
Napagpasiyahan Ko Na Si Leni Robredo and Ikakampanya Ko Sa 
Darating Na Halalan para maging Pangulo nang Pilipinas 
Hindi ko nais maliitin ang mga politikong tumatakbong maging Pangulo ngunit hindi sa 
panahong ito ay dapat na maglukluk na bilang Pangulo yung mga taong tumatakbo na 
walang paghahanda sa pag-aaral at hindi nakatapos nang kurso sa unibersidad. Yung 
pagiisip na bilang sikat, killala at may pera sila maari nang maging Presidente nang 
Pilipinas ay hindi tugma sa inaasahan nang taong bayan.  

 
Ang sinusulat sa pahayagan nang mga dayuhan mamahayag na ang mga tumatakbo 
para maging Pangulo sa Pilipinas ay 

 “isang anak nang diktador, sikat na boksingero, soft porno-actor na naging Mayor, 
Chief of Police na namahala nang madugong drug war sa Pilipinas at isang naging 
Vice-Presidente noong namatay ang asawa”--- Sunday Times October 10, 2021 Philip 
Sherwell, Asia Correspondent 



Mababasa mo sa internet ang ganitong pagtingin sa ating mga Pilipino nang mga 
bayagang manunulat ay hindi kaayaya at nakakababang puri sa ating mga Pilipino at 
nararapat lamang na bilang Pilipino na baguhin nating ang pananaw natin sa darating 
na halalan. Ang sinasabi ko na ang mga panahon ngayon sa Pilipinas ay mapanganib. 
Wala tayong pagkakataon na maghalal nang Presidente na hindi marunong magisip sa 
kadahilananna hindi siya nakapagtapos nang kurso sa unibersidad na dapat bihasa siya 
masinop at matalas pagaaral nang mga araw-araw na problema nang Pilipinas. Hindi 
puedeng ang isang Pangulo ay aaksayahin and dalawa hangang tatlong taon nang 
pagiging Pangulo niya maghanap nang problem na ang solusyon ay mali o hindi 
naaayon sa situasyon. Ang Presidente ay dapat sa unang araw hangang tatlong buwan 
lang ang panahon na pag-aaral bilang pangunahing ikuhitibo o “executive” nang bansa. 
At kung ito ay hindi mangyayari sa kadahilanan na ang ating binotong Presidente ay 
hindi marunong, matalino, masinop, matiyaga at masipag pagaralan ang mga 
kumplikadong problema nang Bayan natin malaking dilubyo ang mararanasan nang 
ating Bansa.  Gaya na nangyayari sa atin ngayon.  

Ang palaging sinasabi nang mga kandidato para sa Presidente ay mag-eempleyo sila 
nang mga pinaka-marunong at pinaka-matalino na gagawa nang mga pag-aaral tungkol 
sa mga problema nang Bayan natin. Ngunit sa maraming pagaaral na ginawa ang 
Pangulo paring ang mamimili nang solusyon sa mga problema at kung wala siyang 
sapat na karunungan mag-isip at masinop magbasa malaki ang posibilidad na 
magkamali siya.  

Kung ang mga tumatakbo ngayon para sa Pangulo sa Mayo 2022 ay kaya nilang 
tumbasan si Leni Robredo na isang Economista at Abogado at nagging Bise-Presidente 
nang anim na taon may karapatan sila tumakbo bilang Pangulo. Ngunit sa kabila nang 
hindi nila matubasan ang qualification ni Leni Robredo at tumakbo pa rin bilang Pangulo 
ang masasabi ko lang ang taong bayan ay hindi na paloloko sa inyo uli. 

 


