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Gi paa bot sa Ko mi te Sentral sa Par ti do Ko mu nis ta ng Pi li pi nas (PKP) 
ang la bing mai ni ton nga re bo lu syo nar yong pag tim ba ya sa ta nang 
kad re sa Par ti do, mga re bo lu syo nar yong pwer sa, hi ga la ug kaal ya ‐

do sa Par ti do, sa oka syon sa ika-54 nga ani ber sar yo sa pag ka tu kod sa 
Par ti do sa teoretikanhong ba se han sa Marxis mo-Le ni nis mo-Maois mo. 
Atong sau lu gon ka rong ad la wa ang dag kung mga ka lam pu san sa Par ti do 
sa mia ging li ma ka de ka da sa pag pa ngu lo sa de mok ra ti kong re bo lu syon sa 
ka taw han ug pag-as dang sa ti ngu ha sa ka taw hang Pi li pi no alang sa ka ga ‐
wa san ug de mok ra sya. Sa sa mang hi ga yon, atong tim ba ngon ang atong 
ku sog ug kri ti kal nga ase son ang atong mga ka say pa nan ug mga 
kahuyangan aron ma la pag ang atong pla no sa pag li hok aron ma kaa ban te 
ug ma ka kab-ot og mas dag kung mga ka dau gan sa umaa bot nga mga tuig.
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Kon so li da hon ug du gang pa lig-o non ang Par ti do!
Pak ya son ang kontra-re bo lu syo nar yong gu bat

ug te ro ris mo sa es ta do sa re hi meng US-Marcos! 
Kumpre hen si bong ias dang ang de mok ra ti kong re bo lu ‐

syon sa ka taw han! 
Ko mi te Sentral 

Par ti do Ko mu nis ta ng Pi li pi nas

Nii ning ad la wa, atong gi ha tag 
ang ta lag sa ong pa si du ngog kang Ka 
Jo se Ma ria Si son (A ma do Guer re ‐
ro), foun ding cha ir man sa Ko mi te 
Sentral sa PKP, nga sa la lum ug hu ‐
got nga pag sa bot sa Marxis mo-Le ‐
ni nis mo-Maois mo iyang na gi ya han 
sa Par ti do gi kan sa pag su god, ka ‐
ling hod ug pag lam bo. Gi bi lin ka na to 
ni Ka Jo ma ang usa ka ka ban sa ba ‐
han di sa Marxis ta-Le ni nis ta-Maois ‐
tang si nu lat diin ang iyang imor tal 
nga re bo lu syo nar yong di wa mo ‐
lung tad sa ka hang tu ran aron gi ya ‐
han ang su nod nga he ne ra syon sa 
mga kad re sa Par ti do sa mas taas 
pang ang-ang.

Pi na ka ta as nga pa si du ngog ang 
gi tug yan sa Par ti do sa ta nang ba ya ‐
ni ug mar tir sa ka taw hang Pi li pi no, 
la kip na ang mga myembro sa Ko mi te 
Sentral, Po li tical Bu reau ug Execu ‐

tive Com mit tee nii ni, in gon man sa 
mga kad re, Pu lang mang gu gu bat ug 
ak ti bis tang ma sa, nga nag ha tag sa 
ki na tas-ang sak ri pi syo sam tang nag-
a la gad sa ka taw han ug na kig bi sog 
alang sa na sud non de mok ra ti kong 
kaw sa. Sa sa mang hi ga yon, atong gi ‐
pa si dung gan ang mga re bo lu syo nar ‐
yong ma sa, mga ak ti bis ta sa mga or ‐
ga ni sa syong ma sa, mga Pu lang 
mang gu gu bat, mga or ga ni sa dor ug 
kad re sa Par ti do nga pa da yong 
nang lim ba sog sa re bo lu syo nar yong 
da lan bi san pa sa ta nang ka lis da nan 
ug sak ri pi syo ila bi na atu ba ngan sa 
gi pa ku sog nga kam pan ya sa pa sis ‐
tang te ro ris mo nga gi hul hu gan sa 
imperyalismong US. 

Nag-a tu bang ki ta sa nag kag ra ‐
beng kri sis sa reak syu nar yong nag ‐
ha ring sis te ma sa na sud ug ti bu ok 
ka li bu tan, nga naghulagway sa ma ‐

lun ta rong is tag na syon ug pag tiu rok 
sa eko no mi ya, nag kag ra beng ka him ‐
tang sa ka ti ling ban, paggra be sa 
pa sis mo ug te ro ris mo sa es ta do ug 
nag ka dag hang hul ga sa in ter-im per ‐
ya lis tang gu bat. Gi mug na sa kri sis 
ang hi la bi han ka pa bo rab leng mga 
kun di syon aron pa ngu lo han sa pro ‐
le tar ya do ang ka taw han ug ias dang 
ang re bo lu syo nar yong ka li hu kan sa 
Pi li pi nas ug sa ti bu ok ka li bu tan.

Pa da yong nag kag ra be ang kri ‐
sis sa pang ka li bu tang sis te mang 
ka pi ta lis ta. Mius-us ang eko no mi ya 
sa US ug sa uban pang nag-u nang 
ka pi ta lis tang mga na sud pa du long 
sa bag-ong bwe lo sa re se syon nga 
gi ka ba lak-ang mo la moy sa daghang 
mga na sud. Na but yag ang du not 
nga lintunganay sa ka pi ta lis tang 
sis te ma ug nag re sul ta sa ma luk pa ‐
nong ka da ut ug pag-an tus sa pro le ‐
tar ya do ug ka taw han. Nag ka ku sog 
ang mga pa sis tang pwer sa aron 
ata ke hon ug pak ga ngon ang pag pa ‐
ngu lo sa pro le tar ya do. Nag kag ra be 
ang in ter-im per ya lis tang kontra ‐
dik syon ug pa nag ba ngi. Aron pug ‐
ngan ang estra te hi kong pag-us-us 
nii ni, la baw nga na hi mong utok-
pul bu ra ang im per ya lis mong US ug 
gi na tuk mod ang ubang mga im per ‐
ya lis tang ga hum nga ma hi mong 
mas ag re si bo sa mi li tar. Mi sang pot 
ki ni sa gu bat sa Uk rai ne ug nag pa ‐
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da ku sa hul ga sa di rek tang in ter-
im per ya lis tang gu bat o gu bat sa ka ‐
li bu tan.

Pa da yon nga nag-an tus ang ka ‐
taw hang Pi li pi no sa nag ka hu got nga 
gu nit sa im per ya lis mong US, ug sa 
pag pa kai toy sa re hi meng Marcos sa 
dik ta ug in te res sa Pen ta gon, lang ‐
yawng bang ko, ug kor po ra syong 
mul ti na syu nal.

Nag kag ra be ang kri sis sa nag ‐
ha ring se mi ko lon yal ug se mip yu dal 
nga sis te ma, nga nag hu lag way sa 
kay lap nga pag ka gu ba sa pwer sa sa 
pro duk syon, ug gra beng pag-us-us 
sa so syo-e ko no mi kan hong ka him ‐
tang sa ma yor ya sa ka taw hang Pi li ‐
pi no. Ang pag sa ka sa ga hum sa gi ‐
ka si la gang pun dok Marcos-Du ter te, 
nga kay lap nga gii lang di li le hi ti mo 
tu ngod sa ma luk pa nong elektro ni ‐
kong pag pang lim bong sa elek syon 
niadtong Ma yo 2022 , nag ti ma an sa 
du gang nga pag ka du not sa nag ha ‐
ring pu li ti kan hong sis te ma.

Pa da yon nii ning gi na pa tu man 
ang mas nag ka ba ngis nga gu bat 
pag pa num po, ga mit ang pi na kag ra ‐
beng por ma sa pa sis tang te ro ris mo 
aron had lu kon ang la pad nga ma sa 
sa ka taw han. Apan la baw pa hi nu ‐
ong na tuk mod ang mga ma mu muo, 
mag-uu ma ug uban pang hut-ong 
di na ug da ug nga mo su kol ug de pen ‐
sa han ang ilang mga ka tu ngod ug 
in te res. La baw nga mi ta taw ang 
pag ka ma ka ta ru nga non, ka pa ngi na ‐
hang lanon ug pag ka hi na na li sa pag ‐
lun sad sa de mok ra ti kong re bo lu ‐
syon sa ka taw han pi naa gi sa ma ‐
lung ta rong gu bat sa ka taw han.

Pa da yong nag pur si ge ang mga 
kad re ug ak ti bis ta sa Par ti do sa 
pag pa as dang sa de mok ra ti kong re ‐
bo lu syon sa ka taw han pi naa gi sa 
pag lun sad og ma lung ta rong gu bat 
sa ka taw han aron li yu kan ang ka ‐
syu da ran gi kan sa ka ba ni kan han, 
ug pag-as dang sa ka li hu kang ma sa 
sa ka syu da ran ug ka ba ni kan han. Sa 

mia ging mga tuig, adu na ki tay da ‐
kung na kab-ot sa lain-la ing na tad 
sa gim bu ha ton. Apan, na ka hia gum 
usab ang re bo lu syo nar yong ka li hu ‐
kan og mga ka pil di han ug ka pak ya ‐
san sa nag ka la in-la ing na tad sa re ‐
bo lu syo nar yong gim bu ha ton tu ngod 
sa su he ti bis mo, pang su lod nga mga 
ka hu ya ngan ug mga ka say pa nan, 
sam tang gi naa tu bang nii ni ang nag ‐
ka ku sog nga estra te hi kong open si ba 
sa kaa way sa mia ging li ma ka tuig.

Sa gi ya Marxis mo-Le ni nis mo-
Maois mo, wa la ma tay-og ang Par ti ‐
do sa maong mga ka pak ya san. De ‐
ter mi na do ki ning pa tig ba ba wan ang 
ta nang ka hu ya ngan, tul-i ron ang 
mga ka say pa nan, mag kon so li da ug 
mag pa ku sog, aron mag sil bing bag-
as nga na ngu lo sa ka taw hang Pi li pi ‐
no sa ilang pa kig bi sog aron pu ka non 
ang im per ya lis mo, pyu da lis mo ug 
bu ruk ra ta-ka pi ta lis mo ug kab-o ton 
ang na sud nong ka ga wa san ug de ‐
mok ra sya sa ka taw han.
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Ang Ang Bayan ginamantala 

duha ka hugna matag bulan 

sa Komite Sentral sa Partido 

Komunista ng Pilipinas

Sub ling na hag ba ang pang ka li bu tang sis te mang ka pi ta lis ta, hu man sa mu ‐
bong yug to sa tem po rar yong pag la pad sa mia ging tuig sunod sa pang ka li ‐

bu tang re se syon niad tong 2020 sa pa na hon sa pan dem yang Covid-19. Na hi ‐
ta bo ki ni wa la pay usa ka tuig hu man nga gi tag na sa In ter na tio nal Mo ne tary 
Fund nga mo lam bo ang eko no mi ya sa 2022 ug sa mo su nod nga mga tuig. Gi ‐
pag ra be sa ka pi ta lis tang kri sis ang ta nang por ma sa pag pang da ug da ug ug 
pag pang hi mu los, gi pa la lum ang in ter-im per ya lis tang pa nag ba ngi, gi pag ra be 
ang kontra dik syon sa hut-ong ug nag mug na og mga kun di syon alang sa re bo ‐
lu syo nar yong pag su kol.

@angbayan1969

ang.bayan@cpp.ph 

Mig ra be ang mga kontra dik syon
sa pag-us-us sa bag-ong hug na sa kri sis
sa pang ka li bu tang sis te mang ka pi ta lis ta

mga eko no mi ya sa ka ta pu sang 
kwar to sa 2020 tu ngod sa dag kung 
pau tang, hu man ang re se syon nga 
may ka la bu tan sa pan dem ya sa sa ‐
yong ba hin sa maong tuig. Bi san 
ang mga bur ges nga eko no mis ta 
na ka mug na og ter mi nong "per ‐
macri sis" aron ihu lag way ang ki na ‐
ti buk-ang is tag na syon ug ang pag ‐
hu yang sa pang ka li bu tang eko no ‐
mi ya nga nag-a tu bang sa kri sis sa 
pag ka on ug ener hi ya, mga gu bat ug 
pa nag ba ngi, ug ka gu bot sa pi nan ‐
sya.

Ang ka li bu ta nong sis te mang 
ka pi ta lis ta anaa sa tu nga tu nga sa 
pi na ka da kung bu la sa pi nan sya sa 
ka say sa yan sa ka li bu tan. Mi ka bat 
sa $290 tril yon ang ki na ti buk-ang 
pang ka li bu tang utang pang pub li ko 
ug pri ba do sa ika tu long kwar ter sa 
tuig, ka tugbang sa 343% sa pang ‐
ka li bu tang pro duk syon. Su kad nga 
mihaguros ang pan dem ya, wa lay 
ka pa re has ang pa sa ka sa utang ug 
mi sang ko og ka pin 360% sa GDP sa 
2020 ug $303 tril yon sa 2021. Ang 
bag-o hay lang nga pag-us-us nag ‐
su mi kad sa pag ku sog sa dol yar sa 
US nga hi nung dan aron ipa ki tang 

Gi na sul ti nga ang bag-o hay nga 
pag tiu rok sa eko no mi ya re sul ta la ‐
mang sa taas nga impla syon tu ngod 
sa pag sa ka sa pre syo sa la na ug 
ang mga aftershocks o epek to sa 
mga lockdown niad tong pan dem ya 
nga mi gu ba pang ka li bu tang sup lay. 
Sa ti nu ud, ki ni pag pa da yon sa ma ‐
lung ta rong is tag na syon sa sis te ‐
mang ka pi ta lis ta sa ti bu ok ka li bu ‐
tan nga nag su god niad to pang 
pang ka li bu tang kri sis sa pi nan sya 
niad tong 2008, ha los 15 ka tuig ang 
mi la bay. Tem po rar yo lang ki ning 
na hu nong di hang mi ba lik lag sik ang 
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mas ga may ang mga di li dol yar nga 
utang, ug sa pag ta as sa tan tos sa 
in te res nga nag kib hang sa bag-ong 
pag pa ngu tang.

Ang mga glo bal bond ug trea su ‐
ri es nga gi nai la isip lu was nga pa ‐
mu hu nan nag-an tus usab sa wa la 
su kad hi pal gi nga ka lis ngaw. Ang 
mer ka do sa mga glo bal bonds mi ‐
hag ba ngad to sa 11% o $ 2.6 tril yon—
ki ni ang la bing gra be su kad sa kri sis 
sa pi nan sya niad tong 2008. Pa tung-
pa tong ang mga pag ka lu gi gu mi kan 
sa ag re si bong pag ta as sa tan tos sa 
in te res sa mga bang ko sentral. Mi ‐
hag ba ka ron og ka pin 24% ang long-
term trea su ri es sa US, sa wa la pa 
ma ta pos ang tuig. Na ka hia gum 
usab og gra beng pag ka lu gi su kad 
2008 ang stock mar kets sa ti bu ok 
ka li bu tan kung asa mi hag ba og 20% 
ang kan ti dad ka rong tui ga. Mog ra ‐
be pa ang pag hu yang ug pag ka lu gi 
sa 2023 ka du ngan sa pag kag ra be sa 
eko no mi ya.

Gi da hum sa Organization for 
Economic Cooperation and Deve ‐
lopment o OECD nga ma tu nga ang 
pag lam bo sa pang ka li bu tang eko no ‐
mi ya gi kan 6% niad tong 2021 ngad ‐
to sa 3.1% na lang ka rong tui ga, ug 
mous-us pa ngad to sa 2.2% sa 
2023. Mo pai ngon na sa re se syon 
ang mga na g-u nang ka pi ta lis tang 
mga na sud hu man ang pas pas nga 
pag sa ka sa tan tos sa in te res ug 
pag pa hu got sa mo ne tary po licy aron 
ma kontrol ang impla syon. Nag re ‐
sul ta ki ni sa pag hi nay sa pro duk ‐
syon, di nag hang pag pa nang tang ug 
di semple yo, ug pag da ut sa ki na bu hi 
ug pa ngi na bu hi an sa mi nil yong ka ‐
taw han. Moa pek to ki ni sa ubang 
mga na sud nga na hi got sa pang ka li ‐
bu ta nong pro duk syon sa mga mul ti ‐
na syu nal nga kor po ra syon nga, hu ‐
man sa pi pi la ka de ka da sa glo ba li ‐
sa syon, nag lang kub sa ma yor ya sa 
na sud sa ti bu ok ka li bu tan.

Ki ning mga pag ta as sa in te res ug 
ang gi bu nga nii ning re se syon ug 
pag hi nay sa pro duk syon mag re sul ta 
sa mas dag hang kri sis sa pau tang ug 
pag ba yad-u tang, mo pa sa mot sa 
pag ka lu gi sa pro duk syon ug di s-
emple yo, ug la baw pang mag pag ra be 

sa ka pob re hon ug ka wa lay kaa nga ‐
yan. Pag ra be hon nii ni nga mga ka ‐
him tang ang ka hu yang ug mo pa la ‐
lum sa eko no mi kan hong is tag na syon.

Mi hu nong ang pag lam bo sa eko ‐
no mi ya sa US gi kan sa unang ka tu ‐
nga sa tuig, ug mo pai ngo nay na sa 
re se syon sa su nod tuig hu man gi ‐
sug dan sa Fe de ral Re serve ang pag ‐
pa ta as sa in te rest ra tes su god sa 
tu nga-tu nga sa tuig nga mi pu gong 
sa pro duk syon. Upat ka pi lo nga mas 
da ku ang pag pa nang tang sa tra ba ho 
ka rong tui ga kay sa niad tong mia ‐
ging tuig sa sek tor sa tek no lo hi ya, 
sak ya nan, pang la was, mga bang ko, 
retail (pagbaligya) ug ser bi syo. Sa 
pag ka ka ron, nag ba gu od ki ni sa hi ‐
gan teng utang nga ka pin sa $31 
tril yon. Mia bot og 16% ang ti nu od 
nga tan tos sa impla syon, di li 7%. 
Adu nay pi pi la ka mga tig-a na li sa 
nga nag tu ong mas gra be pa kay sa 
niad tong 1788 ang ab tong pag ka ‐
hag ba sa bo no, nga sa pag ka ka ron 
usa ka bu la sa pi nan sya nga 40 ka 
pi lo nga mas da ku kay sa stock mar ‐
ket. Adu nay da kung po si bi li dad sa 
usa ka "Grea ter Dep res si on" atu ba ‐
ngan sa pag-us-us sa real es ta te ug 
pag sa ka ngad to sa 700% sa fo reclo ‐
su res gi kan sa mia ging tuig. Gi lau ‐
man nga mo sa mot pa ang maong 
mga pak tor sa umaa bot nga mga 
bu lan.

Ang eko no mi ya sa Chi na, nga 
du gay nang gii la nga ma ki na sa pag-
us wag sa eko no mi ya sa ka li bu tan, 
pa da yong gi tay-og sa nag ka da kung 
kri sis sa pi nan sya gu mi kan sa taas 
kaa yong le bel sa utang ug di li ma ba ‐
ya rang utang sa real es ta te ug ban ‐
ko, pag-us-us sa konstruk syon ug 
pag hi nay sa pro duk syon. Na hag ba 
ang mer ka do sa real es ta te nga adu ‐
nay ka pin 90 mil yon nga ba kan teng 
kon do min yum. Mi hi nay ang 
konstruk syon sa imprastrak tu ra sa 
su lod ug ga was sa Chi na. Mi hag ba 
ang re ta il sa les. Gi lau mang mou bos 
sa ka pin 3% ang pag tu bo sa eko no ‐
mi ya ka rong tui ga, ki ni ang pi na kau ‐
bos su kad niad tong de ka da 1970. 
Mi kun hod ang eksport sa Chi na ug 
gi lau mang mo hag ba pa ngad to sa 3-
5% (gi kan sa 29.8% sa mia ging tuig) 

ta li wa la sa mga hul ga sa re se syon sa 
US ug Eu ro pe, nga mo bi ra usab sa 
dag hang mga na sud nga na hi got sa 
pro duk syon sa Chi na.

Ang pag-us wag sa eko no mi ya sa 
mga na sud sa Eu ro pe an gi lau mang 
mo hag ba sa 0.3% sa su nod tuig ug 
mag lu nang sa re se syon ang dag ‐
hang mga na sud. Gi tay-og sa is ‐
tagpla syon ang UK, nga anaa na sa 
usa ka eko no mi ya ug gi lau mang di li 
pa ma ka ba ngon sa ula hing ba hin sa 
2024. Gi lau mang mo kun hod og 4.5% 
ang eko no mi ya sa Rus sia sa su nod 
tuig, ug ang Ger many og 0.7%, sam ‐
tang ang France gi lau manng mo ‐
kun hod og dyu tay 0.8%. Dag hang 
na ngu nang mga na sud sa Eu ro pe 
ang nag-an tus sa gi pa ham tang sa 
US nga mga sang syon ba tok sa na ‐
tu ral gas sa Rus sia nga nag-ob li ga 
ka ni la nga mo pa lit og mas ma hal 
nga na tu ral gas gi kan sa US. Na ‐
nang tang og mga tra ba han te o nag-
un dang sa pag da wat og bag-ong 
tra ba han te ang mga kum pan ya sa 
Eu ro pe (sa in dustri ya, tek no lo hi ya, 
transpor ta syon, pag ka on, re ta il/bi ‐
nu uk, bang ko ug uban pa).

Gi ka tak da usab nga ma hag bong 
sa re se syon ang Ja pan sa ka ta pu san 
sa tuig ug gi lau mang mag pa bi ling 
bang krap sa su nod tuig. Ang pro ‐
duk syon gi bi ra sa taas nga de pi sit 
sa pa ma ti ga yon uban ang hi nay nga 
pag-us wag sa mga eksport ta li wa la 
sa pag kun hod sa pa ngi na hang lan, 
pas pas nga pag kun hod sa yen ba tok 
sa dol yar, ug taas nga re kord sa 
impla syon.

Nag-an tus ang ka dag ha nan sa 
mga di li lam bo o at ra sa dong mga 
eko no mi ya sa gra beng impla syon, 
di semple yo, pag kun hod sa bi li sa 
kwar ta tu ngod sa du so sa US nga 
pa kus gon ang dol yar, nga nag re sul ‐
ta sa gra beng pag ta as sa mga 
galas tuhon sa pag ka on ug uban 
pang mga im port, pag-u bos sa di ‐
rek tang lang yawng pa mu hu nan, ug 
ma ka nu na yong de pi si to sa pa ma ti ‐
ga yon. Gi pul bos ang maong mga na ‐
sud sa de ka-de ka da nang neo li be ‐
ralisasyon nga gi pa ham tang aron 
tu gu tan ang wa lay pu gong nga im ‐
per ya lis tang pag pa ngaw kaw nga 
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nag re sul ta sa ha la pad nga pag ka ‐
gu ba sa mga pro duk ti bong pwer sa 
ug eko no mi kan hong re kur so. Na ‐
sak pan si la sa nag kag ra beng kri sis 
sa utang, na bug-a tan sa pag ba yad 
sa utang. Adu nay ha los 60% sa la ‐
bing ka bus nga na sud nga adu nay 
taas nga ris gong di li ma ka ba yad sa 
utang o nag lu nang sa gra beng ka li ‐
sud. Nii ning Ok tub re, mi hag ba ang 
eko no mi ya sa Sri Lan ka tu ngod sa 
kabug-at sa di li ma bay rang lang ‐
yawng utang.

Sa uyok sa nag kag ra beng kri sis 
sa pang ka li bu tang sis te mang ka pi ‐
ta lis ta mao ang kri sis sa sob rang 
pro duk syon. Adu nay sob rang sup lay 
sa mga nag-u nang pa la li ton sa ma 
sa la na, se micon ductor, produktong 
elektro niko, puthaw, gamit sa 
konstruksyon, sak ya nan, pro duk ‐
tong ag ri kul tu ral ug uban pa. Ang 
pas pas nga pag ta as sa mga ka pa si ‐
dad sa pro duk syon (pi naa gi sa pag ‐
ga mit sa mga kompyu ter, ro bo tics, 
ar tificial in tel li gence ug uban pang 
mga tek no lo hi ya) ug ang du ngan 
nga pag sa ka sa fixed ca pi tal 
(kapital para sa mga makina), ka ‐
kum bi na ang pag ba ha mer ka do ug 
wa la ma ha ling im ben tar yo maoy hi ‐
nung dan sa pag-u bos sa tan tos sa 
ga nan sya, pag ka gu ba sa pro duk ‐
syon ug pag ka bang krap. Gi ga mit 
ang sob rang aron mag hi mo og ser ye 
sa mga bu la sa pi nan sya, nga mi ‐
sang pot sa du gang kon sentra syon 
sa ka pi tal sa ka mot sa pi pi la ka mga 
oli gar ki ya sa pi nan sya.

Ang kri sis sa ka pi ta lis tang sis ‐
te ma nag re sul ta sa mas pas pas nga 
aku mu la syon sa ka pi tal ug ba han di 
sa ka mot sa pi pi la ka mo no pol yo ka ‐
pi ta lis ta, ug pa da yong mi ta as ang 
ka wa lay kaa nga yan sa eko no mi ya, 
hut-ong ug na sud. Sa mi la bayng 
mga bu lan, gi pa tas-an sa mga mo ‐
no pol yong kum pan ya sa la na ug 
mga es pe ku la dor sa pi nan sya ang 
pre syo sa la na nga nag tu got ka ni la 
nga mo ha kop og wa la hi tup nging 
ga nan sya. Atol sa pan dem ya, usa ka 
bil yu nar yo ang mi tu maw ma tag 30 
oras, sam tang usa ka mil yon nga 
mga ta wo ang na hag bong sa gra ‐
beng ka li sud tu ngod sa pag ka wa la 

sa ki ta, tra ba ho ug pag ta as sa gas ‐
to sa pa ngi na bu hi. Sa sa mang yug ‐
to, mi dob le ang ba han di sa na pu lo 
ka la bing adu na hang bil yu nar yo, 
sam tang mius-us ang ki ta sa 99% sa 
po pu la syon sa ka li bu tan. Sa 2,700 
ka bil yu nar yo, ka pin 70% nii ni nag ‐
gi kan la mang sa na pu lo ka na sud, 
nag kontrol sa mas dag hang ba han di 
kay sa 4.6 bil yon ka taw han o 60% sa 
po pu la syon sa ka li bu tan.

Ta li wa la sa nag kag ra beng ka li ‐
bu ta nong kri sis sa eko no mi ya, 
atong na ki ta ang pag la lum ug pag ‐
ku sog sa upat ka dag kung kontra ‐
dik syon sa ka li bu tan, nga mao ang 
pa nag ba ngi ta li sa mga mo no pol yo 
ka pi ta lis ta ug mga ma mu muo sa 
mga im per ya lis tang na sud, ta li sa 
mga im per ya lis tang na sud, ta li sa 
mga im per ya lis tang ga hum ug mga 
di na ug da ug nga ka taw hang ug ka ‐
na su ran, ug ta li sa mga im per ya lis ‐
tang na sud ug mga na sud nga nag ‐
du so sa na sud nong ka ga wa san ug 
so sya lis tang pa ngan doy.

Pa da yon nga nag ka ku sog ang 
pa kig bi sog sa mga ma mu muo sa US, 
UK ug uban pang im per ya lis tang 
na sud ta li wa la sa pag ta as sa gas to 
sa pa ngi na bu hi ug ubos nga su hu ‐
lan. Nag ka ku sog ang pag-or ga ni sa 
sa mga un yon sa US la kip ang mga 
na tu kod sa dag kung mga kor po ra ‐
syon (A mazon, Star bucks, Apple, 
Goog le, Ve rizon ug uban pa). Nag ‐
lun sad og dag kung mga wel ga ug 
de monstra syon ang mga ma mu muo 
aron ias dang ang gi na pa nga yong 
us baw sa su hu lan ug mas maa yong 
kon di syon sa pagtra ba ho. Miul bo 
ki ni sa ti bu ok Eu ro pe la kip ang na ‐
sud nong wel ga sa mga ma mu muo sa 
transpor ta syon ug tug pa ha nan sa 
France, Spa in, Bel gi um ug uban pa. 
Ka rong Di syembre, gi na tay-og ang 
UK sa mga wel ga sa mga ma mu muo 
sa dag hang mga in dustri ya ug ser ‐
bi syo, ang pi na ka da ku sa mi la bayng 
tu lo ka de ka da.

Ang ka pak ya san sa mga mo no ‐
pol yo ka pi ta lis ta nga sul ba ron ang 
nag kag ra beng kri sis sa mga im per ‐
ya lis tang es ta do nag pa ku sog sa 
mga pa sis tang gru po nga nag pa si ‐
ug da sa ultra-na syu na lis mo, pa na ‐

tis mo sa re li hi yon ug an ti-ko mu nis ‐
mo. Gi pon do han, gior ga ni sa ug 
giag hat sa mga mo no pol yong ka pi ‐
ta lis ta ang maong mga pa sis ta aron 
pa ha na po ang mga ugat sa ka pi ta ‐
lis tang kri sis sa eko no mi ya, pag ‐
mug na og ka ti ling ba non ug pu li ti ‐
kan hong ka gu bot aron ipa ling ang 
aten syon ug ku sog sa ka taw han sa 
pa nag ba ngi sa hut-ong. Gi na sum po 
ni la ang ma ki hut-ong nga pag pa ‐
ngu lo sa pro le tar ya do, ug gi na su pak 
ang pag ku sog sa an ti-im per ya lis ta, 
de mok ra ti ko ug so sya lis tang ka li hu ‐
kan ug ti ngu ha. Ka tung da nan sa 
mga re bo lu syo nar yong pro le tar yong 
pwer sa ug sa ilang par ti do nga ma ‐
luk pa nong ab ton ang mga ma mu ‐
muo, mag pa hi ga yon og kay lap nga 
edu ka syon aron sa pag ban say sa li ‐
bo an ka pro le tar yong kad re, aron 
pa ngu lo han ang mi nil yong ma mu ‐
muo. Ki na hang lang gi ya han ang 
ilang mga pa kig bi sog alang sa de ‐
mok ra ti kong re por ma pa du long sa 
da lan sa so sya lis tang re bo lu syon.

Ang pag su kol sa hut-ong ma mu ‐
muo sa mga im per ya lis tang na sud 
ba tok sa nag kag ra beng por ma sa 
pag pa hi mu los ug pa na ug da ug nag ‐
tak da og mga li mi ta syon sa pag pa ‐
la pad sa ka pi tal nga ma ha kop sa 
mga mo no pol yong ka pi ta lis ta sa 
ilang mga na sud. Kung mas da ku 
ang pag su kol sa ma mu muo sa mga 
im per ya lis tang na sud, la baw nga 
ma ngi ta ang mga mo no pol yong ka ‐
pi ta lis ta og mas la pad nga na tad sa 
ga was sa na sud aron ipa tu man ang 
ka pi ta lis tang pag pa hi mu los ug pag ‐
pa ngaw kaw aron hu li pan ang ilang 
ka wa lay ka tag ba wan alang sa ka pi ‐
ta lis tang ekspan syon ug kau haw sa 
su per ga nan sya.

Nag kai nit ang in ter-im per ya lis ‐
tang pa nag ba ngi ug gu bat, atu ba ‐
ngan sa du so sa mga im per ya lis tang 
ga hum nga pa na lip dan ug pa lap don 
ang ilang pang ka li bu tang na tad sa 
implu wen sya ug pa mu hu nan. Sa ka ‐
sam ta ngan, ang im per ya lis mong US 
ang nag-u nang tig hul hog og gu bat 
sa wa lay hu nong nga pag du so he ge ‐
mon ya nii ni sa ka li bu tan. Mi ga mit 
ang US og mi li ta ris ta ug ag re si bong 
mga paa gi aron pug ngan ang pag ‐
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lam bo ug pag la pad sa mga im per ya ‐
lis tang ka ri bal nii ning Chi na ug 
Rus sia.

Ang gu bat sa Uk rai ne mao ang 
re sul ta sa wa lay hu nong nga ag re ‐
syon sa US ug NA TO aron pa lap don 
ang  al yan sang mi li tar nii ni su kad 
1991 pi naa gi sa pag lun sad og mga 
gu bat ag re syon sa mga te ri tor yo sa 
Eas tern Eu ro pe nga kan hing 
myembro sa War saw Pact, nga la ‐
pas sa Minsk ag ree ment niad tong 
1991. Ang ar ma dong pag-a ta ke sa 
Rus sia ba tok sa Uk rai ne nga nag su ‐
god niad tong Peb re ro adunay dek ‐
la ra syon sa pag pa hu nong sa du ‐
gang nga ekspan syon sa NA TO aron 
ipam yembro ang Uk rai ne ug pag de ‐
pen sa sa po pu la syong Rus sia sa re ‐
hi yon sa Don bass nga gi pai la lum sa 
wa lay hu nong nga pag pa ngan yon sa 
mga pwer sa sa Uk rai ne nga gi su ‐
por ta han sa US. Ang ma ka nu na yong 
in ter ben syon sa US ug NA TO ug 
pag bu bo sa ha los wa lay ki nu tu bang 
gi dag ha non sa mga ar mas ug pon do 
ngad to sa Uk rai ne aron ata ke hon 
ang Rus sia nag pa lug way sa gu bat 
ug nag tuk mod sa Rus sia nga ibu ‐
tang sa maxi mum alert ang iyang 
mga ar mas nuk le yar. Nag dep loy na 
ang US og mga tro pa sa Po land nga 
an dam sa hi ga yong mog ra be ang di ‐
rek tang pa kig gu bat sa Rus sia. Kus ‐
ga nong nag pa da yag ang mga upi ‐
syal sa US sa ka tu yo ang "estra te hi ‐
kong pa lu ya hon" ang Rus sia ug 
siak-sia kon ki ni.

Sam tang na kig gu bat sa Uk rai ‐
ne, pa da yon nga mi ku sog ang pag ‐
pa nul sol ug pag pang ha git sa im per ‐
ya lis mong US sa Chi na, ug pag sug ‐
nod sa is yu sa so be ran ya sa Chi na 
sa Tai wan. Sa du so sa US, gi pa ga ‐
was sa NA TO ang "estra te hi kong 
pang lan taw" nii ni nga nag sa way sa 
Chi na sa "pag ka-ma pug sa non" ug 
gi dek la ra ki ning "sis te ma ti kong hul ‐
ga" sa se gu ri dad sa NA TO. Gi gam ‐
ba lay sa "In do-Pacific Stra tegy" sa 
US Pen ta gon ang pla no nii ning li yu ‐
kan ang Chi na pi naa gi sa mga al ‐
yan sang mi li tar sa ma sa AU KUS 
(Austra lia-U ni ted King dom-US) ug 
ang Quad (Quad ri la te ral Secu rity 
Dia lo gue uban ang Ja pan, In dia ug 

UK). Nag mun tar ki ni og mga mi sayl 
sa mga ba se mi li tar nii ni sa Ja pan, 
South Ko rea, Si nga po re ug Pi li pi ‐
nas. La raw nii ning kontro lon ang 
“first-is land cha in” pi naa gi sa pag ‐
pa lig-on sa pre sen sya nii ni sa Sea of 
Ja pan, Tai wan Stra it ug sa ka sad ‐
pan ug sid la kang ka da ga tan sa Pi li ‐
pi nas.

Ang pag du so ngad to sa di rek ‐
tang in ter-im per ya lis tang gu bat gi ‐
pug ngan sa mga li mi ta syon sa im ‐
per ya lis tang ga hum sa US, sa ma sa 
mga kontra dik syon su lod sa NA TO 
ug sa pa nag sa gol sa mga mag kaa ‐
way nga im per ya lis tang ga hum ug 
mga in de pendyen te ug kontra-gu bat 
nga mga es ta do sa UN ug uban pang 
in ter na syu nal nga aso sa syon ug 
kom pe ren sya sa mga es ta do. Ang 
ag re si bong pag du so sa US sa mga 
kaal ya do nii ni sa NA TO nga mag bu ‐
bo og ayu dang mi li tar sa Uk rai ne, 
aron put lon ang da gan sa na tu ral 
gas sa Rus sia sa Eu ro pe, ug ang 
pag-im port na hi nu on og ma hal nga 
gas gi kan sa US mi re sul ta sa la lum 
nga ka la got sa Ger many, France, UK 
ug ubang ka na su ran. Na pak yas ang 
mga sangs yon nga gi pa ham tang sa 
US ba tok sa la na gi kan sa Rus sia tu ‐
ngod kay gi ba le wa la ki ni sa ka dag ‐
ha nan sa mga na sud sa ti bu ok ka li ‐
bu tan. Sam tang gi napa lig-on sa US 
ang re la syong mi li tar sa In dia, nag ‐
du mi li ang nau la hi nga kun de na hon 
ang pag-a ta ke sa Rus sia sa Uk rai ne, 
ug sa karon 20% sa la na ang 
ginapalit nii ni sa Rus sia.

Nag ka ku sog ang re to ri ka sa 
mga upi syal sa gub yer no sa US ka ‐
ba hin sa "decoup ling" (pagbulag) 
ug pag pa ham tang og mga restrik ‐
syon ug mas taas nga ta ri pa sa mga 
im port gi kan sa Chi na. Apan, ang  
"decoup ling" gi na su gat sa nag ka ‐
ku sog nga pa ngi na hang lan alang sa 
usa ka mul ti po lar nga ka li bu tan ug 
pag sa lik way sa he ge mon ya sa US, 
ug prak ti kal nga mga pa ning ka mot 
aron tu ku ron ang in ter na syu nal nga 
pag ti na ba ngay ug mga pa ma ti ga ‐
yong wa la na ka hi kot sa dol yar sa 
US.

Na nga has ang mga na sud nga 
sa kop sa al yan sang BRICS (Brazil, 

Rus sia, In dia, Chi na ug South 
Africa) nga mag sa bot sa pa kig pa ‐
ma ti ga yon ga mit ang usa ka bag-
ong in ter na syu nal nga re ser bang 
sa la ping in ter na syu nal aron at ba ‐
ngan ang dol yar sa US ug ang “ 
special dra wing rights” sa IMF isip 
sa la pi. Gi tuk mod sa taas nga pre syo 
sa ener hi ya ug tan tos sa in te res sa 
US ang mga nag-us wag nga eko no ‐
mi ya nga moa pil sa al yan sang 
BRICS. Nag pa da yag og in te res  sa 
pag sal mot ang Al ge ria, Bang la desh, 
In do ne sia, Mexico, Ni ge ria, Su dan, 
Syria, Pa kis tan ug Ve nezue la. Po ‐
sib le usab nga mag pam yembro sa 
BRICS + ang Ar gen ti na, Egypt, In ‐
do ne sia, Kazakhstan, UAE, Sau di 
Ara bia, Se ne gal, Thai land ug Tur ‐
key.

Adu nay da kung ihap sa mga na ‐
sud nga nag du so sa ilang na sud ‐
nong kau ga ling nan nga mi su kol sa 
mga im per ya lis tang restrik syon ug 
in ter ben syon, ug ak ti bong gipa ‐
himuslan ang in ter-im per ya lis tang 
mga kontra dik syon. Ang pi pi la nii ni 
nga mga na sud nag pa ha yag sa ilang 
so sya lis tang mga prog ra ma ug mga 
pa ngan doy. La kip din hi ang Cu ba, 
De mocra tic Peop le's Re pub lic of Ko ‐
rea, ug Socia list Re pub lic of Viet ‐
nam. Adu nay usay gi ta wag og "pink 
ti de" sa mga na sud sa La tin Ame ‐
rica nga nag pi li og mga par ti do nga 
da yag nga an ti-US ug kontra-neo li ‐
be ral.

Ki ni nga mga na sud ma ma hi ‐
mong mag pa lig-on nga nag ki nau ga ‐
li ngon, ma kig-al ya do sa usag usa 
kau ban ang di na ug da ug nga mga 
ka taw han ug na sud nga na kig bi sog 
alang sa na sud non ug ka ti ling ba ‐
nong ka ling ka wa san. Ki na hang lang 
mo ta bang ang mga pro le tar yong re ‐
bo lu syo nar yong pwer sa sa pag tu kod 
sa in ter na syu nal nga pa kig hiu sa nii ‐
ning mga na su ra nga gi nai la ang 
prin si pal nga an ti-im per ya lis tang 
as pe to sa maong mga es ta do, bi san 
sa ilang pag sa bot sa ma ki hut-ong 
nga ki nai ya ug ba lan se sa in ter nal 
nga pwer sa nii ni. 

Pa da yong mi ku sog ang mga 
kontra dik syon ta li sa mga im per ya ‐
lis tang ga hum ug di na ug da ug nga 
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ka taw han ug na sud ta li wa la sa nag ‐
kag ra be nga ka ti ling ba nong ka him ‐
tang sa mga na sud nga gi ku so ku so 
sa kontra-na syu nal nga mga pa li si ya 
sa pa ma ti ga yon, pa mu hu nan, pag ‐
pa nag-i ya sa eko no mi kan hong re ‐
kur so, ug uban pang neo li be ral nga 
mga la kang nga gi pa ham tang sa 
mga im per ya lis tang bang ko ug gub ‐
yer no. Mig ra be ang ka ti ling ba nong 
ka gu li yang atu ba ngan sa pag tiu rok 
sa ka him tang sa pa ngi na bu hi sa ma ‐
sang nag ha go ug mga ha tu ngang 
sek tor ta li wa la sa taas nga impla ‐
syon, ubos nga su hu lan, ma luk pa ‐
nong di semple yo, ka ni hit sa pag ka ‐
on, ug ki na ti buk-ang pag ka du not sa 
mga pro duk ti bong pwer sa. 

Is pon tan yong miul bo ang mga 
wel ga ug ma luk pa nong de monstra ‐
syon sa lain-la ing mga na sud nga 

nag du so sa mga de mok ra ti kong re ‐
por ma sa ma sa pag pa ta as sa su hu ‐
lan, ug pag ba tok sa im per ya lis tang 
in ter ben syong mi li tar, mga gu bat 
ug pag pa nul sol og gu bat. Si gu ra ‐
dong moul bo pa ang ma luk pa nong 
ka gu li yang ug pu li ti kan hong kom ‐
bul syon sa mas dag hang na sud sa 
umaa bot nga mga tuig ka du ngan sa 
pag su kol sa la pad nga ma sa sa nag ‐
ha gong ka taw han sa nag kag ra beng 
por ma sa na sud non ug ka ti ling ba ‐
nong pag pang lu pig nga gi pa ham ‐
tang sa mga im per ya lis tang ga hum. 
Sa du so sa nag ha ring  im per ya lis ta, 
na hi mong da yag ang pa sis tang pag ‐
ha ri sa mga reak syu nar yong itoy 
nga es ta do sa ti ngu hang sum pu on 
ang mga pat ri yo ti ko, de mok ra ti ko 
ug so sya lis tang pwer sa.

Ang kri sis, ila bi na sa at ra sa ‐

dong mga na sud ubos sa neo ko lon ‐
yal ug pa sis tang pag ha ri, pa da yon 
nga nag mug na og mga kun di syon 
nga pa bo rab le sa pag lun sad og ar ‐
ma dong re bo lu syon ba tok sa im per ‐
ya lis tang do mi na syon ug pag pang ‐
da ug da ug. Ila lum sa ma da ug dau gon 
ug ma pig-u tong re hi men, wa lay 
laing ka pi li an ga was sa ar ma dong 
pag su kol. Mi tu maw ang mga pwer ‐
sang ge ril ya sa nag ka la in-la ing na ‐
sud aron de pen sa han ang ilang na ‐
sud non, pu li ti kan hon, ka ti ling ba ‐
non, eko no mi kan hon ug kul tu ran ‐
hong ka tu ngod. Pa da yon nga gi na ‐
as dang ang mga re bo lu syo nar yong 
ar ma dong pa kig bi sog nga gi pa ngu ‐
lo han sa mga par ti dong Marxis ta-
Le ni nis ta-Maois ta sa In dia, Tur key, 
Co lom bia, Pe ru, Pi li pi nas ug uban 
pang na sud.

Gi ha git sa nag kag ra beng so syo-e ko no mi kong 
ka him tang ug te ro ris mo sa es ta do
ang pag su kol sa ka taw han

Pas pas nga mig ra be ang ma lung ta rong kri sis sa nag ha ring se mi ko lon yal ug 
se mip yu dal nga sis te ma sa Pi li pi nas, ka du ngan sa gra beng pag tiu rok sa 

eko no mi ya ug pag ka da ut sa ka him tang sa pa ngi na bu hi sa da kung ma yor ya sa 
ka taw han. Ang na ga lung tad nga sit wa syon nag tuk mod sa la pad nga ma sa sa 
mga ma mu muo, mag-uu ma ug ubos ang ki ni ta an nga mag-or ga ni sa do at ko ‐
lek ti bong idu so ang hi na na ling mga de mok ra ti kong re por ma ila lum sa neo ko ‐
lon yal nga es ta do.

Gi pa ngu lo han ka ron ang nag ha ‐
ring sis te ma sa mga Marcos, ang la ‐
bing gi ka si la gang pun dok sa mga 
ka wa tan. Ila lum ni Marcos Jr, la baw 
nga di li ma tu bag ang mga pa ngi na ‐
hang lan sa ka taw han. Nag hul ma ki ni 
og mga ilu syon sa re por ma ug nag ‐
ga mit og pa sis tang pag pa num po 
aron ipa bi lin ang nag ha ring sis te ma. 
Sa in gon, la baw nga na hi mong ab li 
ang ka taw han sa re bo lu syo nar yong 
pro pa gan da ug pa bor nga mo li hok, 
mag-or ga ni sa ug mag lun sad og mga 
pang ma sang pa kig bi sog.

Ang pag ba lik sa ga hum sa di ‐
nas ti yang Marcos ta taw nga ti ma il ‐
han sa la lum kaa yong ka du not sa 
nag ha ring sis te ma. Hu man ma pa ‐
lag pot sa ilang dik ta dur yang pag ‐

ha ri niad tong 1986 atu ba ngan sa 
ma luk pa nong ka su ko sa ka taw han 
wa lay ka pa re has nga ko rap syon, 
pag pa ngaw kaw ug pag-a bu so sa 
taw ha nong ka tu ngod, gi ha tag ka ‐
ga wa san sa pu li ti ka ug eko no mi ya 
ang pa mil yang Marcos sa mi su nod 
nga mga re hi men, sa la raw sa US 
nga hap sa yon ang mga lo kal nga 
nag ha ring hut-ong. 

La pad ang pag-i lang di li le hi ti mo 
ang ka sam ta ngang re hi men ni Fer ‐
di nand Marcos Jr  tu ngod sa pag-
ang kon sa pu li ti kan hong ga hum pi ‐
naa gi sa elektro ni kong pag pa ni kas, 
ma luk pa nong pag hi kaw sa ka tu ngod 
nga mga ma ka bo tar, pag pa ma lit og 
bo to, ug pag pa mu gos sa mga ahen te 
sa es ta do sa elek syong Ma yo 2022, 

sa pa kig kun sa bu hay sa kan hing 
nag ha ring re hi meng Du ter te.

Mi yuk bo ang re hi meng Marcos 
pa re ho sa im per ya lis tang US ug Chi ‐
na sa kaa lau tan sa ka taw hang Pi li pi ‐
no ug sa so be ran ya sa na sud. In ‐
gon man, tin-aw nga gi dek la ra ni 
Marcos ang iyang pag ka mau no ngon 
sa US sa di hang giaa nun syo ni ya 
niad tong Nob yembre nga iyang gi tu ‐
gu tan ang US nga mag tu kod og li ma 
ka ba se mi li tar, du gang sa nag lung ‐
tad na nga li ma ka pa si li dad mi li tar 
sa US ubos sa EDCA, isip ka ba hin sa 
pag pa ku sog sa US ba tok sa Chi na.

Ang nag ha ring reak syu nar yong 
es ta do usa ka neo ko lon yal nga es ta ‐
do sa US. Nag pa bi ling nag-u nang 
im per ya lis tang ga hum ang gub yer ‐
nong US sa na sud, gu nit ang AFP 
isip nag-u nang ha li gi sa do mi na syon 
nii ni, ug ang mga bu ruk ra ta ka pi ta ‐
lis tang nag sa lig sa ga hum sa US ug 
nag ha ri sa ka bu but-on sa ilang im ‐
per ya lis tang amo. Adu nay pri bi li hi ‐
yo ang mi li tar sa Ame ri ka sa Pi li pi ‐
nas ila lum sa Mu tu al Defen se Tre ‐
aty ug uban pang di li pa tas nga mga 
ka sa bu tang mi li tar. Ang mga hi man 
ug per so na he sa mi li tar nii ni estra ‐
te hi kong na ka pa kat ug na ka pu si ‐
syon sa mga im por tan teng kam po 
ug pa si li dad sa AFP sa ti bu ok na sud.
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Mi tu maw ang Chi na isip usa ka 
im per ya lis tang na sud apan nag pa bi ‐
ling la yong se kon dar yang ga hum sa 
Pi li pi nas. Sa mi la bayng pi pi la ka de ‐
ka da, ang mga mo no pol yo ka pi ta lis ‐
ta sa Chi na na kig kun sa bo sa im per ‐
ya lis mong US ug na kig ba hin sa li be ‐
ra li sa dong mga pa li si ya sa pa ma ti ‐
ga yon ug pa mu hu nan sa Pi li pi nas. 
Da kung kan ti dad ang gi bu bu nii ni sa 
mi na, in gon man sa se mip roces sing 
(packa ging ug tes ting) sa mga pro ‐
duk tong electro ni ko nga nag ki na ‐
hang lan og da kung ku sog-pa muo. 
Nang hi nam bog ang Chi na sa pre sen ‐
syang mi li tar nii ni sa West Phi lip pi ne 
Sea pi naa gi sa mga pa si li dad mi li tar 
nii ni nga gi tu kod sa giang kon nii ning 
ar ti pi syal nga is la su lod sa te ri tor ‐
yong pang da gat sa Pi li pi nas nga 
nag la pas sa so be ran ya sa na sud.

Pa da yon nga mig ra be ang eko ‐
no mi ya ug ka him ta ngan sa ka taw ‐
hang Pi li pi no ila lum sa re hi meng 
Marcos. Na pu li ki si Marcos Jr sa 
pag lu ling ha yaw sa ga was sa na sud, 
pag pa nin dot sa ima he sa iyang ti ra ‐
nong ama han, ug pag si gu ro sa 
iyang ki na wat. Wa la si yay gi tan yag 
nga bag-ong so lu syon aron usa bon 
ang pag-us-us sa eko no mi ya sa Pi li ‐
pi nas. Ang iyang dek la ra syon nga 
"to dong ab li han ang  mga pul ta han" 
nag pa sa bot la mang sa pag pa da yon 
sa neo li be ral nga pa li si ya sa eko no ‐
mi ya nga pa bor sa mga lang yawng 
ka pi ta lis tang ma mu mu hu nan la kip 
ang pag kib hang og pag lu was ka ni la 
sa bu his, ubos nga su hu lan sa mga 
ma mu muo, pag sum po sa mga un yon 
ug wel ga, ug uban pang mga pa bor.

Ang gi pang hi nam bog ni Marcos 
nga mga saad sa pag ba ngon sa eko ‐
no mi ya pi naa gi sa pag pa da ku sa 
lang yawng pa mu hu nan hing pit nga 
suk wa hi sa pang ka li bu ta nong pag ‐
hi nay sa eko no mi ya ta li wa la sa kay ‐
lap nga re se syon sa mga nag-u nang 
im per ya lis tang na sud, pag kun hod 
sa de mand alang sa gia sem bol nga 
mga pa la li ton (par ti ku lar ang mga 
se micon ductor), taas nga gas to sa 
ga so li na ug uban pang mga hi nung ‐
dan. Pa da yon ang pag kun hod sa 
pro duk syon sa ma nu pak tu ra nga gi ‐
pa ta taw sa pag si ra sa mga pab ri ka 

sa pa nap ton tu ngod sa gra beng 
pag kun hod sa de mand sa US ug 
uban pang mga na sud. Ga ni, nag ka ‐
ga may ang kan ti dad sa bag-ong di ‐
rek tang lang yawng pa mu hu nan su ‐
kad sa pag su god sa tuig la kip na sa 
unang mga bu lan ni Marcos.

Ang bag-ong mga tan tos sa pag ‐
tu bo sa eko no mi ya daw mi ta as la ‐
mang tu ngod sa pag-uk-uk sa eko ‐
no mi ya niad tong pa na hon sa 
lockdown sa 2022-2021. Mo hi nay 
ang pag-us wag gi kan sa ka ta pu san 
sa tuig ug mo hag ba sa ti bu ok 2023. 
Wa lay hi nung dan nga pa da yong mo ‐
lam bo ang lo kal nga eko no mi ya. Gi ‐
na but yag sa ba ta kang mga in di ka ‐
syon ang pun da men tal nga ka hu ‐
yang sa eko no mi ya sa Pi li pi nas nga 
nag sa lig sa im por ta syon ug na ka ba ‐
se sa eksport ug ang gra beng pag ‐
tiu rok nii ni. Mi sa ka og 54% ngad to 
sa $49.98 bil yon ang de pi si to sa pa ‐
ma ti ga yon sa na sud su lod sa unang 
na pu lo ka bu lan sa tuig. Sa unang 
ika tu long kwar to sa 2022, mi da ku og 
ha los 12 ka pi lo ang de pi si to sa pa ti ‐
ga yon ngad to sa $7.8 bil yon kum pa ‐
ra sa su sa mang pa na hon sa 2021.

Sa mi la bayng tu lo ka tuig, mi sa ‐
ka og ₱2 tril yon ka da tuig ang pang ‐
pub li kong utang sa Pi li pi nas, ug 
anaa na sa ₱13.6 tril yon su kad sa 
Ok tub re 2022. Niad to usang Ok tub ‐
re, mi ka bat sa ₱1.1 tril yon ang de pi ‐
si to sa bad yet sa gub yer no, nga gi ‐
pu gos sa pag ba yad sa utang nga gi ‐
tak dang moa bot na og ₱1.298 tril ‐
yon (₱513 bil yon  pang ba yad sa in ‐
te res ug laing ₱785 bil yon pang ba ‐
yad sa prin si pal nga utang ga was sa 
bad yet). Moa bot og 30.9% (o ₱1.630 
tril yon) sa ₱5.268 tril yon  sa bad yet 
sa 2023 ang na ka ga hin sa pang ba ‐
yad-u tang (18.65% mas taas kay sa 
2022). Ang pag-us-us sa pi so ba tok 
dol yar la baw pang nag pa an tus sa 
mga Pi li pi no nga na bug-a tan na pag-
a yo sa mas taas ug mas dag hang 
bu his aron ma ka pa tu maw og pun do 
nga ipang ba yad sa utang sa na sud. 

Wa lay ka pa res ka ron ang pag ‐
sa lig sa na sud sa pau tang nga nag ‐
li mas sa ka pi tal ug mga re kur so. 
Ang ba yan di sa na sud gi su yop sa 
mga lang yawng mo no pol yo ka pi ta ‐

lis tang mga bang ko, gi ka wat sa di ‐
nag kung mga la raw sa ko rap syon sa 
mga bu ruk ra ta-ka pi ta lis ta, ug pag-
u sik-u sik sa pag pa lit sa mga ma ha ‐
lon nga hi na gi ban ug pag ba yad sa 
pen syon alang sa da ku apan di li 
pro duk ti bo ug pa ra si ti kong pwer sa 
sa mi li tar ug pu lis. 

Da kung ba hin sa pag pa ngu tang 
ang na pa du long sa grandyo song mga 
prog ra ma sa pang pub li kong 
imprastrak tu ra nga nag mug na la ‐
mang og ilu syon sa pag tu bo apan, sa 
ti nu ud, wa lay ka pus la nan sa eko no ‐
mi ya nga ma hi mong mas pro duk ti bo 
ug nag ki nau ga li ngon. Na ga ga mit ang 
maong mga pro yek to sa imprastrak ‐
tu ra sa lang yawng put haw ug eki po 
gi kan sa mga im per ya lis tang na sud 
nga nag pau tang, nga nag ha tag ka ni la 
og usa ka mer ka do alang sa ilang 
sob rang ka pi tal. Kung adu na man, 
nag mug na ki ni og pi pi la ka li bong 
tem po rar yong mga tra ba ho, bug ti sa 
la bawng pag lu bong sa na sud sa 
utang, pag tag baw sa ko rap syon sa 
mga dag kung upi syal sa gub yer no, 
pag gu ba sa ki nai ya han ug pri ba ti sa ‐
syon sa mga pang pub li kong yu ti li dad.

Ang pang ba yad-u tang, pag gas ‐
to mi li tar, pork bar rel, mga pro yek ‐
tong pang-imprastruk tu ra ug uban 
pang di li pro duk ti bong pag gas to 
nga gip la no sa ti bu ok pa na hon sa 
gub yer nong Marcos pa ga pon do han 
sa mga bag-ong pau tang, pag da gi ‐
not sa ka taw han ug pag kib hang sa 
gas to sa ka ti ling ba nong ser bi syo. 
La baw nga ku la ngon ang bad yet sa 
pang pub li kong edu ka syon, pang la ‐
was ug pa ba lay. Ang pag kib hang sa 
bu his sa dag kung mga kor po ra syon 
ug adu na hang pa mil ya hu li pan sa 
du gang na usab nga pag bu his sa ka ‐
bus ug ha tu ngang hut-ong, sam tang 
na ngu li pas sa pag pa ham tang og bu ‐
his sa ba han di sa mga bil yu nar yo.

Pas pas ng mius-us ang so syo-e ‐
ko no mi kan hong ka him tang sa la pad 
nga ma sa sa ka taw han su lod sa 
tuig. Pas pas nga mi sa ka ang gas to 
sa pa ngi na bu hi ka du ngan sa pag sa ‐
ka sa pre syo sa ga so li na, transpor ‐
ta syon, pag ka on ug uban pang mga 
ba ta kang pa la li ton, edu ka syon, 
pang la was ug uban pang ser bi syo, 
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kur yen te, tu big, ug uban pang yu ti ‐
li dad. Dul-an sa 19 ka mil yong pa ‐
mil ya, o pi to sa na pu lo sa ti bu ok 
na sud, ang wa lay un sa mang ti ni gom 
ug nag pu yo sa kak ha-tu ka nga ki na ‐
bu hi; ki ni la baw pa sa tu lo ka mil yon 
kumpara sa wa la pa ang lockdown 
sa pa na hon sa pan dem ya.

Pa da yong mi ta as ang inad law-
ad law nga gas to sa pa ngi na bu hi pa ‐
ra sa usa ka pa mil ya nga adunay li ‐
ma ka myembro ug ka ron gi ba na ba ‐
nang anaa na sa abereyds nga 
₱1,140. Pi na ka ta as na sa na sud 
ang  ₱570 nga mi ni mum nga su hu ‐
lan sa Met ro Ma ni la apan ka tu nga 
la mang ki ni sa abe reyds sa ma ka bu ‐
hing su hu lan. Mas gra be ang ka ‐
him tang sa ubang re hi yon diin 1/3 o 
mas ubos pa ang mi ni mum nga su ‐
hu lan. Pas pas kaa yo ang pag ka hag ‐
ba sa suk da nan sa pa ngi na bu hi sa 
mga ma mu muo, mag-uu ma, ya nong 
emple ya do, mga gag may ang ki ta, 
pro pe syu nal ug mi nil yong wa lay 
tra ba ho.

Gi pig-ot ang na sud sa gra beng 
kri sis sa tra ba ho atu ba ngan sa kay ‐
lap nga di semple yo ug ma luk pa nong 
pag pa nang tang. Ka taw-a nan ang 
ubos kaa yong 4.5% nga tan tos sa 
di semple yo sa upi syal nga es ta dis ti ‐
ka nga gi mad yik pi naa gi sa wa la 
pag-i hap sa la bing me nos 30% sa 
po ten syal nga ma mu muo isip ka ba ‐
hin sa pwer sa sa pa muo. Ka pin 40% 
sa mga adu nay tra ba ho mga self-
emplo yed, di li por mal nga mga tra ‐
ba han te sa pa mil ya ug mga do mes ‐
tic wor ker, sa ti nu ud, wa la’y mga 
tra ba ho. Ang ihap sa upi syal nga 
wa lay tra ba ho, du gang ang mga 
ma mu mu ong dis ma ya do (nga di li na 
ma ngi tag tra ba ho), ug mga im por ‐
mal nga ma mu muo ma kaa bot ki ni  
og 55% sa ki na ti buk-ang pwer sa sa 
pa muo. Sa tu nga tu nga sa Set ‐
yembre ug Ok tub re, hang tud 
476,000 ang na wad-an og tra ba ho. 
Ha los ka tu nga nii ni nag gi kan sa 
sek tor sa ag ri kul tu ra kung asa ti bu ‐
ok ko mu ni dad na wad-ag pa ngi na ‐
bu hi an tu ngod sa na tu ral nga mga 
ka la mi dad, in gon man sa hi ni mo-sa-
ta wo nga mga ka la mi dad sa ma sa 
pag pa ngi log og yu ta alang sa pag ‐

pa lam bo sa real es ta te, mga pro ‐
yek to sa imprastruk tu ra, pag pa la ‐
pad sa mga ope ra syon sa mi na, mga 
plan ta syon, eko tu ris mo ug mga 
pro yek to sa ener hi ya.

Kaal yan sa sa nag ha ring mga 
Marcos ang pun dok sa mga Du ter te, 
kau ban ang utok-pa sis tang si Sa ra 
Du ter te isip bi se pre si den te. Kaal ‐
yan sa usab ni la ang mga Ar ro yo. 
Kung usa hon, gi rep re sen ta han ni la 
ang pi na ka du not sa mga nag ha ring 
hut-ong nga no tor yus sa bru tal nga 
pag pa num po, di nag kung ko rap syon 
ug sob rang pag pa kai toy sa mga im ‐
per ya lis ta. Tu ngod unum ka tuig 
lang sa po der, gi pas pa san ni 
Marcos ang ta nang paa gi aron ma ‐
ka pa ngu ra kot og da ku gi kan sa 
pon do sa es ta do ug pag kib hang sa 
mga pro yek tong pang-imprastruk ‐
tu ra. Gi pas pa san sa pa mil yang 
Marcos ang pag tu kod sa Ma har li ka 
Invest ment Cor po ra ti on nga gi tak ‐
dang mo kontrol sa ga tu san ka bil ‐
yong pon dong pang pub li ko aron 
ian dam ang en tab la do sa ma luk pa ‐
nong ko rap syon. Pi naa gi sa ga hum 
nga ipa mu hu nan ang pon do bi san 
asa nii ni gus to hon, na ka tak dang 
ga mi ton sa mga Marcos aron pa bu ‐
ran ang mga kro ni ug aron ilu sot 
ang ki na wat nga ba han di sa mga 
Marcos.

Aron ipa bi lin ang kau ga li ngon 
sa po der, gi kom bi na sa re hi meng 
US-Marcos ang pa maa gi sa ma luk ‐
pa nong pag pang ling la ug ar ma dong 
pag pa num po.

Da kung pon do ang gi na bu bu sa 
kam pan yang di sim por ma syon ni 
Marcos sa social me dia ug mid ya 
aron lu nu ron ang kri ti kal nga ba li ta 
ug im por ma syon, tui son ang ka say ‐
sa yan aron ta bu nan ang mga kri men 
sa mga Marcos, mag mug na og mi ni 
nga mga ima he sa ka li pay, pag sa lik ‐
way sa pag his got sa ka ti ling ba nong 
his gu ta nan sa pag ta tak nii ni isip 
“pro pa gan dang ko mu nis ta," pag lun ‐
sad og ter ro rist-la bel ling ug red-
tag ging aron ihay lo ang aten syon sa 
ka taw han sa im por tan teng mga is yu, 
pa hi lu mon si la, pa su nud sun ron si ‐
lang, sa pa wan ang pa nga yo sa ma sa 
ug ili kay ang ka taw han sa da lan sa 

ko lek ti bong pag su kol.
Ila lum sa re hi meng US-Marcos, 

pa da yon nga gi pa la pad sa es tab li ‐
se men to sa de pen sa ug se gu ri dad, 
par ti ku lar ang Ar med Forces of the 
Phi lip pi nes (AFP), ang po der ug 
implu wen sya nii ni sa bu ruk ra ti kong 
es ta do ug ka ti ling ban. Da yag nga 
gi na la pas nii ni ang prin sip yo sa 
“civi li an sup re macy over the mi li ‐
tary” (o pag pa tig ba baw sa si bil yang 
aw to ri dad sa mi li tar), gi na di ri he ug 
gi na kontrol sa AFP pi naa gi sa mga 
ahen te nii ni sa Na tio nal Task Force 
(NTF)-Elcac ang lain-la ing ahen sya 
sa es ta do ug yu nit sa gub yer no sa 
nga lan sa kontra-in sur hen si ya.

Wa lay-hu nong ang AFP ug NTF-
Elcac sa ope ra syong say war ug da ‐
yag nga di sim por ma syon ga mit ang 
ar ma dong ku sog. Pa da yong gi na hu ‐
ngi tan ang pub li ko og mga pe keng 
im por ma syon. Kin sa mang mo suk ‐
wa hi sa ilang mga ide ya o mag du mi ‐
ling sun du gon ang ilang mga ba kak 
gi na ta ta kang te ro ris ta o tig su por ta 
sa te ro ris mo. Gu nit ni la ang da kung 
re kur so aron ga mi ton ang social 
me dia ug mid ya aron ipa kay lap ang 
ilang di sim por ma syon.

Ila lum ni Marcos isip com man ‐
der-in-chief, pa da yong gi pag ra be ug 
gi pa ku sog sa AFP ang te ro ris mo sa 
es ta do aron dug mu kon ang ta nang 
por ma sa or ga ni sa syon ug hi ka wan 
ang ka taw han sa ka pa si dad nga de ‐
pen sa han ug ias dang ang ilang mga 
de mok ra ti kong ka tu ngod. Gi pag ra be 
ang pag pa nga ta ke sa mga un yon, 
mga or ga ni sa syon sa ko mu ni dad, 
aso sa syon sa eskwe la han ug uban pa 
sa ta ku ban sa kontra-in sur hen si ya.

Suk wa hi sa pun da men tal nga 
mga ka tu ngod sa ka taw han, gi pai la ‐
um ang ilang mga or ga ni sa syon sa 
sar bey lans ug wa lay-hu nong nga gi ‐
na had lok ang ilang li der ug 
myembro sa mga ahen teng mi li tar 
nga na ga pa nga yo og lis ta han sa 
mga myembro aron pug son si lang 
“mo su ren der.” Sa ka mot sa gub yer ‐
no ni Marcos, ang bag-ong ba la od 
na SIM re gistra ti on du gang sa ma ‐
ki nar ya sa pa nik tik sa es ta do.

Wa lay hu nong ug ba ngis ang 
ata ke ba tok sa ka taw han sa ka ba ni ‐
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kan han. Sa gi ya sa mga tig tam bag 
sa kontra-in sur hen si ya sa US, gi ga ‐
mit sa AFP ang bar ba ri ko apan pak ‐
yas nga tak ti kang “pag li mas sa da ‐
gat aron ma ku ha ang mga is da” nga 
gi ga mit sa US sa gye ra sa Viet nam. 
Ti bu ok ko mu ni dad ang gi pai la lum sa 
ham let o pag kontrol sa mi li tar sa 
ta ku ban sa mga prog ra mang “si bi ‐
ko-mi li tar” sa ma sa RCSP (Re too led 
Com mu nity Sup port Prog ram). Gi ‐
na kontrol ug gi na mo ni tor ang ka tu ‐
ngod sa ka taw han sa pagbya he o 
pagtra ba ho sa ilang uma han. Gi pa ‐
ham tang ang mga karpyu. Gi na reyd 
sa mga pa sis tang sun da lo ang mga 
ba lay atol sa ka ga bin-on aron ipai ‐
la lum ang mga re si den te sa in te ro ‐
ga syon ug intimidasyon. Ang mi ba ‐
li bad sa pag yuk bo o ma kig koo pe rar 
sa mi li tar gi na paa res to, gi na tortyur 
ug pa tu ra gas nga gi na pa tay. Suk ‐
wa hi sa in ter na syu nal nga ma ki ‐
taw ha nong ba la od, da yag nga gi na ‐
pa ki ta sa AFP ang te ro ris mo sa es ‐
ta do sa pag pang hu log og bom ba ug 
pag pa ngan yon sa pa li bot sa mga 
ko mu ni dad, uma han ug la sang nga 
nag bu nga og gra beng ka had lok, ug 
pag ka gu ba sa pa ngi na bu hi an sa 
ma sa ug sa ki nai ya han.

Gi na ga mit ka ron sa itoy sa US 
nga AFP ug mga upi syal pang se gu ‐
ri dad ang lin yang “estra te hi kong 
ka dau gan.” Tu mong nii ning ha ta ‐
gag-pa nga ta ru ngan ang ka pin li ma 
ka tuig nang pag-u sik-u sik sa ga tu ‐
san ka bil yong pi so sa kwar ta sa ka ‐
taw han sa wa lay pu gong nii nig mga 
open si bang mi li tar ug kay lap nga 
mga abu song mi li tar. Ka taw-a nan 
nga gi na pag awas nii ni sa pub li ko 
nga li ma na lang daw ku no ang na ‐
ta rang ge ril ya sa BHB, ug nga 
25,000 gin sak pan sa BHB ang mi su ‐
ren der, pi pi la ka pi lo nga mas da ku 
sa ilang ba na ba nan ka ni at do nga 
adu na lay 3,000 hang tud 4,000 ka 
ma ngu gu bat ang BHB. Lu yo nii ni, 
pa da yong na nga yo ang AFP ug PNP 
ila lum ni Marcos og mas da kung 
pon do aron mag pa lit og bom ba ug 
ba la sa kan yon ug pa da yong pon do ‐
han ang ope ra syon sa ka pin 160 ka 
ba tal yon sa mga tro pang pang kom ‐
bat sa ka pin 40 ka pru bin sya sa ti ‐

bu ok na sud, bis an sa mga lu gar nga 
gi na sul ting “wa la nay NPA.”

Atu ba ngan sa ma luk pa nong ka ‐
li sud ug ka gu tom, na ka pai la lum ka ‐
ron ang ti bu ok na sud usa ka ka ti ‐
ling ba nong bul kan nga pa da yong 
nag da gu hong ug lag mit mo bu to. 
Mig ra be ang ka bud lay sa la pad nga 
ma sa sa mga ma mu muo, mag-uu ma 
ug uban pang anak pa wis atu ba ngan 
sa kri sis sa eko no mi ya, ug gi pa sa ‐
mot sa ka wa lay pag pa num ba ling sa 
re hi meng Marcos sa nag kag ra beng 
kun di syon sa ka taw han su kad nga 
ma ka ling kod sa po der.

Wa la na lim tan sa ka taw hang 
Pi li pi no, bi san sa ka ba tan-o nan, ang 
mga kri men sa dik ta dur yang Marcos 
Sr nga wa la na sing l ila lum sa ba la od 
mi li tar niad tong 1972 hang tud 
1986. Ang dag kung ka li hu kang ma sa 
niad tong kam pan yang elek syon sa 
unang ba hin sa tuig sa la min sa ka si ‐
lag sa ka taw han sa pun dok Marcos-
Du ter te. Gi sa way ni la ang pag-i log 
sa ga hum ga mit ang elek syon pi naa ‐
gi sa elektro ni kong pag pang lim bong 
sa mga Marcos, Du ter te ug Ar ro yo 
niad tong elek syong Ma yo 2022. Ang 
la pad nga han-ay sa mga pu li ti kan ‐
hong pwer sa ba tok sa re hi meng 
Marcos de ter mi na dong mag hiu sa sa 
usa ka de mok ra ti kong nag ka hiu sang 
pren te aron ba tu kan ang ko rap syon 
ug ta nang pag su lay nga ka wa ton 
ang kwar ta sa ka taw han, ang la raw 
nga mo no pol yo hon ang ga hum, ang 
pag pa kai toy nii ni sa im per ya lis mong 
US, ang mga pa li si yang neo li be ral 
ug kam pan ya sa te ro ris mo sa es ta ‐
do.

Nag hi mug so og la pad nga pag ‐
su kol sa ka taw han ang ki na ti buk-
ang kri sis sa nag ha ring se mi ko lon ‐
yal ug se mip yu dal nga sis te ma. 
Nag ka ku sog ang pa na wa gan alang 
sa ma hi nung da nong pag pa ta as sa 
su hu lan ug swel do aron ma kaa lib yo 
ang mga ma mu muo ug emple ya do 
sa nag ka ta as nga gas to sa pa ngi na ‐
bu hi. Adu na usay la pad nga pa nag ‐
yo alang sa re gu la ri sa syon sa mga 
ma mu muo ug mas maa yong kun di ‐
syon sa pa muo. Pa da yon nga mi ku ‐
sog ang mga ak syong ma sa sa la pad 
nga ma sang ma mu muo, mga nars, 

duk tor ug uban pang ma mu muo sa 
pang la was, mga mag tu tud lo ug 
uban pang sek tor. Mo dag han pa ang 
mga wel ga ug pro tes ta sa ma mu ‐
muo atu ba ngan sa pag-us-us sa su ‐
hu lan ug hing pit nga pag sa gad sa 
re hi meng Marcos sa kaa yu han sa 
ka taw han.

Pa gaa tu ba ngon sa re hi meng 
Marcos sa uma la bot nga pa na hon 
ang ku sog nga pag su kol sa ka taw han 
sa pag tuk mod nii ni sa mga pa li si ya 
ug prog ra mang kontra-na syu nal ug 
kontra-ka taw han. La kip din hi ang 
pla nong pag pa ham tang og bag-ong 
mga bu his sa mga kon syu mer. Gi pa ‐
da yon nii ni ang pa li si ya sa li be ra li sa ‐
syon sa pag-im port, ila bi na sa mga 
pro duk tong pang-ag ri kul tu ra sa kaa ‐
lau tan sa mga lo kal nga prod yu ser. 
Gus to ni Marcos nga du ga ngan ang 
pag pa ngu tang aron pon do han ang 
mga pro yek tong pang-imprastruk tu ‐
ra. Pra yo ri dad sa bad yet ni ya sa 
2023 ang pag ba yad sa utang ug sob ‐
rang pag gas to sa mi li tar, mas da ku 
pa kay sa pon dong alang sa pang pub ‐
li kong pang la was, edu ka syon ug 
uban pang ka ti li ngab nong ser bi syo. 
Gi du so ni ya ang pag pa la pad sa mga 
mi na han, plan ta syon ug uban pang 
pro yek tong nag pa la yas sa mga mag-
uu ma ug mi nor yang ka taw han sa 
ilang yu ta. Gi ha ta gan ni Marcos og 
aw to ri dad ang pag tu kod sa mi li tar sa 
US sa du gang mga pa si li dad su lod sa 
mga kam po sa AFP.

Tin-aw nga gi na tuk mod sa so ‐
syo-e ko no mi kong kri sis ug nag kag ‐
ra beng te ro ris mo sa es ta do ang ka ‐
taw han nga mo su kol, ma na li pud sa 
ilang mga ka tu ngod si bil, pu li ti ka, 
eko no mi ya ug kul tu ra, ipa kig bi sog 
ang ilang kaa yu han, ug ias dang ang 
ilang an ti pa sis ta, an tip yu dal ug an ‐
ti-im per ya lis tang pa kig bi sog. De ter ‐
mi na do ang Par ti do ug ta nang re bo ‐
lu syo nar yong pwer sa nga ipa tu man 
ang ma luk pa nong pro pa gan da ug 
edu ka syon, pag-or ga ni sa ug pag pa ‐
li hok sa da kung ihap sa ka taw han, 
ug ias dang ang ar ma dong re bo lu ‐
syo nar yong pa kig bi sog pi naa gi sa 
ma lung ta rong gu bat sa ka taw han, 
aron ia ban te ang na sud non-de mok ‐
ra ti ong pa nga yo sa ka taw han.
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Na ngu lo ang Par ti do sa re bo lu syon
atu ba ngan sa bru tal nga ata ke sa kaa way

Sa teo re ti kong pun da syon sa Marxis mo-Le ni nis mo-Maois mo, na ka ba rog 
ang Par ti do ug na ka pa tu man sa mga gim bu ha ton nii ni isip na ngu lo ug 

put haw nga uyokan sa de mok ra ti kong re bo lu syon sa ka taw han. Ang kri ti ka sa 
Par ti do sa se mi ko lon yal ug se mip yu dal nga sis te ma sa Pi li pi nas, ug ang pa ‐
ngi na hang lan, pag ka ma ka ta ru nga non ug ka hi na na li sa prog ra ma alang sa de ‐
mok ra ti kong re bo lu syon sa ka taw han ad law-ad law nga gi pa ma tud-an sa ma ‐
ka nu na yong kri sis ug hait nga pag tiu rok sa nag ha ring pu li ti kan hong ug eko ‐
no mi kan hong sis te ma ta li wa la sa ba lik ba lik nga kri sis sa pang ka li bu tang sis ‐
te mang ka pi ta lis ta. Ang ka hus to sa estra te hi ya sa pag lun sad og ma lung ta ‐
rong gu bat sa ka taw han aron li yu kan ang ka syu da ran gi kan sa ka ba ni kan han, 
sa pag lun sad og ar ma dong pa kig bi sog ka kom bi na ang uban pang por ma sa 
pa kig bi sog ug gi pa ma tud-an sa pu li ti kan hong ga hum ug mi li tar nga sis te ma ‐
ti kong na pun dar ug na ka ba rog-sa-kau ga li ngon nga mga re bo lu syo nar yong 
pwer sa sa ti bu ok ka pu pud-an.

Aron ipa tu man ang na ngu lo nii ‐
ning pa pel, la lum nga na ka ga mot 
ang Par ti do sa la pad nga ma sa sa 
mga ma mu muo, mag-uu ma ug uban 
pang anak pa wis, bi san sa han-ay sa 
pe ti bur ges ug uban pang prog re si bo 
ug pat ri yo ti kong hut-ong ug sek tor. 
Adu nay mga sa nga, sek syon, ug ko ‐
mi te ki ni sa lain-la ing ang-ang pa ‐
re ho sa ka syu da ran ug ka ba ni kan ‐
han. Nag lun sad ang Par ti do og pro ‐
pa gan da, edu ka syong ma sa ug mga 
kul tu ran hong ak ti bi dad aron pu ka ‐
won, or ga ni sa hon ug pa li hu kon ang 
da kung ihap sa ka taw han. Nag tu ‐
kod ki ni og lain-la ing por ma sa or ‐
ga ni sa syong ma sa sa ta nang 
ang-ang, ug na kig-lam bi git sa mga 
tra di syu nal nga or ga ni sa syon sa 
ka taw han, aron mag rek rut ug mag ‐
ban say sa mga kad re ug ak ti bis ta 
gi kan sa aban teng sek syon sa ma sa.

Na ka tu kod ang Par ti do og li bo ‐
an ka na ngu long ko mi te ug mga sa ‐
nga sa 14 ka re hi yon, sa ka pin 70 ka 
pru bin sya, sa ga tu san ka lung sod 
ug mga distri to, ug sa li bo an ka mga 
ba ra ngay. Ki ni nga mga ko mi te gi ‐
na tu kod sa Par ti do pa re ho sa ka ‐
syu da ran ug ka ba ni kan han, asa man 
ma ka tu kod ang Par ti do og mga or ‐
ga ni sa syong ma sa, ma ka pa ngu lo sa 
mga kam pan yang ma sa, ug mag lun ‐
sad, mag-an dam o mo su por ta sa 
ar ma dong pa kig bi sog. Gi tu kod sa 
Par ti do ang Ba gong Huk bong Ba yan 
niad tong 1969 isip nag-u nang san ‐

da ta alang sa gu bat sa ka taw han. 
Ka sa ma ta ngan ki ning adu nay li bo an 
ka Pu lang mang gu gu bat nga giar ‐
ma san nag-u na sa mga tag-as nga 
ka lib reng rip le ug mga eksplo si bo.

Gi na pa tu man ka ron sa Par ti do 
ang 5-ka-tu ig nga prog ra ma sa Ko ‐
mi te Sentral alang sa 2017-2022. 
Nag pur si ge pag-a yo ang mga kad re 
ug ak ti bis ta sa Par ti do nga mo tu bag 
sa pang ki na ti buk-ang pa na wa gan 
sa li ma-ka-tu ig nga prog ra ma nga 
ias dang ang an ti pa sis ta, an tip yu dal 
ug an ti-im per ya lis tang ka li hu kan 
aron suk lan ug palagputon ang re ‐
hi meng US-Du ter te, ug dal hon ang 
gu bat sa ka taw han sa aban teng 
yug to sa estra te hi kong de pen si ba. 
Ka sam ta ngang gi na su ma da sa Ko ‐
mi te Sentral ang mga ka si na ti an sa 
mi la bayng li ma ka tuig aron kut lu on 
ang pri nsi pal nga po si ti bo ug ne ga ‐
ti bong pag tu lun-an, ug ila tag ang 
prog ra ma alang sa su nod nga pa na ‐
hon.

Sa da gan sa pag pa as dang sa 
ma lung ta rong gu bat sa ka taw han, 
na tu kod sa BHB ang ka pin 110 ka 
na ta rang ge ril ya sa ti bu ok na sud ug 
na tu kod ang li bo ang mga or ga ni sa ‐
syong ma sa. Gi na pa tu man nii ni ang 
re por ma sa yu ta ug gi na tu kod ang 
de mok ra ti kong gub yer no sa ka taw ‐
han sa ba se han sa or ga ni sa dong 
ku sog sa ma sa. Gi na ga mit sa BHB 
ang mga tak ti kang ge ril ya sa kon ‐
sentra syon, pag bal hin bal hin ug dis ‐

per sal aron mag lun sad og la pad ug 
sub sub nga ge ril yang pa kig gu bat 
su bay sa nag ka la pad ug nag ka la lum 
nga ba seng ma sa.

Gi na pak yas ang mga estra te hi ‐
kong open si ba sa kaa way pi naa gi sa 
pag ga mit og mga tak ti ka sa kontra-
li yuk pi naa gi sa pag bal hin bal hin og 
er ya ngad to sa laing na ta rang ge ‐
ril ya, pag pa la pad sa na ta rang ge ‐
ril ya o pag tu kod og bag-ong mga 
na ta rang ge ril ya aron pak ya son ang 
mga na ka po kus ug sus te ni dong 
ope ra syon sa kaa way. Pa da yon nga 
gi na pa ta as sa BHB ang plek sib leng 
ka pa si dad nii ni pi naa gi sa pag sak ‐
mit sa ben ta he sa pa bo rab leng te ‐
reyn, mga ta gua nan, la lum nga su ‐
por tang ma sa sa lo ka li dad ug ma li ‐
hu kong ope ra syon sa mga yu nit ge ‐
ril ya. Sa in gon, na hi mo nii ning li ka ‐
yan ang pag mo ni tor sa kaa way ug 
wad-ag ka pus la nan ang elektro ni ‐
kong sar bey lans ug pa ni nik tik sa 
mga ahen te sa kaa way.

Na pa ki ta sa mga yu nit ge ril ya 
sa BHB nga wa la si la na had lok sa 
su per yo ri dad sa kaa way sa gi dag ‐
ha non ug ar mas. Pi naa gi sa pas pas 
nga li hok, pag bal hin bal hin ug 
kontra-pag li yuk, ug pag sak mit sa 
ben ta he sa ka ha nas sa te reyn ug 
la lum nga su por ta sa ma sa, ma ‐
lam pu son nga na ka lun sad ang BHB 
og mga tak ti kal nga open si ba ba ‐
tok sa na hi mu lag, hu yang ug gi ka ‐
poy nga yu nit sa kaa way. Nag lun ‐
sad ang BHB og mga at ri ti bong 
tak ti kal nga open si ba o ak syong 
mi li tar aron bung ka gon ang tem po 
sa ope ra syon sa kaa way ug idis ka ‐
ril ang iyang pla no. Ang mga ani hi ‐
la ti bo o ba ta kang tak ti kal nga 
open si ba gi na lun sad aron puu hon 
ang mga yu nit sa kaa way, sak mi ‐
ton ang mga ar mas nii ni aron ar ‐
ma san ang mas dag hang Pu lang 
mang gu gu bat ug ti buu kon ang 
bag-ong mga yu nit sa BHB. Pi naa gi 
sa pag ban say sa pu li ti ka ug mi li ‐
tar, ma ka nu na yong na pa ta as sa 
BHB ang iyang ka pa si dad sa pag ‐
su kol, mga tak ti ka ug ka hi ba lo sa 
syen syang mi li tar aron pil di hon 
ang kaa way pi naa gi sa pag ga mit 
og lo kal nga su per yo ri dad sa pwer ‐
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sa sa mga pas pas nga pa nag sang ‐
ka. Gi na pa du go sa BHB ang kaa ‐
way sa li bo an ka sa mad pi naa gi sa 
gu bat at ri syon sam tang gi na ham ‐
pak ki ni pi naa gi sa ani hi la syon sa 
hu yang ug na hi mu lag nga tro pa.

Gi man do an sa Par ti do ang BHB 
na hi mu on ang ta nan aron pa hug ‐
ton ang re la syon nii ni sa ma sa ila bi ‐
na atu ba ngan sa wa lay puas nga 
ata ke sa kaa way. Gi pa ma tud-an sa 
prak ti ka nga ma ka la hu tay ang pag ‐
tu kod ug pag kon so li da sa mga or ga ‐
ni sa syong ma sa, pag lun sad og mga 
an tip yu dal ug an ti pa sis tang pa kig ‐
bi sog, pag tu kod og mga or ga no sa 
pu li ti kan hong ga hum ug pag lun sad 
og ge ril yang pa kig gu bat bi san sa 
mga lu gar nga la pad ang pre sen sya 
sa mga pa sis tang tro pa. Gi kum bi na 
sa Par ti do, BHB ug re bo lu syo nar ‐
yong ma sa ang mga tak ti ka sa ta go 
ug da yag nga pag-or ga ni sa ug pag ‐
tu kod og nag ka hiu sang pren te, ug 
mag lun sad og ili gal ug li gal nga mga 
por ma sa pa kig bi sog.

Ki na hang lan mapunting nato 
ang ka ma tuu ran nga la bing ma lam ‐
pu son ang BHB sa mga na ta rang 
ge ril ya kung asa naor ga ni sa ug ak ‐
ti bong na pa li hok ang ma sang mag-
uu ma aron mag lun sad og mga an ‐
tip yu dal nga pa kig bi sog ug ag rar ‐
yong re bo lu syon. Na ka ang kon og 
la lum nga su por ta gi kan sa ma sang 
mag-uu ma ang BHB pi naa gi sa pag ‐
ta bang sa ilang pa kig bi sog sa pag ‐
pa kun hod sa abang, pag tang tang sa 
usu ra, ma ka ta ru nga nong pre syo sa 
ilang mga pro duk to ug uban pang 
pa nga yo; ka du ngan nii ni, pag lun sad 
sa mga kam pan ya sa edu ka syon, 
ser bi syong pang la was, li te ra si ya, 
pu li ti kan hong edu ka syon, kul tu ra 
ug uban pa aron tu ba gon ang pa ‐
ngi na hang lan sa ma sa. Pa da yon nga 
mi ta bang ang BHB sa pag tu kod ug 
pag kon so li da sa mga or ga ni sa syong 
ma sa sa mga mag-uu ma, ka ba tan-
o nan, ka ba ba yen-an, ba ta ug mga 
ma mu muo sa kul tu ra. Mi ta bang ki ni 
sa pag tu kod og mga lo kal nga mi li ‐
sya, nag ban say ug nag pa li hok sa 
mga lo kal nga mag-uu mang mang ‐
gu gu bat aron ma luk pa nong ias dang 
ang ar ma dong pa kig bi sog.

Sam tang gi na pa ngu lo han ang 
BHB sa pag lun sad og ar ma dong pa ‐
kig bi sog, wa lay ka ka poy usab ang 
Par ti do sa pag pa la lum sa pag ga mot 
ug pag pa la pad sa iyang lang kub sa 
la pad nga han-ay sa ma sang ma mu ‐
muo ug se mi-pro le tar ya do sa ka ‐
syu da ran, in gon man, sa mga pe ti ‐
bur ge syang in te lektwal ug uban 
pang prog re si bong sek tor, gru po ug 
in di bid wal. Gi na si gu ro sa mga na ‐
ngu long ko mi te sa mga re hi yon nga 
ma tu kod ug ma pa ku sog ang mga 
ko mi te sa ka syu da ran aron tu ku ron 
ang mga sa nga sa mga pab ri ka ug 
tra ba hoa nan, ko mu ni dad, kam pus, 
upi si na ug uban pa aron epek ti bong 
ma pu kaw, maor ga ni sa ug ma pa li hok 
sa di nag han ang ka taw han.

Gi na pa lam bo ug gi na pa ngu lo ‐
han sa Par ti do ang re bo lu syo nar ‐
yong ka li hu kang ma sa sa ka syu da ‐
ran pi naa gi sa pag tu bag sa hi na na ‐
ling mga his gu ta nan ug pa nga yo sa 
hut-ong ma mu muo ug uban pang 
sek tor alang sa mga re por mang so ‐
syo-e ko no mi ko la kip ang pag pa ta as 
sa su hu lan ug pag pa da ku sa bad yet 
alang sa mga ka ti ling ba nong ser bi ‐
syo, la kip na sa pag pa na li pud sa 
ilang mga ka tu ngod si bil ug pu li ti ‐
ka, ba tok sa ko rap syon sa gub yer ‐
no, alang sa pag pa as dang sa na ‐
sud nong so be ran ya ba tok sa lang ‐
yawng pag pa ngin la bot ug in ter ben ‐
syong mi li tar, ug uban pa. Gi hik yad 
sa Par ti do ang pag tu ki sa nag-u ‐
nang mga is yu aron ipa ta as ang mi ‐
li tan sya sa ka taw han ug mag pa tu ‐
maw og ka li hu kang ma sa nga an ‐
ti-im per ya lis ta ug an ti pa sis ta, nga 
nag su por ta sa an tip yu dal nga ka li ‐
hu kang ma sa sa ka ba ni kan han. Ang 
han-ay sa mga pro le tar yong re bo ‐
lu syo nar yo gi kan sa mga ma mu muo 
ug nag-u mol pag-u sab nga pe ti bur ‐
ge sya nag sil bing lu lum nga ba lon sa 
mga kad re nga gi na dep loy sa mga 
gim bu ha ton sa ka ba ni kan han ug 
uban pang ma hi nung da nong gim bu ‐
ha ton.

Na pak yas na to ang dek la ra dong 
tu mong sa kaa way nga dug mu kon 
ang Par ti do, BHB ug ang ta nang 
por ma sa pa kig bi sog sa ka taw han. 
Na suk lan sa re bo lu syo nar yong ka li ‐

hu kan ang ka pin li ma ka tuig na nga 
wa lay puas nga ata ke sa kaa way 
nga nag ga mit og la bing dau tan nga 
por ma sa te ro ris mo sa es ta do. De ‐
ter mi na do ang ka taw hang Pi li pi no 
ug ilang mga re bo lu syo nar yong 
pwer sa nga ia ban te ang ar ma dong 
pa kig bi sog ug ka li hu kang ma sa, ila ‐
bi na atu ba ngan sa nag ka ku sog nga 
pa na wa gan sa la pad nga ma sa aron 
mag re bo lu syon sa pag-a tu bang ni la 
sa nag kag ra beng pag pang da ug da ug 
ug pag pa hi mu los ila lum sa re hi meng 
US-Marcos.

Nag pa bi ling lig-on ang Par ti do 
ug anaa sa po si syon nga du gang 
pang mo ku sog sa uma la bot nga mga 
tuig bi san na ka hia gum ki ni og pi pi la 
ka ma hi nung da nong ka pak ya san ug 
pag-at ras sa pi pi la ka ba hin. Ka ‐
sam ta ngang anaa sa una han ang 
Ko mi te Sentral sa pa ning ka mot nga 
il hon ang mga in ter nal nga pang-i ‐
deo lo hi ya, pang pu li ti ka ug pang-or ‐
ga ni sa syong ka hu ya ngan, ka ku la ‐
ngon ug ka say pa nan nga ga mot sa 
maong mga ka pil di han. De ter mi na ‐
do ang Par ti do nga tul-i ron ang 
maong mga ka say pa nan pi naa gi sa 
sub sub nga pag su ma da sa ka si na ti ‐
an sa gi ya sa Marxis mo-Le ni nis mo-
Maois mo ug sa mga ba ta kang prin ‐
sip yong gi la tag ug sub ling gi pa ‐
lig-on sa Par ti do sa da gan sa una ug 
ika du hang ba tu gang ka li hu kang 
pag tul-id.

Nag pa bi ling lig-on ang Par ti do 
bi san atu ba ngan sa gra beng ata ke 
sa kaa way. Gi na si gu ro sa mga na ‐
ngu long ko mi te nga ma lun sad ang 
mga ti gum ug kum pe ren sya aron 
ko lek ti bong ase son ang ilang gim bu ‐
ha ton, pun ti ngon ang mga ka hu ya ‐
ngan ug ti buu kon ang mga pla no 
aron pa tig ba ba wan ang mga ba bag 
ug ias dang ang ilang gim bu ha ton 
ka du ngan sa ki na ti buk-ang pag-a ‐
ban te sa re bo lu syon.

Pa da yon na tong gi na pa ku sog ug 
gi na hu li pan ang mga na ngu long ko ‐
mi te sa Par ti do gi kan sa sentro 
hang tud ba ta kang ang-ang. Ang 
mga na ngu long li der sa Par ti do, ang 
mga edaran ug ba tan-ong mga kad ‐
re, nag pa hi ga yon og mga pag pu na 
ug pag pu na-sa-kau ga li ngon, ug gi ‐
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Kon so li da hon ug du gang pa kus gon
ang Par ti do ug ias dang ang re bo lu syon

Na na wa gan ang Ko mi te Sentral sa ta nang na ngu long ko mi te ug kad re nga 
hi mu on ang ta nang pa ning ka mot aron kon so li da hon ug pa kus gon ang 

Par ti do sa ideo lo hi ya, pu li ti ka ug or ga ni sa syon. Ang ka sam ta ngang 5-ka-tu ig 
nga prog ra ma pa lug wa yon og unum ka bu lan aron ha ta gag pa na hon ang ta ‐
nang re hi yon nga kumple tu hon ug isu mi te ang ilang mga do ku men to sa 5-ka-
tu ig nga pag su ma da, ug aron ma ti bu ok sa KS ang mo su nod nga 5-ka-tu ig nga 
prog ra ma (2022-2027).

na ta sa ug gi na tu boy su bay sa ilang 
ka ta kus sa ideo lo hi ya, pu li ti ka ug 
or ga ni sa syon. Ka nu nay mag pa bi ling 
pu no sa ka da sig ang Par ti do tu ngod 
sa pa da yon nga da loy sa ka ba tan-
o nang pro le tar yong mga kad re nga 
de ter mi na dong mag re bo lu syon ug 
ma ki ta ang kaug ma on sa na sud nong 
ka ga wa san ug so sya lis mo.

Ka nu nay mat ngon ang Par ti do 
nga pa kus gon ang kau ga li ngon sa 
ideo lo hi ya aron epek ti bong aba ga ‐
hon ang mga re bo lu syo nar yong 
gim bu ha ton. Sa pag pa pa ta as sa 
teo reti kal nga ka hi ba lo ug ang-ang 
sa ideo lo hi ya sa mga kad re ug 
myembro nii ni, tu mong sa Par ti do 
nga pa tas-on ang ka pa si dad nii ni 
aron ias dang ang gu bat sa ka taw ‐
han ngad to sa wala pa makab-ot 
nga ang-ang. Bu sa na ning ka mot 
ang mga ko mi te sa Par ti do nga ma ‐
ka hu man ang ta nang myembro nii ni 
sa Tu lo ka Ang-ang nga Kur so sa 
Par ti do. Ang bag-ong mga rek rut sa 
Par ti do mia gi sa Ba ta kang Kur so sa 
Par ti do ug In ter med yang Kur so sa 
Par ti do sa unang tuig sa pag ka rek ‐
rut ka ni la isip hing pit nga 

myembro. Su lod sa du ha ka tuig gi ‐
kan sa ilang pag ka rek rut, na ‐
kumple to sa mga kad re sa Par ti do 
ang Aban teng Kur so sa Par ti do.

Ma ku gi hong gi na tun-ann ug gi ‐
na ga mit sa mga kad re sa Par ti do 
ang Marxis mo-Le ni nis mo-Maois mo 
alang sa pag pa hi ga yon og ka ti ling ‐
ba nong pag tu ki ug pa ki su si, gi na ‐
tun-an ang ka him tang ug mga prob ‐
le ma sa ma sa, pag ti bu ok sa pla no 
alang sa re bo lu syo nar yong gim bu ‐
ha ton, mag hi mo og pa na-pa na hong 
pag-a ses aron suk don ang mga ka ‐
lam pu san ug il hon ang mga prob le ‐
ma aron si gu ru hon ang pa da yon 
nga pag-a ban te sa ilang mga gim ‐
bu ha ton, mag pa hi ga yon og pag su ‐
ma da ug mo kut lo og mga pag tu ‐
lun-an gi kan sa ilang re bo lu syo nar ‐
yong prak ti ka. Ki ni nga mga pag tu ‐
lun-an nag pa ta as sa ang-ang sa 
ilang pag sa bot sa Marxis mo-Le ni ‐
nis mo-Maois mo sa inad law-ad law 
nga kon duk ta sa re bo lu syo nar yong 
gim bu ha ton, pag hi mo og mga pa li ‐
si ya ug pla no sa pag li hok.

Ang Par ti do usa ka di na mi ko, 
di sip li na do ug so li dong or ga ni sa ‐

syon nga gi tu kod ila lum sa sa prin ‐
sip yo sa de mok ra ti kong sentra lis mo. 
Ang di li mai hap nga mga ko mi te sa 
Par ti do ug or ga ni sa syon du ngan-
du ngan nga nag martsa sa prin sip yo 
sa sentra li sa dong pag pa ngu lo ug 
de sentra li sa dong ope ra syon.

Gia ba ga sa Par ti do ang ma lang ‐
ku bong mga gim bu ha ton alang sa 
pag pa as dang sa re bo lu syo nar yong 
ka li hu kan sa ti bu ok ka pu pud-an. Gi ‐
na pa tu man sa mga ko mi te sa Par ti ‐
do sa ang-ang ng re hi yon, sub re hi ‐
yon, pru bin sya, distri to ug mga sek ‐
syon ang ta has sa pag pa ngu lo sa 
ilang le bel ug lang kub. Hu got nga 
nag ka hiu sa ang ti bu ok Par ti do ila ‐
um sa pag pa ngu lo sa Ko mi te 
Sentral.

Ta li wa la sa pa bo rab leng ob he ti ‐
bong kon di syon nga nag pa ki ta sa 
gra beng pag tiu rok sa nag ha ring se ‐
mi ko lon yal ug se mip yu dal nga sis te ‐
ma ubos sa re hi meng US-Marcos, 
ma sa li gon ang Par ti do nga mas ma ‐
huk ma nong ma bun tog sa re bo lu syo ‐
nar yong ka li hu kan ang ta nang ba ‐
bag ug mas ku sog nga moa ban te sa 
umaa bot nga mga tuig.

kong re pa su hon, tun-an ug ga mi ‐
tong gi ya ang atong mga ba ta kang 
do ku men to, par ti ku lar na ang Hu ‐
got Na tong Ta has (1976), Par ti ku ‐
lar nga Ki nai ya sa Atong Gu bat sa 
Ka taw han (1974), Sub ling Pa lig-o ‐
non ang Atong mga Ba ta kang Prin ‐
sip yo ug uban pang do ku men to sa 
Ika du hang Ban tu gang Ka li hu kang 
Pag tul-id (1992), la kip na ang im ‐
por tan teng mga in ter nal nga me ‐
mo ran dum sa Ko mi te Sentral, ug sa 
Kawanihan sa Pu li ti ka ug Ko mi teng 
Tig pa tu man nii ni.

Ki na hang lang ma huk ma non na ‐
tong sa wa yon ug isa lik way ang kon ‐
ser ba tis mo, iko gis mo, li ga lis mo, 
eko no mis mo, bur ges nga re por mis ‐
mo, NGO is mo, pang hu na hu nang 
emple ya do; la kip na ang ko man dis ‐
mo ug “Walang” sek tar ya nis mo nga 
ba bag sa pag lam bo sa mi li tan teng 
ka li hu kang ma sa sa ka syu da ran. Sa 
usa ka ba hin, ki ni nga mga ka say pa ‐
nan la baw nga nag hi mu lag sa ka li ‐

Ki na hang lang di ha-di ha nga 
pun ti ngon ug tul-i ron ang ta nang 
por ma sa su he ti bis tang ka say pa ‐
nan, nga nag pa hu yang ug nag pa at ‐
ras sa lain-la ing na tad sa atong 
gim bu ha ton. Ki na hang lang pa tas-
on ang atong teo re ti kal nga ka hi ‐
mat ngon, hu got nga hup tan ang 
mga ba ta kang prin sip yo, pa la lu mon 
ang pag tu on sa ka say sa yan, ug hi ‐
mu ong gi ya ang mga na nga ging 
pag tu lun-an aron ma li ka yang ma ‐
sub li ang mga ka say pa nan, si gu ru ‐

hon ang pa da yon nga kan ti ta ti bong 
pag-a ban te sa atong mga pa ning ka ‐
mot, ug ias dang ang re bo lu syon sa 
ka li ta ti bong mas taas nga ang-ang.

Ki na hang lan na tong su ma da hon 
ang atong re bo lu syo nar yong prak ti ‐
ka sa mia ging li ma ug 25 ka tuig. 
Ki na hang lang pa la lu mon sa ta nang 
kad re ang teo re ti kong ka hi ba lo sa 
mga ba la od sa pag lam bo sa ma ‐
lung ta rong gu bat sa ka taw han ug 
sa de mok ra ti kong re bo lu syon sa ka ‐
taw han. Ki na hang lang sis te ma ti ‐
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hu kang ma sa sa ar ma dong pa kig bi ‐
sog, na pa da ku ang ka pa si dad sa le ‐
gal ug par la men tar yong pa kig bi sog, 
nag re sul ta sa pag pa sa gad sa pag ‐
ku sog sa ta go nga or ga ni sa syon ug 
sis te ma sa Par ti do, sa yop nga ilu ‐
syon sa pag re por ma sa nag ha ring 
sis te ma, ug pag bu bu og tu big sa mi ‐
li tan sya ug de ter mi na syon sa ma sa, 
ila bi na kung nag-a tu bang sa mga 
ka pak ya san.

Sa pi kas ba hin, na ka hi mo og 
mga “Wa lang” ka say pa nan ang mga 
re bo lu syo nar yong pwer sa sa pag ‐
bu tang sa ilang kau ga li ngon la baw 
sa ang-ang sa ka hi mat ngon ug ak ti ‐
bi dad sa ma sa. Usa hay nag pa kun ‐
ten to si la sa mga pang ki na ti ‐
buk-ang is lo gan nga wa lay pag tu on 
ug pa nu ki du ki sa mga par ti ku lar 
nga ka him tang sa ka taw han sa usa 
ka bar yo, lung sod, distri to o pru ‐
bin sya, aron ipa ham tang ang mga 
pa li si ya ug pla no nga ma ka ka big sa 
mi li tan sya sa ka taw han. Adu nay pi ‐
pi la nga na pak yas sa pag ka big sa 
mga ha tu ngang sek syon ug nag si ra 
sa pul ta han sa pa kig hiu sa sa mga 
di li re bo lu syo nar yo. Sa ta nang hi ‐
ga yon, ki na hang lang mat ngon ki ta 
sa ti ngu hang ipa ta as ang pu li ti kan ‐
hon ug re bo lu syo nar yong ka hi mat ‐
ngon sa ma sa aron pa kus gon ang 
ilang mi li tan sya, di wa sa or ga ni sa ‐
syon ug de ter mi na syon nga ko lek ti ‐
bong ma kig bi sog.

Sa na tad sa ar ma dong pa kig bi ‐
sog, ki na hang lan ma huk ma non na ‐
tong sa wa yon ug isa lik way ang mga 
sa yop nga ide ya nga mo sang pot sa 
pag pa sig pit sa kau ga li ngon, men ta ‐
li dad sa lig-ong bu kid, si bil ya ni sa ‐
syon sa sob rang ka tag ka tag nga yu ‐
nit ge ril ya ug sob rang pa na hon sa 
kon sentra syon. Ki na hang lang hu got 
na tong sab ton ang prin sip yo sa 
pag pa ngu lo ug ku mand sa ge ril yang 
pa kig gu bat isip sentra li sa dong 
estra te hi kong ku mand ug de sentra ‐
li sa dong ku mand sa mga kam pan ya 
ug ope ra syon. Ki na hang lang tul-i ‐
ron ang sa yop nga mga kon sep to 
nga nag pa hu yang sa ku mand ug 
kon tol sa mga na ka dis pers nga yu ‐
nit nga mo sang pot sa kon ser ba tis ‐
mo, si bil ya ni sa syon, ge ril ya is mo, 

pag ka pa si bo ug pag ka wa la sa ini ‐
sya ti ba sa mga yu nit sa BHB.

Ki na hang lang sub ling pa lig-o ‐
non ug pa hug ton ang pag sa bot ug 
prak ti ka sa lin yang ma sa, ug hait 
nga pun ti ngon ang mga ka hu ya ngan 
ug pag ku la ngan. Ang prin sip yo sa 
lin yang ma sa nag pa sa bot sa pag sa ‐
lig ug pag san dig sa ma sa ug pag pa ‐
ta as sa ilang ka pa si dad nga de pen ‐
sa han ang ilang mga ka tu ngod ug 
ipa kig bi sog ang ilang mga pa ngan ‐
doy. Atong gi na ti bu ok ang atong 
mga prog ra ma ug pla no sa pag li hok 
su bay sa kong kre tong ka him tang, 
ka say sa yan ug ang-ang sa ka hi mat ‐
ngon sa ma sa, ug ipa am bit ka ni la 
pa ra ilang gak son ug ipa tu man. Ang 
na sud non-de mok ra ti kong re bo lu ‐
syon usa ka pang ma sang ka li hu kan 
kung asa ang ma sa mis mo—na ag hat 
ug na pa li hok, pi naa gi sa ilang gi ‐
dag ha non—ang mag bag-o sa da gan 
sa ka say sa yan ug mag mug na og 
bag-ong ka pa la ran.

Ki na hang lan na tong pa tig ba ba ‐
wan ang prob le ma sa pi pi la ka ko ‐
mi te sa Par ti do ug yu nit sa BHB nga 
pak yas sa pag la ngoy sa ma sa ug di li 
la lum ang pag sa bot sa ilang hi na ‐
na ling mga prob le ma. Nau law si la 
sa pagpro pa gan da ug pag ha tag og 
edu ka syon sa ma sa. Nag pa kon ten to 
si la sa ga mayng ihap sa na pa li hok 
sa mga ak syong ma sa o sa lain-la ing 
mga gim bu ha ton. Adu nay pi pi la nga 
naa nad na sa pag ha tag og in sen ti ‐
bong ma ter yal bug ti sa pu li ti kan ‐
hong gim bu ha ton im bes nga pa ‐
tas-on ang mi li tan sya sa ma sa ug 
ka pa si dad sa ko lek ti bong pag tu bag 
sa ilang mga pa ngi na hang lan.

Ki na hang lan ma luk pa nong pa li ‐
hu kon ang ma sa. Maong im por tan te 
kaa yo alang sa Par ti do, BHB ug ta ‐
nang re bo lu syo nar yong pwer sa nga 
mo su ong sa ma ku ti nga gim bu ha ‐
tong ma sa ug ka ti ling ba nong pa nu ‐
ki du ki, mag pa ka ha nas sa pa sil hig ug 
so li do, sek re to ug da yag, ar ma do ug 
di li ar ma do nga mga pa maa gi sa 
pag pu kaw, pag-or ga ni sa ug pag pa ‐
li hok sa da kung ihap sa ma sa.

Sa pi pi la ka ka so, atu ba ngan sa 
sub sub ug sus te ni dong ata ke sa 
kaa way, adu nay pi pi la ka yu nit sa 

BHB nga na ka hi mog sa yop nga pag ‐
li mi ta sa taas nga pa na hon sa kau ‐
ga li ngong epek ti bong ope ra syon sa 
la sa ngon ug bu ki rong mga da pit 
kung asa ni pis ang po pu la syon ug 
ga may ang su por tang ma sa ug li sud 
ang sup lay. Adu na si lay ilu syon ug 
sa yop nga pang hu na hu na nga ang 
mga kam po sa ka bu ki ran usa ka ko ‐
tang di li ma su lod sa kaa way.

Ki na hang lang hu got na tong 
sab ton nga sa ge ril yang pa kig gu bat, 
ma hi nung da non ang pag ka ma li hu ‐
kon ug la pad nga su por ta sa ma sa 
aron si gu ru hon ang pag pa bi lin ug 
pag da ku sa huk bong ba yan. Bu sa 
an ga yang ma pun ting da yon na to 
kung paun sa nag pa kon ten to ang 
ubang yu nit sa BHB sa ilang naa bot 
ug ang uban na tak dan sa kon ser ba ‐
tis mo, si bil ya ni sa syon, ge ril ya is mo, 
pag ti ngu ha sa ka ha ru hay ug ka sa ‐
yon sa hik tin nga mga ba seng er ya, 
pang hu na hu na nga mag tu kod og 
"ku ta sa bu kid" (mo un ta in strong ‐
hold men ta lity) ug uban pang sa yop 
ug ma ka da ot nga pang hu na hu na. 
Ki ni nga mga ka say pa nan na pa da ku 
sa kaa way ug nag pa ka mi nus sa ka ‐
ma hi nung da non sa pag pa ku sog sa 
su por tang ma sa. Tu ngod nii ni, na ‐
pa sag dan ni la ang pa ngi na hang lang 
pa kus gon ang mga na ta rang ge ril ya 
ug pag lun sad og gim bu ha tong ma sa 
sa dag hang lu mu lup yo sa ka ba ni ‐
kan han kung asa ma ma hi mong ta go 
nga mo li hok ang mga ar ma dong yu ‐
nit pampro pa gan da.

Ki na hang lang si gu ru hon sa mga 
li der sa Par ti do ug ku man der sa 
BHB nga ma ka pa la pad ug ma ka li hok 
ang BHB sa ka pa ta gan, mga dag hag 
bung tod, duul sa mga lin ya sa 
transpor ta syon, sa mga bay bay ug 
bo ka na. Gra be ang pyu dal ug se ‐
mip yu dal nga pag pang da ug da ug ug 
pag pa hi mu los nii ning mga lu ga ra, 
ug ga pa nga yo ang ma sa og hus ti sya 
ug an dam kaa yong mag pa-or ga ni sa 
ug mo sal mot sa re bo lu syo nar yong 
pa kig bi sog.

Ki na hang lang tu ki on sa Par ti do 
ug uga ton ang mga ka hu ya ngan sa 
pi pi la ka yu nit sa BHB nga pu pa na ‐
hong mag dis pers ug mag bal hin bal ‐
hin sa pwer sa isip pa maa gi sa 
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kontra-li yok ug pak ya son ang kon ‐
sentra do ug sus te ni dong ata ke sa  
kaa way. Ki na hang lang hup tan sa li ‐
de ra to sa Par ti do sa ta nang ang-
ang, ila bi na kad tong anaa sa ku ‐
mand sa BHB, ang di ya lek ti ka sa 
pag kon so li da ug pag pa la pad sa 
gim bu ha tong ma sa ug gim bu ha tong 
mi li tar ug pa ba lud ba lud nga moa ‐
ban te sa tak dang pa na hon. Tu mong 
nii ning tu ku ron ang la pad nga lang ‐
kub o teat ro sa ge ril yang pa kig gu ‐
bat, nga mag pa hu yang sa ka pa si ‐
dad sa kaa way nga li yu kan ang mga 
re bo lu syo nar yong pwer sa.

Ki na hang lan ma ngu lo ang or ga ‐
ni sa syon sa Par ti do ug mga kad reng 
mi li tar sa huk bong ba yan sa pag ti ‐
bu ok og hus tong mga pa maa gi ug 
tak ti ka sa pag lun sad og ge ril yang 
pa kig gu bat ug mga tak ti kal nga 
open si ba su lod sa mga na ta rang ge ‐
ril ya ug sa mga ekster yor. Ki na ‐
hang lang pa li hu kon ang mga pwer ‐
sang ho ri son tal ug ber ti kal aron ak ‐
ti bong mag de pen sa su lod sa lin yang 
in ter yor ug mag lun sad og lain-la ing 
ti po sa ak syong ge ril ya aron pa hu ‐
ya ngon ang bwe lo sa open si ba ug 
bung ka gon ang kam pan ya sa pag ‐
kub kob. Ki na hang lang li ka yan sa 
mga yu nit sa BHB nga bi ra han ang 
lig-ong tar get sa ma sa mga kam po 
ug mga com mand post nga ku sog 
ang de pen sa ug ha ta gag-pra yo ri dad 
ang hu yang nga tar get nga mas si ‐
gu ra do ang ka dau gan. Ka du ngan 
nii ni, ang BHB ki na hang lang pu pa ‐
na hong ma bu hi og pwer sa gi kan sa 
ber ti kal nga pwer sa nii ni aron mag ‐
lun sad og mga ope ra syong ge ril ya 
sa ekster yor.

Ki na hang lan hu got na tong hup ‐
tan ang di ya lek ti kong re la syon ta li 
sa lain-la ing as pe to sa atong gim ‐
bu ha ton, ug sab ton ang ta mang ba ‐
lan se ug in te rak syon ta li sa prin si ‐
pal ug se kun dar yong as pe to. Sam ‐
tang hus to nga gi na hup tan sa Par ‐
ti do ang BHB isip nag-u nang hi na gi ‐
ban, sa ka du ga yan, ika pak yas na to 
kung di li na to hup tan ang ubang 
ma hi nung da nong hi na gi ban sa 
atong ar se nal. Bu sa sam tang atong 
gi ha tag ang prin si pal nga pag ta gad 
sa pag pa as dang sa ar ma dong pa ‐

kig bi sog ug pag tu kod sa mga na ta ‐
ran ug ba seng ge ril ya, ki na hang lang 
mag ku gi pag-a yo ang na ngu long 
mga ko mi te sa Par ti do aron ma pa ‐
lam bo ang ka li hu kang ma sa sa ka ‐
syu da ran ug ka ba ni kan han isip ma ‐
hi nung da non ug mag ka sum pay nga 
gim bu ha ton.

Ki na hang lan na tong pa kus gon 
ang te ri tor yal nga gim bu ha ton sa 
Par ti do sa ta nang lu gar ug sa ta ‐
nang ang-ang sa ka syu da ran ug ka ‐
ba ni kan han, arong mag sil bing 
angkla sa ki na ti buk-ang pag pa ku sog 
sa re bo lu syo nar yong ka li hu kan ug 
ar ma dong pa kig bi sog. Sa ka ba ni ‐
kan han, ki na hang lang tu ku ron usab 
sa Par ti do ang mga ko mi teng te ri ‐
tor yal sa la pad nga lu gar nga nga 
di li na lang kub sa mga na ta rang ge ‐
ril ya o er ya sa BHB, aron pu ka won, 
or ga ni sa hon ug pa li hu kon ang ma sa 
pa ra de pen sa han ang ilang in te res 
ug su por ta han ang gu bat sa ka taw ‐
han. Sa mga na ta rang ge ril ya, ang 
pag tu kod og mga or ga ni sa syong 
ma sa ug or ga no sa pu li ti kan hong 
ga hum ug pag lun sad og mga an ti ‐
pa sis ta pa kig bi sog, ki na hang lang 
ikom bi na aron mag sil bi sa pa ngi na ‐
hang lan ug tu mong sa pag pa lig-on 
sa huk bong ba yan.

Ki na hang lang isa lik way sa mga 
na ngu long kad re sa Par ti do ang 
pag pa kam pan te, hu got nga hup tan 
ang di ya lek tong ba la od sa pag lam bo 
sa re bo lu syo nar yong ka li hu kan, ug 
di li tu gu tang mo lung tad ang pag-
us-us sa atong gim bu ha ton. Ki na ‐
hang lan mag ma bi na nta yon sa pag ‐
ba tok ug pag tul-id sa bu ruk ra ti kong 
es ti lo sa pagtra ba ho ug pag pa ngu lo, 
li be ra lis mo ug dili him sog nga mga 
pa maa gi ug ga wing pe ti bur ges nga 
suk wa hi sa prin sip yo sa de mok ra ti ‐
kong sentra lis mo ug na ga gu ba sa 
pa nag hiu sa ug di sip li na sa Par ti do.

Atu ba ngan sa pa bo rab le kaa ‐
yong ka ti ling ba non ug pu li ti kan hong 
ka him tang, hus to la mang na da hu ‐
mon nga ang atong gim bu ha ton sa 
pag pu kaw, pag-or ga ni sa ug pag pa ‐
li hok sa ka taw han moa gi sa ma ka ‐
nu na yong kan ti ta ti bong pag-a ban ‐
te, ug mo ti kang gi kan sa usa ka 
ang-ang ngad to sa bag-ong ka li ta ti ‐

bong ang-ang. Ki na hang lang pas pas 
na tong ase son ug tun-an ang atong 
mga pa maa gi sa pagtra ba ho aron 
si gu ru hong ma pa tu man ang tu mong 
ug gim bu ha ton sa ma tag ang-ang sa 
tuk mang pa na hon.

Gi kan sa ka sam ta ngan ku sog 
nii ni, ki na hang lan na tong ab ton ang 
ka li ta ti bong pag la pad ug pag lam bo 
sa ka pa si dad sa ka li hu kang ma sa sa 
na sud nong sentrong re hi yon (na tio ‐
nal ca pi tal re gi on) ug sa ta nang re ‐
hi yon sa usa ka de pi ni dong pa na ‐
hon. Ma su kod ki ni sa gi dag ha non sa 
mga pab ri ka, kam pus, upi si na, ko ‐
mu ni dad, ug sek tor nga naa bot sa 
atong gim bu ha ton. Du gang pa, ma ‐
su kod ang atong ka lam pu san sa un ‐
da nong pag da ku sa ihap sa mga ak ‐
ti bong sa nga ug myembro sa Par ti ‐
do, mga un yon ug mga or ga ni sa ‐
syong ma sa, in gon man, ang gi lap ‐
don sa naa bot sa atong pro pa gan da 
ug kul tu ran hong gim bu ha ton. Ang 
pi na ka ta as nga suk da nan sa atong 
ka lam pu san sa pag pa lam bo sa ka li ‐
hu kang ma sa sa ka syu da ran mao 
ang pag da ku sa ma ter yal ug pu li ti ‐
kan hong su por ta pa ra sa BHB, ug sa 
ihap sa mga pwer sang gi dep loy sa 
ka ba ni kan han ug sa uban pang na ‐
tad sa gim bu ha ton.

Sa ka ba ni kan han, ma su kod ki ni 
sa pag pa lam bo sa na ta rang ge ril ya 
nga may gi dak-ong kum pan ya sa 
nag ka sik bit ng mga lu gar, pag kab-
ot sa haum nga ba lan se sa usa ka 
kum pan yang ge ril ya nga adu nay 2-3 
ka pla tun nga angkla sa gim bu ha ‐
tong mi li tar ug 6-9 ka in de pendyen ‐
teng ho ri son tal nga pla tun alang sa 
gim bu ha tong ma sa, sa ekspan syon 
ug kon so li da syon, ug pa ba lud ba lud 
nga moas dang ng isa ka tak dang 
pa na hon aron pa da yon nga ma pa la ‐
pad ug ma pa lig-on ang gu bat sa ka ‐
taw han.

Ki na hang lan na tong pa kus gon 
ang or ga ni sa syon sa Par ti do. Ki na ‐
hang lang tu ku ron ang mga or ga ni ‐
sa syong ma sa ug ma kig lam bi git sa 
mga ka sam ta ngang or ga ni sa syon, 
mag pa hi ga yon og ma luk pa nong na ‐
sud non-de mok ra ti kong pro pa gan da, 
ug mag lun sad og mga kam pan ya ug 
pa kig bi sog sa ma sa aron il hon ug 
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rek ru ton ang aban teng mga ele ‐
men to sa ha nay sa ma sa. Sa ba se ‐
han sa pag ku sog sa re bo lu syo nar ‐
yong ka li hu kang ma sa, pa da yon na ‐
tong ma pa nga ha song pa dag ha non 
ang myembro sa Party nga di li mag ‐
pa su lod og mga du not nga ele men ‐
to, sam tang gi na man ti ne ang ra so ‐
nab leng suk da nan nga gi tak da sa 
konsti tu syon ng Par ti do.

Ki na hang lan na tong pa dag ha ‐
non ang myembro sa Par ti do ngad to 
sa ga tu san ka li bo. Ki na hang lan pa ‐
da yon na tong pa kus gon ang pang ‐
ma sa ug pang kad reng ki nai ya sa 
Par ti do, kung asa dag han ug taas 
ang ka li dad. Iman ti ne na to ang da ‐
kung ba hin sa mga myembro sa Par ‐
ti do nga nag gi kan sa ma sang nag ‐
ha go, ug pa dag ha non pa ang 
myembro nga nag gi kan sa han-ay sa 
mga ma mu muo aron du gang pa kus ‐
gon ang pro le tar yong ki nai ya sa 
Par ti do, sam tang pa da yon ki tang 
nang rek rut sa lain-la ing hut-ong ug 
sek tor.

Ki na hang lang sub sub na tong 
ipa hi ga yon ang Tu lo ka Ang-ang 
nga Kur so sa Par ti do aron ipa ta as 
ang le bel sa ideo lo hi ya ug teor ya sa 
mga myembro sa Par ti do. Ki na ‐
hang lan usab na tong si gu ro hon nga 
avai lab le ang mga lib ro ug do ku ‐
men tong Marxis ta-Le ni nis ta-Maois ‐
ta sa ta nang por ma (na ka-print, 

di gi tal, bid yu, na ka hu bad ug 
ori hi nal) ug aw ha gon ang mga 
myembro sa Par ti do nga mag lun sad 
og mga ti gum-pag tu on ug mga se ‐
mi nar. Ki na hang lang si gu ru hong 
ma pa kay lap ang Pi ni ling mga Si nu ‐
lat ni Ka Jo ma sa ta nang ma yor nga 
leng gwa he sa Pi li pi nas.

Ki na hang lan na tong pa lam bu ‐
on, ban sa yon ug ma pa nga ha song 
idep loy ug da si gong ang mga ba tan-
ong kad re, ila bi na kad tong nag gi kan 
sa hut-ong ma mu muo ug mga nag-
u mol nga pe ti bur ge syang in te ‐
lektwal, ngad to sa lain-la ing na tad 
sa gim bu ha ton sa ti bu ok na sud. Ki ‐
na hang lang sis te ma ti kong pa lam ‐
bu on sa mga na ngu long ko mi te sa 
Par ti do sa ta nang ang-ang ang 
ilang ika du ha ug ika tu long lin ya sa 
mga kad re aron si gu ru hong ma pa ‐

da yon ang mga gim bu ha ton ug ma ‐
si gu ro ang ka lag sik ang atong Par ‐
ti do. Ki na hang lang ba lan sya do ang 
nag lang kub sa mga na ngu long ko ‐
mi te sa ta nang ang-ang sa ka maa yo 
sa ideo lo hi ya, pu li ti ka ug or ga ni sa ‐
syon, in gon man sa pag kom bi na sa 
mga ti gu wang, ham tong ug ba tan-
ong kad re. Ang mga ti gu wang nga 
kad re sa mga ya weng pu si syon o 
gim bu ha ton ma ma hi mong ipa bi lin 
hang tud him sog ang ilang pang la ‐
was. Apan ki na hang lang tim ba ngan 
si la sa mga ba tan-ong kad re ug hu ‐
li pan kung gi ki na hang lan.

Ki na hang lan na tong ka nu nay 
hup tan ug pa kus gon ang sis te mang 
ko mi te ug ko lek ti bong pag pa ngu lo 
sa ta nang ang-ang. Ki na hang lan 
na tong ilun sad ang re gu lar ug es pe ‐
syal nga mga pu long ug kon sul ta ‐
syon sa mga na ngu long ko mi te. Ka ‐
du ngan nii ni, ki na hang lang si gu ru ‐
hon ang se gu ri dad sa ta nang kad re. 
Ki na hang lang mag pa ka ha nas sa 
pag sek re to ug kom par ta men ta li sa ‐
syon sa im por ma syon, sam tang gi ‐
na si gu ro ang epek ti bong pag pa ngu ‐
lo sa ta nang na tad sa gim bu ha ton.

Ki na hang lang pa da yon nga pa ‐
ngu lo han sa Par ti do ang Ba gong 
Huk bong Ba yan sa pag pa as dang sa 
ma lung ta rong gu bat sa ka taw han 
su bay sa estra te hi ya sa pag li yuk sa 
ka syu da ran gi kan sa ka ba ni kan han. 
Sa ka sam ta nang tu nga-tu ngang 
ang-ang sa estra te hi kong de pen si ‐
ba, ki na hang lang sun don na to ang 
hus tong lin yang pang mi li tar sa pag ‐
lun sad og ma lang ku bon ug sub sub 
nga ge ril yang pa kig gu bat sa ba se ‐
han sa nag ka la pad ug nag ka la lum 
nga ba seng ma sa.

Na ka ang kon og ku sog ang BHB 
pi naa gi sa pa kig sang ka. Ki na hang ‐
lan na tong ikom bi na ang mga ani hi ‐
la ti bo ug at ri ti bong tak ti kal nga 
open si ba sa pag pa as dang sa ge ril ‐
yang pa kig gu bat. Ang mga ani hi la ‐
ti bong tak ti kal nga open si ba ang 
nag lang kub sa prin si pal nga as pe to, 
sam tang komple men tar yo ang mga 
at ri ti bong tak ti kal nga open si ba. 
Ki na hang lang pa tig ba ba wan ang 
kon ser ba tis mo sa por ma sa mau sa-
ka-ba hin nga pag lun sad og mga at ‐

ri ti bong ak syon nga wa lay pagpla no 
sa pag lun sad og mga ak syong ani hi ‐
la ti bo.

Tu mong sa mga ani hi la ti bong 
tak ti kal nga open si ba nga dis-ar ma ‐
han ang mga yu nit sa kaa way aron 
hi ka wan ki ni sa ka pa si dad nga mo ‐
su kol. Ang aku mu la syon sa mga ba ‐
ta kang tak ti kal na open si ba nag pa ‐
hu yang ug ti nag sa-tag sang pag pu ‐
kan sa kaa way. Nag tu got ki ni sa 
BHB nga mag ti gum og ku sog ug pa ‐
tas-on ang ka pa si dad ug ka li dad isip 
pag pa ngan dam sa pag tu kod sa mga 
re gu lar nga pwer sang ge ril ya ug 
pag lun sad og re gu lar nga ma li hu ‐
kong pag kig gu bat sa su nod nga 
estra te hi kong yug to.

Gi man do an sa Par ti do ang BHB 
nga mag lun sad og mga ani hi la ti ‐
bong o ba ta kang tak ti kal nga open ‐
si ba nga ka kum bi na ug inu ba nan sa 
ma luk pa nong at ri ti bo ug pu ni ti bong 
mga tak ti kal nga open si ba.

La kip sa mga ba ta kang tak ti kal 
nga open si ba ang mga am bus aron 
puu hon ang na ka pi nig, na ka bu lag 
ug hu yang nga tro pa sa kaa way; ug 
mga reyd ba tok sa hu yang ang de ‐
pen sa nga mga de tatsment, kam po 
o tak ti kal nga pwes to, aron sak mi to 
ang mga ar mas ug ka ga mi tan sa 
kaa way. Ka du ngan nii ni, ki na hang ‐
lang mag lun sad og sub sub at ri ti ‐
bong mga tak ti kal nga open si ba ang 
BHB pi naa gi sa kay lap nga pag pang-
is nayp ug pag ga mit og mga eksplo ‐
si bong com mand-de to na ted, pag la ‐
bay og gra na da o mo lo tob, pag pa ‐
na bo ta he ug uban pang por ma sa 
ar ma dong ak syon ba tok sa de ‐
tatsment sa kaa way, air as sets, 
transport ve hicles, han-u ka nan sa 
sup lay ug nag-o pe ra syong tro pa.

Gi man do an ang BHB nga mag ‐
lun sad og es pe syal nga mga ope ra ‐
syon ug ak syong pu ni ti bo sa ga was 
sa mga na ta rang ge ril ya. Ki na hang ‐
lan nii ning tar ge ton ang ko mu ni ka ‐
syon, transpor ta syon, lin ya sa sup ‐
lay, ug uban pang kri ti kal nga pa si ‐
li dad sa mi li tar; in gon man ang pa ‐
ngun-u bong mi na, plan ta syon, eko ‐
tu ris mo, ug uban pang ope ra syon sa 
dag kung bur ge syang-kumpra dor ug 
dag kung aga long yu ta an nga na ngi ‐
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log og yu ta ug mi gu ba sa pa ngi na ‐
bu hi sa mga mag-uu ma ug ka taw ‐
hang mi nor ya.

Su bay sa mga su ka ra nan ug 
pro se so sa re bo lu syo nar yong sis te ‐
ma sa hus ti sya, ki na hang lan na tong 
ta ra lon ug si lu tan ang pi na ka lu nod-
pa tay nga pa si stang mga upi syal sa 
kaa way, la kip ang mga utok ug ope ‐
ra ti ba sa mga ma sa ker, mga pag pa ‐
tay ug pag tortyur sa mga si bil yan, 
ak ti bis ta ug re bo lu syo nar yo, ug 
pag da git sa ilang mga anak ug par ‐
yen te.

Ki na hang lang tu ku ron ang mga 
es pe syal nga yu nit sa BHB ug ta ha ‐
san nga mag lun sad og mga ope ra ‐
syong par ti sa no. Ki na hang lang 
pun ti ngon ug ma huk ma nong puu ‐
hon sa BHB ang ku tay sa pa nik tik sa 
kaa way, in gon man ang mga tray dor 
nga na kig kun sa bo sa kaa way sa pi ‐
na kag ra beng por ma sa pa sis tang 
pag pang-a bu so.

Ki na hang lang ipa tu man ang 
mag ka kum bi nang ani hi la ti bo ug at ‐
ri ti bong tak ti kal nga open si ba su lod 
ug ga was sa lang kub sa mga na ta ‐
rang ge ril ya aron idis ka ril ang mga 
pla no sa kaa way ug pak ya son ang 
mga estra te hi kong open si ba nii ni. 
Ki na hang lang ma kig kum bi na ang 
mga ho ri son tal ug ber ti kal nga yu nit 
sa BHB sa mga lo kal nga yu nit mi li ‐
sya ug de pen sa-sa-kau ga li ngon sa 
pag lun sad og mga tak ti kal nga 
open si ba.

Atu ba ngan sa estra te hi kong 
open si ba sa kaa way ug na ka po kus 
nga ope ra syong mi li tar, ki na hang ‐
lang iman ti ne sa mga ge ril yang ku ‐
man der ug mang gu gu bat ang open ‐
si bong pos tu ra sa pu li ti kan hong 
gim bu ha ton, mi li tar ug gim bu ha ‐
tong ma sa. Ki na hang lang mag mug ‐
na ang Par ti do ug BHB og du gang 
lun sa ran sa ini sya ti ba alang sa pag ‐
pa ku sog sa huk bong ba yan, pag pa ‐
la pad ug pag kon so li da sa re bo lu ‐
syo nar yong ba seng ma sa ug pag ‐
lun sad og mga tak ti kal nga open si ‐
ba ba tok sa kaa way, pi naa gi sa 
pag kum bi na sa kon so li da syon ug 
ekspan syon sa mga na ta rang ge ril ‐
ya, in gon man, sa pag tu kod sa mga 
bag-ong na ta rang ge ril ya.

Ki na hang lan pa da yon ki tang 
mag tu kod ug mag pa lam bo og mga 
kum pan yang ge ril ya isip sentro-de-
gra bi dad sa ang-ang re hi yon, pru ‐
bin sya ug sub re  hi yon nga gi lang ku ‐
ban sa 3-5 mag ka sik bit nga na ta ‐
rang ge ril ya nga mga gi dak-ong 
kum pan ya. Ki ni nga mga kum pan ya 
ki na hang lang mag dep loy og mga 
pla tun aron mag pa hi ga yon og gim ‐
bu ha tong ma sa sa ga mayng lang kub 
kung anaa sa re la ti bong dis per sal, 
ug ki na hang lan da yon si lang ta pu ‐
kon aron mag lun sad og mga ak ti bi ‐
dad pang kon so li da syon ug gim bu ‐
ha tong mi li tar.

Ki na hang lan mo li hok ang kum ‐
pan ya o mas ga may nga por ma syon 
gi kan sa usa ka pwes to sa kon ‐
sentra syon ngad to sa uban, ma kig ‐
hiu sa ug ma kig ko or di na sa mga 
pwer sang te ri tor yal ug lo kal. Pa ba ‐
lud ba lud si lang mia ban te pi naa gi sa 
pag tu kod og ku sog sa pu li ti ka ug 
mi li tar sa ma tag ti kang. Ang mga 
yu nit sa BHB nga mi ga may ang ihap 
an ga yang hu li pan gi la yon, ire or ga ‐
ni sa, itapo o iu sa sa ubang yu nit.

Ki na hang lang mag pur si ge ang 
Par ti do ug BHB sa pag pa la pad sa 
mga na ta rang ge ril ya ug si gu ru hong 
ab ton ang la pad nga er ya la kip ang 
dag hang lu mu lup yo sa ka pa ta gan 
alang sa gim bu ha tong ma sa, pi naa ‐
gi sa pag bu hi og mga iskwad gi kan  
pla tun nga pang-gim bu ha tong ma ‐
sa, o pi naa gi sa pag pa bu hi og li gal o 
se mi li gal nga mga tim pa ra sa pag-
or ga ni sa, de pen de sa ka him tang. 
Ki na hang lang adu nay dag hang lut ‐
sa nan alang sa ma ni ob ra aron 
isum pay ang mga er yang sa laing 
yu nit sa BHB nga anaa sa mas pa ‐
bo rab leng te reyn sa la sa ngon, bu ki ‐
ron o bung tu ron nga adu nay da ‐
kung po pu la syon.

Ki na hang lang pa da yon nga 
mag tu kod ang BHB og ma ka sik bit 
nga mga na ta rang ge ril ya ila luk sa 
pag pa ngu lo sa ku mand sa sub re hi ‐
yon o pru bin sya, sa ti ngu hang pa ‐
lap don ang mga te ri tor yo ug teat ro 
sa ge ril yang pa kig gu bat. Sa pag hi ‐
mo nii ni, ma ka ang kon ang BHB og 
la pad nga lu na sa pag kontra-ma ni ‐
ob ra sa na nga ta keng pwer sa sa 

kaa way, pag pak yas sa pag su lay nii ‐
ning ihi mu lag ug pug son ang mga 
yu nit sa BHB sa sit wa syong lun lun-
mi li tar, pag kontra-li yok ug pag lun ‐
sad og mga tak ti kal nga open si ba sa 
li ku ran o ki li ran sa kaa way.

Ki na hang lang pa da yon nga pa ‐
la lu mon ug pa lap don sa Par ti do ug 
BHB ang re bo lu syo nar yong ba seng 
ma sa sa mga so nang ge ril ya, nag-
u na pi naa gi sa pag pa tu man sa Re ‐
bo lu syo nar yong Gi ya sa Re por ma 
sa Yu ta, ug pag tu kod sa mga or ga ‐
ni sa syong ma sa sa mga mag-uu ma, 
ka ba tan-o nan, ka ba ba yen-an, ba ta 
ug ma mu muo sa kul tu ra. Ki na hang ‐
lang mag lun sad ki ta og mga kam ‐
pan yang ma sa sa ang-ang ba ra ‐
ngay, mu ni sip yo o pru bin syang 
aron paub san ang abang sa yu ta, 
tang ta ngon ang usu ra, pa tas-an 
ang pre syo sa mga pro duk to, pa tas-
an ang su hu lan sa mga ma mu ‐
muong-pa ngu ma ug pa tas-an ang 
ki ta sa mga saydlayn. Ki na hang lan 
ilun sad ang ma luk pa nong mga kam ‐
pan ya aron ba tu kan ang pag pa ngi ‐
log og yu ta sa mga kor po ra syong 
mul ti na syu nal sa pa kig kun sa bu hay 
sa mga lo kal nga bu ruk ra ta ug dag ‐
kung aga long yu ta an nga nag pa la ‐
yas ug per ma nen teng mi gu ba sa 
pa ngi na bu hi an sa ka taw han.

Ki na hang lang pa da yon nga aba ‐
gan sa BHB ang ma sa sa pro duk ‐
syon ug sa pag lun sad og kam pan ya 
sa pang la was ug li te ra si ya. Ki na ‐
hang lang tu ku ron ang mga or ga no 
sa pu li ti kan hong ga hum sa ba si han 
sa ku sog sa mga or ga ni sa syong ma ‐
sa, sa lo kal nga ko mi te sa Par ti do ug 
huk bong ba yan.

Ki na hang lan na tong pa lam bu on 
ug pa kus gon ang an ti pa sis ta, an ti-
im per ya lis ta ug an tip yu dal nga ka li ‐
hu kang ma sa sa ka taw hang Pi li pi no 
ug pa ning ka mu tang ma pa li hok ang 
mi nil yong ka taw han sa ti bu ok na ‐
sud. Ki na hang lan na tong tu ku ron 
ang pi na ka la pad nga an ti pa sis tang 
nag ka hiu sang pren te ba tok sa re hi ‐
meng US-Marcos ug ba tok sa 
kontra-na sud non ug kontra-dem ‐
kok ra ti kong mga pa li si ya ug la kang 
nga pag pa sa mot sa kun di syon sa 
ka taw hang Pi li pi no.
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Ki na hang lang ma na wa gan ki ta 
sa ka taw hang Pi li pi no nga pa kus gon 
ang sing git ni lang ba wi on ang bi nil ‐
yong ki na wat nga ba han di sa mga 
Marcos, si lu tan si Imel da ug ilang 
mga ka kun sa bo, ug ang hing pit nga 
pag ba yad sa ka da ut sa li bo ang bik ‐
ti ma sa dik ta dur yang Marcos. Ki na ‐
hang lan ni lang kus ga nong suk lan 
ang Ma har li ka Investment Fund ug 
ta nang pa ka na sa ko rap syon sa 
nag ha ring pun dok sa mga Marcos.

Ki na hang lan na tong pu ka won 
ang ka taw hang Pi li pi no nga ba tu kan 
ang pag pa kai toy sa re hi meng 
Marcos sa im per ya lis mong US, in ‐
ter ben syong mi li tar sa US sa na sud, 
ug pag pang hul hog nii ni og in ter-im ‐
per ya lis tang gu bat. Ki na hang lan 
na tong pa kus gon ang sing git aron 
iba su ra ang Mu tu al Defen se Tre aty, 
En hanced Defen se Coo pe ra ti on Ag ‐
ree ment, Vi si ting Forces Ag ree ment 
ug uban pang di li pa tas nga tra ta ‐
dong mi li tar.

Ki na hang lan na tong idu so ang 
pag tang tang sa mga ba seng na bal 
sa US sa Ulu gan Bay, Puer to Prince ‐
sa, Pa la wan in gon man ang uban 
pang ba se mi li tar sa US sa Central 
Luzon, Ce bu, Ca ga yan de Oro, ug 
mga pla nong mag tu kod og du gang 
pa si li dad mi li tar sa US sa Ca ga yan, 
Isa be la, Zam ba les ug uban pang 
pru bin sya. Ka du ngan nii ni, ki na ‐
hang lan ki tang ma na wa gan nga 
bung ka gon ang ta nang istruk tu rang 
mi li tar sa Chi na sa West Phi lip pi ne 
Sea in gon man ang mga cell to wer 
nga kontro la do sa Chi na su lod  sa 
mga kam po sa AFP.

Ki na hang lan na tong ibut yag ug 
ba tu kan ang pag su ren der sa so be ‐
ran ya sa Pi li pi nas. Ki na hang lan ba ‐
tu kan ang pag pa kai toy ni Marcos sa 
in te res sa im per ya lis tang mga ga ‐
hum sa eko no mi ya, geo pu li ti ka ug 
mi li tar. Ki na hang lan na tong pa kus ‐
gon ang mga pa kig bi sog sa ma sa 
aron suk lan ang ma luk pa nong pag ‐
pa ngaw kaw sa re kur so sa na sud sa 
mga kum pan yang gi pa nag-i ya o gi ‐
pon do han sa mga lan yawng mi na ‐
han, plan ta syon, pro yek tong eko tu ‐
ris mo, mga rek la ma syon, dam ug 
uban pang pro yek tong imprastruk ‐

tu ra. Ki na hang lan na tong su por ta ‐
han ang pa kig bi sog sa ka taw hang 
Mo ro ug sa uban pang gru pong na ‐
sud nong mi nor ya ba tok sa lang yang 
pag pa ngaw kaw sa ilang yu tang ka ‐
bi lin, ug alang sa ka tu ngod sa pag ‐
hu kum-sa-kau ga li ngon. Ki na hang ‐
lan na tong hiu sa hon ang la pad nga 
mga sek tor aron suk lan ang wa lay-
pu as nga li be ra li sa syon sa im por ta ‐
syon ug lang yawng pag ti pun-og sa 
sarplas nga pro duk tong ag ri kul tu ral 
sa kaa lau tan sa lo kal nga mga 
prod yu ser.

Ki na hang lan na tong idu so ang 
pag ba su ra sa neo li be ral nga mga 
ba la od sa ma sa CREA TE (pag kib ‐
hang sa bu his sa lang yawng ne go ‐
syan te), Fo re ign Investments Act, 
Re ta il Tra de Li be ra liza ti on Act, 
giam yen da hang Pub lic Service Act 
ug uban pang mga ba la od nga nag ‐
pa bor sa lang yawng mga ka pi ta lis ta 
sa na sud sa ka dau tan sa eko no mi ya 
sa ka taw hang Pi li pi no. Ki ni nga mga 
ba la od nag pa bi lin sa pag san dig sa 
eko nom ya sa na sud sa lang yawng 
ka pi tal ug du gang nag pa sa mot sa 
eko no mi yang na ka pun ting sa pag-
eksport ug na ka san dig sa pag-im ‐
port. Ki na hang lan na tong ba tu kan 
ang pag sa lig sa na sud sa lang yawng 
pau tang nga na pa du long sa di li  
pro duk ti bong pag gas to. Ki na hang ‐
lan na tong suk lan ang da ku kaa ‐
yong pa bug-at nga pag ba yad-u tang 
nga mi ka on og da kung pon do nga 
alang un ta la bing gi ki na hang lang 
ka ti ling ba nong ser bi syo.

Ki na hang lan pa ngu lo han ug 
hiu sa hon sa Par ti do ang ta nang re ‐
bo lu syo nar yo ug prog re si bong 
pwer sa sa pag but yag ug pag pa lam ‐
bo sa na sud nong pag su kol sa te ro ‐
ris mo sa es ta do. Ki na hang lan na ‐
tong ma luk pa nong ibut yag ug kus ‐
ga nong ba tu kan ang pag ha ri sa de 
facto nga ba la od mi li tar sa ka ba ni ‐
kan han, ila bi na sa por ma sa pag-o ‐
ku pa sa mi li tar sa mga ko mu ni dad, 
ekstra hu di syal nga pag pa ma tay ug 
pag tortyur sa mga si bil yan, ug kay ‐
lap nga pag-a bu so sa taw ha nong 
ka tu ngod. Ki na hang lang ibut yag ug 
ba tu kan ang kay lap nga pag la pas sa 
in ter na syu nal nga taw ha nong ba la ‐

od o kri men sa gu bat, in gon man ang 
pag la pas sa ka tu ngod sa mga ba ta. 
Ki na hang lan na tong gi ya han ang 
ma sa nga ma hi mong or ga ni sa do ug 
mo su kol sa pa sis tang te ro ris mo, la ‐
kip ang ma lu pi gon nga “kam pan ‐
yang pag pa su re der” sa kaa way nga 
da yag nga la pas ka tu ngod si bil ug 
pu li ti ka, la kip usab ang ae ri al bom ‐
bing, pag pa nik tik ga mit ang dro ne 
ug uban pa.

Ki na hang lan usab na tong ma ‐
luk pa nong ibut yag ug ba tu kan ang 
ma pa num pu ong mga la kang nga 
daw ba la od mi li tar sa sa ka syu da ‐
ran nga nag la pas sa ka tu ngod sa 
mga ma mu muo nga mag tu kod og 
mga un yon, ug nag la pas sa ka tu ‐
ngod si bil ug pu li ti ka. Ki na hang lan 
na tong ibut yag ang ka la bu tan sa 
pa sis tang pag pa num po ug im per ya ‐
lis tang pag pa ngaw kaa sa ka ba ni ‐
kan han, nag kag ra beng pag pa hi mu ‐
los sa mga ma mu muo sa ka syu da ‐
ran, ug uban pang ma da ug dau gon 
ug an ti-ka taw hang neo li be ral nga 
pa li si ya. Ang pag su kol sa mga ka ba ‐
tan-o nan ug es tud yan te sa ba lao ‐
don nga mag ban haw sa man da tory 
nga pag ban say mi li tar (ROTC) ki na ‐
hang lang isum pay sa pa kig bi sog ba ‐
tok sa te ro ris mo sa es ta do pi naa gi 
sa pag but yag sa mga kam pus sa 
gra beng abu song mi li tar ug mga 
kri men sa AFP ug PNP sa ka syu da ‐
ran ug ka ba ni kan han.

Ki na hang lang kus ga nong ipa ta ‐
as sa Par ti do ang ang-ang sa re bo ‐
lu syo nar yong ka li hu kang ma sa sa 
ka syu da ran pi naa gi sa pag pa ngu lo 
ug pag pa lam bo sa mga eko no mi kan ‐
hon ug de mok ra ti kong pa kig bi sog sa 
lain-la ing sek tor. Ki na hang lan na ‐
tong ipa ta as ang pu li ti kan hong ka ‐
hi mat ngon sa ma sa sa pag but yag sa 
im per ya lis tang ugat sa mga is yu ug 
prob le mang ilang gi naa tu bang sa 
ad law-ad law. Ki na hang lan na tong 
tag don ang pag pa lam bo sa dag kung 
ka li hu kan sa pag-or ga ni sa ug pag ‐
pa li hok sa mga ma mu muo sa ilang 
pa kig bi sog alang sa du gang-su hu ‐
lan, ka si gu ru han sa tra ba ho ug pag ‐
pa na li pud sa ka tu ngod sa un yon. 
Ki na hang lang ta ba ngan pa lag si kon 
ang mi li tan teng ka li hu kang ma sa sa 
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ka ba tan-o nan ug mga es tud yan te 
nga na kig bi sog alang sa ilang de ‐
mok ra ti kong ka tu ngod, ak ti bong 
mi su por ta sa pa kig bi sog sa ma sang 
nag ha go, ug nag pa la nog sa kaw sa 
alang sa na sud nong de mok ra sya.

Ki na hang lang ipa ta as sa Par ti ‐
do ang ang-ang sa re bo lu syo nar ‐
yong ka li hu kang ma sa sa ka ba ni ‐
kan han. Ki na hang lan pa li hu kon ang 
mga pwer sa nii ni sa BHB ug uban 
pang or ga ni sa syong ma sa aron ias ‐
dang ang ka li hu kan sa re por ma sa 
yu ta, ila bi na sa mga lugar nga 
daghan og tawo. Ki na hang lan ni ‐
lang suk lan ang pag su lod ug pag pa ‐
la pad sa mga ope ra syon sa mi na, 
plan ta syon, imprastruk tu ra, real 
es ta te, eko tu ris mo ug pro yek to sa 
ener hi ya nga na ngi log sa yu tang 
ag ri kul tu ral ug yu tang ka bi lin, ug 
nag re sul ta sa ma lun gta rong pag ka ‐
gu ba sa pa ngi na bu hi sa mga mag-
uu ma ug sa ka li ka san. Ki na hang ‐
lang tu ku ron sa ka syu da ran ug 
sentrong lung sod ang la pad nga al ‐
yan sang na ga su por ta sa pa kig bi sog 
sa mga mag-uu ma ug na sud nong 
mi nor ya.

Ki na hang lang pur si gi dong pa ‐
kus gon sa Par ti do ang re bo lu syo ‐
nar yong ka li hu kan sa mig ran teng 
Pi li pi no sa gawas sa nasud. Ki na ‐
hang lan na tong pa lam bu on ang 
suud nga re la syon sa mga ko mu ni ‐
dad sa Pi li pi no ug ilang mga or ga ni ‐
sa syon ug tu ku ron ang ilang re bo lu ‐
syo nar yong mga or ga ni sa syon aron 

idu so ang ilang de mok ra ti kong pa ‐
nga yo isip mga ma mu muo ug mga 
adu nay ubos nga ki ta, ibut yag ug 
ba tu kan ang la bor-export po licy, ug 
isum pay ang ilang mga pa kig bi sog 
sa an ti-im per ya lis ta, an tip yu dal ug 
an ti-pa sis tang mga pa kig bi sog sa 
Pi li pi nas.

Ki na hang lan pa hi mus lan sa 
Par ti do ang pa bo rab leng in ter na ‐
syu nal nga sit wa syon aron mo ta ‐
bang sa pag pa lam bo sa an ti-im per ‐
ya lis ta ug pro le tar ya dong mga 
pwer sa sa ti bu ok ka li bu tan. Ki na ‐
hang lan ki tang ma kig lam bi git sa 
mga prog re si bo ug re bo lu syo nar ‐
yong mga pwer sa, ka li hu kan ug es ‐
ta do, mag lun sad og ko mun nga pa ‐
kig bi sog ba tok sa neo li be ral nga 
mga pa li si yang pang-e ko nom ya, ug 
ba tok sa pag ku sog sa pa sis mo ug 
in ter-im per ya lis tang mga gu bat. Ki ‐
na hang lang mag paa bot ki ta og su ‐
por tang pang pu li ti ka ug ma ter yal 
sa mga de mok ra ti kong pa kig bi sog 
sa mga ma mu muo ug ma sang anak ‐
pa wis sa lain-la ing mga na sud, 
sam tang ato usang naang kon ang 
pa kig hiu sa ug su por ta alang sa re ‐
bo lu syong Pi li pi no.

Ki na hang lan na tong ag ha ton ug 
ta ba ngan ang pag tu kod og mga 
Marxis ta-Le ni nis ta-Maois ta nga ko ‐
mu nis tang par ti do sa ti bu ok ka li bu ‐
tan. Ki na hang lang pa da yon na tong 
ihik yad ang atong pag tu ki sa ma hi ‐
nung da nong in ter na syu nal nga mga 
is yu ug ipa si ug da ang atong lin ya 

ba tok sa mo der nong re bi syu nis mo. 
Ki na hang lang pa da yon na tong ipa ‐
tu man ang inig soo nay ug koo pe ra ‐
syon sa mga par ti dong Marxis ta-Le ‐
ni nis ta, ug aw ha gon ang mga bi la ‐
te ral nga pa nag his got ug kon sul ta ‐
syong mul ti la te ral ka ni la aron mag ‐
sil bing lin ya sa pa nag-am bi tay og 
ide ya ug ka si na ti an, ug pag pan day 
sa uban pang pa maa gi sa pag ti na ‐
ba ngay ug koo pe ra syon.

Tu ngod sa gra beng pag-an tus 
sa ka taw hang Pi li pi no atu ba ngan sa 
pag tiu rok sa kri sis sa eko no mi ya, 
nag kag ra beng im per ya lis tang in ter ‐
ben syon ug pag pang da ug da ug, ug 
nag ka ba ngis nga te ro ris mo sa es ta ‐
do aron ipa bi lin ang nag ha ring se ‐
mi ko lon yal ug se mip yu dal nga ka ti ‐
ling ban, wa lay laing ka pi li an ang 
ka taw hang Pi li pi no kun di li ang mag ‐
lun sad og re bo lu syo nar yong pa kig ‐
bi sog aron ias dang ang ilang mga 
pa nga yo alang sa ti nu od nga na sud ‐
nong ka ga wa san ug de mok ra sya.

Ma lau mon ang Ko mi te Sentral 
nga sa na ga tun hay nga mga kun di ‐
syon sa kri sis ug ka ti ling ba nong 
ka gu li yang, ug sa bug-os nga de di ‐
ka syon sa mga kad re nii ni, ma kab-
ot sa Par ti do Ko mu nis ta ng Pi li pi ‐
nas ang di li ma tup ngang ku sog, 
ma pa ngu lo han ang re bo lu syo nar ‐
yong ka li hu kan sa Pi li pi nas sa da ‐
lan sa pa da yong pag-a ban te sa 
uma la bot nga mga tuig, ug mag ‐
kab-ot og mas dag kung ka dau gan 
kay sa sa mia gi. 

Mag hiu sa ug suk lan ang an ti-ka taw han, pa pet ug pa sis tang re hi meng US-Marcos!
Ibag sak ang im per ya lis mo, pyu da lis mo ug bu ruk ra ta-ka pi ta lis mo!

Ma kig bi sog alang sa na sud nong de mok ra sya!
Ias dang ang de mok ra ti kong re bo lu syon sa ka taw han!

Ias dang ang ma lung ta rong gu bat sa ka taw han!
Ma bu hi ang ka taw hang Pi li pi no!

Ma bu hi ang Ba gong Huk bong Ba yan!
Ma bu hi ang ban tu gang han du ma nan ni Ka Jo se Ma ria Si son!

Ias dang ang Marxis mo-Le ni nis mo-Maois mo!
Ma bu hi ang Par ti do Ko mu nis ta ng Pi li pi nas!


