sa ak syo n. 

Du gang sa ATL, lain-la in pang is yu ang mi pa ‐
ul bo sa mga ak syong pro tes ta nii ning mi la bayng 
mga bu lan la kip ang pag ba su ra sa prang ki sa sa 
ABS-CBN nga gi su gat sa si ne ma na nga mga pro ‐
tes ta sa kal sa da nga gi sal mu tan sa la pad nga 
sek syon sa ka ti ling bang Pi li pi no. 

Gi sug nu ran usab sa pak yas nga pag tu bag ni 
Du ter te sa pan dem yang Covid-19 ang ka su ko sa 
han-ay sa ma sa, ila bi na ang gi pa lung tad nga 
lockdown ug pak yas nga pag ha ta og sa hi na na li ug 
igong ayu dang pang-e ko no mi ya sa ka taw han 
aron pa kan-on ang ilang mga pa mil ya. Sa mi la ‐
bayng mga bu lan, nag pa da yag sa ma luk pa nong 
ka su ko sa social me dia ang ka taw han ba tok sa 
pag ba li bad sa re hi men nga mag pa hi ga yon og lib ‐
reng mass tes ting aron su bay ba yan ug kontro lon 
ang pag ku ya nap sa Covid-19, ang wa lay-u law 
nga ko rap syon sa DOH sa pag pa lit nii ni sa mga 
ka hi ma nang me di kal, ang wa la pag si lot sa mga 
upi syal sa pu lis nga mi la pas sa ilang kau ga li ngong 
mga lag da, ang gra beng pag si lot alang sa mga 
mi la pas sa curfew in gon man sa mga dray ber sa 
dyip nga nag du so sa ilang ka tu ngod nga ma ka ba ‐
lik sa mga kal sa da, ang ka wa lay kum pen sa syon 

ug hazard pay alang sa mga nars, 
ang paan tus nga mga restrik syon 
sa pagbya he, ang ba wi-ba wi nga 
mga pa li si yang gi na pa ga was sa 
mga upi syal mi li tar nga gi tu boy 
aron du ma la han ang kri sis pang la ‐
was, ug dag han pang uban. Nag bu ‐
nga og dis kun ten to sa han-ay sa 
ka taw han ang pla nong pag kib hang 
sa pun do alang sa pag pa lit og mga 
ba ku na alang sa Covid-19. 

Gi pa di la ab usab ang ka su ko sa 
ka taw han sa la ngan ug ku lang nga 
tu bag sa re hi meng Du ter te sa mga 
ka ta lag man hu man ang mag ka su ‐
nod nga mga bag yo niad tong Nob ‐
yembre. Mi martsa ang mga bik ti ‐
ma sa mga ka la mi dad sa mga kal sa da aron idu so 
ang ayu da ug sub sid yo isip kom pen sa syon sa mga 
na wa la. 

Gi pu kaw sa gra beng kri sis sa eko no mi ya ang 
ka taw han nga idu so ang hi na na li nga ayu da. Gi ‐
pa ku sog sa mga un yon ang sing git sa mga ma mu ‐
muo alang sa du gang su hu lan, hazard pay sa pa ‐
na hon sa pan dem ya, re gu la syon sa ka lu wa san sa 
tra ba ho, re gu la ri sa syon ug pag ta hod sa ilang 
mga ka tu ngod sa pag-un yon. Nag lun sad og mga 
pro tes ta ang mga es tud yan te ba tok sa gas to kaa ‐
yong “blen ded” nga sis te ma ng pag-eskwe la ug 
ka ku la ngon sa pon dong gi ga hin sa es ta do aron 
si gu ro hon ang lu was nga ka him tang sa mga 
eskwe la han alang sa sub ling pag-ab li sa mga 
eskwe la han ta li wa la sa pan dem ya. 

Gi pu kaw usab sa ti ran ya ug an ti-ko mu nis ‐
tang mga ata ke sa re hi meng Du ter te ang ka su ko 
sa ka taw han ug mga pro tes tang ma sa. Ma luk pa ‐
nong ka su ko usab ang gi pa da yag sa ka taw han sa 
na sud ug ubang na sud ba tok sa ekstra hu di syal 
nga mga pag pa ma tay, su nud-su nod nga pag-a ‐
res to, pagpre so ug pag pa sa ka og gi na ma-ga mang 
ka song kri mi nal ba tok sa mga or ga ni sa dor sa mga 
ma mu muo, ak ti bis tang mag-uu ma, tig pa na li pod 
sa taw ha nong ka tu ngod, ma mu muo sa mid ya ug 
uban pa, in gon man ang wa lay-hu nong nga pag-
red-tag ni Du ter te ug sa iyang mga he ne ral ba tok 
sa di li-ar ma dong li gal nga de mok ra ti kong mga 
or ga ni sa syo n, ug mga per so na li dad nga nag pa da ‐
yag sa ilang kri ti kal nga opin yon ba tok sa re hi ‐
men. 

Pa da yon nga mi ku sog ang nag ka hiu sang 
pren te ba tok sa ti ran ya ug pag ha ri sa te ror ni 
Du ter te. La baw nga na hi mong mi li tan te ang mga 
pro pe syu nal, gag mayng ne go sya nte, ta wong-sim ‐
ba han, aka de mi ko ug uban pang sek tor sa ha tu ‐
ngang hut-ong ug naaw hag nga mo ti ngog ba tok 
sa mga ekstra hu di syal nga pag pa tay, pag-a res to, 
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pu li ti kan hong pag pa num po, pag-red-tag ug uban 
pang pag la pas sa mga pwer sa sa es ta do sa mga 
ka tu ngod aron pa hi lu mon ang mga mi su kol. Mi ba ‐
rog usab si la aron magpro tes ta ba tok sa ko rap ‐
syo n, aw to ri tar ya nis mo ug pag mo no po li sa sa ga ‐
hum, pag pa kai toy sa lang yawng mga aga lon ug 
pag ba lig ya sa re hi men sa so be ran ya sa na sud, ug 
uban pang sa kit sa ka ti ling ban. Na hi mong mas 
sa ba ang kon ser ba ti bong opo si syon sa ilang mga 
kri ti sis mo sa re hi men apan pag pa ngan dam la ‐
mang ki ni alang sa elek syong 2022 im bes nga mo ‐
ta bang sa pag pa ku sog sa mga pro tes tang ma sa, 
di li sa ma niad tong 1983-1986 ug mga bu lan ay ha 
ang pag pa lag pot sa re hi meng Estra da. 

Ang pa sul pot-sul pot nga mga pro tes ta sa mi ‐
la bayng pi pi la ka bu lan nag pa ki ta sa la lum ug ma ‐

luk pa nong ka su ko sa la pad nga ma sa sa ka taw ‐
hang Pi li pi no ga was sa kontra-ka taw han ug mi li ‐
ta ris tang mga pa li si ya sa re hi meng Du ter te nga 
di rek tang nag re sul ta sa gra beng ka li sud ila bi na sa 
han-ay sa ma sang ka bus. Miul bo ang ki ni lu yo sa 
mi li ta ris tang mga restrik syon ug to dong mga ata ‐
ke ba tok sa li gal nga de mok ra ti kong mga pwer sa 
nga nag ti ngu hang had lu kon si la, sa mu kon ug 
bung ka gon ang ilang gim bu ha ton ug ili his ang 
ilang ku sog. Na ka tak dang la baw pang mo ku sog 
ang maong mga pro tes ta sa umaa bot nga mga bu ‐
lan tu ngod kay gi naa ba ga sa ka taw han ang kri sis 
sa eko no mi ya nga gi pag ra be pa sa pag pa nga wat 
ug ko rap syon sa re hi meng Du ter te. Pa da yon nga 
mi la nog ang pa na wa gan sa ka taw hang Pi li pi no 
aron pa lag pu ton o pa lu wa ton si Du ter te sa po der.

Pa kusgon ang Par ti do, pa ngu lo han 
ang pag sul bong sa pag su kol 
ug ias dang ang re bo lu syon

ANG NAGKALALUM UG NAGKAGRABENG kri sis sa sis te mang se mip ‐
yu dal ug se mi ko lon yal ila lum sa pa sis tang dik ta dur yang US-Du ter te 
nag ha tag og kun di syon aron ma mug na isip usa ka gam ha nang pag-ul ‐
bo ang de mok ra ti ko ug re bo lu syo nar yong pag su kol sa ka taw hang Pi li ‐
pi no, pa re ho sa na ta ran sa mga pro tes ta sa ka da la nan ug ar ma dong 
pag su kol.

Ki na hang lang sak mi ton sa Par ti do Ko mu nis ta 
ng Pi li pin as ang ta nang hi ga yon nga gi hik yad sa 
ka sam ta ngang ka him tang aron la baw pang pa lig-
o non ang ku sog pi naa gi sa pag pa ngu lo sa la pad 
nga ma sa ngad to sa mas  ta as nga mga ang-ang 
sa pa kig bi sog. Isip pi na ka da kung or ga ni sa dong 
re bo lu syo nar yong pwer sa ug la lum nga na kau gat 
sa han-ay sa ma sang di na ug da ug ug sa mga ha ‐
tu ngang pwer sa, anaa sa pu si syon ang Par ti do 
nga pa ngu lo han ang pa kig bi sog ba tok sa ti ra ni ‐
kong re hi men ug pak ya son ang la raw ni Du ter te 
nga ipa bi lin ang iyang di nas ti ya sa ga hum. 

Gi pa ngu lo han sa Par ti do ang de mok ra ti kong 
re bo lu syon sa ka taw han nga nag ti ngu hang ta pu ‐
son ang se mi ko lon yal ug se mip yu dal nga sis te ma. 
Abso lu tong gi pa ngu lo han nii ni ang Ba gong Huk ‐
bong Ba yan ug ang re bo lu syo nar yong ar ma dong 
pa kig bi sog aron pa lag pu ton ang ma ki hut-ong nga 
dik ta dur ya sa mga dag kung bur giesya kumpra ‐
dor, dag kung aga long yu ta an ug bu ruk ra tang ka ‐
pi ta lis ta. 

Sa gi ya sa Marxis mo-Le ni nis mo-Maois mo, gi ‐
na su bay sa Par ti do ang estra te hi kong lin ya sa 
ma lun gta rong gu bat sa ka taw han sa pag li yok sa 
ka syu da ran gi kan sa ka ba ni kan han. Gi na pun dar 
nii ni ang BHB gi kan sa ga may ngad to sa da ku ug 
gi kan sa hu yang ngad to sa ku sog sa pa na hon sa 
estra te hi kong de pen si ba, hang tud nga ma kab-ot 
ang estra te hi kong pag ka pa tas sa kaa way ug ma ‐
ka ang kon og igong ka ta kus aron mag lun sad sa 
estra te hi kong open si ba aron li yu kan ang ka syu ‐
da ran, ibag sak ang reak syu nar yong es ta do ug pu ‐
li han ki na sa de mok ra ti kong gub yer no sa ka taw ‐
han. 

La lum nga na kau gat ang Par ti do sa la pad nga 
ma sa. Gi na du ma la han nii ni ang BHB isip pi na ka ‐
gam ha nang ekspre syon sa ba ta kang al yan sa sa 
mga ma mu muo ug mag-uu ma. Gi na tu kod ang mga 
sa ngay sa Par ti do sa ta nang yu nit sa BHB aron 
mag ha tag pa re ho sa estra te hi ko ug tak ti kal nga 
pag pa ngu lo. Ang BHB ang pi na ka ma hi nung da ‐
nong ar mas sa Par ti do nga nag-u nang na ga kut lo 
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og ku sog gi kan sa hut-ong mag-uu ma pi naa gi sa 
pag tu kod sa ilang mga or ga ni sa syong ma sa ug 
or ga no sa pu li ti kan hong ga hum, ug pag lun sad og 
ag rar yong re bo lu syon aron puu hon ang ga hum sa 
mga aga long yu ta an sa ka ba ni kan han. 

Aron pa ngu lo han ang pag sul bong sa pag su ‐
kol sa ka taw han, ki na hang lang hait nga sa gu pon 
sa Par ti do ang ob he ti bong mga kun di syo n, mat ‐
ngon-sa-kau ga li ngon nga i-ase s ang ka him tang 
aron pa tig ba ba wan ang mga ka hu ya ngan ug ka ‐
ku la ngan nii ni, ug kompre hen si bong pa lig-o non 
ang kau ga li ngon sa ideo lo hi ya, pu li ti ka ug or ga ni ‐
sa syo n. Ang Par ti do ug ang re bo lu syo nar yong 
pwer sa ki na hang lang wa lay-ka ka puy, ma da si gon, 
ug ma pa nga ha son nga ias dang ang ilang mga 
gim bu ha ton sa pag-or ga ni sa, pag pu kaw ug pag ‐
pa li hok sa ma sa un sa man ka li sud o kag ra be ang 
ka lis da nan. 

Ang kon so li da syon sa Par ti do sa ideo lo hi ya 
ang pi na ka ma hi nung da nong ele men to sa pag pa ‐
ku sog sa kau ga li ngon ug pag pa-a ngat sa ka ta kus 
nii ni sa pag pa ngu lo sa ma sa. 

Sam tang gi na lun sad ang ki na bu hi-ug-ka ma ‐
ta yong pa kig bi sog ba tok sa bru tal ug uhaw-sa-
du gong ti ran ya, ki na hang lang pa lig-o non sa mga 
kad re sa Par ti do sa ta nang ang-ang ang ilang 
mga kau ga li ngon ug ian dam ang hu na hu na aron 
atu ba ngon ug pa tig ba ba wan ang mga ka li sud ug 
ka pit-os ug tul-i ron ang ka nu nay nga pag han dom 
sa ka ha ru hay ug ka ha mu ga way. Ang mga kad re 
sa Par ti do ki na hang lang ma hi mong mo de lo sa ka ‐
lig-on sam tang gi naa tu bang ug gi na pa tig ba ba ‐
wan ang mga ka pak ya san pi naa gi sa kri ti kal nga 
pag tu ki ug ma ku ting pagpla no ug ti bu ok-ku sog 
nga pag pa tu man sa ilang mga ta has. 

Ki na hang lan ni lang ka nu nay nga pa ning ka ‐
mu tan nga ia ngat ang ang-ang sa ilang gim bu ha ‐
ton. Ki na hang lan si lang mo kat-on nga ma ngu lo 
sam tang na kig bi sog kau ban ang ma sa ug huk bo. 
Ki na hang lan si lang mag ba ton sa open si bang pos ‐
tu ra ug di wang ma su ku lon, ug di li tu gu tang ma ‐
pa hu yang sa kaa way ang ilang pag hu kum nga 
mag martsa paa ban te. Ki na hang lang an dam si la 
nga ma la hu ta yong suk lan ang kaa way ug ba tu kan 
ang mga pa ka na ug pla no nii ni sa ta nang pa na ‐
hon. Ki na hang lan ni lang isa lik way ug tul-i ron ang 
kon ser ba tis mo, pag ka pa si bo, ka ta pu lan ug pag ‐
ka kam pan te nga na ga re sul ta sa bu ruk ra tis mo ug 
sa “sa ma lang kan hi” nga es ti lo sa pag pa tu man. 

Ki na hang lang ma hi mong mat ngon ang Par ti ‐
do ug ang mga kad re nii ni sa ilang ka tung da nan 
sa pag pu kaw ug pag mo bi li sa sa ma sa. Ki na hang ‐
lan si lang ma ning ka mot nga pa la lu mon, pa lap don 
ug pa kus gon ang pag-u gat sa Par ti do sa ma sa. 
Ki na hang lang wa la si lay ka ka puy sa pag lun sad sa 
gim bu ha tong ma sa, pro pa gan da, pag tu kod sa ba ‐

seng ma sa, kon so li da syon ug ekspan syo n. Ang 
mga myembro ug ko mi te sa Par ti do an ga yang 
mat ngon sa ta nang pa na hon sa ilang ka tung da ‐
nan nga ia ngat ang pu li ti kan hong ka hi mat ngon sa 
ma sa ug ang ilang de ter mi na syon ug ka ta kus nga 
mo su kol. Ki na hang lang ma ka aw hag ang Par ti do 
og bag-ong mga ak ti bis ta ug li der sa han-ay sa 
ma sa. Ki na hang lang ka nu nay nii ning ipa tu man 
ang mga pa nga yo sa ma sa ug ma hi mong mat ngon 
sa ilang kaa yo han. 

Ang Par ti do ki na hang lang pa da yon nga ma hi ‐
mong lag sik sa pag lun sad sa 3-lebel nga Prog ra ‐
ma sa Pag tu on. Ki na hang lan nii ning si gu ru hon 
nga ma ka tambong sa Ba ta kang Kur so ang mga 
kan di da tong myembro sa pa na hon sa ilang pag ‐
ka-kan di da to aron ma hup tan ang ba ta kang lin ya 
sa ideo lo hi ya ug pu li ti ka sa Par ti do. Ang mga bag-
ong hing pit nga myembro ki na hang lang mag tu on 
sa Inter med yang Kur so usa ka tuig hu man ma ka ‐
pa num pa aron hu got ni lang ma hup tan ang lin ya 
ug prog ra ma sa Par ti do sa pag tan di nii ni sa re bo ‐
lu syo nar yong mga ka si na ti an sa Chi na, Viet nam 
ug uban pang na sud. Ang mga kad re sa Par ti do sa 
na ngu long mga ko mi te ug re hi yon pau bos sa ang-
ang distri to ug sek syon ki na hang lang ko lek ti bong 
mag tu on sa Aban teng Kur so aron mas hu got nga 
ma hup tan ang Marxis mo-Le ni nis mo-Maois mo ug 
ma da pat ki ni sa ilang gim bu ha ton. 

Ki na hang lan ni lang mag lun sad og mga pa nu ‐
ki du ki, ka ti ling ba nong im bes ti ga syon ug ma ki hut-
ong nga pa ki su si sa lang kob sa ilang pag pa ngu lo 
aron ma su ta ang mga prob le ma ug pa nga yo sa 
ma sa, ug pa la lu mon ang pag sa gop sa Par ti do sa 
ob he ti bong mga ka him tang sa se mi ko lon yal ug 
se mip yu dal nga sis te ma. 

Ki na hang lang lig-on nga ba tu kan sa Par ti do 
ang ta nang klase sa re bi syu nis mo. Sam tang nag ‐
ka ku sog ang Par ti do, mas la baw ki ning gi naa ta ke 
sa ta nang ba hin sa mga reak syu nar yo, kontra-re ‐
bo lu syo nar yo, mga Trotski yis ta, ultra-“Wala,” ug 
sa mga nag pa ka nang mga Maois ta. 
Gi nak westyon sa mga re bi syu nis ta 
ang lin ya ug pag tu ki sa Par ti do sa 
ka ti ling bang Pi li pi no, par ti ku lar 
ang pa ngi na hang lang mag lun sad 
sa de mok ra ti kong re bo lu syon sa 
ka taw han ug ma lun ta rong gu bat 
sa ka taw han aron ta pu son ang se ‐
mi ko lon yal ug se mip yu dal nga sis ‐
te ma. La raw sa maong mga ata ke 
nga dau ton ang du ngog sa Par ti do 
ug pa hu ya ngon ang pang su lod nii ‐
ni, ug hay lo hon ki ni nga mag hi mo 
og. Ki na hang lan pa la lu mon sa mga 
kad re sa Par ti do ang ilang pag sa ‐
bot sa kontra-re bi syu nis mo aron 
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pa lig-o non ang kaa ku han ug itaas 
ang ang-ang sa ilang gim bu ha ton. 

Ki na hang lang ma ti nud-a non 
ug kri ti kal-sa-kau ga li ngong pag tu ‐
on ug ase son sa ta nang mga ko mi ‐
te sa Par ti do ang ilang gim bu ha ‐
ton. Ki na hang lan ni lang pa na-pa ‐
na hon nga su ma da hon ang ilang 
pag pa tu man aron ia ngat ang ilang 
tra ba ho sa mas taas nga ang-ang. 
Ang ta nang myembro sa Par ti do 
ki na hang lang mo pu na ug mag pu na 
sa kau ga li ngon aron ma pun ting ug 
ma pa tig ba ba wan ang ilang mga 
ka hu ya ngan ug ka ku la ngan, ba tu ‐
kan ang dog ma tis mo (te or yang bu ‐
lag sa prak ti ka) ug em pi ri sis mo 
(prak ti kang wa la gi na gi ya han sa 

teor ya o wa la mia ngat sa ang-ang sa teor ya), su ‐
he ti bis mo ug ta nang ti po sa opor tu nis mo. Ki na ‐
hang lang la baw pang pa lam bu on ang ilang mga 
kai sog ug ka ta kus. Ki na hang lan si lang ka nu nay 
mag pa ka lig-on sa pag kon so li da ug pag pa ku sog sa 
Par ti do. 

Ki na hang lang ma ku ting tun-an sa ta nang 
mga ko mi te sa Par ti do ang mga pa hi num dum sa 
Ko mi te Sentral, par ti ku lar na kad tong pa na pa na ‐
hong gi na pa gu la sa Ko mi teng Tig pa tu man. 

Ki na hang lang ban sa yon sa Par ti do ang mga 
kad re nii ni ug mga ku man der sa BHB sa ka tung ‐
da nan ng pag du ma la sa mga yu nit sa BHB sa ta ‐
nang ang-ang. Ang importansya nga mag lun sad 
og ma luk pa non ug sub sub nga ge ril yang pa kig gu ‐
bat na ga pun ting sa pa ngi na hang lang ban sa yon 
ang li bo an nga adu nay ka ta kus nga ma ngu lo sa 
mga pla tun sa BHB ug mag di ri he sa gim bu ha ton 
sa mga na ta rang ge ril ya sa mga sub re hi yon, sa 
pag lun sad og mga tak ti kal nga mga open si ba, ug 
sa pag pa li hok sa ma sang mag-uu ma sa ilang mga 
an tip yu dal nga pa kig bi sog. 

Ki na hang lang pa lig-o non sa Par ti do ang kau ‐
ga li ngon nii ni sa or ga ni sa syo n. Ki na hang lan nii ‐
ning la baw pang padaghanon ang myembro nii ni 
ug lab wan ang mga ang-ang nga naa bot kan hi. 
Ki na hang lan nii ning pa lap don ang mga sa ngay ug 
mag tu kod sa nag ka da hang mga sa ngay sa mga 
yu nit sa huk bong ba yan, pab ri ka, ka bus nga ko ‐
mu ni dad, kam pus sa mga eskwe lan ug ko le hi yo, 
upi si na, bar yo ug ko mu ni dad sa ka ba ni kan han. 
Ki na hang lan ma hi mong ba hin sa pla no sa ma tag 
sa ngay sa Par ti do ang pag tu kod og mas dag hang 
sa ngay sa ka sik bit nga mga er ya. 

Lu yo sa nag tun hayng pit-os nga ka him tang, 
ang ta nang ko mi te sa Par ti do ug ku mand sa BHB 
ki na hang lang mag pa hi ga yon og re gu lar nga mga 
ti gum aron si gu ro hon ang pa nag hiu sa. Ang mga 

ti gum ki na hang lang gian da man og ayo, mu bo ug 
un da non. Ki na hang lang mag pa hi ga yon og mga is ‐
pe syal nga kum pe ren sya sa han-ay sa mga kad re 
aron ma kig-am bi tay ug moam bag og mga im por ‐
ma syon ug ka si na ti an. Ang mga im por ma syon ug 
ases ment sa aban teng mga ka si na ti an sa lain-la ‐
ing lin ya sa gim bu ha ton ki na hang lang ma pa am bit 
aron ma pa hi mus lan sa ubang mga ko mi te. Ki na ‐
hang lang adu nay sis te ma sa ko mu ni ka syon ta li sa 
mga na ngu long ko mi te sa Par ti do sa mga yu nit sa 
huk bong lang kob sa pa re hong er ya sa ope ra syon 
aron ma hi mong maa lam ang ma tag-u sa sa li hok 
sa kaa way. 

Ki na hang lang si gu ro hon ang se gu ri dad sa 
na ngu long mga ko mi te ug kad re sa Par ti do. Sa 
ka ba ni kan han, ki na hang lan si lang ma hi mong mga 
mo de lo sa di sip li nang ge ril ya sa pag pa ngu lo sa 
mga yu nit sa BHB ug sa pag pa tu man sa mga pa li ‐
si ya aron ipa bi lin ang pag ka-sek re to ug li ka yan 
ang de pen si bong mga pa nag sang ka sa kaa way. 
Ang iden ti dad sa mga na ngu long kad re sa mga 
bar yo ki na kai la ngang istrik tong ita go sa kaa way. 
Sa ka syu da ran, ki na hang lang la lum nga ma kau ‐
gat ang mga kad re sa Par ti do sa han-ay sa mga 
ma mu muo ug ma sang ka bus ug ma hi mong ha nas 
sa lu was nga mga es ti lo sa pag pa ngu lo. Ki na ‐
hang lan ni lang pa da yon nga pa lig-o non ang ta go 
nga kutay sa mga hi ga la, al ya do ug tig su por ta. 
Ki na hang lan si lang magpla no ug un top sa pa na ‐
hong mo li hok aron li ka yan ang ka ra-ka ra kang es ‐
ti lo pag li hok. Ki na hang lang ka nu nay si lang an ‐
dam nga moad to sa ka ba ni kan han aron mag pa ‐
da ngop sa mga so na ug ba seng ge ril ya. 

Ang mga or ga ni sa syon sa Par ti do ki na hang ‐
lang pa lig-o non si gon sa mga prin sip yo sa de mok ‐
ra ti kong sentra lis mo, nga na ga pun ting sa sentra ‐
li sa dong pag pa ngu lo na ka su bay sa de mok ra sya, 
ug ini sya ti bang de mok ra ti ko ila lum sa sentra li sa ‐
dong pag pa ngu lo ug pag gi ya. Ki na hang lang tul-i ‐
ron ang ta nang por ma sa bu ruk ra tis mo ug ultra ‐
de mok ra sya. 

Ta nang ko mi te sa Par ti do ki na hang lang mat ‐
ngon nga mag su mi te sa re gu lar (i nad law, si ni ma ‐
na, bi nu lan) ug es pe syal nga mga ta ho ug im por ‐
ma syon aron ipa hi ba lo sa ilang na ngu long ko mi te 
ang ka him tang sa ilang tra ba ho ug ma nga yo og 
gi ya ug instruk syon sa pa li si ya. Sa pi kas ba hin, 
ang mga na ngu long ko mi te ki na hang lang mag pa ‐
ga was og mga instruk syo n, pag pa tin-aw, pa li si ya 
ug mag ha tag sa gi ki na hang lan o kri ti kal nga im ‐
por ma syon aron gi ya han ang lang kob ni lang mga 
ko mi te. Ki na hang lang map las tar ang ma sa li gan 
ug lu was nga sis te ma sa ko mu ni ka syon aron si gu ‐
ru hon ang pa da yong da loy sa mga ta ho, im por ‐
ma syon ug mga lag da. Ma hi nung da non ki ning ta ‐
nan aron ma si gu ro ang ka him sog sa de mok ra ti ‐
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kong sentra lis mo. 
Ki na hang lan pa lig-o non sa Par ti do ang kau ‐

ga li ngon nii ni sa pu li ti ka. Ki na hang lan nii ning pu ‐
ka won, or ga ni sa hon ug di nag hang pa li hu kon ang 
la pad nga ma sa sa ka taw hang Pi li pi no ug ti buu ‐
kon ang pi na ka la pad nga nag ka hiu sang pren te sa 
ta nang de mok ra ti ko ug pat ri yo ti kong pwer sa 
aron ibag sak ang pa sis tang re hi men ug pak ya son 
ang pla no nii ning ipa bi lin ang kau ga li ngon sa po ‐
der. 

Ki na hang lan ki ning mag mai su gon ug ma pa ‐
nga ha son aron epek ti bong pa ngu lo han ang la pad 
nga ma sa sa ka taw hang Pi li pi no sa pag hi mug so 
sa pag sul bong sa ilang pa kig bi sog ba tok sa pa sis ‐
tang re hi meng US-Du ter te, aron pa tig ba ba wan 
ang to do-lar gang kontra-re bo lu syo nar yong gu bat 
sa kaa way, ug ias dang ang gu bat sa ka taw han. 

Ang Par ti do ki na hang lang la lum ng mou gat 
ug mo la pad sa han-ay sa ma sa. Ang ma sa ang ya ‐
we sa pag da ug sa un sa mang gim bu ha tong sa Par ‐
ti do. Ki na hang lang ka nu nay nga pa ning ka mu tan 
sa Par ti do nga pa ka won, or ga ni sa hon ug pa li hu ‐
kon ang la pad nga ma sa pi naa gi sa pag ka big sa 
mga ha tu ngang pwer sa ug pag sak mit sa mga siak 
sa han-ay sa kaa way aron ma kig hiu sa sa tem po ‐
rar yong mga al ya do ug ihi mu lag ang pi na ka dau ‐
tan ug pi na ka ba ngis nga mga reak syu nar yo. Ki na ‐
hang lan na tong li ka yan ang sek tar ya nis mo ug ko ‐
man dis mo nga na ga pun ting sa ka ta kus nga mag li ‐
hok lang sa ga mayng aban teng sek syon nga wa la 
na ka big ang ha tu ngang mga pwer sa. Sa pi kas ba ‐
hin, ki na hang lan na tong li ka yan ang iko gis mo, re ‐
por mis mo ug kon ser ba tis mo nga nau la hi sa ha tu ‐
ngang sek syon ug pak yas nga ia ngat ang re bo lu ‐
syo nar yong ka hi mat ngon sa ma sa ug ilang de ter ‐
mi na syong mo su kol. 

Sa pag pa ngu lo sa Par ti do, ang la pad nga ma ‐
sa sa ka taw hang Pi li pi no pa re ho sa ka syu da ran 
ug ka ba ni kan han ki na hang lang mag lun sad og 
mga ma sang pa kig bi sog aron ias dang ang ilang 
kaa yu han atu ba ngan sa nag kag ra beng kri sis sa 
eko no mi ya ug sa nag kag ra beng pag pang da ug da ‐
ug ug pag ma hi mu los. Ang ilang mga pa kig bi sog sa 
eko no mi ya na ka lam bi git sa ilang pa kig bi sog ba tok 
sa gi pa ig ting nga pag pa num po tu ngod kay ki na ‐
hang lan ni lang ga mi ton ang ilang mga ka tu ngod 
aron ihik yad ang ilang mga mu lo ug ipa ki ta ang 
ilang ka su ko. Ang ilang de mok ra ti kong mga pa ‐
kig bi sog ki na hang lang du gang pang ilam bi git sa 
mas la pad nga re bo lu syo nar yong la raw. Lu yo sa 
pag pa mig-ot, pag pang hul ga ug to dong ata ke sa 
ti ra ni kong re hi meng Du ter te, ki na hang lang pa da ‐
yong mo su kol ang li gal nga de mok ra ti kong mga 
pwer sa. 

Sa ka ba ni kan han, ki na hang lang ias dang sa 
Par ti do ang an tip yu dal nga pa kig bi sog aron ihik ‐

ma ta ug pa li hu kon sa mi nil yon ang 
ma sang mag-uu ma ug ma mu mu ong 
pa ngu ma. Hi nog ang mga kun di ‐
syon sa ka ba ni kan han aron ias ‐
dang ang an tip yu dal nga pa kig bi ‐
sog sam tang na si na ti sa ma sang 
mag-uu ma ang mas gra be nga por ‐
ma sa pag pa hi mu los ug pag pang ‐
da ug da ug. 

Ang an tip yu dal nga ka li hu kang 
mag-uu ma usa ka ka li hu kan alang 
sa pag pau bos sa abang sa yu ta, 
pag ta pos sa usu ra, pag ku ha sa ma ‐
ka ta tu ngang pre syo alang sa ilang 
mga pro duk to ug uban pang mga 
re por mang ag rar yo. Ki na hang lan 
usab nga suk lan sa ma sang mag-
uu ma ang pag su lod sa mga ope ra ‐
syon sa mi na, plan ta syo n, tu ris mo, 
ener hi ya ug uban pang empre sang 
nag pa la yas ka ni la gi kan sa ilang 
mga uma han ug yu tang ka bi lin. Ang maong mga 
pa kig bi sog ang mi ti bu ok sa pang ki na ti buk-ang re ‐
bo lu syo nar yong pa kig bi sog nga na ka lam bi git sa 
la pad ug sa sub sub nga ge ril yang pa kig gu bat ug 
pag tu kod sa mga na ta rang ge ril ya ila lum sa pag ‐
pa ngu lo sa Par ti do. Sa pro se so, na tu kod ug na ‐
pa lig-on ang ba ta kang al yan sa alang sa pag lun ‐
sad og ar ma dong pa kig bi sog. Na ti bu ok ang an tip ‐
yu dal nga nag ka hiu sang pren te nag-u na pi naa gi 
sa pag sa lig sa ka bus ug ubos-nga-ha tu ngang mga 
mag-uu ma ug ma mu mu ong pa ngu ma, pag da ni sa 
ha tu ngang sek syon sa mga mag-uu ma, ug 
pagnyut ra li sa sa adu na hang mag-uu ma aron ihi ‐
mu lag ug lu ma pa gon ang ga hum sa mga aga long 
yu ta an. Gi na tu kod ang mga re bo lu syo nar yong or ‐
ga ni sa syon sa mga mag-uu ma, ka ba tan-o nan, ka ‐
ba ba yen-an, ma ngi ngis da ug mi nor yang ka taw ‐
han. Gi na tu kod ang mga or ga no sa pu li ti kan hong 
ga hum su bay sa lin ya sa nag ka hiu sang pren te. 

Ang mga an tip yu dal nga pa kig bi sog na ka lam ‐
bi git sa an ti pa sis ta ug an ti-im per ya lis tang mga 
pa kig bi sog ug na ka gam ba lay sa pag tu kod sa na ‐
sud non-de mok ra ti kong nag ka hiu sang pren te. Na ‐
hig ma ta ang uban pang mga pat ri yo ti ko ug de ‐
mok ra ti kong mga pwer sang di li mag-uu ma sam ‐
tang gi na ka big ang adu na hang mag-uu ma, ug na ‐
kig ti na ba ngay sa uban pang di li ma sa li gang al ya ‐
do ba tok sa ko mun nga kaa way. 

Sa ka syu da ran, ki na hang lang ia ngat sa Par ‐
ti do ang ang-ang sa la pad nga an ti-im per ya lis ta 
ug an ti pa sis tang ka li hu kang ma sa sa mga ma mu ‐
muo, se mi-p ro le tar ya dong ta ga -syu dad, es tud ‐
yan te ug ka ba tan-o nan, ug uban pang in te lektwal 
ug pro pe syu nal nga adu nay ubos nga ki ta. Ki na ‐
hang lang mag lun sad ang la lum nga ma sa sa ma ‐
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luk pa non ug sus te ni dong mga pa ‐
kig bi sog sa eko no mi ya nga ki na ‐
hang lang na ka lam bi git ug ia ngat 
sa ang-ang sa mga pu li ti kan hong 
pa kig bi sog. Nag-u nang la kip din hi 
ang mga pa kig bi sog sa un yon sa 
mga ma mu muo, pa kig bi sog alang 
sa tra ba ho ug pa ba lay sa mga ka ‐
bus sa ka syu da ran, pa kig bi sog ba ‐
tok sa pag sa ka sa pre syo sa mga 
pa la li ton ug mat ri ku la sa edu ka ‐
syo n, ug pag pa na wa gan alang sa 
lib re ug de ka li dad nga edu ka syo n, 
ser bi syong pang la was ug uban 
pang ka ti ling ba nong ser bi syo. Ang 

maong mga pa kig bi sog adu nay pu li ti kan hong ki ‐
nai ya ila bi na atu ba ngan sa nag kag ra beng pag pa ‐
num po nga nag ti ngu hang pug ngan si lang ihik yad 
ang ilang mga mu lo ug ias dang ang ilang mga pa ‐
na wa gan. 

Atu ba ngan sa gra beng kri sis sa pang la was ug 
eko no mi ya, ki na hang lang mag ka hiu sa ug mo li hok 
ang la pad nga ma sang di na ug da ug alang sa hi na ‐
na ling mga so syo -e ko no mi kan hong re por ma la kip 
ang hi na na li nga du gang-su hu lan, pi nan syal ug 
ayu dang pang la was, so syo -e ko no mi kong sub sid ‐
yo, sus pen syon o pag pau bos sa si ngil sa abang, 
pag kan se la sa mga utang, lib reng mass tes ting, 
lib reng pag pa-os pi tal alang sa mga nag ka sa kit sa 
Covid-19, lib reng pag ba ku na ug uban pang mga 
la kang nga naay ka lam bi gi tan sa ilang kaa yu hang 
pang la was ug pa ngi na bu hi an. Ki na hang lan ni lang 
pa li hu kon ang ilang ha-nay ug ilun sad ang ko lek ‐
ti bong mi li tan teng mga pro tes ta aron pa pa ba gon 
ang re hi meng Du ter te sa ilang mga pag-ag wan ta 
ug pag-an tus. Ki na hang lan usab nga pa li hu kon 
ang uban pang pat ri yo ti ko ug de mok ra ti kong mga 
pwer sa la kip na ang mga pe ti bur ges nga mga in ‐
te lektwal ug pro pe syu nal aron ma kig bi sog alang 
sa ilang hi na na ling de mok ra ti kong mga pa na wa ‐
gan ug su por ta han ang pa na wa gan sa ma sang 
ka bus. Ki na hang lang mag ka hiu sa ang mga ma mu ‐
mu ong pang la was ug ising git ang pa na wa gang 
du gang-swel do, hazard pay, lib reng tes ting, lib ‐
reng ba ku na ug uban pa. Ki na hang lang pa li hu kon 
sa mga es tud yan te ug ka ba tan-o nan ang ilang 
han-ay aron ba tu kan ang pag sa ka sa mat ri ku la at 
ias dang ang pa na wa gan alang sa mas taas nga 
pang pub li kong sub sid yo alang sa pag tuk kod sa 
lu was nga mga eskwe la han ug tu gu tan ang pag ‐
ba lik sa mga kla se, ug pag ha tag sa lib reng mga 
ka ga mi tan ug ak ses sa mas la pad nga ser bi syo sa 
in ter net aron su por ta han ang on li ne class. 

Ki na hang lang pa da yon na pa kus gon ug pa lig-
o non ang la pad nga an ti pa sis tang nag ka hiu sang 
pren te aron mo su kol. Ki na hang lan si lang pa da yon 

nga ma na wa gan alang sa pag ba ba su ra sa Anti-
Ter ror Law (ATL), ug pag ta pos sa kam pan yang 
pag pa ma tay ila lum sa mi ni nga gye ra kontra dro ‐
ga, ekstra hu di syal nga pag pa ma tay, pag-a res to 
ug pag de ti ne sa mga ak ti bis ta, ug pag bung kag sa 
NTF-ELCAC nga nag pa si ug da sa hu gaw nga gye ra 
ni Du ter te ba tok sa di-ar ma dong ma sa. 

Ga mit ang ATL, gi na tuk mod ni Du ter te ang 
to dong ili ga li sa syon sa ta nang por ma sa pat ri yo ‐
ti ko ug de mok ra ti kong mga or ga ni sa syon ug 
prog re si bong mga or ga ni sa syong party-list nga 
ak ti bong na gap ro tes ta ba tok sa pa sis mo, ko rap ‐
syon ug pag pa kai toy sa re hi men sa mga lang yaw. 
Ang mga li gal nga de mok ra ti kong pwer sa ki na ‐
hang lang an dam nga pa na lip dan hang tud sa ma ‐
ka ya ang ilang mga li gal nga ka tu ngod sam tang 
na ga ga mit og mga plek sib le ug ma mug na ong mga 
pa maa gi sa pa da yon nga pag pa tu man sa pagpro ‐
pa gan da, pag-or ga ni sa ug pag pa li hok aron pa lig-
o non ang ilang ka pa si dad nga pa ngu lo han ang 
ma sa. Ki na hang lang du gang ni lang himoon ang 
mga la kang aron si gu ro hon ang ilang ka lu wa san 
sam tang nag pa da yon sa pa kig bi sog. Ma ma hi mo 
si lang mo ga mit og mga pa maa gi sa ko mu ni ka syon 
ug koor di na syon aron ma ka li kay sa pag pa nik tik 
sa es ta do. 

Ki na hang lang pas pas nga mo li hok ang Par ti ‐
do ug ta nang re bo lu syo nar yong pwer sa aron si ‐
gu ro hon ang ka lu wa san sa mga tar get sa pu li ti ‐
kan hong asa si na syo n. Ma ma hi mo si lang mo da ‐
ngop sa mga lo kal nga yu nit sa BHB, o kung di li 
ka ya, ibal hin sa ubang mga bar yo o er ya su lod o 
ga was sa na ta rang ge ril ya. 

Ki na hang lan wa lay ka ka poy na tong ilun sad 
ang gim bu ha tong pro pa gan da aron ibut yag ang 
mga ba kak, di sim por ma syon ug say war sa kaa ‐
way nga nag tu mong nga pa hu ya ngon ang di wa sa 
ka taw han ug ang ilang pag hu kum nga mag lun sad 
og re bo lu syo n. Ki na hang lang re gu lar nga pa dag ‐
ha non ug ipaa pud-a pud ang mga naimpren tang 
kop ya sa Ang Ba yan (AB) ug mga pa ma ha yag sa 
Par ti do, BHB ug NDF. Mo ga mit sa uban pang mga 
pa maa gi sa pag pa dag han ga mit ang mga 
smartpho ne o selpon aron ipa kay lap ang AB ug 
uban pang pub li ka syo n, pa ma ha yag, mga ba li ta, 
kan ta ug audio, bid yo ug uban pang re bo lu syo ‐
nar yo ug prog re si bong pro pa gan da nga ma ga mit 
sa edu ka syo n. 

Ki na hang lang idu so sa mga re bo lu syo nar ‐
yong pwer sa ang lin yang ma ka ta ru nga non ug ma ‐
lung ta rong ka li naw ug isa lik way ang mga ne go sa ‐
syon sa pa sis tang re hi men aron sa “pag su ren ‐
der.” Ki na hang lan ni lang idu so nga ang na ga pa ‐
da yon nga ar ma dong pa nag sang ka sa na sud ma ‐
sul bad la mang pi naa gi sa pag ta pos sa ma pa hi ‐
mus la non ug ma da ug dau gong sis te ma. Ki na hang ‐

...kinahanglang 
magkahiusa ug 
molihok ang 
lapad nga 
masang 
dinaugdaug 
alang sa 
hinanaling mga 
sosyo‑
ekonomikanhon
g reporma...



ANG BAYAN    Disyembre 26, 2020 23

lan ni lang ibut yag ug ba ti ku son ang re hi meng Du ‐
ter te sa pag si ra do nii ni sa pul ta han sa ne go sa ‐
syong pang ka li naw isip pa maa gi aron tu ba gon ug 
re sol ba hon ang ugat sa ar ma dong pa nag ba ngi. 
Ki na hang lan ni lang ba ti ku son ang re hi men sa 
pag ga mit sa bru tal ug hu gaw nga gu bat sa mga 
ar ma dong ata ke ba tok sa mga dili-ar ma dong sil ‐
bil yan ug kay lap nga pag-a bu so sa taw ha nong ka ‐
tu ngod. Ki na hang lan ni lang ba tu kan ang re hi men 
sa pag ga mit sa “gye ra kontra-te ro ris mo” aron 
ta pu son ang pa nag his got ka li naw. 

Ki na hang lang pa da yon nga idi ri he sa Par ti do 
ang Ba gong Huk bong Ba yan aron ias dang ang 
ma lun ta rong gu bat sa ka taw han ug pak ya son ang 
open si ba sa kaa way sa ti bu ok na sud. Su per yor 
ang kaa way sa as pe tong mi li tar, apan hu yang ki ni 
sa pu li ti ka. La raw nii ning ipa bi lin ang ma da ug ‐
dau gon ug ma pa hi mus la nong sis te ma ug wa la ki ni 
su por ta sa ma sa. Ki na hang lang pa da yon nga ia ‐
ngat sa Par ti do ang ka pa si dad sa BHB sa pag lun ‐
sad sa kay lap ug to do ge ril yang pa kig gu bat sa 
nag ka la pad ug nag ka la lum nga ba seng ma sa. 

Sa pag lun sad sa gu bat sa ka taw han, ki na ‐
hang lan na tong ha nas nga ikum bi na ang ar ma do 
ug pu li ti kan hong mga pa kig bi sog, ang gim bu ha ‐
tong mi li tar ug gim bu ha tong ma sa, ang pagpa ‐
lam bo sa ge ril yang pa kig gu bat ug pag pa li hok sa 
la pad nga ka li hu kan sa ka taw han. 

Ki na hang lang pu ka won sa Par ti do ug BHB 
ang ma sang mag-uu ma sa mga so nang ge ril ya ug 
ba seng er ya, ug pa ngu lo han ang ilang ak ti bo ug 
ma pa nga ha song pag su kol sa na ka po kus nga mga 
ata ke sa kaa way. Ki na hang lan ni lang hu got nga 
gi ya han ang ma sa sa mga pa maa gi sa ko lek ti bong 
pag su kol, ga mit ang du ha ka tak ti ka sa li gal ug ili ‐
gal nga mga por ma sa ak syo n, kumpron ta syon ug 
ar ma dong pag de pen sa. 

Ki na hang lang lig-on nga pa lam bu on sa Par ti ‐
do ang an tip yu dal nga ka li hu kang ma sa isip ya we 
sa pag pa li hok ug pag ku ha sa su por ta ug par ti si ‐
pa syon sa ma sang mag-uu ma sa ar ma dong pag ‐
su kol. Pa da yon ang BHB nga mo ku sog ug ma pa ‐
tig ba ba wan ang to dong open si ba sa kaa way kung 
ma ka pa tu maw ug ma ka pa as dang ki ni og usa ka 
gam ha nang an tip yu dal nga ka li hu kan sa ti bu ok 
na sud. Ki na hang lan ki ning ma ning ka mot sa pag ‐
lun sad sa an tip yu dal nga mga pa kig bi sog bi san sa 
mga er yang anaa ila lum sa mga na ka po kus nga 
ope ra syo n, ug bi san sa mga er yang ekspan syon 
ug re ko be ri. Ki na hang lang moa bag ang BHB sa 
ma sa sa pag lun sad sa ilang mga kam pan ya ug sa 
pag tu kod sa ilang mga or ga ni sa syong ma sa ug 
or ga no sa pu li ti kan hong ga hum. 

Ki na hang lan na tong pa ning ka mu tang ia ngat 
ang ini sya ti ba ug ka pa si dad sa ma sa nga mag lun ‐
sad og mga pu li ti kan hong pa kig bi sog ug tu ku ron 

ang ilang mga or ga ni sa syong ma sa 
ug or ga no sa pu li ti kan hong ga hum. 
Ingon man, wa la ki ni nag pa sa bot 
nga ki na hang lang “i lib re” ang BHB 
sa gim bu ha tong ma sa aron ma ka ‐
lun sad lang sa gim bu ha tong mi li ‐
tar. Ang BHB ki na hang lang ka nu ‐
nay nga ma hi mong ak ti bo sa mga 
gim bu ha tong pro pa gan da, edu ka ‐
syo n, kul tu ra, me di ka l ug pro duk ‐
syon kau ban sa ma sa. Ang pre sen ‐
sya ug par ti si pa syon sa BHB an ga yang ka nu nay 
ma ki ta sam tang gi naa ba gan ni la ang ma sa sa 
pag lun sad sa ilang mga pa kig bi sog. 

Ki na hang lan isus ti ne sa Par ti do ang gim bu ‐
ha ton sa pu li ti ka su lod sa BHB aron ipa ta as ang 
re bo lu syo nar yong ka hi mat ngon ug de ter mi na ‐
syon sa mga Pu lang mang gu gu bat. Ki na hang lang 
li ka yan sa mga yu nit sa BHB ang du gay nga pag ‐
ka bu lag sa ilang mga mang gu gu bat sa gim bu ha ‐
tong ma sa nga nag pa hu yang sa ilang mi li tan sya 
ug nag pau bos sa ilang ka li dad sa pu li ti ka. Ti ngu ‐
ha sa mga Pu lang mang gu gu bat nga ma su ud sa 
ma sa ug mag-a la gad ka ni la sa ilang mga pa ngi ‐
na hang lan ug pa kig bi sog sa ad law-ad law. Ki na ‐
hang lang irek lu ta sa Par ti do ang mga aban teng 
ele men to sa han-ay sa mga Pu lang mang gu gu bat. 
Ki na hang lang tu ku ron ug ikon so li da ang mga sa ‐
ngay sa Par ti do sa ma tag kum pan ya sa BHB. 

Ki na hang lang pa da yon nga pa ngu lo han sa 
Par ti do ang BHB aron pa tig ba ba wan ang mga 
prob le ma sa pag ku long sa kau ga li ngon sa sig pit 
nga er ya pi naa gi sa sus te ni dong ekspan syon sa 
bag-ong mga er ya ug pag re ko ber sa kan hing mga 
te ri tor yo. Ma ma hi mong ibal hin sa BHB ang lu gar 
sa ope ra syon nii ni kung na ka si na ti sa kon sentra ‐
dong ku sog sa kaa way sa usa ka er ya, sam tang 
gi na pa da yon ang gim bu ha ton sa pu li ti ka sa er ‐
yang gi na du mog sa mga pa sis tang tro pa ug mag ‐
lun sad sa haum sa pa na hon ug tuk mang mga ar ‐
ma dong ata ke ba tok sa mga pa sis tang tro pa. Ki ‐
na hang lang pa ngu lo han sa Par ti do ang BHB sa 
pag tu kod sa bag-ong mga na ta rang ge ril ya ug 
pag lun sad sa gi ki na hang lang reor ga ni sa syon sa 
ku sog-kum pan yang mga na ta rang ge ril ya su lod 
sa mga sub re hi yon aron si gu ro hon ang tuk mang 
ba lan se sa gim bu ha tong ma sa ug gim bu ha tong 
mi li tar ug pa da yon nga ekspan syon ug pag da ku 
sa BHB ug sa mga te ri tor yo nii ni. 

Ki na hang lang pa lig-o non sa Par ti do ang 
open si bang di wa ug pos tu ra sa BHB sa ge ril yang 
pa kig gu bat. Ki na hang lan nii ning ma ku ha ang 
ini sya ti ba ug itak da ang tyem po sa gu bat. Ki na ‐
hang lan ki ning mag lun sad og mga tak ti kal nga 
open si ba aron ham pa kon ang hu yang nga ba hin 
sa kaa way aron ma si gu ro ang ka dau gan, ma ka ‐
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pa ku sog ug ma si gu ro ang pa da yon 
nga pag da ku sa BHB. Ki na hang ‐
lang ma pa du go sa BHB ang kaa ‐
way sa usa ka li bong sa mad ug 
pa ba ya ron sa ta nan ni lang mga 
kri men. 

Ki na hang lang ma ngu na ang 
Par ti do sa pag sil sil sa di sip li na 
ngad to sa BHB. Ma ma hi mong ma li ‐
ka yan ang mga de pen si ba pi naa gi 
sa hu got nga pag su nod nii ni sa di ‐
sip li na sa ta nang pa na hon. Ki na ‐

hang lan nii ning wad-an og ka pus la nan ang mo ‐
der nong mga ar mas sa kaa way pi naa gi sa pag hi ‐
kaw nii ni sa tuk mang mga tar get. 

Ki na hang lang pa da yon nga mag pa ka ha nas 
ang BHB sa mga tak ti ka sa kon sentra syo n, dis ‐
per sal ug pag bal hin-bal hin aron ma li ka yan ang 
nag-u nang pwer sang pang-a ta ke sa kaa way, ituk ‐
mod ki ning mo sum bag sa ha ngin sa ilang di nag ku 
ug gas to kaa yong ope ra syo n, ug pag ka hu man, 
ata ke hon ang mas hu yang nga pwer sa nii ni gi kan 
sa ki li ran o li ku ran. 

Ki na hang lang pa lig-o non sa Par ti do ang pag ‐
pa ngu lo nii ni sa ang-ang re hi yon, sub re hi yon ug 
na ta rang ge ril ya, ug sa lain-la ing ang-ang sa ku ‐
mand ug yu nit sa BHB. Ki na hang lang epek ti bong 
ma pa ngu lo han sa Par ti do ang BHB sa pag tu kod 
sa sub re hi yon isip na ta ran sa gu bat aron si gu ro ‐
hon ang ba lan se ug koor di na syon ta li sa mga na ‐
ta rang ge ril ya, ta li sa mga mi li tar ug pu li ti kan ‐
hong pa kig bi sog, ug ta li sa mga suok nga lu gar ug 
ka pa ta gan. 

Ki na hang lang ipa ta as sa mga yu nit sa BHB 
ang ka pa si dad sa pag dep loy sa ilang mga pwer sa 
su bay sa mga lag da sa istruk tu ra sa Par ti do aron 
ma si gu ro ang hus tong ba lan se sa gim bu ha tong 
pu li ti kal ug mi li tar, ug aron hu got nga ipa bi lin ang 
ini sya ti ba ug plek si bi li dad sa pag dep loy sa mga 
yu nit sa BHB alang sa pag-as dang sa ge ril yang 
pa kig gu bat. Usa ki ni ka ya weng ka tung da nan sa 
Par ti do sa pag di re he sa gu bat sa ka taw han. 

Anga yang mag ha tag ki ta og du gang nga 
aten syon sa pag lun sad sa gim bu ha tong pu li ti ka 
ug pro pa gan da sa han-ay sa mi li tar, pu lis ug pa ‐
ra mi li tar. Ma yor ya ka ni la nag gi kan sa gi da ug da ‐
ug nga mga hut-ong. Dag han ang na ka si na ti og 
pag pang da ug da ug ug pag pa nga bu so sa na hi ta as 
nga mga upi sya l. Adu na si lay mga ka ba nay nga 
ma sang ka bus ug ka sa ga ran ka ni la adu nay mga 
par yen te sa re bo lu syo nar yong mga or ga ni sa ‐
syong ma sa. Ki na hang lan si lang ihig ma ta pi naa gi 
sa pag but yag sa ka du not sa na ha ring sis te ma nga 
ilang gi naa la ga ran ug gi na pa tun hay. Ki na hang lan 
na to si lang aw ha gon aron ma sab tan ang pag ka ‐
ma ka ta ru nga non sa ar ma dong re bo lu syon nga gi ‐

na as dang sa ilang mga ig su on sa hut-ong ug ma ‐
na wa gan ngad to ka ni la nga mo hu nong sa pag lun ‐
sad sa pa sis tang mga kri men ba tok sa ka taw han. 
Ki na hang lang ipa da yon ang luag nga pagtra to sa 
BHB sa mga na bi hag nga kaa way aron ipa ki ta ka ‐
ni la nga wa la si lay an ga yang ika had lok nga mo su ‐
ren der, ug di li ni la ki na hang lang ma kig pa ta yan sa 
mga pa nag sa ka ta li ni la ug sa BHB. Ki na hang lan 
na tong isis te ma ti sa ug ipa ta as ang ang-ang sa 
pag pa ba lik tad aron mo dag han ang mga tro pa sa 
kaaa way nga mo ga was sa ser bi syo ug mo pa ling 
sa re bo lu syo n. 

Ki na hang lan pa da yon na ma kig lam bi gi tay 
ang Par ti do sa mga pwer sang an ti-im per ya lis ta 
ug re bo lu syo nar yo sa ti bu ok ka li bu tan. Ki na hang ‐
lan na tong mag ha tag sa ta nang por ma sa pa ‐
kighiusa ug ta bang sa ta nang di na ug da ug nga ka ‐
taw han sa ilang pa kig bi sog alang sa ka ga wa san, 
de mok ra sya ug so sya lis mo ba tok sa nag ha ring 
reak syu nar yong mga es ta do sa ilang mga na sud. 
Ka du ngan nii ni, ki na hang lan na tong mag ti gum og 
sim pa ti ya ug su por ta alang sa pa kig bi sog sa ka ‐
taw hang Pi li pi no ba tok sa pa sis tang re hi meng 
US-Du ter te aron la baw pa ki ning ihi mu lag sa in ‐
ter na syu nal nga ko mu ni dad. 

Sam tang gi na pa si ug da han ug gi na pa as dang 
sa Par ti do ang de mok ra ti kong re bo lu syon sa ka ‐
taw han, ki na hang lang an dam ki ning moa tu bang 
sa mas da ku ug mas gra be nga kontra-re bo lu ‐
syo nar yong pag pa nga ta ke. Isip ka sam ta ngan 
tig du ma la sa nag ha ring reak syu nar yong es ta do, 
gi na ga mit sa re hi meng US-Du ter te ang ti bu ok 
ma ki nar ya sa es ta do aron ilun sad ang usa ka 
ma du go ong kam pan ya aron puu hon ang Par ti do, 
ang Ba gong Huk bong Ba yan ug ang re bo lu syo ‐
nar yong pwer sa sa ka taw han. Gi pa ngu na han sa 
wa lay ka tag ba wang ti ra nong si Du ter te ang 
kontra-re bo lu syo nar yong gye ra nga nag sil bi sa 
kau ga li ngon nii ning la raw nga mag kaw kaw sa 
du gang ba han di ug ga hum, ug ipa bi lin ang iyang 
pu li ti kan hong di nas ti ya. Nag mug na si ya og la lum 
nga kontra dik syon ug siak su lod sa nag ha ring 
sis te ma nga nag bu nga usab sa mga kun di syon 
nga la baw nga mas pa bo rab le sa pag pa as dang sa 
re bo lu syo n. 

Sa pag pa ngu lo sa Par ti do, si gu ra dong mo ku ‐
sog ang re bo lu syo nar yong mga pa kig bi sog sa ma ‐
sa sa umaa bot nga tuig. Ang nag kag ra beng so ‐
syo -e ko no mi kan hong kun di syon sa ka taw han ta li ‐
wa la sa pan dem ya ug sa su nod-su nod nga mga 
ka ta lag man mi hul ma sa nag bu kal bu kal nga bul ‐
kan nga ha pit nang mo bu to. Pi naa gi sa pag pa ‐
ngu lo sa Par ti do, de ter mi na do ang ma sa nga mi ‐
su kol ba tok sa pa sis tang es ta do, pa la gu ton ang 
re hi meng US-Du ter te ug mias dang sa gu bat sa 
ka taw han.
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