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Panatang Makabayan: Kabataang Pinoy para sa Katarungang Panlipunan by Ronald tuntunin ng aking paaralan
Tutuparin ko ang mga tungkulin ng isang mamamayang May tatlong bahagi ang Panata â€” ang pagkalinga ng bayan,
ang magagawa mo para sa bayan, at ang upang maging mabuting mamamayan.

Matino â€” ibig sabihin ay maasahang pipiliin at gagawin ang tama at hindi ang mali, mapagkakatiwalaan,
hindi mang-aabuso sa kapangyarihan, hindi mag-nanakaw sa kaban ng bayan. Siguradong pipiliin nila ang
matino at mahusay na kandidato. Maraming ulit na nating napatunayan na kaya natin malampasan ang
anumang uri ng pagsubok dulot ng pagmamalupit at pagmamalabis sa ating bayan. Ang mga maralita ng
lunsod ay dumarami sa mga syudad at nagkukumpulan at nagsisiksikan sa paninirahan sa mga delikadong
lugar tulad tabing ilog , estero, ilalim ng tulay, tabi ng riles at mga lugar na di para sa tao. Solusyon sa mga
problema ng masa at problema ng bansa Para lutasin ang mga problemang kinakaharap ng masa, kailangan ng
aktibong pagkilos ng masang Pilipino para iligtas ang bansa sa delubyo ng karalitaan at kawalang pag-asa.
Nang umalis ang pamilyang Marcos noong ay halos 27 bilyong dolyares na ang utang ng Pilipinas. Paglikha
ng maraming trabaho para sa wala at kulang ng trabaho. Kelangan lang siguro nila mag-ingay pa ng konti,
nangingibabaw kasi ang ingay ng mga baluktot o kulang sa pag-iisip. Matino ba ang maglalabas ng halagang
sampung milyon na pera ng bayan para pondohan ang isang fake na NGO? Kilala siya ng marami sa buong
mundo bilang isang diktador na nagpahirap sa maraming Pilipino sa loob ng panahon ng kanyang pamumuno
at isa sa mga pinaka-korap na naging pinuno ng isang bansa sa buong mundo. Mass Housing na direktang
hahawakan at pangangasiwaan ng gobyerno at mga samahang maralita hindi ng pribadong sektor. Kawalan ng
matinong plano sa pagpapaunlad sa kanayunan ng bansa. Bukod dito ay marami pang mga kaso ng korupsyon
ang pumutok noong panahon ng kanyang pamumuno, ang ilan dito ay sangkot ang kanyang asawang si Mike
Arroyo. Hindi raw kasi biro-biro ito, alam daw niya kung ano ang kinakailangang gawin sa pagbuo at pagtulak
sa isang mahalagang panukalang batas. Si senador Guingona ay nagtapos ng abogasya sa Ateneo Law School.
Ayon naman kay Dr. Nakumbinsi ang kanilang mga murang isipin na ang dating diktador ay isang dakilang
Pilipino sa pamamagitan ng mga video sa youtube at kung anu-ano pang nababasa sa internet. Kalokohan ang
sabihing napamahalaang mabuti ng taong ito ang kanyang kabuhayan, kung gagamiting patunay ang naging
marangyang pamumuhay nito bago siya na-bangkarote. Parang mga latang walang laman, ang lakas ng tunog.
Sa aking sariling opinyon at pagninilay-nilay gamit ang praktikal na lohika, kapag ang pinuno ay naiiba sa
mga nauna sa kanya, mas may magandang pagkakataon magkaroon ng pag-asa at pagbabago. Para sa ating
lahat na naririto, ang pakikipaglaban para sa kalayaan ay hindi nagtapos kasabay ng proklamasyon ni Heneral
Aguinaldo mahigit isang siglo na ang nakakalipas. Kung ating susuriing mabuti, masasabi nating nakawala na
nga tayo sa dilim ng ating kahapon â€” lumipas na ang panahon ng mga banyagang manunupil ng ating bansa,
wala na tayo sa katayuan ng rebolusyonaryong pakikibaka laban sa kolonyalismo. Ang ILAGA ay samahan ng
mga kristiyanong naghasik ng lagim sa mga muslim na komunidad sa Mindanao, kinamkam ang kanilang mga
lupain, at kinatay ang kanilang mga kalalakihan. Kasi nga sila ay matalino. Kasalukuyang isang senador at
tumatakbo sa pagka bise-presidente sa darating na halalan. Pagpapalakas sa demokratikong karapatan ng
mamamayan hanggang sa antas barangay. Paano raw kasi and Senate Bill o National Land Use Act ay handa
na sana para sa ikatlong pagbasa ngunit napabalik sa pangalawang pagbasa nang magpahayag sina senador
Drilon, Villar at Marcos ng intensyong baguhin ang ilang bahagi nito. Suportahan ng gobyerno ang partido
pulitikal na marginalised para epektibong makalahok sa usapin ng paggobyerno at halalan. Ngunit dahil sa
kanyang paglagay ng buong bansa sa ilalim ng batas militar, at pagsasabatas ng isang bagong konstitusyon
noong , nagawa ni Marcos na manatili bilang pinuno ng bansa hanggang Pebrero  Ang karamihan sa mga
kabataang ito ay nagisnan ang 10 taon ng pamamalakad ni Gloria Macapagal Arroyo at marahil ay pati na rin
ang mas maikling tatlong taon sa ilalim naman ni Erap Estrada. Sana ay hindi lamang tuwing ika ng Hunyo
natin nararamdaman ang pagkamakabayan at nasyonalismo. Maaring ako ay mali o tama. Hindi lamang ito.
Mataas na presyo ng inputs sa pagsasaka ngunit mababang presyo ng produktong agricultural. Kapag ang
sagot ay wala, nagtatanong tayo muli, bakit kaya? Nitong Biyernes ng gabi lamang, 13 sundalong Marino ang
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nasawi habang 40 ang nasugatan. Kaya naman nang maging pangulo si Noynoy Aquino, ang mga milenyal ay
may disposisyon na ng kawalan ng paggalang at pagtitiwala sa gobyernong Pilipino. Na hanggang ngayon ay
binabayaran pa rin ng mga Pilipino. Yupi naman pag nadaganan ng sakong mabigat ang laman, di ba?
Isuspinde ang pagbabayad ng utang, sa interes at prinsipal, sa labas ng bansa at gamitin sa pagpapaunlad ng
ekonomiya at serbisyo publiko. Milenyal Ito ang karaniwang tawag ngayon sa mga kabataang
pangkasalukuyan, kabilang ang mga ipinanganak mula noong na umabot sa tamang gulang pagdating ng taong
o higit pa.


