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Pus pos ng re bo lu syo nar yong alab at sig la, ipi nag di ri wang nga yong araw 
ng Ko mi te Sentral ng Par ti do Ko mu nis ta ng Pi li pi nas (PKP), ka sa ma ang 
sam ba ya nang Pi li pi no at ka ni lang mga re bo lu syo nar yong pwer sa, ang 

ika-53 ani ber sar yo ng Ba gong Huk bong Ba yan. Ipag di wang na tin ang mga ta ‐
gum pay sa nag da ang taon at ang nai pong na ga wa ni to sa nag da ang li mang 
de ka da ng ar ma dong pag la ban.

Ita as ang ka ka ya han sa pag la ban 
ng BHB at ng ma sa! 

Mag pun ya gi at su mu long sa lan das 
ng ma ta ga lang dig mang ba yan!

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

Mar so 29, 2022

at so sya lis tang la yu nin.
Sa oka syong ito ay nais na ming 

pa ra nga lan ang la hat ng ba ya ni at 
mar tir na inia lay ang buo ni lang bu ‐
hay pa ra sa pam ban sa at pan li pu ‐
nang pag la ya. Nais na ming big yang 
es pe syal na pag ki la la si Ka Me ‐
nandro Vil la nueva at Ka Jor ge Mad ‐
los, kap wa pam ban sang ku man der 
ng BHB at na mu mu nong kad re ng 
Par ti do. Ha bam pa na hong aa la la ha ‐

Ma hig pit na ming si na sa lu du han 
ang la hat ng Pu lang ku man der at 
man di rig ma ng BHB at la hat ng ka ‐
sa pi ng mga ka tu wang at re ser bang 
pwer sa tu lad ng mga mi li syang 

bayan at yu nit pa nang gol sa sa ri li ng 
mga re bo lu syo nar yong or ga ni sa ‐
syong ma sa sa mga la ra ngang ge ril ‐
ya na ma ta tag na nag su su long ng 
de mok ra ti kong re bo lu syong ba yan 
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nin ang wa lang pag-iim bot ni lang 
ser bi syo at di ma su su kat na kontri ‐
bu syon sa re bo lu syon at mag si sil ‐
bing inspi ra syon pa ra sa ba gong sa ‐
lin la hi ng mga re bo lu syo nar yong 
man di rig ma.

Pa tu loy na na lu lug mok at na wa ‐
wa sak ang ka bu ha yan ng ma ma ma ‐
yan du lot ng pa ma la gi ang kri sis ng 
nag ha ha ring ma la ko lon yal at ma ‐
lap yu dal na sis te ma. Pi nag du ru sa ‐
han ng ma yor ya ng sam ba ya nan ang 
mga pin sa lang ha tid ng mga pa ta ka ‐
rang neo li be ral sa eko nom ya na dik ‐
ta ng In ter na tio nal Mo ne tary Fund 
at da yong bang ko. Mil yun-mil yon 
ang nag du ru sa sa ka wa lang tra ba ‐
ho, ma ba bang sa hod at swel do, na ‐
wa lang ki ta, pag si rit ng pre syo, pa ‐
bi gat nang pa bi gat na bu wis, ku lang 
na ser bi syong pang ka lu su gan, edu ‐
ka syon at ki na kai la ngang ser bi syo, 
pag ta tam bak ng la bis na da yu hang 
pro duk to, im per ya lis tang pan da ‐
ram bong sa ka ra ga tan, ka gu ba tan, 
mga ilog at lu pa ng ban sa, pyu dal na 
pag sa sa man ta la, at bu ruk ra ti kong 
ko rap syon.

Sa des pe ra syong ip re ser ba at 
ti ya kin ang in te res ng mga im per ya ‐
lis tang bang ko at mo no pol yong 
kum pan ya, at ng mga nag ha ha ring 
uring ma la king bur ge syang kumpra ‐
dor at ma la king pa ngi no ong may lu ‐
pa, ang re hi meng neo ko lon yal, na 
may su por ta ng gub yer no ng US, ay 
bu ma ling sa ta ha sang te ro ris mo ng 
es ta do at pa sis tang pa ni ni ba sib la ‐

ban sa ba yan upang su pi lin ang ka ‐
ni lang mga ha nga ring pat ri yo ti ko at 
de mok ra ti ko. La long su mi sid hi at 
na gi ging bru tal ang mga ata keng ito. 
Ka sa bay ni to, la long ibi nu yang yang 
ng pa pet na re hi meng Du ter te ang 
eko nom ya sa 100% da yu hang pag-
aa ri ng mga pam pub li kong yu ti li ti at 
ser bi syo, na lu bos na de na syu na li ‐
sa syon ng eko nom ya ng Pi li pi nas pa ‐
bor sa mga da yu hang mo no pol yong 
bwit re.

Ma hig pit na na ka ka wing ang 
pa pa la lang lo kal na sit wa syon sa 
eko nom ya at pu li ti ka sa ma ta ga ‐
lang kri sis ng is tag na syon ng pan ‐
da ig di gang sis te mang ka pi ta lis ta. 
Pa tu loy na gu me ge wang ang eko ‐
nom ya ng Pi li pi nas sa ha rap ng ma ‐
hi nang ben ta ng mga mi ne ral, pru ‐
tas at ma la-ma nu pak tu rang ma ba ‐
ba ang dag dag na ha la ga. Ni la lan ‐
tad ng kum pe ti syong pang-e ko ‐
nom ya at pam pu li ti ka sa pa gi tan ng 
na ngu ngu nang ka pang ya ri hang ka ‐
pi ta lis ta, ang US at Chi na, ang ma ‐
la lang kri sis bu nga ng la bis na pro ‐
duk syon at aku mu la syon ng ka pi tal 
ng mo no pol yong bur ge sya at ang 
ma ta as na po ten syal ng ge ra sa 
East Asia da hil sa ba wal na pag-
ang kin ng Chi na sa ma hi git 90% ng 
South Chi na Sea. Sa man ta la, su ‐
mik lab sa Uk rai ne ang ar ma dong 
tung ga li an bu nga ng pag pa pa la wak 
ng NA TO at pag li taw ng pa sis mo na 
bu mik ti ma sa ma ma ma yang Rus si ‐
an mu la 2014. Gi na mit na tau-tau ‐
han ng US at NA TO ang pa pet na 
re hi men ni to sa Uk rai ne upang ud ‐
yu kan ang Rus sia, na si ya na mang 
nag pa syang ki la la nin ang mga re ‐
pub li kang ba yan sa re hi yong Don ‐
bass at tu ku yin ang mga tra ta do ng 
pag de de pen sa han bi lang ma yor na 
ba ta yan pa ra sa ti na gu ri an ni tong 
es pe syal na ope ra syong mi li tar 
upang kontra hin ang wa lang ha bas 
na ata ke sa Don bass at nag ba bad ‐
yang ban ta sa se gu ri dad ng Rus sia.

Sa buong mun do, nag du ru sa ang 
pro le tar ya do at ma sang anak pa wis 
sa lu ma la lang ka la ga yan at na pu pu ‐
kaw na mag lun sad ng an ti-im per ya ‐
lis ta at de mok ra ti kong mga pa ki ki ‐
ba kang ma sa at ak syong re bo lu syo ‐
nar yo. Mis mong ang mga im per ya ‐

lis tang ka pang ya ri han ang pa ngu ‐
na hing da hi lan ng si ga lot pan li pu ‐
nan at ng pe lig rong su mik lab ang 
ge ra sa pan da ig di gang sak law. Ang 
pag dag dag ng da la wa sa da ti nang 
im per ya lis tang ka pang ya ri han ay 
nag re sul ta sa pag la la ng pang ka la ‐
ha tang kri sis ng pan da ig di gang sis ‐
te mang ka pi ta lis ta at pag-ig ting ng 
kontra dik syong in ter-im per ya lis ta 
na pu ma pa tong sa iba pang ma yor 
na kontra dik syon, tu lad ng sa pa gi ‐
tan ng ka pi tal at pag ga wa, sa pa gi ‐
tan ng mga im per ya lis tang ka pang ‐
ya ri han at mga aping ma ma ma yan 
at ban sa, at sa pa gi tan ng mga im ‐
per ya lis tang ka pang ya ri han at ng 
mga ban sang nag gi gi it ng pam ban ‐
sang ka sa rin lan at ha nga rin so sya ‐
lis ta.

Nag du du sa ang ma la wak na 
ma sa ng sam ba ya nang Pi li pi no sa 
pa pa la lang mga an yo ng pang-aa pi 
at pag sa sa man ta la bun sod ng mga 
sa lik na lo kal at pan da ig dig. Ang 
ma ta lim na pag la la ng ka la ga yan ng 
ba yan, ang la ga nap na pag la bag sa 
ka ni lang mga ka ra pa tang de mok ra ‐
ti ko at ang umi ig ting na kam pan ya 
ng say war at di sim por ma syon ay 
pus pu sang nag la lan tad sa bu lok na 
kai bu tu ran ng nag ha ha ring sis te ma. 
Nag lu lu wal ito ng pa bo rab leng kun ‐
di syon pa ra ma ra mi hang pu ka win, 
or ga ni sa hin at pa ki lu sin ang ba yan. 
Ha bang lu ma la la ang kri sis ng nag ‐
ha ha ring sis te ma, la long na gi ging 
bu kas sa re bo lu syo nar yong pro pa ‐
gan da at pag ki los ang mga prog re ‐
si bo at po si ti bong mga uri.

La long tu ma ta ba ang lu pa sa 
ka na yu nan ng Pi li pi nas pa ra sa pag ‐
su su long ng ma ta ga lang dig mang 
ba yan. Mil yun-mil yong mga pa mil ‐
yang mag sa sa ka ang la long pi na hi ‐
hi ra pan ng ma pag sa man ta lang pyu ‐
dal na upa, ba rat na pre syo sa ka ni ‐
lang mga pro duk to, ma ba bang sa ‐
hod ng mga mang ga ga wang bu kid, 
pag pa pa lit-ga mit at pang-aa gaw ng 
lu pa, at ng pa hi rap na mga ope ra ‐
syong mi li tar. Ang aping ka la ga yan 
ng ma sang mag sa sa ka ay nag tu tu ‐
lak sa ka ni la na mag san da ta, at ga ‐
yo’y ng pag la kas ng BHB at pag pu ‐
pun ya gi ni to sa lan das ng pa ki ki dig ‐
mang ge ril ya, sa ha rap ng anim na 
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taon nang estra te hi kong mga open ‐
si ba ng kaa way.

Ma ta gum pay na bi ni go ng Par ‐
ti do at BHB ang pau lit-u lit na dek ‐
la ra syon ni Du ter te at ng kan yang 
mga he ne ral sa mi li tar na gu gu pu in 
ang ar ma dong pag la ban ng ba yan. 
Si yempre, du ma nas din ito ng mga 
ka bi gu an, bu nga ng ilang mga ka ‐
hi na ang in ter nal at pag ku ku lang, 
par ti ku lar sa pag-ang kop sa ba ‐
gong sit wa syong mi li tar bu nga ng 
ba gong estra te hi ya at ar se nal ng 
kaa way na nag-ob li ga sa BHB na 
gu ma mit ng ba gong mga pa ra an at 
tak ti ka sa ge ril yang pag la ban. Ga ‐

yun man, ang pa na na ti li at mga ta ‐
gum pay ng BHB sa ka ra mi han ng 
mga la ra ngang ge ril ya ay nag pa ‐
pa ki ta sa su per yo ri dad sa pu li ti ka 
ng dig mang ba yan kumpara sa dig ‐
ma ng kaa way la ban sa ba yan.

Sa ga bay ng Marxis mo-Le ni nis ‐
mo-Maois mo, da pat ma ta las at kri ti ‐
kal na sa pu lin ng Par ti do, ng BHB at 
la hat ng re bo lu syo nar yong pwer sa 
ang sit wa syon at ma hig pit na ta nga ‐
nan ang mga kag yat na tung ku lin na 
da pat ipa tu pad pa ra mag pa la kas at 
isu long ang re bo lu syon. Da pat pa tu ‐
loy ang la hat ng man di rig ma ng BHB, 
at mga kad re at ak ti bis ta ng Par ti do 

na pan da yin ang ka ni lang mga sa ri li 
sa ideo lo hi ya, pu li ti ka at or ga ni sa ‐
syon at mag han da sa hi git pang ma ‐
la la king pa ki ki ba ka sa da ra ting na 
pa na hon. Da pat na ting pag han da an 
ang pag ba ling ng kaa way sa mas 
ma la la pang bru ta li dad at pag bu hos 
ng la hat ng re kur so pa ra sa kontra ‐
re bo lu syo nar yong kam pan ya ng te ‐
ro ris mo at pa ni nin dak sa ba yan. Da ‐
pat ti pu nin na tin ang la hat ng ating 
ka pa sya han at la kas, mag han da sa 
hi git na ma la la king sak ri pi syo, at 
buong-la kas na bi gu in ang pla no ng 
kaa way, at isu long ang re bo lu syon 
sa hi git na ma ta as na an tas.

La long pa ta ta ga lin ng in ter-im per ya lis tang 
ar ma dong tung ga li an ang pan da ig di gang 
kri sis ng ka pi ta lis mo

PATULOY NA LUMALALA ang di ma ‐
lu lu tas na ma ta ga lang kri sis ng pan ‐
da ig di gang sis te mang ka pi ta lis ta 
ha bang ki na ka ha rap ng mga mo no ‐
pol yo ka pi ta lis ta ang prob le ma ng 
sob rang pro duk syon at kaa ki bat na 
pag ta as ng an tas ng di ma ben tang 
im ben tar yo at pag sad sad ng pre syo 
ng mga ka la kal at tan tos sa tu bo. 
Ka sa bay ni to, ang la bis na di pag ka ‐
ka pan tay-pan tay at sa gad sa ring 
pag sa sa mantla sa uri ay na la lan tad 
ng pag ma may-a ri ng mga bil yu nar ‐
yo, na bu mu buo ng mas ma ba ba pa 
sa 1% ng po pu la syon, sa 50% ng 
pan da ig di gang ya man at ari-a ri ang 
pam pi nan sya. Ma ta gal nang nag ba ‐
ban tang su mik lab sa ha ya gang ar ‐
ma dong tung ga li an ang kom pe ti syon 
ng mag ka ka ri bal na im per ya lis tang 
ban sa pa ra sa mga pa mi li han at la ‐
ra ngan ng implu wen sya, la lu na sa 
pag kontra ng mga im per ya lis tang US 
sa Chi na at Rus sia sa pag pa pa la pad 
ng mga ito sa pa mi li han sa la ngis at 
na tu ral gas, mga san da tang mi li tar, 
mga pro duk tong elektro niks, sa sak ‐
yan at iba pang su sing ka la kal.

Mu la nang ma ging so long su per ‐
po wer nang bu mag sak ang Soviet 
Uni on noong 1991, nag kumpyan sa 
ang US na dal hin ang ma nu pak tu ra 
sa Chi na, ita as ang pa mu mu hu nan 

at mag li pat ng tek no lo hi ya at hin di 
lang ma li li it na pa ga wa an. Hin di si ‐
na sad ya, pi na hi na ni to ang sa ri ling 
pag ma ma nu pak tu ra at pag-emple yo 
sa mga mang ga ga wa. Nag kon sentra 
ito sa pro duk syon ng ma yor na mga 
pro duk tong ma ta as ang tek no lo hi ya 
at sa in dustri yang mi li tar kap wa pa ‐
ra mag ben ta ng ar mas at pa ra pa su ‐
kin ang ma ga gas tos na ge rang ag re ‐
syon tu lad sa Iraq, Yu gos lavia, 
Afgha nis tan, Lib ya, Syria at iba pang 
ban sa. Sa ika la wang de ka da na la ‐
mang ng ka sa lu ku yang sig lo na pag ‐
tan to ng mga estra te his ta ng US ang 
estra te hi kong pag da us dos ni to at 
nag si mu lang ma ngam ba sa pag la kas 
ng Chi na sa eko nom ya at mi li tar at 
sa pag ta tag ng eko nom ya ng Rus sia 
da hil sa la ki ng ki ta ni to sa la ngis.

Su mik lab ang ge ra ng US/NA TO 
sa Uk rai ne la ban sa Rus sia ma ta pos 
ang wa long taon ng ag re syon ng 
mga pa sis tang Uk rai ne la ban sa re ‐
hi yong Don bass mu la noong ku de ta 
ng 2014, ilang bu wang pag ti ti pon ng 
mga tro pang mi li tar sa hang ga nan 
ng mga re pub li kang ba yan doon at 
wa lang ha bas na pa nga ngan yon sa 
mga imprastruk tu rang si bil yan. Ba go 
pa ni to ay ilang de ka da na ang pag ‐
la bag ng US at mga al ya do ni to sa 
NA TO sa Minsk na ka sun du ang pan ‐

se gu ri dad noong 1991 kung saan bi ‐
nig yang ka ti ya kan ang Rus sia na 
ang mga al ya do ni to sa da ting War ‐
saw Pact ay hin di ipa pa lo ob sa NA ‐
TO. Sa nag da ang mga de ka da, nag ‐
lun sad ang US at NA TO ng mga ge ‐
rang ag re syon upang pwer sa hin ang 
mga ban sa sa si la ngan at git nang 
Eu ro pe na pu mai la lim sa NA TO, 
mag-is ta syon ng mga ka ga mi tang 
mi li tar ng US, pag ta yu an ng mga 
ba seng mi li tar at mga pa si li dad pa ra 
sa mi sayl at kontra-mi sayl ng US 
pa ra pa li bu tan ang hang ga nan ng 
Rus sia.

Ang kontra-ag re syong mi li tar ng 
Rus sia sa Uk rai ne ay ini lun sad na 
“es pe syal na ope ra syong mi li tar” 
upang de pen sa han ang do mi nan teng 
po pu la syong Rus si an sa re hi yong 
Don bass la ban sa ilang taon nang 
pa ta ka rang ma pa ni il at wa lang-ha ‐
bas na pa nga ngan yon ng gub yer ‐
nong Uk rai ne na may su por ta ng US, 
na umig ting sa si mu la ng taon. Sa 
estra te hi kong pa na naw, ito ay tu gon 
sa ag re si bong pag tu lak kap wa ng 
im per ya lis tang US, ng pa pet na re ‐
hi men at mga al ya dong pa sis ta sa 
Uk rai ne mu la noong ku de tang si nu ‐
por ta han ng US noong 2014, na ipa ‐
lo ob ang Uk rai ne sa NATO na la long 
mag pa pa la kas sa pag ka ka-entren ‐
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se ra ng mga ba seng mi li tar at pa si li ‐
dad pa nik tik na iti na yo ng US, UK at 
NA TO ma la pit sa Rus sia.

Nais ng Russia na abu tin sa la ‐
long ma da ling pa na hon ang kontra-
ag re syong la yu ning “kontra mi li ta ri ‐
sa syon at kontra nazi pi ka syon” pa ra 
du ru gin ang mga ar ma dong pwer ‐
sang pa sis ta at na syu na lis ta sa Uk ‐
rai ne at ta pu sin sa la long ma da ling 
pa na hon ang ge ra sa pa ma ma gi tan 
ng usa pang pang ka pa ya an. Su ba lit, 
ki na ka ha rap ni to nga yon ang po si bi ‐
li dad na mag ta gal ang ge ra sa Uk ‐
rai ne sa pag bu hos ng US at mga al ‐
ya do sa NA TO ng mga tang ke, jet 
fighter, mi sayl, mga bom ba at iba 
pang ar mas at pon dong pang-e ko ‐
nom ya at pang mi li tar sa Uk rai ne. 
Nag sa ad ang Uk rai ne ng pag na na is 
na ta pu sin ang ge ra sa pa ma ma gi ‐
tan ng pa ki ki pag-u sap at pag dek la ra 
ng nyut ra li dad ni to, su ba lit inuu pat 
ito ng US at NA TO na pa ta ga lin pa 
ang ar ma dong pag la ban nito.

Mu ling pi na tu tu na yan ng proxy 
war sa Uk rai ne na ang im per ya lis mo 
ay ka tum bas ng ge ra. Ma ta pos ka hi ‐
ya-hi yang ma bi go at iat ras ang mga 
tro pa ni to sa Afgha nis tan noong 
nag da ang taon ma ta pos ang da la ‐
wang de ka dang oku pa syon, ki nai la ‐
ngan ng mga im per ya lis tang US na 
mag pa sik lab ng ba gong ge ra upang 
pa tu loy na pa tak bu hin ang hi gan ‐
teng ma ki nang mi li tar ni to. Na ka ‐
tak da ito nga yong gu mas ta ng $13 
bil yon pa ra mag sup lay ng ar mas sa 
Uk rai ne at mag pa kat ng mga tro pa 
sa mga ka la pit na ban sang NA TO.

Ha bang nag bi bi gay ng ar mas at 
ayu dang mi li tar sa Uk rai ne, nag pa ‐
taw din ang US at mga al ya do ni to 
sa NA TO ng ma sak law na mga hak ‐
ba nging pang gi gi pit sa pi nan sya at 
ka la kal la ban sa Rus sia. Su ba lit ang 
naaa sa han lang ng US na mag pa tu ‐
pad ng mga hak ba nging ito ay ang 
EU, Ca na da, Ja pan, South Ko rea, 
Tai wan at Si nga po re, na nag sa sa la ‐
min sa ma la wak na pag ka ka hi wa lay 
ng mga im per ya lis tang ka pang ya ri ‐
han, na da hi lan na mag pa tu loy ang 
Rus sia na ma ki pag ka la ka lan at ma ‐
ki pagtran sak syon sa ka bi lang pa nig 
ng pan da ig di gang sis te mang ka pi ta ‐
lis ta. Sa bi ng Uni ted King dom, pi na ‐

ka ma la pit na al ya do ng US, ihi hin to 
ni to ang pag bi li ng la ngis sa Rus sia, 
pe ro si mu la sa ka ta pu san pa ng 
taon.

Ang pang gi gi pit ng US ay iki na ‐
sa sa ma rin ng loob ng mga ban sa sa 
Eu ro pe na nag-aang kat ng 50% ng 
sup lay ni to ng na tu ral gas mu la sa 
Rus sia. Sa pre syur ng US, ki nan se la 
ng Ger many, na nag-aang kat ng 65% 
ng na tu ral gas mu la sa Rus sia, ang 
kontra ta pa ra sa ope ra syon ng Nord 
Stre am 2 gas pi pe li ne na mag do dob le 
sa na ng di ne de li ber na na tu ral gas 
ng Rus sia. Ang la yu nin ng US ay 
pwer sa hin ang mga ban sa sa Eu ro pe 
na mag-ang kat ng liquefied na tu ral 
gas (LNG) at uma sa sa US pa ra ita yo 
ang ka ni lang imprastruk tu rang 
pang  -e ner hi ya, ka bi lang ang pag ta ‐
ta yo ng mga ter mi nal at im ba kan. 
Mu la 2016, pi na la la kas ng US ang 
ka pa si dad ni to sa LNG at inaa sa hang 
ma gi ging pi na ka ma la king prod yu ser 
ni to ba go mag ta pos ang taon.

Ang pang gi gi pit sa la ngis ng Rus ‐
sia ay nag re sul ta sa pag ka pa tid ng 
sup lay at si na sa man ta la ng mga mo ‐
no pol yong kum pan ya sa la ngis, mga 
ban sang prod yu ser ng la ngis, mga 
ma mu mu hu nang pam pi nan sya at 
hed ge funds (pondong hawak ng 
malalaking kapitalista sa pinansya) 
na sang kot sa is pe ku la syon sa la ngis 
pa ra ita as ang pre syo ng kru do at 
mga pro duk tong pet rol yo. Idi nek la ra 
ng Sau di Ara bia na wa la na mang ka ‐
ku la ngan ng sup lay. Ang US mis mo, 
na nag-aang kat ng ma la king ba ha gi 
ng la ngis ni to sa Rus sia, ay nag ku ku ‐
ma hog na bu mi li ng la ngis sa Ve ‐
nezue la, ban sang gi ni gi pit din ni to.

Ilang bu wan pa la mang ang na ‐
ka ra an nang buong-ya bang na 
idek la ra ng mga im per ya lis tang 
ahen sya ang “mu ling pag ba ngon sa 
eko nom ya” noong na ka ra ang taon 
ma ta pos ang pan da ig di gang pag ‐
bag sak ng eko nom ya noong 2020. 
Pe ro mu li na na man nga yong ku mu ‐
ku ba baw ang ka pi ta lis tang kri sis. 
Ang pu ma pa im bu log na pre syo ng 
mga pro duk tong pet rol yo ay nag tu ‐
tu lak sa gas tos sa pro duk syon at 
nag ba ban tang pa ta ga lin la lo ang 
kri sis ng pan da ig di gang sis te mang 
ka pi ta lis ta. Nag ba ban ta ang ma la ‐

king impla syon at po si bi li dad ng is ‐
tagpla syon na mu ling mag sa sad lak 
sa mga sentro ng ka pi ta lis mo sa re ‐
se syon, ha bang ma yor ya ng mga 
ban sa ay hin di pa na ka ba ba wi mu la 
sa mga lockdown at pag hin to ng 
ka la ka lan sa ka sag sa gan ng pan ‐
dem yang Covid-19.

Ang mga pan da ig di gang sentro 
ng ka pi ta lis mo ay sad lak pa rin sa 
kri sis at bat bat ng prob le ma ng ma ‐
hi nang pro duk syon at su mi si rit na 
utang. Sa nag da ang da la wang taon, 
bu mu buo ng pat se-pat seng pa ke te 
pa ra sa gas tu sing neo-Key ne si an na 
ti na ta wag nga yong Buil ding a Bet ter 
Ame rican na prog ra ma ng pag gas ‐
tos ng $3 tril yon sa da ra ting na mga 
taon sa tang kang pa si ka rin ang lo kal 
na pro duk syon. Nauu ga na man ang 
Chi na da hil sa hu mi hi nang ben ta ‐
han, pag ba gal ng pro duk syon at na ‐
pa ka la king hin di ma ba ya rang utang 
pam pub li ko at pri ba do. Tu ma as pa 
tu ngong $303 ang pan da ig di gang 
utang, ma ta pos su mi rit noong 2020, 
sa des pe ra dong tang kang isal ba ang 
mga kum pan ya, mag bi gay ng mga 
sub sid yo at pa si ka rin ang pro duk ‐
syon.

Na sa kai bu tu ran ng pan da ig di ‐
gang kri sis ng ka pi ta lis mo ang di ma ‐
lu lu tas na prob le ma ng sob rang pro ‐
duk syon, sob rang sup lay ng ka la kal 
at sob rang aku mu la syon ng ka pi tal 
ng mga do mi nan teng mo noo pol yong 
bur ge sya bun sod ng ka pi ta lis tang 
kom pe ti syon at anar ki ya sa pro duk ‐
syon. Sob ra ang sup lay ng ase ro, mga 
sa sak yan, ka suo tan at sa pa tos, la ‐
ngis, bu til at iba pang ma yor na ka la ‐
kal. Da hil sa pan sa man ta lang ka ku la ‐
ngan sa mga elektro ni kong se micon ‐
ductor noong na ka ra ang taon, sa ‐
bay-sa bay na na mu hu nan sa ba gong 
mga pa ga wa an sa US, the Net her ‐
lands, Chi na, Tai wan, Ja pan, South 
Ko rea at ibang ban sa, na inaa sa hang 
mag re re sul ta sa sob rang sup lay la lu ‐
na sa mu rang mga chips sa ka ta pu ‐
san ng taon.

Da hil sa kom pe ti syon, nag-uu ‐
na han ang mag ka ka ri bal na ka pi ta ‐
lis ta sa pag pa pa ra mi ng pro duk syon 
at pa pa la king pa mu mu hu nan sa mga 
ma ki na, ro bot, ar tificial in tel li gence 
at mas ba gong tek no lo hi ya, at pa ‐
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pa li it na sa hod, na hu ma han tong sa 
bu mu bu lu sok na tan tos ng tu bo. To ‐
too ito ka hit sa pi na ka ma la king ka ‐
pi ta lis ta, na ma ra mi ay lu mu lu tang 
lang sa pi na lo bong pi nan sya sa pa ‐
ma ma gi tan ng is pe ku la syon sa sa pi 
at pa mi li hang pam pi nan sya.

Pa tu loy ang pag ba ling ng US at 
iba pang pan da ig di gang sentro ng 
ka pi ta lis mo sa Key ne sia nis mong mi ‐
li tar pa ra mag pa tu loy ang pro duk ‐
syon. Lu mo bo ang bad yet sa de pen ‐
sa sa $776 bil yon noong 2021 (sa 
ka bi la ng pag-at ras sa Afgha nis tan) 
at na ka tak dang lu ma go pa sa $782 
bil yon sa 2022. Idi nek la ra rin ng 
Ger many ang pla nong ita as nang 
hus to ang gas tos sa de pen sa tu ‐
ngong $113 bil yon, alin su nod sa ka ‐
sun du an sa NA TO na mag la an ng 2% 
ng GDP pa ra sa de pen sa.

Ang pun da men tal na ka pi ta lis ‐
tang kontra dik syon sa pa gi tan ng 
pro duk syong pan li pu nan at pri ba ‐

dong aku mu la syon ng la bis na ha la ‐
ga ay pa tu loy na umi ig ting, ha bang 
ang ya man at ka pi tal ay la long na ko ‐
kon sentra sa ka may ng ii lang mo ‐
noo pol yong ka pi ta lis ta. Mu la 2020, 
ang ko lek ti bong ya man ng 704 bil yu ‐
nar yo sa US ay lu ma ki nang $1.7 
tril yon at ha wak ang ya man na ka ‐
tum bas ng pag-aa ri ng 165 mil yong 
Ame ri ka no. Noon lang 2020, lu ma ki 
nang $1.5 tril yon ang pag-aa ri ng 
pi na ka ma ya mang Chi ne se.

Sa ka bi lang pa nig, du ma ra nas 
ang ma sang mang ga ga wa at anak ‐
pa wis ng mas ma la lang an yo ng pag ‐
sa sa man ta la at pang-aa pi at pa ra mi 
nang pa ra mi ang na sa sad lak sa ka ‐
gu tu man, sa gad sa ring ka hi ra pan at 
ka lu nus-lu nos na ka la ga yang pan li ‐
pu nan. Daan-da ang mil yon ang na ‐
wa lan ng ha nap bu hay at ki ta. Ang 
ki ta ng hi git 100 mil yon ay bu mag sak 
na mas ma ba ba sa $1.90 ka da araw, 
ha bang 163 mil yon ang na bu bu hay 

nga yon sa mas ma ba ba sa $5.50 ka ‐
da araw.

Ang pa pa la lang ka la ga yang so ‐
syo-e ko no mi ko ay nag lu lu wal ng 
ma la wak na pro tes tang ma sa sa 
iba’t ibang da ko ng mun do pa ra la ‐
ba nan ang mga pang-e ko nom yang 
hak ba nging neo li be ral, pa sis tang 
pang gi gi pit at dig ma ang im per ya lis ‐
ta. Da pat pa tu loy na mag pa la kas sa 
sa ri li ang re bo lu syo nar yong pro le ‐
tar ya do at sa man ta la hin ang pa bo ‐
rab leng kun di syon pa ra pa mu nu an 
ang de mok ra ti kong pa ki ki ba ka ng 
mga aping uri at prog re si bong sek ‐
tor.

La long na gi ging pa bo rab le ang 
ka la ga yan pa ra sa pag su long ng re ‐
bo lu syo nar yong ar ma dong pa ki ki ba ‐
ka. Pa tu loy na su mu su long ang mga 
ar ma dong pa ki ki ba ka sa In dia, Ma ‐
ni pur, West Pa pua, Tur key, Kur dis ‐
tan, Syria, Myan mar, Co lom bia, Pe ‐
ru at iba pang mga ban sa.

Pi na lub ha ng im perya lis tang 
mga pa ta ka ran ang kri sis ng nag ha ha ring 
sis te ma sa ila lim ng re hi meng US-Du ter te

SA NAKALIPAS NA anim na taon, lu ‐
mub ha ang kri sis ng nag ha ha ring 
sis te mang ma la ko lon yal at ma lap yu ‐
dal at tu min di ang pag du ru sa ng 
sam ba ya nang Pi li pi no da hil sa mga 
hak ba nging neo li be ral, ka kum bi na 
ang mi li ta ri sa syon ng es ta do at mga 
pa ta ka ran ng te ro ris mo ng es ta do sa 
ila lim ng re hi meng US-Du ter te.

Tu ma ta li ma ang mga hak ba ‐
nging pang-e ko nom ya ni Du ter te sa 
mga pa ta ka rang dik ta ng gub yer ‐
nong US, mga im per ya lis tang insti ‐
tu syong pam pi nan sya at da yu hang 
cre dit ra ting agency (nag gag ra do sa 
mga ban sa ba tay sa ka ka ya hang 
mag ba yad), ga yun din ng lo kal na 
Ame rican Cham ber of Com merce at 
ka ni lang mga ka so syo. Ang mga ito 
ay na ka tu on sa pag pa pa la wak ng in ‐
te res ng ma la la king da yu hang ban ko 
at kor po ra syon at ang su nud-su nu ‐
rang lo kal na uring ma la la king bur ‐
ge sya kumpra dor, ma la la king pa ngi ‐
no ong may lu pa, pa ti ang mga bu ruk ‐

ra tang ka pi ta lis ta.
Sa nag da ang ilang de ka da, na ‐

ba la ho ang eko nom ya ng ban sa at 
na na ti ling at ra sa do, ag rar yo at di-
in dustri yal du lot ng mga hak ba nging 
pang-e ko nom ya na ipi na taw ng mga 
da yu han. Na na na ti ling na kaa sa sa 
utang at im port at na ka tu on sa 
eksport ang pro duk syon. May ma ba ‐
bang dag dag-ha la ga ang li mi ta dong 
pro duk syong in dustri yal at ki na pa ‐
pa loo ban pa ngu na hin ng pag-a sem ‐
bol ng mga pye sang inim port, o ka ‐
ya’y pag-eem pa ke. Na na na ti ling ma ‐
lii tan sa ka lak han ang ag ri kul tu ra at 
gu ma ga mit ng ka sang ka pang de-
ma no, at na pa ka li mi ta do ang ga mit 
ng ma ki nar ya pang-in dustri ya.

Ang nag ha ha ring sis te ma ay la ‐
lu pang na bu lok at hin di na tu tu gu nan 
ang mga pa nga ngai la ngan ng ma ma ‐
ma yang Pi li pi no na nag du ru sa sa 
ma la ga nap na di semple yo, lub hang 
na pa ka ba bang sa hod, ka wa lan ng 
ki ta, ka wa lan ng lu pa at pang-aa gaw 

ng lu pa, nag ta taa sang pre syo, ka ‐
wa lan ng ser bi syong pan li pu nan at 
iba pang ma lu lub hang sa kit ng li pu ‐
nan.

Hi na tak pa ni Du ter te nang pa ‐
la lim sa kri sis ang ba yan. Sa nag da ‐
ang anim na taon, du mob le ang 
utang ng ban sa mu la sa wa la pang 
₱6 tril yon noong 2016 tu ngong ma ‐
hi git ₱12 tril yon noong Mar so, at 
inaa sa hag la lu pang lo lo bo tu ngong 
₱13.42 tril yon sa ka ta pu san ng 
taon. Bi nang ka ro te ang gub yer no ng 
ma la ki hang ko rap syon, ma gas tos at 
maa no mal yang mga pro yek tong 
imprastruk tu ra at la bis na pag gas ‐
tos ng mi li tar, na nag re sul ta sa wa ‐
lang ka pa ris na an tas ng de pi si to ng 
gub yer no (o ka ku la ngan ng pon do) 
na umaa bot sa ₱1.67 tril yon noong 
nag da ang taon. Ang mga na kaw ni 
Du ter te at ng kan yang mga upi syal 
ay inim bak sa mga ban kong Chi ne se 
at iba pang da yu hang akawnt.

Hi na ya an ng re hi meng Du ter te 
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ang mga im per ya lis ta na la lu pang 
hig pi tan ang kontrol at do mi na syon 
sa lo kal na eko nom ya sa bi sa ng 
inam yen da hang Fo re ign Invest ‐
ments Act, ang Re ta il Tra de Li be ra ‐
liza ti on Act at ang Pub lic Service 
Act na pa wang inii ku tan ang mga 
pag ba ba wal sa konsti tu syong 1987 
sa buong pag ma may-a ri at ope ra ‐
syong da yu han sa mga ne go syo. Sa 
ila lim ng mga ba tas na ito, pa pa ya ‐
gan na ang mga da yu hang ka pi ta lis ‐
ta na ga nap na mag may-a ri at mag ‐
pa tak bo ng mga ne go syo sa la hat ng 
la ra ngan ng pa mu mu hu nan, ma li ban 
sa de pen sa, sa mga pam pub li kong 
yu ti li dad tu lad ng distri bu syon ng 
kur yen te at tu big, at sa ma li li it na 
ne go syong ti ngi.

Bi lang pag ta li ma sa mga igi ni it 
ng da yu hang mga ka pi ta lis ta at ka ‐
ni lang lo kal na mga ka so syo sa ne ‐
go syo, pi nag ti bay ni Du ter te ang ba ‐
tas na CREA TE na nag kal tas nang 
5% sa bu wis ng mga kor po ra syon 
(ka tum bas ng ₱600 bil yong na wa ‐
lang ki ta ng gub yer no sa su su nod na 
li mang taon) bi lang in sen ti bo upang 
ma kaa kit ng mas ma ra ming da yu ‐
hang ma mu mu hu nan. Ka ma kai lan ay 
ibi na su ra ni ya rin ang pag ba ba wal 
sa pag mi mi nang open-pit at iba 
pang ope ra syong mi na na mag pa pa ‐
hin tu lot sa da yu hang mga kum pan ‐
yang mi na na iba yong dam bu ngin at 
pi ga in ang re kur song mi ne ral mu la 
sa mga ka bun du kan, ilog, ka lu pa an 
at ka ra ga tan ng ban sa. Pi nag ti bay 
din ni Du ter te ang Rice Im port Li be ‐
ra liza ti on Law na nag re sul ta sa pag ‐
ba ha ng im por ted na bi gas na may 
sub sid yo ng ka ni lang es ta do, sa ka ‐
pa ha ma kan ng mga mag sa sa ka sa 
pa lay na pa tu loy na nag du ru sa sa 
ma ba bang pre syo ng pag bi li sa pa ‐
lay. Nag du ru sa rin ang mga mag sa ‐
sa ka ng gu lay at prod yu ser ng kar ne 
da hil sa di-pan tay na kum pe ti syon 
sa git na ng ta la mak na is mag ling sa 
ta bing ng to dong li be ra li sa syon. Pi ‐
na ya gan rin ni Du ter te ang mga an ‐
tas-in dustri yal na pa ngi ngis dang 
Chi ne se sa loob at sa pa li bot ng te ‐
ri tor yong da gat ng Pi li pi nas na si ‐
yang su ma id sa re kur song da gat ng 
ban sa at nag pa hi rap sa ma ma ma la ‐
ka yang Pi li pi no.

Pi na sid hi ng kontra-ma ma ma ‐
yan at kon ta-ma hi rap na mga pa ta ‐
ka ran ng re hi meng Du ter te ang ka ‐
la ga yan ng ma ma ma yang Pi li pi no. 
Sa ila lim ng ba tas na TRA IN, ipi na ‐
taw sa ba li kat ng ma ma ma yan ang 
pa bi gat na pag bu bu wis sa mga ka la ‐
kal at ser bi syo. Da hil sa lu ma la king 
utang at na wa lang ki ta da hil sa pag ‐
kal tas sa bu wis ng ma la la king kor ‐
po ra syon, iti nu tu lak nga yon ng mga 
upi syal ni Du ter te ang ka rag da gang 
mga bu wis sa mga mang ga ga wa, 
mag sa sa ka at iba pang anak pa wis. 
Mas ma la la pa, gi na mit ni Du ter te at 
mga ali pu res ni ya ang ka ni lang ka ‐
pang ya ri han pa ra mag pa ya man. Pa ‐
tu loy na lu mub ha ang ko rap syon sa 
an yo ng mga kik bak at su hol ka pa lit 
ng mga pa bor ng gub yer no sa mga 
kontra ta at mga pro yek tong wa lang-
pa ki na bang sa ba yan, na kung pag ‐
sa sa ma-sa ma hin ay hi git pa sa pag ‐
wa wal das sa ila lim ng 14-ta ong dik ‐
ta du ra ni Marcos. Ma ra mi sa mga 
tu lay, kal sa da sa bay ba yin at mga 
rek la ma syon ng lu pa na ito ay pa ‐
wang wa lang sil bi at umaa gaw sa 
ka bu ha yan ng mga mag sa sa ka at 
ma ngi ngis da.

Pa san rin ng ma ma ma yang Pi li ‐
pi no ang bi gat ng sob ra-sob rang 
gas tu sing mi li tar at pu lis ni Du ter te 
pa ra sa la bis-la bis na pag bi li ng mga 
sarplas na ka ga mi tang mi li tar mu la 
sa US, at pa ra ita as hi git sa pa man ‐
ta yan ang swel do ng mga upi syal ng 
AFP at PNP upang ba ya ran ang ka ‐
ni lang ka ta pa tan. Da hil sa sob rang 
pag gas ta sa mi li tar, du ma nas ng ka ‐
ku la ngan ng pon do at pag kal tas sa 
bad yet ang pam pub li kong edu ka ‐
syon at pam pub li kong ka lu su gan. 
Re sul ta ni to, pi nag du ru sa han ng 
mga es tud yan te, ng ka ni lang mga 
ma gu lang at gu ro ang ka ku la ngan sa 
mga klas rum at gu ro, swel dong ali ‐
pin, at ka ku la ngan ng imprastruk tu ‐
ra pa ra sa dis tance lear ning at mga 
pa si li dad pa ra sa lig tas na pag ba ba ‐
lik sa ha ra pang mga kla se. Pi na tam ‐
pok ng pan dem yang Covid-19 ang 
ma lub hang ka ku la ngan ng mga duk ‐
tor, nars at mang ga ga wang pang ka ‐
lu su gan sa mga pam pub li kong os pi ‐
tal at ang ma ta as na mga ba ya rin sa 
mga la bo ra tor yo at pag ga ga mot. 

Ku lang pa rin ang bad yet ng gub yer ‐
no pa ra sa pam pub li kong ka lu su gan, 
ka ya na na na ti ling bul ne rab le ang 
ban sa sa mu ling pag da mi ng ha wa an 
sa Covid-19.

Hi rap na hi rap ang ma la wak na 
ma sa ng mga mang ga ga wa at mag ‐
sa sa ka sa tu ma ta as na pre syo ng la ‐
ngis, pag ka in at iba pang ba ta yang 
pa nga ngai la ngan at yu ti li ti ha bang 
nag ka ka mal ng dam bu ha lang ki ta 
ang mga kum pan ya ng ma la la king 
bur ge sya kumpra dor. Sa ila lim ni 
Du ter te, nag du sa ang ma la wak na 
ma sa ng mang ga ga wa sa pam ba ba ‐
rat at pag ka kal tas sa sa hod na hin di 
na ma kaa ga pay sa ara wang gas tu ‐
sin ng ka ra mi han ng pa mil yang Pi li ‐
pi no. Ang pag sa sa man ta la at 
pang-aa pi sa mga mang ga ga wa ay 
pi na tin di ng kontraktwa li sa syon at 
iba pang plek sib leng mga kaa yu san 
sa pag ga wa. Ang mil yun-mil yong 
wa lang tra ba ho—ang re ser bang 
huk bo ng pag ga wa—ay des pe ra dong 
nag si sik si kan sa ma la la wak na pook 
ng mga ba rung-ba rong sa mga syu ‐
dad. Sa ka na yu nan, daan-da an li ‐
bong mag sa sa ka ang pwer sa hang 
iti na boy mu la sa ka ni lang lu pa da hil 
sa ta la mak na pag pa pa lit-ga mit at 
pang-aa gaw ng lu pa ng ma la la king 
pa ngi no ong may lu pa, mga kum pan ‐
ya sa mi na, pro yek tong imprastruk ‐
tu ra at mga plan ta syong nag pa pa la ‐
wak. Sa ka buuan, aa bot sa 70% ng 
mga Pi li pi no ang wa lang ka ti ya kang 
na bu bu hay sa bi ngit ng ka hi ra pan o 
ka ya’y nag hi hi rap, ha bang 10%-15% 
ang na nga nga nib na ma sad lak sa 
suk du lang ka sa la tan at ka hi ra pan.

Upang ip re ser ba ang estra te hi ‐
kong in te res ni to at ang nag ha ha ‐
ring neo ko lon yal na sis te ma sa Pi li ‐
pi nas, pa tu loy na pi na la la kas ng im ‐
per ya lis mong US ang mga pwer sang 
pang mi li tar at pan se gu ri dad ng pa ‐
pet na es ta do ni to. Gi na wa ni tong 
dam bu ha lang muog ng mi li tar ang 
reak syu nar yong es ta do upang mag ‐
pa tu pad ng pa sis tang ka pang ya ri ‐
han sa ba wat su lok ng ban sa. Ang 
US ang tu nay na ku mo kontrol sa 
ope ra syon ng AFP na bu lag na tu ‐
ma ta li ma sa doktri na sa kontra in ‐
sur hen sya ng US, sa ka bi la ng pag ‐
ka ta lo ng US sa pi nang hi ma su kan 
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ni tong mga kontra in sur hen sya sa 
iba’t ibang ban sa sa nag da ang pi ‐
tong de ka da.

Si na sa kop ng US ng implu wen ‐
sya at kontrol ni to ang AFP at nag ‐
bu bu hos ng pon do at ka ga mi tang 
pan dig ma sa pa ma ma gi tan ng Mu ‐
tu al Defen se Tre aty, Vi si ting Forces 
Ag ree ment, En hanced Defen se Coo ‐
pe ra ti on Ag ree ment, at Ope ra ti on 
Pacific Eag le-Phi lip pi nes. Per ma ‐
nen teng na ka is ta syon sa Pi li pi nas 
ang mga Ame ri ka nong sun da lo, ka ‐
ga mi tang mi li tar at ar mas. Upang 
pa hig pi tin ang koor di na syon at 
kontrol sa ope ra syon ng AFP, nag ‐
lun sad ang US sa nag da ang anim na 
taon ng 1,300 ak ti bi dad mi li tar ka ‐
sa nib ang Pi li pi nas, at 850 be ses na 
nag da ong sa ban sa ng kan yang mga 
bar kong pan dig ma.

Sa pag di di ri he, pag pap la no at 
pag pon do ng mga ahen te ng US 
Central In tel li gence Agency at mga 
ta ga pa yong mi li tar ng US, bu ma ling 
ang reak syu nar yong es ta do ng Pi li ‐
pi nas sa wa lang-pa kun da ngang pa ‐
sis tang mga pa ta ka ran, lan ta rang 
pag su pil sa de mok ra sya at bru tal na 
mga ata ke la ban sa ma ma ma ya kung 
saan na pai la lim ang buong bu ruk ra ‐
sya sa man do ng mga he ne ral at 
mga upi syal sa de pen sa. Na ga wa ni ‐
lang ila gay sa sentro ng pa ta ka rang 
pang-es ta do ang kontra-in sur hen ‐
sya at an ti-ko mu nis tang pa nu nu pil, 
kung saan pi na la wak ang ka pang ya ‐
ri han ng mi li tar at pu lis, at pi na ka ‐
wa lan ang mga pwer sang pan se gu ‐
ri dad ng es ta do upang su pi lin ang 
ba ta yang mga de mok ra ti kong ka ra ‐
pa tan at ka la ya an, na tu mar get sa 
mga ak ti bis ta, kri ti ko at pam pu li ti ‐
kang opo si syon.

Ni re or ga ni sa ang bu ruk ra sya ng 
gub yer no upang ipai la lim ang mga 
si bil yang ahen sya ng es ta do sa 
kontrol ng Na tio nal Task Force-
Elcac, na ka tu na ya’y isang hun tang 
si bil-mi li tar na si yang aktwal na 
nag ma man do sa buong gub yer no. 
Noong 2020, pi nag ti bay ang ba tas 
sa te ro ris mo ng es ta do (ti na gu ri ang 
An ti-Ter ro rism Law) na nag bi gay sa 
es ta do ng mas ma lu pit na ka pang ‐
ya ri han na la bag sa ba ta yang mga 
ka ra pa tan at pro se song li gal.

Ta la mak ang mga abu song mi li ‐
tar at pu lis sa buong ban sa, kap wa 
sa mga syu dad at ka na yu nan. Sa 
mga syu dad, ang mga un yo nis ta, or ‐
ga ni sa dor sa ko mu ni dad, ak ti bis tang 
ka ba ta an at ka ba bai han, ga yun din 
ang mga ta ga pag tang gol sa ka ra pa ‐
tang-tao, prog re si bong li der re li hi ‐
yo so, gu ro at mang ga ga wang pang ‐
ka lu su gan ay ipi naii la lim ng mga 
ahen te ng mi li tar at pu lis sa pa ni ‐
nik tik, pang gi gi pit, ar bit rar yong 
pag-a res to at ekstra hu di syal na 
pag pa tay. Mas ma lub ha ang ka la ga ‐
yan sa ka na yu nan, ba ga mat ma tin di 
ang di-pag-uu lat sa mga in si den te 
ng mga abu so at pag la bag ng mi li tar 
sa ka ra pa tang-tao.

Bi nu bu ra ng kaa way ang la hat 
ng pag-ii ba sa mga kom ba tant at si ‐
bil yan. Bas ta-bas ta ni tong inaa ku ‐
sa han ang mga tao na ko mu nis ta o 
ta ga su por ta ng ko mu nis ta at gi na ‐
ga mit ang ATL upang big yang kat ‐
wi ran ang ma la la lang pag la bag sa 
ka ni lang mga ka ra pa tan at ka la ya ‐
an. Si na sa kop ni to ang mga ko mu ni ‐
dad ga mit ang ma la la king bi lang ng 
tro pa sa mga reyd sa ta ha nan ng 
mga mag sa sa ka nang ga bi o ma da ‐
ling araw tu lad ng Op lan Sau ron sa 
Neg ros, ma sa ker ng mga ka tu tu bong 
Tu man dok sa Ca piz at ang Blo ody 
Sun day na ma ra mi hang pag pa tay sa 
mga ak ti bis ta sa Sout hern Ta ga log.

Sa la hat ng da ko ng ban sa, buu-
bu ong mga ba ra ngay o ku lum pon ng 
mga ba ra ngay ang ipi naii la lim sa 
ba tas mi li tar na nag pa pa hi rap sa 
mga ko mu ni dad ng mag sa sa ka. 
Nag ta ta yo ng mga de tatsment ang 
AFP o gi na ga wang ba raks ang mga 
instruk tu rang si bil yan, nag ta ta la ga 
ng mga gwardya sa pa li bot upang 
man ma nan at kontro lin ang ga law 
ng ma ma ma yan, nag ta ta yo ng mga 
tsek poynt upang kontro lin ang pa ‐
mi mi li ng ma sa (sa ta bing ng pag ba ‐
ra sa sup lay na pag ka in ng BHB), 
pu mi pi gil sa ma sa na mag sa ka at 
mag kai ngin tu wing may ope ra syong 
mi li tar, at nag ba ba wal sa ma ma ma ‐
yan na mag pa la wak ng mga sa ka han 
o mag pa ta as ng pro duk syon (da hil 
na pu pun ta daw sa BHB ang la bis na 
ani). Wa lang-pa tid na gi ni gi pit ng 
mga pa sis tang sun da lo ang ma sang 

mag sa sa ka, bas ta-bas ta ni lang 
inaa ku sa hang su mu su por ta sa re bo ‐
lu syo na ryong ki lu san, pi na la la bas 
na mga “su mu ren der,” ti ni tik ti kan, 
ni re-reyd nang ga bi ang mga ba hay, 
pi na ti ti wa lag sa mga or ga ni sa syon, 
di nu du kot o inaa res to ba tay sa pe ‐
keng mga ka so at pi na pa tay ang 
mga li der ng mag sa sa ka at mga ak ‐
ti bis ta.

Sa ka bi la ng pau lit-u lit na dek la ‐
ra syong ma hi na na ang BHB at ma ‐
du du rog ba go mag ta pos ang ter mi ‐
no ni Du ter te, pa tu loy na pi na ra ra mi 
ng AFP at PNP ang mga kontra-ge ‐
ril yang pwer sang pang kom bat ni to. 
May ro on nga yong 166 ba tal yong 
pang kom bat ang Army, Air Force, 
Ma ri nes, Scout Ra ngers, Special 
Acti on Force at iba pang yu nit ng 
mi li tar at pu lis na na ka pa kat la ban 
sa BHB, mas ma ra mi nang 21 ke sa 
sa nag da ang taon. Sa da ming ito, 
na ka pag ta ta la ga ang AFP ng 5-6 
ba tal yon la ban sa pra yo ri dad o pi ‐
no po ku san ni tong sub re hi yon o la ‐
ra ngang ge ril ya ng BHB, at na ka ‐
pag ta ta la ga ng 2-3 sa mga er yang 
wa la sa pra yo ri dad. Nag ta tag ang 
AFP at PNP ng mga pi nag sa nib na 
ku mand at ope ra syon.

Na ga wang pa la ki hin ng AFP at 
PNP ang pag pa kat ni to ng mga tro ‐
pang pang kom bat la ban sa BHB sa 
pa ma ma gi tan ng pag bu buo ng ba ‐
gong mga yu nit at ba tal yon at pag li ‐
pat ng mga pwer sa mu la sa mga er ‐
yang Mo ro ma ta pos ang pag su ko ng 
Mo ro Is la mic Li be ra ti on Front. Gu ‐
mas tos ang AFP ng di ba ba ba sa 
₱900 mil yon upang mag buo ng ba ‐
gong di bi syon (ang 11th ID) na iti ‐
na la ga sa Su lu at Ta wi-Ta wi na ma ‐
hig pit na ko kontro lin ng mga pwer ‐
sang mi li tar ng US na per ma nen teng 
nag-oo pe ra syon sa lu gar. Ma ra ming 
ba tal yon ng PNP Special Acti on 
Force ang bi nuo rin noong nag da ang 
taon.

Ha los 60% ng mga tro pang 
pang kom bat na ito ay kon sentra do 
sa li ma sa 13 re hi yon na ki na bi bi la ‐
ngan ng Sout hern Ta ga log, Eas tern 
Vi sa yas, Sout hern Min da nao, Bicol 
at North Central Min da nao. May ka ‐
pan sin-pan sin na pag da mi ng pwer ‐
sang ipi na kat sa Far South Min da ‐
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nao, Neg ros, Sout hern Min da nao, 
Eas tern Vi sa yas, Ca ga yan Val ley at 
Sout hern Ta ga log. La yu nin ng AFP 
na mag sa ga wa ng ma la ki han at na ‐
ka po kus na mga ope ra syong mi li tar, 
iko or di na ang iba’t ibang sa ngay ni ‐
to, at lu bu sin ang pag ga mit sa 
buong ar se nal ni to la ban sa mga 
pwer sang ge ril ya ng BHB.

La lu pang lu ma ki ang bad yet ni 
Du ter te sa mi li tar tu ngong ₱221 bil ‐
yon nga yong taon mu la sa ₱217 bil ‐
yon noong nag da ang taon. Sa ka bi la 
ng kwestyu nab leng pag gas tos, la lu ‐
pang lu ma ki ang bad yet ng NTF-
Elcac tu ngong ₱17.5 bil yon (mu la 
₱4.2 bil yon) ba ga mat ₱10 bil yon di ‐
to ay na sa ka te gor yang unal loca ted 
o wa lang pon do. Sa nag da ang anim 
na taon, tu mang gap ang AFP ng ka ‐
buuang $1.14 bil yong ha la ga ng 
ayu dang mi li tar sa an yo ng Fo re ign 
Mi li tary Fi nancing, mga prog ra ma sa 
pag sa sa nay mi li tar at iba pa. Bil yun-
bil yong pi so ang gi nas tos ng re hi ‐
meng Du ter te sa pag bi li ng mga 
pang-a ta keng at pang kar gang he li ‐
kop ter, mga fighter jet at pang-a ta ‐
keng erop la no, kan yon at sis te ma ng 
ar ti le ri, mga bom bang 500-lib ra at 
250-lib ra, mga rocket at mi sayl, sis ‐
te mang dro ne, mga tang ke, ar mo red 
per son nel car ri er, ka ga mi tan sa 
elektro ni kong pa ni nik tik at ko mu ni ‐
ka syon, mga rip le, ba la at ma ra mi 
pang iba. Gu ma ga mit ito ng GPS 
tracking system (o pag ma man man 
ga mit ang sa te layt), mga ka me rang 
sin li it ng bu to nes upang su bay ba yan 
ang ki los ng mga ge ril ya sa ka gu ba ‐
tan, ka ga mi tan pa ra tik ti kan ang 
mga sel pon, at iba pa.

Ka sa bay ni to, pa tu loy na ti nu tu ‐
lu ngan ng US ang AFP sa pag bu buo 
ni to ng ka ka ya han sa cyber warfa re 
upang pa la ka sin ang in ter nal na sis ‐
te mang pang ko mu ni ka syon ng AFP 
pa ra sa ek sak tong pag su bay bay sa 
la ra ngan ng mga la ba nan upang ma ‐
pa la kas ang ka ka ya han sa pag man ‐
do at pag pa ki los ng mga pwer sa. 
Pa tu loy din ni tong si na sa nay ang 
mga tau han ng AFP sa “pag kontrol 
sa da loy ng im por ma syon” sa pa ma ‐
ma gi tan ng say war at di sim por ma ‐
syon. La yu nin ni tong kontra hin sa 
pu li ti ka ang re bo lu syo nar yong ki lu ‐

san sa pa ma ma gi tan ng mga pag pa ‐
pa ra da ng mga “su mu ren der” at 
pag sa bing si la’y “na lin lang ng mga 
pa nga ko ng ma bu ting bu hay,” sa 
pa ma ma gi tan ng pag tu ring na kri mi ‐
nal ang mga re bo lu syo nar yong 
pwer sa ga mit ang ba tas, at pau lit-
u lit na pag ba li ta na na ka tang gap ng 
“im por ma syon mu la sa mga si bil ‐
yan” la ban sa mga yu nit ng BHB. La ‐
yu nin ni tong mag pa ki ta ng po si ti ‐
bong ima he ng AFP sa pa ma ma gi tan 
ng pag ta tang hal ng mga pro yek tong 
“pang ka bu ha yan” or “pa ba hay” na 
sa ka tu na ya’y hin di tu mu tu gon sa 
ma la lim na ugat ng ka hi ra pan at 
kaa pi han ng ma sa. Ka sa bay ni to, si ‐
na sa nay ng AFP ang mga tau han ni ‐
to upang mag lun sad ng mga ata ke 
sa in ter net la ban sa mga web sayt ng 
PKP at NDFP, at iba pang web sayt 
na kri ti kal sa re hi meng Du ter te.

Ha bang ang pag pa pa ra mi ng la ‐
kas-pa mu tok ng AFP sa tu long ng US 
ay nag pa pa la kas sa ka ka ya hang pu ‐
ma tay ng AFP, sa ka tu na ya’y pa la ‐
tan da an ito ng lu ma la king estra te hi ‐
kong ka hi na an ng nag ha ha ring sis ‐
te ma. Ipi na pa ki ta ni to na upang pa ‐
na ti li hin ang nag ha ha ring sis te ma, 
la long su ma san dig sa ar ma dong 
pag su pil at pa sis tang mga pa ra an 
ang ma la ko lon yal na es ta do, sa ha lip 
na pam pu li ti kang pag kum bin si at 
pag ku ha ng su por ta.

Ga yun man, ang tu lak pa ra sa 
na pa ka la king su per yo ri dad sa mi li ‐
tar ay nag re re sul ta sa ka ba lig ta ran 
ni tong ka hi na an sa pu li ti ka. La lo ni ‐
tong iti na ta gu yod ang kul tu ra ng 
pa sis tang ka wa lang-pa kun da ngan at 
ga nap na pag ba ba le wa la sa de mok ‐
ra ti kong mga ka ra pa tan at ka la ya an 
ng ma ma ma yan na nag la lan tad sa 
ha ya gang pag ta tang gol ni to sa in te ‐
res ng nag ha ha ring ma pang-a pi at 
ma pag sa man ta lang mga uri, at sa 
ga yo’y la lu pang nag hi hi wa lay sa ka ‐
ni la sa ma ma ma yan. Pi na wa wa lang-
say say ni to ang prin sip yo ng pa ngi ‐
ngi ba baw ng si bil yan sa mi li tar at 
pi na ki ki tid ang es pa syo pa ra sa de ‐
mok ra ti kong pag pa pa ha yag na la ‐
long nag pa pa ki ta ng ma tu wid at 
tum pak ang lan das ng re bo lu syo nar ‐
yong ar ma dong pag la ban. Da hil sa 
lu ma la king pam pu li ti ka at pang-e ko ‐

nom yang ka pang ya ri han ng mi li tar, 
la long si lang na gi ging pa sa way sa 
pa na na gu tan, na la la ngo sa ko rap ‐
syon at pag la ro sa pu li ti ka, at lu ma ‐
la lim ang de mo ra li sa syon sa ha nay 
ng mga ka ra ni wang sun da lo na gi ‐
na ga wang pam ba la sa kan yon. Ang 
mga estra te hi kong ka hi na ang ito ay 
la lu pang pi na lu lub ha ng mga hak ‐
bang ng im per ya lis tang Chi na na 
mag pa la lim ng implu wen sya nito sa 
loob ng mi li tar ng Pi li pi nas at ma ki ‐
pag ma bu ti han sa mga upi syal mi li ‐
tar ng Pi li pi nas ga mit ang pa nu nu ‐
hol o pam pi nan syang pa ki na bang.

Sa nag da ang anim na taon, nag ‐
ha ri ang reak syu nar yong es ta do sa 
ila lim ni Du ter te ga mit ang te ro ris ‐
mo at ka ra ha san ng es ta do la ban sa 
ma ma ma yan, mu la sa pe keng “ge ra 
sa dro ga” hang gang sa kontra-re ‐
bo lu syo nar yong ge ra ng pa nu nu pil. 
Li bu-li bo ang kri men la ban sa ma ‐
ma ma yan ng mga pwer sa ng es ta do 
ka bi lang ang ma sa ker sa mga si bil ‐
yan, pag du kot at pag pa tay sa mga 
ak ti bis ta, ga yun din sa di-ar ma dong 
mga re bo lu syo nar yo, pam bo bom ba 
mu la sa ere at pa nga ngan yon sa 
mga si bil yang ko mu ni dad at iba pa. 
Pa tu loy na du ma ra mi ang bi lang ng 
mga bi lang gong pu li ti kal na pi nag ‐
du ru sa sa ma ta ga lang pag ka ka ku ‐
long.

Ki na su suk la man ng ma ma ma ‐
yang Pi li pi no ang re hi meng Du ter te 
da hil sa ko rap syon ni to, sa pa gi ging 
su nud-su nu ran sa mga da yu hang 
ka pang ya ri han at sa ti ra ni kong pag ‐
ha ha ri. Suk du lan itong na hi wa lay sa 
ma ma ma yan. Ang pag na na sa ni Du ‐
ter te sa ka pang ya ri han at mga pa ‐
ka nang pa la wi gin ang kan yang di ‐
nas ti yang pu li ti kal upang umi was sa 
pag-u sig ng in ter na syu nal o lo kal na 
kor te sa kan yang mga kri men ay 
nag pa ig ting sa tung ga li an sa ha nay 
ng mga nag ri ri ba lang pak syon ng 
mga uring ma la king bur ge sya 
kumpra dor-pa ngi no ong may lu pa. 
Ang mga pla nong na ka win ang elek ‐
syon pa ra sa kam pong Marcos-Du ‐
ter te ay na na na ti ling unang pla no 
ngu nit lub hang ma gi ging ma hi rap na 
isa ga wa nang hin di mag tu tu lak ng 
ma la wa kang mga pro tes tang ma sa 
at mag sa sa pa nga nib sa ka ta ta gan 
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ng nag ha ha ring sis te ma. Pa tu loy na 
lu ma la ki ang mga pang ma sang ra li 
ng pa ngu na hing pam pu li ti kang opo ‐
si syon da hil na gi ging la ra ngan ito 
pa ra sa pag pa pa ha yag ng ma ma ma ‐
yan ng ka ni lang ga lit la ban sa pa sis ‐
tang re hi men.

Aba la ang mga im per ya lis tang 
US na pa nga si wa an ang nag ri ri ba ‐
lang pak syon at buuin ang mga pam ‐
pu li ti kang areg lu han upang ma pa ya ‐
pang magtran si syon ma ta pos ang 
elek syon. Nga yon pa la mang, may 
na mu mu ong kompro mi so sa ha nay 
ng pa ngu na hing mga pak syon ng 
nag ha ha ring uri na su por ta han ang 
tam ba lang Rob re do-Du ter te pa ra 
pag-aa ko mo da syon sa da ra ting na 
elek syon sa pre si den te at bi se-pre si ‐
den te. Ma ki ki ta pa kung mag ta ta ‐
gum pay ang US na su yu in ang nag ri ‐
ri ba lang pak syon ng nag ha ha ring uri 
na pa tu loy na lu ma la lim ang pag ka ‐
ka bi bi tak-bi tak ha bang la long na gi ‐
ging ga nid da hil sa lu mu lub hang kri ‐
sis ng nag ha ha ring sis te ma. Kaa lin ‐
sa bay, na ri yan pa rin ang mga ulat 

na pwe de pang pi li in ni Du ter te na 
ga wing pre si dent si Is ko Mo re no o 
ga mi ting ka pa ni-pa ni wa lang da hi lan 
upang tap ya san ng bo to si Rob re do 
pa bor kay Marcos.

May ro ong ka ti ya kan o ka ya’y 
ma la king po si bi li dad na da da ya in ni 
Du ter te ang bi la ngan ng bo to at ga ‐
mi tin ang na ti ti rang pa na hon sa 
kan yang ter mi no sa Ma yo o Hun yo 
pa ra mag dek la ra ng ba tas mi li tar sa 
ta bing ng pag la ban sa pang gu gu lo 
ng opo si syon sa elek syon at sa mga 
“te ro ris tang ko mu nis ta” at ha wa nin 
ang daan pa ra sa “swa beng tran si ‐
syon” tu ngo sa ma pi pi li ni yang mga 
ka pa lit. Pe ro da hil sa ma la la king ra li 
na pi na ki ki los ng opo si syon, ng mga 
sim ba han at ng li gal ng mga pwer ‐
sang de mok ra ti ko, maaa ring mag pi ‐
gil si Du ter te o had la ngan si ya sa 
pag da ya sa elek syon o pag pa taw ng 
ba tas mi li tar, o mag han da sa ma la ‐
wak na ma sa ng ma ma ma yan pa ra 
sa hi gan teng pag-aal sa tu lad ng Ed ‐
sa I at Ed sa II.

Anu man ang ka la la ba san ng 

elek syon sa Ma yo, da pat ma ta las na 
ma ba tid ng ma ma ma yang Pi li pi no na 
ka kai la nga nin ni lang ipag pa tu loy 
ang pag su su long ng mga pa ki ki ba ka 
upang ba wi in ang ka ni lang mga ka ‐
la ya an at ka ra pa tan, at ipag la ban 
ang ka ni lang mga de mok ra ti kong 
ha nga rin. Ka kai la nga nin ni lang la ‐
ba nan ang es ta dong lu long sa 
kontra-in sur he sya at lu ma ban pa ra 
ba sa gin ang pag kontrol ng mi li tar sa 
buong gub yer no at igi it ang pag wa ‐
wa kas sa pag ha ha ri ng ti ra ni ya at 
ka wa lang-pa kun da ngan.

Dag dag pa, ka kai la nga nin ng 
sam ba ya nang Pi li pi no na pa tu loy na 
pa la ka sin ang ka ni lang mga or ga ni ‐
sa syon upang isu long ang de mok ra ‐
ti kong re bo lu syong ba yan pa ra ibag ‐
sak ang im per ya lis mo, pyu da lis mo at 
bu ruk ra ta ka pi ta lis mo, wa ka san ang 
ma pang-a pi at ma pag sa man ta lang 
sis te mang ma la ko lon yal at ma lap ‐
yud yal, du ru gin ang pa pet na es ta do 
at ita yo at pa la ka sin ang de mok ra ti ‐
kong gub yer nong ba yan sa ila lim ng 
pa mu mu no ng pro le tar ya do.

Pag ta ta as sa ka ka ya han ng BHB 
na ipag tang gol ang ba yan at la ba nan 
ang pa sis tang kaa way
SA NAGDAANG ANIM na taon, ma ‐
ta gum pay na bi ni go ng BHB ang bru ‐
tal at ma la wa kang estra te hi kong 
mga open si ba ng kaa way at mga 
dek la ra syong wa wa ka san ang ar ma ‐
dong re bo lu syon ba go ma ta pos ang 
ter mi no ng re hi meng US-Du ter te. 
Nap re ser ba ni to ang pwer sa sa pa ‐
ma ma gi tan ng pag pu pun ya gi sa lan ‐
das ng ma ta ga lang dig mang ba yan 
at ma ta tag na pag su long sa pa ki ki ‐
ba ka ng ma ma ma yang Pi li pi no pa ra 
sa tu nay na ka la ya an at de mok ra ‐
sya.

Nag pa ma las ng ka ha nga-ha ‐
ngang ti bay at ta tag ang mga Pu lang 
man di rig ma at ku man der ng BHB, at 
mga kad re ng Par ti do na na mu mu no 
sa BHB upang ba li ka tin ang ma bi bi ‐
gat na sak ri pi syo, pa ngi ba ba wan 
ang la hat ng ka hi ra pan at li mi ta ‐
syon, at ga win ang la hat upang 
ipag tang gol ang ba yan la ban sa pa ‐

sis mo at te ro ris mo ng es ta do. Han da 
si lang itak wil ang la hat ng pag ha ha ‐
ngad pa ra sa kum por tab le at ma da ‐
ling bu hay sa pag ba ba li kat ni la ng 
ma hi hi rap na tung ku lin sa pag lu lun ‐
sad ng dig mang ba yan. Hu mu hu got 
si la ng sa ya, la kas at inspi ra syon 
mu la sa ma sang mag sa sa ka na wa ‐
lang pag-iim bot na pi nag li ling ku ran 
ng BHB, at sa ka bi lang pa nig ay su ‐
mu su por ta sa pa nga ngai la ngan ng 
BHB.

Sa nag da ang ilang taon, du ma ‐
nas ang ilang yu nit ng BHB ng ser yo ‐
song mga pag-at ras sa ha rap ng pi ‐
na tin ding pa sis tang mga ata ke ng 
kaa way ga mit ang su per yor na 
pwer sang mi li tar upang du mu gin at 
sin da kin ang mga pla tung ge ril ya ng 
BHB at ang re bo lu syo nar yong ma sa. 
Kai la ngang tu ku yin, pu na hin at 
iwas to ang mga pag ka ka ma li, pan lo ‐
ob na mga ka hi na an, at mga ka ku la ‐

ngan na nag pa hi na sa ka ka ya han ng 
mga yu nit na ito na epek ti bong ga ‐
mi tin ang mga ge ril yang tak ti ka ng 
kon sentra syon, pag dis pers at pag li ‐
li pat. Ilan sa mga yu nit na ito ang 
na sad lak sa iba’t ibang prob le ma 
ka bi lang ang la bis na kon sentra syon 
at pag pa pa ki tid sa sa ri li, ka hi na an 
sa ta mang pag ba lan se ng ga wa ing 
mi li tar at pu li ti kal, na nag re sul ta sa 
pag ka wa la ng ka ni lang ka ka ya hang 
pa la ka sin at pa la pa rin ang ba seng 
ma sa at er ya ng ope ra syon. May 
ilang yu nit na pi na hi na ng kon ser ‐
ba tis mo at pa gi ging pa si bo o kai si ‐
pang muog-na-bun dok. Sa ilang la ‐
ra ngang ge ril ya, na ka pag kon sentra 
ang kaa way ng mga pwer sa ni to sa 
li mi ta dong sak law ga mit ang bru tal 
na mga tak ti ka ng pa nu nu pil sa ma ‐
sa upang mag ta yo ng mga 
blockhou se, paat ra sin ang BHB sa 
ma hi rap na ka lu pa an kung saan 
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ma hi rap ang da loy ng sup lay at im ‐
por ma syon, at pwer sa hin si lang ma ‐
la gay sa sit wa syong lan tay-mi li tar. 
Na pa ka-im por tan te pa ra sa la hat ng 
yu nit ng BHB na ma ta pat na ta sa hin 
ang ka ni lang ka la ga yan, tu ku yin at 
pa ngi ba ba wan ang ka ni lang mga ka ‐
hi na an at ka ku la ngan at pa ngi ba ba ‐
wan ang mga li mi ta syon, upang ma ‐
ta tag na uma ban te sa ba gong mas 
ma ta as na an tas.

Sa ka bi la ng ilang ka bi gu an, na ‐
na na ti ling de ter mi na do ang BHB na 
isu long ang re bo lu syo nar yong ar ‐
ma dong pa ki ki ba ka ng ma ma ma yang 
Pi li pi no. Ang de ter mi na syon ng mga 
Pu lang man di rig ma ng BHB at ng 
ma sa na lu ma ban ay na kau gat sa 
ka tum pa kan at ka was tu han ng pag ‐
su su long ng ar ma dong pag la ban. 
Pa ra sa ma ma ma yang Pi li pi no, la ‐
long na wa wa la ang du da sa pa nga ‐
ngai la ngan pa ra sa ar ma dong pa ki ‐
ki ba ka da hil sa lu mu lub hang 
pang-aa ping im per ya lis ta at pyu dal, 
bu ruk ra ta-ka pi ta lis tang ko rap syon, 
tu mi tin ding ma kau ring pag sa sa ‐
man ta la ng ma la la king pa ngi no ong 
may lu pa at ma la la king bur ge syang 
kumpra dor sa mga mang ga ga wa at 
mag sa sa ka, at tu mi tin ding bru tal na 
pa sis tang te ro ris mo sa ila lim ng pa ‐
pet na re hi meng Du ter te. Pa tu loy na 
su su pi lin ng nag ha ha ring mga uring 
ma pag sa man ta la at ma pang-a pi ang 
ad hi ka in ng ba yan pa ra sa tu nay na 
pam ban sang so be ran ya at de mok ra ‐
sya.

Ang mga ka bi gu ang di na nas ng 
ilang yu nit ng BHB ay nag pa pa tu nay 
sa pa nga ngai la ngang isu long ang 
ma la ga nap at ma sin sing pa ki ki dig ‐
mang ge ril ya sa ba ta yan ng pa pa la ‐
wak at pa pa la lim na ba seng ma sa. 
Pi nag ti ti bay din ito ng po si ti bong 
ka ra na san ng ma la king ma yor ya ng 
mga yu nit ng BHB na pa tu loy na lu ‐
ma la kas ha bang ki nu kum bi na at ki ‐
nu kum pas ang ta mang ba lan se ng 
ga wa ing mi li tar at ga wa ing ma sa (o 
pang mi li tar at pam pu li ti kang mga 
ga wa in), pag pa pa la wak at papapa ‐
tatag, pag bu buo ng mga ber ti kal na 
yu nit ba tay sa ak mang pa ha lang na 
la tag ng mga yu nit ng huk bo at ba ‐
seng ma sa, at iba pa. Na ga wa ni lang 
pa la wa kin ang sak law ng mga la ra ‐

ngang ge ril ya o na ba wi ang mga na ‐
wa lang er ya, o na ka pag buo ng ba ‐
gong mga la ra ngang ge ril ya ha bang 
na ka pag bu buo ng ba gong mga yu nit 
ng BHB. Na ga ga wa ito ha bang ki no ‐
kon so li da at pi na la la kas ang lu mang 
mga er ya sa pa ma ma gi tan ng iba ‐
yong pag pa pa la wak ng mga or ga ni ‐
sa syong ma sa, pag buo ng mga yu nit 
mi li sya, at pag kon so li da ng mga or ‐
ga no ng ka pang ya ri hang pam pu li ti ‐
ka upang pa tu loy na ita as ang an tas 
ng ag rar yong re bo lu syon at mag lun ‐
sad ng pa ki ki dig mang ge ril ya pa ra 
ipag tang gol ang ma sa la ban sa pa ‐
sis tang mga ata ke ng kaa way.

Da pat pan da yin ng BHB ang sa ‐
ri li at mag han da sa mas ma hi rap na 
pa ki ki ba ka ha bang isi nu su long na tin 
ang ma ta ga lang dig mang ba yan tu ‐
ngo sa su su nod na an tas. Da pat pa ‐
tu loy na hu ma law ang BHB ng mga 
aral mu la sa ka say sa yan ni to, iba ‐
yong pa la li min ang ating pag-u na wa 
sa pag su su long ng dig mang ba yan, 
at la gu min ang ating prak ti ka sa ga ‐
bay ng Marxis mo-Le ni nis mo at ng 
konsti tu syon ng Par ti do at prog ra ‐
ma sa pag ki los bi lang mga teo re ti ‐
kong ga bay.

Da pat ta yong ma tu to mu la sa 
aban teng mga ka ra na san ng ilang 
ku mand ng BHB na ma ta gum pay na 
na sa wa ta ang to dong mga ata ke ng 
kaa way. Ang ilang yu nit ng BHB ay 
nag ta gum pay sa pag ka bi ha sa sa 
mga tak ti kang kontra-kub kob ga mit 
ang pag dis pers at ma bi li sang ga law 
ng ma li li it ng yu nit upang tu ma gos 
sa ma ki ki pot na pa gi tan ng mga ko ‐
lum ng kaa way upang bi ra hin ang 
ta gi li ran at li ku ran ni to. Ma ta gum ‐
pay ang ibang la ra ngang ge ril ya ng 
BHB na pwer sa hin ang kaa way na 
ba ta kin ang kan yang pwer sa sa pa ‐
ma ma gi tan ng pag pa pa la wak ng er ‐
yang ki ni ki lu san ng BHB upang sak ‐
la win ang 6-10 ba yan ha bang pi na ‐
na na ti li ang ma hig pit na pa mu muo 
sa ma sa at nag lu lun sad ng ar ma ‐
dong mga ak syon sa buong ka la pa ‐
ran ng kan yang te ri tor yo.

Ma hig pit na nag pa pa tu pad ng 
di sip li nang mi li tar at pa ta ka ran sa 
se gu ri dad ang mga yu nit ng BHB, at 
iba yong nag pa pa un lad ng pa ma ma ‐
ra ang ge ril ya sa  li him na pag ma ma ‐

ni ob ra at pag ka kam po, pa ra ipa wa ‐
lang-say say ang pag ga mit ng kaa ‐
way ng mga dro ne, sa tel li te tracker, 
at elektro ni kong sig nal, ka kum bi na 
ang pwer sang pa nik tik sa lu pa, pa ra 
sa sar bey lans at pag tu koy sa tar get; 
at ga yo’y pi nag ka kai tan ang kaa way 
ng pag ka ka ta on na ma ga mit ang ka ‐
ni lang aset pang him pa pa wid pa ra 
mag hu log ng mga bom ba at mang-
istra ping.

Sa mga er yang na sa po kus ng 
kaa way at mga bar yong na sa ila lim 
ng oku pa syong mi li tar, ma ta pang na 
na ka ti tin dig ang BHB at ma sa, si na ‐
sa lag ang mga ata ke ng kaa way, 
nag lu lun sad ng mga kontra-a ta ke at 
ipi nag ta tang gol ang ka ni lang mga 
sa ri li. Pi na ta ta pang ng is lo gang 
“Hu wag ma na hi mik! Hu wag tu mik ‐
lop!,” lu ma la ban ang ma sa sa pa ma ‐
ma gi tan ng ar ma do at hin di ar ma ‐
dong pag la ban. Na ga wa ni lang ita ‐
boy ang mga de tatsment ng mi li tar 
sa ka ni-ka ni lang ko mu ni dad. Sa pa ‐
ra ang tu wi ran o hin di tu wi ran, si nu ‐
su way ni la ang pang-uu tos ng kaa ‐
way na ku mu ha ng pang ga tong at 
tu big, o bu mi li ng sup lay, o magtra ‐
ba ho sa kam po ng kaa way. Hin di ni la 
pi na hi hin tu lu tang may rooong sik re ‐
tong maa res to ang kaa way na ka hit 
si no at pai sa-i sang isai la lim sa in te ‐
ro ga syon. Nag pi pin ta si la ng mga is ‐
lo gan sa pa li bot ng ka ni lang ba ra ‐
ngay pa ra kun de na hin ang pre sen ‐
sya at mga abu so ng kaa way. Si nu ‐
su nog o si ni si ra ang mga de tatsment 
ng mi li tar ka hit pan sa man ta la la ‐
mang na umaa lis ang mga pa sis tang 
tro pa pa ra mag lun sad ng ope ra syon.

Bi lang su por ta sa pag la ban ng 
ma sa sa pa sis tang pa ni ni ba sib ng 
kaa way, ang mga yu nit ng BHB ay 
nag lu lun sad ng ma la wa kan at mag ‐
ka ka su nod na ak syong at ri ti bo sa 
ha rap ng ma ka pal na pa kat ng kaa ‐
way sa pa ma ma gi tan ng mga is nayp, 
pag ha ha gis ng mga gra na da o mo lo ‐
tov, at iba pang ope ra syong ha ras. 
Ang mga ito ay ki nu kum bi na han ng 
mga ba ta yang tak ti kal na open si ba 
(am bus o reyd) mu la sa li ku ran o ta ‐
gi li ran ng kaa way la ban sa ma hi hi na 
at na hi hi wa lay ni tong mga yu nit.

May ro ong ma la wak na pa na wa ‐
gang bu ha ying mu li ang mga yu nit 
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na na ka ba se sa syu dad at ka na yu ‐
nan na maaa ring bu mig was sa ma hi ‐
hi nang ba ha gi ng mga yu nit at ele ‐
men to ng kaa way na na ka ba se sa 
mga ba yan at syu dad, tu lad ng mga 
lo kal na ti ra no at ibang ma sa sa mang 
ele men to at yu nit ng pu lis na na sa 
li kod ng red-tag ging, pag du kot, pag ‐
tortyur at wa lang-pa kun da ngang 
pa ma mas lang. Ang la yu nin ni to ay 
hin di la mang pa ra mag lun sad ng 
mga ak syong pu ni ti bo at sa bo ta he 
kun di pa ra itu lak ang kaa way sa de ‐
pen si ba ka hit saan po sib le at ba wa ‐
san ang bi lang ng mga pwer sang ipi ‐
na pa kat sa mga la ra ngang ge ril ya.

Kaug nay ng mga pang ka ha ngi ‐
nang ar mas ng kaa way, tu lad ng 
mga dro ne, pang-a ta keng he li kop ter 
at iba pang sa sak yang pang him pa ‐
pa wid, da pat hu ma law ng aral at 
inspi ra syon ang BHB sa pag lu pig ng 
mga re bo lu syo nar yong Viet na me se 
sa la kas-pang him pa pa wid ng US sa 
pag pa pa bag sak ng hi git isang li bong 
erop la no ng US noon pa lang 1969 
ga mit ang mga na bi bit bit na 
surface-to-air (pi na li li pad mu la sa 
lu pa) na mga mi sayl na ha wak ng 
ma ma ma yan at ka ni lang man di rig ‐
ma; at kung paa nong nag ta gum pay 
rin ang mga muja hi de en na Afghan 
sa pag bi go sa so syal-im per ya lis tang 
Soviet ga mit ang mga bi gay-ng-US 
na mi sayl na Sti nger. Sa nag da ang 
hu ling da la wang de ka da, na pa tu na ‐
yan ng mga Ta li ban na Afghan na 
ka ya ni lang ta lu nin ang su per yor na 
la kas-pang him pa pa wid ng im per ya ‐
lis tang US ga mit ang mga ba ril at 
eksplo si bo na maa ring itu tok sa 
kaa way mu la sa lu pa tu ngo sa ere, 
na hi git na mas ti yak ang tar get 
kum pa ra sa ini hu hu log na mga bom ‐
ba ng mga erop la no at ma ging ng 
pa mu mu tok mu la sa mga pang-a ta ‐
keng he li kop ter.

Pa ra ma ga wang ta lu nin ang 
kaa way ga mit ang ha wak na ar mas 
sa tak bo ng dig mang ba yan, da pat 
pa tu loy na pa la ka sin at pa la wa kin 
ng BHB ang ba seng ma sa sa pag lu ‐
lun sad ng argrar yong re bo lu syon 
pa ra ipa tu pad ang mi ni mum at mak ‐
si mum na prog ra ma ng Par ti do sa 
re por ma sa lu pa. Saan man nag lu ‐
lun sad ng an ti-pyu dal na pag la ban 

ang ma sa at ang BHB, ma la lim at 
ma la pad ang pag-u gat ng re bo lu ‐
syon na im po sib leng bu nu tin. Ga yon, 
saan man na ro ro on ang BHB, da pat 
ni tong tu gu nan ang kag yat na prob ‐
le ma at pa nga ngai la ngan ng ma ma ‐
ma yan sa pa ma ma gi tan ng pag-oor ‐
ga ni sa at pag pa pa ki los sa ka ni la pa ‐
ra sa ka ni lang ka hi ngi ang iba ba ang 
upa sa lu pa, pa wi in ang usu ra, ita as 
ang sa hod ng mga mang ga ga wang 
bu kid, at ita as ang pre syo ng pag bi li 
sa ka ni lang ani; at la ba nan ang pa ‐
nga ngam kam ng lu pa ng ma la la king 
kum pan yang mi na, plan ta syon, at 
eko tu ris mo, ener hi ya at mga wa ‐
lang-say say na pro yek tong impra ‐
struk tu ra. Da pat ding su por ta han 
ng BHB ang ma sang mag sa sa ka sa 
ka ni lang pa ki ki ba ka la ban sa pa ta ‐
ka ran ng li be ra li sa syon sa im por ta ‐
syon ng bi gas at iba pang pro duk ‐
tong ag ri kul tu ral. Da pat din ni lang 
big yan ng tu long ang ma sa sa mga 
er yang si na lan ta ng sa ku na sa pag ‐
kum pu ni ng ka ni lang mga sa ka han 
at pag tu long na itu lak ang pag kan ‐
se la sa utang at iba pa ni lang kag yat 
na ka hi ngi an.

Alin su nod sa pa ta ka ran ng Par ‐
ti do sa nag ka kai sang pren teng an ‐
tip yu dal, su ma san dig ang BHB sa 
ma hi hi rap na mag sa sa ka at mang ‐
ga ga wang bu kid, ki na ka big ang 
pang git nang mag sa sa ka, at ni nun ‐
yut ra li sa ang ma ya mang mag sa sa ‐
ka at ang na li li wa na gang pa ngi no ‐
ong may lu pa at iti nu tu on ang pa ‐
ngu na hing big was la ban sa ma la la ki 
at des po ti kong pa ngi no ong may lu ‐
pa. Tu mu tu long din ang BHB sa 
ma sang mag sa sa ka na ita as ang 
ka ni lang ki ta sa pag pa pa la wak at 
pag ta ta as ng ka ni lang pro duk syon 
sa pa ma ma gi tan ng mga ko lek ti ba 
sa pag ga wa at iba pang por ma ng 
koo pe ra syon, pag pa pa ki la la ng mga 
syen ti pi kong tek nik sa pag sa sa ka, 
ka kum bi na ang tra di syu nal na mga 
pa ma ma ra an at sa pag hi ka yat sa 
dag dag na pag ka ka ki ta an ka bi lang 
ang ma lii tang pag pop ro se so ng ka ‐
ni lang ani.

Dag dag pa sa pag ta ta yo ng mga 
sa ma hang mag sa sa ka, tu mu tu long 
rin ang BHB sa pag ta ta yo ng mga 
or ga ni sa syong ma sa ng ka ba bai han, 

ka ba ta an, ba ta at mang ga ga wang 
pang kul tu ra, pa ra mag sil bing pun ‐
da syon sa pag ta ta yo ng mga ko mi ‐
teng re bo lu syo nar yo sa bar yo o or ‐
ga no ng ka pang ya ri hang pam pu li ti ‐
ka. Ihi na ha lal ang mga upi syal ng 
ko mi teng re bo lu syo nar yo sa bar yo 
sa mga asemble ya ng ko mu ni dad 
saan man po sib le, at nag si sil bing ba ‐
ta yang yu nit ng de mok ra ti kong gub ‐
yer nong ba yan. Inaa ta san ito na 
mag pa tu pad ng mga ba tas at pa ta ‐
ka ran ng de mok ra ti kong gub yer nong 
ba yan at ng prog ra ma ni to pa ra sa 
lo kal na eko nom ya, edu ka syon at 
kul tu ra, pam pub li kong ka lu su gan, at 
de pen sa at se gu ri dad.

Sa nag da ang 53 taon ng pag lu ‐
lun sad ng dig mang ba yan, na ka pag-
i pon na ang BHB ng hin di ma bi lang 
ng naa bot at ta gum pay sa pag lu lun ‐
sad ng ma ta ga lang dig mang ba yan 
sa isang ban sang pu lu-pu lo. Ku mi ki ‐
los ang BHB sa mga la ra ngang ge ril ‐
yang na ka ka lat sa buong ban sa sa 
13 iba’t ibang re hi yon at tu ma ta ma ‐
sa ng su por ta ng mil yun-mil yong 
ma ma ma yan. May bin hi ng de mok ‐
ra ti kong gub yer nong ba yan sa ilam ‐
pung li bong mga ba ra ngay. Saan 
man ito iti na ta tag, bi nu bu hay at ti ‐
na ta ma sa ng ma ma ma yan ang de ‐
mok ra sya at ak ti bong lu ma la hok sa 
bu hay pu li ti ka, eko nom ya, li pu nan, 
kul tu ra at se gu ri dad.

Ang dig mang ba yan sa Pi li pi nas 
ay ka sa lu ku yang na sa pang git nang 
sub yug to ng estra te hi kong de pen si ‐
ba na may ma li naw na pag ta naw sa 
pag su long tu ngo sa aban teng sub ‐
yug to at pag kumple to ni to sa pa ma ‐
ma gi tan ng pag pa pa ra mi ng mga 
pla tun at kum pan ya. Ni la la yon ng 
BHB na tu gu nan ang mga re ki si to ng 
aban teng sub yu go sa pag ta ta yo ng 
mas ma ra ming la king-kum pan yang 
mga la ra ngang ge ril ya at pag lu lun ‐
sad ng ma sak law at ma sin sing pa ki ‐
ki dig mang ge ril ya sa pa pa la pad at 
pa pa la lim na ba seng ma sa. Sa ga ni to 
la mang na tin ma ta ta naw ang pag ‐
pa pa ra mi ng mga kum pan ya at ba ‐
tal yon pa ra sa re gu lar na pa ki ki dig ‐
mang ma ki los sa estra te hi kong pag ‐
ka pa tas at sa pag pa pa kat ng mga 
ba tal yon at re hi men to pa ra sa 
estra te hi kong open si ba.



Marso 29, 2022     ANG BAYAN12

Hi git na pa bo rab le ang ka la ga ‐
yan pa ra sa pag su su long ng ma ta ‐
ga lang dig mang ba yan sa Pi li pi nas 
sa ha rap ng nag na nak nak na kri sis 
sa eko nom ya at pu li ti ka ng nag ha ‐
ha ring ma la ko lon yal at ma lap yu dal 
na sis te ma. Nag du ru sa ang mga 
mang ga ga wa, mag sa sa ka, ang pe ti ‐
bur ge syang in te lektwal at iba pang 
aping mga uri at sek tor sa hin di ma ‐
ba tang kun di syon at na tu tu lak si ‐

lang mag lun sad ng la hat ng an yo ng 
pa ki ki ba ka, ka bi lang ang ar ma dong 
pag la ban. Ang lan tad na mga pa sis ‐
tang ata ke ng reak syu nar yong es ta ‐
do la ban sa mga ka ra pa tan at ka la ‐
ya an ng ma ma ma yan ay nag bi bi ‐
gay-li naw sa ka ni la na wa la nang 
ibang daan tu ngo sa pam ban sang 
pag pa pa la ya at de mok ra sya li ban sa 
lan das ng re bo lu syo nar yong ar ma ‐
dong pa ki ki ba ka.

Ang lu mu lub hang kri sis ng nag ‐
ha ha ring sis te ma, ka kum bi na ang 
umi ig ting na te ro ris mo ng es ta do, ay 
nag tu tu lak sa pa pa ra ming ma ma ‐
ma yan sa lan das ng ar ma dong pa ki ‐
ki ba ka. Da pat sa man ta la hin ng BHB 
ang na pa ka-pa bo rab leng sit wa syong 
ito pa ra pa bi li sin ang pag la kas at 
pag la wak ni to, at ma ka pag ti pon ng 
hi git na ma la la king ta gum pay sa da ‐
ra ting na mga taon.

Mga tung ku lin pa ra ita as 
ang ka ka ya hang lu ma ban ng BHB at ng ma sa

IPINAMALAS NG BHB ang lu bos na 
ka ta ta gan sa pag la ban sa kaa way. 
Sa ila lim ng pa mu mu no ng Par ti do, 
ma ta gum pay ni tong bi ni go ang anim 
na taong estra te hi kong mga open si ‐
ba ng kaa way at mga pla nong du ru ‐
gin ang ar ma dong re bo lu syon.

Lam pas sa pa nga ga la ga sa 
pwer sa ni to, da pat si ka pin ng BHB 
na ma pa nga has na su mu long at 
mag pa la kas sa da ra ting na mga 
taon ha bang pus pu sang ni la la ba ‐
nan ang kaa way. Da pat pa tu loy 
itong tu ma naw sa pag pa pa tu pad ng 
mga tung ku lin pa ra lu bu sin ang 
mga rek si to ng aban teng sub yug to 
ng estra te hi kong de pen si ba. Da pat 
na ting isu long ang dig mang ba yan 
sa pa ma ma gi tan ng ma si ga sig na 

pag ku kum bi na ng tat long sang kap 
ng ar ma dong pa ki ki ba ka, ag rar yong 
re bo lu syon at pag ta ta yo ng ba seng 
ma sa.

Da pat ma bi lis na umang kop ang 
BHB sa mga tak ti ka at estra te hi ya 
ng kaa way at pa ngi ba ba wan ang la ‐
hat ng ba la kid pa ra isu long ang dig ‐
mang ba yan. Da pat ma pan lik ha na ‐
ting paun la rin ang ating tak ti ka sa 
pa ki ki dig mang ge ril ya pa ra ma ka ‐
pag lun sad ng ma sak law at ma sin ‐
sing pa ki ki dig mang ge ril ya sa ba ta ‐
yan ng pa pa la wak at pa pa la lim na 
ba seng ma sa. La gi’t la gi, ang su si ay 
ang pag mu mu lat sa ma la pad na ma ‐
sa ng ma ma ma yang Pi li pi no upang 
ma la ki han si lang mag ba ngon la ban 
sa pa sis tang ti ra ni ya.

Sa da ra ting na isa o da la wang 
taon, da pat na ting ipa tu pad ang 
ilang par ti ku lar na tung ku lin pa ra 
ita as ang ka ka ya han sa pag la ban ng 
BHB at ng ma sa pa ra sa ma ta tag na 
pag su long ng re bo lu syon.

    
1) Pa la ka sin ang pa mu mu no ng 
Par ti do sa BHB.

Ang BHB ay na sa ila lim ng ab so ‐
lu tong pa mu mu no ng Par ti do. Da pat 
na ting ti ya kin na ang mga sa ngay at 
ko mi te ng Par ti do ay iti na ta yo sa la ‐
hat ng an tas ng BHB pa ra ma ga ba ‐
yan ang la hat ng ki los ng mga Pu ‐
lang man di rig ma at ku man der. Ti ni ‐
ti yak ni to na pu li ti ka ang ku mu kum ‐
pas sa la hat ng pa na hon. Da pat pa ‐
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mu nu an ng mga ko mi te ng Par ti do 
ang BHB sa pag pap la no, pag ta ta sa 
at pag pu pu na sa sa ri li. Da pat wa ‐
lang ka pa gu rang ita as ng Par ti do 
ang pam pu li ti ka at pang-i deo lo hi ‐
yang ka mu la tan ng mga Pu lang ku ‐
man der at man di rig ma ng BHB sa 
pa ma ma gi tan ng pus pu sang pag ‐
pop ro pa gan da at pag-ee du ka syon 
sa ka ni lang ha nay.

Da pat buong-si ga sig ang mga 
ko mi te ng Par ti do na mag pa un lad at 
mag rek rut ng mga kan di da tong ka ‐
sa pi mu la sa mga Pu lang man di rig ‐
mang aban te sa pu li ti ka at ti ya kin 
na da da an si la sa mga kur so ng Par ‐
ti do pa ra pa la li min ang ka ni lang 
pag-u na wa sa Marxis mo-Le ni nis mo-
Maois mo at ang pag la la pat ni to sa 
prak ti ka ng dig mang ba yan. Da pat 
mag sil bing hu wa ran ng di sip li na at 
de ter mi na syon ang mga ka sa pi ng 
Par ti do sa loob ng BHB pa ra sa mga 
Pu lang man di rig ma at ma sa. Hin di 
ma ga ga pi ang de mok ra ti kong re bo ‐
lu syong ba yan hang ga’t pa tu loy na 
iti na ta as ng Par ti do ang re bo lu syo ‐
nar yong edu ka syon, pag sa sa nay at 
pag pa pa kat ng mga kad re at ka sa pi 
ng Par ti do, mga ku man der at man ‐
di rig ma ng BHB at pwer sang pan ‐
dag dag, mga ak ti bis ta ng re bo lu syo ‐
nar yong or ga ni sa syong ma sa at mga 
upi syal at tau han ng de mok ra ti kong 
gub yer nong ba yan.

2) Ma sig lang ilun sad ang ar ma ‐
dong pa ki ki ba ka at la ba nan ang 
bru tal na ge rang pa nu nu pil ng 
kaa way.

Da pat wa lang-pa god na ipag ‐
tang gol ng BHB ang ma sa la ban sa 
pa sis tang pa ni ni ba sib ng AFP at PNP 
at sa pag lu lun sad ng ma la wa kang 
tak ti kal na mga open si ba. Da pat ni ‐
tong pa ru sa han ang mga pa sis ta sa 
ka ni lang kri men la ban sa ba yan.

Da pat mag lun sad ang BHB ng 
ma sin sin at ma la wa kang mga ak ‐
syong at ri ti bo sa mga er ya na ma ka ‐
pal ang pa kat ng kaa way, at mag ‐
lun sad ng so li dong ba ta yang ta ki kal 
na mga open si ba sa ta gi li ran at li ku ‐
ran ng kaa way pa ra li pu lin ang mga 
yu nit ng kaa way at sam sa min ang 
ka ni lang mga ar mas.

Da pat ak ti bong pa ki lu sin ng 
BHB ang mga yu nit mi li sya ni to pa ra 
ma nik tik at ma ka buo ng kumple tong 
ma pa ng mga pu si syon ng kaa way at 
ma ka pagpla no pa ra gu lu hin at si ra in 
ang mga pla no ng kaa way sa pa ma ‐
ma gi tan ng pau lit-u lit na pag pa ta ma 
ni to sa ka ni lang mga pu si syon. Da ‐
pat wa sa kin ang lam bat sa in te lid ‐
yens ng kaa way. Maaa ring mag lun ‐
sad ang BHB ng mga in ter-la ra ngan 
o in ter-sub re hi yon sa gu tang mga 
tak ti kal na open si ba. Da pat pa du gu ‐
in ang kaa way sa li bong su gat at pa ‐
na-pa na hong big wa san ito sa ulo.

Da pat ita as ng BHB ang ka ka ya ‐
nan ni to na mag lun sad ng es pe syal 
na mga tak ti kal na open si ba sa pa ‐
ngu na hing mga lin ya sa transpor ta ‐
syon at ko mu ni ka syon ng kaa way. 
Maa ri ni tong pun tir ya hin ang sis te ‐
ma sa ko mu ni ka syon ng kaa way, pa ‐
ta ma an ang ka ga mi tang pang-e re 
ng kaa way at pa ru sa han ang pa sis ‐
tang kri mi nal na mga pi nu no. Da pat 
epek ti bo ni tong isa bo ta he ang ka ka ‐
ya han ng kaa way saan man po sib le 
at mag lun sad ng hak ba nging pu ni ti ‐
bo la ban sa bul ne rab leng mga yu nit 
at ele men to ng kaa way pa ra big ‐
yang-hus ti sya ang ka ni lang mga 
bik ti ma at itu lak ang kaa way sa de ‐
pen si ba saan man po sib le at ba wa ‐
san ang bi lang ng mga pwer sang ipi ‐
na pa kat sa mga la ra ngang ge ril ya.

Da pat pus pu sang iwa san ng 
BHB ang mga de pen si ba, pag ka ta lo 
o pag ka bi go. Da pat ma hu say ni tong 
su bay ba yan ang ki los ng kaa way at 
pa tu loy na mag pa ka da lub ha sa sa li ‐
him o pa ta gong pa ma ma ra an ng 
pag ma ma ni ob rang ge ril ya. Da pat 
ta lik dan ng BHB ang ka lu wa gan pa ‐
ra ti ya kin ang se gu ri dad, tu lad ng 
pag bag tas sa mas ma ha ba at ma hi ‐
rap na ru ta kay sa du ma an sa po sib ‐
leng pag-am bu san ng kaa way. Da ‐
pat istrik tong tup din ng la hat ng yu ‐
nit ng BHB ang mga pa ta ra kan at 
na tu tu nang aral pa ra la ba nan ang 
kam pan ya ng kaa way ng pam bo ‐
bom ba at pag-iistra ping mu la sa ere 
at pa nga ngan yon; at pag kai tan ang 
kaa way ng ek sak tong tar get. Ipa ‐
wa lang-say say ang mga dro ne at iba 
pang pa ma ma ra an ng elektro ni kong 
sar bey lans o pa ni nik tik ng tau han ng 

kaa way sa pa ma ma gi tan ng pag-i ‐
was sa la hat ng pag ka ka ta on at sa 
abot ng ma ka ka ya, na ma ka pag bi gay 
sa kaa way ng ka hit anong pa la tan ‐
da an ng ating lo ka syon (u sok, ilaw 
at elektro ni kong sig nal.)

Da pat buong-si ga sig na ting 
ilan tad at la ba nan ang bru tal na ge ‐
ra ng kaa way sa ka na yu nan. Da pat 
ti ya kin na ting naiuu lat ang ba wat 
isa at la hat ng ka so ng pang-aa bu ‐
song mi li tar at pu lis la ban sa mga 
ka ra pa tan ng ma sa, la hat ng ka so ng 
pa nga ngan yon at pam bo bom ba mu la 
sa ere na su mi sin dak sa si bil yang 
mga ko mu ni dad, su mi si ra sa ka ni ‐
lang ka bu ha yan at nang wa wa sak sa 
ka li ka san. Da pat na ting ga win ang 
la hat pa ra ilan tad ang mga pag la bag 
sa in ter na syu nal na ma ka ta ong ba ‐
tas at dal hin ang la hat ng ka so ng 
pag-a bu so sa in ter na syu nal at lo kal 
na ko mu ni dad ng mga ta ga pag tang ‐
gol ng ka ra pa tang-tao at ta ga pag ‐
ta gu yod ng ka pa ya pa an.

3) Pa la ka sin ang Ba gong Huk bong 
Ba yan.

Ang BHB ay da pat pa la ka sin sa 
as pe tong mi li tar at pu li ti ka. Da pat 
mag ka ro on ng ma li naw na pla no pa ‐
ra mag rek rut ng ilam pung li bong Pu ‐
lang man di rig ma mu la sa ha nay ng 
ma sang mag sa sa ka, la lu na sa mga 
ka ba ta an. Da pat may ro on ding kla ‐
rong pla no pa ra mag rek rut ng ba ‐
gong mga Pu lang man di rig ma mu la 
sa ha nay ng mga mang ga ga wa at 
pe ti bur ge syang in te lektwal. Ang 
mga lo kal na sa ngay ng Pa rit do at 
mas ma ta as na mga ko mi te, kap wa 
sa ka na yu nan a ka lun su ran, ay da ‐
pat mag ka ro on ng kong kre tong tar ‐
get at pa ma ma ra an nang pag pa pa ‐
kat ng mga ka sa pi at ba seng ma sa 
ni to sa BHB.

Da pat ti ya kin ng BHB ang pag lu ‐
lun sad ng pu li ti ko-mi li tar na mga 
pag sa sa nay sa mga ku man der at 
man di rig ma ni to pa ra big yang-ka ka ‐
ya han si la na pa mu nu an ang mga 
yu nit ng BHB kap wa sa ga wa ing ma ‐
sa at ga wa ing mi li tar. Da pat isa pu so 
ng ba wat isang man di rig ma ng BHB 
ang Tat long Pa ngu na hing Ali tun tu ‐
nin sa Di sip li na at Wa long Ba gay na 
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Da pat Tan da an, ga yun din ang mga 
par ti ku lar na pa ta ka ran at pun to ng 
di sip li na pa ra pa na ti li hin ang se gu ‐
ri dad ng mga yu nit ng BHB ha bang 
nag ka kam po, nag la la kad, na sa ga ‐
wa ing ma sa o nag lu lun sad ng tak ti ‐
kal na mga open si ba.

Da pat ba lan sya dong ita yo ng 
BHB ang kan yang mga yu nit sa di ‐
rek syong ber ti kal at ho ri son tal. Da ‐
pat si ka ping ita yo at ikum bi na ang 
tat long ti po ng por ma syon ng BHB 
sa ba wat la ra ngang ge ril ya, sub re ‐
hi yon at re hi yon: ang mga pla tun ng 
BHB pa ra sa ga wa ing ma sa (mga 
sandatahang yunit pampropagan ‐
da); ang la king-pla tun hang gang 
ma li it na kum pan yang mga yu nit ge ‐
ril ya sa an tas sub re hi yon at re hi yon 
na nag si sil bi bi lang sentro-de-gra bi ‐
dad ng pa ki ki dig mang ge ril ya sa ka ‐
ni lang er ya, na nag ta tag lay ng ba ta ‐
yang ele men to ng pa ki ki di gi mang 
ge ril yang ma ki los; at ang lo kal na 
mga ge ril yang yu nit mi li sya at pa ‐
nang gol-sa-sa ri ling mga yu nit mi li ‐
sya ng mga or ga ni sa syong ma sa.

Da pat pan da yin ng BHB ang ar ‐
ma dong la kas ni to at paun la rin ang 
ak mang ar mas pa ra la ba nan ang 
kaa way. Sa pa ngu na hin, ang BHB ay 
su ma sa la lay sa pag sam sam ng mga 
rip le at iba pang ar mas mu la sa kaa ‐
way. Ka sa bay ni to, ki nu kum bi na ang 
pag ga mit ng ma ta ta as na ka lib reng 
ar mas sa ka tu tu bo o ma hi nang ka ‐
lib reng mga ar mas, ka bi lang na ang 
mga ga wang maiik sing ba ril, ga yun ‐
din ay nag pa pa un lad ng mga eksplo ‐
si bong com mand-de to na ted at 
hand-held o gra na da mu la sa ma ga ‐
ga mit na ma ter ya les. Ang mga ar ‐
mas na ito ay da pat ma ra mi hang 
ga win at ma la wa kang ipa kat sa mga 
Pu lang man di rig ma at yu nit mi li sya. 
Da pat mag sa nay ang BHB sa pag ga ‐
mit ni to ng rip le o mag pa un lad ng 
mga ar mas la ban sa sa sak yang 
pang him pa pa wid ng kaa way.

Da pat na ting ita as ang an tas ng 
pang kul tu rang ak ti bi dad sa loob ng 
BHB at ga wa ing kul tu ra ng BHB sa 
ha nay ng ma sa. Da pat tu ru an at hi ‐
ka ya tin ang mga Pu lang man di rig ma 
at ku man der ng BHB na ang ka ni ‐
lang mga ka ra na san, ang kaa pi han 
at pag ha ha ngad ng ma sa, ang pag ‐

ka po ot sa kaa way at ang re bo lu syo ‐
nar yong mga ide ya ay ila had sa iba’t 
ibang ma lik ha ing por ma na maaa ‐
ring ma ka tu long sa pag ta ta as at 
pag pa pa la kas sa re bo lu syo nar yong 
ka loo ban ng ka ni lang kap wa man di ‐
rig ma at ng ma sa. Da pat na ting ma ‐
sig lang itak wil ang pang kul tu rang 
implu wen sya ng nag ha ha ring sis te ‐
ma na lu ma la son sa mga utak ng ka ‐
ba ta an.

    
4) Pa la pa rin at pa la li min ang ba ‐
seng ma sa ng BHB sa mga la ra ‐
ngang ge ril ya.

Ang ma sa ang bu kal ng la kas ng 
BHB. Da pat na ting si ka ping pa ti ba ‐
yin ang bung kos na nag bu buk lod sa 
BHB at ma sa. Da pat na ting ma ra mi ‐
hang pa ki lu sin ang ma sa.

Ang BHB, ka sa ma ang ma sang 
ma ga sa ka, ay da pat mag lun sad ng 
ma la wa kang pa ki ki ba kang ag rar yo 
sa la hat ng pa na hon. Da pat ikum bi ‐
na ang pa ki ki ba kang ma sa la ban sa 
la hat ng an yo ng pag sa sa man ta lang 
pyu dal sa ka ni lang pa ki ki ba ka la ban 
sa pa sis mo at mga abu song mi li tar.

Da pat pus pu sang ku mi los ang 
BHB at ang la hat ng re bo lu syo nar ‐
yong pwer sa pa ra sa ma la wa kang 
pro pa gan da, ahi ta syon, at pag pa pa ‐
ki los sa ma sa. Da pat itong mag lun ‐
sad ng la hat ng por ma ng pro pa gan ‐
da pa ra epek ti bong maa bot ang ma ‐
ma ma yan sa ka ni-kan yang er ya ng 
ope ra syon.

Da pat ni tong ti ya kin ang distri ‐
bu syon ng Ang Ba yan, ibang re bo lu ‐
syo nar yong pub li ka syon, at mga pa ‐
ha yag ng PKP, BHB at NDFP sa pam ‐
ban sa at pan re hi yong an tas pa ra ili ‐
naw ang mga pa na naw ng re bo lu ‐
syo nar yong ki lu san hing gil sa tam ‐
pok na mga is yung ki na ha ha rap ng 
ban sa at ma ma ma yan sa mga re hi ‐
yon.

Da pat mag la bas at ma ma ha gi ng 
mga pol ye to at lo kal na pa ha ya gan 
ang mga lo kal na yu nit ng BHB pa ra 
ila tag ang ka sa lu ku yang pag su su ri 
sa mga lo kal na is yu at prob le ma ng 
ma ma ma yan upang ita as ang ka ni ‐
lang ka mu la tan, mi li tan sya at de ter ‐
mi na syon na ipag la ban ang ka ni lang 
in te res. Ga yon, da pat pa la gi an si ‐

lang mag sa ga wa ng pan li pu nang 
pag si si ya sat sa ki na ka ha rap na 
prob le ma ng ma sa sa ka ni lang mga 
ba ra ngay at ba yan. Maaa ri si lang 
lu mik ha ng lo kal na prog ra ma sa 
rad yo o bid yo. Maa ri si lang ma ki ‐
pag-ug na yan sa ka ba ta an at sa ma ‐
sa sa ka ni lang mga er ya sa pa ma ma ‐
gi tan ng social me dia o pa ta gong 
pa ma ma ra an ng ko mu ni ka syong 
elektro ni ko. Da pat si lang mag si kap 
na ma ki pag tu lu ngan sa mas mid ya 
pa ra ma la wa kang abu tin ang ma ma ‐
ma yan.

Da pat mag sa ga wa ng pro pa gan ‐
da ang mga lo kal na yu nit mi li sya at 
or ga ni sa syong ma sa sa ka ni lang 
mga ba ra ngay at sentrong ba yan. 
Bu kod sa iba pa, maaa ri si lang mag ‐
lun sad ng mga ope ra syong pin ta o 
di kit pa ra iha yag ang ka ni lang hi na ‐
ing la ban sa mga abu song mi li tar sa 
ka ni lang er ya o isu long ang ka ni lang 
mga ka hi ngi ang pang-e ko nom ya. 
Maaa ring mag la bas ng pa ha yag ang 
mga lo kal na ba la ngay ng ba ta yang 
or ga ni sa syong ma sa at ipa mi gay ito 
sa mga re si den te.

Da pat ma hig pit at pus pu sang 
ilan tad at tu lig sa in ng BHB ang mga 
ka si nu nga li ngan at di sim por ma ‐
syong ipi na ka ka lat ng kaa way. Hin di 
na tin da pat pa hin tu lu tan ma ka lu sot 
ka hit isang ka si nu nga li ngan ng kaa ‐
way. Da pat na ting ga mi tin ang la hat 
ng pa ra an pa ra ma ka lap ang la hat 
ng da tos at pa to too pa ra ilan tad ang 
ka to to ha nan.

Da pat mag sa ga wa ang mga yu nit 
ng BHB ng mga kam pan ya pa ra sa 
pam pub li kong ka lu su gan, ka bi lang 
ang nag pa pa tu loy na edu ka syon 
kaug nay ng pan dem yang Covid-19, 
ga yun din ang ibang sa kit na li kas sa 
lo kal na er ya. Da pat si lang mag lun ‐
sad ng mga kli ni kang ba yan at ibang 
por ma ng pag bi gay sa ma sa ng ser ‐
bi syong pang ka lu su gan.

Da pat buong-la kas na ting paun ‐
la rin ang re bo lu syo nar yong ki lu sang 
pang kul tu ra sa ha nay ng ma sa sa 
pa ma ma gi tan ng pag pa pa la ga nap ng 
mga awi ting re bo lu syo nar yo, tu la at 
iba pang ak da. Da pat ta yong mag-
or ga ni sa ng lo kal na mga gru po sa 
pag kan ta o pag sa yaw ng mga ka ba ‐
ta an at ba ta, at mag lun sad ng mga 
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in ter-ba ra ngay o in ter-ba yang mga 
pyes ta pa ra ita gu yod ang lo kal na 
re bo lu syo nar yong kul tu ra.

Da pat ding tu ru an ng BHB ang 
ma sa sa mga tak ti ka pa ra ga mi tin 
ang reak syu nar yong ba tas la ban sa 
mga nang-aa pi sa ka ni la. Maaa ri si ‐
lang gu ma mit ng iba’t ibang por ma 
ng or ga ni sa syon at mo bi li sa syon pa ‐
ra uma ni ng pi na ka ma ra ming par ti ‐
si pa syon ng isang ko mu ni dad, at sa ‐
man ta la hin ang mga bi tak sa ha nay 
ng kaa way.

5) Ilu wal ang ma la wa kang su por ta 
mu la sa ka lun su ran pa ra sa re bo ‐
lu syo nar yong ar ma dong pa ki ki ba ‐
ka sa ka na yu nan.

Da pat pu ka win, or ga ni sa hin at 
pa ki lu sin ng Par ti do at ng BHB ang 
ma la pad na ma sa sa mga syu dad 
pa ra su por ta han at lu ma hok sa re ‐
bo lu syo nar yong ar ma dong pa ki ki ba ‐
ka sa kan yu nan.

Da pat dag da gan ang pag si si kap 
na mag sa ga wa ng pro pa gan da at 
edu ka syon sa ha nay ng ma sa sa ka ‐
lun su ran na sa araw-a raw ay han ‐
tad sa mga ka si nu nga li ngan ng kaa ‐
way sa mas mid ya at social me dia. 
Da pat na ting ipa ki ta na ang mga 
prob le ma ng ma sang mag sa sa ka sa 
ka na yu nan ay ma hig pit na ka rug ‐
tong ng mga prob le ma ng mang ga ‐
ga wa at ng wa lang tra ba ho, es tud ‐
yan te, ma ra li tang lun sod, pro pe syu ‐
nal, or di nar yong emple ya do at iba 
pang aping mga sek tor.

Da pat na ting hi ka ya tin ang ma ‐
sa sa ka lun su ran na sa ma-sa mang 
mag lun sad ng mi li tan teng pa ki ki ba ‐
ka pa ra ipag tang gol ang ka ni lang 
mga ka ra pa tan at ka ga li ngan, la ba ‐
nan ang pam pu li ti kang pa nu nu pil sa 
ila lim ng pa sis tang re hi men, at la ba ‐
nan ang im per ya lis tang do mi na syon 
at in ter ben syong mi li tar. Da pat ta ‐
yong mag la bas ng na pa pa na hong 
mga is lo gan at pa na wa gan pa ra hi ‐
ka ya tin ang ma sa na mag lun sad ng 
mga ak syong pro tes ta sa ka ni lang 
mga pa ga wa an at pook-tra ba hu an, 
sa mga kam pus at ko mu ni dad, at tu ‐
mu ngo sa lan sa ngan at mag lun sad 
ng ma la king de monstra syon pa ra 

tu lig sa in ang ma pang-a ping mga pa ‐
ta ka rang pang-e ko nom ya, ang pag ‐
pa pa ka tu ta ng nag ha ha ring re hi ‐
men, to dong-li be ra li sa syon, pa bi gat 
na mga bu wis, ma ba bang sa hod at 
ma ba bang swel do, su mi si rit na pre ‐
syo ng pag ka in at la ngis, pag ta as ng 
mat ri ku la, at tu ma ta as na ha la ga ng 
iba pang ser bi syo.

Da pat ma ta tag na ita yo ang 
mga sa ngay at ko mi te ng Par ti do, at 
ang li him na re bo lu syo nar yong mga 
or ga ni sa syong sek to ral na al ya do ng 
NDFP sa mga syu dad. Da pat gam pa ‐
nan ng mga orgni sa syong ito ang 
ka ni lang tung ku lin sa pro pa gan da at 
edu ka syon pa ra ita as ang re bo lu ‐
syo nar yong ka ma la yan ng ma ma ma ‐
yan sa mga syu dad. Da pat ni lang 
ilan tad at la ba nan ang “te ro ris tang 
pag ba ban sag” sa PKP na gi na ga mit 
ng im per ya lis mong US na da hi lan sa 
ka ni lang pang hi hi ma sok mi li tar. 
Tung ku lin ni lang hi ka ya tin ang ma sa 
sa mga syu dad na su ma pi sa BHB sa 
ka na yu nan, at tu mu long sa pag-ii ‐
pon ng su por tang pam pu li ti ka at 
ma ter yal pa ra sa re bo lu syo nar yong 
ar ma dong pa ki ki ba ka.

Maaa ri ni lang ti ya kin ang se gu ‐
ri dad ng mga ak ti bis ta at li der ma sa 
na tar get ng pa sis tang pag tu gis o 
hu ma ha rap sa ban ta ng pag-a res to 
o pag pas lang, at isaa yos ang ka ni ‐
lang pag li pat sa ka na yu nan pa ra 
ikan long ng BHB.

6) Da pat sis te ma ti ko ta yong 
magpro pa gan da sa ha nay ng kaa ‐
way.

Da pat mag lun sad ta yo ng epek ‐
ti bong pro pa gan da na na ka tu on sa 
par ti ku lar sa ha nay ng mga tau han 
ng kaa way na ka da la san ay gi na ga ‐
mit ng kaa way na pam ba la sa kan ‐
yon sa bru tal na kontra-in sur hen ‐
syang ope ra syon ng kaa way. Da pat 
na ting hi ka ya tin ang mga nag mu la 
sa uring api at pi nag sa sa man ta la ‐
han na li sa nin ang mi li tar at pu lis at 
sa ha lip ay ma kii sa sa ka ni lang mga 
kau ri sa pa ki ki pag la ban pa ra sa ka ‐
ni lang ma ka ta ru ngang ad hi ka in. Da ‐
pat ta yong ma na wa gan sa ka ni la na 
ibun yag ang ka ni lang na la la man 

kaug nay sa mga kri men, ko rap syon 
at ma lu hong pa mu mu hay ng mga 
upi syal ng AFP.

Da pat ta yong ma na wa gan sa 
ka ba ta an na ta li ku ran ang reak syu ‐
nar yong ar ma dong pwer sa at pu lis, 
ka hit ano pang ipa nga ko ni tong ma ‐
ta as na swel do, sa pa ma ma gi tan ng 
pag la lan tad sa AFP at PNP bi lang 
mga kaa way ng ba yan at pag la lan ‐
tad sa mga kri men sa ma ma ma yan 
ng mga pwer sang mi li tar at pu lis. 
Pe ro ang ilan sa atin ay maaa ring 
pa hin tu lu tang ga win ang la hat 
upang pa li him na kum bin se hin ang 
mga ka mag-a nak ni lang na sa mga 
aka dem ya ng mi li tar o iyong mga 
upi syal na ng reak syu nar yong ar ma ‐
dong pwer sa, nang may kau ku lang 
pag-ii ngat at ma ta mang pla no.

Ma ting kad ang ka ra na san ng 
PKP at BHB, ga yun din ang ibang re ‐
bo lu syo nar yong or ga ni sa syong ma ‐
sa, sa pag ka big sa mga upi syal, ka ‐
de te at mga tau han ng kaa way tu ngo 
sa re bo lu syo nar yong pa nig. Ka tug ma 
ng pag li pol sa pwer sa ng kaa way sa 
la ra ngan ng dig ma ang pag ti bag di to 
sa pa ma ma gi tan ng ma pang hi ka yat 
na mga pa ma ma ra an sa la bas ng la ‐
ra ngan ng dig ma, pag tang gap sa 
pag su ko ng kaa way at ma lu wag na 
pagtra to sa mga su mu su ko.

7) Ag re si bong lu mik ha ng in ter na ‐
syu nal na su por ta pa ra sa Ba gong 
Huk bong Ba yan at re bo lu syong Pi ‐
li pi no.

Da pat na ting paig ti ngin ang mga 
pag si si kap na ipa ba tid sa mga mig ‐
ran teng Pi li pi no at ma ma ma yan sa 
buong daig dig ang pa gi ging ma ka ta ‐
ru ngan ng re bo lu syo nar yong ar ma ‐
dong pa ki ki ba ka sa ban sa bi lang pa ‐
ki ki ba ka pa ra sa pag pa pa la ya mu la 
sa im per ya lis tang do mi na syon at 
pa ra sa tu nay na de mok ra sya. Da pat 
na ting ilan tad ang ka may ng im per ‐
ya lis mong US sa ge rang pa nu nu pil 
at igi it ang pag wa wa kas sa su por ‐
tang mi li tar ng US sa neo ko lon yal na 
pa sis tang es ta do.

Da pat na ting ma ka big ang in ‐
ter na syu nal na su por ta alin su nod sa 
prin sip yo ng pro le tar yong in ter na ‐
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syu na lis mo, sa pag bu buo ng pag ka ‐
kai sang an ti-im per ya lis tang, sa pa ‐
ki ki pag tu lu ngan ng mga re bo lu syo ‐
nar yong or ga ni sa syong Pi li pi no sa 
ka ni lang ka tu lad na mga or ga ni sa ‐
syon sa iba yong da gat at sa mga ug ‐
na yang pro to-dip lo ma ti ko at dip lo ‐
ma ti ko sa mga gub yer nong an ti-im ‐
per ya lis ta at nag ta tang gol sa ka ni ‐
lang pam ban sang ka sa rin lan at so ‐
sya lis tang prog ra ma o ad hi ka in.

Inaa ta san ng Ko mi te Sentral ng 

Par ti do Ko mu nis ta ng Pi li pi nas ang 
la hat ng mga pwer sa ni to na buong-
ta tag at buong-la kas na isa ka tu pa ‐
ran ang mga na ka ha nay sa ita as na 
tung ku lin pa ra ma ta tag na mai su ‐
long ang dig mang ba yan at bi gu in 
ang des pe ra dong pag si si kap ng kaa ‐
way na pi gi lan ang pag la kas ng BHB, 
ng ma sa at ng mga pwer sang re bo ‐
lu syo nar yo.

Sa ha rap ng pa bo rab leng mga 
kun di syong pan li pu nan, da pat ip ‐

wes to ng Par ti do ang kan yang sa ri li 
sa una han ng mil yun-mil yong ma ‐
ma ma yang Pi li pi no sa ma la wa kang 
pag-aal sa la ban sa su mi sid hing mga 
an yo ng pang-aa pi at im per ya lis tang 
do mi na syon. Da pat ni tong pa mu nu ‐
an ang BHB at ang ma sa sa pag pa ‐
pa ig ting ng re bo lu syo nar yong ar ma ‐
dong pa ki ki ba ka, kam tin ang wa lang 
pang ka pan tay na ta gum pay at hi git 
na ma la la king pag su long sa su su nod 
na mga taon.

Mag pun ya gi at isu long ang dig mang ba yan!

Ma bu hay ang de mok ra ti kong re bo lu syong ba yan!

Ma bu hay ang Ba gong Huk bong Ba yan!

Ma bu hay ang Par ti do Ko mu nis ta ng Pi li pi nas!

Ma bu hay ang pro le tar yo at ma ma ma yang Pi li pi no!


