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Ang bag-o hay lang nga pag bi si ta sa Tai wan ni US Spea ker Nancy Pe lo si, 
nga mia but uban ang usa ka mi li tary airpla ne escort, usa ka da yag nga 
pag ha git sa Chi na. Ang pag bi si ta ni su nod sa dek la ra syon ni US Pre si ‐

dent Bi den nga ki ni "ma na li pud sa Tai wan." Pi pi la ka ad law ay ha nii ni, gi pa ‐
ngu lo han ni Defen se Sec. Mark Es per ang usa ka de le ga syon sa At lan tic 
Council sa Tai wan ug na na wa gan nga ta pu son ang "O ne Chi na Po licy" sam ‐
tang nag la wig sa Tai wan Stra it ang USS Benfold, usa ka bar kong ig gu gu bat sa 
US nga gui ded-mis si le destro yer. Ay ha nii ni, gi dep loy usab sa mi li tar sa US ang 
upat ka bar kong ig gu gu bat niini (USS Rea gan car ri er stri ke gro up, USS Tri po li, 
USS An tie tam ug USS Hig gins) sa sid la kan sa Tai wan.

Ang mga pag ha git sa US ba tok sa Chi na 
nag da la sa ka li bu tan duul sa gu bat

pe yon sa he ge mon ya nii ni sa Asia ug 
sa pa kig lam bi git nii ni sa eko no mi ya 
ug mi li tar sa Chi na. Dul-an sa 75 ka 
tuig na ka ron, gi ga mit sa US ang 
Tai wan isip bal war te sa eko no mi ya 
ug mi li tar aron ias dang ang estra te ‐
hi kong heo pu li ti kan hong in te res nii ni 
sa re hi yon sa Asia-Pacific. Gii la sa 
US ang Tai wan isip ka ba hin sa iyang 
estra te hi yang "First Is land Cha in" 
sa pag pu gong sa pag da ku ug pag pa ‐
la pad sa Chi na isip im per ya lis tang 
ka ri bal. Ak ti bo ki ni nga nag pun do ug 
pag pa nul sul sa mga gru po sa Tai wan 
aron idu so ang ka ga wa san pa ra pa ‐
hu ya ngon ang mga Chi na. Nag bu bu 
ki ni og pon do aron ma pa lig-on ang 
ku sog mi li tar sa Tai wan.

Ang Tai wan, kan sang po pu la ‐
syon dul-an sa 85% nga Han Chi ne ‐
se, lang kub sa Chi na su kad pa sa 
ula hing ba hin sa ika-17 nga sig lo. 
Gi pa la yas sa di nas ti yang Qing ang 
ko lon yal nga ga hum sa Dutch ug Es ‐
pan yol nga mii log sa mga is la nga 
gio ku par sa mga lu mad nga gi sa kop 
sa im per yong Ming sa Chi na.

Sa ti bu ok ika-18 ug ika-19 nga 
sig lo, ang Tai wan usa ka im por tan ‐
teng ba hin sa Chi na. Apan gi sa kop 
ki ni sa mius wag nga im per ya lis tang 
Ja pan ka ni ad tong 1895, nga mio ku ‐
par sa mga is la hang tud sa 1945 sa 
di hang gi tug yan nii ni ang te ri tor yo 

Ki ning mga pag pa ki ta sa tu mang 
pag ta may sa pag du so sa Chi na sa 
so be ran ya sa Tai wan mi pa ig ting sa 
taas na daang tem pe ra tu ra sa in ter-
im per ya lis tang pa nag ba ngi sa US ug 
Chi na. Sa ma sa gi da hum sa mga 
stra te gist sa US, mi tu bag ang Chi na 
sa mga pag ha git pi naa gi sa pag pa ‐
bu to og mga mi sayl ug pag lun sad og 
mga gu bat eher si syo sa Tai wan 
Stra it. Gus to sa US nga mag hi mo 
ang Chi na og sa yop nga kal ku la syon 
sa pag la um nga ki ni mag ha tag og 
ka ta ru ngan sa mga ak syon sa US sa 
"pag de pen sa sa Tai wan," pag-ag hat 
sa du gang dep loy ment ug pag ba lig ‐
ya og mga ar mas sa re hi yon.

Ki na hang lang kun de na hon sa ka ‐
taw hang Pi li pi no ang im per ya lis mong 
US sa pa da yong pag pang ha git sa im ‐
per ya lis tang ka ri bal nii ni nga mao 
ang Chi na, nga nag da la sa Asia ug sa 
ti bu ok ka li bu tan duul sa  la pad nga 

in ter-im per ya lis tang ar ma dong pa ‐
nag sang ka. Sa su sa mang hi ga yon, ki ‐
na hang lan ni lang sa wa yon ang im ‐
per ya lis mong Chi ne se sa ma hi nam bu ‐
gong pag du so nii ni sa pag ga mit sa 
ku sog mi li tar, nga nag sa lik way ang 
du gay nang pa li si ya ni Mao Ze dong sa 
ma li na wong pag hu say, sa pag sul bad 
sa is yu sa subling pag-usa sa Chi na.

Gi lun sad sa im per ya lis tang US 
ang maong mga pag ha git sa Chi na 
sam tang nag ka pu li ki ki ni sa usa ka 
proxy war sa Uk rai ne ba tok sa Rus ‐
sia. Nag pa hi num dum ki ni ka na to 
kung giun sa sa gub yer no sa US ug sa 
NA TO ang wa lay hu nong nga pag ha ‐
git sa Rus sia pi naa gi sa pag pa la pad 
sa al yan sang mi li tar hang tud sa ka ‐
sad pang mga ut la nan.

Mu bong bakgrawnd sa ka say sa yan
Du gay na nga gi ga mit sa mga 

im per ya lis tang US ang Tai wan isip 
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hu man sa Ika du hang Gu bat sa Ka li ‐
bu tan. Sa maong tuig, ang gub yer no 
sa Chi na, nga kan hing nag pai la lum 
kang Chi ang Kai Shek ug sa Kuo min ‐
tang, mi da wat sa pag su ren der sa 
Ja pan sa Tai wan.

Na hi ta bo ang usa ka gye ra si bil 
sa Chi na gi kan 1945 hang tud 1949 
ta li sa gub yer nong Chi ang nga gi su ‐
por ta han sa US ug sa mga re bo lu ‐
syo nar yong pwer sa nga gi pa ngu lo ‐
han sa Par ti do Ko mu nis ta sa Chi na 
(PKC). Gi dek la ra sa PKC ang  na sud ‐
nong ka dau gan niad tong Ok tub re 1, 
1949 ug gi tu kod ang Peop le’s De ‐
mocra tic Re pub lic of Chi na (PRC). 
Niad tong Di syembre 1949, ang na ‐
pil ding pwer sa sa Kuo min tang mi bi ‐
ya sa main land ug mi-at ras sa pru ‐
bin sya sa Tai wan da la ang bu la wan 
sa na sud ug du ha ka mil yong mga 
ta wo, diin ilang gi tu kod ang "ka pi tal 
ng ig gu gu bat" sa Chi na ug nag dek ‐
la ra og gu bat aron "ba wi on" ang 
main land.

Sa ma sa gi bu hat nii ni sa Viet ‐
nam ug Ko rea, nag dep loy ang US og 
mga pwer sa nii ni ug nag ha tag og su ‐
por tang pu li ti kal ug mi li tar sa mga 
lo kal nga reak syu nar yo aron suk lan 
ang mga re bo lu syo nar yong pwer sa. 
Na ngin la bot ki ni sa Ko rea aron ma ‐
kig gu bat sa mga re bo lu syo nar yong 
pwer sa, mi lam pos ki ni sa pag ba hin 
sa Ko rea ngad to sa North ug South, 
ug gi pa lung tad ang maong di bi syon 
pi naa gi sa pag tu kod og mga ba se 

mi li tar sa South Ko rea. Sa si nug da ‐
nan, mi lam pus ki ni sa pag ba hin sa 
Viet nam pi naa gi sa pag su por ta sa 
mga itoy nga re hi men sa ha ba ga tan 
ug pi naa gi sa pag dep loy og ga tu san 
ka li bong kontra-ge ril yang tro pa. 
Hing pit nga na pil di ug na pa la yas ang 
mga pwer sa sa im per ya lis tang US, 
nga nag-ab li sa da lan alang sa pag ‐
hiu sa sa Viet nam isip usa ka na sud.

Niad tong 1949, gi dep loy sa US 
ang 7th Fle et nii ni ngad to sa Tai wan 
stra it aron ku no pug ngan ang gu bat, 
nga sa pag ka ti nu od, usa ka gu bat 
in ter ben syon ba tok Chi na. Gi ti ngu ha 
sa mga im per ya lis tang US nga pug ‐
ngan ang PKC nga guk don ug hing pit 
nga bun tu gon ang na pil di nga Chi ‐
ang Kai Shek, ug sa sa mang hi ga ‐
yon, ha ta gan og pu li ti kan hon, mi li ‐
tar ug eko no mi kan hong su por ta ang 
Kuo min tang sa Tai wan. Nag tu kod 
ki ni og usa ka gub yer no nga na ‐
ngang kong gi rep re sen ta han ang ti ‐
bu ok Chi na, apan epek ti bo la mang 
nga na ka man do sa pru bin sya sa 
Tai wan. Ang Kuo min tang, sa su por ‐
ta sa US, nag pa ham tang sa pag ha ‐
ring mi li tar su lod sa 38 ka tuig 
(1949-1987). Gi kan sa si nug da nan, 
nag lun sad ki ni og ba ngis nga gu bat 
pag pa num po ba tok sa mga ko mu nis ‐
ta ug mga pat ri yu ti ko sa Tai wan diin 
dul-an sa 150,000 ka ta wo ang 
gipri so o gi pa tay.

Aron ma pa na lip dan ang Kuo ‐
min tang, gi ha ta gan sa US ang Tai ‐
wan og sis te mang mi sayl, nga gi ‐
mun tar sa dap lin sa Tai wa ne se stra ‐
it. Niad tong 1954, gi pir ma han sa US 
ang Mu tu al Defen se Tre aty uban sa 
Tai wan, gi tu kod ang Uni ted Sta tes 
Tai wan Defen se Com mand, ug su lod 
sa 25 ka tuig, nag dep loy og 30,000 
ka tro pang Ame ri ka no sa is la.

Sa de ka da 1950, na pa hi ga yon 
sag Chi na ang usa ka yug to sa pas ‐
pas nga pag pa la pad sa eko no mi ya o 
pro duk ti bong pag-us wag hu man sa 
pag kumple to sa re por ma sa yu ta 
niad tong 1954 ubos sa pag pa ngu lo 
sa PKC ug ni Mao Ze dong. Sa ba se ‐
han sa mga ka lam pu san sa re por ma 
sa yu ta ug sa la pad nga mo bi li sa ‐
syon sa ka taw hang Tsi no, nag su god 
sa Chi na ang pas pas nga in dustri ya ‐

li sa syon gi kan sa ula hing ba hin sa 
de ka da 1950, ug pag ka hu man nag ‐
pa tu man sa so sya lis tang transpor ‐
ma syon sa in dustri ya ug ag ri kul tu ‐
ra.

Atu ba ngan sa mga ka lam pu san 
sa so sya lis tang re bo lu syon sa Chi ‐
na, na pu gos ang im per ya lis mong US 
nga tu gu tan ang ka pi ta lis tang pag ‐
lam bo sa Tai wan. Gi tu gu tan sa 
World Bank ang Tai wan (i ngon man 
ang South Ko rea) nga mag lun sad og 
re por ma sa yu ta. Na mu hu nan og 
da ku ang US (kau ban ang Ja pan) sa 
Tai wan sa elektri kal ug elektro niks 
nga pag-a sem bol, pag ma nu pa ktu ra 
ug ser bi syo sa pi nan sya, ug gi ha ta ‐
gan ki ni og mga pa bor sa pa ma ti ga ‐
yon. Sa de ka da 1950, mia bot sa 30% 
sa ki na ti buk-ang lo kal nga pa mu hu ‐
nan sa Tai wan ang nag gi kan mis mo 
sa ayu dang pang-e ko no mi ya sa US. 
Isip re sul ta, bi san sa ga may nga po ‐
pu la syon sa Tai wan, li mi ta dong ki ‐
nai yan hong re kur so ug nag sa lig sa 
im por ta syon, gi ha kop sa lo kal nga 
bur ge sya ang dag kung kan ti dad sa 
ka pi tal gi kan sa ti nu ig nga mga 
surplus sa pa ma ti ga yon nga gi pu hu ‐
nan aron sa pag pa lam bo sa kau ga li ‐
ngong mga in dustri ya. Gi kan 1981 
hang tud 1986, ka pin 74% sa pag tu ‐
bo sa eko no mi ya sa Tai wan nag gi ‐
kan sa mga eksport sa mer ka do sa 
US.

Gi tug yan sa US ug sa uban pang 
im per ya lis ta ang su sa mang kla se sa 
pag pa mu hu nan ug mga pa bor sa 
pa ma ti ga yon ngad to sa South Ko ‐
rea, Hong Kong ug Si nga po re. Ar ti ‐
pi syal nga gi mug na sa mga im per ya ‐
lis tang US ug Ha pon ang“A si an Ti ‐
gers” aron hi mu on ki ning te ri tor ‐
yong pang-kontra sa eko no mi kan ‐
hon ug ka ti ling ba nong pag-us wag sa 
Chi na gi kan sa 1950 pa ta as.

Nor ma li sa syon
Hu man sa 1972 sum mit ni 

Richard Nixon ug Mao Ze dong, ang 
re la syon sa US-Chi na mia gi sa "nor ‐
ma li sa syon" ubos sa "o ne-Chi na po ‐
licy" diin gii la sa US ang PRC isip 
bug tong nga gub yer no sa Chi na. Sa 
Shang hai Com mu niqué, gi dek la ra sa 
US nga "gii la nii ni ang ta nang Chi ‐
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ne se asa mang da pit sa Tai wan Stra ‐
it ug nag pa bi ling adu nay usa la mang 
ka Chi na ug nga ang Tai wan usa sa ‐
kop sa Chi na." Gii ngon usab sa US 
nga wa la nii ni gi ha git ang maong 
pang lan taw, ug gi pa ma tud-ang pa ‐
bor ki ni sa "ma li na wong pag hu say 
sa is yu sa Tai wan pi naa gi sa ka taw ‐
hang Chi ne se gi kan sa main land ug 
is la sa Tai wan."

Mo la nat pa og pi to ka tuig ay ha 
iat ras sa US ang mga tro pa nii ni sa 
Tai wan, du ngan sa pag ta pos sa Mu ‐
tu al Defen se Tre aty sa US-Tai wan. 
Apan, giap ru ba han pa hi nu on nii ni 
ang Tai wan Re la ti ons Law sa sa ‐
mang tuig, kung asa gi tu kod ang de 
facto dip lo ma tic nga re la syon ug 
nag pa lug way sa su por tang mi li tar 
sa Tai wan.

Niad tong 1977, na kontrol sa 
mga mo der nong re bi syu nis ta ang 
Par ti do Ko mu nis ta sa Chi na ug gi pa ‐
ngu lo han ang Chi na ngad to sa da lan 
sa ka pi ta lis tang pag hi ba lik. Na kig ‐
kun sa bo ang dag kung bur ge sya sa 
Chi na sa mga im per ya lis tang US 
aron bung ka gon ang so sya lis tang 
sis te ma, tu gu tan ang lang yawng 
pri ba dong ka pi tal nga ma mu hu nan 
ug pa hi mus lan ang ba ra tong pa muo 
sa Chi na.

Mi sa ka ang eko no mi kan hong re ‐
la syon ug pa ma ti ga yon ta li sa main ‐
land Chi na ug Tai wan. Gi tu gu tan 
ang mga ka pi ta lis tang pa mu hu nan 
gi kan sa Tai wan sa main land, la kip 
ang Foxconn Com pany ug ang TSMC 
(Tai wan Se micon ductor Ma nufactu ‐
ring Com pany), ang du ha ang pi na ‐
ka da kung electro nic as sembler ug 
ma nufactu rers sa ka li bu tan. Su kad 
nag pam yembro sa World Tra de Or ‐
ga niza ti on niad tong 2001, ang Chi ‐
na nag sil bing pi na ka da kung pab ri ka 
sa lin ya sa asembli ya sa ka li bu tan,  
ug gi du so nii ni ang su ho lan sa mga 
ma mu muo sa usa sa pi na kau bos 
aron ma ha kop ang lang yawng ka pi ‐
tal sa pi na ka pas pas nga pa maa gi. 
Gi pa bi lin sa mga dag kung bur ge sya 
sa Chi na ang ta ku ban sa par ti do ko ‐
mu nis ta nga nag tu got ka ni la nga 
ma ka ha kop og pri ba dong ka pi tal gi ‐
kan sa mga re kur so ug mga pri bi le ‐
hi yo sa es ta do.

Ang dag kung bur ge sya sa main ‐
land Chi na ug Tai wan ma nag sa mang 
na ka be ne pi syo sa pag hi ba lik sa ka ‐
pi ta lis mo sa Chi na. Nag tu kod ang 
main land Chi na ug Tai wan og liai son 
office alang sa re gu lar nga pag bay ‐
lo ay. Na pa dap lin ang his gu ta nan sa 
sub ling pag hiu sa sa Chi na isip usa 
ka bu tang nga “di li ma li ka yan” nga 
ilang pa ga ti ngu ha ong ma li na wong 
pa ga hu sa yon.

Ang Tai wan ug ang pag pa ling sa 
US sa Asia

Gi kan sa 1990s hang tud sa 
2000s, gi tu gu tan sa US ang in teg ra ‐
syon sa kan hing Un yon Sob yet ug 
Chi na—nga na ka pai la lum na ka ron 
sa dag kung mo no pol yong bur ge sya 
sa es ta do—ngad to sa pang ka li bu ‐
tang sis te mang ka pi ta lis ta. Su lod 
mi la bayng ka tui gan, gi kon si de ra sa 
mga im per ya lis tang US ang Chi na 
isip ka so syo ila lum sa neo li be ral nga 
re hi men, og gi ha ta gan ki ni og is ta ‐
tus nga "pi na ka pa bo rab leng na sud" 
sa pa ma ti ga yon. Gi bal hin sa mga 
kum pan yang Ame ri ka no ang pag ma ‐
nu pak tu ra sa Chi na, aron pa hi mus ‐
lan ang la pad nga ba ra tong pa muo 
ug ma ka ga ma og mga IP ho ne ug 
uban pang mga pro duk to nga ta tak-
A me ri ka.

Ang di nag kung out so urcing moi ‐
go ra ba lik sa eko no mi ya sa US ug 
moa tam po sa estra te hi kong pag ‐
kun hod nii ni. Mi ga may ang bi li nga 
na mug na sa eko no mi ya sa US, na hi ‐
mong nag sa lig sa pi nan sya ug mas 
bul ne rab le sa pa na-pa na hong kri sis 
o sa pag bu to sa mga fi nancial 
bubble (re al es ta te, dotcom, hou ‐
sing). Su kad sa kri sis sa pi nan sya 
niad tong 2008, ang US ug ang pang ‐
ka li bu ta nong sis te mang ka pi ta lis ta 
nag li sud sa pag su ga kod sa ma lung ‐
ta rong is tag na syon, nga nag re sul ta 
sa nag kag ra beng in ter-im per ya lis ‐
tang kum pe ti syon ug nag pa ku sog sa 
mga pa nag ba ngi. Tu ngod nii ni, ang 
su nod su nod nga mga re hi men sa US 
na hi mong mas da yag nga su pak sa 
Chi na, nga nang hi ngu sog nga bung ‐
ka gon sa Chi na ang mga ne go syo 
nga kontro la do sa es ta do, ug ipa tu ‐
man ang mga la kang aron ta pu son 

ang ka nu nay nga de pi si to sa US sa 
lang yawng pa ma ti ga yon uban sa 
Chi na. Gi dek la ra sa mga im per ya lis ‐
tang US ang "pag tu yok-tu yok sa 
Asia" nga adu nay kla rong la raw ba ‐
tok sa Chi na isip estra te hi kong hul ‐
ga sa do mi na syon nii ni. Su kad niad ‐
to, na hi mong mas ag re si bo ug ba ‐
ngis ang pa li si ya sa US.

Nag su god ang US sa pag pa ham ‐
tang og mga sang syon sa pa ma ti ga ‐
yon ba tok sa mga pro duk tong hi ni ‐
mo sa Chi na, la kip ang pag pig-ot sa 
Hua wei sa pa sa ngil nga nang-es pi ya 
ang kum pan ya pa ra sa gub yer no sa 
Chi na. Gi pa ham tang usab nii ni ang 
mga sang syon ba tok sa pag-eksport 
sa Chi na sa mga aban teng ka ga mi ‐
tan alang sa pag hi mo og mga mo ‐
der nong se micon ductor. Sa his gu ta ‐
nang mi li tar, gi pa ga nar sa US ang 
Quad secu rity al li ance (US, Ja pan, 
In dia ug Austra lia) sa tu mong nga 
li yu kan ang Chi na. Gi du so usab nii ni 
nga pa lap don pa ang North At lan tic 
Tre aty Or ga niza ti on (NA TO) la pas 
sa At lan tic pi naa gi sa pag la kip sa 
Ja pan, South Ko rea, Austra lia ug 
New Zea land sa bag-o lang nga gi ‐
pa hi ga yong ti gum nii ni sa Mad rid ug 
gi dek la ra nii ni ang Chi na nga usa ka 
"estra te hi kong hul ga" sa al yan sang 
mi li tar.

Na ki ta sa mga im per ya lis tang 
US ang po si syon nii ni sa Tai wan isip 
usa ka ya weng ele men to sa heo po li ‐
ti kan hong estra te hi ya ug sa ba ngi 
nii ni sa Chi na. Sa in gon, pa da yon 
nii ning gi pa lig-on ang al yan sa mi li ‐
tar sa Tai wan. Su kad 2019, nag-or ‐
der ang Tai wan og hi mang mi li tar  
nga nag ba lor og $17 bil yon gi kan sa 
US. Sa wa la pay du ha ka tuig, tu lo 
ka hi ga yon nang na ka ba lig ya og mga 
ar mas ang gub yer no ni Bi den sa Tai ‐
wan. Na but yag usab sa mia ging tuig 
nga nag ban say mi li tar ang tro pang 
Ame ri ka no uban ang mi li tar sa Tai ‐
wan. Ba lik-ba lik nga nag pa hi ga yon 
ang US og mga ma hul ga ong ope ra ‐
syong mi li tar sa Tai wan aron ha gi ‐
ton ang Chi na, la kip na ang gi pa ig ‐
ting nga ope ra syonng "free dom of 
navi ga ti on" su lod ug pa li bot sa Tai ‐
wan Stra it, in gon man sa South Chi ‐
na Sea.
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Ba tu kan ang pag pang hul hog sa US 
og gye ra ug ang mi li ta ris mo sa 
Chi na

Ang im per ya lis tang US adu nay 
taas nga ka say sa yan sa pag ga mit sa 
mga sang syon sa pa ma ti ga yon ug 
eko no mi ya ug pre syur mi li tar ba tok 
sa kaat bang nii ning im per ya lis tang 
ga hum aron mang hul hog og mga gu ‐
bat. Atu ba ngan sa ma lung ta rong is ‐
tag na syon ug nag ka ig ting nga ka ‐
had lok nga mo tiu rok sa re se syon, 
nag mug na ang US og mga kun di syon 
sa gu bat aron ma pa hi mus lan ang 
iyang mi li tary in dustri al complex sa 
des pe ra dong ti ngu ha nga pa lag si kon 
ang eko no mi ya nii ni.

Ang proxy war sa US sa Uk rai ne 
ba tok sa Rus sia nag pa ki ta sa pag sa ‐
ka sa ga nan sya sa mga kum pan ya 
sa ma sa Raythe on, Lockhe ed-Mar tin 
ug uban pang prod yu ser sa mga mi ‐
sayl, dro ne ug uban pang hi mang ig ‐
gu gu bat nga gi na eksport sa na ta ran 
sa gu bat. Ang nag ka ig ting nga pag ‐
pa nul sul sa US og gu bat nag bu tang 
sa ti bu uk ka li bu tan ngad to sa pe lig ‐
ro.

Ki na hang lang mo ba rog ang ka ‐
taw han ug pro le tar yong Pi li pi no 
uban sa ti bu ok ka li bu tan sa pag ba ‐
tok sa mga pag pang ha git sa US og 
gu bat sa Asia ug bi san asang da pit. 
Ki na hang lang kon so li da hon, tu ku ron 
o pa lig-o non sa re bo lu syo nar yong 
pro le tar yo sa ta nang na sud ang mga 
par ti dong ko mu nis ta aron pa ngu lo ‐
han ang ma sa ug ia ngat ang ilang 
ma ki hut-ong pu li ti kan hong ga hum 
pi naa gi sa pag lun sad og re bo lu syo ‐
nar yong ar ma dong pag su kol ug ta ‐
nang por ma sa pa kig bi sog.

Ki na hang lan usab nga sa wa yon 
sa la pad nga ma sa sa ka taw hang Pi ‐
li pi no ang pag ga mit sa US sa mga 
pa si li dad mi li tar sa Pi li pi nas ug sa 

ka da ga tan nii ni isip lun sa ran sa mga 
ag re si bong ak syon pa li bot sa Tai ‐
wan ug ba tok sa Chi na. Nag la pas ki ‐
ni sa so be ran ya sa Pi li pi nas ug nag ‐
bu tang sa na sud sa pe lig ro nga 
maa pil sa gu bat sa mga hi gan teng 
na sud.

Ki na hang lang su por ta han ni la 
ang ka taw han sa Tai wan sa ilang 
mi li tan teng pag ba rog ba tok sa pag ‐
ga mit sa Tai wan isip pe yon sa US, 
kun de na hon ang pag pa ngin la bot sa 
US sa lo kal nga ka li hu kan sa Chi na, 
ipang hi ma ra ot ang mi li ta ris mo sa 
Chi na, ug idu so ang ti ngu ha sa ka ‐
taw hang Chi ne se nga ma li na wong 
sul ba ron ang is yu sa sub ling pag-u sa 
sa Chi na.

Ki na hang lang ihi ngu sog usab sa 
ka taw hang Pi li pi no ang so be ran ya 
sa na sud ba tok sa in ter ben syong 
mi li tar sa US. Ki na hang lan ni lang 
idu so ang pag ba su ra sa Mu tu al 
Defen se Tre aty, Vi si ting Forces Ag ‐
ree ment ug uban pang di li pa tas nga 
ka sa bu tang mi li tar. Ki na hang lan ni ‐
lang idu so ang pag bung kag sa mga 
eksklu si bong pa si li dad mi li tar sa US 
sa nag ka la in-la ing kam po sa AFP, ug 
ihi ngu sog ang pag-at ras sa ta nang 
tro pang Ame ri ka no ug mga mag ta ‐
tam bag mi li tar sa ka yu ta an sa Pi li ‐
pi nas, nga nag hi mo sa na sud nga 
tar get sa pag pa ni ma lus sa mga kaa ‐
way sa US.

Ki na hang lang ipa na wa gan usab 
sa ka taw hang Pi li pi no sa Chi na nga 
ta hu ron ang na sud nong so be ran ya 
ug ma ri ti me ter ri tory sa Pi li pi nas ug 
ipang hi ngu sog nga bung ka gon ang 
ta nang pa si li dad mi li tar nii ni nga gi ‐
tu kod su lod ug pa li bot sa West Phi ‐
lip pi ne Sea. Ki na hang lang idu so ang 
Chi na nga res pe tu hon ang de si syon 
sa In ter na tio nal Ar bit ral Tri bu nal 
niad tong 2016 nga nag-i la sa ter ri ‐

to ri al wa ters sa Pi li pi nas, exclu sive 
eco no mic zo ne ug exten ded con ti ‐
nen tal shelf ubos sa UNCLOS. Ki na ‐
hang lang ihu nong sa Chi na ang 
pang-in dustri yang pag pa ngis da ug 
pag pa ngaw kaw sa mga re kur so sa 
ka da ga tan nii ni.

Ki na hang lan usab nga ma kig ‐
lam bi git ang la pad nga ma sa sa ka ‐
taw hang Pi li pi no sa mga ma mu muo 
ug di na ug da ug nga ka taw han sa 
Uni ted Sta tes ug Chi na ug mag tu kod 
og nag ka hiu sang pren te ba tok sa 
im per ya lis tang gu bat. Gi ka si la gan 
sa ma hi gug ma on-sa-ka li naw nga 
ka taw han sa US ug Chi na ang nag ‐
ka dag kung pon do nga gi gas to sa 
pag ga ma ug pag ba lig ya sa mga ar ‐
mas, sam tang mi nil yong ka taw han 
ang nag-an tus sa taas nga pre syo, 
kay lap nga ka wa lay tra ba ho ug pag-
us-us sa ka ti ling ba nong ser bi syo 
alang sa ka him sog, edu ka syon, 
transpor ta syon ug uban pa.

Ki na hang lan usab nga mag tu ‐
kod og nag ka hiu sang pren te ang 
ka taw hang Pi li pi no, uban sa ka taw ‐
han sa In do ne sia, Ma lay sia, Si nga ‐
po re, Viet nam, Thai land, Ko rea, 
Ja pan ug uban pang na sud sa Asia 
aron suk lan ang im per ya lis tang ag ‐
re syon, ila bi na ang mga pro bo ka ‐
syon sa gu bat sa US sa re hi yon. Ki ‐
na hang lan ni lang ipang hi ngu sog sa 
ilang mga gub yer no nga suk lan ang 
pre syur nga ma hi mong mga ta ming 
sa im per ya lis ta. Pi naa gi sa hi niu sa 
ug in de pendyen teng ka li hu kan, ang 
mga di na ug da ug nga ka taw han sa 
ti bu ok ka li bu tan ki na hang lang mo ‐
pa da yon sa ilang pa kig bi sog alang 
sa ti nu od nga de mok ra sya, na sud ‐
nong ka ga wa san ug so sya lis mo, 
aron ta pu son ang im per ya lis mo ug 
ang wa lay ka tag ba wan nii ni alang 
sa gu bat.


