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Papigsaen ti Partido! 
Idauloan ti masa iti 
dumaldalluyon a 
pannakilaban tapno 
rebbeken ti pasista 
a rehimen nga US-
Duterte! Iyabante ti 
rebolusyon!

 NAPNUAN REBOLUS-
lusyonaryo  a bara ken 

determinasyon, ti Komite 
Sentral ket ited na ti 

kabaraan a kablaaw kadagiti 
amin a kameng ken kadre ti 

Partido iti okasyon ti maika-52 nga 
anibersaryo ti Partido Komunista 

ti Pilipinas (PKP). Rebolusyonaryo a 
kablaaw met ti iyawat mi kadagiti amin a 

Nalabbaga a mannakigubat ken kumander 
ti Bagong Hukbong Bayan, dagiti kameng ti 

National Democratic Front of the Philippines 
(NDFP), dagiti aktibista ti nailian demokratiko 

a tignayan, dagiti gagayyem ken alyado iti uneg ti 
pagilian ken ballasiw-taaw ken dagiti rebolusyonaryo 

a mannakigubat iti sangalubongan.

Komite Sentral
Partido Komunista ti Pilipinas
Disyembre 26, 2020
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Iti daytoy nga okasyon, salsaludoan mi dagiti 
amin a bannuar ken martir ti Partido ken rebolusyon 
a Pilipino. Mangmangted kami ti naisangsangayan 
a pammadayaw kada Ka Julius Giron, Ka Fidel 
V. Agcaoili, Ka Eugenia Magpantay, Ka Agaton 
Topacio, Ka Randall Echanis ken dadduma pay a 
rebolusyonaryo a mannakigubat ken aktibista a 
nangted iti sibubukel a biag da a nagserbi iti umili  
ken iti nailian-demokratiko a tignayan. Rambakan 
tayo ti biag ken ti saan a marukod a pinaset da iti 
panangiyabante ti nailian a demokrasya.

Iti nasurok a 50 (limapulo) a tawen, 
natibker nga indauloan ti Partido ti demokratiko 
a rebolusyon ti umili iti Pilipinas. Nakaurnong 
kadagiti saan a mabilang a balligi ken naaramid 
na iti panangibangon ti Partido basar iti linya ti 
ideolohiya ti Marxismo-Leninismo-Maoismo, iti 
panangbuangay ken panangidaulo iti soldado ti 
umili ken iti gubat ti umili ken iti panangibangon 
ken panangpalawa iti NDFP.

Nauneg a nakaramut ti Partido kadagiti dasig 
a mangmangged ken manipud iti amin a masa nga 
anakling-et ken agtultuloy nga agor-organisa ken 
agpatpatignay (agmobmobilisa) iti dalan ti nailian-
demokratiko a rebolusyon. Ti pannakidangadang 
tapno gibusan ti malakolonyal ken malapyudal 
a sistema ken rebbeken ti manangirurumen ken 
manangidadanes a nagtipon a naindasigan a 
panagturay ti dadakkel a burgesya komprador, dasig 
nga appo’t daga ken dagiti burukrata kapitalista 
ket kasapulan unay kabayatan a ti krisis ti agar-
ari a sistema ket agtultuloy nga umun-uneg ken 
kumarkaro. 

Agtultuloy nga agpappapigsa ti Partido iti 
ideolohiya, pulitika ken organisasyon. Iti laksid ti 
naranggas a panagraut ti kabusor, ti Partido ket 
agtaltalinaed a solido ken natibker, agkaykaysa ken 
determinado nga idauloan ti proletaryado ken ti 
maidadanes a masa a Pilipino iti panangisayangkat ti 
rebolusyonaryo a pannakidangadang ken aggun-od 
ti daddadakkel a balligi. Kabayatan na, dagiti kadre ti 

Partiko ket agtaltalinaed 
a kritikal-iti-bagi ken 
determinado a rimbawan 
dagiti pagkapuyan 
ken kamali tapno mas 

epektibo nga iduloan ti umili kadagiti pannakilaban 
ti masa ken armado a pannakidangadang.

Ti Partido ken ti sangalubongan a tignayan a 
komunista ket sia-ammo iti krisis a mangbalbalkot iti 
sibubukel a sistema a kapitalista, ti rinuker a bugas 
na ket naan-anay a naibutaktaken gapu iti pandemya 
a Covid-19 ken pannakapaay dagiti reaksyunaryo 
nga estado a mangsango a husto iti krisis a 
nangibunga iti awan kapada na a panagrigrigat ti 
masa nga anakling-et iti sangalubongan. Ti krisis 
ket mangibungbunga ti pannakagungon dagiti agar-
ari a rehimen ken parparegtaen na ti nalawa a 
panaglaban iti nadumaduma a paset ti lubong. Adda 
dagiti kondisyon para iti daddadakkel a dalluyon 
dagiti rebolusyonaryo a pannakilaban ti masa ken 
panagibangon ken panagpatibker dagiti partido 
komunista nga addaan kabaelan nga idauloan ti 
higante a bilang dagiti mangmangged ken masa 
nga anakling-et kadagiti sentro ti imperyalista, ken 
dadduma pay a kapitalista a pagilian ken kadagiti 
atrasado a pagilian a malakolonyal ken malapyudal.

Iti naglabas a tawen, ti krisis ti agar-ari a 
sistema a malakolonyal ken malapyudal a pinakaro 
ti rehimen nga US-Duterte babaen kadagiti kontra-
umili, militarista ken neoliberal a panangsango 
iti pandemya a Covid-19 ken ti isasangbay dagiti 
nagsasaruno a kalamidad. Ti nalawa a masa a Pilipino 
ket agsagsagrap ti narigrigat a baklayen a kasasaad 
gapu iti awan kapada na a panangidadanes ken 
pananggundaway ti imperyalismo, pyudalismo ken 
burukrata kapitalismo. Napalalo nga ayat ti nalawa 
a masa a gibusan ti panagrigrigat da.

Tapno ipreserba ti rinuker ken napno-iti-krisis 
nga agar-ari a sistema ken tapno makapagtultuloy 
iti nalawa a korapsyon ken panaggamrud, pinakaro 
ti rehimen a Duterte ti kontrakomunista a panagraut 
iti nalawa a masa iti langa ti terorismo ti estado ken 
de facto a linteg militar (martial law). Inpauneg 
na ti sibubukel nga estado ken gimong iti naan-
anay a militarisasyon ken kinapasista. Madama nga 
ipatpatungpal na dagiti plano ken addang tapno 
agtalinaed iti turay (ni Duterte) ken ti dinastiya na iti 
labes ti 2022. Ti panggep ket lumiklik iti pannakausig  
kadagiti saan a mabilang a krimen ken paatiddogen 
pay ti panagturay na a naranggas ken napnu ti 
korapsyon. Pinakaro ti reaksyunaryo nga estado ti 
pulitikal a panangikuspil tapno lapdan ti umad-adu 
a panagalsa ti masa. Nabannuar a tumaktakder 
ti umili a Pilipino ken rebolusyonaryo a tignayan 
iti biag-ken-patay a pannakilaban. Agtaltalinaed 
ti napakapaborable a kasasaad tapno iyabante ti 
rebolusyon.
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iti Covid-19 ket nagresulta iti panagkaro ken 
panaguneg ti krisis ti sangalubongan a kapitalista 
a sistema ken nagbunga ti nakaro a panagrigat iti 
ginasut a milyon a mangmangged, mannalon ken 
masa nga anakling-et.

Sakbay pay ti pandemya a Covid-19, 
agsagsagrapen ti sangalubongan a kapitalista 
a sistema ti napaut a resesyon, istagnasyon, 
ken nabuntog a panagabante manipud idi 
sangalubongan a krisis iti pinansya ken ekonomya 
idi 2008. Dagiti naglabas a tawen ket nakakitaan 
ti dakkel nga imbentaryo dagiti saan a mailako a 
produkto, pannakalugi dagiti dadakkel a kumpanya, 
panagtitipon ken pannaka-alun-on dagiti kumpanya, 
pannakabaybay-a ken pannakadadael dagiti makina 
ken pabrika ken nasaknap a dis-
empleyo.

Dagiti lockdown, panagserra 
dagiti internasyunal a byahe ken 
dadduma pay nga addang tapno 
labanan ti pandemya a Covid-19 
ket nagresulta iti kakaruan 
a sangalubongan a resesyon 
manipud iti Great Depression 
ti dekada 1930. Ti madama a 
resesyon ket nalawlawa ken 
adda kagiddan na a panagsuwek 
ti agarup amin nga ekonomya. 
Patta-patta ti International 
Monetary Fund a bumaba ti 
5% ti sangalubongan a gross 
domestic product (GDP wenno 
pangkabuklan a balor ti lokal a 
produksyon) itatta a tawen, a 
nakarkaro iti 0.1% a panagbassit 
ti GDP idi 2009 a simmaruno iti 
krisis ti pinansya. Manamnama 
a kumarkaro pay ti kinarigat a 
mangibunga ti nakaro nga epekto 
iti pisikal ken mental a salun-at ti 
umili, ken uray iti edukasyon ken 
pagimbagan ti agtutubo. 

Lumawlawa a pannakilaban iti tengnga ti 
sangalubongan a kapitalista a resesyon

Ti pandemya a Covid-19 ken ti napaay a panangsango ti kaaduan a reaksyunaryo nga estado 
iti krisis ti salun-at publiko ket nangpakaro iti krisis ti sangalubongan a kapitalista a sistema. 
Nagresulta dagitoy iti nalawa a pannakawara dagiti produktibo a puersa gapu ta nagsardeng ti 
produksyon a bunga ti nabayag a lockdown. Kaaduan kadagiti pagilian ket nagresulta iti nakarkaro 
a langa ti panangidadanes ken pananggundaway ken mangpatpataud ti kondisyon  para iti nasaknap 
a panaglaban ti masa.

Ti napartak a sumaksaknap a sakit ket tinamaan 
na ti lubong a nailumlom iti krisis ken kinaruker 
(kinabulok). Napartak na a ginulo dagiti publiko 
a sistema iti salun-at a nasurok tallon a dekada a 
kimmapsut gapu iti panangkissay kadagiti subsidyo 
iti uneg ti neoliberal nga annuroten a nangiduron 
iti serbisyo iti salun-at manipud serbisyo para iti 
gimong nga agturong iti tay-ak ti kapitalista tapno 
agpespes ti ganansya. Ti saan a nakasagana ken 
agkurkurang a para iti publiko a sistema ti salun-at 
ket napartak a naibus gapu iti napartak a panagadu 
dagiti kaso ti Covid-19.

Gapu iti daytoy, naawanan dagiti gubyerno 
ti kabaelan wenno saan da a kayat ti mangilatang 
ti umanay a rekurso a pinansya ken tao tapno 
ipatungpal ti demokratiko a panangsango iti publiko a 
salun-at, kagiddan dagiti addang a sosyo-ekonomiko 
kas ti subsidyo kadagiti naawanan ti trabaho 
ken pagsapulan. Nakarkaro pay, ginundawayan 
dagiti awtoritaryan a rehimen ti pandemya gapno 
aggamgam kadagiti nayon a bileg ken agipataw 
kadagiti naulpit nga addang.

Agtultuloy a sumaksaknap ti pandemya ken 
mapilpilay dagiti pagilian iti sangalubongan. 
Nasuroken a 79 milyon ti naakaran ti Covid-19 
bayat a nasuroken a 1.7 milyon ti natay gapu iti 
sakit. Napartak nga immadu ti bilang ti naakaran 
manipud Oktubre, kangatuan ditoy ti nailista 
iti United States. Maammuan pay laeng no 
mapasardeng  wenno mapabuntog ti panagwaras 
ti virus dagiti bakuna a rinugyan a partuaten dagiti 
sumagmamano a kumpanya a parmasyutika. Nagi-
innuna iti panagpartuat ken panaggatang kadagiti 
bakuna kontra Covid-19 dagiti babaknang a 
kapitalista a pagilian kas pamuspusan iti panangbiag 
manen iti bukod da a nailian nga ekonomya. Idi pay 
Setyembre, agarup kagudua ti 5.3 bilyon a doses ti 
bakuna ket inreserba ti sumagmamano a nabaknang 
a pagilian nga addaan 13% laeng ti sangalubongan.

Ti kinaawan ti kabaelan ti kaaduan a 
reaksyunaryo nga estado a timbangen dagiti addang 
iti ekonomya ken publiko a salun-at kas sungbat 



4 Disyembre 26, 2020      ANG BAYAN

Sakbay a dimteng ti tawen 2020, agpababan 
ti garaw ti sangalubongan nga ekonomya no 
rukoden basar iti taray ti direkta a gangannaet 
a panagpuonan. Manipud US$2 trilyon idi 2015, 
nagsuwek daytoy nga  agturong iti US$1.6 trilyon 
idi naglabas a tawen ken manamnama a bumaba pay 
agingga na US$1 trilyon itatta a tawen, kas kababa 
ti naitala idi 2005. Ti panagpuonan iti operasyon 
dagiti baro nga empresa ket nagsuwek iti 30%.

Ad-adda a pinauneg ti sangalubongan a 
resesyon ti padron ti ekonomiko nga istagnasyon. 
Ti optimistiko a patta-patta ti IMF ken dadduma 
pay nga ahensya nga imperyalista a ngumato ti 4 
agingga ti 5% ti ekonomya iti sumaruno a tawen 
ket nakabasar iti pagarup a no maaddaan ti bakuna 
kontra Covid-19 ket sumaruno ti pannakaikkat 
dagiti lockdown, panaglukat dagiti nagbeddengan 
ken makipagtagilako manen. Iti panagtaray manen 
ti ekonomya manipud awan (sero), talaga nga 
agpositibo dagiti numero, agsubli laeng kadagiti 
sigud a padron ti istagnasyon ken nabuntok a 
panagdakkel sakbay ti pandemya, nangruna iti 
sango dagiti pangta ti nasaknap a pannakalugi ken 
nakaro a panagbaba ti suweldo ken sapul (kita/
income) dagiti mangmangged ken anakling-et.

Adda pay laeng sobra a suplay dagiti kangrunaan 
a produkto kas ti langis, asero, dagiti semiconductor, 
produkto ti agrikultura, lugan ken eroplano, 
kasta met ti serbisyo para iti transportasyon ken 
komunikasyon. Ti kapasidad iti produksyon ket 
agtultuloy a ngumatngato a bunga ti nayon a puonan 

dagiti agririsiris a monopolyo 
kapitalista kadagiti baro a 
teknolohiya (robotics, artificial 
intelligence, nanotechnology 
ken dadduma pay) adayo a sobra 
iti kasapulan a guyguyoden 
ti panagsuek ti sapul dagiti 
pamilya ken pannakalugi dagiti 
babassit ken kalkalaingan na a 
negosyo.

Dagiti kumpanya iti 
teknolohiya a digital ket 
nagbenepisyo met kadagiti 
restriksyon iti pandemya gapu 
iti panaglobo ti panagkasapulan 
kadagiti serbisyo iti internet 
iti panawen ti lockdown 
(deliveries ken dagiti serbisyo 
mainaig ti online a trabaho 
ken kumperensya). Numampay 
kasta, iti dakdakkel nga aspeto 

ti ekonomya nga agpatpataud ti balor, nakaro a 
nagsuek (bimmaba) ti nailako (sales) ken ganansya. 
Saan nga immanay ti kalkalaingan na a panagregta 
ti pannakailako dagiti produkto nga agrikultural 
ken metal bunga ti panaglukay dagiti lockdown ken 
panaglukat dagiti nagbebeddengan ti lumawlawa a 
baet ti suplay ken kasapulan iti dadduma pay a tay-
ak ti produksyon.

Iti partikular, manamnama a ngumato iti US$44 
tunggal bariles ti presyo ti langis iti sumaruno 
a tawen (manipud iti abereyds a US$41 tunggal 
bariles itatta a tawen) nga adayo a nababbaba 
latta ngem ti US$61 tunggal bariles a naitala idi 
2019. Daytoy ket iti laksid ti agresibo a maniobra 
ti OPEC ken Russia tapno pabassiten ti produksyon. 
Nangrugi a dimmakkel ti mailako a semiconductor 
itatta a tawen 2020, kalpasan a bimmaba daytoy idi 
2018, gapu iti dakkel a kasapulan dagiti lugan nga 
awan ti agmaneho, dagiti bambanag a dumalan iti 
internet (internet of things), dadakkel a data ken 
napartak a wireless a komunikasyon, ngem posible 
a saan na mabatogan ti manamnama a kangatuan 
a panagdakkel iti produktibidad a manamnama 
no dumanon ti 2021. Agtultuloy a ngimmato ti 
sangalubongan a kabaelan nga agpataud ti asero 
itatta a tawen, nangruna iti China, iti laksid ti 
panagsuwek ti panagkasapulan, ken manamnama 
nga agbunga iti baet ti sobla a suplay a 700milyon a 
metriko-tonelada (manipud iti 514 milyon a metriko 
tonelada idi naglabas a tawen).

Naisangsangayan iti pakasaritaan ti tukad 
a dinanon ti kinaawan trabaho ken napakaro a 
pananggundaway kadagiti mangmangged. Pinatta-
patta ti International Labor Organization (ILO) 
nga iti tengnga ti 2020, dumanon iti 495 milyon a 
mangmangged ti naawanan trabaho. Pinatta-patta 
met daytoy nga adda 1.6 bilyon a mangmangged 
a nababa ti sapul da iti “impormal a sektor” 
ti nakaro a naapektaran ti pannakagundaway 
wenno permanente a naawan ti pagsapulan. 
Kimmaro ti panaggundaway iti pagteggedan iti 
langa ti panangnayon ti aldaw ti panagtrabaho 
babaen iti pelksible a panagtrabaho, work-from-
home (agtrabaho iti balay da) ken dadduma pay a 
wagas ti panagtrabaho a saan a sumrek iti opisina 
(wenno pagtrabahuan), panagkissay ti gasto iti 
produksyon babaen ti panangibaba ti sueldo wenno 
panangitantan ti naikeddeng a pannakaingato 
daytoy. Patta-patta ti ILO a natakder (sharp) ti 
panagsuek ti sueldo nga 11% wenno kabatog ti 
US$3.5 trilyon iti umuna a tallo a kuarto ti tawen.

Bimmaba ti bilang dagiti maim-empleyo a 
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migrante a mangmangged itatta a 2020. Mapatta-
patta nga agsuek ti 7.2% (agturong ti ES$508 bilyon) 
ti remitans kadagiti atrasado a pagilian ken bumaba 
pay daytoy ti 7.5% (US$470 bilyon) iti 2021. Adda 
3 milyon a migrante  iti sangalubongan a naawanan 
trabaho ti saan a nakaawid iti pagilian da iti panawen 
dagiti lockdown iti nasapa a paset ti tawen.

Iti pannakalugi ti umad-adu a dadakkel a 
korporasyon a pakairamanan dagiti airline, dagiti 
pagtagilakuan ken mall, restoran, gym, dagiti 
kumpanya iti turismo ken pagliwliwaan ket ad-adda 
a maikonsentra iti ima ti sumagmamano a dadakkel 
a kapitalista ti kapital ken kinabaknang. Ti balor ti 
30 kababaknangan a bilyonaryo ket dakdakkel no 
maiyarig iti 4 a bilyon a karirigatan nga umili wenno 
nasurok a kagudua ti populasyon ti lubong.

Bulnerable ti sangalubongan a sistema a 
kapitalista iti “debt shock” (wenno pannakabigla  
iti utang) kadagiti sumaruno a tawen. Napartak 
a dumakkel ti gatad ti sangalubongan nga utang 
kadagiti naglabas a mano bulan. Ngimmato ti 
US$11 trilyon ti sangalubongan nga utang gapu iti 
panagkamakam dagiti pagilian nga agpataud ti pondo 
tapno sangoen ti pandemya, a binatogan ti IMF, 
ADB ken dadduma pay nga institusyon-pinansyal 
ti panaglukay kadagiti rekisito ken panagpautang 
iti nasurok US$1 trilyon, uppat a beses a dakdakkel 
no iyarig iti inpautang daytoy idi sangalubongan a 
krisis iti pinansya idi tawen 2008.

Awan kapada na a kadakkel dagiti agdama 
nga utang. Manipud iti US$255 trilyon wenno 
322% ti sangalubongan a GDP idi 2019, mapatta-
patta a dumanon iti US$277 trilyon wenno 365% ti 
sangalubongan a GDP iti panagleppas ti tawen. Idi 
napalabas a tawen, agarup 70% ti sangalubongan 
nga utang ket kukua dagiti abante a kapitalista a 
pagilian. Ti saan a mabayadan nga utang, kagiddan 
dagiti pangmabayagan nga epekto dagiti lockdown 
iti ekonomya, ket mangpadpadakkel iti posibilidad 
ti “debt shock” iti masakbayan no sadino a ti bigla 
a panagdakkel dagiti kasapulan a mabayadan ket 
agresulta iti aduan a pagilian a saan a makabayad 
ti utang kadagiti gubyerno man, korporasyon wenno 
pribado nga indibidual, ken ti napartak a panagiruar 
dagiti portfolio a kapital, nga agresulta iti krisis 
ti pannakaibus ti kuarta nga agturong kadagiti 
depisito iti pinansya ken pannakarippuog ti lokal a 
produksyon.

Ti pannakabigla iti pandemya itatta a 2020 
ket pinakaro na ti istagnasyon ken nabuntog a 
panagdakkel kadagiti sangalubongan a sentro ti 
kapitalismo. Dagitoy a pagilian ket marigatan da 

a mangbaklay ti utang a kabatog iti 432% dagiti 
nagtitipon a GDP da. Mapatta-patta a kabatog 
ti sangalubongan nga ekonomya ti kabuklan nga 
utang publiko wenno utang ti estado (kangatuan 
iti pakasaritaan) a mangponpondo kadagiti 
subsidyo a kasla-Keynesian kadagiti korporasyon 
ken aggatgatang iti panggep a maliklikan ti 
pannakarippuog ti ekonomya da. Dumakkel pay ti 
utang publiko kadagiti sumaruno a tawen, gapu iti 
isagsaganan dagiti gubyerno a pakete tapno alawen 
(ikkan subsidyo) dagiti industriya a kangrunaan 
a naapektaran ti krisis kas ti dadakkel a transpot, 
airlines ken dadduma pay.

Ti ekonomya ti US ket kimsen (shrank/
bimmassit) ti 31.4% iti maikadua a kuarto ti tawen, 
kakaruan manipud iti immuna a naaddaan ti rekord 
idi 1947. Kakaruan ti epekto ti pandemya iti US no 
sadino ket dumanon ti 19 milyon ti naakaran ken 
nasurok 334,000 ti natay. Kalpasan a gimmasto ti 
dumanon iti US$3 trilyon idi Abril-Setyembre tapno 
ibangon ti ekonomya, mapatta-patta a dumanon 
iti US$3.3 trilyon ti depisito ti gubyerno a US iti 
agdama a tawen, wenno tallo 
a beses nga ad-adu no iyarig iti 
naglabas a tawen. Naikeddeng 
manen a gumasto ti $900 bilyon 
ti pondo a “pangparegta” 
(stimulus) tapno masalbar 
(bailout) dagiti kumpanya ken 
paretaen ti panaggasto ti umili. 
Kalpasan a kimsen (contract) ti 
ekonomya iti maikadua a kuarto, 
dimmakkel daytoy ti 33.4% iti 
maikatlo a kuarto ngem kimsen 
(contract) pay iti 5% iti maudi 
a kuarto, ken manamnama nga 
agsardeng (stagnate) wenno 
kumsen pay iti umuna a kuarto 
ti 2021. Dimmanon ti 62 milyon 
a mangmangged nga Amerikano 
ti naawanan trabaho manipud 
Marso, ken 25 milyon ket umaw-
awat ti subsidyo ti awanan-
empleyo (awan-panggedan). 
Dumanon ti 22 milyon a 
pamilya ti naiyulat nga awanan 
umanay a taraon (14 milyon ti 
addaan anak) ken 12 milyon ti 
naawanan iti seguro a medikal 
(health insurance). Manipud 
US$71 trilyon idi 2019, posible 
a ngumato nga agturong US$80 
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trilyon ti utang ti US iti panaggibus ti 2020 wenno 
agarup kadakkel ti ekonomya na. Iti daytoy met 
a panawen, dimmakkel ti kinabaknang ti 644 a 
bilyonaryo nga Amerikano manipud $931 milyon nga 
agturong ti US$3.9 trilyon manipud Marso, kabatog 
ti kabuklan a kinabaknang ti akimbaba a kagudua 
wenno 165 milyon nga Amerikano.

Ti kabuklan nga utang dagiti pagilian iti 
Europe ket mapatta-patta a dumanon ti US$53 
trilyon. Agtultuloy daytoy a mangilumlumlom 
kadagiti pagilian a kas ti Greece, Spain ken Ireland. 
Nagipatungpal kadagiti addang dagiti estado ditoy 
tapno ikkan subsidyo ti sueldo dagiti mangmangged 
a dumanon ti 59 milyon nga apektado ti panagkissay 
ti oras ken sueldo, apagapaman wenno permanente 
a naikkat iti panawen ti lockdown ken panangiserra 
dagiti pagilian da (border closure). Numampay 
kasta, naitantan laeng dagiti nasaknap a 
pannakaikkat a manamnama nga umadu no naibusen 
dagiti subsidyo. Dagiti dadakkel a kumpanya ket 
nagikkat wenno manamnama nga agikkat pay ti 
rinibribu a mangmangged, maibilang ti Lufthansa 
(22,000), Renault (14,600), British Petroleum 
(10,000), Air France-KLM (7,500) ken dadduma 
pay. Ti United Kingdom maburburibor iti kinaawan 
kinasegurado iti ekonomya gapu iti mapadpadaanan 
nga iruruar na iti European Union iti panagleppas 
ti tawen a manamnama nga agresulta kadagiti 
problema iti suplay, panagkissay iti produksyon ken 
panagsardeng dagiti serbisyo iti pinansya iti laksid ti 
naikamakam a katulagan.

Ti nailian nga utang ti Japan ket agtultuloy a 
ngumatngato iti nayon a US$2 trilyon itatta a tawen, 
ken mapatta-patta a dumanon iti US$12.2 trilyon 
wenno nasurok 260% ti GDP daytoy. Manamnama 
nga umutang met daytoy ti nayon a US$960 bilyon 
para iti programa na iti panangparegta ti ekonomya. 

Kimsen ti 8.2% ti ekonomya 
na iti tengnga ti tawen, 
kadakkelan manipud 1995. 
Makitkita dagiti ekonomista 
a bumangon ti ekonomya ti 
Japan no dumanon ti maikatlo a 
kuarto ti tawen ngem saan nga 
agbayag gapu ta agtaltalinaed 
a nababa ti panagkasapulan 
kadagiti produkto nga iyek-
eksport na (kotse, lugan, 
elektroniko kdpy).

Nayon a mangpakpakapsut 
iti sangalubongan a kapitalista 
a sistema ti bimmuntog a 

dumakkel nga ekonomya ti China. Manipud 2016, 
nagtultuloy panagbaba ti ekonomya na manipud 
10.6% idi 2010 a nagturong ti 6.1% idi 2019 
(kagudau laeng ti kangatuan a panagdur-as a 
14.2% idi 2007). Kimsen ti ekonomya ti China idi 
umuna a gudua ti 2020 kalpasan dagiti lockdown ti 
pandemya. Manamnama a ngumato bassit daytoy 
ti 2% iti panagleppas ti tawen. Maburburibur ti 
China iti utang na nga uppat-beses a dimmakkel iti 
naglabas a dekada ken mabalin a dumanon ti 335% 
ti GDP na iti panagleppas ti tawen.

Iti panangkigtot ti pandemya iti ekonomya, 
nakakita met ti rason dagiti gubyerno ti atrasado 
a pagilian ken saan a nadur-as nga ekonomya 
a pakaruen ti gangannaet a panagutang, ad-
adda a panaglukat iti gangannaet a linnakuan 
ken panagpuonan ken mangted ti nayon nga 
insentibo kadagiti gangannaet a kapital tapno kano 
papartaken ti ibabangon. Mapatta-patta a dumanon 
ti 240 milyon ti naawanan trabaho kadagiti atrasado 
a pagilian. Namnamaen dagiti agsuksuki-sok a ti 
bilang dagiti nailumlom iti nakaro a kinarigat ket 
manayonan ti 420-580 milyon nga agturong ti 1,178 
milyon (ti addaan sapul a US$1.90 wenno 95 kada 
aldaw wenno nababbaba pay) ken aginggana 2,480 
milyon (nga addaan sapul nga US$3.20 wenno 
160 kada aldaw). Kaaduan a natnag iti kakaruan a 
kinarigat ket adda iti South Africa ken Sub-Saharan 
Africa.

Ad-adda a limmatak ti nailian a galad dagiti 
monopolyo kapitalista iti sango ti istagnasyon ti 
sangalubongan a sistema ti kapitalista. Manipud 
pay ti krisis ti pinansya idi 2008, agtultuloy a 
mangipatpataw ti US ken dadduma pay a kapitalista 
a pagilian kadagiti nayon a proteksyunista 
nga addang iti ekonomya. Kagiddan daytoy ti 
panangiduron da ti liberalisasyon iti linnakuan ken 
panagpuonan kadagiti atrasado a kliyente da nga 
estado iti panggep a padakkelen ti ganansya dagiti 
monopolyo kapitalista ken biagen dagiti bukod da a 
nailian nga ekonomya.

Ti sangalubongan a resesyon ket 
mangpakpakaro kadagiti kontradisyon ken krisis 
iti pulitika. Agtultuloy a kumarkaro dagiti inter-
imperyalista a kontradiksyon. Madama ti karera 
iti panangkontrol iti produksyon ken panaglako ti 
bakuna ti Covid-19 iti nagbabaetan dagiti dadakkel 
a monopolyo kapitalista iti pamasyutika.

Ad-adda a limmawa ti risiris iti linnakuan ken 
ekonomya iti nagbaetan ti US ken China manipud 
bimtak ti labanan iti taripa idi umuna a paset ti 
2019. Agresibo a konkontraen ti gubyerno ti US 
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ti Huawei ken kumpanya ti ZTE, dagiti higante a 
kumpanya ti China iti elektroniko a pabpabasolen na 
ti panagtiktik, mairaman ti kumpanya iti internet a 
Tiktok. Plano ti US a mangilatang ti $2 bilyon tapno 
“ikkaten ken sukatan” dagiti ramit nga aramid 
iti China kadagiti digital nga impra-istruktura 
na. Immaddang met ti US tapno matengngel ti 
gangannaet a kuarta ken sanikua dagiti kapitalista 
ti estado a Chinese ken in-blacklist dagiti kumpanya 
a Chinese nga adda iti likud ti pannakaitakder dagiti 
pasilidad militar ti China iti South China Sea. 

Aktibo met ti imperyalismo nga US iti panagbukel 
ti alyansa iti pulitika ken militar a kakuyog ti Japan, 
United Kingdom, Australia ken dadduma pay a 
pagilian kontra iti China ken Russia. Ti US mismo 
ti mangiyun-una iti grupo-militar iti panangipakat 
ti dua a kadadakkelan a carrier groups na iti South 
China Sea ken East China Sea iti baybay nga asideg 
iti Japan a tagtagikuaen met ti China. Plano met ti 
United Kingdom nga ipatulod ti aircraft carrier ken 
strike group na iti umuna a paset ti sumaruno a 
tawen ken maki-ehersisyo militar iti US ken Japan. 
Kinontra na ti addang ti China a pairutan ti kontrol 
iti Hong Kong iti panangted ti pasaporte a British 
kadagiti residente ti Hong Kong. Naparang met nga 
iyaw-awis ti Japan iti Germany a makipag-alyansa 
nabal kontra iti China.

Iti bangir na, agtultuloy nga ay-aywanan ti 
China ti internasyunal nga interes na iti ekonomya. 
Pappapigsaen ti China ti puersa a nabal pareho 
a babaen ti panagpaadu ti aircraft carrier tapno 
agkarga kadagiti tropa a Chinese iti ballasiw taaw 
ken panagnayon ti 500-barko ti Coast Guard ken 
dagiti “milisya” tapno punnuen ti South China Sea 
ken East China Sea. Iti nabiit, inikkan ti China ti 
Coast Guard na, nga iggem ti militar, ti pammalubos 
a dadaelen dagiti istruktura ti sabali a pagilian ken 
ulien, papanawen wenno paputokan dagiti lugan a 
saan a kukua ti Chinese kadagiti baybay nga iligal a 
tagtagikuaen na.

Pinapigsa na ti bentahe iti ekonomya iti 
panangbukel ti Regional Comprehensive Economic 
Partnership (RCEP), maysa a katulagan a multilateral 
a kakuyog ti ASEAN ken lima a pagilian iti Asia-
Pasipiko a saan a kakuyog ti US. Babaen ti dakkel nga 
ekonomya na, indiaya ti China iti United Kingdom ti 
nalawlawa a pannakilinnakuan ken panagpuonan iti 
sango ti manamnama a pannakabukel ti katulagan 
ti UK iti iruruar na iti EU. Nalawag a panggep na 
a kontraen ti agresibo a takder ti anti-China nga 
alyansa ti US.

Idurduron met ti inter-imperyalista a 

kontradiksyon ti panangpadakkel ti magasto iti 
panagsukisok ken produksyon ti armas ken linnakuan 
ti armas. Pinalawa ti US ti panagsukisok ken 
produksyon ti armas nuklear kalpasan nga immatras 
iti Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty (INF). 
Naikeddeng met nga aggibus no umay a tawen ti 
New START, maysa pay a tratado a mangkiskissay iti 
produksyon ti armas nuklear a napirmaan idi 2010 ti 
US ken Russia. Idi 2019, ti sangalubongan a gasto 
iti militar ken ngimmato ti US1.917 trilyon, 3.6% a 
dimmakkel no iyarig iti 2018, iti panangiyuna ti US, 
China, India, Russia ken Saudi Arabia a gimmasto ti 
60% ti kabuklan. Gumasto met ti United Kingdom ti 
$78 bilyon para iti militar, kadakkelan manipud idi 
dekada 1980. Ti kabuklan a naglakuan idi 2019 ti 25 
a kadadakkelan a kompanya iti armas ket dumanon 
iti US$361 bilyon, 8.5% a dakdakkel no iyarig iti 
2018. Ti kabuklan nga export ti US itatta a tawen 
ket dumanon iti $175 bilyon, 3% a nangatngato 
no iya-rig idi 2018, wenno pagkatlo ti kabuklan a 
naglakuan ti armas.

Dagiti pagilian a mangiruprupir iti independensya 
da ket agutltuloy a parparigaten dagiti imperyalista 
a pagilian, nangruna ti US, babaen kdagiti addang 
a panglipit iti ekonomya, aktibo a pannakibiang 
iti pulitika ken dagiti armado a panangraut. Iti 
Venezuela, naparang a tinulongan ti US dagiti puersa 
nga oposisyon iti gandat a parmeken ti rehimen a 
Bolivarian ni Maduro. Iti nasapa a paset ti tawen, 
inusar ti US ti drone iti asasinasyon ti lider militar 
ti Iran. Mapapati met nga adda suporta ti US iti 
asasinasyon idi Nobyembre iti maysa a kangrunaan 
a syentista ti nuklear ti Iran. Agtultuloy met a 
nakapakat dagiti puersa militar ti US iti amianan 
a Syria tapno tulongan ti armado a subersyon 
kontra iti rehimen nga Assad ken tapno bantayan 
ti operasyon ti panagminas ti 
langis ti Delta Crescent Energy 
LLC, maysa a kumpanya nga 
Amerikano a kontrolado dagiti 
sigud nga opisyal militar ken 
diplomatiko.

Iti sango ti napaut a 
krisis, ad-adda a pakaruen 
dagiti monopolyo kapitalista 
dagiti langa ti panaggundaway 
ken panangidadanes kadagiti 
mangmangged ken masa nga 
anakling-et. Maidurduron 
daytoy tapno aggamgam ti 
sobra a gatad a kangrunaan 
ket babaen ti panangpadagsen 
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ti panagtrabaho, kasta met ti panangpaatiddog ti 
aldaw ti panagtrabaho ken panagkissay ti sueldo. 
Ad-adda pay a kimmaro iti uneg ti pandemya ken 
pananglipit iti kalintegan iti panag-unyon dagiti 
mangmangged tapno malapdan da a labanan dagiti 
annuroten iti pabrika ken panag-empleyo. Bunga 
daytoy, sagsagrapen dagiti mangmangged ken masa 
nga anakling-et ti kumarkaro a kasasaad a sosyo-
ekonomiko ken panagkaro ti kasasaad ti salun-at da 
a pisikal ken mental.

Iti linged ti anti-terorismo, kumarkaro 
ti militarismo kdagiti kapitalista a pagilian iti 
militarisasyon ti pulis, dumakdakkel a papel dagiti 
puersa militar ken pinairteng a surveilance ti estado 
tapno lapdan dagiti protesta ti masa. Ti minamauyong 
nga ultra-reaksyunaryo nga ideya ken annuroten kas 
ti pasismo, rasismo, bigotry (saan a panangpalubos 
iti sabali a kapanunotan/ideya) iti relihiyon ken puli, 
ken kapanunotan kontra babae ket aktibo ken saan 
a maigagara a pakpakaruen dagiti estado a burges 
tapno gudua-guduaen dagiti mangmangged ken 
umili. Iti sabali a pagilian, gungundawayan dagiti 
rehimen  ti pandemya a Covid-19 tapno agurnong 
ti nayon a bileg nga awtoritaryan tapno pairutan 
dagiti demokratiko a kalintegan ti umili.

Lumablaban dagiti mangmangged ken 
mairurumen nga umili iti sangalubongan. Bimtak 
dagiti protesta ti masa ken dagiti welga iti adu a 
pagilian mainaig iti pukkaw da para iti trabaho, 
subsidyo iti salun-at ken ekonomya iti tengnga 
dagiti lockdown, natalged a pagtrabahoan ken 
natalged nga eskwelaan iti sango ti pandemya. 
Lablabanan da met ti pananglipit iti kalintegan da. 
Bimtak iti tengnga ti tawen dagiti tignay protesta 
iti intero a United Staes a nakikuyogan ti 26 milyon 

Pakpakaruen ti rehimen nga US-Duterte 
ti krisis ti sistema a malakoloyal ken 
malapyudal

Bayat a kasla napigsa ken nabileg ti tirano a ni Duterte, ti kinapudno na nakapsut ken 
matumtumba nga agtugtugaw iti tuktok ti mabulbulok a sistema a binangkrap ti bukod na a korapsyon 
ken irurukma iti interes  dagiti gangannaet a kapitalista. Saan na a mabussog ti kinarawet da a saan 
na nga ibusen ti rekurso ti estado a para iti basaran a kasapulan ti umili. Iti naglabas a tawen, 
nagsuek (sank) nga awanan pay kaparis iti kauneg ti agnanayon a krisis ti sistema a malakolonyal 
ken malapyudal ti Pilipinas iti sango ti kinaawan kabaelan ti rehimen nga umanatop a sangoen ti 
pandemya a Covid-19 ken dagiti nagsasaruno a kalamidad a sinagrap ti pagilian kadagiti naglabas 
a bulan.

nga umili tapno iprotesta ti kinaranggas ti pulis ken 
rasismo. Iti India, agarup 250 milyon a mannalon 
ken mangmangged ti nakikuyog iti nalatak a 
nailian a welga ken dagiti demonstrasyon idi gibus 
ti Nobyembre tapno labanan dagiti annuroten a 
neoliberal pabor kadagiti dadakkel a korporasyon 
nga agrikultural ken tapno irupir dagiti addang para 
iti pagimbagan ti salun-at ken pagbiagan ti umili. 
Bimtak met dagiti dadakkel a protesta iti France, 
Belarus, Guatemala, Nigeria, Hong Kong, Thailand, 
Indonesia ken dadduma pay a pagilian kontra 
kadagiti pasista ken kontra-umili nga annuroten 
ken tapno ilaban dagiti demokratiko a reporma. 
Adda dagiti armado a pannakilaban iti Afghanistan, 
Kurdistan ken dadduma pay a pagilian kontra iti 
panagsakop ken kontra kadagiti manangirurumen a 
rehimen.

Ti sangalubongan a resesyon ken krisis 
iti salun-at ket patpatauden na ti paborable a 
kasasaad para iti panagrusing ken panagdakkel 
dagiti proletaryo a rebolusyonaryo a puersa iti 
sangalubongan. Agtultuloy a bumangbangon 
dagiti abante nga elemento ti proletaryado iti 
nadumaduma a pagilian. Adda dagiti addang 
tapno adalen ken ipakat ti Marxismo-Leninismo-
Maoismo iti partikular a kasasaad ti nadumaduma a 
pagilian tapno makaidaulo kadagiti rebolusyonaryo 
a pannakilaban dagiti mangmangged ken umili. 
Agtultuloy nga agpappapigsa dagiti partido 
komunista ken papaunegen na ti panagramut iti 
masa. Idadauloan da dagiti rebolusyonaryo nga 
armado a pannakidangadang iti India ken Pilipinas 
ken pursigido nga itakder dagiti soldado ti umili 
ken iyabante ti gubat ti umili kadagiti dadduma a 
pagilian a malakolonyal ken malapyudal.
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Pinakaro ti rehimen nga US-Duterte ti krisis ti 
gimong ken panagrigrigat ti umili a Pilipino gapu iti 
militarisado ken awanan-kabaelan a panangsango 
iti pandemya, kinakorap na, sobra a panangsanggir 
iti gangannaet nga utang, panagkedked nga 
unaen a sangoen ti salun-at ti umili, naan-anay 
a panangbaybay-a ti pagimbagan iti ekonomya 
(economic welfare). Minilmilyon a mangmangged ken 
anakling-et ti naawanan trabaho ken pagbiagan ken 
nagsagrap ti nakaro a rigat ken bisin. Kabayatan a 
kiskissayan ken iliblibre na iti buwis dagiti  dadakkel 
a korporasyon, panggep na met a pagbaklayen ti 
nayon a buwis ti umili

Tapno ikuspil ti panagkontra ken oposisyon ken 
lapdan ti umili a lumaban, pinairteng pay ti pasista 
a rehimen ti terorismo ti estado pareho iti syudad 
ken kaaw-awayan iti linged ti kontra insurhensya 
ken nagipataw ti naparang a pasista a panagturay 
babaen iti panangpagbalin a linteg ti Anti-Terrorism 
Law.

Gapu iti buteng na iti pangta a sumango 
kadagiti lokal ken internasyunal a pannakausig 
kadagiti adu a krimen, panagabuso iti karbengan-
tao ken korapsyon, agplanplano ti agar-ari a 
paksyon ni Duterte tapno makapagtalinaed iti 
poder. Gaputa nasurok 500 nga aldaw na laengen iti 
poder, papartaken ni Duterte ti panangipatungpal 
ti maysa wenno amin a dakes nga iskema na 
tapno paatiddogen ti tiraniya na: agideklara ti 
“rebolusyonaryo a gubyerno” ken itakder ti maysa 
a pasista a diktadura, ipilit ti panangbaliw iti 
konstitusyon iti nagan ti “pederalismo,” wenno 
siguraduen ti dinastiko nga isusublat babaen ti 
kontrolado nga eleksyon tapno mabutosan ti kapada 
na a pasista, kas kinakurakot ken kas uwaw iti bileg 
nga anak na a babae wenno maysa kadagiti pasurot 
na.

Maysa a dakkel a kamali ti panangsango ti 
rehimen a Duterte iti pandemya. Iti rugi ti pandemya, 
saan na a dinengngeg dagiti kiddaw nga iserra na 
ti internasyunal a beddeng ken pinalubosan na a 
sumrek iti pagilian ti 500,000 a turista manipud 
China manipud Disyembre 2019 agingga na Pebrero 
daytoy a tawen a nangrugyan ti panagwaras ti 
Covid-19 iti pagilian. Iti linged ti panangsango ti 
pandemya, innala ni Duterte ti nalawlawa a bileg ti 
diktador idi inpataw na ti maysa a karanggasan a 
lockdown ti militar ken pulis ken ti saan a gagangay 
a bileg tapno iyalis ti publiko a pondo. Ti sistema 
ti salun-at, nangruna dagiti publiko nga ospital 
ken laboratoryo, kasta met dagiti ahensya ti 
syentipiko a panagsukisok, ket saan a nakasagana 

ken rinuker gapu iti manon a tawen a kissay iti 
badyet. Agkurkurang dagiti nars ken mangmangged 
iti salun-at a naawagan kas bannuar ken saan da 
met a makaaw-awat ti nainkalintegan a sueldo. 
Saan nga inpangag ni Duterte dagiti kiddaw para iti 
mass testing, libre a panagiwaras ti face mask ken 
pakete iti kinadalus, ken agresibo a contact tracing. 
Agbuteng ti nalawa a masa iti Covid-19, saan laeng 
a gapu ta makapatay daytoy, ngem ketdi gapu iti 
nangina a mabayadan iti panagpaagas a mabalin a 
dumanon iti gudua milyon a peso para iti dua lawas 
a panagpaospital. Inbilang dagiti internasyunal 
nga agob-obserba ti Pilipinas kas maysa kadagiti 
kadaksan iti panangsango iti Covid 19.

Imbes nga ikabil ti badyet iti panangpapigsa 
ti kabaelan ti sistema ti salun-at ken gastuan ti 
kasapulan ti minilmilyon a naawanan ti pagbiagan 
gapu iti lockdown, inpan ni Duterte ti pondo 
kadagiti paborito na a proyekto nga imprastruktura. 
Minilmilyon ti naawanan ti trabaho ken pagsapulan. 
Linapdan dagiti restriksyon iti panagbyahe ti 
pannakailako dagiti produkto nga agrikultural a 
nagresulta iti pannakapukaw ti sapul (income) ken 
pannakalugi dagiti mannalon. Adayo a naud-udi ken 
agkurkurang ti subsidyo ti gubyerno. Ginundawayan 
ti rehimen dagiti lockdown ken pinagserbi daytoy 
iti interes dagiti korporasyon iti transportasyon 
babaen ti panangparit iti manopulo ribo a drayber 
ti dyip nga agpasada kadagiti ruta da. Bayat a 
sumaksaknap ti pandemya, pinagsubli na iti trabaho 
dagiti mangmangged nga awan naan-anay a publiko 
a transportasyon, awan ti segurado a natalged 
pagtrabahuan ken nakissayan pay ti sueldo. Gapu 
ta awan ti pondo tapno 
siguraduen ti natalged a 
kasasaad ti panagadal, 
inserra ti rehimen dagiti 
pagadalan pabor iti palpak 
a “distance” ken “blended” 
a sistema ti panagadal a 
nangparigat iti minilmilyon 
a mangisursuro, estudyante 
ken dagiti nagannak. 

Inpakita manen ti 
rehimen ti naparang a 
panagbaybay-a iti tengnga 
dagiti nagsasaruno a 
kalamidad a nasagrap 
iti Luzon a nangipakita 
kadagiti pagkapsutan iti 
panangsango ti didigra gapu 
iti panangkissay iti siguden 
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a bassit a pondo. Ginasgasut a ribu a pamilya ti 
naawanan  balay ken nagrigatan a sanikua gapu iti 
napigsa nga angin, panaglayus, pannkaiyanud dagiti 
pitak ken pannakareggaay ti daga. Gapu ta awan ti 
pondo tapno tumulong kadagiti umili a mangbawi 
iti napukaw da, minilmilyon ti naybaybay-an nga 
agsanggir iti bukod da iti panbangibangon kadagiti 
balay ken pagbiagan da. 

Naparang ti kinaruker ken kinaatrasado ti 
sistema a malakolonyal ken malapyudal iti uneg ti 
rehimen nga US-Duterte. Iti naglabas nga uppat 
a tawen, nagsagrap kadagiti kumarkaro a langa ti 
pananggundaway ken panangidadanes ti masa a 
Pilipino. Ti rehimen nga US-Duterte itatta ti kadaksan 
a mangibagbagi iti kinadakes ti imperyalismo, 
pyudalismo ken burukrata kapitalismo ken isu ti 
dagus ken kangrunaan a rason iti panangisayangkat 
ti rebolusyonaryo a pannakidangadang. Uray iti 
uneg ti pandemya a Covid-19, nagipataw kadagiti 
kontra-umili ken neoliberal a patakaran a pabor 
kadagiti dadakkel a burgesya kumprador, dasig ti 
dadakkel nga appo’t daga ken dadakkel a gangannaet 
a kapitalista. Pinakaro dagitoy a patakaran ti 
panangidadanes ken pananggundaway, pinauneg na 
ti saan a panagpapada-pada iti gimong, ken pinakaro 

na ti kasasaad a sosyo-
ekonomiko ti nalawa a 
masa dagiti mangmangged, 
mannalon ken dadduma 
nga anakling-et.

Gapu iti pandemya 
ken kinaawan kabaelan 
ti rehimen a Duterte a 
mangted ti umanatop a 
solusyon, naibutaktak ti 
rinuker a kasasaad ti agar-
ari a sistema, partikular 
ti saan nga industriyal, 
atrasado ken agraryo 
a galad ti ekonomya ti 
Pilipinas. Awan bukod 
a kabaelan ti pagilian 
a mangpataud kadagiti 
umanay a personal 
protective equipment, 
face mask, testing kit 
ken dadduma pay a 
kasapulan, ken kasapulan 
nga agkamakam kadagiti 
nangingina nga inangkat 
manipud sabali a pagilian 
(inimpot). Inbutaktak na 

met laeng ti naan-anay a kinaawan ti independyente 
nga industriya ti parmasyutika ken panagsukisok 
iti bakuna a mangigalgalut iti pagilian kadagiti 
dadakkel a gangannaet a kumpanya ti agas. 

Awan kabaelan ti pagilian a mangpataud 
kadagiti kaaduan a kasapulan para iti lokal a 
produksyon ken konsumo. Ti adu ken nalawa a 
kinabaknang ken dagiti rekurso a natural ken 
pigsa’t tegged ket kontrolado ken gungundawayan 
dagiti multinasyunal a korporasyon ken dagiti lokal 
a kasosyo da. Nakasanggir ti produksyon kadagiti 
inangkat (imported) a makina ken kasapulan a 
ramen (inputs). Awan dagiti agbukbukod a lokal 
nga industriya ken ti industriyal a produksyon ket 
kontrolado dagiti dadakkel a kumpanya a gangannaet 
ken limitado kadagiti export-processing zone a paset 
ti sangalubongan a linya ti asembliya (assembly 
line) dagiti korporasyon a multinasyunal. Atrasado 
ti produksyon nga agrikultural, a kaaduan ket agar-
aramat iti manual a pigsa, dagiti demano a ramit 
(hand tools) ken animal a pagtalon. Agkurkurang 
dagiti pasilidad iti irigasyon ken adu ti nadadael. 
Saggabassit ti produksyon ti bagas, ken kaaduan 
ket saan a mekanisado ken parparigaten naipababa 
a presyo a bunga ti liberalisasyon iti panagangkat 
kadagiti sobra a produkto nga agrikultural a 
supsuportaran dagiti estado da (state subsidized). 
Ad-adda pay a pinakaro dagiti naglabas a bagyo 
ken kinaawan subsidyo ti estado tapno makatulong 
kadagiti lokal a mannalon. 

Gapu ta nakasanggir ti pagilian kadagiti 
maangkat a ramit iti produksyon ken naaramid 
a tagilako, ken ti produksyon ket nakatutok iti a 
panag-export kadagiti nalaka a naata a materyal 
ken mala-manupaktura nga addaan bassit a nayon 
a balor, sagsagrapen ti Pilipinas ti agnanayon a 
depisito iti linnakuan. Sakbay ti 2020, ngimmato nga 
awan pay kaparis a tukad ti depisito iti linnakuan 
ti Pilipinas a dimmanon ti US$41.44 bilyon idi 2018 
ken US$42.5 bilyon idi 2019. Bimmaba daytoy idi 
Abril itatta a tawen, saan a gapu ta dimmakkel ti 
kabaelan ti panagsanggir iti bukod a kabaelan, 
ketdi gapu iti palalo a panagsuek dagiti naangkat a 
tagilako (20%) ken serbisyo (19%), ken pangkabuklan 
a nabuntog a panagbassit dagiti export iti tengnga 
ti lockdown iti ekonomya ken nagtultuloy a 
kimmapsut ti pannakailako dagiti  produkto a mala-
manupaktura iti tengnga ti napaut a sangalubongan 
nga istagnasyon. Natriple ti panagiruar ti kapital a 
portfolio manipud $1.2 bilyon iti umuna a sangapulo 
a bulan ti 2019 a nagturong ti US$3.9 bilyon iti 
pareho a panawen itatta a tawen. 
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Ti napaut a lockdown ket nakaro a nakaapektar 
iti ekonomya a bimmassit ti 10% iti umuna a tallo 
a kwarto ti tawen, kakaruan no iyarig iti 7.3% 
a panagbassit idi 1984-85. Uray sakbay pay ti 
pandemya, ti panagdakkel ti GDP iti napalabas 
nga uppat a tawen iti uneg ti rehimen Duterte 
ket in-inut a bimmassit a bunga ti panagkapsut ti 
panagkasapulan kadagiti export manipud iti Pilipinas 
gapu iti istagnasyon ken nabuntog a panagdakkel ti 
sangalubongan a sistema a kapitalista. 

Saan a bumaba iti pito a milyon a mangmangged 
ti naawanan trabaho idi Abril pay laeng a 
nangpadakkel iti tantos ti dis-empleyo iti awan-
kapada a tukad, ken nangguyod iti awan-kapada 
a panagbaba iti tantos ti “partisipasyon ti pigsa’t-
tegged.” Iti kabuklan, saan a bumaba iti 8.5 milyon 
a Pilipino ti awanan trabaho wenno 19.4% a tantos 
ti dis-empleyo. Nayon na, saan a bumaba iti 6.3% ti 
tantos ti agkurang ti pagsapulan a kinapudno na ket 
awanan trabaho. Manipud 2016, nasurok a maysa a 
milyon a trabaho iti agrikultura ti naawan gapu iti 
panangpapanaw kadagiti mannalon kadagiti daga 
da gapu kadagiti operasyon ti dadakkel a burgesya 
kumprador, konsentrasyon ti daga, pannakabangkap 
ken dadduma pay a gapu. 

Rinibribu a babassit ken kalkalaingan na 
kadakkel a negosyo ti nagserra gapu iti pannakalugi. 
Idi dumanon ti Nobyembre, agarup 685,000 
migrante a mangmangged a Pilipino ti dimmawat 
ti tulong pangkagipitan. Minilmilyon nga umili ti 
agrigrigat. Bayat nga agplanplano a mangipataw 
ti ad-adu a padagsen a buwis iti umili, panggep ti 
rehimen a kissayan ti buwis dagiti korporasyon ti 

249.4 bilyon agingga na 2022. Manamnama a 
bumaba ti 696.2 bilyon ti makolekta a buwis itatta 
a 2020. Manamnama met nga agdoble ti depisito ti 
gubyerno ti Pilipinas nga agturong ti 1.38 trilyon 
itatta a tawen manipud 677.6 bilyon idi 2019. 

Gapu ta agkurkurang ti pastrek ken desperado 
a pondoan dagiti proyekto nga imprastruktura ti 
dadakkel nga oligarko, awan patingga ti rehimen 
Duterte iti panagutang a nangted ti awan-kaparis 
a panaglobo ti utang ti Pilipinas. Idi Agosto 2020, 
adda 9.6 trilyon a nailian nga utang ti gubyerno, 
nangatngato ngem 1.9 trilyon no ikumpara iti 
rugi ti tawen. Lumobo pay daytoy nga agturong 
ti 10.2 trilyon iti panagleppas ti tawen, 12 
trilyon iti panagleppas ti 2021 ken 13.7 trilyon 
iti panagleppas ti termino ni Duterte. Iti kastoy a 
kapartak, ti utang ti gubyerno a 6.1 trilyon iti  rugi ti 
termino ni Duterte ket nasurok doble ti dimmakkelan 
na iti uneg ti innem a tawen, a kabatog ti 59.9% ti 

GDP ti pagilian. Resulta daytoy, dagiti mabayadan 
nga interes ti utang ken iti prinsipal a gatad daytoy 
ket dumanon iti 1.8 trilyon iti 2021, kangatuan iti 
sangapulo a tawen, ken kabatog ti 40% ti badyet iti 
umay a tawen, wenno 8.1% ti GDP ti pagilian. 

Gaputa desperado nga agutang ken makaala ti 
nangato a grado iti panagutang manipud kadagiti 
gangannaet, napinget ti rehimen a Duterte a 
mangipatungpal kadagiti diktar dagiti gangannaet 
a bangko ken institusyon iti pinansya. Iti laksid 
ti pandemya, saan a pinalubosan ni Duterte ken 
dagiti opisyal na iti ekonomya a baliktaden dagiti 
patakaran iti panagkissay ti subsidyo iti publiko a 
salun-at ken edukasyon, ken saan na a sinuspinde ti 
panagbayad kdagiti padagsen nga utang. Agtultuloy 
nga idurduron na ti panangbaliw iti konstitusyon, 
dagiti amyenda iti Public Services Act, ti gakat 
a linteg ti National Land Use (linteg iti pagusar ti 
daga) ken dadduma pay a kapada na nga addang 
nga agpanggep a mangikkat kadagiti pannakapairit 
kadagiti gangannaet nga agtagikua ti daga ken 
negosyo. 

Nalawag ti kontra-umili a programa ti badyet 
ti rehimen iti 2021 a mangmangted ti kababaan a 
prayoridad iti panangaywan iti salun-at ti umili, 
edukasyon ken pagsayaatan ti gimong. Dumanon   
iti 1.1 trilyon ti nailatang a magasto kadagiti pork 
barrel a proyekto nga imprastruktura nga awan 
maitulong na iti panagdakkel ti ekonomya ken 
kaaduan ket dagiti dadakkel nga oligarko ken dagiti 
loyalista iti pulitika laeng ti agsagrap. Iti bangir na, 
awan ti plano na no kasano a tulongan ken biagen 
manen dagiti babassit ken kalkalaingan na kadakkel 
a negosyo a nalugi gapu iti lockdown. Sigseguraduen 
na ti pondo para iti kontra-insurhensya, partikular 
iti panaggatang kadagiti 
baro a helikopter, eroplano 
a panggubat, dagiti bomba, 
kanyon, drone ken dadduma 
pay a sistema dagiti armas, 
ngem awanan plano tapno 
siguraduen a natalged dagiti 
pagadalan tapno lukatan manen 
ti agsasango a panagklase. 
Bayat a nangilatang laeng ti 
rehimen ti sangkabassit a 
2.5 bilyon tapno pondoan ti 
panaggatang ti bakuna para iti 
Covid-19 (manipud iti kabuklan 
a mapatta-patta a gatad 
a dumanon iti 70 bilyon), 
nangilatang iti dakkel a gatad a 



12 Disyembre 26, 2020      ANG BAYAN

19 bilyon para iti National Task Force to End Local 
Communist Armed Conflict (NTF-ELCAC) ken iti 
narugit a gubat na. Nangted ni Duterte ti sumurok-
kumurang 33 bilyon para iti “modernisasyon ti 
AFP” ngem awan ti para iti kasapulan unay a para iti 
modernisasyon ti sistema iti edukasyon ken salun-
at. 

Bayat nga umun-uneg ti krisis iti ekonomya, 
kumarkaro met ti krisis iti pulitika ti agar-ari a 
sistema iti babaen ti rehimen Duterte. Maisinsina iti 
intar ti masa a Pilipino ken agsangsanggir iti tiraniko 
a pamuspusan ti panagturay, kagiddan ti awan 
sarday kampanya tapno agisaknap ti kinaulbod ken 
buteng. Ipakpakita na ti panagkurno iti ekonomya 
ti China ken todo panagtungpal iti imperyalista nga 
US. 

Awan ti masagsagrap na a boluntaryo ken 
naimpusoan a suporta ti masa ni Duterte. Isu a 
pilpiliten na ti umili a sumurot ken agtungpal babaen 
ti militar ken pulis a nadursok a makibibiang iti amin 
nga aspeto ti biag-sibilyan. Ibilbilang ti nalawa 
a masa ni Duterte a responsable iti kampanya ti 
aduan a pammapatay kontra kadagiti marigrigat 
iti bogus a gyera kontra droga, iti pagnangmasaker 
kadagiti trabaho ken kinaawan pagsapulan ken 
pannakabangkrap, kadagiti padagsen a buwis ken 
ngumatngato a presyo, ken gapu iti panagbisin, 
nasaknap a kinarigat, kinakurapay ken kinaawan 
pagbiagan. Makaung-unget ti nalawa a masa 
iti naparang a korapsyon ni Duterte ken saan a 
mabmabsog a panangiyapura (ratsada) kadagiti 
proyekto nga imprastruktura ken iti panagabuso iti 
bileg tapno salakniban dagiti sindikato ti droga iti 
pagilian. 

Pakpawkanen ken busbussogen ni Duterte ti 
militar ken pulis tapno siguraduen ti ti kinapudno 
dagiti heneral ken soldalo babaen iti panangited 
kadakuada ti saan a maatiyanan a pondo a 
pagibolsaan da ti binilbilyon iti langa dagiti kikbak 
kadagiti kontrata militar ken bingay iti maaw-
awagan a “programa ti integrasyon.” Inpangato na 
ti kontra-insurhensya kas sentro nga annuroten ti 
rehimen na a mangmangted iti AFP ken dagiti heneral 
na ti nalawa a bileg tapno ikeddeng ti direksyon ti 
taray ti estado. 

Bogus ti kampanya a “kontra-korapsyon” ni 
Duterte. Saan a mabmabsog ti rehimen na ken 
lamuten na amin. Babaen ti tiraniya, naipauneg 
iti kontrol na ti amin a korapsyon iti gubyerno. Iti 
linged ti “kontra-korapsyon,” balbalasaen na dagiti 
ahensya ken suksukatan dagiti tao a saan a makaited 
ti bingay na kadagiti mapagtalkan na. Salsalakniban 

na dagiti asideg kanya na a kameng kabinete kadagiti 
kaso ti korapsyon. Nakipag-alyansa kadagiti Arroyo 
ken dagiti Marcos ken pinalubosan na a makaliklik 
iti pannakadusa. Inpauneg na ti Bureau of Customs 
iti direkta a kontrol ti militar tapno siguraduen ti 
kumpleto a tengngel iti ismagling ti iligal a droga. 
Inusar na ti “narcolist” tapno puersaen a sumurot 
kanya na ti kongreso ken dagiti opisyal ti lokal a 
gubyerno, kasta met dagiti opisyal iti korte. Inusar 
na ti badyet iti tawen 2021 tapno iwaras ti pork 
barrel kadagiti pasurot na a nagipakita ti absoluto 
a kinapudno. Ginundawayan na ti kinakurapay ti 
minilmilyon nga umili, inusar na ti “emergency 
power” tapno ited kadagiti pabpaboran na a politiko 
dagiti pondo a subsidyo, panagitakeder kadagiti 
isolation facility, panaggatang kadagiti ramit para 
iti salun-at, bakuna, ken dadduma pay. 

Ti kinarawet ti agturturay a paksyon ni 
Duterte ket mangmangted ti nauneg a bittak 
ken antagonismo iti nagbabaetan dagiti paksyon 
dagiti agar-ari a dasig, kasta met iti uneg mismo ti 
paksyon na. Dimmanon ti rehimen iti panangpatay 
ken panangikulong kadagiti kalaban na iti pulitika 
ken kalaban na a sindikato. Us-usaren ni Duterte ti 
pamutbuteng laban kadagiti kakumpitensya na nga 
oligarko tapno piliten dagitoy a makitinnulong ken  
sumuporta wenno agawen dagiti negosyo da. Daytoy 
ket kabayatan nga us-usaren na ti bileg ti estado 
tapno mangted ti pabor ken pribilehiyo kadagiti 
oligarko a kroni na. Gapu ta saan nga agkurno (bow) 
iti pagayatan ni Duterte, dagiti Lopez ket saan a 
naikkan ti prangkisa iti panagbrodkas ti higante a 
kumpanya iti midya nga ABS-CBN. Nagisayangkat iti 
naranggas a kampanya laban kadagiti konserbatibo 
nga oposisyon iti pulitika ken determinado a 
paidaman kadagiti pribilehiyo ken bileg iti eleksyon 
no 2022. Tumataud met ti disgusto iti intar dgiti 
alyado ni Duterte iti pulitika a dimmanon iti maysa 
a kudeta iti Kongreso idi Oktubre. Napinget met 
nga agkukumpitensya dagiti pasurot ni Duterte 
para iti kadakkelan a porsyento iti panaggatang ken 
distribusyon ti bakuna iti Covid-19. 

Ti nauneg a bittak iti uneg ti militar ken pulis ket 
sigurado a tumaud kabayatan a dagiti kalaban na a 
paksyon dagiti nga agar-ari a dasig ket agbalin nga 
agresibo kagiddan dagiti dalluyon dagiti protesta 
kadagiti kalsada. Adda dagiti maka-US nga opisyal 
ti militar nga adaan limed a gura iti rehimen gapu iti 
panagtraydor kasilpo iti teritoryo a baybay ti pagilian 
iti China ken iti kontrata a mangpalpalubos iti baro a 
kumpanya iti telekomunikasyon a kontrolado ti China 
nga agitakder kadagiti cell tower daytoy iti uneg 
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dagiti kampo militar. Kabayatan a padpadur-asen ni 
Duterte ti kinapudno iti intar dagiti napili nga opisyal 
ti militar ken pulis, adu ti saan a maragsakan gapu 
ta mas mapabpaboran dagiti opisyal a kunektado iti 
Davao. 

Napudno nga ipatpatungpal ni Duterte ti papel 
na kas hepe ti neokolonyal nga estado ti US. Kagiddan 
daytoy, agkurkurno iti dua nga agrkumkumpitensya 
nga imperyalista nga amo na: ti US ken China. 
Kabayatan nga agpakpakaasi para kadagiti pabor 
iti ekonomya, pulitika ken militar manipud iti dua a 
benneg, agpeggad met a guraen ti sino man kadagitoy 
dua nga agkaribal nga imperyalista a bileg. 

Ipakpakita ni Duterte a tagabo ti imperyalista a 
China, ken immannugot a sakupen daytoy ti teritoryo 
ti Pilipinas ken agitakder kadagiti istruktura militar 
iti uneg ti exklusibo a sona a pang-ekonomya ti 
pagilian iti South China Sea. Pinalubosan na ti China 
a gamruden dagiti kinabaknang ti baybay ti pagilian, 
dadaelen ti mano gasut nga ektarya a baknad 
(bahura) ken agbunag kadagiti higante a kappo, 
ikan ken dadduma pay a rekurso manipud kadagiti 
baybay ti Pilipinas. Kasukat daytoy, makaaw-awat 
kadagiti pasuksok manipud iti pautang ken tulong 
para kadagiti proyekto nga imprastruktura, kasta 
met kadagiti katulagan iti baet dagiti kroni na ken 
dagiti kumpanya a Chinese. 

Iti bangir na, sipapakumbaba iti imperyalismo 
nga US ni Duterte ken agkurkurno iti dominante a 
bileg daytoy. Agtultuloy nga ipatpatungpal na dagiti 
diktar iti ekonomya dagiti institusyon iti pinansya a 
kontrolado ti imperyalismo nga US ken agtaltalinaed 
a napudno ken umip-ipus iti gubyerno ti US ken puersa 
militar daytoy. Amin a saan a patas a katulagan a 
militar iti baet ti US ken Pilipinas ket masalsalakniban 
iti babaen ni Duterte. Nagpammarang a gibusan 
na ti Visiting Forces Agreement (VFA) idi Pebrero 
ngem iti kamaudianan na ket saan na nga intuloy. Ti 
talaga a panggep na ket maaddaan ti renegosasyon 
tapno iduron dagiti dawdawaten na a dakdakkel 
a suporta militar para iti kontra-insurhensya a 
pinalubosan met ti US babaen ti dakdakkel a tulong 
militar ken panaglako kadagiti ramit ti gubat. 
Babaen ti tuloytuloy a panangpondo, panangsanay 
ken panangarmas iti AFP, ti imperyalismo nga US ti 
kadakkelan a mangidurduron iti pasista a rehimen 
a Duterte. Iti uneg ti Operation Pacific Eagle-
Philippines, agtultuloy nga us-usaren dagiti puersa 
militar ti US ti pagilian kas pagrubbuatan dagiti 
operasyong militar iti ballasiw-taaw, iti linged dagiti 
war games ken panagsanay, ken ti aw-awagan 
daytoy a “freedom of navigation operations” wenno 

operasyon iti nawaya a panaglayag iti South China 
Sea ken East China Sea. 

Pinatibker ni Duterte ti turay na kas maysa 
a pasista a tirano nga awan ti panangideklara iti 
linteg-militar (martial law). Naaramid na daytoy 
babaen iti panangpagbalin a linteg ti Anti-Terrorism 
Law idi Hulyo, a kinapudno na ket maysa a linteg 
iti terorismo ti estado. Ti rehimen ket agarup 
patpatarayen ti hunta sibil-militar iti langa ti 
NTF-ELCAC a nangipauneg iti amin nga ahensya ti 
estado iti uneg ti kontrol ti militar. Naan-anay nan 
nga inserra ti ruangan para iti tungtongan ti kappia 
iti NDFP idi pay 2017. Nasaknap ken umad-adu ti 
panaglabsing iti karbengan-tao. 

Iti buteng a maaddaan ti dalluyon dagiti 
protesta ti umili kontra iti naranggas (terror) a turay 
na, korapsyon ken panangbaybay-a iti pagimbagan 
ti umili, pinairteng ti rehimen Duterte ti kampanya 
iti panangikuspil kadagiti ligal demokratiko a puersa 
iti syudad ken kaaw-awayan. Ti nagsasaruno nga 
awanan-asi a pammapatay kadagiti mamagbaga 
para iti kappia, rebolusyonaryo ken aktibista, kasta 
met ti dadduma pay a langa ti panangikuskuspil 
dagiti puersa ti estado kadagiti napalabas a bulan 
ket nangsindi iti sangalubongan a panangkondenar 
ken nangibunga iti sangalubongan a pannakaisina ti 
rehimen Duterte. 

Tapno makaurnong ti nayon a bileg-pulitikal, 
patibkeren ti tiraniya ken pagtalinaeden ti turay 
na, pinairteng ni Duterte dagiti operasyon a kontra-
insurhensya nga addaan deklarado a panggep a 
parmeken ti Bagong Hukbong Bayan (BHB) sakbay 
nga agleppas ti panagakem na inton 2022. Pinalawa 
ti AFP iti babaen ni Duterte ti saklaw ti kampanya 
a kontra-insurhensya 
tapno iraman dagiti saan 
nga armado nga umili 
iti kaaw-awayan, kasta 
met ti nalawa a masa iti 
syudad. 

Manipud 2017, ti 
AFP, kakuyog ti PNP, ket 
nangbukel ti 27 a baro a 
batalyon a pangmaniobra 
ken inkonsentra dagiti 
puersa da iti walo a 
rehiyon — iti Southern 
Tagalog, Southern 
Mindanao, Eastern 
Visayas, North Central 
Mindanao, Bicol (nga 
addaan 14-20 batalyon 
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tunggal rehiyon); ken Northeast Mindanao, Negros 
ken Far South Mindanao (nga addaan sumurok-
kumurang 10 batalyon tunggal rehiyon). Dumanon 
iti 124 batalyon wenno 40 brigada ti kontra-
insurhensya a tropa a nakapakat kadagitoy walo a 
rehiyon. Adda dumanon iti 23 batalyon a tropa ti AFP 
a nakawaras iti Western Mindanao, Cagayan Valley, 
Ilocos-Cordillera, Central Luzon, Panay ken Central 
Visayas. Panggep ti AFP a kumpletuen ti rekrutment 
ti 9,000 a CAFGU a mangipan iti kabuklan a bilang 
dagiti tropa a paramilitar iti 70,000. Immawat met 
ti AFP ti tulong a pangkombat manipud iti US iti 
langa dagiti drone a pangsurbeylans ken rekorida 
ken pagluganan para iti kombat (combat transport). 

Gasgastuen ti AFP ti binilbilyon a piso tapno 
mentinaren ti umad-adu a tropa ken arsenal daytoy 
kadagiti drone a pangsurbeylans, fighter jet ken 
dagiti helikopter, bomba manipud tangatang, dagiti 
mortar ken howitzer. Nangilatangen ti rehimen 
Duterte ti nasurok 200 bilyon para iti militar 
ken addaan plano a gumatang kadagiti surplas a 
moderno nga armas nga ilaklako ti US ken dagiti 
subsidyaryo daytoy. 

Agisaysayangkat ti nagsasaruno a nakapokus 
nga operasyon militar dagiti pasista nga armado a 
puersa iti intero a pagilian. Agpapaut dagiti nakapokus 
nga operasyon militar iti mano a lawas agingga na ti 
innem a bulan ken masansan a mangsaklaw kadagiti 
nagbebeddengan dagiti probinsya wenno ili. Dagitoy 
nga operasyon ket agus-usar kadagiti taktika ti 
"gradual constriction," nga addaan panggep nga 
agisayangkat kadagiti operasyon a panagsawar 
kontra kadagiti yunit ti BHB tapno sarangten dagitoy 
kadagiti mapangngeddeng a labanan. Dagitoy a 
nalawa ti saklaw na nga operasyon ket nakaited ti 
nadagsen a dangran kadagiti yunit ti BHB. Ngem, 
mayorya kadagiti yunit ti BHB iti pangkabuklan 
ket nakaanatup ken agpakpakalaing iti gerilya a 
kontra-maniobra tapno pagbalinen nga inutil dagiti 
dadakkel nga operasyon ti kabusor, ken iti kasta ket 
agsayang laeng iti kuarta ken rekurso. 

Baro a galad dagiti operasyon a kontra-gerilya 
ti AFP dagiti “surgical bombing” wenno panagbomba 
nga agaramat kadagiti 500-libra a bomba. Umirteng 
pay daytoy kadagiti sumaruno a tawen iti sango 
ti panaggatang kadagiti baro a fighter jet ti 
militar, dagiti helikopter ken drone. Ikinukumbina 
dagitoy iti masansan a panagusar ti kanyon nga 
addaan nadumaduma a kalibre ti bomba. Panggep 
dagiti panagitinnag ti bomba manipud tangatang 
ken operasyon a panagkanyon a “kigtoten ken 
butbutngen” ti BHB ken ti masa, ken bulabogen dagiti 

yunit ti BHB ken dagiti plano da. Ngem kaaduan na, 
dagiti bomba ket masansan nga itinnag da kadagiti 
asideg ti baryo iti kaaw-awayan ken komunidad iti 
kabambantayan ken agresresulta iti pannakadadael 
dagiti talon ken sibilyan nga imprastruktura. Iti 
maysa a panagbomba iti Pambujan, Northern Samar, 
dagiti bukod a tropa ti AFP ti natinnagan ti bomba 
da. 

Pinairteng ti pasista a rehimen ti naranggas 
ken narugit a gyera daytoy kontra kadagiti sibilyan 
a populasyon iti kaaw-awayan no sadino a dagiti 
puersa a militar ken pulis ni Duterte ti adda iti 
likudan dagiti umad-adu a bilang dagiti terorista a 
krimen. Itatta a tawen, nagsasaruno dagiti masaker 
ken pammapatay, panagdukot, pagaresto, tortyur 
ken panagibalud kadagiti residente a mapabpabasol 
a kameng, simpatisador wenno sumupsuporta iti 
rebolusyonaryo a tignayan. Dagiti pasista nga 
armado a tropa a nakapauneg kadagiti maaw-
awagan ti Retooled Community Service Program 
wenno RCSP ket agkamkampo iti uneg dagiti sibilyan 
a komunidad tapno butbutngen ti masa a “sumuko,” 
mangirugi ti gulo ken mangisaknap ti panagusar ti 
droga, panagsugal, panaginum, pornograpiya ken 
dadduma pay a makadadael nga impluwensya iti 
komunidad ken kabataan tapno para riribuken ken 
dadaelen ti panagkaykaysa ti umili. Mapilpilit dagiti 
intero a komunidad a pumanaw iti tengnga dagiti 
operasyon militar ti AFP, panagitinnag ti bomba ken 
panagkanyon. 

Maysa a kapada na a kampanya ti panangikuspil 
ti maisaysayangkat kadagiti syudad no sadino 
ket puntirya dagiti puersa ti seguridad ti rehimen 
dagiti organisador iti panagtegged, marigrigat 
iti syudad, estudyante, midya ken dadduma pay a 
sektor. Ti pasista a rehimen ket agisaysayangkat ti 
awan-sarday a kampanya ti red-tagging ken anti-
komunista a persekusyon ken panangawag a terorista 
kadagiti organisasyon masa ken alyansa, kagiddan 
ti surbeylans, panagaresto ken panagpatay. Dagitoy 
a panagatake ket ipatpatungpal dagiti pasista a 
tropa ti rehimen nga awan-sungsungbatan pareho 
kadagiti prubinsya ken nailian a kabisera. Nalawag 
nga indeklara ti NTF-ELCAC ti panggep na a lapdan 
dagiti progresibo a grupo a party list a makatugaw 
manen iti kongreso, nga ad-adda a mangpa-akikid 
iti tay-ak ti ligal a panagtignay. Ti kangrunaan a 
panggep daytoy a kampanya ket pagbalinen nga 
iligal dagiti organisasyon masa ken pilayen ken 
lapdan ida a pangipablaak kadagiti arungaing ti 
masa iti tengnga ti krisis ken lapdan a makaidaulo 
da kadagiti pannakilaban ti masa.
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Natured a pannakilaban 
iti kontra-rebolusyon ni Duterte

Ti kumarkaro a panangidadanes ken 
pananggundaway ken dagiti terorista a panagatake 
ti estado nga inpakat ti rehimen nga US-Duterte 
ket mangririing iti nalawa a masa ti umili a Pilipino 
nga agisayangkat ti rebolusyonaryo nga armado 
a pannakidangadang tapno ilaban ti  nailian ken 
demokratiko nga arapaap da. Agipatpatungpal 
da ti dadduma pay a porma ti pannakilaban tapno 
salakniban dagiti kalintegan ken ilaban dagiti dagus 
a kasapulan da tapno makalung-aw iti sango ti 
napartak nga agsusuek a kasasaad ti gimong. Saan 
nga ipalubos ti umili nga agnanayon a bakbaklayen 
da ti panagrigrigat iti uneg ti rehimen nga US-
Duterte. 

Agpurpursige ti armado a pannakidangadang 
ken adda iti proseso tapno rimbawan ti awan-sarday 
nga armado a kontra-rebolusyon kontra iti BHB ken 
ti narugit a gubat kontra iti umili. Numampay iti 
sumagmamano a paset ket adda ti pannakaabak, 
dadduma a lugar ket nakaabante ken tuloytuloy a 
pumigpigsa.

Napinget nga agisaysayangkat ti armado a 
pannakilaban dagiti Nalabbaga a mannakigubat ti 
Bagong Hukbong Bayan iti intero a pagilian iti laksid 
ti nakaro a rigat gapu iti nasaknap, sustenido ken 
naranggas a kontra-rebolusyonaryo nga opensiba 
ken kampanya ti panangikuspil. Padpadur-asen 
dagiti yunit ti BHB dagiti taktika a gerilya kabayatan 
a sangsangoen da ti napairteng nga operasyon 
manipud iti daga ken tangatang dagiti armado a 
puersa ti kabusor nga adayo a nabilbileg iti armas 
ken rekurso. 

Naballigi a pinaay ti soldado ti umili ti indeklara 
ti kabusor a plano na a rebbeken ti BHB nga immuna 
a naikeddeng iti panaggibus ti 2018, kalpasan na ket 
pinaatiddog na iti panagleppas ti 2020 ken iti nabiit 
pinaatiddog na manen inggana 2022. Iti naglabas a 

Salsaludoan ti Komite Sentral ti sibubukel a Partido, ti Bagong Hukbong Bayan, amin a 
rebolusyonaryo a puersa ken ti nalawa a masa a Pilipino iti natibker ken natured a panangiyabante 
ti demokratiko a rebolusyon ti umili uray iti sango ti nakaro a kontra-rebolusyonaryo a kinarigat. 
Agtultuloy da nga agpurpursige ken mangipatpatungpal kadagiti nadadagsen a rebbengen iti 
pannakilaban para kadagiti nailian ken demokratiko nga interes ti masa. Dagiti kadre ken kameng 
ti Partido, Nalabbaga a mannakigubat, dagiti atkibista ken masa ket natured a lumablaban iti 
naranggas ken nakaal-alinggaget (horrific) nga anti-komunista a kontra-rebolusyon ti rehimen 
Duterte. Nakapauneg ditoy dagiti nasaknap ken sustenido nga armado nga opensiba kontra iti BHB 
ken nairteng a kampanya ti panangikuspil kontra kadagiti organisasyon masa pareho iti syudad ken 
kaaw-awayan. 

tawen, napaay ti AFP a buraken ti aniaman a mayor 
a rehiyunal wenno nailian a sentro iti kumand ti 
BHB. Nasurok makatawen laengen ti nabatbati iti 
AFP ket sigurado a mapaay manen daytoy. 

Numampay adda sumagmamano a yunit ti 
BHB ti nakapadas ti seryoso a panagatras, iti 
kabuklan, dagiti Nalabbaga a mannakigubat ken 
kumander ti BHB ket nakalisi kadagiti pannakaabak 
ken agtultuloy nga iyan-anatop dagiti husto a 
pamuspusan iti gerilya a pannakilaban iti narungsot 
a kampanya a gyera ti kabusor. Agpakpakalaing da 
kadagiti taktika a gerilya ti konsentrasyon, dispersal 
ken panagalis, panangkumbina iti trabaho militar 
ken masa (armado a pannakilaban ken pulitikal a 
pannakilaban) tapno rimbawan ti todo a kampanya iti 
armado a kontra-rebolusyon ti kabusor, pagbalinen 
nga awan-serbi ken pagbalinen nga inutil dagiti 
nasaknap nga operasyon ti kabusor ken paunegen 
pay ti suporta ti masa babaen ti panangtulong 
kadakuada nga agisayangkat kadagiti pannakilaban 
nga antipyudal, anti-imperyalista ken anti-pasista. 

Tapno rimbawan dagiti nakapokus nga 
operasyon militar ti kabusor, dagiti yunit ti BHB ket 
nasirib a mangus-usar iti nalawa nga erya para iti 
mainobra babaen iti panagpalawa kadagiti baro a 
teritoryo ken panangsubli kadagiti daan nga erya 
ken panagbukel kadagiti baro a larangan a gerilya, 
kabayatan nga itultuloy dagiti pulitikal ken militar 
a pannakilaban kadagiti nakatakder nga erya 
dagiti laranan a gerilya. Iti kastoy, maliklikan nga 
ikulong da ti bukod da iti akikid nga erya ken sobra 
a konsentrasyon dagiti puersa. Adda napipintas a 
kapadasan iti panagpalawa ti teritoryo ti gerilya 
kadagiti rehiyon ti Southern Tagalog, Bicol, Negros 
ken Eastern Visayas, a nakapauneg iti kontrol 
ti militar manipud 2018 babaen ti bileg ti Me‐ 
morandum Order No. 32. Ti rebolusyonaryo a masa 
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ket imobmobilisa ti BHB tapno agipatungpal kadagiti 
napateg a rebbengen iti panagpalawa ti BHB ken 
panangsubli kadagiti erya ti gerilya. 

Ti panagpalawa kadagiti erya ti operasyon 
dagiti gerilya ket nangted ti dakdakkel a pleksibilidad 
kadagiti yunit ti BHB. Dagiti interyor nga erya ket 
nair-irut a nakasilpo kadagiti kapatagan, kalkalsada 
ken igid ti baybay no sadino a mas paborable a 
biraen dagiti bulnerable a pagserkan ken pagruaran 
ti kabusor, ken no sadino ket mabalin da a palawaen 
ti trabaho a paniktik, pannaki-alyansa ken pulitikal 
a pannakilaban ti masa. Mabalin nga iyalis da pay 
dagiti sentro ti operasyon, pagbalinen nga akin-
igid dagiti sigud a sentro kabayatan nga itultuloy 
nga agpursige nga agtignay kadagiti daan a sentro. 
Dagiti sentro ti kumand ket makaibangon kadagiti 
baro nga erya a pagkampoan. 

Agtultuloy a pappapigsaen ti BHB ti opensiba 
a kapanunotan ken takder. Iti amin a gundaway, 
gamgammatan da ti inisyatiba, ad-adalen da ti taray 
ti gubat ken agliklik kadagiti depensiba. Babaen ti 
nasaririt a panangliklik kadagiti natangken a target 
ken panangpuntirya laeng kadagiti naisinsina, 
nakasina, nakapsut ken nabannog a yunit ti AFP ken 
PNP, dagiti yunit ti BHB ket nakairussuat kadagiti 
naballigi a taktikal nga opensiba laban iti kabusor 
kadaytoy a tawen. Adda dagiti naisangsangayan 
nga ehemplo ti taktikal nga opensiba iti Bicol, 
Southern Tagalog, Negros, Eastern Visayas, 
Northeast Mindanao, North Central Mindanao ken 
Far South Mindanao no sadino a binira dagiti yunit 
ti BHB dagiti agop-operasyon a tropa ti kabusor a 
mangipatpatungpal ti nakapokus nga operasyon 
militar. Itatta a tawen, nakaisayangkat ti BHB ti 
mano gasut nga opensiba militar iti intero a pagilian. 

Dagiti yunit ti BHB ket mulat na nga 
ipatpatungpal ti nangato a tukad ti disiplina a gerilya 
tapno pagbalinen nga awan-serbi ti superioridad a 
militar ti kabusor. Lumislisi a matiktikan ti kabusor 
baaen ti tao ken dagiti elektroniko a ramit babaen ti 
panagusar ti apuy nga awanan asuk, pannagna nga 
awan ti mabati a tugot, panangaramat iti sipnget ti 
rabii, panangaramat kadagiti natural a linged ken 
kweba ken nasaririt a panagusar kadagiti elektroniko 
a gadyet ken signal iti komunikasyon. Agliklik 
kadagiti daan a ruta ken mangluklukat kadagiti baro 
a sikreto a ruta tapno umalis manipud iti maysa nga 
erya nga agturong iti sabali a lugar. Babaen ti nairut 
a pannakitinnulong iti rebolusyonaryo a masa, 
maaramid da a pagbalinen a tuleng ken bulsek ti 
kabusor. 

Kasla ipakpakaammo ti kabusor ti plano da 

nga agitinnag ti bomba gapu iti naariwawa a drone, 
rekorida dagiti helikopter ken aduan a panaggaraw 
dagiti tropa ti kabusor. Kaaduan na, dagiti yunit ti 
BHB ket nakaalisen iti sabali nga erya sakbay pay 
a makaitinnag ti bomba wenno makapagkanyon 
ti kabusor. Agbusbusbos ti binilbilyon a piso ti 
kabusor kadagiti kastoy nga awanan serbi nga 
operasyon. Iti panagbasa kadagiti garaw ti kabusor 
(paagadu ti tropa, panagusar ti pang‐surbeylans a 
drone, panagipuesto kadagiti kanyon, pinairteng 
nga operasyon iti pantiktik ken dadduma pay), 
makaiyaramid kadagiti maniobra ti BHB sakbay pay 
nga aggaraw ti kabusor. Iti panangpalawa iti erya 
ti operasyon da, dagiti yunit ti BHB ket mabalin a 
makaalis iti asideg wenno adayo a distansya tapno 
umadayo iti pokus ti kabusor ken bumira iti bakrang 
wenno likudan daytoy. 

Kakuyog ti Partido ken soldado ti umili, ti 
rebolusyonaryo a masa, dagiti organisasyon masa 
ken sangay ti Partido ket mabaelan ken koprehensibo 
a labanan dagiti addang ti kabusor a panangikuspil 
kadagiti baryo da kasano man kabayag. Babaen 
iti tarabay, tulong ken inspirasyon nga ited dagiti 
Nalabbaga a mannakigubat, dagiti rebolusyonaryo 
a masa kadagiti base a gerilya ken sona a gerilya 
ket napinget a lumablaban iti kamapanya a 
panangikuspil ti kabusor. 

Kadagiti lugar a nakapauneg kadagiti nakapokus 
nga operasyon militar ken no sadino a burburiboren 
dagiti puersa ti kabusor dagiti komunidad da, iyan-
anatop ti masa a mannalon ti husto a pamuspusan 
nga isango ti kolektibo a kiddaw da kontra iti  
armado a pigsa ti kabusor. Iti tarabay ti larangan a 
gerilya wenno dagiti komite ti subrehiyon ti Partido 
ken dagiti yunit ti BHB, ti rebolusyonaryo a masa ket 
kolektibo a tumaktakder babaen iti panangpapigsa 
ken panangpaandar ti organisasyon masa da ken 
kadagiti sangay ti Partido iti lokalidad. Rumbeng 
nga iyaramid ti awanan-bannog a propaganda 
ken edukasyon tapno labanan ti dis-impormasyon 
ken kinaulbod ti kabusor, babaen kadagiti posible 
ken umanatop a pamuspusan ti panangisaknap ti 
impormasyon maibilang ti panagiwaras ti dyaryo, 
polyeto, panagipadamag iti radyo, panagusar ti 
kartun wenno infographics, panagiwaras kadagiti 
audio file ken dadduma pay. 

Babaen iti napasnek a propaganda ken 
panagorganisa, ti masa ket nagbalin nga aktibo iti 
pulitika ken napnuan pangngeddeng a lumaban. 
Lumablaban da babaen ti nadumaduma a 
managparnuay ken militante a pamuspusan kas 
ti kolektibo a saan a panangtungpal iti paayab ti 
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militar, pananglabsing kadagiti mandar ti militar 
nga agtrabaho, panagisayangkat kadagiti rali iti 
baryo dagiti mannalon nga armado ti buneng nga 
agkidkiddaw a waya-wayaan dagiti naaresto a 
residente, panangrimbaw kadagiti boses ti militar 
kadagiti ipapaayab da a dayalogo babaen iti 
panangidatag kadagiti dagus nga isyu iti ekonomya 
ken panangirupir a sungbatan ti militar dagiti 
panaglabsing da kadagiti karbengan, panangikkat 
kadagiti poster ken istrimer a propaganda ti kabusor, 
panangibutaktak iti panangala kadagiti pondo para 
iti “integrasyon iti komunidad” ken “surrender,” 
panangipatungpal ken pannaki-koordina kadagiti 
fact-finding mission, ken dadduma pay. Mabalin da 
nga agaramid ti adu a plano ken rason tapno paayen 
ti plano ti kabusor nga agbukel kadagiti lokal a 
puersa a paramilitar wenno agitakder ti detatsment 
iti uneg wenno asideg iti baryo. 

Makaaramid ti masa ken soldado ti umili ti 
managparnuay ken epektibo a pamuspusan ti 
komunikasyon ken organisasyon tapno liklikan 
ti panangbantay ti kabusor, kas kadagiti sikreto 
a pamuspusan ti panagipasa ti impormasyon, 
panagisayangkat ti limed a miting iti uneg wenno 
ruar ti baryo, limed a panagurnong ti suplay para 
iti soldado ti umili,  panagisayangkat ti sikreto nga 
asembliya ti barangay, panagisayangkat kadagiti 
antipyudal a pannakilaban a saan a maammuan 
ti kabusor, panagaramat ti dua a taktika tapno iti 
kasta ket maitultuloy dagiti sosyo‐ekonomiko a 
proyekto dagiti lokal nga organisasyon masa uray iti 
sango ti simumulagat a kabusor.

Babaen iti nairut a koordinasyon kadagiti lokal 
nga organisasyon masa, sangay ti Partido, ken lokal 
a milisya, agisaysayangkat ti BHB kadagiti epektibo 
nga operasyon kontra-paniktik tapno matudo ken 
manyutralisa dagiti espiya ti kabusor ken buraken 
ti iket paniktik (lambat paniktik) ti kabusor iti 
baryo tapno matulongan a mapapigsa ti pakinakem 
ti masa. Agipakpakat met ti BHB ti babassit a tim 
tapno agiyaramid kadagiti operasyon nga isnayp 
ken partisano laban kadagiti yunit ti kabusor wenno 
dagiti tao da a nakasina kadagiti sentro da tapno 
agsakdo wenno agdigos kadagiti waig, gumatang 
kadagiti suplay, makipallot ken makisugal, 
makiinum  ken dadduma pay. Iti dadduma a rehiyon, 
mapatpatignay met ti masa tapno tumulong iti 
panagisayangkat kadagiti taktikal nga opensiba 
babaen ti panagusar kadagiti eksplosibo a command-
detonated tapno makaited ti dangran kontra kadgiti 
tropa ti kabusor ken dadaelen ti pangkabuklan a 
plano da. 

Saan a mailibak a nakasagrap ti pannakaabak 
itatta a tawen ti sumagmamano a yunit ti BHB 
en larangan a gerilya gapu kadagiti internal a 
pagkapuyan ken pagkurangan. Saan a dagus a 
nakaanatop ti sumagmamano a kumand kadagiti 
napairteng nga operasyon iti tangatang ken daga, 
ken mangipatungpal ken mangiyaramid kadagiti 
baro a taktika a gerilya ken pamuspusan tapno 
paayen ken parmeken dagiti nalawa a sustenido 
nga opensiba ti kabusor. Kasapulan pay nga 
agpakalaing ti sumagmamano a kumand ti BHB iti 
husto a panangipakat kadagiti puersa ken kadre 
tapno mabalanse a pareho ti trabaho iti militar 
ken pulitika ken umabante a kasla dalluyon. Ti 
kinaawan-kabaelan ket nagresulta iti aniaman iti 
panangiwaras iti puersa no sadino a dagiti babassit 
wenno pinabassit a platun ket sumaksaklaw ti 
sobra ti kalawa na a lugar, wenno panangkulong 
iti bukod a bagi no sadino ket ilimlimita dagiti yunit 
dagiti operasyon da iti akikid a lugar. Adda met 
problema ti nabayag a konsentrasyon wenno sobra a 
konsentrasyon no sadino ket nabayag a nakaurnong 
ti dakkel a yunit tapno agisagana ti taktikal nga 
opensiba kontra iti natatangken a target wenno 
mangted-seguridad iti nabayag nga aktibidad. 

Nakaro met a naapektaran ti sumagmamano a 
gerilya a baseng purok kadagiti awan-sarday nga 
operasyon ti kabusor gapu iti kinaawan kabaelan 
dagiti komite ti Partido iti larangan gerilya ken 
dagiti yunit ti BHB a tarabayan ken tulongan 
dagiti lokal a sangay ken ti masa masa a labanan 
ti armado a panangokupa ti kabusor kadagiti 
baryo, saywar, kampanya a “surender” ken todo a 
pasista a pangikuspil ken kontra-rebolusyonaryo 
a ranggas. Kadagiti lugar no sadino a napaay ti 
Partido a mangted ti nairut a panangidaulo, wenno 
saan a masalakniban ti BHB ti masa ken koordinaen 
ti kolektibo a panangsango da, nadis-organisa ken 
nagkanya-kanya ti base a masa gapu ti sustenido 
a kampanyang dagiti RCSP ti AFP iti pananglipit, 
panagpangta, panagpatay ken panagaresto, 
kasta met dagiti sinsinan a proyekto a pagbiagan 
ken dadduma pay nga aktibidad a pangsaywar, 
isu a naaramid ti kabusor a pastreken dagiti 
manangdadael a negosyo nga umag-agaw ti daga 
ken mangsakop kadagiti ansestral a daga dagiti 
minorya nga umili. 

Babaen ti naanus a panagtignay ken panagadal 
kadagiti positibo nga abante a kapadasan, saan a 
mabayag ket marimbawan dagiti pannakapaay iti 
sumagmamano a larangan a gerilya ken rehiyon. 

Kabayatan a rimrimbawan ti rebolusyonaryo 
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nga armado a pannakidangadang ti awan sarday 
nga armado a kontra-rebolusyon ti rehimen Duterte 
kontra iti BHB ken ti narugit a gyera kontra iti 
masa, ken tuloytuloy nga umabante ken agurnong 
ti pigsa, dagiti ligal a demokratiko a puersa ket 
nabannuar met a lumablaban iti todo a kampanya a 
panangikuspil, dagiti atake kontra kadagiti pulitikal 
ken sibil a karbengan, panangikuspil iti uneg ti saan 
a naideklara a linteg militar ti rehimen Duterte.

Kadagiti syudad, patpatignayen 
(mobmobilisaen) dagiti demokratiko ken patriyotiko 
a puersa dagiti puersa da iti laksid ti nainget a 
pananglipit nga inpataw ti militarista a lockdown ti 
rehimen, tapno iprotesta ti panangaramid a linteg 
ti linteg iti terorismo ti estado (ATL) idi Hulyo. 
Rinibribu dagiti nagisayangkat ti demonstrasyon 
tapno kontraen ti ATL ken ti saan a naideklara a 
linteg militar ni Duterte iti laksid dagiti pangta dagiti 
pulis. Saan a nalapdan dagiti pagaresto kadagiti 
limmaok iti rali ti pannakaisayangkat dagiti piket 
ken dadduma pay a langa ti panagtignay. 

Nayon iti ATL, nadumaduma pay nga isyu 
ti nangsindi kadagiti tignay protesta kadagitoy 
naglabas a bulan pakaibilangan ti panangibasura 
iti prangkisa ti ABS-CBN a sinabat ti mano lawas a 
protesta iti kalsada a dinar-ayan ti nalawa a seksyon 
ti gimong a Pilipino. 

Rinubroban met ti palyado a panangsango 
ni Duterte iti pandemya a Covid-19 ti unget ti 
masa, nangruna ti napaatiddog a lockdown ken 
pannakapaay a mangted ti dagus ken naan-anay 
a tulong iti ekonomiya iti umili tapno mapakan 
dagiti pamilya da. Kadagiti naglabas a bulan, dagiti 
umili ket inpablaak da ti nakaro nga unget da iti 
social media iti saan nga iya-annugot ti rehimen 
a mangipatungpal ti libre a mass testing tapno 
subaybayan ken kontrolen ti panagwaras ti bayrus a 
Covid-19, ti nasaknap a korapsyon iti panaggatang 
ti DOH kadagiti ramit medikal, saan a panangdusa 
kadagiti opisyal ti pulis a manglablabsing kadagiti 
bukod da nga annuroten, nakaro a dusa kadagiti 
makalabsing ti curfew, kasta met kadagiti drayber 
ti dyip a mangiruprupir iti karbengan da a makasubli 
kadagiti kalsada, kinaawan ti kumpensasyon ken 
hazard pay para kadagiti nars, dagiti pumarigat a 
restriksyon iti panagbyahe, dagiti maipablaak ken 
maibabawi nga annuroten nga inruar dagiti opisyal 
militar a natudo a mangimaton iti krisis ti salun-at, 
ken dadduma pay. Ti agkurkurang a pondo tapno 
gumatang kadagiti bakuna para iti Covid-19 ket 
mangririing iti diskuntento iti intar ti umili.

Narubruban met ti unget ti umili iti nabuntog 

ken saan a naan-anay a panangsango ti rehimen a 
Duterte kadagiti didigra kalpasan ti nagsasaruno a 
bagyo idi Nobyembre. Dagiti biktima ti didigra ket 
nagrugi da nga agmartsa kadagiti kalsada tapno 
irupir ti tulong ken subsidyo kas kompensasyon 
kadagiti napukaw da.

Ririingen ti nakaro a krisis iti ekonomya ti umili 
tapno irupir dagiti dagus a pagimbagan (tulong). 
Pappapigsaen dagiti unyon ti pukkaw dagiti 
mangmangged para iti nayon a sueldo, hazard pay iti 
panagtrabaho iti panawen ti pandemya, regulasyon 
iti kinatalged iti trabaho, regularisasyon ken 
panangbigbig kadagiti kalintegan da iti panagunyon. 
Nagisayangkat kadagiti protesta dagiti estudyante 
kontra iti dakkel-gasto a “blended” a sistema ti 
panagadal ken kinakurang ti pondo nga inlatang ti 
estado tapno seguraduen ti natalged a kasasaad 
dagiti pagadalan para iti panagilukat ti agsasango a 
panagadal iti tengnga ti pandemya. 

Riniing met ti tiraniya ken anti-komunista 
nga atake ti rehimen Duterte ti pungtot ti umili 
ken dagiti protesta ti masa. Nasaknap nga unget 
ti naiwaragawag pareho ditoy ken iti ballasiw-
taaw kontra iti ekstrahudisyal a pammapatay, 
nagsasaruno a panagaresto, panagibalud ken 
panagipila ti parbo a kaso a kriminal kontra kadagiti 
organisador dagiti mangmangged, aktibista a 
mannalon, mangsalsalaknib iti karbengan-tao, 
mangmangged iti midya ken dadduma pay, kasta 
met ti awan-sarday a panang-red-tag ni Duterte 
ken dagiti heneral na kontra kadagiti saan nga 
armado a ligal a demokratiko nga organisasyon, 
ken personalidad a nangipaduyakyak ti kritikal nga 
opinyon da iti rehimen. 

Agtultuloy a pumigpigsa ti nagkaykaysa a 
prente laban iti tiraniya ken naranggas a turay ni 
Duterte. Ad-adda a nagbalin a militante dagiti 
propesyunal, babassit a negosyante, tao ti simbaan, 
akademiko ken dadduma pay a sektor ti akintengnga 
a dasig ken maidurduron nga isuporta dagiti boses 
da kontra kadagiti ekstrahudisyal a pammapatay, 
panagaresto, pulitikal a panangikuspil, panag-
redtag ken dadduma pay a panaglabsing dagiti 
puersa ti estado kadagiti kalintegan tapno 
paulimeken dagiti lumablaban. Maririing da met nga 
agprotesta kontra iti korapsyon, awtoritaryanismo 
ken panangmonopolisa ti turay, panagbalin nga asu-
aso dagiti gangannaet nga amo na ken panangilako 
ti rehimen iti soberanya ti pagilian, ken dadduma pay 
a sakit ti gimong. Immariwawa ti konserbatibo nga 
oposisyon kadagiti kritisismo da iti rehimen ngem 
dakdakkel ti it-ited da nga addang iti panagsagana 
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para iti eleksyon 2022 imbes a tumulong iti 
panangpapigsa kadagiti protesta ti masa, saan a 
kapada idi 1983-1986 ken kadagiti bulan sakbay ti 
pannakapadisi ti rehimen nga Estrada. 

Dagiti nasina-sina a protesta iti napalabas 
a mano bulan ket mangipakpakita ti nauneg ken 
nalawa nga unget ti nalawa a masa ti umili a Pilipino 
laban iti kontra-umili ken dagiti militarista nga 
annuroten ti rehimen Duterte a direkta a nagresulta 
iti nakaro a rigat nangruna iti intar dagiti masa 
nga anakling-et. Bimtak dagitoy iti laksid dagiti 

militarista panangliplipit ken todo nga atake kontra 
kadagiti ligal demokratiko a puersa a nagpanggep a 
mangbutbuteng kadakuada, dadaelen ken riribuken 
ti trabaho da ken isiyasi ti pigsa da. Naikeddeng nga 
ad-adda pay a dumakkel dagitoy a protesta kadagiti 
masungad a bulan gaputa maipabpabaklay iti 
nalawa a masa ti umili ti dagsen ti krisis iti ekonomya 
a pinakaro ti panagtakaw ken korapsyon ti rehimen 
Duterte. Tuloytuloy nga umaw-aweng ti pukkaw ti 
umili a Pilipino para iti panangpadisi kenni Duterte 
wenno panaglusulos na. 

 Rumbeng a gammatan ti Partido Komunista ti 
Pilipinas ti amin a gundaway nga iluklukat ti agdama 
a kasasaad tapno agpapigsa babaen ti panangidaulo 
iti nalawa a masa nga agturong iti nangatngato 
a tukad ti pannakilaban. Kas kadakkelan nga 
organisado a rebolusyonaryo a puersa ken nauneg 
a nakaramut kadagiti maidadanes a dasig ken 
akintengnga a sektor, ti Partido ti adda iti kasayaatan 
a pusisyon tapno idauloan ti pannakilaban kontra iti 
tiraniko a rehimen ken paayen ti plano ni Duterte a 
pagtalinaeden ti dinastiya na iti poder. 

Idadauloan ti Partido ti demokratiko a 
rebolusyon ti umili nga addaan panggep a gibusan 
ti sistema a malakolonyal ken malapyudal. Absoluto 
nga idadauloan na ti Bagong Hukbong Bayan ken 
isaysayangkat na ti rebolusyonaryo nga armado a 
pannakidangadang tapno rebbeken ti naindasigan 
a diktadura ti dadakkel a burgesya kumprador, 
dadakkel nga appo’t daga ken burukrata kapitalista. 

Iti tarabay ti Marxismo-Leninismo-Maoismo, 
sursuruten ti Partido ti estratehiko a linya ti 
naunday a gubat ti umili ti panangkubkob iti syudad 
manipud kaaw-awayan. Ibangbangon na ti BHB 
manipud iti bassit nga agturong iti dakkel ken 
manipud iti nakapsut nga agturong iti napigsa iti 
panawen ti estratehiko a depensiba, agingga na a 

Papigsaen ti Partido, idauloan ti dalluyon ti 
pannakilaban ken iyabante ti rebolusyon

 Ti umun-uneg ken kumarkaro a krisis ti malapyudal ken malakolonyal a sistema iti uneg ti 
pasista a diktadura nga US-Duterte ket patpatauden na ti kundisyon tapno maurnong kas maysa a 
napigsa a dalluyon ti demokratiko ken rebolusyonaryo a panakilaban ti umili a  Pilipino, pareho iti 
tay-ak dagiti protesta iti kalsada ken armado a pannakidangadang.

madanon ti estratehiko a pannakipatas iti kabusor 
ken maaddaan ti uman-anay a kabaelan tapno 
agisayangkat ti estratehiko nga opensiba tapno 
kubkoben ti syudad, rebbeken ti reaksyunaryo nga 
estado ken sukatan ti demokratiko a gubyerno ti 
umili. 

Ti Partido ket nauneg a nakaramut iti nalawa a 
masa. Iggem na ti BHB kas kabilegan nga ekspresyon 
ti basaran nga alyansa dagiti mangmangged ken 
mannalon. Dagiti sangay ti Partido ket maitaktakder 
iti amin a yunit ti BHB tapno mangted ti (pareho 
nga) estratehiko ken taktikal a panangidaulo. Ti 
BHB ti kapatgan nga armas ti Partido a kangrunaan 
a mangal-ala ti pigsa na manipud iti dasig a 
mannalon babaen ti panangibangon kadagiti 
organisasyon masa da ken organo ti bileg pulitikal, 
ken panagisayangkat ti agraryo a rebolusyon tapno 
parmeken ti bileg dagiti appo’t daga iti kaaw-
awayan. 

Tapno maidauloan ti dalluyon ti pannakilaban 
ti umili, rumbeng a natadem a maawatan ti Partido 
dagiti obhetibo a kasasaad, kritikal-iti-bukod na a 
bagi ken tasaen ti kasasad tapno marimbawan dagiti 
pagkapuyan ken pagkurangan na, ken komprehensibo 
a papigsaen ti bukod na a bagi iti ideolohiya, pulitika 
ken organisasyon. Ti Partido ken ti rebolusyonaryo 
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a puersa ket rumbeng a saan a mabannog, natured, 
ken managparnuay nga iyabante dagiti trabaho da 
iti panagorganisa, panangriing (panagpamulat) ken 
panagpatignay iti masa kasano man karigat wenno 
kinarikut (difficult) ti kasasaad.

Ti konsolidasyon ti Partido iti ideolohiya ti 
kapatgan nga elemento iti panagpapigsa iti bagi ken 
panangipangato ti kabaelan a mangidaulo iti masa. 

Kabayatan nga isaysayangkat ti biag-ken-patay 
a pannakilaban iti naranggas ken agbibisin iti dara a 
tiraniya, rumbeng a patibkeren dagiti kadre ti Partido 
iti amin a tukad dagiti bukod da a bagi ken isagana 
ti panunot a sangoen ken rimbawan dagiti kinarigat 
ken kinarikut ti kasasad ken tallikudan ti panagbiruk 
ti nam-ay ken gin-awa. Dagiti kadre ti Partido 
ket rumbeng nga agbalin a modelo ti kinatibker 
kabayatan a sangsangoen ken rimrimbawan dagiti 
pannakapaay babaen iti  kritikal a panagusig ken 
naanep ken napino a panagplano ken ited ti amin a 
kabaelan nga ipatungpal dagiti rebbengen da. 

Rumbeng a kanayon nga ikagumaan da nga 
ipangato ti tukad ti trabaho da. Rumbeng nga agadal 
da a mangidaulo bayat a lumablaban a kakuyog ti 
masa ken hukbo. Rumbeng a napnuan da ti opensiba 
ken palaban a kapanunotan, a saan na nga ipalubos 
nga abaken ti kabusor ti pangngeddeng da nga 
agmartsa nga umabante. Rumbeng a nakasagana 
ken pursigido a labanan ti kabusor ken kontraen ti 
aniaman a dakes a panggep ken plano na iti amin 
a gundaway. Rumbeng da a dillawen ken tallikudan 
ti konserbatismo, kinapasibo, kinasadut ken 
panagkampante nga agresulta iti burukratismo ken 
iti “nakairuaman” nga estilo ti panagtignay.

Rumbeng a silalagip ti Partido ken dagiti kadre 
iti rebbengen da iti panangriing ken panangmobilisa 
iti masa. Ipinget da a paunegen, palawaen ken 
papigsaen ti iraramut ti Partido iti intar ti masa. 
Rumbeng a saan a mabannog iti panagipatungpal 
ti trabaho a masa, panagpropaganda, panabukel 
ti base a masa, konsolidasyon ken ekspansyon. 
Dagiti kameng ken komite ti Partido ket rumbeng a 
silalagip iti amin a gundaway kadagiti rebbengen da 
nga ipangato ti pulitikal a kaammuan ti masa ken ti 
pangngeddeng ken kabaelan da a lumaban. Rumbeng 
nga ikkan ti Partido ti inspirasyon dagiti baro nga 
aktibista ken lider iti intar ti masa. Rumbeng da a 
dumngeg dagiti arungaing ti masa ken sangoen 
dagiti pagimbagan da. 

Ti Partido ket rumbeng a napasnek iti 
panangisayangkat ti Tallo-Agpang (three level) a 
Programa iti Panagadal. Rumbeng na a seguraduen 
a makaadal ti Batasaran a Kurso dagiti kandidato 

a kameng iti panawen ti kandidatura da tapno 
mapetpetan da ti basaran a linya iti ideolohiya 
ken pulitika ti Partido. Dagiti baro a naan-anay a 
kameng ket rumbeng nga agadal ti Intermedya a 
Kurso iti uneg ti makatawen kalpasan a nagsapata 
tapno nairut da a mapetpetan ti linya ken programa 
ti Partido iti kumparatibo a panangadal da kadagiti 
rebolusyonaryo a kapadasan ti China, Vietnam ken 
dadduma pay a pagilian. Dagiti kadre ti Partido 
kadagiti mangidadaulo a komite ken rehiyon nga 
agpababa iti tukad-distrito ken seksyon ket rumbeng 
a kolektibo nga agadal ti Abante a Kurso tapno 
nair-irut a mapetpetan da ti Marxismo-Leninismo-
Maoismo ken maiyaplikar kadagiti trabaho da.

Kasapulan da nga agsukisok, agimbestiga ti 
gimong ken agusig iti dasig iti saklaw ti panangidaulo 
da tapno matudo dagiti problema ken arungaing 
ti masa, ken paunegen ti pannakaawat ti Partido 
kadagiti obhetibo a kasasaad ti malakolonyal ken 
malapyudal a sistema. 

Rumbeng a natibker a labanan ti Partido ti amin 
a langa ti rebisyunismo. Kabayatan a pumigpigsa 
ti Partido, iti amin a benneg met ti atake kanya 
na dagiti reaksyunaryo, kontra-rebolusyonaryo, 
dagiti Trotskiyista, ultra-“Kannigid,” ken dagiti 
agpampammarang a Maoista. Kukwestyunaran 
dagiti rebisyunista ti linya ken panagusig ti Partido 
iti gimong a Pilipino, partikular ti panagkasapulan 
nga isayangkat ti demokratiko a rebolusyon ti 
umili ken naunday a gubat ti umili tapno gibusan 
ti malakolonyal ken malapyudal a sistema. Dagitoy 
a panagatake ket kayat na a padaksen ti Partido 
ken pakapsuten daytoy ken iduron nga agkamali. 
Rumbeng a paunegen dagiti kadre ti Partido ti 
pannakaawat da iti kontra-rebisyunismo tapno 
papigsaen ti pangngeddeng ken ingato ti tukad ti 
trabaho da.

Dagiti komite ti Partido ket rumbeng a napudno 
ken kritikal iti bukod da a bagi ken tasaen dagiti 
trabaho da. Pana-panawen ket kasapulan a gupgopen 
da ti panagipatungpal da tapno ipangato ti trabaho 
da iti nangatngato a tukad. Dagiti amin a kameng 
ti Partido ket rumbeng nga agdillaw ken dillawen 
ti bukod da a bagi tapno matudo ken marimbawan 
dagiti pagkapuyan ken pagkurangan da, labanan 
ti dogmatismo (teorya a nakasina iti praktika) ken 
empirisismo (praktika a saan a tartarabayan ti 
teorya wenno saan a naingato iti tukad ti teorya), 
suhetibismo ken amin a langa ti oportunismo. 
Kasapulan a buklen dagiti pigsa ken kabaelan da. 
Rumbeng da a kanayon a iti panagkonsolida ken 
panangpapigsa ti Partido.
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Amin a komite ti Partido ket rumbeng a naanus 
da nga adalen ken ipatungpal dagiti pammilin ti 
Komite Sentral, partikular dagiti panapanawen nga 
iruruar ti Komiteng Tagapagpaganap. 

Rumbeng a sanayen ti Partido dagiti kadre ken 
kumander ti BHB iti panangidaulo kadagiti amin a 
yunit ti BHB iti amin a tukad. Ti panagkasapulan 
nga agisayangkat ti nasaknap ken nairteng a 
pannakigubat a gerilya ket kasapulan ti panagsanay 
ti rinibu a makabael a mangidaulo kadagiti platun 
ti BHB ken ti trabaho a mangiwanwan kadagiti 
larangan a gerilya kadagiti subrehiyon, iti 
panagisayangkat kadagiti taktikal nga opensiba, 
ken iti panangpatignay iti masa a mannalon iti 
antipyudal a pannakilaban da. 

Rumbeng a papigsaen ti Partido ti bukod na 
iti organisasyon. Kasapulan a padakkelen na pay 
dagiti kameng ken labsan dagiti tukad a dinanon 
iti napalabas. Kasapulan a palawaen dagiti sangay 
ken agitakder ti ad-adu pay a sangay kadagiti yunit 
ti soldado ti umili, pabrika, marigrigat ti syudad, 
kampus dagiti pagadalan ken kolehiyo, upisina, 
baryo ken komunidad iti kaaw-awayan. Kasapulan 
nga agbalin a paset ti plano ti tunggal sangay ti 
Partido ti panagibangon  ti ad-adu pay a sangay 
kadagiti kaasideg da nga erya. 

Iti laksid dagiti agdama a narikut a kasasaad, 
amin a komite ti Partido ken kumand ti BHB ket 
rumbeng nga agisayangkat kadagiti miting tapno 
seguraduen ti panagkaykaysa. Dagiti miting ket 
rumbeng a napagsaganaan a nasayaat, ababa 
ken nabagas. Kasapulan nga agisayangkat 
kadagiti kumperensya iti intar dagiti kadre tapno 
makapagririnnanud ken makapagsisinnukat kadagiti 
impormasyon ken kapadasan. Dagiti impormasyon 
ken panagtasa kadagiti abante a kapadasan iti 
nadumaduma a linya ti trabaho ket rumbeng a 
mairanud tapno mausar dagiti dadduma a komite. 
Kasapulan ti sistema ti komunikasyon iti baet dagiti 
mangidadaulo a komite ti Partido kadagiti yunit ti 
hukbo a makasaklaw ti pareho nga erya ti operasyon 
tapno maammuan ti tunggal maysa ti tignay ti 
kabusor. 

Kasapulan a seguraduen ti seguridad dagiti 
mangidadaulo a komite ken kadre ti Partido. Iti 
kaaw-awayan, rumbeng nga isuda ti agbalin a modelo 
ti disiplina a gerilya iti panangidaulo kadagiti yunit 
ti BHB ken panangipatungpal kadagiti annuroten 
tapno mapagtalinaed ti kinalimed ken maliklikan 
dagiti depensiba a labanan iti kabusor. Ti identidad 
dagiti mangidadaulo a kadre kadagiti baryo ket 
rumbeng nga istrikto a mailimed iti kabusor. Kadagiti 

syudad, kasapulan a nauneg a nakaramut dagiti 
kadre ti Partido iti intar dagiti mangmangged ken 
masa nga anakling-et ken agpakalaing iti natalged 
nga estilo ti panangidaulo. Kasapulan a tuloytuloy 
da a papigsaen ti limed a nga iket (network) dagiti 
gagayyem, alyado ken tumultulong. Kasapulan nga 
agplano ken agtignay da a nasapa tapno maliklikan 
ti panagkarkarintar. Rumbeng da a nakasagana 
nga agturong iti kaaw-awayan tapno maaywanan ti 
seguridad da kadagiti sona ken base a gerilya. 

Dagiti organisasyon ti Partido ket rumbeng a 
papigsaen basar kadagiti prinsipyo ti demokratiko 
sentralismo, daytoy ket, sentralisado a panangidaulo 
a nakabasar iti demokrasya, ken demokratiko nga 
inisyatiba a nakapauneg iti sentral a panangidualo 
ken tarabay. Rumbeng nga ilaksid ti amin a langa ti 
burukratismo ken ultrademokrasya. 

Amin a komite ti Partido ket rumbeng a mulat nga 
agisubmitar ti regular (inaldaw, linawas, binulan) 
ken dagiti ispesyal nga ulat ken impormasyon tapno 
ipakaammo kadagiti mangidadaulo a komite ti 
kasasaad ti trabaho da ken dumawat ti tarabay ken 
dagiti annuroten a pammilin (policy instructions). 
Iti bangir na, dagiti mangidadaulo a komite ket 
rumbeng a mangiruar kadagiti napapanawen a 
pammilin, pananglawag, annuroten ken mangted 
kadagiti kasapulan wenno kritikal nga impormasyon 
tapno tarabayan ti sakop ti komite da. Kasapulan 
a mangsimpa ti mapagnamnamaan ken natalged 
a sistema ti komunikasyon tapno seguraduen 
ti tuluytuloy a daloy dagiti ulat, impormasyon 
ken dagiti pammilin. Amin dagitoy ket napated 
tapno pagtalinaeden ti nasalun-at a demokratiko 
sentralismo. 

Kasapulan a papigsaen ti Partido ti bukod na a 
bagi iti pulitika. Rumbeng na a riingen (pamulatan), 
organisaen ken aduan a patignayen (mobilisaen) ti 
nalawa a masa ti umili a Pilipino ken buklen ti kalawan 
a nagkaykaysa a prente ti amin a demokratiko ken 
patriyotiko a puersa tapno rebbeken ti pasista a 
rehimen ken paayen ti plano na nga agtalinaed iti 
poder. 

Kasapulan nga agbalin a natured ken pursigido 
tapno epektibo nga idauloan ti nalawa a masa 
ti umili a Pilipino iti panangpataud ti dalluyon ti 
pannakilaban da kontra iti pasista a rehimen nga 
US-Duterte, tapno rimbawan ti todo-larga a kontra-
rebolusyonaryo a gubat ti kabusor, ken iyabante ti 
gubat ti umili. 

Ti Partido ken kasapulan a nauneg a nakaramut 
ken agpalawa iti intar ti masa. Ti masa ti tulbek 
iti panagballigi ti aniaman a rebbengen ti Partido. 
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Rumbeng nga ikagumaan ti Partido a riingen (imulat), 
organisaen ken patignayen (mobilisaen) ti nalawa 
a masa babaen ti panangguyod iti akintengnga 
a puersa ken gundawayan ti bettak iti intar ti 
kabusor ken isina ti kadadaksan ken kararanggasan 
kadagiti reaksyunaryo. Rumbeng tayo a liklikan ti 
sektaryanismo ken komandismo a kayat na a saoen 
ket panangpatignay (panangmobilisa) laeng ti 
bassit ken abante a seksyon a saan nga aw-awisen 
ti akintengnga a puersa. Iti bangir na, rumbeng 
tayo a liklikan ti buntotismo, repormismo ken 
konserbatismo a kaipapanan na ket umip-ipus iti 
akintengnga a seksyon ken mapaay a mangipangato 
ti rebolusyonaryo a kaammuan (kamulatan) ti masa 
ken ti determinasyon (pangngeddeng) da a lumaban. 

Iti panangidaulo ti Partido, ti nalawa a masa ti 
umili a Pilipino pareho iti syudad ken kaaw-awayan 
ket rumbeng nga agisayangkat kadagiti pannakilaban 
a masa tapno iyabante dagiti pagimbagan da iti 
sango ti nakaro a krisis  iti ekonomya ken kumarkaro 
a panangidadanes ken pananggundaway. Dagiti 
laban da para iti ekonomya ket nakasilpo kadagiti 
pannakilaban da kontra iti napairteng a panangikuspil 
gapu ta kasapulan da nga usaren dagiti kalintegan da 
tapno ipaduyakdyak dagiti arungaing da ken ipakita 
ti unget da. Dagiti demokratiko a pannakilaban da 
ket kasapulan a naan-anay a maisilpo iti nalawlawa 
a rebolusyonaryo a pagimbagan. Iti laksid dagiti 
panangikuspil, pamutbuteng ken todo nga atake ti 
tiraniko a rehimen Duterte, rumbeng nga agtultuloy 
a lumaban dagiti ligal demokratiko a puersa. 

Iti kaaw-awayan, rumbeng nga iyabante ti 
Partido ti antipyudal a pannakilaban tapno riingen 
(imulat) ken patignayen (mobilisaen) ti minilmilyon 
a masa a mannalon ken mangmangged-talon. 
Dagiti kasasaad iti kaaw-awayan ket naluom tapno 
iyabante ti antipyudal a pannakilaban kabayatan 
nga agsagsagrap ti masa a mannalon ti kakaruan a 
langa ti panaggundaway ken panangidadanes. 

Ti antipyudal a tignayan ti mannalon ket 
maysa a tignayan tapno ipababa ti abang ti daga, 
gibusan ti usura, panaggun-od ti nainkalintegan 
a presyo dagiti produkto da ken dadduma pay a 
reporma nga agraryo. Rumbeng met a labanan ti 
masa a mannalon ti panagserrek dagiti pagminasan, 
plantasyon, turismo, enerhiya, ken dadduma 
pay nga empresa a mangpapanaw kadakuada 
kadagiti talon da ken ansestral a daga. Dagitoy a 
pannakilaban ket paset ti pangkabuklan nga agraryo 
a rebolusyonaryo a pannakidangadang ken nairteng 
a gerilya pannakigubat ken panagibangon kadagiti 
larangan a gerilya iti uneg ti panangidaulo ti Partido. 

Iti proseso, mabukel ken mapatibker ti basaran 
nga alyansa para iti pannakaisayangkat ti armado 
a pannakidangadang. Mabukbukel ti antipyudal 
a nagkaykaysa a prente babaen ti panagsanggir 
kangrunaan na kadagiti marigrigat ken nababa 
nga akintengnga a mannalon ken mangmangged-
talon, panangawis ti akintengnga a seksyon dagiti 
mannalon, ken panangnyutralisa kadagiti baknang 
a mannalon ken panangrebbek iti bileg dagiti 
appo’t daga. Bukbuklen dagiti rebolusyonaryo nga 
organisasyon dagiti mannalon, agtutubo, babbai, 
mangngalap ken minorya nga umili. Maitaktakder 
dagiti organo ti bileg pulitikal basar iti linya ti 
nagkaykaysa a prente. 

Dagiti antipyudal a pannakilaban ket nakasilpo 
kadagiti antipasista ken anti-imperyalista a 
pannakilaban ken nakabalangkas iti panangbukel ti 
nailian-demokratiko a nagkaykaysa a prente. Dagiti 
dadduma pay a patriyotiko ken demokratiko a puersa 
a saan a mannalon ket mariing (mapamulatan), 
bayat nga aw-awisen dagiti baknang a mannalon, 
ken makitinnulong kadagiti dadduma pay a saan a 
mapagtalkan (taktikal) nga alyado kontra iti komon 
a kabusor. 

Kadagiti syudad, rumbeng nga ingato ti 
Partido ti tukad ti nalawa nga anti-imperyalista ken 
antipasista a tignay masa dagiti mangmangged, 
malaproletaryado ti syudad, estudyante ken 
agtutubo, ken dadduma pay nga intelektual ken 
propesyunal a nababa ti sapul na. Kasapulan nga 
agisayangkat ti nalawa a masa ti nasaknap ken 
sustenido a pannakilaban para iti ekonomya a 
rumbeng a nakasilpo ken maingato iti tukad pulitikal 
a pannakilaban. Kangrunaan a maibilang ditoy 
ti pannakilaban dagiti unyon ti mangmangged, 
pannakilaban para iti pagteggedan ken balay 
dagiti nakurapay iti syudad, pannakilaban kontra 
iti panagngato ti presyo dagiti magatgatang ken 
matrikula iti edukasyon, ken kiddaw para iti libre 
ken dekalidad nga edukasyon, serbisyo ti salun-at 
ken dadduma pay a serbisyo para iti gimong. Dagitoy 
a pannakilaban ket maaddaan ti pulitikal a galad 
nangruna iti kumarkaro a panangikuspil nga addaan 
panggep na lappedan ti panagidatag kadagiti 
arungaing da ken iyabante dagiti kiddaw da. 

Iti sango ti nakaro a krisis iti salun-at ken 
ekonomya, rumbeng nga agkaykaysa ken agtignay ti 
nalawa a masa a maidadanes para kadagiti dagus 
a reporma a sosyo-ekonomiko maibilang ti dagus 
a nayon ti sueldo, pinansyal ken tulong para iti 
salun-at, subsidyo a sosyo-ekonomiko, suspensyon 
wenno panangipababa ti panagsingir ti abang, 
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panangkansela kadagiti utang, libre a mass testing, 
libre a panagpaospital para kadagiti agsaksakit ti 
Covid-19, libre a panagbakuna ken dadduma pay 
nga addang a nakasilpo iti pagsayaatan ti salun-
at ken pagbiagan da. Kasapulan a patignayen 
(mobilisaen) ti intar da ken isayangkat dagiti 
kolektibo a militante a panagtignay tapno sungbatan 
ti rehimen Duterte ti laklak-amen da a kinarigat ken 
panagtutuok. Dagiti dadduma pay a patriyotiko ken 
demokratiko a puersa, maibilang dagiti petiburges 
nga intelektual ken propesyunal, ket rumbeng a 
patignayen (mobilisaen) tapno ilaban dagiti dagus 
a demokratiko a kiddaw ken suportaran ti kiddaw 
dagiti masa nga anakling-et. Dagiti mangmangged iti 
salun-at ket rumbeng nga agkaykaysa ken ipukkaw 
ti kiddaw da a nayon a sueldo, hazard pay, libre a 
testing, libre a bakuna ken dadduma pay. Kasapulan 
a patignayen (mobilisaen) dagiti estudyante ken 
agtutubo ti intar da tapno labanan ti panagngato ti 
matrikula ken, kakuyog dagiti manursuro, iyabante 
ti kiddaw para iti nangatngato a publiko a subsidyon 
para iti pannakaitakder dagiti natalged iti salun-at a 
pagadalan ken palubosan ti agsasango a panagklase, 
ken para iti libre a pannakaiwaras dagiti ramit ken 
kaadda ti nalawlawa a serbisyo iti internet tapno 
matulongan ti panagadal (edukasyon) iti online. 

Ti nalawa nga antipasista a nagkaykaysa a 
prente ket rumbeng nga agtultuloy a papigsaen ken 
patibkeren a lumaban. Rumbeng da nga ituloy ti 
kiddaw para iti pannakaibasura ti Anti-Terror Law 
(ATL), ken gibusan ti kampanya ti pammapatay iti 
uneg ti bogus a kampanya a gyera kontra droga, 
ekstrahudisyal a pammapatay, panagaresto ken 
panangibalud kadagiti aktibista, ken panangburak 
iti NTF-ELCAC a mangiyun-una iti narugit a gyera ni 
Duterte laban iti saan nga armado a masa. 

Babaen ti ATL, idurduron ni Duterte todo a 
pannaka-iligalisa dagiti amin a porma ti patriyotiko 
ken  demokratiko nga organisasyon ken progresibo 
nga organisasyon a party-list nga aktibo a 
sumupsuporta kontra iti pasismo, korapsyon ken 
panagkurno kadagiti gangannaet. Dagiti ligal a 
demokratiko a puersa ket rumbeng a nakasagana 
a salakniban agingga iti kabaelan da dagiti ligal 
a karbengan kabayatan nga ar-aramaten dagiti 
pleksible ken managparnuay a pamuspusan tapno 
maitultuloy ti panagiyaramid ti propaganda, 
pangorganisa ken panagpatignay (panagmobilisa) 
ken tapno papigsaen ti kabaelan a mangidaulo 
iti masa. Nayon pay, kasapulan nga agaramat da 
kadagiti addang tapno seguraduen ti kinatalged 
da kabayatan ti panangiyabante ti napinget a 

pannakilaban da. Mabalin nga agusar da kadagiti 
pamuspusan ti komunikasyon ken koordinasyon 
tapno makaliklik iti panagsurbeylans ti estado. 

Kasapulan a napartak nga agtignay ti Partido 
ken amin a rebolusyo a puersa tapno seguraduen ti 
kinatalged dagiti target ti pulitikal nga asasinasyon. 
Mabalin nga aywanan dagiti lokal a yunit ti BHB, 
wenno  saan, ket umalis iti sabali a baryo wenno 
erya iti uneg wenno ruar dagiti larangan a gerilya. 

Rumbeng a saan tayo a mabannog nga 
agisayangkat ti trabaho a propaganda tapno 
ibutaktak dagiti kinaulbod, disimpormasyon ken 
saywar ti kabusor a panggep na a pakapsuten ti 
kapanunotan ti umili ken ti pangngeddeng da nga 
agisayangkat ti rebolusyon. Dagiti naimprenta a 
kopya ti Ang Bayan ken dagiti pablaak ti Partido, 
BHB ken NDF ket rumbeng a regular a paaduen 
ken iwaras. Agusar ti dadduma pay a pamuspusan 
ti panagpaadu babaen kadagiti smartphone wenno 
cellphone tapno ipasaknap ti AB ken dadduma pay 
a publikasyon, pablaak, dagiti damag, kanta ken 
dadduma nga audio, bidyo ken dadduma pay a 
rebolusyonaryo ken progresibo a propaganda ken 
dagiti mausar iti panagadal. 

Rumbeng nga irupir dagiti rebolusyonaryo a 
puersa ti linya ti nainkalintegan ken pangmabayagan 
a kappia ken ilaksid dagiti negosasyon ti pasista a 
rehimen para iti “panagpasurender.” Rumbeng da 
nga irupir a ti agtultuloy nga armado a labanan iti 
pagilian ket marisut laeng babaen ti pananggibus iti 
mananggundaway ken manangidadanes a sistema. 
Rumbeng da nga ibutaktak ken pabasolen (denounce) 
ti rehimen Duterte iti panangiserra ti ruangan ti 
negosasyon para iti kappia kas pamuspusan tapno 
sangoen ken risuten ti ramut ti armado a labanan. 

Rumbeng da a pabasolen ti rehimen iti 
panagaramat ti naranggas ken narugit a gubat 
a pakakitaan kadagiti armado a panagatake 
kontra kadagiti saan nga armado a silbilyan ken 
dadduma pay a nasaknap a nakaro a panagabuso iti 
karbengan-tao. Rumbeng da a pabasolen ti rehimen 
iti panangusar ti “gyera kontra-terorismo” tapno 
iserra ti tungtongan para iti kappia. 

Rumbeng nga agtultuloy nga iwanwan ti 
Partido ti Bagong Hukbong Bayan tapno tuluytuloy 
nga iyabante ti naunday a gubat ti umili iti intero 
a pagilian ken paayen ti nailian nga opensiba ti 
pasista a kabusor. Napigpigsa ti kabusor iti aspeto 
militar, ngem nakapkapsut iti pulitika. Panggep na 
daytoy a pagtalinaeden ti manangidadanes ken 
mananggundaway a sistema ken awanan-suporta 
ti masa. Rumbeng nga agtultuloy nga ipangato ti 
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Partido ti kabaelan ti BHB iti panagisayangkat ti 
nasaknap ken nairteng a gerilya a pannakigubat iti 
agtultuloy a lumawlawa ken umun-uneg a base a 
masa. 

Iti panagisayangkat ti gubat ti umili, masapul a 
nalaing a pagtipunen dagiti armado ken pulitikal a 
pannakidangadang, ti trabaho militar ken trabaho a 
masa, ti panangpadur-as ti gerilya a pannakigubat 
ken ti panangpatignay (panangmobilisa) iti nalawa 
a tignayan ti umili. 

Kasapulan a riingen (imulat) ti  Partido ken BHB 
ti masa a mannalon kadagiti sona a gerilya ken base 
nga erya, ken mangted ti nairut a panangidaulo iti 
aktibo a ken napinget a pananglaban da kadagiti 
nakapokus a panangraut (atake) ti kabusor. 
Rumbeng a nairut da a tarabayan ti masa kadagiti 
pamuspusan ti kolektibong pannakilaban, babaen ti 
panangusar kadagiti nagtipon a taktika ti ligal ken 
iligal a porma ti panagtignay, kumprontasyon ken 
armado a panagdepensa. 

Kasapulan a natibker a padur-asen ti Partido 
ti antipyudal a pannakilaban ti masa kas tulbek iti 
panangpatignay (panangmobilisa) ken panangala 
ti suporta ken partisipasyon ti masa a mannalon 
iti armado a pannakidangadang. Ti BHB ket 
agtultuloy a pumigsa ken agballigi a marimbawan 
ti todo nga opensiba ti kabusor no kabaelan na a 
padur-asen ken iyabante ti nabileg nga antipyudal 
a tignayan iti intero a pagilian. Rumbeng nga 
agpursige iti panangisayangkat kadagiti antipyudal 
a pannakilaban uray kadagiti erya a nakapauneg 
kadagiti nakapokus nga operasyon, ken uray kadagiti 
erya nga ekspansyon ken rekoberi. Ti BHB ket 
rumbeng a tumulong iti masa iti panangisayangkat 
kadagiti kampanya ken panagitakder kadagiti 
organisasyon masa ken organo ti pulitikal a bileg. 

Rumbeng tayo nga ipursige nga ipangato ti 
inisyatiba ken kabaelan ti masa nga agisayangkat 
kadagiti pulitikal a pannakilaban ken itakder dagiti 
organisasyon masa da ken ti organo ti pulitikal a 
bileg. Numampay kasta, saan na kayat a saoen 
a rumbeng nga “ilibre” ti BHB iti trabaho a masa 
tapno agipatungpal laeng kadagiti trabaho militar. 
Ti BHB ket rumbeng nga aktibo kadagiti trabaho 
a propaganda, edukasyon, kultura, medikal ken 
produksyon a kakuyog ti masa. Ti kaadda ken 
partisipasyon ti BHB ket rumbeng a kanayon a 
maiparikna kabayatan a tultulongan da ti masa iti 
panangisayangkat kadagiti pannakilaban da. 

Rumbeng nga isustine ti Partido ti trabaho 
a pulitikal iti uneg ti BHB tapno ipangato ti 
rebolusyonaryo a kaammuan (kamulatan) ken 

determinasyon dagiti Nalabbaga a mannakigubat. 
Rumbeng a liklikan dagiti yunit ti BHB a nabayag a 
nakasina iti trabaho a masa dagiti mannakigubat 
gapu ta mangkapasut iti militansya da ken bumaba 
ti kalidad da iti pulitika. Kayat dagiti Nalabbaga 
a mannakigubat a naasideg iti masa ken agserbi 
kadakuada kadagiti inaldaw-aldaw a kasapulan 
ken pannakilaban da. Rumbeng nga irekluta iti 
Partido dagiti abante nga elemento iti intar dagiti 
Nalabbaga a mannakigubat. Rumbeng nga itakder 
ken konsolidaen dagiti sangay ti Partido iti tunggal 
kumpanya ti BHB. 

Kasapulan a tuloytuloy nga idauloan ti 
Partido ti BHB tapno rimbawan dagiti problema ti 
panangikulong iti bukod a bagi iti akikid nga erya 
babaen ti sustenido nga ekspansyon kadagiti baro 
nga erya ken panangsubli kadagiti daan a teritoryo. 
Mabalin nga iyalis ti BHB ti lugar ti operasyon na 
no nakasango iti konsentrado a pigsa ti kabusor 
iti maysa nga erya, bayat nga itultuloy ti trabaho 
a pulitika iti erya a kubkubkoben dagiti pasista 
a tropa ken agisaysayangkat kadagiti umanatop 
nga armado a panagatake kontra kadagiti pasista 
a tropa. Rumbeng nga idauloan ti Partido ti  
BHB iti panagbukel kadagiti baro a larangan a 
gerilya ken panangiyaramid kadagiti kasapulan 
a reorganisasyon kadagiti pigsa’t-kumpanya a 
larangan a gerilya iti uneg dagiti subrehiyon tapno 
seguraduen ti umanatop a balanse ti trabaho a masa 
ken trabaho militar ken tuluytuloy nga ekspansyon 
ken panangpadakkel ti BHB kadagiti teritoryo na. 

Rumbeng a papigsaen ti Partido ti kapanunotan 
ken takder nga opensiba ti BHB iti pannakigubat 
a gerilya. Kasapulan a maala na ti inisyatiba ken 
ikeddeng ti husto a timpla ti gubat. Rumbeng nga 
agisayangkat daytoy kadagiti taktikal nga opensiba 
a mangbira kadagiti nakakapsut a paset ti kabusor 
tapno masegurado ti balligi, makapagpapigsa ken 
masegurado ti tuluytuloy a panagdakkel ti BHB. 
Rumbeng a padaraen ti BHB ti kabusor iti rinibu a 
sugat tapno bayadan na ti amin a krimen na. 

Rumbeng nga iyun-una ti Partido ti 
panangipaagsep ti disiplina iti BHB. Maliklikan 
na dagiti depensiba a labanan babaen ti nairut a 
panangsurot iti disiplina iti amin a kanito. Rumbeng 
a pagbalinen na nga awanan-sebi dagiti moderno 
nga armas ti kabusor babaen iti panangipaidam 
kanyana ti presiso a target. 

Rumbeng nga agpakalaing ti BHB kadagiti 
taktika ti konsentrasyon, dispersal ken panagalis 
tapno maliklikan dagiti kangrunaan a puersa a 
panglaban ti kabusor, maiduron daytoy a dumanog 
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ti angin kadagiti dadakkel ken nabarayuboy nga 
operasyon, ken biraen dagiti nakapkapsut a puersa 
na manipud iti bakrang wenno likudan daytoy. 

Rumbeng a papigsaen ti Partido ti panangidaulo 
na iti tukad-rehiyon, subrehiyon ken larangan a 
gerilya, ken iti nadumaduma a tukad ti kumand ken 
yunit ti BHB. Rumbeng nga epektibo a maidauloan ti 
Partido ti BHB iti panagitakder kadagiti subrehiyon 
kas teatro ti gubat tapno masegurado ti balanse 
ken koordinasyon iti baet dagiti larangan a gerilya, 
pannakilaban iti pulitika ken militar, ken kadagiti 
lugar nga interyor ken kapatagan. 

Rumbeng nga ingato ti BHB ti kabaelan na 
iti panagdeploy kadagiti puersa basar kadagiti 
annuroten iti istruktura ti puersa ti Partido tapno 
masegurado ti husto a balanse ti trabaho a pulitika 
ken militar, ken tapno nairut a mapagtalinaed ti 
inisyatiba ken pleksibilidad iti panagdeploy kadagiti 
yunit ti BHB iti panangiyabante ti pannakigubat 
a gerilya. Maysa daytoy a tulbek a rebbengen ti 
Partido iti panangiwanwan ti gubat ti umili. 

Kasapulan a mangted tayo ti nayon nga 
atensyon iti panangipatungpal ti trabaho a 
pulitikal ken propaganda iti intar ti militar, 
pulis ken paramilitar. Mayorya kadakuada ket 
nagtaud kadagiti mairurumen a dasig. Adu ti 
nakasagrap ti panangirurumen ken abuso dagiti 
nangatngato nga upisyal. Asideg da iti masa nga 
anakling-et ken masansan nga adda kabagyan da 
kadagiti rebolusyonaryo nga organisasyon masa. 
Kasapulan a maadalan da (mamulat) babaen ti 
panangibutaktak iti kinaruker (kinabulok) ti agar-
ari a sistema a pagserserbiyan ken pagtaltalinaeden 
da. Rumbeng nga awisen tayo tapno maawatan da 
ti kina-nainkalintegan ti armado a rebolusyon nga 
iyar-aramid dagiti kabsat da iti dasig ken awisen nga 
isardeng da ti panagaramid kadagiti pasista a krimen 
kontra ti umili. Rumbeng nga itultuloy ti nalukay a 
panangtrato ti BHB kadagiti balud a kabusor tapno 
ipakita a saan da a rumbeng a mabuteng a sumuko 
iti labanan, ken saan da a kasapulan a makipinnatay 
kadagiti labanan iti baet da ken ti BHB. Rumbeng 
tayo nga isistematisa ken ipangato ti tukad ti 

panangpabaliktad kadakuada tapno umadu dagiti 
tropa ti kabusor a rummuar iti serbisyo ken bumaw-
ing iti rebolusyon. 

Rumbeng nga agtultuloy ti nairut a silpo ti 
Partido kadagiti puersa nga anti-imperyalista ken 
rebolusyonaryo iti sangalubongan. Masapul nga 
ited tayo ti amin a langa ti pannakikaysa ken tulong 
iti amin a mairurumen nga umili iti pannakilaban 
da para iti waya-waya, demokrasya ken sosyalismo 
kontra kadagiti agar-ari a reaksyunaryo nga estado 
kadagiti bukod da a pagilian. Kagiddan daytoy, 
masapul nga agurnong tayo ti simpatya ken suporta 
para iti pannakilaban ti umili a Pilipino kontra iti 
pasista a rehimen nga US-Duterte tapno ad-adda 
pay a maisina daytoy iti internasyunal a komunidad. 

Bayat nga idadauloan ken iyab-abante ti Partido 
ti demokratiko a rebolusyon ti umili, masapul a 
nakasagana a mangsaranget kadagiti daddadakkel 
ken narangranggas a kontra-rebolusyonaryo a 
panagraut. Kas agdama a mangimaton iti agar-ari 
a reaksyunaryo nga estado, us-usaren ti rehimen 
nga US-Duterte ti sibubukel a makinarya ti estado 
tapno ipatungpal ti maysa a nadara a kampanya 
tapno buraken ti Partido, ti Bagong Hukbong Bayan 
ken ti rebolusyonaryo a puersa ti umili. Idadauloan 
ti awanan-pannakapnek a tirano a Duterte ti 
kontra-rebolusyonaryo a gyera nga agserserbi iti 
bukod na iti panggep nga aggamgam ti nayon a 
kinabaknang ken bileg, ken pagtalinaeden ti pulitikal 
a dinastiya na. Mangar-aramid kadagiti nauneg 
a kontradiksyon ken bettak iti uneg ti gar-ari a 
sistema a mangpatpataud kadagiti kasasaad a mas 
paborable iti panangiyabante ti rebolusyon. 

Babaen iti panangidaulo ti Partido, dagiti 
rebolusyonaryo a pannakilaban ti umili ket segurado 
nga umirteng iti umay a tawen. Ti nakaro a sosyo-
ekonomiko a kasasaad ti umili iti tengnga ti 
pandemya ken nagsasaruno a kalamidad ket maysa 
nga agburburek a bulkan a manamnama a bumtak 
a napnuan-unget. Iti panangidaulo ti Partido, 
determinado ti nalawa a masa a labanan dagiti 
pasista nga atake, rebbeken ti rehimen nga US-
Duterte ken iyabante ti gubat ti umili. 


