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PUSPOS NG REBOLUSYO ‐
nar yong alab at de ter mi na ‐

syo n, ipi naaa bot ng Ko mi te 
Sentral ang pi na ka mai nit na 

pag ba ti sa la hat ng ka sa pi at kad ‐
re sa oka syon ng ika-52 ani ber sar yo 

ng Par ti do Ko mu nis ta ng Pi li pi nas 
(PKP). Re bo lu syo nar yong pag ba ti rin 

ang ipi naaa bot sa la hat ng Pu lang man di ‐
rig ma at ku man der ng Ba gong Huk bong Ba ‐

yan (BHB), mga ka sa pi ng Na tio nal De mocra ‐
tic Front of the Phi lip pi nes (NDFP), mga ak ti bis ‐

ta ng pam ban sa-de mok ra ti kong ki lu sang, mga 
kai bi gan at al ya do sa loob at la bas ng ban sa, at 

mga re bo lu syo nar yong man di rig ma sa buong mun do.

Pa la ka sin ang Par ti do! 
Pamu nu an ang ma sa 
sa pag da lu yong ng 
paglaban pa ra ibag sak 
ang pasistang re hi meng 
US-Du ter te! Isu long 
ang rebolu 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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Sa oka syong ito, nag pu pu gay ka mi sa la hat 
ng ba ya ni at mar tir ng Par ti do at re bo lu syong Pi ‐
li pi no. Nag bi bi gay ka mi ng na ta ta nging pag sa lu do 
ki na 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 at sa iba pang re bo lu syo nar yong man di ‐
rig ma na buong-bu hay na nag ling kod sa ba yan at 
sa pam ban sa-de mok ra ti kong ki lu san. Ipi nag di ri ‐
wang na min ang ka ni lang bu hay at ang di ma su ‐
kat na am bag sa pag su long ng pam ban sang de ‐
mok ra sya. 

Sa ma hi git 50 taon, ma ta tag na pi na mu nu an 
ng Par ti do ang de mok ra ti kong re bo lu syong ba yan 
sa Pi li pi nas. Di ma su kat ang mga na ka mit at nai ‐
pag ta gum pay ni to sa pag bu buo ng Par ti do alin su ‐
nod sa pang-i deo lo hi yang lin yang Marxis mo-Le ni ‐
nis mo-Maois mo, sa pag ta ta tag at pa mu mu no sa 
huk bong ba yan at sa dig mang ba yan at sa pag bu ‐
buo at pag pa pa la wak sa NDFP. 

Ma la lim na naiu gat ng Par ti do ang sa ri li sa 
uring mang ga ga wa at sa la hat ng ma sang anak ‐
pa wis at pa tu loy na nag-oor ga ni sa at nag pa pa ki ‐
los sa lan das ng pam ban sa-de mok ra ti kong re bo ‐
lu syo n. Sa pag la lim at pag la la ng kri sis ng nag ha ‐
ha ring sis te ma, la long kai la ngan nga yong isu long 
ang pa ki ki ba ka pa ra wa ka san ang ma la ko lon yal 
at ma lap yu dal na sis te ma at ibag sak ang pi nag sa ‐
nib na ma ka-u ring pag ha ha ri ng ma la la king bur ‐
ge syang kompra dor, ang uring ma la king pa ngi no ‐
ong may lu pa at mga bu ruk ra tang ka pi ta lis ta. 

Pa tu loy na nag pa pa la kas ang Par ti do sa ideo ‐
lo hi ya, pu li ti ka at or ga ni sa syo n. Sa ka bi la ng ma lu ‐
pit na pa ni ni ba sib ng kaa way, ang Par ti do’y na na ‐
na ti ling so li do at ma ta tag, nag ka kai sa at de ter mi ‐
na dong pa mu nu an ang pro le tar ya do at ang aping 
ma sang Pi li pi no sa pag su long ng mga re bo lu syo ‐
nar yong pa ki ki ba ka at pag ka mit ng mas ma la la ‐
king ta gum pay. Ka sa bay ni to, ang mga kad re ng 
Par ti do’y na na na ti ling kri ti kal-sa-sa ri li at de ter mi ‐

na dong pa ngi ba ba wan ang mga 
ka hi na an at pag ka ka ma li upang 
mas epek ti bong pa mu nu an ang 
ba yan sa mga pa ki ki ba ka ma sa 
at ar ma dong pag la ban. 

Ma ta las ang pag ba tid ng Par ti do at ang 
buong pan da ig di gang ki lu sang ko mu nis ta sa 
kri sis na bu ma ba lot nga yong sa buong sis te ‐
mang ka pi ta lis ta na lu bos na na lan tad ang 
bu lok na kai bu tu ran da hil sa pan dem yang 
Covid-19 at pag ka bi go ng mga reak syu nar ‐
yong es ta do na ta mang pang ha wa kan ang 
kri sis na nag du lot ng wa lang ka pan tay na 
pag hi hi rap sa ma sang anak pa wis sa buong 
mun do. Ang kri sis ay nag bu bu nga ng pag ya ‐

nig sa mga nag ha ha ring re hi men at nag bu bun sod 
ng ma la wa kang pag la ban sa iba’t ibang ba ha gi ng 
mun do. Umii ral ang mga kun di syon pa ra sa ma la ‐
ki hang pag da lu yong ng mga re bo lu syo nar yong 
pa ki ki ba kang ma sa at pag ta ta tag at pag pa pa la ‐
kas ng mga par ti do ko mu nis ta na may ka ka ya ‐
hang pa mu nu an ang dam bu ha lang bi lang ng mga 
mang ga ga wa at ma sang anak pa wis sa mga im ‐
per ya lis tang ban sa, sa iba pang mga ban sang ka ‐
pi ta lis ta at sa mga ban sang ma la ko lon yal at ma ‐
lap yu dal. 

Sa nag da ang taon, ang kri sis ng nag ha ha ring 
sis te mang ma la ko lon yal at ma lap yu dal ay la long 
pi na la la ng an ti-ma ma ma yan, mi li ta ris ta at neo li ‐
be ral na tu gon ng re hi meng US-Du ter te sa pan ‐
dem yang Covid-19 at sa pag ta ma ng su nud-su ‐
nod na ka la mi dad. La long di ma ba ta ang pag du ‐
ru sa ng ma la wak na ma sa ng sam ba ya nang Pi li pi ‐
no du lot ng wa lang ka pan tay na pang-aa pi at 
pag sa sa man ta la ng im per ya lis mo, pyu da lis mo at 
bu ruk ra tang ka pi ta lis mo. Ma sid hi ang ha nga rin 
ng ma la wak na ma sa na ta pu sin ang ka ni lang 
pag du ru sa. 

Pa ra ip re ser ba ang bu lok at bat bat-sa-kri sis 
na nag ha ha ring sis te ma at pa ra ma ka pag pa tu ‐
loy sa ma la wa kang ko rap syon at pan da ram bong, 
pi na ig ting ng re hi meng Du ter te ang an ti ko mu ‐
nis tang pag sa la kay sa ma la wak na ma sa sa an yo 
ng te ro ris mo ng es ta do at de facto na ba tas mi ‐
li tar. Ipi nai la lim ni to ang buong es ta do at li pu ‐
nan sa lu bos na mi li ta ri sa syon at pa sis ti sa syo n. 
Aba la nitong ipi na tu tu pad ang mga is ke ma pa ra 
ma na ti li sa ka pang ya ri han si Du ter te at kan yang 
dynas ti ya lag pas sa 2022. Ang la yu nin ay umi ‐
was sa pag sa sak dal sa kan yang di ma bi lang na 
kri men at pa la wi gin pa ang pag ha ha ri ni ya ng 
te ror at ko rup syo n. Bu ma ling ang reak syu nar ‐
yong es ta do sa pi na sid hing pam pu li ti kang pa ni ‐
ni il upang pi gi lan ang ma la ki hang pag ba ba ngon 
ng ma sa. Ma gi ting na na ni nin di gan ang sam ba ‐
ya nang Pi li pi no at re bo lu syo nar yong ki lu san sa 
bu hay-at-ka ma ta yang pag la ban. Na na na ti ling 
na pa ka pa bo rab le ng ka la ga yan pa ra sa pag su ‐
long ng re bo lu syo n.

@prwcnewsroom
@prwc_info
cppinformationbureau@gmail.com
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Ang ma bi lis na ku ma ka lat na sa kit ay tu ma ‐
ma sa mun dong lug mok sa kri sis at ka bu lu kan. 
Ma bi lis ni tong ni li ga lig ang mga pam pub li kong 
sis te ma sa ka lu su gan na ma hi git tat long de ka da 
nang bi nak bak ng mga pag kal tas sa sub sid yo alin ‐
su nod sa kaa yu sang neo li be ral na nag tu lak sa 
ser bi syong pang ka lu su gan mu la sa pa gi ging ser ‐
bi syong pan li pu nan tu ngong ka pi ta lis tang la ra ‐
ngan pa ra sa pag hut hot ng tu bo. Ang hin di han da 
at ku lang-ku lang na mga pam pub li kong sis te ma 
sa ka lu su gan ay ma da ling na sa gad ng ma bi li sang 
pag lo bo sa mga ka so ng Covid-19. 

Da hil di to, na wa lan ang mga gub yer no ng ka ‐
ka ya nan o tu mang ging mag la an ng sa pat na re ‐
kur song pam pi nan sya at tau han pa ra isa ga wa 
ang de mok ra ti kong tu gon sa pam pub li kong ka lu ‐
su gan, kaa lin sa bay ang mga hak ba nging so syo -
eko no mi ko ga ya ng pag sub sid yo sa mga taong na ‐
wa lan ng tra ba ho at pag ku ku nan ng ki ta. Mas 
ma sa hol pa, si na man ta la ng mga re hi meng aw to ‐
ri tar yan ang pan dem ya pa ra ku mam kam ng ka ‐
rag da gang mga ka pang ya ri han at mag pa taw ng 
hak ba nging ma pa nu pil. 

Pa tu loy na ku ma ka lat ang pan dem ya at pi ni ‐
pi lay ang mga ban sa sa buong mun do. Ma hi git 79 
mil yon na ang na ha wa ng Covid-19 ha bang lag pas 
1.7 mil yon na ang na ma tay du lot ng sa kit. Ma bi li ‐
sang su mi rit ang bi lang ng im peksyon mu la 
Oktub re, pi na ka ma ta as ri to ang nai ta la sa Uni ted 
Sta tes. Ma la la man pa la mang kung ma pa hi hin to o 
ma pa ba ba gal ang pag ka lat ng bay rus ng mga ba ‐
ku nang si ni mu lan nang ip rod yus ng ii lang kum ‐
pan ya sa par ma syu ti ka. Nag-u na han sa pagprod ‐
yus at pag bi li ng mga ba ku na la ban sa Covid-19 
ang ma ya ya mang ka pi ta lis tang ban sa bi lang pa ‐
ra an ng mu ling pag bu hay sa ka ni-ka ni lang pam ‐
ban sang eko nom ya. Noon pang Sey tembre, ha los 
ka la ha ti ng 5.3 bil yong do sis ng ba ku na ay ni re ‐
ser ba na ng ii lang ma ya ya mang ban sa na may po ‐

pu la syong 13% la mang ng sa buong daig dig. 
Ang ka wa lan ng ka ka ya han ng ma ra ming 

reak syu nar yong es ta do na ba lan se hin ang mga 
hak ba ngin sa eko nom ya at pam pub li kong ka lu su ‐
gan bi lang tu gon sa Covid-19 ay nag re sul ta sa 
pag sid hi at pag la lim ng kri sis ng pan da ig di gang 
ka pi ta lis tang sis te ma at nag du lot ng ma lub hang 
pag du ru sa sa daan-da an mil yong mang ga ga wa, 
mag sa sa ka at ma sang anak pa wis. 

Ba go pa man ang pan dem yang Covid-19, du ‐
ma da nas na ang pan da ig di gang ka pi ta lis tang sis ‐
te ma ng ma ta ga lang re se syo n, is tag na syo n, at 
ma ba gal na pag la go mu la noong in ter na syu nal na 
kri sis sa pi nan sya at eko nom ya noong 2008. Ang 
nag da ang mga taon ay ki na ta ngi an ng lu ma la king 
im ben tar yo ng hin di nai ben tang mga pro duk to, 
pag ka lu gi ng ma la la king ka pi ta lis tang kum pan ya, 
pag sa sa nib at pag la mon ng mga kum pan ya, pag ‐
ka ti wang wang at pag ka wa sak ng mga ma ki na at 
pa ga wa an at ma la wa kang di semple yo. 

Ang mga lockdown, pag sa sa ra ng mga bi ya ‐
heng in ter na syu nal at iba pang mga hak ba nging 
na ka tu on pa ra la ba nan ang pan dem yang Covid-
19 ay nag re sul ta sa pi na ka ma sa hol na pan da ig di ‐
gang re se syon mu la noong Gre at Dep res si on ng 
de ka da 1930. Ang ka sa lu ku yang re se syon ay mas 
ma sak law at may ka sa bay na pag sad sad ng ha los 
la hat ng eko nom ya. Ti na ta ya ng Inter na tio nal 
Mo ne tary Fund na ba bag sak nang 5% ang pan da ‐
ig di gang gross do mes tic pro duct (GDP o ka ‐
buuang ha la ga ng lo kal na pro duk syo n) nga yong 
taon, na mas ma sa hol sa 0.1% pag ki tid ng GDP 
noong 2009 ka su nod ng kri sis sa pi nan sya. Inaa ‐
sa hang sa sa hol ang ka hi ra pan at mag du du lot ng 
ma tin ding epek to sa pi si kal at men tal na ka lu su ‐
gan ng mga ma ma ma yan, at ma ging sa edu ka syon 
at ka pa ka nan ng ka ba ta an. 

Ba go su ma pit ang 2020, pa bag sak na ang ga ‐
law ng pan da ig di gang eko nom ya kung su su ka tin 

Lu ma la wak na pag la ban sa git na 
ng pan da ig di gang ka pi ta lis tang re se syon

Ang pan dem yang Covid-19 at ang bi gong pag ha rap ng ka ra mi han ng 
reak syu nar yong es ta do sa kri sis sa pam pub li kong ka lu su gan ay nag pa ‐
sid hi sa kri sis ng pan da ig di gang ka pi ta lis tang sis te ma. Nag re sul ta ang 
mga ito sa ma la wa kang pag ka wa sak ng mga pro duk ti bong pwer sa da hil 
na ti gil ang pro duk syon du lot ng ma ta ga lang mga lockdown. Ka lak han 
ng mga ban sa ay du ma ra nas nga yon ng wa lang-ka pan tay na kri sis sa 
iba’t ibang as pe to na nag re re sul ta sa mas ma sa sa hol na por ma ng 
pang-aa pi at pag sa sa man ta la at lu mi lik ha ng kun di syon pa ra sa ma la ‐
wa kang pag la ban ng ma sa.

79 
milyon
nahawa

1.7 
milyon
namatay dahil 
sa sakit na dulot 
ng bayrus 
na Covid-19

5%
pagbagsak sa 
pandaigdigang 
produksyon 
ngayong 2020 

Isa ito sa mga 
palatandaan 
ng pinakamasahol 
na pandaigdigang 
resesyon mula 
noong Great 
Depression 
ng dekada 1930.
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ba tay sa da loy ng tu wi rang da yong 
pa mu mu hu nan. Mu la US$2 tril yon 
noong 2015, bu mag sak ito tu ngong 
US$1.6 tril yon noong na ka ra ang 
taon at inaa sa hang ba bag sak pa 
hang gang US$1 tril yon nga yong 
taon, ka sim ba ba ng nai ta la ba go 
2005. Ang pa mu mu hu nan sa ope ‐
ra syon ng ba gong mga empre sa ay 
bu mag sak nang 30%. 

Hi git na pi na la lim ng pan da ig ‐
di gang re se syon ang pad ron ng 
eko no mi kong is tag na syo n. Ang op ‐
ti mis ti kong ta ya ng IMF at iba 
pang mga ahen syang im per ya lis ta 
na mu ling si si kad nang 4 hanggang 
5% ang eko nom ya sa su su nod na 
taon ay na ka tun tong sa pa la gay na 
ang pag ka ka ro on ng ba ku na kontra 
Covid-19 ay su sun dan ng pag tang ‐
gal sa mga lockdown, pag bu bu kas 
ng mga hang ga nan at mu ling pa ki ‐
ki pag ka lakalan. Sa mu ling pag tak ‐
bo ng eko nom ya mu la sero, mag ‐

po po si ti bo ta la ga ang mga nu me ro, ba ba lik 
lamang ito sa da ting pad ron ng is tag na syon at 
ma ba gal na pag la go ba go ang pan dem ya, la lu na 
sa ha rap ng mga ban ta ng ma la wa kang pag ka lu gi 
at ma ta ta rik na pag sad sad sa sa hod at ki ta ng 
mga mang ga ga wa at anak pa wis. 

May ro on pa ring sob rang sup lay ng su sing 
mga pro duk to ga ya ng la ngis, ase ro, mga se ‐
micon du tor, pro duk tong ag ri kul tu ral, sa sak yan at 
erop la no, ga yun din ng ser bi syong pantranspor ta ‐
syon at pang ko mu ni ka syo n. Ang ka pa si dad sa 
pro duk syon ay pa tu loy na tu ma ta as re sul ta ng 
dag dag na pa mu mu hu nan ng mga nag tu tung ga ‐
ling mo no pol yong ka pi ta lis ta sa ba gong mga tek ‐
no lo hi ya (ro bo tics, ar tificial in tel li gence, na no ‐
techno logy at iba pa) ma la yong lam pas sa de ‐
mand na hi ni hi la ng pag bag sak ng ki ta ng mga pa ‐
mil ya at pag ka lu gi ng ma li li it at ka tam ta mang-la ‐
king mga ne go syo. 

Ang mga kum pan ya sa tek no lo hi yang di gi tal 
ay na ki na bang din sa mga restrik yon sa pan dem ‐
ya da hil sa pag lo bo ng de mand sa mga ser bi syo 
sa in ter net sa pa na hon ng lockdown (tu lad ng de ‐
li be ri at mga ser bi syong kaa ki bat ng on li ne na 
tra ba ho at kum pe ren sya ). Ga yun pa man, sa mas 
ma la king as pe to ng eko nom ya na lu mi lik ha ng ha ‐
la ga, bu mag sak ang ka ra mi han sa mga ben ta at 
tu bo. Hin di sa pat ang ka tam ta mang pag si kad sa 
ben ta ng mga pro duk tong ag ri kul tu ral at me tal 
du lot ng pag lu lu wag sa mga lockdown at pag bu ‐
bu kas ng mga hang ga nan ang lu ma la wak na ag ‐
wat sa pa gi tan ng sup lay at de mand sa iba pang 

la ra ngan ng pro duk syo n. 
Sa par ti ku lar, inaa sa hang aak yat sa US$44 

ka da ba ri les ang pre syo ng la ngis sa su su nod na 
taon (mu la sa abe reyds na US$41 ka da ba ri les 
nga yong taon) na ma la yong mas ma ba ba pa rin 
sa US$61 ka da ba ri les na nai ta la noong 2019. Ito 
ay sa ka bi la ng ag re si bong in ter ben syon ng OPEC 
at Rus sia pa ra pa lii tin ang pro duk syo n. Nag si mu ‐
lang lu ma ki ang ben ta ng mga se micon ductor 
nga yong 2020, ka su nod ng pag bag sak ni to noong 
2018, du lot ng pag la ki ng de mand pa ra sa mga 
sasakyang walang nagmamaneho, in ter net of 
thing s, big da ta at ra pid wi re less com mu nica ti ‐
ons, ngu nit po sib leng hin di ni to ma tu tum ba san 
ang inaa sa hang pi na ka ma ta as na pag la ki sa pro ‐
duk ti bong ka pa si dad pag sa pit ng 2021. Pa tu loy 
na tu ma as ang pan da ig di gang ka pa si dad sa 
pagprod yus ng ase ro nga yong taon, la lu na sa 
Chi na, sa ka bi la ng pag bag sak ng de mand, at 
inaa sa hang mag re re sul ta sa ag wat ng la bis na 
sup lay na 700 mil yong met ri ko-to ne la da (mu la 
514 mil yong met ri ko-to ne la da noong na ka ra ang 
taon). 

Ma ka say sa yan ang ina bot na an tas ng ka wa ‐
lang tra ba ho at pi na tin ding pag sa sa man ta la sa 
mga mang ga ga wa. Ti na ya ng Inter na tio nal La bor 
Orga niza ti on (ILO) na sa ka la git na an ng 2020, 
uma bot sa 495 mil yong mang ga ga wa ang ang na ‐
wa lan ng tra ba ho. Ti na ya rin ni to na na sa 1.6 bil ‐
yong mang ga ga wa na may ma ba bang ki ta sa “im ‐
por mal na sek tor” ang ma tin ding naa pek tu han ng 
pan sa man ta la o per ma nen teng pag ka wa la ng ka ‐
ni lang pi nag ka ka ki ta an. Tu min di ang pag sa sa ‐
man ta la sa pag ga wa sa an yo ng pag pa pa la wig ng 
araw ng pag ga wa sa pa ma ma gi tan ng plek sib leng 
pag ga wa, work-from-ho me at iba pang kaa yu san 
ng pag tat ra ba ho na hin di pu ma pa sok sa upi si na, 
pag ba ba was ng gas tos sa pro duk syon sa pa ma ‐
ma gi tan ng pag pa pa ba ba ng sa hod o pag pa pa li ‐
ban ng na ka tak dang pag ta ta as ni to. Ti na ya ng 
ILO na ma ta rik na bu mag sak ang sa hod nang 11% 
o ka tum bas ng US$3.5 tril yon na wa lang ki ta ng 
mga mang ga ga wa sa unang tat long kwar to ng 
taon. 

Bu mag sak ang bi lang ng ine emple yong mga 
mig ran teng mang ga ga wang ni tong 2020. Ti na ta ‐
yang da da us dos nang 7.2% (tu ngong US$508 bil ‐
yon) ang re mi tans sa at ra sa dong mga ban sa. Ti ‐
na ta yang ba bag sak pa ito nang 7.5% (US$470 bil ‐
yon) sa 2021. May 3 mil yong mig ran teng mang ‐
ga ga wa sa buong mun do ang na wa lan ng tra ba ho 
at hin di na kau wi sa ka ni-ka ni lang ban sa sa ka ‐
sag sa gan ng mga lockdown sa maa gang ba ha gi ng 
taon. 

Sa pag ka lu gi ng pa pa ra ming ma la la king kor ‐
po ra syon ka bi lang ang mga air li ne, mga tin da han 

Ang mga 
lockdown, 
pagsasara ng 
mga biyaheng 
internasyunal
at iba pang mga 
hakbanging 
nakatuon para 
labanan ang 
pandemyang 
Covid‑19 
ay nagresulta sa 
pinakamasahol 
na 
pandaigdigang 
resesyon mula 
noong Great 
Depression ng 
dekada 1930

495 
milyon
manggagawa
ang nawalan 
ng trabaho
sa kalagitnaan 
ng taon

11%
ibinagsak 
ng sahod sa loob 
ng 3 kwarto
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at mall, res to ran, gym, mga kum pan ya sa tu ris mo 
at pag bi bi gay-a liw, la long ma ko kon sentra sa ka ‐
may ng mas kaun ting ma la la king ka pi ta lis ta ang 
ka pi tal at ya man. Ang ha la ga ng 30 pi na ka ma ya ‐
ya mang bil yu nar yo ay mas ma la ki na kum pa ra sa 
4 na bil yong pi na ka ma hi hi rap na tao o hi git ka la ‐
ha ti ng po pu la syon ng mun do. 

Bul ne rab le ang pan da ig di gang sis te mang ka ‐
pi ta lis ta sa “debt shock” (o pag ka gu lan tang sa 
utang) sa su su nod na mga taon. Ma bi lis na lu ma ki 
ang ha la ga ng pan da ig di gang utang sa na ka li pas 
na mga bu wan. Tu ma as nang US$11 tril yon ang 
pan da ig di gang utang du lot ng pag ka kan da ra pa 
ng mga ban sa na mag pa li taw ng pon do pa ra tu ‐
gu nan ang pan dem ya, na ti na pa tan ng IMF, ADB 
at iba pang insti tu syon sa pi nan sya ng pag lu lu ‐
wag sa mga re ki si to at pag pa pau tang nang ma hi ‐
git US$1 tril yon, apat na be ses na mas ma la ki 
kum pa ra sa pi nau tang ni to noong pan da ig di gang 
kri sis sa pi nan sya sa taong 2008. 

Wa lang ka pan tay ang la ki nga yon ng mga 
utang. Mu la sa US$255 tril yon or 322% ng pan da ‐
ig di gang GDP noong 2019, ti na ta yang aa bot ito 
sa US$277 tril yon or 365% ng pan dai di gang GDP 
sa ka ta pu san ng taon. Noong na ka ra ang taon, 
na sa 70% ng pan da ig di gang utang ay sa aban teng 
ka pi ta lis tang mga ban sa. Ang di ma ba ba ya rang 
mga utang, ka kum bi na sa pang ma ta ga lang epek ‐
to ng mga lockdown sa eko nom ya, ay nag pa pa la ki 
sa po si bi li dad ng “debt shock” sa hi na ha rap kung 
saan ang big lang pag la ki ng kai la ngang ba ya ran 
ay mag re re sul ta sa ma ra mi hang mga ban sang di 
ma ka pag ba yad ng utang ma pa sa gub yer no, sa 
mga kor po ra syon o mga pri ba dong in di bid wal, sa 
at ma bi lis na pag lu was ng ka pi tal na portfo lio, na 
mag re re sul ta kri sis sa pa kau bos ng sa la pi na ha ‐
han tong sa mga de pi si to sa pi nan sya at pag gu ho 
ng lo kal na pro duk syo n. 

Pi na la la ng pag ka gu lan tang sa pan dem ya 
nga yong 2020 ang is tag na syon at ma ba gal na 
pag la go ng mga sentro ng pan da ig di gang ka pi ta ‐
lis mo. Na lu lu nod ang mga ban sang ito sa utang 
na ka tum bas sa 432% ng ka ni lang pi nag sa mang 
GDP. Ti na ta yang ka tum bas na ng pan da ig di gang 
eko nom ya ang ka buuang utang pam pub li ko o 
utang ng es ta do (pi na ka ma ta as na sa ka say sa ‐
yan) na nag po pon do ng mga sub sid yong ala-Key ‐
ne si an sa mga kor po ra syon at ma mi mi li sa la yu ‐
ning iwa san ang tu lu yang pag bag sak ng eko nom ‐
ya. La la ki pa ang utang pam pub li ko sa su su nod na 
mga taon, du lot ng ini ha han da na nga yon ng mga 
gub yer no na mga pa ke teng pan sal ba sa mga in ‐
dustri yang pi na kaa pek ta do ng kri sis tu lad ng ma ‐
la la king transport, air li nes at iba pa. 

Ku mi tid ang eko nom ya ng US nang 31.4% sa 
pa nga la wang kwar to ng taon, pi na ka ma la la mu la 

nang unang nag ka ro on ng re kord noong 1947. Pi ‐
na ka ma tin di ang ta ma ng pan dem ya sa US kung 
saan ha los 19 mil yon na ang na ha wa at ma hi git 
334,000 na ang na ma tay. Ma ta pos gu mas ta nang 
$3 tril yon noong Abril-Set yembre pa ra pa si ka rin 
ang eko nom ya, ti na ta yang aa bot sa US$3.3 tril ‐
yon ang de pi si to ng gub yer nong US sa ka sa lu ku ‐
yang taon, o tat long be ses na mas ma ta as kum ‐
pa ra sa na ka ra ang taon. Na ka tak da itong mu ling 
gu mas ta ng $900 bil yon ng pon dong “pam pa sig ‐
la” pa ra isal ba ang mga kum pan ya at pa si ka rin 
ang pag gas ta ng ma ma ma yan. Ma ta pos ang pag ‐
ki tid ng eko nom ya sa pa nga la wang kwar to, lu ma ‐
go ito nang 33.4% sa pa ngat long kwar to pe ro mu ‐
ling ku mi tid nang 5% sa hu ling kwar to, at inaa sa ‐
hang ti ti rik o mas ki ki tid pa sa unang kwar to ng 
2021. Umaa bot sa 62 mil yong Ame ri ka nong 
mang ga ga wa ang na wa lan ng tra ba ho mu la Mar ‐
so, at 25 mil yon sa ka ni la ang tu ma tang gap ng 
be ne pi syo sa di semple yo. Na sa 22 mil yong pa mil ‐
ya ang naiu lat na wa lang sa pat na pag ka in (14 
mil yon ang may mga anak) at 12 mil yon ang na ‐
wa lan ng se gu rong me di kal. Mu la US$71 tril yon 
noong 2019, ma la mang na ta ta as tu ngong US$80 
tril yon ang utang ng US sa ka ta pu san ng 2020, o 
sin la ki ha los ng eko nom ya ni to. Sa pa na hon ding 
ito, lu ma ki ang ya man ng 644 bil yu nar yong Ame ‐
ri ka no mu la $931 mil yon tu ngong US$3.9 tril yon 
mu la Mar so, o ka tum bas ng ka buuang ya man ng 
ka la ha ti o 165 mil yong Ame ri ka no. 

Ang ka buuang utang ng mga ban sa sa Eu ro pe 
ay ti na ta yang umaa bot na nang US$53 tril yon. 
Pa tu loy itong nag lu lug mok sa mga ban sang tu lad 
ng Greece, Spa in at Ire land. Nag pa tu pad ng mga 
hak bang ang mga es ta do ri to pa ra big yang-sub ‐
sid yo ang sa hod ng mga mang ga ga wang apek ta do 
ng pag ba ba was ng oras at sa hod, pan sa man ta la o 
per ma nen teng si ni san te sa pa na hon ng lockdown 
at pag sa sa ra ng mga ban sa. Ga yun pa man, pi nag ‐
pa li ban la mang ng mga ito ang la ga nap na tang ‐
ga lan na inaa sa hang du ma mi ka pag nau bos na 
ang mga sub sid yo. Mag si si san te pa rin ang ma la ‐
la king kum pan ya ng li bu-li bong mang ga ga wa, ka ‐
bi lang ang Lufthan sa (22,000), Re na ult (14,600), 
Bri tish Pet ro le um (10,000), Air France-KLM 
(7,500) at iba pa. Bi na ba ga bag ang Uni ted King ‐
don ng ka wa lang ka ti ya kan sa eko nom ya da hil sa 
na pi pin tong pag la bas sa Eu ro pe an Uni on sa ka ta ‐
pu san ng taon na inaa sa hang mag re re sul ta mga 
prob le ma sa sup lay, pag ba was sa pro duk syon at 
pag ka hin to ng mga ser bi syong pam pi nan sya sa 
ka bi la ng ini ha bol na ka sun du an. 

Ang pam ban sang utang ng Ja pan ay pa tu loy 
na tu ma ta as nang dag dag na US$2 tril yon nga ‐
yong taon, at ti na ta yang aa bot sa US$12.2 tril ‐
yon o ma hi git 260% ng GDP ni to. Na ka tak da rin 
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itong ma ngu tang ng dag dag na 
US$960 bil yon pa ra sa prog ra ‐
mang pam pa si kad ni to. Ku mi tid 
nang 8.2% ang eko nom ya ni to sa 
git na ng taon, pi na ka ma la ki mu la 
1995. Na ki ki ta ng mga eko no mis ta 
na ba ba ngon ang eko nom ya ng Ja ‐
pan pag sa pit ng pa ngat long kwar ‐
to pe ro hin di ito ma gi ging pang ma ‐
ta ga lan da hil na na na ti ling ma ba ba 
ang de mand pa ra sa mga pro duk ‐
tong ine eksport ng Ja pan (kot se, 
elektro niks atbp). 

Dag dag na nag pa pa hi na sa 
pan da ig di gang ka pi ta lis tang sis te ‐
ma ang pag ba gal ng pag la ki ng 
eko nom ya ng Chi na. Mu la 2016, 
tu luy-tu loy nang ku mi tid ang eko ‐
nom ya ni to mu la 10.6% noong 
2010 tu ngong 6.1% noong 2019 
(ka la ha ti na la mang sa ru rok ng 
pag la gong 14.2% ni to noong 
2007). Ku mi tid ang eko nom ya ng 

Chi na noong unang ha ti ng 2020 ma ta pos ang 
mga lockdown ng pan dem ya. Inaa sa hang ba hag ‐
yang la la go ito nang 2% sa ka ta pu san ng taon. Bi ‐
na ba li kat ng Chi na ang utang na apat na be ses na 
lu ma ki sa na ka ra ang de ka da at maaa ring uma bot 
nang 335% ng GDP ni to sa ka ta pu san ng taon. 

Sa pag gu lan tang ng pan dem ya sa eko nom ya, 
na ka ha nap din ng da hi lan ang mga gub yer no ng 
mga at ra sa do at di maun lad na eko nom ya na pa ‐
tin di hin ang da yong pa ngu ngu tang, la long mag ‐
bu kas sa da yong ka la ka lan at pa mu mu hu nan at 
mag bi gay ng dag dag na mga in sen ti ba sa da yong 
ka pi tal pa ra diu ma no pa bi li sin ang pag ba ngon. 
Ti na ta yang na sa 240 mil yon ang na wa lan ng tra ‐
ba ho sa at ra sa dong mga ban sa. Inaa sa han ng 
mga ma na na lik sik na ang bi lang ng mga na lug mok 
sa gra beng pag hi hi rap ay ma da dag da gan nang 
420-580 mil yon tu ngong 1.178 mil yon (ang may 
ki ta na US$1.90 o ₱95 ka da araw o mas ma ba ba 
pa) at hang gang 2,480 mil yon (na may ki tang 
US$3.20 o ₱160 ka da araw). Ka ra mi han ng na sa ‐
sad lak sa suk du lang ka hi ra pan ay na sa South 
Asia at Sub-Sa ha ran Africa. 

La long tu mi ting kad ang pam ban sang ka ta ‐
ngi an ng mga mo no pol yong ka pi ta lis ta sa ha rap 
ng is tag na syon ng pan da ig di gang sis te mang ka pi ‐
ta lis ta. Mu la pa noong kri sis sa pi nan sya noong 
2008, tu luy-tu loy na nag pa pa taw ang US at iba 
pang na ngu ngu nang ka pi ta lis tang ban sa ng dag ‐
dag na pro tek syu nis tang mga hak bang sa eko ‐
nom ya. Ka sa bay ito ng pag tu lak ni la ng li be ra li sa ‐
syon sa ka la ka lan at pa mu mu hu nan sa at ra sa ‐
dong mga kli yen teng-es ta do sa la yu ning pa la ki hin 

ang tu bo ng mga mo no pol yong ka pi ta lis ta at bu ‐
ha yin ang ka ni-ka ni lang pam ban sang mga eko ‐
nom ya. 

Ang pan da ig di gang re se syon ay nag pa pa ig ‐
ting ng mga kontra di syon at kri sis sa pu li ti ka. Pa ‐
tu loy na su mi sid hi ang mga in te rim per ya lis tang 
kontra dik syo n. May ka re ra nga yon sa pag kontrol 
sa pro duk syon at ben ta han ba ku nang Covid-19 
sa pa gi tan ng ma la la king mo no pol yong ka pi ta lis ‐
ta sa par ma syu ti ka. 

La long su mak law ang la ba nan sa ka la ka lan 
at eko nom ya sa pa gi tan ng US at Chi na mu la su ‐
mik lab ang ge ra sa ta ri pa noong unang ba ha gi ng 
2019. Agre si bong ti nu tung ga li nga yon ng gub yer ‐
nong US ang Hua wei at ZTE Com pany, mga hi ‐
gan teng kum pan yang Chi ne se sa elektro niks na 
ina ku sa han ni to ng pa ni nik tik, pa ti na ang Tik tok, 
kum pan ya sa in ter net. Ba lak ng US na mag la an 
ng $2 bil yon pa ra “bak la sin at pa li tan” ang mga 
ka ga mi tang ga wa sa Chi na ng mga imprastruk tu ‐
rang di gi tal ni to. Hu mak bang din ang US pa ra 
ipag ka it ang da yong sa la pi at pag-aa ri ng mga 
pang-es ta dong ka pi ta lis tang Chi ne se at pag ba ‐
wa lan ang mga kum pan yang Chi ne se na na sa li ‐
kod ng pag ta ta yo ng mga pa si li dad mi li tar ng Chi ‐
na sa South Chi na Sea. 

Aba la rin ang im per ya lis mong US sa pag bu ‐
buo ng al yan sa sa pu li ti ka at mi li tar ka sa ma ang 
Ja pan, Uni ted King dom, Austra lia at iba pang 
ban sa la ban sa Chi na at Rus sia. Ang US mis mo 
ang na ngu ngu na sa ka wang mi li tar sa pag pa kat 
ng da la wa sa pi na ka ma la king car ri er gro up ni to 
sa South Chi na Sea at East Chi na Sea sa ka ra ga ‐
tan ma la pit sa Ja pan na ina ang kin din ng Chi na. 
Pla no ring ipa da la ng Uni ted King dom ang 
aircraft car ri er at stri ke gro up ni to sa unang ba ‐
ha gi ng su su nod na taon at ma ki pag-e her si syong 
mi li tar sa US at Ja pan. Ki nontra ni to ang pag si si ‐
kap ng Chi na na pa hig pi tin ang pam pu li ti kang 
kontrol sa Hong Kong sa pag bi gay ng pa sa por ‐
teng Bri tish sa mga re si den te ng Hong Kong. Ha ‐
ya gan na mang na na wa gan ang Ja pan sa Ger many 
na ma ki pag-al yan sang na bal kontra sa Chi na. 

Sa ka bi lang pa nig, pa tu loy na pi na nga nga la ‐
ga an ng Chi na ang in ter na syu nal na in te res ni to 
sa eko nom ya. Pi na la la kas ng Chi na ang pwer ‐
sang na bal kap wa sa pag pa pa ra mi ng mga 
aircraft car ri er pa ra mag kar ga ng mga tro pang 
Chi ne se sa iba yong da gat at pag dag dag sa 500-
bar ko ng Coast Guard at mga “mi li sya” upang 
pa mu tik ti kan ang South Chi na Sea at East Chi na 
Sea. Ka ma kai lan, bi nig yan ng Chi na ang Coast 
Guard ni to, na ha wak ng mi li tar, ng aw to ri dad na 
wa sa kin ang mga istruk tu ra ng ibang ban sa at 
ak ya tin, paa li sin o pa pu tu kan ang mga sa sak ‐
yang hin di Chi ne se sa mga ka ra ga tang ili gal na 
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ina ang kin ni to. 
Pi na la kas ni to ang ben ta he sa eko nom ya sa 

pag buo ng Re gio nal Compre hen sive Eco no mic 
Partnership (RCEP), isang ka sun du ang mul ti la te ‐
ral ka sa ma ang ASEAN at li mang ban sa sa Asia-
Pacific na hin di ka sa ma ang US. Ga mit ang la ki ng 
kan yang eko nom ya, ina lok ng Chi na ang Uni ted 
King dom ng pi na la wak na pa ki ki pag ka la ka lan at 
pa mu mu hu nan sa ha rap ng na pi pin tong pag ka bi ‐
gong ma buo ang ka sun du an ng UK sa pag la bas 
ni to sa EU. Ma li naw ang la yu nin ni tong kontra hin 
ang ag re si bong tin dig ng an ti-Chi na na al yan sa 
ng US. 

Iti nu tu lak rin ng in te r-im per ya lis tang kon ‐
tra  dik syon ang pag la ki ng gas tu sin sa pa na na lik ‐
sik at pro duk syon ng ar mas at ben ta han ng mga 
san da ta. Pi na la wak ng US ang pa na na lik sik at 
pro duk syon ng ar mas nuk le yar ma ta pos itong 
umat ras sa Inter me dia te-Ra nge Nucle ar Forces 
Tre aty (INF). Na ka tak da ring ma wa lan ng bi sa 
ang New START, isa pang tra ta dong nag ba ba was 
sa pro duk syon ng ar mas nuk le yar na pi nir ma han 
noong 2010 ng US at Rus sia. Noong 2019, ang 
pan da ig di gang gas tu sin sa mi li tar ay pu ma im bu ‐
log sa US$1.917 tril yon, 3.6% mas ma la ki kum pa ‐
ra sa 2018, sa pa ngu ngu na ng US, Chi na, India, 
Rus sia at Sau di Ara bia na gu mas tos ng 60% ng 
ka buuan. Ga gas tos ang Uni ted King dom ng $78 
bil yon pa ra sa mi li tar, pi na ka ma la ki mu la noong 
de ka da 1980. Ang ka buuang ben ta noong 2019 
ng 25 pi na ka ma la king kum pan ya sa ar mas ay 
uma bot sa US$361 bil yon, 8.5% mas ma la ki kum ‐
pa ra sa 2018. Ang ka buuang eksport ng US nga ‐
yong taon ay uma bot sa $175 bil yon, 3% mas ma ‐
ta as kum pa ra noong 2018, o sang kat lo ng ka ‐
buuang ben ta ng ar mas. 

Ang mga ban sang nag gi gi it ng ka ni lang ka sa ‐
rin lan ay pa tu loy na inaa pi ng mga im per ya lis tang 
ban sa, la lu na ng US, ga mit ang mga hak ba nging 
pang gi gi pit sa eko nom ya, ta ha sang in ter ben ‐
syong pam pu li ti ka at mga ar ma dong pag sa la kay. 
Sa Ve nezue la, ha ya gang si nu su por ta han ng US 
ang mga pwer sang opo si syon sa tang kang ibag ‐
sak ang re hi meng Bo liva ri an ni Ma du ro. Sa maa ‐
gang ba ha gi ng taon, gi na mit ng US ang dro ne sa 
asa si na syon ng li der mi li tar ng Iran. Pi na ni ni wa ‐
laang bi nas ba san din ng US ang asa si na syon 
noong Nob yembre sa isang su sing si yen tis tang 
nuk le yar ng Iran. Pa tu loy na mang na ka pa kat ang 
mga pwer sang mi li tar ng US sa hi la gang Syria 
upang su por ta han ang ar ma dong su ber syon la ‐
ban sa re hi meng Assad at pa ra ban ta yan ang 
ope ra syon sa pag mi mi na ng la ngis ng Del ta 
Crescent Energy LLC, isang kum pan yang Ame ri ‐
ka no na kontro la do ng da ting mga upi syal mi li tar 
at dip lo ma ti ko. 

Sa ha rap ng nag ta ta gal na kri ‐
sis, la long pi na ti tin di ng mga mo ‐
no pol yong ka pi ta lis ta ang mga an ‐
yo ng pag sa sa man ta la at pang-aa ‐
pi sa mga mang ga ga wa at ma sang 
anak pa wis. Si na sa gad ito pa ra sa 
pag kam kam ng la bis na ha la ga pa ‐
ngu na hin sa pa ma ma gi tan ng in ‐
ten si pi ka syon ng pag ga wa, ga yun ‐
din sa pag pa pa ha ba sa araw ng 
pag ga wa at pag ba was sa sa hod. 
La lo pang tu min di sa ila lim ng pan ‐
dem ya at pag su pil sa ka ra pa tan sa 
pag-uun yon ng mga mang ga ga wa 
pa ra pi gi lan si lang la ba nan ang 
mga pa ta ka ran sa pab ri ka at kaa ‐
yu san sa emple yo. Bu nga ni to, di ‐
na ra nas ng mga mang ga ga wa at 
ma sang anak pa wis ang lu ma la lang 
ka la ga yang so syo -e ko no mi ko at 
pag lub ha ng ka ni lang ka lu su gang 
pi si kal at men tal. 

Sa ta bing ng an ti-te ro ris mo, tu mi tin di ang 
mi li ta ris mo sa mga ka pi ta lis tang ban sa sa mi li ta ‐
ri sa syon ng pu lis, lu ma la king pa pel ng mga pwer ‐
sang mi li tar at pi na ig ting na sar bey lans ng es ta do 
pa ra su pi lin ang mga pro tes tang ma sa. Ang pi na ‐
ka bu hong na ultra-re ak syu nar yong ide ya at pa ta ‐
ka ran tu lad ng pa sis mo, ra sis mo, bi got ri (o di 
pag pa pa ra ya) sa re li hi yon at la hi, at kai si pang 
kontra ba bae ay ta ha san at di tu wi rang pi na pay ‐
pa yan ng mga es ta dong bur ges upang ha ti-ha ti in 
ang mga mang ga ga wa at ma ma ma yan. Sa ibang 
ban sa, si na man ta la ng mga re hi men ang pan dem ‐
yang Covid-19 upang mag-i pon ng dag dag na ka ‐
pang ya ri hang aw to ri tar yan pa ra hig pi tan ang 
mga de mok ra ti kong ka ra pa tan ng ma ma ma yan. 

Lu ma la ban ang mga mang ga ga wa at aping 
ma ma ma yan sa buong mun do. Su mik lab ang mga 
pro tes tang ma sa at mga wel ga sa ma ra ming ban ‐
sa kaa ki bat ng ka ni lang si gaw pa ra sa tra ba ho, 
sub sid yong pang ka lu su gan at pang-e ko nom ya sa 
git na ng mga lockdown, lig tas na mga pa ga wa an 
at lig tas na mga paa ra lan sa ha rap ng pan dem ya. 
Ni la la ba nan rin ni la ang pag su pil sa ka ni lang mga 
ka ra pa tan. Su mik lab sa ka la git na an ng taon ang 
mga ak syong pro tes ta sa buong Uni ted Sta tes na 
ni la hu kan ng 26 mil yong ma ma ma yan pa ra ip ro ‐
tes ta ang bru ta li dad ng pu lis at ra sis mo. Sa 
India, hu mi git-ku mu lang 250 mil yong mag sa sa ka 
at mang ga ga wa ang lu ma hok sa ma ka say sa yang 
pam ban sang wel ga at mga de monstra syon noong 
ka ta pu san ng Nob yembre pa ra la ba nan ang mga 
pa ta ka rang neo li be ral pa bor sa ma la la king mga 
kor po ra syong ag ri kul tu ral at pa ra igi it ang mga 
hak ba ngin pa ra sa ka ga li ngang pang ka lu su gan at 
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pang ka bu ha yan ng ma ma ma yan. Su mik lab din 
ang ma la la king pro tes ta sa France, Be la rus, Gua ‐
te ma la, Ni ge ria, Hong Kong, Thai land, Indo ne sia 
at iba pang ban sa la ban sa pa sis ta at an ti-ma ma ‐
ma yang mga pa ta ka ran at pa ra ipag la ban ang 
mga de mok ra ti kong re por ma. May mga ar ma dong 
pag la ban sa Afgha nis tan, Kur dis tan at iba pang 
ban sa la ban sa da yong ag re syon at la ban sa ma ‐
pa ni il na mga re hi men. 

Lu mi lik ha ang pan da ig di gang re se syon at kri ‐
sis sa ka lu su gan ng ka la ga yang pa bo rab le pa ra sa 
pag-us bong at pag la go ng mga pro le tar yong re ‐
bo lu syo nar yong pwer sa sa buong mun do. Pa tu loy 

na nag ba ba ngon ang aban teng mga ele men to ng 
pro le tar ya do sa iba’t ibang ban sa. May pag si si ‐
kap na pag-a ra lan at ila pat ang Marxis mo-Le ni ‐
nis mo-Maois mo sa par ti ku lar na kun di syon ng 
iba’t ibang ban sa upang ma ka pa mu no sa re bo lu ‐
syo nar yong pa ki ki ba ka ng mga mang ga ga wa at 
ma ma ma yan. Pa tu loy na nag pa pa la kas ang mga 
par ti do ko mu nis ta at nag pa pa la lim ng pag-u gat 
sa ma sa. Pi na mu mu nu an ni la ang mga re bo lu syo ‐
nar yong ar ma dong pa ki ki ba ka sa India at Pi li pi ‐
nas at de ter mi na dong ita tag ang mga huk bong 
ba yan at isu long ang dig mang ba yan sa iba pang 
mga ban sang ma la ko lon yal at ma lap yu dal.

Pi na lu lub ha ng re hi meng US-Du ter te ang kri sis 
ng sis te mang ma la ko lon yal at ma lap yu dal

HABANG ANYONG MALAKAS AT ma ka pang ya ri han ang ti ra nong si 
Du ter te, ang to too’y ma hi na si ya at gu mi gi ray-gi ray sa tuk tok ng na ‐
bu bu lok na sis te mang bi nang ka ro te ng kan yang ko rap syon at pa ni nik ‐
lu hod sa in te res ng mga da yu hang ka pi ta lis ta. Hin di ni ya ma ga wang 
bu su gin ang ka ni lang ka sa ki man na hin di si na sa id ang re kur so ng es ‐
ta do pa ra sa ba ta yang pa nga ngai la ngan ng ma ma ma yan. Sa nag da ang 
taon, bu mu lu sok sa wa la pang ka pa ris na la lim ang pa la gi ang kri sis ng 
sis te mang ma la ko lon yal at ma lap yu dal ng Pi li pi nas sa ha rap ng ka bi ‐
gu an ng re hi men na ta mang ha ra pin ang pan dem yang Covid-19 at ang 
su nud-su nod na mga ka la mi dad na tu ma ma sa ban sa sa na ka ra ang 
mga bu wan. 

Pi na lub ha ng re hi meng US-Du ter te ang kri sis 
ng li pu nan at ang pag hi hi rap ng sam ba ya nang Pi ‐
li pi no da hil sa mi li ta ri sa do at inu til na pag tu gon 
sa pan dem ya, sa ko rap syon ni to, la bis na pag san ‐
dig sa da yu hang pa ngu ngu tang, pag tang ging 
una hin ang pa nga nga la ga sa ka lu su gan ng ma ma ‐
ma yan, at ga nap na pag wa lang-ba ha la sa ka ni ‐
lang ka ga li ngan sa eko nom ya. Mil yun-mil yong 
mang ga ga wa at anak pa wis ang na wa lan ng tra ‐

ba ho at ka bu ha yan at du ma nas ng 
ma tin ding ka hi ra pan at gu tom. 
Ha bang bi na ba wa san at ni li lib re 
ng re hi men sa bu wis ang ma la la ‐
king kor po ra syo n, ba lak na man ni ‐
tong pa ta wan ng ba gong mga bu ‐
wis ang ma ma ma yan. 

Upang su pi lin ang pag tu tol at 
opo si syon at pi gi lan ang ma ma ma ‐
yan na lu ma ban, pi na ig ting ng pa ‐
sis tang re hi men ang te ro ris mo ng 
es ta do kap wa sa ka lun su ran at ka ‐
na yu nan sa ta bing ng kontra-in ‐

sur hen sya at nag pa taw ito ng ha yag na pa sis tang 
pag ha ha ri sa pa ma ma gi tan ng pag sa sa ba tas ng 
Anti-Ter ro rism Law. 

Sa ta kot ni to sa ban tang pag ha rap sa mga 
lo kal at in ter na syu nal na pag li li tis sa kan yang 
ma la wa kang mga kri men, pag-a bu so sa ka ra pa ‐
tang-tao at ko rap syo n, nag pa pa ka na ang nag ha ‐
ha ring pang ka ting Du ter te pa ra ma ka pa na ti li sa 
po der. Da hil ma hi git 500 araw na la mang si ya sa 
po der, pa bi bi li sin ni Du ter te ang pag pa pa tu pad 
na isa o la hat ng kan yang buk tot na is ke ma pa ra 
pa la wi gin ang kan yang ti ra ni ya: mag dek la ra ng 
“re bo lu syo nar yong gub yer no” at ita tag ang isang 
pa sis tang dik ta du ra, isa ga sa ang pag ba ba go sa 
konsti tu syon sa nga lan ng “pe de ra lis mo,” o ti ya ‐
kin ang di nas ti kong pag ha li li sa pa ma ma gi tan ng 
kontro la dong elek syon pa ra iha lal ang kan yang 
sim pa sis ta, sing ku ra kot at sing-u haw-sa-ka ‐
pang ya ri hang anak na ba bae o ng isa sa kan yang 
kam pon. 

Isang ma la king ka pal pa kan ang tu gon ng re ‐
hi meng Du ter te sa pan dem ya. Sa um pi sa ng pan ‐
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dem ya, isi na wa lang-ba ha la ni to ang mga pa na ‐
wa gang isa ra ang in ter na syu nal na mga hang ga ‐
nan at pi na ya gang pu ma sok sa ban sa ang 
500,000 tu ris ta mu la Chi na mu la Di sye mbre 2019 
hang gang Peb re ro ni tong taon na pi nag si mu lan 
ng pag ka lat ng Covid-19 sa ban sa. Sa ta bing ng 
pag tu gon sa pan dem ya, inang kin ni Du ter te ang 
mas ma sak law pang ka pang ya ri hang dik ta dor 
nang ipa taw ni ya ang isa sa pi na kab ru tal na 
lockdown ng mi li tar at pu lis at ng di-pang ka ra ni ‐
wang ka pang ya ri han upang ipi hit ang pam pub li ‐
kong pon do. Ang sis te mang pang ka lu su gan, la lu ‐
na ang pam pub li kong mga os pi tal at la bo ra tor yo, 
ga yun din ang mga ahen sya sa syen ti pi kong pa na ‐
na lik sik, ay hin di han da at na bu bu lok da hil sa 
ilang taon nang kal tas sa bad yet. Ku lang ang mga 
nars at mang ga ga wang pang ka lu su gan na iti na ‐
tang hal bi lang mga ba ya ni. Hin di rin si la na ka ta ‐
tang gap ng ma ka ta ru ngang sa hod. Bi na le wa la ni 
Du ter te ang mga pa na wa gan pa ra sa lib reng 
mass tes ting, lib reng pa ma ma ha gi ng mga face 
mask at pa ke teng pang ka li ni san, at ag re si bong 
con tact-tracing. Ta kot ang ma la wak na ma sa sa 
bay rus na Covid-19, hin di la mang da hil na ka ma ‐
ma tay ito, kun di la lu pa da hil sa ma ta ta as na ba ‐
ya rin sa pag pa pa ga mot na maaa ring uma bot ng 
ka la ha ting mil yong pi so pa ra sa da la wang-ling ‐
gong pag pa pa-os pi tal. Ini lis ta ng mga in ter na ‐
syu nal na ta ga su bay bay ang Pi li pi nas bi lang isa 
sa may pi na ka ma sa hol na pag tu gon sa Covid-19. 

Sa ha lip na ipi hit ang bad yet upang pa la ka sin 
ang ka ka ya han ng sis te mang pang ka lu su gan at 
tus tu san ang pa nga ngai la ngan ng mil yun-mil yong 
na wa lan ng ka bu ha yan da hil sa lockdown, ibi na ‐
ling ni Du ter te ang pon do pa ra sa pa bo ri to ni yang 
mga pro yek tong imprastruk tu ra. Mil yun-mil yon 
ang na wa lan ng tra ba ho at ma pag ka ka ki ta an. Pi ‐
ni gi lan ng mga restrik syon sa pagbya he ang pag ‐
ka la kal ng mga pro duk tong ag ri kul tu ral na nag re ‐
sul ta sa pag ka wa la ng ki ta at pag ka lu gi ng mga 
mag sa sa ka. Lub hang hu li at lub hang ka pos ang 
sub sid yo ng gub yer no. Si na man ta la ng re hi men 
ang mga lockdown at pi nag sil bi ito sa in te res ng 
mga kor po ra syon sa transpor ta syon sa pa ma ma ‐
gi tan ng pag ba ba wal sa puu-pu ong li bong dray ‐
ber ng dyip na mu ling pu ma sa da sa ka ni lang mga 
ru ta. Ha bang na na na la sa ang pan dem ya, pi na ba ‐
lik sa tra ba ho ang mga mang ga ga wa nang wa lang 
sa pat na pam pub li kong transpor ta syo n, wa lang 
ga ran ti ya sa lig tas na mga lu gar ng tra ba ho at 
ba was ang sa hod. Da hil wa lang pon do upang ti ‐
ya kin ang lig tas na ka la ga yan sa pag-aa ral, pi ‐
nag sa sa ra ng re hi men ang mga paa ra lan pa bor sa 
pal pak na “dis tance” at “blen ded” na sis te ma ng 
pag-aa ral na nag pa hi rap sa mil yun-mil yong gu ro, 
es tud yan te at ka ni lang mga ma gu lang. 

Mu ling nag pa ma las ang re hi ‐
men ng ha ya gang pag sa sa wa lang-
ba ha la sa git na ng su nud-su nod na 
ka la mi dad na tu ma ma sa Luzon na 
nag pa tam pok sa mga ka hi na an sa 
pag tu gon sa mga sa ku na du lot ng 
pag kal tas pa sa da ti nang ka ka ‐
ram pot na pon do. Daan-da an li ‐
bong pa mil ya ang na wa lan ng ba ‐
hay at pi nag hi ra pang ari-a ri an du ‐
lot ng ma la kas na ha ngin, pag ba ‐
ha, pag ra ga sa ng pu tik at pag gu ho 
ng lu pa. Da hil wa lang pon do upang 
uma ga pay sa ma ma ma yan na ma ‐
ka ba wi ang na wa la sa ka ni la, mil ‐
yun-mil yon ang ini wan ng re hi men 
na mag sa ri ling si kap sa mu ling 
pag ta ta yo ng ka ni lang mga ba hay at ka bu ha yan. 

Lan tad ang ka bu lu kan at pag ka at ra sa do ng 
sis te mang ma la ko lon yal at ma lap yu dal sa ila lim 
ng re hi meng US-Du ter te. Sa nag da ang apat na 
taon, du ma nas ng pa pa tin ding mga an yo ng pag ‐
sa sa man ta la at pang-aa pi ang ma sang Pi li pi no. 
Ang re hi meng US-Du ter te nga yon ang pi na ma sa ‐
hol na rep re sen ta syon ng mga ka sa ma an ng im ‐
per ya lis mo, pyu da lis mo at bu ruk ra tang ka pi ta lis ‐
mo at si ya ring pi na ka kag yat na da hi lan sa pag lu ‐
lun sad ng re bo lu syo nar yong pa ki ki ba ka. Ka hit sa 
ila lim ng pan dem yang Covid-19, nag pa taw ito ng 
an ti-ma ma ma yan at neo li be ral na mga pa ta ka ran 
na pa bor sa ma la la king bur ge syang kumpra dor, 
sa uring ma la king pa ngi no ong may lu pa at ma la la ‐
king da yu hang ka pi ta lis ta. Pi na tin di ng mga pa ta ‐
ka rang ito ang pang-aa pi at pag sa sa man ta la, pi ‐
na la lim ang mga di-pag ka ka pan tay-pan tay sa li ‐
pu nan, at pi na lub ha ang ka la ga yang so syo -e ko ‐
no mi ko ng ma la wak na ma sa ng mga mang ga ga ‐
wa, mag sa sa ka at iba pang anak pa wis. 

Da hil sa pan dem ya at ka wa lang-ka ka ya han 
ng re hi meng Du ter te na mag bi gay ng angkop na 
tu gon, na lan tad ang bu lok na ka la ga yan ng nag ‐
ha ha ring sis te ma, par ti ku lar ang di in dustri yal, 
at ra sa do at ag rar yong ka ta ngi an ng eko nom ya ng 
Pi li pi nas. Wa lang sa ri ling ka pa si dad ang ban sa 
na mag ma nu pak tu ra ng sa pat na mga per so nal 
pro tective equip ment, face mask, tes ting kit at iba 
pang pa nga ngai la ngan, at ki nai la ngang mag ku ‐
ma hog sa ma ma ha ling mga angkat. Ini lan tad din 
ni to ang ga nap na ka wa lan ng in de pendyen teng 
in dustri yang par ma syu ti ka at pa na na lik sik sa ba ‐
ku na na nag ta ta li sa ban sa sa ma la la king da yu ‐
hang kum pan ya sa ga mot. 

Wa lang ka ka ya han ang ban sa na lu mik ha ng 
ka ra mi han sa mga pa nga ngai la ngan pa ra sa lo kal 
na pro duk syon at kon su mo. Ang ma la wak na ya ‐
man at mga re kur song na tu ral at la kas pag ga wa 
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ay kontro la do at pi nag sa sa man ta ‐
la han ng mul ti na syu nal na mga 
kor po ra syon at ka ni lang mga lo kal 
na ka so syo. Na kaa sa ang pro duk ‐
syon sa inang kat na mga ma ki na at 
sang kap. Wa lang nag sa sa ri ling lo ‐
kal na mga in dustri ya at ang in ‐
dustri yal na pro duk syon ay kontro ‐
la do ng ma la la king kum pan yang 
da yu han at li mi ta do sa mga 
export-proces sing zo ne na ba ha gi 
ng pan da ig di gang as sembly li ne ng 
mga kor po ra syong mul ti na syu nal. 
Atra sa do ang pro duk syong ag ri ‐
kul tu ral, na ka lak ha’y gu ma ga mit 
ng ma nu-ma nong pag ga wa, mga 
ga mit na de ma no at mga ha yop na 
pan sa ka. Lub hang li mi ta do ang 
mga pa si li dad sa iri ga syon at ma ‐
ra mi ang si ra-si ra. Ma lii tan ang 
pro duk syon ng bi gas, at ka lak ha’y 
dime ka ni sa do at pi na hi hi ra pan ng 
pi na ba bang pre syo bun sod ng li be ‐
ra li sa syon sa pag-ang kat ng mga 
la bis na da yu hang pro duk tong ag ‐
ri kul tu ral na ti nus tu san ng ka ni-
ka ni lang gub yer no. Iba yo pang pi ‐

na lub ha ito ng nag da ang mga bag yo at ka wa lan 
ng sub sid yo ng es ta do pa ra uma ga pay sa lo kal na 
mga mag sa sa ka. 

Da hil na kaa sa ang ban sa sa iniaang kat na 
mga ka ga mi tan sa pro duk syon at ya ring ka la kal, 
at ang pro duk syon ay na ka tu on sa pag-eeksport 
ng mu rang hi law na ma ter ya les at ma la-ma nu ‐
pak tu ra may ma li it na dag dag na ha la ga, du ma ‐
ra nas ang Pi li pi nas ng pa ma la gi ang de pi si to sa 
ka la ka lan. Ba go ang 2020, su mi rit sa wa la pang 
ka pa ris na an tas ang de pi si to sa ka la ka lan ng Pi li ‐
pi nas tu ngong US$41.44 bil yon noong 2018 at 
US$42.5 bil yon noong 2019. Bu ma ba ito sa Abril 
ni tong taon, hin di da hil sa pag-un lad ng ka ka ya ‐
nan ng ban sa na mag sa ri li, kun di da hil sa ma ta rik 
na pag bag sak ng mga ini ang kat na ka la kal (20%) 
at ser bi syo (19%), at pang ka la ha tang ma ba gal na 
pag li it ng mga eksport sa git na ng lockdown sa 
eko nom ya at nag pa pa tu loy na pag tu mal ng ben ta 
pa ra sa mga ka la kal na ma la-ma nu pak tu ra sa git ‐
na ng ma ta ga lang pan da ig di gang is tag na syo n. 
Tum rip le ang pag la bas ng ka pi tal na portfo lio 
mu la $1.2 bil yon sa unang sam pung bu wan ng 
2019 tu ngong US$3.9 bil yon sa pa re hong pa na ‐
hon nga yong taon. 

Ang na pa ka ha bang lockdown ay ma lub hang 
na kaa pek to sa eko nom ya na lu mi it nang 10% sa 
unang tat long kwar to ng taon, pi na ka ma la la kum ‐
pa ra sa 7.3% na pag li it noong 1984-85. Ka hit ba ‐

go pa ang pan dem ya, ang pag la ki ng GDP sa na ‐
ka ra ang apat na taon sa ila lim ng re hi meng Du ‐
ter te ay un ti-un ti nang lu mi it re sul ta ng pag tu mal 
ng de mand pa ra sa mga eksport mu la sa Pi li pi nas 
du lot ng is tag na syon at ma ba gal na pag la go ng 
pan da ig di gang sis te mang ka pi ta lis ta. 

Hin di ba ba ba sa pi tong mil yong mang ga ga wa 
ang na wa lan ng tra ba ho sa Abril pa la mang na 
nag pa si rit sa tan tos ng di semple yo sa wa lang ka ‐
pa ris na an tas, at hu ma tak sa wa lang ka pa ris na 
pag ba ba sa tan tos ng “par ti si pa syon ng la kas 
pag ga wa.” Sa ka buuan, hin di ba ba ba sa 8.5 mil ‐
yong Pi li pi no ang wa lang tra ba ho o 19.4% na tan ‐
tos ng di semple yo. Dag dag di to, hin di ba ba ba sa 
6.3% ang tan tos ng ku lang sa tra ba ho na sa ka tu ‐
na ya’y wa lang mga tra ba ho. Mu la 2016, ma hi git 
isang mil yong tra ba ho sa ag ri kul tu ra ang na wa la 
da hil sa pag pa pa la yas sa mga mag sa sa ka mu la sa 
ka ni lang mga lu pa du lot ng mga ope ra syon ng 
ma la la king bur ge syang kumpra dor, kon sentra ‐
syon ng lu pa, pag ka bang ka ro te at iba pang sa lik. 

Li bu-li bong ma li li it at ka tam ta mang-la king 
ne go syo ang nag sa ra da hil sa pag ka lu gi. Pag sa pit 
ng Nob yembre, ha los 685,000 mig ran teng mang ‐
ga ga wang Pi li pi no ang hu mi ngi ng ayu dang pang ‐
ka gi pi tan. Mil yun-mil yong ma ma ma yan ang nag ‐
da ra hop. Ha bang nag ba ba lak na mag pa taw ng 
mas ma ra ming pa bi gat na bu wis sa ma ma ma yan, 
la yon ng re hi men na ba wa san ang bu wis ng mga 
kor po ra syon ng ₱249.4 bil yon hang gang 2022. 
Inaa sa hang ba ba ba ang ma ku ku lek tang bu wis 
nga yon 2020 nang ₱696.2. Inaa sa han ding do ‐
dob le ang de pi si to ni to tu ngong ₱1.38 tril yon 
nga yong taon mu la ₱677.6 bil yon noong 2019. 

Da hil ku lang ang ki ni ki ta at des pe ra dong 
pon do han ang mga pro yek tong imprastruk tu ra ng 
ma la la king oli gar ko, hin di mag kan dau ga ga ang 
re hi meng Du ter te sa pa ngu ngu tang na nag bun ‐
sod ng wa lang ka pa ris na pag lo bo sa utang ng Pi ‐
li pi nas. Ni tong Agos to 2020, na sa ₱9.6 tril yon na 
ang pam ban sang utang ng gub yer no, mas ma ta as 
nang ₱1.9 tril yon kum pa ra sa si mu la ng taon. Lo ‐
lo bo pa ito tu ngong ₱10.2 tril yon sa pag ta ta pos 
ng taon, ₱12 tril yon sa pag ta ta pos ng 2021 at 
₱13.7 tril yon sa ka ta pu san ng ter mi no ni Du ter te. 
Sa ga ni tong bi lis, ang utang ng gub yer no na ₱6.1 
tril yon sa si mu la ng ter mi no ni Du ter te ay lu ma ki 
nang hi git  dob le sa loob ng anim na taon, na ka ‐
tum bas ng 59.9% ng GDP ng ban sa. Re sul ta ni to, 
ang mga ba ya rin sa in te res ng utang at sa prin si ‐
pal na ha la ga ni to ay aa bot sa ₱1.8 tril yon sa 
2021, pi na ka ma ta as sa sam pung taon, at ka tum ‐
bas ng 40% ng bad yet sa da ra ting na taon, o 8.1% 
ng GDP ng ban sa. 

Da hil des pe ra dong ma ngu tang at ma ka ku ha 
ng ma ta as na gra do sa pa ngu ngu tang mu la sa 
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mga da yu han, nag ka kan da ra pa ang re hi meng Du ‐
ter te sa pag pa pa tu pad ng mga pa ta ka rang dik ta 
ng da yu hang mga ban ko at insti tu syon sa pam pi ‐
nan sya. Sa ka bi la ng pan dem ya, tu mang gi si Du ‐
ter te at kan yang mga upi syal sa eko nom ya na ba ‐
lik ta rin ang pa ta ka ran ng pag kal tas sa mga sub ‐
sid yo sa pam pub li kong ka lu su gan at edu ka syo n, 
at ni hin di si nus pin de ang pag ba yad sa mga pa bi ‐
gat na utang. Pa tu loy ni tong iti nu tu lak ang pag ‐
ba go sa konsti tu syo n, mga am yen da sa Pub lic 
Services Act, ang pa nu ka lang ba tas na Na tio nal 
Land Use at iba pang ka tu lad na hak bang na pa ‐
wang nag la la yong ali sin ang mga pag ba ba wal sa 
da yu hang pag ma may-a ri ng lu pa at ne go syo. 

Lan ta rang an ti-ma ma ma yang prog ra ma ang 
bad yet ng re hi men sa 2021 na nag bi bi gay ng pi ‐
na ka ma ba bang pra yo ri dad sa pa nga nga la ga sa 
pam pub li kong ka lu su gan, edu ka syon at ka ga li ‐
ngang pan li pu nan. Aa bot sa ₱1.1 tril yon ang na ‐
ka tak dang gas tu sin sa mga pork bar rel na pro ‐
yek tong imprastruk tu ra na wa lang am bag sa tu ‐
nay na pag la go ng eko nom ya at ka lak ha’y ma la la ‐
king oli gar ko at mga lo ya lis ta sa pu li ti ka la mang 
ang na ki ki na bang. Sa ka bi lang ban da, wa la itong 
pla no kung paa no su su por ta han ang mu ling pag ‐
bu hay sa ma li li it at ka tam ta mang-la king ne go syo 
na na nga lu gi da hil sa lockdown. Ti ni ti yak ni to ang 
pon do pa ra sa kontra-in sur hen sya, par ti ku lar sa 
pag bi li ng ba gong mga he li kop ter, erop la nong 
pan dig ma, mga bom ba, kan yon, dro ne at iba pang 
sis te ma ng mga san da ta, pe ro wa la itong pla no 
pa ra ti ya king lig tas ang mga paa ra la nan upang 
mu ling mag bu kas ng ha ra pang mga kla se. Ha bang 
nag la an la mang ang re hi men ng ka ka ram pot na 
₱2.5 bil yon upang pon do han ang pag bi li ng ba ku ‐
na pa ra sa Covid-19 (mu la sa ka buuang ta yang 
ha la ga na ma hi git ₱70 bil yon), nag la an ito ng tu ‐
ma ta gin ting na ₱19 bil yon pa ra sa Na tio nal Task 
Force to End Local Com mu nist Armed Conflict 
(NTF-ELCAC) at sa ma ru ming ge ra ni to. Nag bi gay 
si Du ter te ng hu mi git-ku mu lang ₱33 bil yon pa ra 
sa “mo der ni sa syon ng AFP” pe ro wa la pa ra sa 
kag yat na pa nga ngai la ngang mder ni sa syon ng 
mga sis te ma sa edu ka syon at ka lu su gan. 

Ha bang lu ma la lim ang kri sis sa eko nom ya, 
tu mi tin di ang kri sis sa pu li ti ka ng nag ha ha ring 
sis te ma sa ila lim ng re hi meng Du ter te. Na hi hi wa ‐
lay ito sa ma la pad na ha nay ng ma sang Pi li pi no at 
umaa sa sa ti ra ni kong pa ma ma ra an ng pag ha ha ri, 
ka tu wang ang wa lang-ti gil na kam pan ya pa ra 
mag ha sik ng di sim por ma syon at ta kot. Nag pa ma ‐
las ito ng pa nga nga yu pa pa sa eko nom ya sa Chi na 
at to dong pa ni nik lu hod sa im per ya lis tang US. 

Wa lang na ta ta ma sang bo lun tar yo at buong-
pu song pag su por ta ng ma sa si Du ter te. Kung ka ‐
ya pi ni pi lit ni ya ang ma ma ma yan na su mu nod at 

tu mu pad ga mit ang mi li tar at pu lis 
na ma pa nin dak na nang hi hi ma sok 
sa ha los la hat ng as pe to ng bu hay 
si bil yan. Iti nu tu ring ng ma la wak 
na ma sa si Du ter te na res pon sab le 
sa kam pan ya ng ma ra mi hang pag ‐
pas lang la ban sa ma hi hi rap sa hu ‐
wad na ge ra kontra dro ga, sa pag ‐
ma sa ker ng ka ni lang tra ba ho at 
ka wa lan ng ki ta at pag ka bang ka ro ‐
te, sa pa bi gat na mga bu wis at su ‐
mi si rit na pre syo, at sa pag du du lot 
ng ka gu tu man, ma la wa kang ka hi ‐
ra pan, ka ruk ha an at eko no mi kong 
des pe ra syo n. Nag nga nga lit ang ma la wak na ma ‐
sa sa lan ta rang ko rap syon ni Du ter te at ka wa ‐
lang-ka bu su gang pag rat sa da sa mga pro yek tong 
imprastruk tu ra at sa pag-a bu so sa ka pang ya ri ‐
han pa ra ma ging pu nong pro tek tor ng mga sin di ‐
ka to ng dro ga sa ban sa. 

Pi na la la mon at bi nu bun dat ni Du ter te ang 
mi li tar at pu lis pa ra ti ya kin ang ka ta pa tan ng 
mga he ne ral at sun da lo sa pa ma ma gi tan ng pag ‐
bi bi gay sa ka ni la ng hin di na sa sa id na ma pag ku ‐
ku nan ng bil yun-bil yong ki ta sa an yo ng mga kik ‐
bak sa mga kontra tang mi li tar at ha ti sa ti na ta ‐
wag na mga “prog ra mang in teg ra syo n.” Inia ngat 
ni ya ang kontra-in sur hen sya bi lang sentrong pa ‐
ta ka ran ng kan yang re hi men na nag bi bi gay sa 
AFP at mga he ne ral ni to ng ma la pad na ka pang ‐
ya ri hang itak da ang di rek syon ng mga usa ping 
pang-es ta do. 

Hu wad ang kam pan yang “kontra-ko rap syo n” 
ni Du ter te. Wa lang-ka bu su gan ang kan yang re hi ‐
men at ni la la mon ni to ang la hat. Ga mit ang kan ‐
yang ti ra ni ya, ipi naii la lim ni ya sa kan yang kontrol 
ang la hat ng ko rap syon sa gub yer no. Sa ta bing ng 
“kontra-ko rap syo n,” bi na ba la sa ni ya ang mga 
ahen sya at pi na pa li tan ng mas ma pag ka ti ti wa la ‐
ang tau han ang mga nag bu bul sa nang ka ni-kan ‐
ya. Ipi nag ta tang gol ni ya ang pi na ka ma la la pit na 
myembro ng ga bi ne te sa mga ka so ng ko rap syo n. 
Na ki pag-al yan sa si ya sa mga Arro yo at mga 
Marcos na pi na hin tu lu tan ni yang ma kai was sa 
ka pa ru sa han. Ipi nai la lim ni ya ang Bu reau of Cus ‐
toms sa di rek tang kontrol ng mi li tar pa ra ti ya kin 
ang kan yang kumple tong pag kum pas sa is mag ling 
ng ili gal na dro ga. Gi na mit ni ya ang “narco list” 
pa ra pwer sa hin ang ka ta pa tan ng kong re so at 
mga upi syal ng lo kal na gub yer no, ga yun din ng 
mga upi syal sa kor te. Gi na mit ni ya ang bad yet sa 
taong 2021 pa ra ma ma ha gi ng pork bar rel sa 
kan yang mga ta ga su nod na nag pa ma las ng ab so ‐
lu tong ka ta pa tan. Si na man ta la ni ya ang ka hi ra ‐
pan ng mil yun-mil yong ma ma ma yan, gi na mit ni ya 
ang ka pang ya ri hang pang ka gi pi tan pa ra ipi hit sa 
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pi na pa bo rang mga pu li ti ko ang pon dong 
sub sid yo, pag ta ta yo ng mga iso la ti on 
faci lity, pag bi li ng mga ka ga mi tan at ba ‐
ku na, at iba pa. 

Ang ka sa ki man ng nag ha ha ring 
pang ka ting Du ter te ay nag du du lot ng ma ‐
la lim na bi tak at an ta go nis mo sa pa gi tan 
ng iba’t ibang mga pak syon ng nag ha ha ‐
ring-u ri, ga yun din sa loob ng nag ha ha ring 
pang ka tin. Hu man tong ang re hi men sa 
pag pas lang at pag ku long sa mga ka la ban 
sa pu li ti ka at ka tung ga ling sin di ka to. Gi ‐

na ga mit ni Du ter te ang pa na na kot la ban sa mga 
ka tung ga ling oli gar ko pa ra pwer sa hin si lang ma ‐
ki pag tu lu ngan at su mu por ta o aga win ang ka ni ‐
lang mga ne go syo. Ito ay ha bang gi na ga mit ni ya 
ang ka pang ya ri han ng es ta do pa ra mag bi gay ng 
pa bor at pri bi le hi yo sa mga kro ning oli gar ko. Da ‐
hil tu mang ging yu mu ko sa mga ka gus tu han ni Du ‐
ter te, ang mga Lo pez ay pi nag kai tan ng prang ki sa 
sa pagbrod kas ng hi gan teng kum pan ya sa mid ya 
na ABS-CBN. Nag lun sad ito ng bru tal na kam pan ‐
ya la ban sa kon ser ba ti bong opo si syon sa pu li ti ka 
at de ter mi na dong pag kai tan si la ng mga pri bi le hi ‐
yo at ka pang ya ri han sa elek syong 2022. Lu mi li ‐
taw din ang dis gus to sa ha nay ng mga al ya do sa 
pu li ti ka ni Du ter te na hu man tong sa isang ku de ta 
sa Ma ba bang Ka pu lu ngan noong Oktub re. Ma sid ‐
hing nag ko kom pe ti syon din ang mga ta ga su nod ni 
Du ter te pa ra sa pi na ka ma la king ba hag dan sa 
pag bi li at distri bu syon ng ba ku na sa Covid-19. 

Ang ma la lim na mga bi tak sa loob ng mi li tar 
at pu lis ay ti yak na li li taw ha bang ang mga pang ‐
ka tin ng ka tung ga ling nag ha ha ring uri ay mas na ‐
gi ging ag re si bo ka sa bay ng da lu yong ng mga pro ‐
tes ta sa lan sa ngan. May ro ong mga ma ka-US na 
upi syal mi li tar na may li him na ga lit sa re hi men 
da hil sa pagtray dor kaug nay sa te ri tor yong da gat 
ng ban sa sa Chi na at sa kontra tang nag pa pa hin ‐
tu lot sa ba gong kum pan ya sa te le ko mu ni ka syon 
na kontro la do ng Chi na na mag ti rik ng mga cell 
to wer ni to sa loob ng mga kam po mi li tar. Ha bang 
pi nauun lad ni Du ter te ang ka ta pa tan sa ha nay ng 
mga pi ling upi syal ng mi li tar at pu lis, ma ra mi ang 
hin di na tu tu wa na mas na pa pa bu ran ang mga 
upi syal na ku nek ta do sa Davao. 

Ma sik hay na gi na gam pa nan ni Du ter te ang 
pa gi ging he pe ng neo ko lon yal na es ta do ng US. 
Ka sa bay ni to, nag ma ma nik lu hod si ya sa da la ‐
wang mag ka tung ga ling im per ya lis tang amo: ang 
US at Chi na. Ha bang na nga nga yu pa pa pa ra sa 
mga pa bor sa eko nom ya, pu li ti ka at mi li tar mu la 
sa da la wang pa nig, na me me lig ro rin si yang pag-i ‐
ni tan ng alin man sa da la wang nag ri ri ba lang mga 
im per ya lis tang ka pang ya ri han. 

Na nga nga yu pa pa si Du ter te sa im per ya lis ‐

tang Chi na, at pu ma yag na sa ku pin ang te ri tor yo 
ng Pi li pi nas at mag ta yo ng mga istruk tu rang mi li ‐
tar sa loob ng ekslu si bong so nang pang-e ko nom ‐
ya ng ban sa sa South Chi na Sea. Pi na hin tu lu tan 
ni ya ang Chi na na dam bu ngin ang re kur song da ‐
gat ng ban sa, wa sa kin ang ilan da ang ek tar ya ng 
ba hu ra at hu ma kot ng mga tak lo bo, is da at ibang 
re kur so mu la sa mga da gat ng Pi li pi nas. Ka pa lit 
ni to, na ka ta tang gap si ya ng mga kik bak mu la sa 
pau tang at ayu da pa ra sa mga pro yek tong 
imprastruk tu ra, ga yun din sa mga ka sun du an sa 
pa gi tan ng kan yang mga kro ni at kum pan yang 
Chi ne se. 

Sa ka bi lang ban da, nag pa pa ka tu ta si Du ter te 
sa im per ya lis mong US at yu mu yu ko sa do mi nan ‐
teng ka pang ya ri han ni to. Pa tu loy ni yang ipi na tu ‐
tu pad ang mga im po si syon sa eko nom ya ng mga 
insti tu syon sa pi nan sya na kontro la do ng im per ‐
ya lis mong US at na na na ti ling ta pat at su nud-su ‐
nu ran sa gub yer nong US at pwer sang mi li tar ni to. 
La hat ng hin di pan tay na ka sun du ang mi li tar sa 
pa gi tan ng US at Pi li pi nas ay pro tek ta do sa ila lim 
ni Du ter te. Nag pang gap si yang ta ta pu sin ang Vi ‐
si ting Forces Agree ment (VFA) noong Peb re ro 
ngu nit ka lau na’y isi nus pin de ito. Ang in ten syon ni ‐
ya ta la ga ay mag ka ro on ng re ne go sa syon pa ra 
itu lak ang hi ni hi ngi ni yang mas ma la king su por ‐
tang mi li tar pa ra sa kontra-in sur hen sya na pi na ‐
un la kan na man ng US. Sa tu luy-tu loy na pag pon ‐
do, pag sa sa nay at pag-aar mas sa AFP, ang im per ‐
ya lis mong US ang ma la king na ta ga sul sol sa pa sis ‐
tang re hi meng Du ter te. Sa ila lim ng Ope ra ti on 
Pacific Eag le-Phi lip pi nes, pa tu loy na gi na ga mit ng 
mga pwer sang mi li tar ng US ang ban sa bi lang lun ‐
sa ran ng mga ope ra syong mi li tar sa iba yong da ‐
gat, sa ta bing ng mga war ga mes at pag sa sa nay, 
at ng ti na ta wag ni tong mga “free dom of navi ga ti ‐
on ope ra ti ons” o ope ra syon sa ma la yang pag la la ‐
yag sa South Chi na Sea at East Chi na Sea. 

Ma ta tag na ini luk lok ni Du ter te ang kan yang 
sa ri li bi lang isang pa sis tang ti ra no nang wa lang 
ta ha sang pag de dek la ra ng ba tas mi li tar. Na ga wa 
ni ya ito sa pa ma ma gi tan ng pag sa sa ba tas ng 
Anti-Ter ro rism Law noong Hul yo, na sa ka tu na ‐
yan ay isang ba tas sa te ro ris mo ng es ta do. Ang 
re hi men ay mis tu lang pi na ta tak bo ng hun tang si ‐
bil-mi li tar sa por ma ng NTF-ELCAC na nag sai la ‐
lim sa la hat ng ahen sya ng es ta do sa ila lim ng 
kontrol ng mi li tar. Tu lu yan ni tong isi na ra ang pin ‐
tu an pa ra sa usa pang pang ka pa ya pa an sa NDFP 
noon pang 2017. La ga nap at pa pa ra mi ang pag la ‐
bag sa ka ra pa tang-tao. 

Sa ta kot na mag ka ro on ng da lu yong ng mga 
pro tes tang ma sa la ban sa pag ha ha sik ni to ng te ‐
ror, ko rap syon at pag sa san ta bi sa ka ga li ngan ng 
ma ma ma yan, pi na ig ting ng re hi meng Du ter te ang 
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kam pan yang pa nu nu pil sa mga li gal na de mok ra ‐
ti kong pwer sa sa ka lun su ran at ka na yu nan. Ang 
su nud-su nod na wa lang-a wang pag pas lang sa 
mga kon sul tant pang ka pa ya pa an, re bo lu syo nar yo 
at ak ti bis ta, ga yun din ang ibang por ma ng pa nu ‐
nu pil ng mga pwer sa ng es ta do sa nag da ang mga 
bu wan ay nag pa sik lab sa in ter na syu nal na pag ‐
kun de na sa at nag du lot ng in ter na syu nal na pag ‐
ka ka hi wa lay ng re hi meng Du ter te. 

Pa ra mag ka mal ng dag dag na ka pang ya ri ‐
hang pam pu li ti ka, pa ti ba yin ang kan yang ti ra ni ya 
at pa na ti li hin ang pag ha ha ri, pi na ig ting ni Du ter ‐
te ang mga ope ra syong kontra-in sur hen sya na 
may ro ong dek la ra dong la yu nin na du ru gin ang 
Ba gong Huk bong Ba yan (BHB) ba go ma ta pos ang 
kan yang ter mi no sa 2022. Pi na la wig ang sak law 
ng kam pan yang kontra-in sur hen sya ng AFP sa 
ila lim ni Du ter te pa ra ibi lang ang hin di ar ma dong 
po pu la syon sa ka na yu nan, ga yun din ang ma la wak 
na ma sa sa ka lun su ran. 

Si mu la 2017, ang AFP, ka sa ma ang PNP, ay 
nag buo ng may 27 ba gong ba tal yong pang ma ni ‐
ob ra at iki non sentra ang ka ni lang mga pwer sa sa 
wa long 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 (na may ro ong 14-20 ba tal yon ka da 
re hi yon); at Northe ast Min da nao, Neg ros at Far 
South Min da nao (na may ro ong hi git-ku mu lang 10 
ba tal yon ka da re hi yon). Umaa bot sa 124 ba tal yon 
o 40 bri ga da ng kontra-in sur hen syang tro pa ang 
na ka pa kat sa wa long re hi yong ito. May ro ong 
umaa bot sa 23 ba tal yon ng tro pa ng AFP na na ‐
ka ka lat sa Wes tern Min da nao, Ca ga yan Val ley, 
Ilocos-Cor dil le ra, Central Luzon, Pa nay at 
Central Vi sa yas. La yon ng AFP na kumple tu hin 
ang rek rut ment ng 9,000 tau han ng CAFGU na 
mag da da la sa ka buuang bi lang ng mga tro pang 
pa ra mi li tar tu ngong 70,000. Tu ma tang gap din 
ang AFP ng tu long pang kom bat mu la sa US sa 
por ma ng mga dro ne na pang sar bey lans at re ko ‐
ri da at sa sak yang pang kom bat. 

Nag lu lus tay ang AFP ng bil yun-bil yong pi so 
pa ra pa na ti li hin ang du ma ra ming tro pa at ar se ‐
nal ni to ng mga dro ne pang sar bey lans, fighter jet 
at mga he li kop ter, bom bang pang him pa pa wid, 
mga mor tar at ho witzer. Nag la an na ang re hi ‐
meng Du ter te ng hi git ₱200 bil yon pa ra sa mi li tar 
at may pla no itong bu mi li ng mga sarplas na ma ‐
ka ba gong mga ar mas na ibi ni ben ta ng US at mga 
sub sid yar yo ni to. 

Nag lu lun sad ng su nud-su nod ng na ka po kus 
na ope ra syong mi li tar ang mga pa sis tang ar ma ‐
dong pwer sa sa buong ban sa. Tu ma ta gal ang mga 
na ka po kus na ope ra syong mi li tar nang ilang ling ‐
go hang gang anim na bu wan at ka da la sa’y su ma ‐
sak law sa mga hang ga nan ng mga pru bin sya o 

ba yan. Ang mga ope ra syong ito ay 
gu ma ga mit ng mga tak ti ka ng 
"gradual constriction", na may la ‐
yu ning mag lun sad ng mga ope ra ‐
syong pag ga lu gad la ban sa mga 
yu nit ng BHB pa ra sa gu pa in si la sa 
mga ma pag pa syang la ba nan. Ang 
mga ma la wa kang-sak law na ope ra ‐
syong ito ay na ka pag du lot ng ma ‐
ka bu lu hang pin sa la sa ilang mga 
yu nit ng BHB. Su ba lit, ma yor ya sa 
mga yu nit ng BHB ay pang ka la ha ‐
tang na ka ak ma at nag pa ka da lub ‐
ha sa sa ge ril yang kontra-ma ni ob ra pa ra ipa  wa ‐
lambi sa ang ma la ki hang mga ope ra syon ng kaa ‐
way, at sa ga yo’y ti yak na pag sa sa yang ni la ng 
pe ra at re kur so. 

Ba gong ka ta ngi an ng mga ope ra syong 
kontra-ge ril ya ng AFP ang mga “sur gical bom ‐
bing” na gu ma ga mit ng 500-lib rang mga bom ba. 
Mas iig ting ang ga ni tong mga ope ra syon sa su su ‐
nod na mga taon sa ha rap ng pag bi li ng ba gong 
mga fighter jet ng mi li tar, mga he li kop ter at dro ‐
ne. Iki nu kum bi na ang mga ito sa mas ma da las na 
pag ga mit ng mga kan yon na may iba’t ibang ka lib ‐
re ng bom ba. La yu nin ng mga pag hu hu log ng 
bom ba mu la sa him pa pa wid at ope ra syong pa ‐
nga ngan yon na “gu lan ta ngin at sin da kin” ang 
BHB at ang ma sa, at bu la bu gin ang mga yu nit ng 
BHB at pa ra bu la bu gin ang ka ni lang mga pla no. 
Su ba lit, ang mga bom ba ay ka da la sang ibi na bag ‐
sak ma la pit sa mga bar yo sa ka na yu nan at ko mu ‐
ni dad sa ka bun du kan at nag re re sul ta sa pag ka ‐
wa sak ng mga sa ka han at si bil yang imprastruk tu ‐
ra. Sa isang pam bo bom ba sa Pam bujan, Northern 
Sa mar, sa ri ling mga tro pa ng AFP ang na hu lu gan 
ng ka ni lang bom ba. 

Pi na ig ting ng pa sis tang re hi men ang bru tal 
na ma ru ming ge ra ni to la ban sa si bil yang po pu la ‐
syon sa ka na yu nan kung saan sang kot ang mga 
pwer sang mi li tar at pu lis ni Du ter te sa du ma ra ‐
ming bi lang ng mga te ro ris tang kri men. Nga yong 
taon, su nud-su nod ang mga ma sa ker at pag pas ‐
lang, pag du kot, pag-a res to, tortyur at pag ku ku ‐
long sa mga re si den teng inaa ku sa han bi lang mga 
ka sa pi, sim pa ti sa dor o ta ga su por ta ng re bo lu syo ‐
nar yong ki lu san. Ang mga pa sis tang ar ma dong 
tro pa na na bi bi lang sa mga pang kat ng ti na ta wag 
na Re too led Com mu nity Service Prog ram o RCSP 
ay nag ka kam po sa loob ng mga si bil yang ko mu ni ‐
dad pa ra di na kin ang ma sa na “su mu ko,” mag-
ud yok ng gu lo at mag pa si mu la sa pag ga mit ng 
dro ga, pag su su gal, pag-i nom, por nog ra pi ya at iba 
pang na ka pi pin sa lang implu wen sya sa ko mu ni dad 
at ka ba ta an pa ra la bu sa win at si ra in ang kai sa ‐
han ng ma ma ma yan. Na tu tu lak ang buu-bu ong 
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Ma ta pang na pag la ban 
sa kontra-re bo lu syon ni Du ter te

PINAGPUPUGAYAN NG KOMITE SENTRAL ang buong Par ti do, ang 
Ba gong Huk bong Ba yan, la hat ng re bo lu syo nar yong pwer sa at ang 
ma la wak na ma sang Pi li pi no sa ma hig pit at ma pa nga has na pag su su ‐
long ng de mok ra ti kong re bo lu syong ba yan ka hit sa ha rap ng ma tin ‐
ding kontra-re bo lu syo nar yong kagipitan. Pa tu loy si lang nag pu pun ya gi 
at nag pa pa tu pad ng ma hi hi rap na ga wa in sa pag la ban pa ra sa pam ‐
ban sa at de mok ra ti kong mga in te res ng masa. Ang mga kad re at ka sa ‐
pi ng Par ti do, Pu lang man di rig ma, mga at ki bis ta at ma sa ay ma ta pang 
na lu ma la ban sa ma lu pit at ka hin dik-hin dik na an ti-ko mu nis tang 
kontra-re bo lu syon ng re hi meng Du ter te. Ki na ka ta ngi an ito ng ma la ‐
wa kang-sak law at sus te ni dong mga ar ma dong open si ba la ban sa BHB 
at ma tin ding kam pan yang pa nu nu pil la ban sa mga or ga ni sa syong ma ‐
sa kap wa sa ka lun su ran at ka na yu nan.

Ang lu mu lub hang pang-aa pi at pag sa sa man ‐
ta la, at mga te ro ris tang ata ke ng es ta do na pi na ‐
ka wa lan ng re hi meng US-Du ter te ay pu mu pu kaw 
sa ma la pad na ma sa ng sam ba ya nang Pi li pi no na 
mag lun sad ng re bo lu syo nar yong ar ma dong pa ki ‐
ki ba ka pa ra ipag la ban ang ka ni lang pam ban sa at 

de mok ra ti kong ad hi ka in. Si la rin ay 
nag lu lun sad ng iba pang por ma ng 
pag la ban pa ra de pen sa han ang ka ‐
ni lang mga ka ra pa tan at ipag la ban 
ang ka ni lang mga ka hi ngi an pa ra 
sa kag yat na gin ha wa sa ha rap ng 
ma bi lis na su ma sad sad na ka la ga ‐
yang pan li pu nan. Hin di pa pa yag 
ang ma ma ma yan na ha bam pa na ‐
hon ni lang ti tii sin ang di ma ba tang 
pag du ru sa sa ila lim ng re hi meng 
US-Du ter te. 

Pus pu sang nag lu lun sad ng ar ‐
ma dong pa ki ki ba ka ang mga Pu ‐

lang man di rig ma ng Ba gong Huk bong Ba yan sa 
buong ban sa sa ka bi la ng ma hig pit na ka hi ra pang 
ipi na ma ma las ng ma la wa kang-sak law, sus te ni do 
at bru tal na kontra re bo lu syo nar yong mga open si ‐
ba at kam pan yang pa nu nu pil. Pi nauun lad ng mga 
yu nit ng BHB ang mga tak ti kang ge ril ya ha bang 
ku ma ha ha rap sa pi na tin ding mga ope ra syong 
kontra-ge ril ya sa ka lu pa an at him pa pa wid ng ar ‐
ma dong pwer sa ng kaa way na ma la yong hi git na 
na ka la la mang sa usa pin ng ar mas at re kur so. 

Ma ta gum pay na bi ni go ng huk bong ba yan 
ang ha yag na dek la ra dong pla no ng kaa way na 
du ru gin ang BHB na unang iti nak da noong ka ta ‐
pu san ng 2018, ka lau na’y iniu sog sa ka ta pu san ng 
2020 at ka ma kai lan ay pi na la wig mu li hang gang 
2022. Sa nag da ang taon, bi go ang AFP na wa sa ‐
kin ang ka hit anong ma yor na re hi yu nal o pam ‐
ban sang sentro sa ku mand ng BHB. Ma hi git isang 
taon na la mang ang na la la bi sa AFP at ti yak na 
ma bi bi go itong mu li. 

mga ko mu ni dad na lu mi kas sa ka la git na an ng mga 
ope ra syong mi li tar ng AFP, pag hu hu log ng bom ba 
at pa nga ngan yon. 

Isang kaa ki bat na kam pan ya ng pa nu nu pil 
ang ini lu lun sad sa mga syu dad kung saan ti na tar ‐
get ng mga pwer sang pan se gu ri dad ng re hi men 
ang mga or ga ni sa dor sa pag ga wa, ma ra li tang 
lun sod, es tud yan te, mid ya at iba pang sek tor. Ang 
pa sis tang re hi men ay nag lu lun sad ng wa lang-ti gil 
na kam pan yang red-tag ging at an ti-ko mu nis tang 
pag tu gis at pag ban sag na te ro ris ta sa mga or ga ‐
ni sa syong ma sa at al yan sa, ka kum bi na ng sar bey ‐
lans, pag-a res to at pag pas lang. Ang mga ata keng 

ito ay isi na sa ga wa ng mga pa sis tang tro pa ng re ‐
hi men nang wa lang pa na na gu tan pa re ho sa mga 
pru bin sya at pam ban sang ka bi se ra. Ha ya gang idi ‐
nek la ra ng NTF-ELCAC ang la yu nin ni tong pi gi lan 
ang mga prog re si bong gru pong party list na mu ‐
ling ma kau po sa kong re so, na la long mag pa pa ki ‐
tid sa la ra ngan ng li gal na pagkilos. Ang pi na ka la ‐
yu nin ng kam pan yang ito ay ga wing ili gal an mga 
or ga ni sa syong ma sa at pi la yin at pi gi lan si lang 
iha yag ang kag yat na mga daing at ka hi ngi an ng 
ma sa sa git na ng kri sis at pi gi lan si lang makapa ‐
muno sa ka ni lang mga pa ki ki ba kang ma sa.
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Ba ga man may ilang yu nit ng BHB na du ma ‐
nas ng ilang ser yo song pag-at ras, sa ka buuan, 
ang mga Pu lang man di rig ma at ku man der ng BHB 
ay na kai was sa mga pag ka ta lo at pa tu loy na ina ‐
ang kop ang was tong mga pa ma ma ra an sa ge ril ‐
yang pa ki ki pag la ban sa ma lu pit na kam pan yang 
ge ra ng kaa way. Si la ay nag pa pa ka da lub ha sa sa 
mga tak ti kang ge ril ya ng kon sentra syo n, pag ka ‐
ka lat at pag li li pat, pag ku kum bi na sa ga wa ing mi ‐
li tar at ma sa (ar ma dong pa ki ki ba ka at pam pu li ti ‐
kang pa ki ki ba ka) pa ra ig pa wan ang to dong kam ‐
pan ya sa ar ma dong kontra-re bo lu syon ng kaa ‐
way, ipa wa lang-say say at ga wing inu til ang ma la ‐
wa kang-sak law na mga ope ra syon ng kaa way at 
iba yong pa la li min ang su por ta ng ma sa sa pa ma ‐
ma gi tan ng pag tu long sa ka nilang ilun sad ang 
mga pa ki ki ba kang an tip yu dal, an ti-im per ya lis ta 
at an ti-pa sis ta. 

Pa ra pa ngi ba ba wan ang mga na ka po kus na 
ope ra syong mi li tar ng kaa way, ang mga yu nit ng 
BHB ay ma ta li nong gu ma ga mit ng mas ma la wak 
na er ya pa ra sa mai nob ra sa pa ma ma gi tan ng 
pag pa pa la wak sa mga ba gong te ri tor yo at pag re ‐
ko ber sa mga lu mang er ya at pag bu buo ng mga 
ba gong la ra ngang ge ril ya, ha bang si nu sus ti ne 
ang mga pam pu li ti ka at mi li tar na pa ki ki ba ka sa 
mga na ka ta yong er ya ng mga la ra nang ge ril ya. Sa 
ga ni to, maii wa san ni la ang ten den syang iku long 
ang sa ri li sa ma ki tid na er ya at la bis na kon ‐
sentra syon ng mga pwer sa. May ro ong ma hu hu ‐
say na ka ra na san sa pag pa pa la wak ng te ri tor ‐
yong ge ril ya sa mga re hi yon ng Sout hern Ta ga log, 
Bicol, Neg ros at Eas tern Vi sa yas, na na ka pai la lim 
sa kontrol ng mi li tar si mu la 2018 sa bi sa ng Me ‐
mo ran dum Order No. 32. Ang re bo lu syo nar yong 
ma sa ay pi na ki ki los ng BHB pa ra mag sa ka tu pa ran 
ng mga kri ti kal na tung ku lin sa pag pa pa la wak ng 
BHB at pag re ko ber sa mga er yang ge ril ya. 

Ang pag pa pa la wak ng mga er yang ge ril ya ng 
ope ra syon ay nag bi gay-da an sa mga yu nit ng BHB 
pa ra mas ma ging plek sib le. Ang mga in ter yor na 
er ya ay mas ma hig pit na nai du du tong sa mga ka ‐
pa ta gan, sa sis te ma ng daa nan at er ya sa bay ‐
bay-da gat kung saan maaa ri ni lang mas pa bo rab ‐
leng bi ra hin ang bul ne rab leng mga daang pi na pa ‐
su kan at ni la la ba san ng kaa way, at kung saan 
maaa ri si lang mag pa la wak ng ga wa in sa pa nik tik, 
ga wa ing al yan sa at pam pu li ti kang pa ki ki ba ka ng 
ma sa. Maaa ri ni lang pan sa man ta lang ili pat ang 
ka ni lang mga sentro ng ope ra syo n, ga wing mga 
pak pak ang da ting mga sentro ha bang si la ay pa ‐
tu loy na git gi tang na ki ki sa gu pa sa mga lu mang 
sentro. Nag ka ka ro on ng ka ka ya han ang mga 
sentro ng ku mand na mag ta yo ng mga kam po sa 
iba’t ibang lu gar. 

Pa tu loy na pi na la la kas ng BHB ang open si ‐

bong di wa at pos tu ra ni to. Sa la ‐
hat ng pa na hon, si nu sung ga ban ni ‐
la ang ini sya ti ba, iki nu kum pas ang 
tyem po ng dig ma an at umii was sa 
mga de pen si ba. Sa ma ta li nong 
pag-i was sa mga ma ti ti gas na tar ‐
get at pag pun tir ya la mang sa na hi ‐
hi wa lay, na ka hi wa lay, ma hi na at 
pa god na mga yu nit ng AFP at 
PNP, ang mga yu nit ng BHB ay na ‐
ka pag lun sad ng ma ta ta gum pay na 
tak ti kal na open si ba la ban sa kaa ‐
way nga yong taon. May ro ong na ‐
ta ta nging mga ha lim ba wa ng tak ti ‐
kal na 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 at Far South Min da nao kung 
saan bi nig wa san ng mga yu nit ng BHB ang nag-
oo pe ra syong mga tro pa ng kaa way na nag sas ga ‐
wa ng na ka po kus na ope ra syong mi li tar. Nga yong 
taon, na ka pag lun sad ang BHB ng ilan da ang mga 
open si bang mi li tar sa buong ban sa. 

Ang mga yu nit ng BHB ay mu lat na nag pa pa ‐
tu pad ng ma hig pit na an tas ng di sip li nang ge ril ya 
pa ra ipa wa lang say say ang mas ma ta as na ka ka ‐
ya hang mi li tar ng kaa way. Umii was si lang  ma tik ‐
ti kan ng kaa way ga mit ang tao at mga ka ga mi ‐
tang elektro ni ko sa pa ma ma gi tan ng pag ga mit ng 
apoy na wa lang usok, pag la la kad na wa lang inii ‐
wang ba kas, pag ga mit sa ka di li man ng ga bi, pag ‐
sa man ta la sa na tu ral na mga pa na bing at kwe ba 
at ma ta li nong pag ga mit sa mga elektro ni kong 
gad yet at sig nal sa ko mu ni ka syo n. Umii was si la 
sa mga lu mang ru ta at nag bu bu kas ng mga ba ‐
gong sik re tong ru ta pa ra lu mi pat mu la sa isang 
er ya tu ngo sa isa pa. Sa ma hig pit na pa ki ki pag tu ‐
lu ngan sa re bo lu syo nar yong ma sa, na ga ga wa ni ‐
lang pa na ti li hing bi ngi at bu lag ang kaa way. 

Ha los inaa nun syo ng kaa way ang ka ni lang 
pla nong mag hu log ng bom ba da hil sa maii ngay na 
dro ne, re ko ri da ng mga he li kop ter at ma ra mi hang 
pag ga law ng tro pa ng kaa way. Mas ma da las kay ‐
sa hin di, ang mga yu nit ng BHB ay na ka li pat na sa 
ibang er ya ba go pa ma ka pag hu log ng bom ba at 
ma ngan yon ang kaa way. Nag lu lus tay ng bil yun-
bil yong pi so ang kaa way sa ga ni tong mga wa lang-
kwen tang ope ra syo n. Sa pag ba sa sa mga ga law 
ng kaa way (pag da mi ng tro pa, pag ga mit ng pang ‐
sar bey lans na dro ne, pag la la gak at pag pup wes to 
ng mga kan yon, pi na tin ding ope ra syon sa pan tik ‐
tik at iba pa), na ka pag sa sa ga wa ng mga ma ni ob ra 
ang BHB ba go pa man ku mi los ang kaa way. Sa 
pag pa pa la wak ng ka ni lang er ya ng ope ra syo n, ang 
mga yu nit ng BHB ay maaa ring ma ka li pat sa ma ‐
la pit o ma la yong dis tan sya pa ra lu ma yo sa po kus 
ng kaa way at bu mi ra sa ta gi li ran o li ku ran ni to. 
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Ka sa ma ang Par ti do at huk ‐
bong ba yan, ma ka ka ya nang ma ka ‐
ta gal at kompre hen si bong la ba nan 
ng re bo lu syo nar yong ma sa, ka ni ‐
lang mga or ga ni sa syong ma sa at 
sa ngay ng Par ti do ang pa nu nu pil 
ng kaa way sa ka ni lang mga bar yo 
gaa nu pa man ka ta gal. Sa ga bay, 
ala lay at inspi ra syon da la ng ka ni ‐
lang mga Pu lang man di rig ma, ang 
re bo lu syo nar yong ma sa sa mga er ‐
ya ng ge ril yang ba se at la ra ngang 
ge ril ya ay puk pu kang lu ma la ban sa 
kam pan ya ng ar ma dong pa nu nu pil 
ng kaa way. 

Sa mga lu gar na na ka pai la lim 
sa mga na ka po kus na ope ra syong 
mi li tar at kung saan inoo ku pa ng 

mga pwer sa ng kaa way ang ka ni lang mga ko mu ni ‐
dad, iniaang kop ng ma sang mag sa sa ka ang was ‐
tong pa ma ma ra an ng pag la ban na iba bang ga ang 
ka ni lang ko lek ti bong ka gus tu han la ban sa ar ma ‐
dong la kas ng kaa way. Sa ga bay ng la ra ngang ge ‐
ril ya o ng mga ko mi teng sub re hi yon ng Par ti do at 
mga yu nit ng BHB, ang re bo lu syo nar yong ma sa ay 
ko lek ti bong tu mi tin dig sa pa ma ma gi tan ng pag pa ‐
pa la kas at pag pa pa ga na sa ka ni lang mga or ga ni ‐
sa syong ma sa at ka ni lang mga sa ngay ng Par ti do 
sa lo ka li dad. Ma ra pat na isa ga wa ang wa lang ka ‐
pa gu rang pro pa gan da at edu ka syon pa ra lab na an 
ang di sim por ma syon at ka si nu nga li ngan ng kaa ‐
way, ga mit ang la hat ng po sib le at ak mang mga 
pa ra an ng pag pa pa la ga nap ng im por ma syon ka bi ‐
lang ang pa ma ma ha gi ng dyar yo, pol ye to, pag ba ‐
ba li ta sa rad yo, pag ga mit ng kar tun o infog rap ‐
hics, pag pa pa ka lat ng mga au dio fi le at iba pa. 

Sa pa ma ma gi tan ng pus pu sang pro pa gan da 
at pag-oor ga ni sa, ang ma sa ay na gi ging ak ti bo sa 
pu li ti ka at pi nu pus pos ng di wa ng pag la ban. Lu ‐
ma la ban si la sa iba’t ibang ma lik ha in at mi li tan ‐
teng pa ra an tu lad ng ko lek ti bong pag ba ba le wa la 
sa pag pa pa ta wag ng mi li tar, pag su way sa mga 
utos ng mi li tar na mag pa tu pad ng ga wa in, pag lu ‐
lun sad ng mga ra li sa bar yo ng mga mag sa sa kang 
ar ma do ng itak na na na na wa gang pa la ya in ang 
mga ina res tong re si den te, pa ngi ngi ba baw sa bo ‐
ses ng mi li tar sa mga ti na ta wag na da ya lo go sa 
pa ma ma gi tan ng pag la la had ng ka ni lang kag yat 
na mga is yu sa eko nom ya at pag gi gi it na pa na gu ‐
tin ang mi li tar sa ka ni lang pag la bag sa ka ra pa ‐
tan, pag ba bak las sa mga pos ter at istri mer sa 
pro pa gan da ng kaa way, pag si si wa lat sa pag dam ‐
bong sa mga pon do pa ra sa “in teg ra syon sa ko ‐
mu ni dad” at “sur ren der,” pag sa sa ga wa at pag ‐
ko or di na sa mga fact-fin ding mis si on, at iba pa. 
Maaa ri si lang mag pa ka na ng na pa ka ra ming pla no 

at ra son pa ra bi gu in ang pla no ng kaa way na 
mag buo ng mga lo kal na pwer sang pa ra mi li tar o 
mag ta yo ng de tatsment sa loob ng o ma la pit sa 
bar yo. 

Na ka ga ga wa ang ma sa at huk bong ba yan ng 
ma lik ha in at epek ti bong mga pa ra an ng ko mu ni ‐
ka syon at or ga ni sa syon upang iwa san ang pag ‐
ma man man ng kaa way, tu lad ng sik re tong mga 
pa ra an ng pag pa sa ng im por ma syo n, pag lu lun sad 
ng mga sik re tong pu long sa loob o la bas ng bar yo, 
li him na mga pa ra an ng pag ka lap ng sup lay pa ra 
sa huk bong ba yan, pag da os ng sik re tong mga 
asembli ya ng ba ra ngay, pag lu lun sad ng an tip yu ‐
dal na mga pa ki ki ba ka na hin di na ti tik ti kan ng 
kaa way, at pag ga mit ng da la wa hang tak ti ka nang 
sa ga yon ay na ka pag pa pa tu loy ang mga so syo e ‐
ko no mi kong pro yek to ng mga lo kal na or ga ni sa ‐
syong ma sa ka hit sa tung ki ng ilong ng kaa way. 

Sa pa ma ma gi tan ng ma hig pit na koor di na ‐
syon sa lo kal na mga or ga ni sa syong ma sa, sa ngay 
ng Par ti do, at lo kal na mi li sya, nag lu lun sad ang 
BHB ng epek ti bong mga ope ra syong kontra-pa ‐
nik tik upang tu ku yin at in yut ra li sa ang mga es pi ‐
ya ng kaa way at distrung ka hin ang lam bat pa nik ‐
tik ng kaa way sa bar yo pa ra tu lu ngang ma pa la kas 
ang loob ng ma sa. Nag pa pa kat rin ang BHB ng 
ma li li it na tim upang mag sa ga wa ng mga ope ra ‐
syong is nayp at par ti sa no la ban sa mga yu nit ng 
kaa way o mga tau hang na ka hi wa lay sa ka ni lang 
sentro pa ra mag-i gib o ma li go sa mga ilog, bu mi li 
ng mga sup lay, mag sa bong at mag su gal, ma ki ‐
pag-i nu man at iba pa. Sa ibang re hi yon, na pa ki ki ‐
los ang ma sa upang tu mu long sa pag lu lun sad ng 
mga tak ti kal na open si ba ga mit ang mga eksplo si ‐
bong com mand-de to na ted pa ra mag du lot ng pin ‐
sa la sa mga tro pa ng kaa way at si ra in at ka ni lang 
ka buuang pla no. 

Hin di mai ta tang gi na du ma nas ng mga pag ‐
ka ta lo nga yong taon ang ilang yu nit ng BHB at la ‐
ra ngang ge ril ya da hil sa in ter nal na mga ka hi na ‐
an at pag ku ku lang. Hin di agad na na ka ang kop 
ang ilang ku mand sa pi na ig ting na mga ope ra ‐
syong pang him pa pa wid at pang ka ti , at mag pa tu ‐
pad at mag sa ga wa ng ba gong mga tak ti kang ge ‐
ril ya at pa ma ma ra an upang bi gu in at ga pi in ang 
ma la wa kan at sus te ni dong mga open si ba ng kaa ‐
way. Kai la ngan pang mag pa ka da lub ha sa ng ilang 
ku mand ng BHB sa was tong pag pa pa kat ng mga 
pwer sa at kad re upang iba lan se kap wa ang ga wa ‐
in sa mi li tar at pu li ti ka at su mu long nang paa lun-
a lon. Ang ka wa lang-ka ka ya hang ito ay nag re sul ta 
alin man sa la bis na pag ka ka lat ng pwer sa kung 
saan ang ma li li it o pi na li it na mga pla tun ay su ‐
ma sak law ng sob rang la wak na lu gar, o sa pag ku ‐
ku long ng sa ri li kung saan ni li li mi ta ng mga yu nit 
ang ka ni lang mga ope ra syon sa li mi ta dong mga 
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lu gar. May ro on ding prob le ma ng ma ta ga lang 
kon sentra syon o la bis na kon sentra syon kung 
saan ma ha bang pa na hon na na ka ti pon ang ma la ‐
la king yu nit upang mag han da pa ra sa tak ti kal na 
open si ba la ban sa ma ti ti gas na tar get o mag bi ‐
gay-se gu ri dad sa na pa ka ta ta gal na ak ti bi dad. 

Ma lub ha ring naa pek tu han ang ilang ge ril ‐
yang ba seng pu rok ng wa lang ha bas na mga ope ‐
ra syon ng kaa way da hil sa ka wa lang-ka ka ya han 
ng mga ko mi te ng Par ti do sa la ra ngan ge ril ya at 
mga yu nit ng BHB na ga ba yan at tu lu ngan ang lo ‐
kal na mga sa ngay at ang ma sa na la ba nan ang 
ar ma dong pag-o ku pa ng kaa way sa mga bar yo, 
say war, kam pan yang “su ren der” at to dong pa sis ‐
tang pa nu nu pil at kontra-re bo lu syo nar yong da ‐
has. Sa mga lu gar kung saan na bi go ang Par ti do 
na mag bi gay ng ma hig pit na pa mu mu no, o kung 
hin di mai pag tang gol ng BHB ang ma sa at iko or di ‐
na ang ka ni lang ko lek ti bong tu gon, na di di sor ga ‐
ni sa at nag kan ya-kan ya ang ba seng ma sa du lot 
ng sus te ni dong kam pan yang ng mga RCSP ng AFP 
sa pang gi gi pit, pag ba ban ta, pag pa tay at pag-a ‐
res to, ga yun din ng pa ba lat-bu ngang mga pro yek ‐
tong pang ka bu ha yan at iba pang ak ti bi dad na 
pan say war, ka ya na ga ga wa ng kaa way na pa pa ‐
su kin ang ma pang wa sak na mga ne go syo na 
umaa gaw ng lu pa at umoo ku pa sa lu pa ing ni nu no 
ng mi nor yang ma ma ma yan. 

Sa pa ma ma gi tan ng ma sik hay na ga wa in at 
pag ka tu to sa mga po si ti bong aban teng ka ra na ‐
san, hin di mag la la on ay maiig pa wan ang mga ka ‐
bi gu an sa ilang la ra ngang ge ril ya at re hi yon. 

Ha bang pi na ngi ngi ba ba wan ng re bo lu syo nar ‐
yong ar ma dong pa ki ki ba ka ang wa lang-hum pay 
na ar ma dong kontra-re bo lu syon ng re hi meng Du ‐
ter te la ban sa BHB at ang ma ru ming ge ra la ban 
sa ma sa, at tu luy-tu loy na su mu su long at nag-ii ‐
pon ng la kas, ang li gal na de mok ra ti kong mga 
pwer sa ay sing gi ting na ni la la ba nan ang to dong 
kam pan yang pa nu nu pil, mga ata ke la ban sa mga 
ka ra pa tang pam pu li ti ka at si bil, at pa nu nu pil sa 
ila lim ng hin di dek la ra dong pag ha ha ring ba tas 
mi li tar ng re hi meng Du ter te. 

Sa ka lun su ran, pi na ki los ng de mok ra ti ko at 
pat ri yo ti kong mga pwer sa ang ka ni lang mga 
pwer sa sa ka bi la ng ma tin ding pag hi hig pit na ipi ‐
na taw ng mi li ta ris tang lockdown ng re hi men, 
upang ip ro tes ta ang pag sa sa ba tas ng ba tas sa 
te ro ris mo ng es ta do (ATL) noong Hul yo. Li bu-li bo 
ang nag lun sad ng mga de monstra syon upang tu ‐
lig sa in ang ATL at ang hin di dek la ra dong ba tas 
mi li tar ni Du ter te sa ka bi la ng mga ban ta ng pag ‐
su pil ng pu lis. Hin di na pi gi lan ng mga pag-a res to 
sa mga da da lo sa ra li ang pag lu lun sad ng mga pi ‐
ket at iba pang por ma ng ak syo n. 

Dag dag sa ATL, iba’t iba pang is yu ang nag ‐

pa sik lab ng mga ak syong pro tes ta 
ni tong na ka ra ang mga bu wan ka bi ‐
lang ang pag ba su ra sa prang ki sa 
ng ABS-CBN na si na lu bong ng ling ‐
gong mga pro tes ta sa kal sa da na 
ni la hu kan ng ma la la pad na sek ‐
syon ng li pu nang Pi li pi no. 

Gi na tu ngan din ng bi gong pag ‐
tu gon ni Du ter te sa pan dem yang 
Covid-19 ang ga lit sa ha nay ng 
ma sa, la lu na ang pi na ha bang 
lockdown at ka bi gu ang mag bi gay 
ng kag yat at sa pat na ayu dang 
pang-e ko nom ya sa ma ma ma yan 
upang pa kai nin ang ka ni lang mga 
pa mil ya. Sa nag da ang mga bu wan, 
nag pa ha yag ng ma la wa kang ga lit 
sa social me dia ang ma ma ma yan 
la ban sa pag tang gi ng re hi men na 
mag sa ga wa ng lib reng mass tes ‐
ting pa ra su bay ba yan at kontro lin 
ang pag ka lat ng bay rus na Covid-
19, ang lan sa kang ko rap syon sa pag bi li ng DOH 
ng mga ka ga mi tang me di kal, pag tang ging pa ru ‐
sa han ang mga upi syal ng pu lis na lu ma la bag sa 
ka ni lang sa ri ling mga ali tun tu nin, ma tin ding pa ‐
ru sa sa mga lu ma la bag sa karpyu, ga yun din sa 
mga dray ber ng dyip na nag gi gi it sa ka ni lang ka ‐
ra pa tang ma ka ba lik sa mga kal sa da, ka wa lan ng 
kum pen sa syon at hazard pay pa ra sa mga nars, 
pa hi rap na mga restrik syon sa pagbya he, bi gay-
ba wi na mga pa ta ka rang ini la la bas ng mga upi ‐
syal mi li tar na iti na la gang ma nga si wa sa kri sis 
pang ka lu su gan, at ma ra ming iba pa. Ang pam ba ‐
ba rat sa pla nong bu mi li ng mga ba ku na pa ra sa 
Covid-19 ay pu mu pu kaw sa dis kun ten to sa ha nay 
ng ma ma ma yan. 

Pi na sik lab din ang ga lit ng ma ma ma yan ng 
ma ba gal at ku lang na tu gon ng re hi meng Du ter te 
sa mga sa ku na ma ta pos ang mag ka ka su nod na 
mga bag yo noong Nob yembre. Ang mga bik ti ma 
ng sa kun da ay nag si si mu lang mag martsa sa mga 
kal sa da upang igi it ang ayu da at sub sid yo bi lang 
kom pen sa syon sa mga na wa la sa ka ni la. 

Pi nu pu kaw ng ma tin ding kri sis sa eko nom ya 
ang ma ma ma yan na igi it ang kag yat na gin ha wa. 
Pi na la la kas ng mga un yon ang hi yaw ng mga 
mang ga ga wa pa ra sa dag dag-sa hod, hazard pay 
sa pagtra ba ho sa pa na hon ng pan dem ya, re gu la ‐
syon sa ka lig ta san sa tra ba ho, re gu la ri sa syon at 
pag ga lang sa ka ni lang mga ka ra pa tan sa pag-
uun yon. Nag lun sad ng mga pro tes ta ang mga es ‐
tud yan te la ban sa ma gas tos na “blen ded” na sis ‐
te ma ng pag-aa ral at ka ku la ngan ng pon dong ini ‐
la an ng es ta do pa ra ti ya kin ang lig tas na ka la ga ‐
yan sa mga eskwe la han pa ra sa mu ling pag bu bu ‐
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Pa la ka sin ang Par ti do, pa mu nu an 
ang pag da lu yong ng pag la ban 
at isu long ang re bo lu syon

ANG LUMALALIM AT LUMULUBHANG kri sis ng ma lap yu dal at ma la ko ‐
lon yal na sis te ma sa ila lim ng pa sis tang dik ta du rang US-Du ter te ay lu ‐
mi lik ha ng kun di syon pa ra ma ti pon bi lang isang ma ka pang ya ri hang 
da lu yong ang de mok ra ti ko at re bo lu syo nar yong pag la ban ng ma ma ‐
ma yang Pi li pi no, kap wa sa la ra ngan ng mga pro tes ta sa lan sa ngan at 
ar ma dong pag la ban.

Da pat sa man ta la hin ng Par ti do Ko mu nis ta ng 
Pi li pi nas ang la hat ng pag ka ka ta ong ibi nu bu kas 
ng ka sa lu ku yang sit wa syon pa ra mag pa la kas sa 
pa ma ma gi tan ng pa mu mu no sa ma la wak na ma sa 
tu ngo sa mas ma tata as na mga an tas ng pag la ‐
ban. Bi lang pi na ka ma la king or ga ni sa dong re bo lu ‐
syo nar yong pwer sa at ma la lim na na kau gat sa 

inaa ping mga uri at pang gi tang mga sek tor, ang 
Par ti do ay na sa pi na ka ma hu say na pu si syon pa ra 
pa mu nu an ang pa ki ki ba ka la ban sa ti ra ni kong re ‐
hi men at bi gu in ang pla no ni Du ter te na pa na ti li ‐
hin ang kan yang di nas ti ya sa po der. 

Pi na mu mu nu an ng Par ti do ang de mok ra ti ‐
kong re bo lu syong ba yan na nag la la yong wa ka san 

kas ng ha ra pang mga kla se sa git ‐
na ng pan dem ya. 

Pi nu kaw din ng ti ra ni ya at an ‐
ti-ko mu nis tang mga ata ke ng re hi ‐
meng Du ter te ang ga lit ng ma ma ‐
ma yan at mga pro tes tang ma sa. 
Ma la wa kang ga lit ang ipi na ha yag 
kap wa ri to at sa iba yong da gat la ‐
ban sa ekstrahu di syal na mga pag ‐
pas lang, su nud-su nod na pag-a ‐
res to, pag ku long at pag sam pa ng 
ga wa-ga wang ka song kri mi nal la ‐
ban sa mga or ga ni sa dor ng mga 
mang ga ga wa, ak ti bis tang mag sa ‐
sa ka, ta ga pag tang gol sa ka ra pa ‐
tang-tao, mang ga ga wa sa mid ya 
at iba pa, ga yun din ang wa lang-ti ‐
gil na pag-red-tag ni Du ter te at 
kan yang mga he ne ral la ban sa di-
ar ma dong li gal na de mok ra ti kong 
mga or ga ni sa syo n, at mga per so ‐
na li dad na nag pa ha yag ng kri ti kal 

na opin yon sa re hi men. 
Pa tu loy na lu ma la kas ang nag ka kai sang 

pren te la ban sa ti ra ni ya at pag ha ha ri ng te ror ni 
Du ter te. La long na gi ging mi li tan te ang mga pro ‐
pe syu nal, ma li li it na ne go sya nte, taong-sim ba ‐
han, aka de mi ko at iba pang sek tor ng pang git ‐
nang uri at na tu tu lak na iam bag ang ka ni lang 
mga bo ses la ban sa mga ekstra hu di syal na pag ‐
pa tay, pag-a res to, pam pu li ti kang pa nu nu pil, pag-
red-tag at iba pang pag la bag ng mga pwer sa ng 

es ta do sa mga ka ra pa tan pa ra bu sa lan ang mga 
lu ma la ban. Pi nu pu kaw din si la na magpro tes ta la ‐
ban sa ko rap syo n, aw to ri tar ya nis mo at pag mo no ‐
po li sa ng ka pang ya ri han, pag pa pa ka tu ta sa da ‐
yu hang mga amo at pag ben ta ng re hi men sa so ‐
be ran ya ng ban sa, at iba pang sa kit ng li pu nan. 
Na ging mas mai ngay ang kon ser ba ti bong opo si ‐
syon sa ka ni lang mga kri ti sis mo sa re hi men pe ro 
nag bu bu hos ng mas ma ra ming pag si si kap sa pag ‐
ha han da pa ra sa elek syong 2022 sa ha lip na tu ‐
mu long sa pag pa la kas ng mga pro tes tang ma sa, 
hin di tu lad noong 1983-1986 at mga bu wan ba go 
ang pag pa pa tal sik sa re hi meng Estra da. 

Ang pa na ka-na kang mga pro tes ta sa nag da ‐
ang ilang bu wan ay pag pa pa ki ta ng ma la lim at 
ma la wa kang ga lit ng ma la pad na ma sa ng sam ba ‐
ya nang Pi li pi no la ban sa kontra-ma ma ma yan at 
mi li ta ris tang mga pa ta ka ran ng re hi meng Du ter te 
na di rek tang nag re sul ta sa ma tin ding pag hi hi rap 
la lu na sa ha nay ng ma sang anak pa wis. Su mik lab 
ang mga ito sa ka bi la ng mi li ta ris tang mga pag hi ‐
hig pit at to dong mga ata ke la ban sa li gal na de ‐
mok ra ti kong mga pwer sa na nag la yong ta ku tin si ‐
la, si ra in at gu lu hin ang ka ni lang ga wa in at ili his 
ang ka ni lang la kas. Na ka tak dang lu ma ki pang la lo 
ang mga pro tes tang ito sa da ra ting na mga bu wan 
da hil ipi na ba ba li kat sa ma la wak na ma sa ng ma ‐
ma ma yan ang bi gat ng kri sis sa eko nom ya na pi ‐
na lub ha ng pag na na kaw at ko rap syon ng re hi ‐
meng Du ter te. Pa tu loy na umaa li ngaw ngaw ang 
pa na wa gan ng ma ma ma yang Pi li pi no pa ra sa pag ‐
pa pa tal sik kay Du ter te o pag pa pa bi tiw sa kan ya.
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ang sistemang ma la ko lon yal at ma lap yu dal. 
Abso lu tong pi na mu mu nu an ni to ang Ba gong Huk ‐
bong Ba yan at ini lu lun sad ang re bo lu syo nar yong 
ar ma dong pa ki ki ba ka pa ra ibag sak ang ma kau ‐
ring dik ta du ra ng ma la la king bur ge syang kumpra ‐
dor, ma la la king pa ngi no ong may lu pa at bu ruk ra ‐
tang ka pi ta lis ta. 

Sa ga bay ng Marxis mo-Le ni nis mo-Maois mo, 
si nu su nod ng Par ti do ang estra te hi kong lin ya ng 
ma ta ga lang dig mang ba yan ng pag kub kob sa ka ‐
lun su ran mu la sa ka na yu nan. Ipi nu pun dar ni to 
ang BHB mu la ma li it tu ngong ma la ki at mu la ma ‐
hi na tu ngong ma la kas sa pa na hon ng estra te hi ‐
kong de pen si ba, hang gang sa maa bot ang estra ‐
te hi kong pag ka ka pa tas sa kaa way at mag ka ro on 
ng sa pat na ka ka ka ya nan pa ra mag lun sad ng 
estra te hi kong open si ba pa ra kub ku bin ang ka lun ‐
su ran, ibag sak ang reak syu nar yong es ta do at pa ‐
li tan ito ng de mok ra ti kong gub yer nong ba yan. 

Ang Par ti do ay ma la lim na na kau gat sa ma la ‐
wak na ma sa. Hi na ha wa kan ni to ang BHB bi lang 
pi na ka ma ka pang ya ri hang ekspre syon ng ba ta ‐
yang al yan sa ng mga mang ga ga wa at mag sa sa ka. 
Ang mga sa ngay ng Par ti do ay iti na ta tag sa la hat 
ng yu nit ng BHB pa ra mag bi gay kap wa ng estra ‐
te hi ko at tak ti kal na pa mu mu no. Ang BHB ang pi ‐
na ka ma ha la gang ar mas ng Par ti do na pa ngu na ‐
hing ku mu ku ha ng la kas mu la sa uring mag sa sa ka 
sa pa ma ma gi tan ng pag bu buo sa ka ni lang mga 
or ga ni sa syong ma sa at or ga no ng ka pang ya ri ‐
hang pam pu li ti ka, at pag lu lun sad ng ag rar yong 
re bo lu syon pa ra ga pi in ang ka pang ya ri han ng 
mga pa ngi no ong may lu pa sa ka na yu nan. 

Pa ra pa mu nu an ang pag da lu yong ng pag la ‐
ban ng ma ma ma yan, da pat ma ta las na ga ga pin 
ng Par ti do ang ob he ti bong mga kun di syo n, kri ti ‐
kal-sa-sa ri ling ta sa hin ang ka la ga yan pa ra pa ngi ‐
ba ba wan ang mga ka hi na an at ka ku la ngan ni to, 
at kompre hen si bong pa la ka sin ang sa ri li sa ideo ‐
lo hi ya, pu li ti ka at or ga ni sa syo n. Ang Par ti do at 
ang re bo lu syo nar yong pwer sa ay da pat na wa ‐
lang-ka pa gu ran, ma ta pang, at ma pa nga has na 
isu long ang ka ni lang mga ga wa in sa pag-oor ga ni ‐
sa, pag pu pu kaw at pag pa pa ki los sa ma sa gaa nu ‐
man ka hi rap o ka tin di ang ka gi pi tan. 

Ang kon so li da syon ng Par ti do sa ideo lo hi ya 
ang pi na ka ma ha la gang ele men to sa pag pa pa la ‐
kas ng sa ri li at pag-aa ngat ng ka ka ya nan ni to sa 
pa mu mu no sa ma sa. 

Ha bang ini lu lun sad ang bu hay-at-ka ma ta ‐
yang pa ki ki ba ka la ban sa bru tal at uhaw-sa-du ‐
gong ti ra ni ya, da pat na pa ta ta gin ng mga kad re 
ng Par ti do sa la hat ng an tas ang ka ni lang mga 
sa ri li at ihan da ang isip pa ra ha ra pin at pa ngi ba ‐
ba wan ang mga ka hi ra pan at ka gi pi tan at iwak si 
ang paghahangad ng ka gin ha wa an at ka lu wa gan. 

Ang mga kad re ng Par ti do ay da ‐
pat ma ging mo de lo ng ka ta ta gan 
ha bang hi na ha rap at pi na ngi ngi ba ‐
ba wan ang mga ka bigu an sa pa ma ‐
ma gi tan ng kri ti kal na pag su su ri at 
ma su sing pag pap la no at ubos-ka ‐
yang pag gam pan sa ka ni lang mga 
tung ku lin. 

Da pat ni lang la ging si ka pin na 
ita as ang an tas ng ka ni lang ga wa ‐
in. Da pat si lang ma tu tong ma mu no 
ha bang lu ma la ban ka sa ma ng ma ‐
sa at huk bo. Da pat si lang ma pus ‐
pos ng di wang open si bo at ma pan ‐
la ban, na hin di hinahayaang mada ‐
ig ng kaaway ang ka ni lang ka pa ‐
sya hang mag martsa pa su long. Da ‐
pat han da si lang buong ta pang na 
la ba nan ang kaa way at tu tu lan ang 
im bing mga pa ka na at pla no ni to 
sa la hat ng pa na hon. Da pat ni lang 
pu na hin at iwak si ang kon ser ba tis ‐
mo, pag ka pa si bo, ka ta ma ran at pag ka kam pan te 
na nag re re sul ta sa bu ruk ra tis mo at sa “ga ya lang 
ng da ti” na es ti lo ng pag gam pan. 

Da pat na ma ging mu lat ang Par ti do at ang 
mga kad re ni to sa ka ni lang tung ku lin sa pag pu ‐
kaw at pag mo mo bi li sa sa ma sa. Da pat si lang 
mag su mi kap na pa la li min, pa la wa kin at pa la ka sin 
ang pag-u gat ng Par ti do sa ma sa. Da pat wa la si ‐
lang ka pa gu ran sa pag ga ga wa ing ma sa, pag pop ‐
ro pa gan da, pag bu buo ng ba seng ma sa, kon so li ‐
da syon at ekspan syo n. Ang mga myembro at ko ‐
mi te ng Par ti do ay da pat mu lat sa la hat ng pa na ‐
hon sa ka ni lang tung ku lin na ia ngat ang pam pu li ‐
ti kang ka mu la tan ng ma sa at ang ka ni lang de ter ‐
mi na syon at ka ka ya nang lu ma ban. Da pat big yang 
inspi ra syon ng Par ti do ang ba gong mga ak ti bis ta 
at li der sa ha nay ng ma sa. Da pat lagi nitong 
itaguyod ang mga hinihingi ng ma sa at ma ging 
mu lat sa ka ni lang ka ga li ngan. 

Ang Par ti do ay da pat pa tu loy na ma ging ma ‐
sik hay sa pag lu lun sad ng Tat long-Antas na Prog ‐
ra ma sa Pag-aa ral. Da pat ni tong ti ya kin na ma ka ‐
pag-a ral ng Ba ta yang Kur so ang mga kan di da tong 
ka sa pi sa pa na hon ng ka ni lang kan di da tu ra pa ra 
ma pang ha wa kan ang sa li gang lin ya sa ideo lo hi ya 
at pu li ti ka ng Par ti do. Ang mga ba gong ga nap na 
ka sa pi ay da pat mag-a ral ng Inter med yang Kur so 
isang taon pagkapanumpa upang ma hig pit ni lang 
ma pang ha wa kan ang lin ya at prog ra ma ng Par ti ‐
do sa pag ha ham bing ni to sa re bo lu syo nar yong 
mga ka ra na san ng Chi na, Viet nam at iba pang 
ban sa. Ang mga kad re ng Par ti do sa na mu mu nong 
mga ko mi te at re hi yon pa ba ba sa an tas-distri to 
at sek syon ay da pat ko lek ti bong mag-a ral ng 
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Aban teng Kur so pa ra mas ma hig pit 
na ma pang ha wa kan ang Marxis ‐
mo-Le ninismo-Maois mo at mai la ‐
pat ito sa ka ni lang ga wa in. 

Ki na kai la ngan ni lang mag lun ‐
sad ng mga pa na na lik sik, pan li pu ‐
nang im bes ti ga syon at ma kau ring 
pag su su ri sa sak law ng ka ni lang 
pa mu mu no pa ra ma tu koy ang mga 
prob le ma at ka hi ngi an ng ma sa, at 
pa la li min ang pag-in tin di ng Par ti ‐
do sa ob he ti bong mga ka la ga yan 
ng ma la ko lon yal at ma lap yu dal na 
sis te ma. 

Da pat matatag na la ba nan ng 
Par ti do ang la hat ng ti po ng re bi ‐
syu nis mo. Ha bang lu ma la kas ang 

Par ti do, mas la lo itong inaa ta ke sa la hat ng pa nig 
ng mga reak syu nar yo, kontra-re bo lu syo nar yo, 
mga Trotskiyista, ultra-“Ka li wa,” at nag pa pang ‐
gap na mga Maois ta. Ki nuk westyon ng mga re bi ‐
syu nis ta ang lin ya at pag su su ri ng Par ti do sa li ‐
pu nang Pi li pi no, par ti ku lar ang pa nga ngai la ngang 
mag lun sad ng de mok ra ti kong re bo lu syong ba yan 
at ma ta ga lang dig mang ba yan pa ra wa ka san ang 
ma la ko lon yal at ma lap yu dal na sis te ma. La yunin 
ng mga ata keng ito na ipa wa lang-say say ang Par ‐
ti do at pa hi na in ito sa loob, at ud yu kan ito na 
mag ka ma li. Da pat pa la li min ng mga kad re ng Par ‐
ti do ang ka ni lang pag-unawa sa kontra-re bi syu ‐
nis mo pa ra pa la ka sin ang ka pa sya han at ia ngat 
ang an tas ng ka ni lang ga wa in. 

Dapat matapat at kritikal-sa-sariling pag-
aralan at tasahin ng lahat ng mga komite ng 
Partido ang ka ni lang ga wa in. Ki na kai la ngan ni ‐
lang pa na-pa na hong su ma hin ang ka ni lang pag ‐
gam pan pa ra ia ngat ang ka ni lang tra ba ho sa mas 
ma ta as na an tas. La hat ng mga myembro ng Par ‐
ti do ay da pat na mag pu na at pu na hin ang sa ri li 
pa ra ma tu koy at ma pa ngi ba ba wan ang ka ni lang 
mga ka hi na an at ka ku la ngan, la ba nan ang dog ‐
ma tis mo (te or yang hi wa lay sa prak ti ka) at em pi ‐
ri sis mo (prak ti kang hin di gi na ga ba yan ng teor ya 
o hin di naia ngat sa an tas ng teor ya), su he ti bis mo 
at la hat ng ti po ng opor tu nis mo. Da pat iba yong 
paun la rin ang ka ni lang mga ka la ka san at ka ka ya ‐
nan. Da pat si lang la ging ma ging ma ta tag sa pag ‐
ko kon so li da at pag pa pa la kas ng Par ti do. 

Da pat ma su sing pag-a ra lan ng la hat ng mga 
ko mi te ng Par ti do ang mga ta gu bi lin ng Ko mi te 
Sentral, par ti ku lar na yaong pa na-pa na hong ini ‐
la la bas ng Ko mi teng Ta ga pag pa ga nap. 

Da pat na sa na yin ng Par ti do ang mga kad re 
ni to at mga ku man der ng BHB sa tung ku lin ng pa ‐
mu mu no sa mga yu nit ng BHB sa la hat ng an tas. 
Ang pa nga ngai la ngang mag lun sad ng ma la wa kan 

at to dong pa ki ki dig mang ge ril ya ay tu mu tu koy sa 
pa nga ngai la ngang sa na yin ang li bu-li bong may 
ka ka ya hang ma mu no sa mga pla tun ng BHB at 
mag di ri he ng ga wa in ng mga la ra ngang ge ril ya sa 
mga sub re hi yon, sa pag lu lun sad ng mga tak ti kal 
na mga open si ba, at sa pag pa pa ki los sa ma sang 
mag sa sa ka sa ka ni lang mga pa ki ki ba kang an tip ‐
yu dal. 

Da pat pa la ka sin ng Par ti do ang sa ri li ni to sa 
or ga ni sa syo n. Da pat ni tong iba yong pa la wa kin 
ang ka sa pi an at lag pa san ang mga an tas na naa ‐
bot sa na ka ra an. Da pat ni tong pa la wa kin ang 
mga sa ngay at mag ta tag ng pa pa ra ming mga sa ‐
ngay sa mga yu nit ng huk bong ba yan, pa ga wa an, 
ma ra li tang ko mu ni dad, kam pus ng mga paa ra lan 
at ko le hi yo, upi si na, bar yo at ko mu ni dad sa ka na ‐
yu nan. Da pat ma ging ba ha gi ng pla no ng ba wat 
sa ngay ng Par ti do ang pag ta tag ng mas ma ra ‐
ming sa ngay sa ka la pit na mga er ya. 

Sa ka bi la ng umii ral na gi pit na ka la ga yan, 
la hat ng ko mi te ng Par ti do at ku mand ng BHB ay 
da pat mag da os ng re gu lar na mga pu long pa ra 
ti ya kin ang pag ka kai sa. Ang mga pu long ay da ‐
pat pi nag han da ang ma bu ti, maik si at ma la man. 
Da pat mag da os ng mga es pe syal na kum pe ren ‐
sya sa ha nay ng mga kad re pa ra ma ka pag ba ha ‐
gi nan at ma ka pag pa li tan ng mga im por ma syon at 
ka ra na san. Ang mga im por ma syon at pag ta ta sa 
sa aban teng mga ka ra na san sa iba’t ibang lin ‐
yang ga wa in ay da pat mai ba ha gi pa ra ma pa ki na ‐
ba ngan ng ibang mga ko mi te. Da pat mag ka ro on 
ng sis te ma ng ko mu ni ka syon sa pa gi tan ng mga 
na mu mu nong ko mi te ng Par ti do sa mga yu nit ng 
huk bong sak law ng pa re hong er ya ng ope ra syon 
pa ra ma ging maa lam ang isa’t isa sa ki los ng 
kaa way. 

Da pat ti ya kin ang se gu ri dad ng na mu mu nong 
mga ko mi te at kad re ng Par ti do. Sa ka na yu nan, 
da pat si lang ma ging mga mo de lo ng di sip li nang 
ge ril ya sa pa mu mu no sa mga yu nit ng BHB at 
pag pa pa tu pad ng mga pa ta ka ran pa ra pa na ti li hin 
ang pa gi ging li him at iwa san ang de pen si bong 
mga la ba nan sa kaa way. Ang pag ka ka ki lan lan ng 
mga na mu mu nong kad re sa mga bar yo ay ki na ‐
kai la ngang istrik tong ili him sa kaa way. Sa ka lun ‐
su ran, da pat ma la lim na mag-u gat ang mga kad re 
ng Par ti do sa ha nay ng mga mang ga ga wa at ma ‐
sang anak pa wis at ma ging ma hu say sa lig tas na 
mga es ti lo ng pa mu mu no. Da pat ni lang pa tu loy 
na pa la ka sin ang li him na net work ng mga kai bi ‐
gan, al ya do at ta ga su por ta. Da pat si lang magpla ‐
no at ku mi los nang maa gap pa ra iwa san ang ka ‐
ra-ka ra kang pag ki los. Da pat lagi si lang han dang 
tu mu ngo sa ka na yu nan pa ra mag pa kan long sa 
mga so na at ba seng ge ril ya. 

Ang mga or ga ni sa syon ng Par ti do ay da pat 
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pa la ka sin alin su nod sa mga prin sip yo ng de mok ‐
ra ti kong sentra lis mo, na tu mu tu koy sa sentra li ‐
sa dong pa mu mu nong na ka ba tay sa de mok ra sya, 
at ini sya ti bang de mok ra ti ko sa ila lim ng sentral 
na pa mu mu no at pag ga bay. Da pat iwak si ang 
la hat ng por ma ng bu ruk ra tis mo at ultra de mok ‐
ra sya. 

La hat ng ko mi te ng Par ti do ay da pat mu lat 
na mag su mi te ng re gu lar (a ra wan, ling gu han, bu ‐
wa nan) at es pe syal na mga ulat at im por ma syon 
pa ra ipaa lam sa ka ni lang na mu mu nong ko mi te 
ang ka ta yu an ng ka ni lang tra ba ho at hu mi ngi ng 
ga bay at pa ta ka rang ta gu bi lin. Sa ka bi lang pa nig, 
ang mga na mu mu nong ko mi te ay da pat mag la bas 
ng na pa pa na hong ta gu bi lin, pag li li naw, pa ta ka ‐
ran at mag bi gay ng ki na kai la ngan o kri ti kal na 
im por ma syon pa ra ga ba yan ang sak law ni lang 
mga ko mi te. Da pat mai saa yos ang maaa sa han at 
lig tas na sis te ma ng ko mu ni ka syon upang ti ya kin 
ang tu luy-tu loy na da loy ng mga ulat, im por ma ‐
syon at mga ta gu bi lin. La hat ito’y ma ha la ga pa ra 
pa na ti li hing ma lu sog ang de mok ra ti kong sentra ‐
lis mo. 

Da pat pa la ka sin ng Par ti do ang sa ri li ni to sa 
pu li ti ka. Da pat ni tong pu ka win, or ga ni sa hin at 
ma ra mi hang pa ki lu sin ang ma la wak na ma sa ng 
sam ba ya nang Pi li pi no at buuin ang pi na ka ma la ‐
pad na nag ka kai sang pren te ng la hat ng de mok ‐
ra ti ko at pat ri yo ti kong pwer sa pa ra ibag sak ang 
pa sis tang re hi men at bi gu in ang pla no ni tong pa ‐
na ti li hin ang sa ri li sa po der. 

Da pat itong ma ging ma ta pang at ma pa nga ‐
has pa ra epek ti bong pa mu nu an ang ma la wak na 
ma sa ng ma ma ma yang Pi li pi no sa pag lu wal ng 
da lu yong ng ka ni lang pa ki ki ba ka la ban sa pa sis ‐
tang re hi meng US-Du ter te, pa ra pa ngi ba ba wan 
ang to do-lar gang kontra-re bo lu syo nar yong dig ma 
ng kaa way, at isu long ang dig mang ba yan. 

Ang Par ti do ay da pat ma la lim na mag-u gat 
at mag pa la wak sa ha nay ng ma sa. Ang ma sa ang 
su si sa pag ta ta gum pay ng anu mang gam pa nin ng 
Par ti do. Da pat la ging si ka pin ng Par ti do na mu ‐
la tin, or ga ni sa hin at pa ki lu sin ang ma la wak na 
ma sa sa pa ma ma gi tan ng pag ka big sa mga pang ‐
git nang pwer sa at pag sa man ta la sa mga bi tak sa 
ha nay ng kaa way pa ra ma ki pag kai sa sa pan sa ‐
man ta lang mga al ya do at ihi wa lay ang pi na ka ‐
ma sa ma at pi na ka ma lu pit na mga reak syu nar yo. 
Da pat na ting iwa san ang sek tar ya nis mo at ko ‐
man dis mo na tu mu tu koy sa ka ka ya nang mag pa ‐
ki los la mang ng ma li it na aban teng sek syon nang 
hin di na hi hi ka yat ang pang git nang mga pwer sa. 
Sa ka bi lang ban da, da pat na ting iwa san ang bun ‐
to tis mo, re por mis mo at kon ser ba tis mo na na nga ‐
nga hu lu gang ma hu li sa pang gi tang sek syon at bi ‐
gong ia ngat ang re bo lu syo nar yong ka mu la tan ng 

ma sa at ka ni lang de ter mi na syong 
lu ma ban. 

Sa pa mu mu no ng Par ti do, ang 
ma la wak na ma sa ng ma ma ma yang 
Pi li pi no kap wa sa ka lun su ran at ka ‐
na yu nan ay da pat na mag lun sad ng 
mga pa ki ki ba kang ma sa pa ra isu ‐
long ang ka ni lang ka pa ka nan sa 
ha rap ng lu mu lub hang kri sis sa 
eko nom ya at tu mi tin ding pang-aa ‐
pi at pag sa sa man ta la. Ang ka ni ‐
lang mga pa ki ki ba kang pang-e ko ‐
nom ya ay na ka ug nay sa ka ni lang 
pa ki ki ba ka la ban sa pi na ig ting na 
pa nu nu pil da hil kai la ngan ni lang 
ga mi tin ang ka ni lang mga ka ra pa ‐
tan pa ra iha yag ang ka ni lang mga 
hi na ing at ipa ma las ang ka ni lang 
ga lit. Ang ka ni lang de mok ra ti kong 
mga pa ki ki ba ka ay da pat iba yong 
iug nay sa mas ma la wak na re bo lu ‐
syo nar yong la yon. Sa ka bi la ng 
pang gi gi pit, pag ba ban ta at to dong 
ata ke ng ti ra ni kong re hi meng Du ter te, da pat pa ‐
tu loy na lu ma ban ang li gal na de mok ra ti kong mga 
pwer sa. 

Sa ka na yu nan, da pat isu long ng Par ti do ang 
an tip yu dal na pa ki ki ba ka pa ra imu lat at pa ki lu sin 
nang mil yun-mil yon ang ma sang mag sa sa ka at 
mang ga ga wang-bu kid. Ang mga kun di syon sa ka ‐
na yu nan ay hi nog pa ra isu long ang an tip yu dal na 
pa ki ki ba ka ha bang di na ra nas ng ma sang mag sa ‐
sa ka ang mas ma sa sa hol na por ma ng pag sa sa ‐
man ta la at pang-aa pi. 

Ang an tip yu dal na ki lu sang mag sa sa ka ay 
isang ki lu san pa ra sa pag pa pa ba ba ng upa sa lu ‐
pa, pag wa wa kas sa usu ra, pag ku ha ng ma kat wi ‐
rang pre syo pa ra sa ka ni lang mga pro duk to at iba 
pang mga re por mang ag rar yo. Da pat ding la ba ‐
nan ng ma sang mag sa sa ka ang pag pa sok ng mga 
ope ra syong pag mi mi na, plan ta syo n, tu ris mo, 
ener hi ya at iba pang empre sang nag pa pa la yas sa 
ka ni la mu la sa ka ni lang mga sa ka han at lu pa ing 
ni nu no. Ang mga pa ki ki ba kang ito ay bu mu buo sa 
pang ka la ha tang re bo lu syo nar yong pa ki ki ba ka na 
na ka ug nay sa ma la wak at to dong ge ril yang pa ki ‐
ki dig ma at pag bu buo ng mga la ra ngang ge ril ya sa 
ila lim ng pa mu mu no ng Par ti do. Sa pro se so, na ‐
bu buo at na pa ti ti bay ang ba ta yang al yan sa pa ra 
sa pag lu lun sad ng ar ma dong pa ki ki ba ka. Na bu ‐
buo ang an tip yu dal na nag ka kai sang pren te sa 
pa ma ma gi tan ng pag sa lig pa ngu na hin sa ma hi hi ‐
rap at ma ba bang-pang gi tang mga mag sa sa ka at 
mang ga ga wang bu kid, pag hi ka yat sa pang git nang 
sek syon ng mga mag sa sa ka, at pagnyut ra li sa sa 
ma ya ya mang mag sa sa ka pa ra ihi wa lay at wa sa ‐
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kin ang ka pang ya ri han ng mga pa ‐
ngi no ong may lu pa. Bi nu buo ang 
mga re bo lu syo nar yong or ga ni sa ‐
syon ng mga mag sa sa ka, ka ba ta ‐
an, ka ba bai han, ma ngi ngis da at 
mi nor yang ma ma ma yan. Iti na ta ‐
tag ang mga or ga no ng ka pang ya ‐
ri hang pam pu li ti ka alin su nod sa 
lin ya ng nag ka kai sang pren te. 

Ang mga an tip yu dal na pa ki ki ‐
ba ka ay na ka ug nay sa an ti pa sis ta 
at an ti-im per ya lis tang mga pa ki ki ‐
ba ka at na ka ba lang kas sa pag bu ‐

buo ng pam ban sa-de mok ra ti kong nag ka kai sang 
pren te. Ang iba pang mga pat ri yo ti ko at de mok ‐
ra ti kong mga pwer sang hin di mag sa sa ka ay na ‐
mu mu lat, ha bang hi ni hi ka yat ang ma ya ya mang 
mag sa sa ka, at na ki ki pag tu lu ngan sa iba pang di 
maaa sa hang al ya do la ban sa ko mun na kaa way. 

Sa ka lun su ran, da pat ia ngat ng Par ti do ang 
an tas ng ma la wak na an ti-im per ya lis ta at an ti pa ‐
sis tang ki lu sang ma sa ng mga mang ga ga wa, ma ‐
lap ro le tar ya dong ta ga lun sod, es tud yan te at ka ‐
ba ta an, at iba pang in te lektwal at pro pe syu nal na 
may ma ba bang ki ta. Da pat mag lun sad ang ma la ‐
wak na ma sa ng ma la wa kan at sus te ni dong mga 
pa ki ki ba ka sa e ko nom ya na da pat na ka ug nay at 
iti na ta as sa an tas ng mga pa ki ki ba kang pam pu li ‐
ti ka. Pa ngu na hing ka bi lang di to ang mga pa ki ki ‐
ba kang un yon ng mga mang ga ga wa, pa ki ki ba ka 
pa ra sa tra ba ho at pa ba hay ng mga ma ra li tang 
ta ga lun sod, pa ki ki ba ka la ban sa pag ta ta as ng 
pre syo ng mga bi li hin at mat ri ku la sa edu ka syo n, 
at pag pa pa na wa gan pa ra sa lib re at de ka li dad na 
edu ka syo n, ser bi syong ka lu su gan at iba pang ser ‐
bi syong pan li pu nan. Ang mga pa ki ki ba kang ito ay 
nag ka ka ro on ng ka ta ngi ang pam pu li ti kal la lu na 
sa ha rap ng tu mi tin ding pa nu nu pil na nag la la ‐
yong pi gi lan si lang iha yag ang ka ni lang mga hi na ‐
ing at isu long ang ka ni lang mga pa na wa gan. 

Sa ha rap ng ma lub hang kri sis sa ka lu su gan 
at eko nom ya, da pat na mag kai sa at ku mi los ang 
ma la wak na ma sang api pa ra sa kag yat na mga 
re por mang so syo e ko no mi ko ka bi lang ang kag yat 
na dag dag-sa hod, pi nan syal at pang ka lu su gang 
ayu da, sub sid yong so syo -e ko no mi ko, sus pen syon 
o pag pa pa ba ba sa pa ni ni ngil ng upa, pag kan se la 
sa mga utang, lib reng mass tes ting, lib reng pag ‐
pa pa-os pi tal pa ra sa mga nag ka ka sa kit ng Covid-
19, lib reng pag ba ba ku na at iba pang mga hak ‐
bang na may kaug na yan sa ka ni lang ka ga li ngang 
pang ka lu su gan at pang ka bu ha yan. Da pat ni lang 
pa ki lu sin ang ka ni lang ha nay at ilun sad ang ko ‐
lek ti bong mi li tan teng mga pag ki los pa ra pa na gu ‐
tin ang re hi meng Du ter te sa ka ni lang mga pag hi ‐
hi rap at pag du ru sa. Ang iba pang pat ri yo ti ko at 

de mok ra ti kong mga pwer sa, ka bi lang na ang mga 
pe ti bur ges na mga in te lektwal at pro pe syu nal, ay 
da pat na pa ki lu sin pa ra ma ki ba ka pa ra sa ka ni ‐
lang kag yat na de mok ra ti kong mga pa na wa gan at 
su por ta han ang pa na wa gan ng ma sang anak pa ‐
wis. Ang mga mang ga ga wang pang ka lu su gan ay 
da pat mag kai sa at isi gaw ang pa na wa gang dag ‐
dag-sa hod, hazard pay, lib reng tes ting, lib reng 
ba ku na at iba pa. Da pat pa ki lu sin ng mga es tud ‐
yan te at ka ba ta an ang ka ni lang ha nay pa ra la ba ‐
nan ang pag ta ta as ng mat ri ku la at, ka sa ma ang 
mga gu ro, isu long ang pa na wa gan pa ra sa mas 
ma ta as na pam pub li kong sub sid yo pa ra sa pag ta ‐
ta yo ng lig tas-sa-ka lu su gang mga paa ra lan at 
pa hin tu lu tan ang ha ra pang mga kla se, at pa ra sa 
lib reng pa ma ma ha gi ng lib reng mga ka ga mi tan at 
ak ses sa mas ma la wak na ser bi syo sa in ter net 
pa ra su por ta han ang edu ka syong on li ne. 

Ang ma la wak na an ti pa sis tang nag ka kai sang 
pren te ay da pat pa tu loy na pa la ka sin at pa ta ta ‐
gin pa ra lu ma ban. Da pat si lang pa tu loy na ma na ‐
wa gan pa ra sa pag ba ba su ra ng Anti-Ter ror Law 
(ATL), at pag wa wa kas sa kam pan yang pa ma mas ‐
lang sa ila lim ng hu wad na ge ra kontra dro ga, 
ekstra hu di syal na pa ma mas lang, pag-a res to at 
pag ku long sa mga ak ti bis ta, at pag bu bu wag sa 
NTF-ELCAC na na ngu ngu na sa ma du ming ge ra ni 
Du ter te la ban sa di-ar ma dong ma sa. 

Ga mit ang ATL, iti nu tu lak ni Du ter te ang to ‐
dong ili ga li sa syon ng la hat ng por ma ng pat ri yo ti ‐
ko at de mok ra ti kong mga or ga ni sa syon at prog ‐
re si bong mga or ga ni sa syong party-list na ak ti ‐
bong nag pup ro tes ta la ban sa pa sis mo, ka ti wa li an 
at pa nga nga yu pa pa ng re hi men sa mga da yu han. 
Ang mga li gal na de mok ra ti kong pwer sa ay da pat 
han dang ipag tang gol sa abot ng ma ka ka ya ang 
ka ni lang mga li gal na ka ra pa tan ha bang gu ma ga ‐
mit ng mga plek sib le at ma lik ha ing mga pa ma ma ‐
ra an ng pag pa pa tu loy sa pag sa sa ga wa ng pro pa ‐
gan da, pag-oor ga ni sa at pag pa pa ki los pa ra pa la ‐
ka sin ang ka ni lang ka ka ya hang pa mu nu an ang 
ma sa. Dag dag pa, da pat si lang gu ma mit ng mga 
hak bang pa ra ti ya kin ang ka ni lang ka lig ta san ha ‐
bang nag su su long ng pus pu sang pa ki ki ba ka. 
Maaa ri si lang gu ma mit ng mga pa ma ma ra an sa 
ko mu ni ka syon at koor di na syon upang ma kai was 
sa pa ni nik tik ng es ta do. 

Da pat ma bi li sang ku mi los ang Par ti do at la ‐
hat ng re bo lu syong pwer sa pa ra ti ya kin ang ka ‐
lig ta san ng mga tar get ng pam pu li ti kang asa si na ‐
syo n. Maaa ri si lang ikan long ng mga lo kal na yu ‐
nit ng BHB, o kung hin di ka ya, ay ili pat sa ibang 
mga bar yo o er ya sa loob o la bas ng la ra ngang 
ge ril ya. 

Da pat wa lang ka pa gu ran na ting ilun sad ang 
ga wa ing pro pa gan da pa ra ilan tad ng mga ka si nu ‐
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nga li ngan, di sim por ma syon at say war ng kaa way 
na nag la la yong pa hi na in ang di wa ng ma ma ma ‐
yan at ang ka ni lang ka pa sya hang mag lun sad ng 
re bo lu syo n. Ang mga na ka lim bag na kop ya ng 
Ang Ba yan at mga pa ha yag ng Par ti do, BHB at 
NDF ay da pat re gu lar na pa ra mi hin at ipa ma ha gi. 
Gu ma mit ng iba pang mga pa ra an ng pag pa pa ra ‐
mi ga mit ang mga smartpho ne o cellpho ne pa ra 
pa la ga na pin ang AB at iba pang pub li ka syo n, pa ‐
ha yag, mga ba li ta, awit at ibang au dio, bid yo at 
iba pang re bo lu syo nar yo at prog re si bong pro pa ‐
gan da at ma ga ga mit sa edu ka syo n. 

Da pat igi it ng mga re bo lu syo nar yong pwer sa 
ang lin yang ma ka ta ru ngan at pang ma ta ga lang 
ka pa ya pa an at iwak si ang mga ne go sa syon ng pa ‐
sis tang re hi men pa ra sa “pag su ren der.” Da pat 
ni lang igi it na ang nag pa pa tu loy na ar ma dong 
tung ga li an sa ban sa ay ma lu lu tas sa pa ma ma gi ‐
tan la mang ng pag wa wa kas sa mag pag sa man ta la 
at ma pang-a ping sis te ma. Da pat ni lang ilan tad at 
ba ti ku sin ang re hi meng Du ter te sa pag sa sa ra ni to 
sa pin tu an ng ne go sa syong pang ka pa ya pa an bi ‐
lang pa ra an pa ra tu gu nan at re sol ba hin ang ugat 
ng ar ma dong tung ga li an. Da pat ni lang ba ti ku sin 
ang re hi men sa pag ga mit ng bru tal na ma du ming 
dig ma na ki na ka ta ngi an ng mga ar ma dong ata ke 
la ban sa mga di-ar ma dong sil bil yan at ma la wa ‐
kang ma sa sa hol na pang-aa bu so sa ka ra pa tang-
tao. Da pat ni lang ba ti ku sin ang re hi men sa pag ‐
sang ka lan sa “ge ra kontra-te ro ris mo” pa ra sar ‐
han ang usa pang pang ka pa ya pa an. 

Da pat pa tu loy na idi ri he ng Par ti do ang Ba ‐
gong Huk bong Ba yan pa ra tu luy-tu loy na isu long 
ang ma ta ga lang dig mang ba yan sa buong ban sa 
at bi gu in at pam ban sang open si ba ng pa sis tang 
kaa way. Na kala la mang ang kaa way sa as pe tong 
mi li tar, pe ro mas ma hi na sa pu li ti ka. La yon ni ‐
tong pa na ti li hin ang ma pang-a pi at ma pag sa man ‐
ta lang sis te ma at wa la itong su por ta ng ma sa. 
Da pat pa tu loy na ia ngat ng Par ti do ang ka ka ya ‐
nan ng BHB sa pag lu lun sad ng ma la wa kan at to ‐
dong ge ril yang pa ki ki dig ma sa pa tu loy na lu ma la ‐
wak at lu ma la lim na ba seng ma sa. 

Sa pag lu lun sad ng dig mang ba yan, da pat na ‐
ting ma hu say na ikum bi na ang ar ma do at pu li ti kal 
na mga pa ki ki ba ka, ang ga wa ing mi li tar at ga wa ‐
ing ma sa, ang pag pa pa un lad sa ge ril yang pa ki ki ‐
dig ma at pag pa pa ki los sa ma la wak na ki lu sang 
ba yan. 

Da pat imu lat ng Par ti do at BHB ang ma sang 
mag sa sa ka sa mga so nang ge ril ya at ba seng er ya, 
at tu tok na pa mu nu an ang ka ni lang ak ti bo at pus ‐
pu sang pag la ban sa na ka po kus na mga ata ke ng 
kaa way. Da pat ni lang ma hig pit na ga ba yan ang 
ma sa sa mga pa ma ma ra an ng ko lek ti bong pag la ‐
ban, ga mit ang mag ka tam bal na tak ti ka ng li gal 

at ili gal na mga por ma ng ak syo n, 
kumpron ta syon at ar ma dong pag ‐
de pen sa. 

Da pat ma ta tag na paun la rin 
ng Par ti do ang an tip yu dal na pa ki ‐
ki ba kang ma sa bi lang su si sa pag ‐
pa pa ki los at pag ku ha ng su por ta 
at par ti si pa syon ng ma sang mag ‐
sa sa ka sa ar ma dong pag la ban. 
Ang BHB ay pa tu loy na la la kas at 
mag ta ta gum pay na pa ngi ba ba wan 
ang to dong open si ba ng kaa way 
kung ma ka ka ya nan ni tong paun la rin at isu long 
ang ma ka pang ya ri hang an tip yu dal na ki lu san sa 
buong ban sa. Da pat itong mag su mi kap sa pag lu ‐
lun sad ng an tip yu dal na mga pa ki ki ba ka ka hit sa 
mga er yang na sa ila lim ng mga na ka po kus na 
ope ra syo n, at ma ging sa mga er yang ekspan syon 
at re ko be ri. Ang BHB ay da pat ku ma tu wang sa 
ma sa sa pag lu lun sad ng ka ni lang mga kam pan ya 
at pag ta ta tag ng ka ni lang mga or ga ni sa syong 
ma sa at or ga no ng ka pang ya ri hang pam pu li ti ka. 

Da pat na ting si ka ping ia ngat ang ini sya ti ba 
at ka pa si dad ng ma sa na mag lun sad ng mga pa ki ‐
ki ba kang pam pu li ti ka at ita tag ang ka ni lang mga 
or ga ni sa syong ma sa at or ga no ng ka pang ya ri ‐
hang pam pu li ti ka. Ga yun pa man, hin di ito na nga ‐
nga hu lu gan na da pat “i lib re” ang BHB sa ga wa ‐
ing ma sa pa ra mag sa ga wa la mang ng ga wa ing 
mi li tar. Ang BHB ay da pat la ging ma ging ak ti bo 
sa mga ga wa ing pro pa gan da, edu ka syo n, kul tu ra, 
me di kal at pro duk syon ka sa ma ng ma sa. Ang pre ‐
sen sya at par ti si pa syon ng BHB ay da pat la ging 
ma ki ta ha bang inaa la la yan ni la ang ma sa sa pag ‐
lu lun sad ng ka ni lang mga pa ki ki ba ka. 

Da pat isus ti ne ng Par ti do ang ga wa in sa pu ‐
li ti ka sa loob ng BHB pa ra ita as ang re bo lu syo ‐
nar yong ka mu la tan at de ter mi na syon ng mga Pu ‐
lang man di rig ma. Da pat iwa san ng mga yu nit ng 
BHB na nagtatagal na na ka hi wa lay ang ka ni lang 
mga man di rig ma sa ga wa ing ma sa na nag pa pa hi ‐
na sa ka ni lang mi li tan sya at nag pa pa ba ba sa ka ‐
ni lang ka li dad sa pu li ti ka. Ha nga rin ng mga Pu ‐
lang man di rig ma ang ma pa la pit sa ma sa at mag ‐
sil bi sa ka ni la sa ka ni lang mga pa nga ngai la ngan 
at pa ki ki ba ka sa araw-a raw. Da pat ire kul ta sa 
Par ti do ang mga aban teng ele men to sa ha nay ng 
mga Pu lang man di rig ma. Da pat ita yo at ikon so li ‐
da ang mga sa ngay ng Par ti do sa ba wat kum pan ‐
ya ng BHB. 

Da pat pa tu loy na pa mu nu an ng Par ti do ang 
BHB pa ra ig pa wan ang mga prob le ma ng pag ku ‐
long ng sa ri li sa ma ki tid na er ya sa pa ma ma gi tan 
ng sus te ni dong ekspan syon sa ba gong mga er ya 
at pag re ko ber sa lu mang mga te ri tor yo. Maa ring 
ili pat ng BHB ang lu gar ng ope ra syon ni to ka pag 
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na ha ha rap sa kon sentra dong la kas 
ng kaa way sa isang er ya, ha bang 
ipi nag pa pa tu loy ang ga wa in sa pu ‐
li ti ka sa er yang ki nu kub kob ng mga 
pa sis tang tro pa at nag lu lun sad ng 
na pa pa na hon at ak mang mga ar ‐
ma dong ata ke la ban sa mga pa sis ‐
tang tro pa. Da pat pa mu nu an ng 
Par ti do ang BHB sa pag bu buo ng 
ba gong mga la ra ngang ge ril ya at 
pag sa sa ga wa ng ki na kai la ngang 
reor ga ni sa syon sa la kas-kum pan ‐
yang mga la ra ngang ge ril ya sa 
loob ng mga sub re hi yon pa ra ti ya ‐

kin ang ak mang ba lan se ng ga wa ing ma sa at ga ‐
wa ing mi li tar at tu luy-tu loy na ekspan syon at 
pag la ki ng BHB at mga te ri tor yo ni to. 

Da pat pa la ka sin ng Par ti do ang diwa at pos ‐
tu rang opensibo ng BHB sa pa ki ki dig mang ge ril ya. 
Kai la ngan ni tong ma ku ha ang ini sya ti ba at itak da 
ang tyem po ng dig ma. Da pat itong mag lun sad ng 
mga tak ti kal na open si ba pa ra big wa san ang ma ‐
hi hi nang ba ha gi ng kaa way pa ra ma ti yak ang ta ‐
gum pay, ma ka pag pa la kas at ma ti yak ang tu ‐
luy-tu loy na pag la ki ng BHB. Da pat ma pa du go ng 
BHB ang kaa way sa isang li bong su gat at pag ba ‐
ya rin sa la hat ng mga kri men ni to. 

Da pat ma ngu na ang Par ti do sa pag ki kin tal ng 
di sip li na sa BHB. Maii wa san ni to ang mga de pen ‐
si bong la ba nan sa pa ma ma gi tan ng ma hig pit na 
pag su nod sa di sip li na sa la hat ng pa na hon. Da pat 
ni tong ipa wa lam bi sa ang mo der nong mga ar mas 
ng kaa way sa pa ma ma gi tan ng pag ka ka it di to ng 
asin ta dong mga tar get. 

Da pat pa tu loy na mag pa ka da lub ha sa ang 
BHB sa mga tak ti ka ng kon sentra syo n, dis per sal at 
pag li li pat pa ra mai wa san ang pa ngu na hing pwer ‐
sang pa na gu pa ng kaa way, itu lak itong su mun tok 
sa ha ngin sa ka ni lang ma la ki han at ma ga gas tos na 
ope ra syo n, at pag ka ta pos ay sa la ka yin ang mas 
ma hi hi nang pwer sa ni to mu la sa gi lid o li ku ran. 

Da pat pa la ka sin ng Par ti do ang pa mu mu no 
ni to sa an tas-re hi yon, sub re hi yon at la ra ngang 
ge ril ya, at sa iba’t ibang an tas ng ku mand at yu ‐
nit ng BHB. Da pat epek ti bong ma pa mu nu an ng 
Par ti do ang BHB sa pag ta ta yo ng mga sub re hi yon 
bi lang mga teat ro ng dig ma pa ra ma ti yak ang ba ‐
lan se at koor di na syon sa pa gi tan ng mga la ra ‐
ngang ge ril ya, pa ki ki ba ka sa pu li ti ka at mi li tar, at 
sa mga lu gar na in ter yor at ka pa ta gan. 

Da pat ita as ng BHB ang ka pa si dad ni to sa 
pag de dep loy ng mga pwer sa alin su nod sa mga 
alin tun tin sa istruk tu ra ng pwer sa ng Par ti do pa ‐
ra ma ti yak ang was tong ba lan se ng ga wa in sa pu ‐
li ti ka at mi li tar, at pa ra ma hig pit na ma pa na ti li 
ang ini sya ti ba at plek si bi li dad sa pag de dep loy ng 

mga yu nit ng BHB sa pag su su long ng pa ki ki dig ‐
mang ge ril ya. Isa itong su sing tung ku lin ng Par ti ‐
do sa pag di di re he ng dig mang ba yan. 

Kai la ngan mag bi gay ta yo ng dag dag na aten ‐
syon sa pag lu lun sad ng ga wa ing pu li ti ka at pro ‐
pa gan da sa ha nay ng mi li tar, pu lis at pa ra mi li tar. 
Ma yor ya sa ka ni la ay nag mu mu la sa inaa ping 
mga uri. Ma ra mi ang du ma ra nas ng pang-aa pi at 
pang-aa bu so ng na ka ta ta as na mga upi sya l. Ma ‐
la pit si la sa ma sang anak pa wis at ma da las na 
may ro ong mga ka mag-a nak sa re bo lu syo nar yong 
mga or ga ni sa syong ma sa. Da pat si lang imu lat sa 
pa ma ma gi tan ng pag la lan tad sa ka bu lu kan ng 
na ha ha ring sis te ma na ka ni lang pi nag si sil bi han 
at ipi na na na ti li. Da pat na tin si lang hi ka ya tin pa ‐
ra mau naa wan ang pag ka ma ka ta ru ngan ng ar ‐
ma dong re bo lu syon na isi nu su long ng ka ni lang 
mga ka pa tid sa uri at ma na wa gan sa ka ni la na 
tu mi gil sa pag sa sa ga wa ng pa sis tang mga kri men 
la ban sa ma ma ma yan. Da pat ipag pa tu loy ang 
ma lu wag na pagtra to ng BHB sa mga na bi bi hag 
na kaa way pa ra ipa ki ta sa ka ni la na wa la si lang 
da pat ika ta kot sa pag su ko kung na su su kol, at 
hin di ni la kai la ngang ma ki pag pa ta yan sa mga sa ‐
gu pa an sa pa gi tan ni la at ng BHB. Da pat na ting 
isis te ma ti sa at ita as ang an tas ng pag pa pa ba lik ‐
tad pa ra du ma mi ang mga tro pa ng kaaa way na 
la la bas sa ser bi syo at ba ba ling sa re bo lu syo n. 

Da pat pa tu loy na ma ki pag-ug na yan ang Par ‐
ti do sa mga pwer sang an ti-im per ya lis ta at re bo ‐
lu syo nar yo sa buong mun do. Kai la ngan na ting 
mag-a bot ng la hat ng por ma ng pa ki ki pag kai sa at 
tu long sa la hat ng inaa ping ma ma ma yan sa ka ni ‐
lang pakikibaka pa ra sa ka la ya an, de mok ra sya at 
so sya lis mo la ban sa nag ha ha ring reak syu nar yong 
mga es ta do sa ka ni-ka ni lang mga ban sa. Ka sa bay 
ni to, kai la ngan na ting mag ti pon ng sim pat ya at 
su por ta pa ra sa pa ki ki ba ka ng ma ma ma yang Pi li ‐
pi no la ban sa pa sis tang re hi meng US-Du ter te pa ‐
ra la lu pa itong ihi wa lay sa in ter na syu nal na ko ‐
mu ni dad. 

Ha bang pi na ngu ngu na han at isi nu su long ng 
Par ti do ang de mok ra ti kong re bo lu syong ba yan, 
kai la ngang han da itong su ma gu pa sa mas ma la ‐
la ki at mas ma sa hol na kontra-re bo lu syo nar yong 
pa na na la kay. Bi lang ka sa lu ku yang ta ga pa ma ha ‐
la ng nag ha ha ring reak syu nar yong es ta do, gi na ‐
ga mit ng re hi meng US-Du ter te ang buong ma ki ‐
nar ya ng es ta do pa ra ilun sad ang isang ma du ‐
gong kam pan ya pa ra wa sa kin ang Par ti do, ang 
Ba gong Huk bong Ba yan at ang re bo lu syo nar yong 
pwer sa ng ma ma ma yan. Pi na ngu ngu na han ng 
wa lang ka bu su gang ti ra nong si Du ter te ang 
kontra-re bo lu syo nar yong ge ra na nag si sil bi sa 
sa ri li ni tong la yu ning mag ka mal ng dag dag na 
ya man at ka pang ya ri han, at pa na ti li hin ang kan ‐
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yang di nas ti yang  pampu li ti ka. Lu mi lik ha si ya ng 
ma la la lim na kontra dik syon at bi tak sa loob ng 
nag ha ha ring sis te ma na nag bu bun sod na man ng 
mga kun di syong hi git na pa bo rab le sa pag su su ‐
long ng re bo lu syo n. 

Sa pa mu mu no ng Par ti do, ti yak na iigting ang 
re bo lu syo nar yong mga pa ki ki ba kang ma sa sa da ‐
ra ting na taon. Ang ma lub hang so syo -e ko no mi ‐

kong kun di syon ng ma ma ma yan sa git na ng pan ‐
dem ya at su nud-su nod na ka la mi dad ay isang ku ‐
mu ku long bul kan na na pi pin tong su ma bog nang 
may ma tin ding pag nga nga lit. Sa pa ngu ngu na ng 
Par ti do, de ter mi na do ang ma la wak na ma sa ng 
sam ba ya nan na la ba nan ang pa sis tang mga ata ‐
ke, pa bag sa kin ang re hi meng US-Du ter te at isu ‐
long ang dig mang ba yan.


