
   

  

Cabalen, Lumahok at Ipagtagumpay ang Digmang Bayan! 

Itanghal ang Ginintuang  

              Taon ng NPA!   

N 
gayong Marso 29, ipinagdiriwang ng sambayanan ang ika-50 taong anibersaryo ng pagkakatatag 

ng Bagong Hukbong Bayan o New People’s Army (NPA). Ang NPA ay kasalukuyang nakatindig 

bilang pinakamalakas at pinakamalawak na hukbo ng bayan na naitayo sa kasaysayan ng rebo-

lusyong Pilipino. Matatag na sumusulong ang Demokratikong Rebolusyong Bayan sa Luzon, Visa-

yas hanggang sa Mindanao. Habang sirang plaka si Duterte sa pagsasabing dudurugin ang NPA, bigo ang 

AFP, PNP, reaksyunaryong gubyerno at amo nitong imperyalistang US na pigilan ang nag-aapoy na galit ng 

sambayanan sa kasalukuyang kalunos-lunos na kalagayan. Ang pambubusabos at kawalang-hiyaan ng re-

himeng US-Duterte ay nagbibigay kabuluhan na makatuwirang labanan at wakasan ang bulok at naaagnas 

nang sistema. Sadyang pananatilihin ng rehimeng US-Duterte ang bulok na lipunan na nagsisilbi para sa ka-

nilang sariling interes. Tanging ang pagtahak ng mamamayang inaapi sa landas ng armadong pakikibaka ang 

magtitiyak na maibabagsak ang bulok na sistema at maitatayo ang tunay na malaya at masaganang lipunan. 

 
  Binabaon nang buhay sa kumunoy ng kahirapan ang 
mamamayang Pilipino. Araw-araw nating dinaranas 
ang malubhang problema ng kawalan ng lupa sa     
kanayunan, kawalan ng kabuhayan, mababang sahod, 
napakataas na presyo ng bilihin at kawalan ng libreng 
serbisyong panlipunan. Naghihirap ang masa habang 
nagpapasasa sa nag-uumapaw na kayamanan at 
daan-daang bilyong pisong binubulsa ang mga bulok 
at mandarambong na opisyal ng reaksyunaryong 
gubyerno. Sila ang kinatawan ng reaksyunaryong   
estado ng malalaking panginoong maylupa at 
burgesya kumprador. Nagpapakatuta sila sa kanilang 
mga dayuhang amo lalung-lalo na sa imperyalistang 
US. Nagpapayaman sila mula sa pandarambong ng 
likas-yaman ng Pilipinas, pangangamkam sa lupa ng 
magsasaka at pagpiga sa lakas-paggawa ng mga 
manggagawa. Sila ang nakikinabang sa yamang     
nililikha ng sambayanang Pilipino. 
   Pinananatili ng imperyalistang US na bangkarote at 
atrasado ang agrikultura ng bansa upang manatiling 
taga-suplay ng murang hilaw na materyales at lakas-
paggawa ang Pilipinas. Pinananatili rin nitong konsen-
trado sa kamay ng iilang panginoong maylupa ang 
malalawak na lupain kayat kalakhan ng magsasaka sa 
buong bansa ay wala pa ring sariling lupa. Nananatil-
ing mabigat ang upa sa lupa, usura, mataas na upa sa 
mga kagamitan at napakababang upa sa manggaga-
wang bukid. Imposible na ipatupad ng bulok na estado 
ang tunay na reporma sa lupa dahil nangangahulugan 
ito ng pagbasag sa pyudalismo na siyang nagpapaya-
man sa imperyalistang US, mga panginoong maylupa 
at malalaking burgesya kumprador. 
   Ang problema sa lupa ay lalo pang pinalala ng 
sunod-sunod na mga patakarang anti-mamamayan at 
anti-magsasaka ng rehimeng US-Duterte. Pinalalayas 
nito ang libu-libong magsasaka, mangingisda at      
minoryang mamamayan mula sa kanilang mga bukid, 
pook pangisdaan at lupang ninuno at nagsisilbi sa in-
teres ng malalaking burgesyang kumprador at mala-
laking kapitalistang dayuhan. 

LUMALALANG PAGSASAMANTALA AT PANG-AAPI ANG KINAKAHARAP 
NG MGA CABALEN SA ILALIM NG REHIMENG US-DUTERTE  

   Lalong pinapaspasan ni Duterte ang pang-aagaw 
ng lupa at pagpapalit-gamit sa lupa  upang bigyang 
daan ang mga proyektong pangimprastruktura, 
panturismo at pang-enerhiya. Sa Gitnang Luzon, 
ilampung libo ang palalayasin mula sa kanilang 
lupa at mga pangisdaan ng planong konstruksyon 
ng mga haywey, paliparan, tinaguriang ecozone at 
iba pang mga proyektong real estate na      
sumasakaw sa ilanlibong ektarya.   



 2 

  

   Sa Pampanga, kalunos-lunos ang 
kalagayan ng mga magsasaka dahil 
malawakang kinakamkam ng mga 
dayuhan at lokal na naghaharing uri 
ang kanilang mga sakahan upang 
tayuan ng mga gusaling pang-
komersyo, subdivisions, mall, mala-
lawak na pribadong plantasyon at 
iba pa. Sinasamantala ng mga 
dayuhang mamumuhunan at mga 
lokal na panginoong maylupa ang 
kahirapang dinaranas ng mga   
magsasaka para maagaw ang ka-
nilang lupa.  
   Binalangkas na plano ng 
reaksyunaryong gobyerno ng 
probinsiya ang Pampanga          
Investment Plan o ang pag-
tratransporma sa probinsiya patun-
go sa isang tinaguriang Megalopo-
lis. Sa ilalim ng programang ito, ang 
ibat ibang parte ng probinsiya ay 
tinakdaan ng bahagi sa produksyon 
at depensa ng naghaharing uri – 
ang ibang bayan ay taga-suplay ng 
murang hilaw na materyales mula 
sa lupa, ang iba pa ay taga-suplay 
naman ng murang lakas pag-gawa 
ng mga manggagawa sa mga 
pabrika ng dayuhan, ang iba pang 
bayan ay nagsisilbing mga daungan 
at paliparan para sa transportasyon 
ng mga produkto at ang iba pang 
malalawak na lupain ay nakalaan 
bilang base militar ng mga          
imperyalistang Amerikano at tuta 
nitong AFP. 
   Sa ilalim din ng planong Megalop-
olis, itatayo ang malalapad na   
haywey upang mabilis na        
makapasok ang malalaking korpo-
rasyong mandarambong sa yaman 
ng Pampanga. Mapapabilis din ang 
kanilang paghuthot ng likas na   
yaman at lakas-paggawa dito.     
Bunga nito, ilang libong Cabalen 
ang palalayasin sa kanilang lupa at 
mga sakahan na sumasaklaw sa 
ilan libong ektarya. Sa Mexico pa 
lamang ay daan-daang pamilya na 
ang pinapalayas dahil sa            
itinatayong malalapad na kalsada. 
Palalawakin din ang Clark na 
sasaklaw sa ilan libong ektarya at 
tiyak na magpapalayas sa mga 
magsasaka at maralita sa palibot 
nito. 
   Dahil sa pagpapalit-gamit ng lupa 

at pagdausdos ng produksyon sa 
agrikultura, isang milyon nang   
trabaho sa agrikultura ang nawala 
sa nagdaang dalawang taon ng 
rehimeng US-Duterte.   Wala na 
ngang lupa ang mga              
manggagawang bukid ay      
tinanggalan pa sila ng kabuhayan. 
Matagal na silang nagtitiis sa 
mababang upa sa kanilang lakas-
paggawa. Sa ilang mga lugar sa 
Pampanga ay umaabot lamang sa 
P200 ang arawang upa sa mga 
manggagawang bukid.  
   Ngayon, kalakhan pa sa mga 
manggagawang bukid ay          
inagawan ng hanapbuhay ng mga 
harvester o ‘kurimaw’ na pagma-
may-ari ng mga mayayaman at 
panginoong maylupa. Nariyan na 
rin ang planter o makina na      
nagtatanim ng palay. Pinatay nito 
ang kabuhayan ng karaniwang 
nagbubunot ng punla, manananim, 
manggagapas, nakiki-arawan at 
maging ang mga nakikipamagpag. 
Kung dati ay magtutulong-tulong 
ang nasa 15-20 manggagawang 
bukid sa pag-gapas ng 1 
ektaryang sakahan at makapag-
uuwi ng honus na palay, ngayon 
ay 3 manggagawang bukid na 
lamang ang kakailanganing 
opereytor ng kurimaw.               
Napakaraming manggagawang 
bukid ang nawalan ng ikabubuhay. 
   Sa kabila ng malawakang      
kawalan ng kabuhayan ng mga 
magasaka at manggagawang 
bukid, ipinagyayabang pa ni   
Duterte ang kanyang programang 
‘Build, Build, Build’. Diumano ang        
programang ito ay lumilikha ng 
trabaho para sa mga Pilipino. Sa 
katunayan ang mga trabahong 
linilikha ng programang ito ay hindi 
pangmatagalan. Dagdag pa      
kakarampot lamang ang kinikita ng 
mga construction worker na     
nagtratrabaho dito. Dahil sa      
programang ito, binabaon lamang 
niya ang Pilipinas sa dayuhang 
utang na may napakataas na    
interes. Mamamayan ang 
nagbabayad sa mga utang na ito 
para sa kanyang mga                
ambisyosong proyekto na balon ng 
kanyang kurapsyon.  Lupa at hindi 

mga pansamantalang trabaho ang 
kailangang ng mga magsasaka. 
   Lalo pang isinadlak sa kahirapan 
ang mga magsasaka at manggaga-
wang bukid dahil sa mga anti-
mamamayan na patakaran ng    
rehimeng US-Duterte. Kasabay ng 
pagbaba ng presyo ng mga   
produkto ng magsasaka ay ang 
pagtaas ng presyo ng mga bilihin. 
Bilang pagsunod sa diktang        
imperyalista, ipinatupad ni Duterte 
ang ganap na liberalisasyon sa    
importasyon ng bigas. Ipinasa ang 
Rice Tariffication Law na             
magreresulta sa pagbagsak sa kita 
ng mahigit dalawang milyong maliliit 
na magsasaka at manggagawang 
bukid sa mga palayan. Dumagsa 
ngayon ang mga imported na bigas, 
sibuyas at iba pang produktong 
agrikultural. Dahil dito, bagsak-
presyo ang mga produkto ng    
magsasaka. Lalo silang nalugi at 
nabaon sa utang. 
   Kasabay nito ay pinipiga tayo sa 
patung-patong na buwis mula sa 
TRAIN Law na dahilan ng walang 
patid na pagtaas ng presyo ng mga 
bilihin. Halos linggu-linggong      
tumataas ang presyo ng gasolina 
na nagdudulot din ng pagtaas ng 
presyo ng iba pang bilihin.          
Tumataas din ang singil sa tubig at 
kuryente. Habang nasa P10-17/kilo 
lamang binibili sa magsasaka ang 
palay, nasa P45-60/kilo ang benta 
ng mga komersyante sa bigas. Ang 
mga magsasaka na nagtanim ng 
palay ay nagtitiis na lamang sa 
pagkain ng kanin ng isa o dalawang 
beses lamang sa isang araw dahil 
sa napakamahal na presyo ng 
bigas! 
   Sa harap ng galit ng 
mamamayan, sinusupil at 
binubusalan ng estado ang hinaing 
ng bayan. Laganap sa buong 
Pilipinas ang dahas at pananakot 
ng rehimeng US-Duterte sa 
mamamayan. Ipinatupad ni Duterte 
ang tatlong gera kontra-
mamamayan: ang OPLAN 
TOKHANG, MARTIAL LAW sa 
Mindanao at OPLAN 
KAPAYAPAAN sa buong Pilipinas. 
Sa ilalim ng mga oplan na ito,      
libu-libo ang biktima ng 
pagpapalayas, pagpapakulong at 
pamamaslang ng estado gamit ang 
mga berdugong tropa ng AFP, PNP 
at mga paramilitar nito. Daan-daang 
magsasaka ang hinuhuli at 
pinapatay.  
   Noon lamang Oktubre 17, dinakip 
at pinatay ng mga armadong 
pwersa ng bulok na gubyerno si 
Cesar Carreon, kasapi ng 
Anakpawis-Pampanga. Nagbubulag
-bulagan at nagbibingi-bingihan si 
Duterte sa hinaing at problema ng 
mamamayan bagkus kamay-na-
bakal at pananakot ang 
ipinantatapat nito sa kaniyang mga 
kritiko at sa mamamayang 
lumalaban. 
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MATATAG NA SUMUSULONG ANG ARMADONG  
PAKIKIBAKA NG SAMBAYANG PILIPINO  

S 
a loob ng 50 ginintuang taon ay matatag na isinulong ng sam-
bayanang Pilipino ang Demokratikong Rebolusyong Bayan sa 
pamumuno ng Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) at sa ma-
giting na armadong paglaban ng Bagong Hukbong Bayan 

(NPA) sa mga armadong galamay ng reaksyunaryong gobyerno na su-
portado ng US. Ang NPA ang pangunahing  sandata ng PKP at ng 
sambayanang Pilipino sa pagrerebolusyon. Ito ang prinsipal na 
organisasyong absolutong pinamumunuan ng PKP sa paglulunsad ng 
pangunahing anyo ng pakikibaka, ang armadong pakikibaka. Kung wa-
la ang NPA, ang PKP o ang uring manggagawang Pilipino ay hindi 
makapamumuno sa rebolusyon ni makakalaban para sa kapakanan ng 
sambayanan. Hindi rin mabubuo ang tunay na nagkakaisang prente 
kung walang armadong pakikibaka at hukbong bayan na nagbubuklod 
sa mga manggagawa at mga magsasaka. Matatamo ng sambayanan 
at ng PKP ang kapangyarihang pampulitika kung hahawak lamang ng 
sandata, kung magkakaroon lamang ng tunay na hukbong bayan 
bilang sandigan ng lahat ng pagsisikap na ibagsak ang mga reaksy-
onaryo at patatagin ang rebolusyonaryong kapangyarihan.  
    
   Maningning ang rebolusyonaryong kasaysayan ng armadong pagla-
ban ng sambayanang Pilipino. Mula pa sa pagsalakay ng mga kolo-  
nyalistang Espanyol sa Pilipinas noong ika-15 siglo ay magiting na ar-
madong lumaban ang mga Pilipino sa pamumuno ni Lapu-lapu. Sa higit 
300 taon ng pananakop ng mga Espanyol, naganap ang 200 armadong 
pag-aalsa ng mga Pilipino hanggang sa ilunsad ang Rebolusyong 
1896. Nagpatuloy ang magiting na tradisyon ng armadong pakikibaka 
ng sambayanan hanggang sa paglaban sa mga imperyalistang 
Hapones, US at mga papet na gobyerno nito. Sa kasalukuyan, ang 
NPA ay matatag na nagpapatuloy sa martsa ng armadong pakikibaka.  
 

Ang Rebolusyong 1896 
 

   Mula pa sa panahon ng 
pananakop ng kolonyalistang Es-
panyol ay magiting at armadong 
lumaban ang mamamamayang 
Pilipino. Mula sa maliitan at kalat-
kalat na armadong paglaban mula 
sa mga katutubong Igorot ng Cor-
dillera hanggang sa mga Moro sa 
Mindanao ay nabuklod ito sa 
isang pambansang armadong Re-
bolusyong 1896 na pinamunuan 
ng Katipunan o KKK (Kataas-
taasang Kagalang-galang na Kati-
punan ng mga Anak ng Bayan.  
   Ang Katipunan ang nagtaguyod 
ng malinaw na panawagan para 
sa rebousyonaryong pakikibaka at 
pambansang kalayaan. Lihim 
itong itinatag sa proletaryong dis-
trito ng Tondo noong 1892. Pina-
munuan ito ni Andres Bonifacio at 
napukaw sa paglahok sa rebo-
lusyon ang ilampung libong kasa-
pi na kalakhan ay mula sa uring 
magsasaka na siyang pinaka-
marami at matindi ang dinaranas 
na kahirapan at pagsasamantala.  
   Nagtagumpay ang Rebolusyong 

1896 sa pagpapahina hanggang 
sa tuluyang pagpapabagsak sa 
kapangyarihan ng mga kolo-
nyalistang Espanyol. Gayunpa-
man, inagaw ng imperyalistang 
US, lokal na panginoong maylupa 
at burgesya sa masang anakpa- 
wis ang tagumpay ng rebolusyon. 
Nakialam ang imperyalistang US 
at sinalakay nito ang Pilipinas.  
   Ang pamunuan ng Katipunan 
ay inagaw ni Emilio Aguinaldo na 
kumakatawan sa lokal na 
panginoong maylupa at komer-
syante. Ipinapatay niya si Andres 
Bonifacio at kalaunan ay sumuko 
rin at naging tuta ng mga Ameri-
kanong mananakop. Ang Rebo-
lusyong 1896 ay lumang tipo na 
pambansa-demokratikong rebo-
lusyon. Wala pang makauring 
pamumuno ng proletaryado 
kaya't mabilis na naagaw ng mga 
lokal na panginoong maylupa at 
burgesya ang pamunuan ng Kati-
punan. Hindi rin nito malinaw na 
itinakda ang pagtatayo ng lipunan 
at gobyerno na pamumunuan ng 
masang anakpawis matapos 
mapabagsak ang mga Espanyol.  
 

 
Digmaang Pilipino-Amerikano 
 

   Noong sumalakay ang im-
peryalistang US, magiting na 
ipinagpatuloy ng sambayanang 
Pilipino ang armdong paglaban. 
Tampok na halimbawa ang ar-
madong pakikibakang pinamunu-
an ni Macario Sakay mula 1902 
hanggang 1906 sa Pampanga, 
Nueva Ecija, Bulacan, Rizal at 
Laguna. Nagpatuloy ang pakiki-
digmang gerilya sa Luzon hang-
gang 1911.  
   Sa panahong ito ay makaka-
pasok na rin sa Pilipinas ang 
mga aral ng Marxismo-Leninismo 
na siyang naging teoryang gabay 
ng masang anakpawis sa 
matagumpay na Rebolusyong 
Oktubre ng 1917 sa Rusya. Ito 
ang nagbigay-inspirasyon sa 
pagsilang ng unang tatag na Par-
tido Komunista ng Pilipinas 
noong Nobyembre 7, 1930 sa 
pamumuno nila Crisanto Evange-
lista. Sa pagkakatatag ng Par-
tido, umabot sa mas mataas na 
yugto ng pakikibaka ang masa 
laban sa imperyalismong US at 
katutubong pyudalismo.  
   Ngunit dahil sa hayag na 
pagkilos ng Partido noon, 
madaling nadakip ng kaaway ang 
mga pinuno at kasapi nito noong 
1931. Nang sumunod na taon ay 
idineklara na itong ilegal ng Korte 
Suprema. Gayunpaman, naga-
nap pa rin ang ispontanyong pag
-aalsa ng mga magsasaka tulad 
nila Sakdal sa Gitnang Luzon 
noong 1935. 
 
Armadong Pakikibaka ng Masa 
sa Imperyalismong Hapon 
   Malubha ang pandaigdigang 
krisis ng Kapitalismo noong   

kapangyarihan pampulitika at kamtin ang pambansa at panlipunang paglaya mula sa  

“Kung walang hukbong bayan, wala ni anuman ang mamamayan. Ipapailalim lamang  

sila sa pang-aapi at pagsasamantala na walang pag-asa na lumikha ng kanilang sariling  

mga imperyalista at lokal na reaksyunaryo.”             – Kasamang Mao Zedong 
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dekada 1930. Sumiklab ang dig-
maan ng mga imperyalistang 
bansa upang muling hatiin ang 
daigdig. Noong 1942 ay sinalakay 
ng imperyalistang Hapones ang 
Pilipinas para agawin ang kontrol 
dito ng imperyalismong US.  
   Hindi mahusay na nakapaghan-
da ang Partido at rebolusyonar-
yong kilusan para labanan ang 
pananalakay ng imperyalismong 
Hapones. Noong 1938, nagsanib 
ang Partido Komunista at Partido 
Sosyalista, bagay na nagpalaki sa 
kasapian at baseng masa ng Par-
tido pero nagbunga naman ng 
pagpuslit sa pamunuan ng mga 
ahente ng burgesya tulad nina 
Lava at Taruc. Noong sumalakay 
ang mga Hapon, agad na naares-
to ang mga lider ng Partido na 
nakabase sa syudad. 
   Gayunman, naidaos pa rin ng 
Partido ang Kumperensya ng Ka-
wanihan ng Gitnang Luzon at 
dinesisyunan nilang buuin ang 
hukbong bayan para labanan ang 
mga mananalakay na Hapones. 
Dahil dito, natamo ng Partido ang 
karangalang maging kaisa-isang 
partido na nagdesisyong labanan 
ang mga pasistang mananalakay 
at igiit ang soberanya ng samba-
yanang Pilipino. Nilikha ng Partido 
ang Hukbo ng Bayan Laban sa 
Hapon (Hukbalahap) noong Marso 
29, 1942 at pinagkaisa ang sam-
bayanan sa armadong pakikibaka.        
   Ang armadong pakikibaka ng 
Partido, Hukbalahap at iba pang 
makabayang pwersang gerilya 
ang tumalo sa imperyalismong 
Hapones sa Pilipinas at hindi ang 
imperyalismong US. Pagkatapos 
ng gera, ang Hukbalahap ang may 
pinakamalakas na hukbong geri-
lya, may pinakamalawak na teri-
toryong saklaw, at may pinaka-
malaking baseng masa sa lahat 
ng pangkat gerilyang anti-
Hapones. 
 
Ang Nagpapatuloy na Arma-
dong Pakikibaka ng Masa laban 
sa Panunumbalik ng Imperyalis-
mong US at mga Papet nito 
 

   Dahil sa pagtatayo ng hukbong 
bayan at paglulunsad ng digmang 
bayan laban sa Hapones, naka-
pagpalakas ang PKP. Sa kala-
khan ng Gitnang Luzon, nangiba-
baw ang kapangyarihang pampuli-
tika ng hukbong bayan at gob- 
yernong bayan hanggang sa 
antas munisipalidad.  
    Upang makapanumbalik sa Pili-
pinas ang imperyalismong US, 
inilunsad ito ng digmang mapa-
nalakay sa sambayanan. Hindi ito 
napaghandaan ng Partido dahil 
patuloy ang pagpapalaganap ng 

pangkating Lava-Taruc ng mga 
maling kaisipan. Nagdeklara ang 
pangkatin nila ng katapatan sa 
gobyernong US at sa papet na 
gobyernong komonwelt nito. Da-
hil dito, tinanggap ng Hukbalahap 
ang mga tropa ng US na dumaan 
sa Gitnang Luzon mula Lingayen 
noong 1945. Lumaban ang ilang 
yunit ng hukbong bayan kasama 
ng mga tropa ng US para itaboy 
ang mga tropang Hapones sa 
paliparan ng Floridablanca, pero 
pagkatapos ng labanan sila na-
man ang tinutukan, dinisarmahan 
at itinaboy ng mga Amerikano.  
   Upang patindihin ang panun-
upil sa sambayanang Pilipino, 
itinayo ng imperyalismong US 
ang Military Police Command. 
Lumaganap ang matindig kara-
hasan at kalupitan sa buong 
bansa. Sa Gitnang Luzon, ikinu-
long ang mga kadre ng Partido, 
pulang mandirigma at karani-
wang mamamayan.  
   Gustong ipagpatuloy ng masa 
ang digmang bayan pero pilit 
itong pinipigilan ng pangkating 
Lava-Taruc. Inilipat nila sa 
syudad ang punong-himpilan ng 
Partido at bumaling sa Kanang 
oportunismo. Ginawa nilang legal 
ang Hukbalahap at tinawag na 
Liga ng mga Beteranong Huk 
(Huk Veterans League). Itinayo 
nila ang Demokratikong Alyansa 
at lumahok sa eleksyon. Ka-
launan ay nabigo ang kanilang 
linyang parlamentarista. 
   Sa kabila nito, sumiklab ang 
ispontanyong mga pagtatanggol 
ng masa laban sa mga pagsala-
kay ng kaaway. Noong 1948, 
ibinagsak ang Kanang oportu-
nistang linya sa Partido at muling 
pinagpasiyahan ang paglulunsad 
ng armadong pakikibaka.  
   Ngunit dahil hindi nakapaglun-
sad ng puspusang kilusang pag-
wawasto ang Partido, ang mga 
sumunod na liderato ng Partido 
at hukbo ay patuloy na nagdala 
ng mga maling kaisipan ng 
"Kaliwa" at Kanang oportunismo. 
Noon ding 1948, ang kanang 
oportunistang si Luis Taruc, na 
punong komander noon ng Huk-
bong Mapagpalaya ng Bayan 
(HMB), ay nakipagnegosasyon 
sa reaksyunaryong gobyerno pa-
ra sa pagsuko at pagdisarma sa 
hukbong bayan.  
   Sunod na namuno sa Partido si 
Jose Lava na bumaling naman 
sa “Kaliwang” oportunismo. 
Ipinatupad niya ang adbentu-
ristang linya na agawin ang ka-
pangyarihang pampulitika sa 
buong Pilipinas sa loob lamang 
ng dalawang taon. Nong 1950, 

sabay-sabay na sinalakay ng mga 
yunit ng hukbong bayan ang mga 
kapitolyo, syudad at kampo ng 
kaaway nang wala sa panahon. 
Labis na nabanat ang pwersa ng 
hukbo at kalaunan ay nadurog ng 
kaaway ang lideratong Jose Lava.  
    Sunod na namuno kay Jose 
ang kapatid niyang si Jesus Lava 
habang si Casto Alejandrino na-
man ang tumayong punong ku-
mander ng hukbo. Ipinagpatuloy 
nila ang linyang “Kaliwang” opor-
tunismo. Dala ang linyang ito, ki-
naladkad nila ang Partido at huk-
bong bayan sa malaking pagkata-
lo.  
   Simula noong 1954, bumaling 
ang pangkating Lava-Taruc sa 
pagsuko at paglusaw ng Partido at 
hukbong bayan. Ang traydor na si 
Luis Taruc ay sumuko sa kaaway 
sa pagtataguyod ng Sentral na 
Ahensya sa Paniniktik (CIA) ng 
US. Sumuko rin si Jesus Lava sa 
kaaway pero bago ito ay hinirang 
niya sa pamunuan ng Partido ang 
kanyang kamag-anak at kasabwat 
sa kontra-rebolusyon na si Pedro 
Taruc. Hinirang naman ni Pedro 
Taruc ang kanyang kamag-anak 
na si "Kumander" Sumulong 
bilang punong kumander at pam-
bansang pinuno sa pinansya ng 
HMB. Ang pangkating Taruc-
Sumulong, na umangkin sa lidera-
to ng Partido at hukbo sa Gitnang 
Luzon, ay kumilos nang hadlang 
sa pagsusulong ng rebolusyon. 
Sila ay gumawa ng pinakamasa-
samang krimen sa loob at labas 
ng Partido at hukbo. 
   Bunga nito, bumagsak ang rebo-
lusyonaryong pakikibaka ng masa 
maliban sa ilang bahagi ng Git-
nang Luzon kung saan may mga 
nagpursiging yunit ng hukbong 
bayan.  
 
Ang matatag na martsa sa lan-
das ng armadong pakikibaka 
hanggang sa tagumpay 
 

   Panahon na ng 1961 nang 
muling nabuhay ang anti-
imperyalistang kilusang masa 
nang magpahayag ang mga 
kabataang estudyante laban sa 
anti-komunistang panggigipit ng 
papet na Kongreso. Sa mga uni-
bersidad, sumigla ang talakayan 
kaugnay sa Marxismo-Leninismo-
Maoismo (MLM) at sa pag-
susulong ng Digmang Bayan. Ta-
ong 1964 nang maitatag ang 
Kabataang Makabayan (KM) na 
malinaw na nagsusulong ng De-
mokratikong Rebolusyong Bayan 
bilang sagot sa kahirapan. Ang 
mga KM ay nagtungo sa hanay ng 
mga manggagawa at magsasaka 
upang matuto at mag-organisa. 
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Mula noon, patuloy na sumigla at 
lumawak ang rebolusyonaryong 
kilusang masa.  
   Noong Disyembre 26, 1968, 
muling itinatag ang Partido 
Komunista ng Pilipinas sa te-
oretikal na pundasyon ng MLM. 
Inilunsad ang Unang Dakilang Ki-
lusang Pagwawasto (UDKP). 
Itinakwil nito ang taksil na linya ng 
pangkating Lava-Taruc at iti-
naguyod ang wastong linya ng 
Demokratikong Rebolusyong 
Bayan. Nagnanais ng rebolu-
syonaryong pagbabago ang ma-
mamayan, at 
muling itinatag ang 
rebolusyonaryong 
partido ng proletar-
yado para pamunu-
an sila.  
   Sa pamumuno ng 
Partido, itinatag 
noong Marso 29, 
1969 ang Bagong 
Hukbong Bayan o 
New People’s Army 
(NPA) para isaga-
wa ang armadong 
pakikibaka, re-
pormang agraryo at 
pagtatayo ng 
baseng masa sa 
kanayunan. Sa 
pagpupunyagi ng 
lubhang 
nakararaming pu-
lang kumander at 
mandirigmang na 
nanatiling tapat sa 
rebolusyon ay 
matagumpay na 
binago ang lumang Hukbong 
Mapagpalaya ng Bayan (HMB) 
upang maging Bagong Hukbong 
Bayan (NPA). Ang NPA na itinayo 
sa purok Mangga, Brgy Sta Rita, 
Capas, Tarlac ay nagsimula 
lamang sa 60 pulang mandirigma 
na mayroon lamang siyam na aw-
tomatikong riple. Ngunit dahil tan-
gan nito ang wastong linya, patu-
loy itong nakapagpalakas at naka-
pagpalawak sa buong kapuluan.  
      Ang 50 taon ng rebolusyonar-
yong paglaban na pinamunuan ng 
PKP ang pinakahuling yugto sa 
isang siglo ng armadong pakikiba-
ka ng mamamayang Pilipino laban 
sa pang-aapi at pambubusabos 
na Espanyol, Hapones, Ameri-
kano at mga lokal na tuta nito.  
   Sa unang yugto mula 1968-1979 
ay inilatag ang matatag na pun-
dasyon ng armadong rebolusyon. 
Ang pangunahing tagumpay sa 
panahong ito ay ang muling pag-
bubuo ng PKP sa linya sa ideolo-
hiya, politika at organisasyon 
alinsunod sa linya ng MLM. 
Gayundin ang pagpapadala ng 

mga kadre sa mga estratehikong 
lugar sa iba’t ibang rehiyon para 
isulong ang mga integral na salik 
ng digmang bayan. Bunga nito. 
umunlad ang maraming 
larangang gerilya na platun ang 
sentro de grabidad.  
   Sumunod na yugto mula 1980-
1991 ay panahon naman ng lan-
tad na pagsulong ng rebolusy-
onaryong pwersa at pagpapahina 
sa mga pwersang ito ng “Kaliwa” 
at Kanang oportunistang linya. 
Ang mga nakamit na mga 
tagumpay sa panahong ito ay 

bunga ng naunang yugto ng 
paglalatag at pagtangan sa 
wastong linya. Pangunahing 
tagumpay sa panahong ito ang 
pagpapaigting ng digmang 
bayan. Mabilis na dumami ang 
kasapi ng Partido at hukbo sa 
iba’t ibang rehiyon. Nabuo ang 
higit 60 larangang gerilya sa 
buong bayan. Ngunit ang yug-
tong ito ay isang ring yugto ng 
suhetibismo at oportunismo na 
nagpahina sa pag-unlad ng mga 
rebolusyonaryong pwersa. Kina-
ligtaan ng Partido ang gawaing 
pang-ideolohiya sa MLM at 
muling nakapanalasa sa loob ng 
Partido ang maling mga kaisipan.  
   Para iayon ang kanilang ma-
pusok na pagmamadali para sa 
pambansang tagumpay, itinulak 
ng mga oportunista ang maling 
pagsusuri na ang lipunang Pilipi-
no ay mala-kapitalista na. Ayon 
sa kanila, ito ay inindustriyalisa 
na ng diktadurang US-Marcos. 
Sa katunayan, lumala pa ang 
krisis sa malakolonyal at mal-
apyudal ang lipunang Pilipino. 

Ang malawak na lupain ng Pilipi-
nas nananatiling pag-aari ng iilang 
dayuhan at lokal na naghaharing 
uri. Wala ring pambansang indus-
triyalisasyon. Nakaasa lamang 
ang Pilipinas sa pagbebenta sa 
US ng murang hilaw na mater-
yales at lakas paggawa. Kasabay 
nito ang pagbaha sa Pilipinas ng 
mamahaling produkto at pautang 
ng US na may napakataas na in-
teres. Lalo lamang isinadlak ang 
masa sa kahirapan. 
   Kaalinsabay ng maling pag-
susuri sa lipunan ay bumaling ang 

Partido sa “Kaliwa” 
at kanang oportun-
istang linya. Itinu-
lak ng mga 
“Kaliwang” opor-
tunista ang 
“estratehikong kon-
traopensiba”, in-
sureksyunismong 
lunsod at adben-
turismong militar. 
Itinulak nila ang 
adelantadong pag-
bubuo ng mala-
laking yunit militar 
sa kapinsalaan ng 
gawaing masa. 
Nang mabigo ang 
kanilang maling 
linya, isinisi nila ito 
sa mga kasama na 
pinagbintangan 
nilang impormer. 
Nagdulot ng higit 
pang pinsala sa 
rebolusyonaryong 
pwersa ang isterya 

at madugong Kampanyang Ahos 
taong 1985-1986.  
   Ibinase naman ng mga Kanang 
oportunista ang sarili sa kalun-
suran saan nila isinulong ang re-
pormismo sa pamamagitan ng 
paggamit ng mga NGO. Kalaunan 
ay lantarang nabigo ang kanilang 
maling linya hanggang sa ang 
mga pinakamasahol sa kanila ay 
naging kasangkapan ng im-
peryalistang US para hatiin ang 
rebolusyonaryong kilusan mula sa 
loob. 
   Nailantad ang kabulukan ng 
mga “Kaliwa” at Kanang oportun-
ista at inilunsad ang Iklawang Da-
kilang Kilusang Pagwawasto 
(IDKP). Ang mga taong 1991-
1998 ang yugto ng pagwawasto 
ng mga kahinaan at muling pag-
bubuo ng rebolusyonaryong pwer-
sa. Sa gabay ng MLM, tinukoy, 
pinuna at iwinaksi ng Komite Sen-
tral ang pangunahing mga kama-
lian at kahinaan. Nabigyan ng re-
oryentasyon ang NPA, muling 
sinanay at dineploy upang mag-
sagawa ng masinsin at 
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malaganap na pakikidigmang 
gerilya batay sa lumalawak at 
lumalalim na baseng masa. 
   Mula 1999-2019 ay patuloy ang 
matatag na pagsulong ng Demo-
kratikong Rebolusyong Bayan. 
Ang kabuuang lakas ng mga 
mandirigma ng NPA na may 
ripleng awtomatik ay umaabot na 
sa maraming rehimento. Sinusu-
hayan ito ng milisyang bayan at 
mga yunit sa depensa-sa-sarili na 
umaabot sa sampu-sampung libo 
ang kasapian. Umaabot sa ilang 
milyon ang baseng masa. Si-
nasaklaw ng mga larangang geri-
lya ang daan-daang munisipali-
dad o karamihan sa mga probin-
sya ng Pilipinas. Ang tipikal na 
larangang gerilya ay may ka-
buuang pwersa na kumpanya, na 
platun ang sentro de grabidad. 
May ibang mga platun na nakaka-
lat sa mas malawak na saklaw 
bilang sandatahang yunit pam-
propaganda. Paparami nang pa-
paraming manggagawa at eduka-
dong kabataan ang nagtutungo 
sa kanayunan para maglingkod 
sa hukbong bayan. 
   Sa maigting na pagsusulong ng 
Digmang Bayan, lalo pang naka-
pagpalakas ang NPA habang lalo 
namang humina at nabulok ang 
Armed Forces of the Philippines o 
AFP (kasama na ang mga pulis at 
paramilitar). Ang AFP ay hukbo 
na naglilingkod sa naghaharing 
uri. Ito ay reaksyunaryo, papet, 
pasista at bulok sa kaibuturan. Sa 
kabilang banda, pinatunayan ng 
NPA sa nagdaang 50 taon na ito 
ay taos-pusong naglilingkod para 
makamit ang tunay na kalayaan 
at demokrasya ng sambayanan. 
Ang NPA ay bago at rebolu-
syonaryo habang ang AFP ay lu-
ma at nabubulok na 
reaksyunaryong hukbo.  
   Ang paggunita sa ginintuang 
taon ng NPA ay higit na maka-
buluhan dahil matagumpay nitong 
binigo ang pinakamasasahol na 
kontra-rebolusyonaryong OPLAN 
ng mga nagdaang rehimen na 
tuta ng imperyalistang US. Mag-
ing ang kasalukuyang OPLAN 
KAPAYAPAAN ng pasistang re-
himeng US-Duterte ay patuloy na 
bigo sa ilusyon nitong durugin 
ang NPA. Mula 2018, parang si-
rang plaka si Duterte at kanyang 
mga upisyal militar sa 
pagdedeklara na madudurog na 
ang NPA sa kalagitnaan ng 2019. 
Subalit sa harap ng di 
mapasubaliang pagsulong ng 
NPA sa buong bansa, iniusog nito 
ang dedlayn hanggang 2022.  
   Patunay ng determinasyon at 
kakayahan ng NPA na harapin 

ang superyor na pwersang militar 
ng kaaway, ang mga yunit nito sa 
Mindanao ay patuloy na naka-
paglulunsad ng mayor na mga 
taktikal na opensiba na lumilipol 
sa mga pwersa ng kaaway at 
nagsasamsam sa mga sandata 
nito. Tinapos rin ng NPA sa mga 
rehiyon sa Luzon at Visayas ang 
ilang taon ng mabagal na pag-
unlad at nagtamo ng maka-
buluhang pagsulong. Nilulutas 
ang mga suliranin tulad ng so-
brang dispersal, pagkukupot-sa-
sarili, konserbatismong militar at 
iba pa. Ang mga yunit ng NPA sa 

hilaga at timog Luzon at sa mga 
rehiyon sa Visayas ay antas-antas 
na lumalakas. Matingkad itong 
ipinakikita ng dumadalas na 
matagumpay na taktikal na open-
siba ng NPA mula huling bahagi 
ng 2018. 
   Tangan ang mga aral sa 
nakaraan, buo ang loob at mataas 
ang kakayahan ng NPA na 
ibayong isulong ang digmang 
bayan sa mas matataas na antas. 
Tiyak na makakamit ang 
tagumpay ng Demokratikong Re-
bolusyong Bayan sa di malayong 
hinaharap.  

ANG MANINGNING NA REBOLUSYONARYONG  
KASAYSAYAN NG PAMPANGA 

 

M 
akikita sa kasaysayan ng rebolusyonaryong pakikibaka 
ng sambayanang Pilipino ang maningning na ambag sa 
armadong pakikibaka ng mamamayan ng Pampanga.  
  

    Ang probinsiya ng Pampanga 
ang isa sa mga unang probinsiya 
sa buong Pilipinas na lumahok sa 
Rebolusyong 1896 na 
pinangunahan ng Katipunan. Sa 
panahon ng pananalakay ng im-
peryalismong US noong 1902 
hanggang 1906, magiting na ar-
madong lumaban ang mamama-
yan ng Pampanga sa pamumuno 
ni Macario Sakay. Taong 1925, 
ay sumiklab ang ispontanyong 
pag-aalsa ng mga Kolorum sa 
Pampanga.  
   Sa pananalakay ng imperyalis-
mong Hapones noong 1942, lu-
mahok din ang mamamayan ng 
probinsiya sa armadong pakikiba-
ka na inilunsad ng Hukbalahap sa 
ilalim ng unang tatag na Partido 
Komunista. Noong 1943, tuma-
yong himpilan ng Partido at 
hukbo ang bundok ng Arayat sa 
Pampanga. Taong 1945, ang 
bayan naman ng San Fernando 
ang tumayong himpilan ng Huk-
balahap. 
   Sa muling panunumbalik ng 
imperyalismong US at pagtatayo 
nito ng mga papet na republika, 
nanatili sa armadong pakikibaka 

ang makabuluhang bilang ng 
hukbo sa Pampanga at Tarlac. 
Kabilang ang mga pulang man-
dirigma ng Pampanga sa nag-
takwil sa mga kontra-
rebolusyonaryong pangkating La-
va-Taruc-Sumulong na nanalasa 
sa Partido Komunista at noo’y 
Hukbong Mapagpalaya ng Bayan 
(HMB). Malaki ang bahagi ng 
magigiting na rebolusyonaryo ng 
Pampanga sa muling pagtatayo 
ng Partido Komunista ng Pilipinas 
at Bagong Hukbong Bayan (NPA).  
   Sa pambansang paglalatag ng 
pundasyon armadong pakikibaka 
mula 1968, isa sa unang naka-
pagpalakas ang rebolusyonar-
yong kilusan sa Pampanga. 
Noong humigpit ang operasyon 
ng kaaway sa Tarlac kung saan 
itinayo ang NPA, natungo sa 
Pampanga ang yunit ng hukbo.  
   Noong dekada 1970-1980, su-
mulong ang armadong pakikiba-
ka, agraryong rebolusyon (agreb) 
at pagtatayo ng baseng masa sa 
Pampanga. Naitayo ang rebolu-
syonaryong organisasyon ng mga 
magsasaka, ang Pambansang 
Katipunan ng Magbubukid (PKM) 
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at mga sangay ng PKP sa mga 
baryo. Sumigla ang pakikibakang 
anti-pyudal at nakapaglunsad ng 
maksimum na agreb sa ilang 
mga lugar kung saan kinumpiska 
ang lupain ng mga Panginoong 
Maylupa at libre itong ipinama-
hagi sa mga magsasaka. 
   Inilunsad ang daan-daang tak-
tikal na opensiba na operasyong 
platun at partisano. Nagsagutan 
ang mga operasyong partisano 
sa Angeles at San Fernando. 
Naging pangkaraniwan na 
lamang ang ambus sa mga 
behikulo ng pulis at militar dito. 
Taong 1989, naglunsad ang NPA 
ng magkakasunod na aksyong 
militar. Dalawang beses na 
nireyd ang detatsment ng CAF-
GU sa Arayat. Hinaras ang mga 
detatsment ng militar at CAFGU 
sa San Fernando at Porac. Inam-
bus ang patrol car ng PC sa San 
Simon, ang dyip ng RSAF Patrol 
sa Sta. Ana at ang dyip ng ku-
mander ng 1st Matatag Wing sa 
Floridablanca. Naglunsad din ng 
mga aksyong partisano laban sa 
mga grupong vigilante. Ang mga 
aksyong militar na ito ay nagdulot 
ng malaking bilang ng patay at 
sugatan sa kaaway. Na-
kasamsam rin ng matataas na 
kalibreng armas tulad ng mga 
ripleng M-16, M-14, Carbine, 
Garan at BAR. Ngunit dahil sa 
maling linya ng adbenturismong 
militar ay nabatak ang pwersa ng 
hukbo at naiwan ang gawaing 
masa.  
   Sa paglulunsad ng kilusang  

IPAGTAGUMPAY ANG DEMOKRATIKONG REBOLUSYONG BAYAN! 

H 
anggat nagpapatuloy ang pang-aapi at pagsasamantala sa masa, makatarungan ang maghimag-

sik. Tiyak na lalaban ang sambayanan sa pagpapahirap ng imperyalistang US at iba pang 

dayuhan at sa lokal na naghaharing uring malalaking burgesya kumprador at panginoong maylu-

pa. Sa gitna ng matinding kahirapang dinaranas ng sambayanan ay sumibol ang rebolusyonar-

yong pakikibaka para sa tunay na kalayaan, pambansang demokrasya at lipunang walang pagsasamantala. 

Ang marahas at mapaniil na rehimeng Duterte ang pangunahing rekruter ng NPA. Sa mahabang panahon 

nating pagkalugmok sa kumunoy ng kahirapan, lalo tayong dapat na lumahok at sumuporta sa armadong 

pakikibaka. Ang darating na eleksyon ay walang pinagkaiba sa mga nagdaang eleksyon kaya’t nakakatiyak 

tayo na hindi nito masosolusyonan ang ugat ng kahirapan. Hindi magtatagal ay sasambulat ang mas ma-

laking krisis ng kawalan ng trabaho, walang prenong pagtaas ng presyo at pagkalugmok ng kabuhayan ng 

mamamayan. Rebolusyon at hindi eleksyon ang sagot sa kahirapan. Tanging ang pagsusulong ng Digmang 

Bayan ang pinakamahusay na sandata ng sambayang Pilipino laban sa 

naghahari-hariang rehimeng Duterte.  Tanging sa pamamagitan ng arma-

dong pakikibaka makakamit ang pambansang kalayaan at maitatayo ang 

sosyalistang lipunan na wala ng pagsasamantala.  

    Hinahamon ng NPA-Pampanga ang mga magsasaka, manggagawa, 

kabataan, kababaihan, pambansang minorya at lahat ng uring inaapi na 

tumindig, magkaisa at lumahok sa Digmang Bayan. Sumapi sa NPA at 

buong pusong maglingkod sa mamamayang inaapi at pinagsasamantalahan.  
 

Makibaka, Huwag Matakot! Mag-armas at Ipagtagumpay ang 

Demokratikong Rebolusyong Bayan! 

pagwawasto noong 1991, nanin-
digan ang makabuluhang bilang 
ng rebolusyonaryo sa Pampanga 
sa teorya ng Marxismo-
Leninismo-Maoismo at sa linya 
ng Demokratikong Rebolusyong 
Bayan. Itinakwil nila ang “Kaliwa” 
at Kanang oportunismo at inilan-
tad ang mga taksil na kontra-
rebolusyonaryo. Ilan sa mga da-
ting NPA na tumanggi sa pagwa-
wasto ang bumuo ng hiwalay na 
grupo na Rebolusyonaryong 
Hukbo ng Bayan o RHB. May 
ilang panahon itong kumilos sa 
ilang bayan ng Pampanga kung 
saan sila isinuka dahil sa ginawa 
nilang pananakot, pananakit, 
pagpaslang, pambabastos sa 
kababaihan at pangingikil sa ma-
sa. Pinanagot sila ng NPA sa 
kanilang mga krimen hanggang 
sa tuluyang mapalayas sa 
probinsiya. Ang RHB ay tuluyan 
nang nabulok at ngayon ay ga-
nap ng nalusaw. 
   Dahil sa pagtahak sa wastong 
linya, muling sumigla ang rebo-
lusyonaryong kilusan sa 
probinsiya at nagkamit ng mga 
tagumpay. Muling nakapagpala-
wak ng rebolusyonaryong 
baseng masa, kasapi ng Partido 
at NPA. Naitayo ang pinalaking 
platun ng NPA sa buong 
probinsiya at nakapaglunsad ng 
matatagumpay na taktikal na 
opensiba.  
   Noong panahon ng rehimeng 
US-Arroyo, ipinatupad nito ang 
malagim na OPLAN BANTAY 
LAYA at nanalasa ito sa buong  
 

Pilipinas pati na sa Pampanga. 
Naghasik ito ng kalupitan at kara-
hasan sa mga masa. Naglunsad 
ito ng masaklaw at malulupit na 
operasyong militar na may maha-
bang listahan ng madugong 
krimen ng pandarahas, pagdukot, 
tortyur, panggagahasa at 
pagpaslang sa masa. Nagkulang 
ang Partido at hukbo sa probinsya 
at rehiyon ng Gitnang Luzon sa 
paghahanda sa pag-igting ng kon-
tra-rebolusyonaryong digma ng 
kaaway at nagkaroon ng ilang 
pansamantalang pag-atras. 
   Gayunpaman, dahil bitbit ng re-
bolusyonaryong kilusan ang 
wastong linya, matatag na nagpur-
sige ang Partido, hukbo at masa 
sa paglaban. Kailanman ay hindi 
nawala ang rebolusyonaryong ki-
lusan at armadong pakikibaka sa 
Pampanga. Hindi mapipigilan ng 
anumang teroristang pakana ng 
rehimeng US-Duterte ang 
paglawak ng rebolusyonaryong 
baseng masa sa probinsiya at sa 
buong Pilipinas.  
    Malalim ang rebolusyonaryong 
kasaysayan ng masa sa Pampan-
ga. Hanggang sa kasalukuyan, 
nananatili ang rebolusyonaryong 
diwa ng mga anak ng Pampanga. 
Nagpapatuloy ang magiting na 
rebolusyonaryong tradisyon ng 
armadong pakikibaka dito. Mata-
tag na nakatindig sa probinsiya 
ang mga sangay ng PKP at yunit 
ng NPA. Patuloy na sumasampa 
sa NPA ang pinakabububuting 
Cabalen upang tumangan ng ar-
mas at ipagtanggol ang sambaya-
nang inaapi. 
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Mabuhay ang Partido Komunista ng Pilipinas! 
Mabuhay ang ika-50 Taong Anibersaryo ng NPA! 
Mabuhay ang Sambayanang Lumalaban! 
 

Sagot sa Kahirapan, Digmang Bayan! 
Rebolusyon Hindi Eleksyon! 
Palakasin ang Hukbong Bayan, Sumapi sa NPA! 

 

maalwan na buhay, 

nagtungo siya sa 

kanayunan upang 

humawak ng armas 

at maging hukbo ng 

sambayanan. 

Sumapi si Gerald 

sa NPA. Hindi siya 

nagpa-alipin sa 

mga mapagsaman-

tala, bagkus inialay 

niya ang kaniyang 

talino at lakas sa 

pagsisilbi sa masa. 

Buong puso niyang 

minahal ang mga 

magsasaka sa ka-

nayunan. Buong 

tapang din siyang 

A 
ng landas ng armadong pakikibaka ay dinilig sa dugo ng       

pinakamabubuting anak ng bayan na nag-alay ng kanilang 

buhay para sa isang malayang lipunan. Ang tagumpay na 

nakamit natin sa 50 ginintuang taon ng Partido Komunista ng 

Pilipinas (PKP) at Bagong Hukbong Bayan (NPA) ay pinagbuhusan ng 

hindi matatawarang sakripisyo ng mga pulang mandirigma na buong 

pusong naglingkod sa masa at buong tapang na lumaban sa kaaway. Si 

Gerald Salonga o “Ka Mat” ang pinakahuli sa mahabang listahan ng 

mga anak ng Pampanga na magiting na nagbuwis ng buhay para sa 

tagumpay ng rebolusyong Pilipino. 

Si Gerald Salonga ay ipinanganak sa Angeles City noong Pebrero 17, 

1991. Siya ay nagmula sa isang mahirap na pamilya. Ang kaniyang 

magulang ay mga manggagawa. Lumaki siya sa maralitang komunidad 

at dinanas niya ang hirap at gutom. Sa batang edad ay natuto siyang 

magtrabaho para maipagpatuloy ang kaniyang pag-aaral at matulungan 

ang kaniyang pamilya. Dahil sa kaniyang sipag at talino, naging iskolar 

siya hanggang hayskul. Noong 2007 ay nag-aral siya ng BA Psychology 

sa UP Clark bilang isang iskolar ng bayan. Doon siya namulat sa tunay 

na ugat ng kahirapan ng kaniyang pamilya at ng sambayanang Pilipino. 

Naunawaan niya ang pangangailangan na isulong ang Digmang Bayan 

bilang sagot sa kahirapan. Naging kasapi siya ng Kabataang Maka-

bayan (KM). Kalaunan ay naging pultaym na organisador siya ng mga 

kabataan. ‘Di nagtagal ay tuluyan na siyang kumawala sa apat na sulok 

ng silid aralan. Sa halip na magtapos ng pag-aaral at magkaroon ng 

lumahok sa mga taktikal na 

opensiba upang durugin ang 

kaaway.                               

Noong 2013 ay dinukot siya ng 

kaaway at ikinulong bilang isang 

bilanggong pulitikal. Gayunpa-

man, katawan lamang niya ang 

naipiit ng kaaway dahil nanatiling 

matatag at malaya ang kaniyang 

rebolusyonaryong diwa. Nang 

siya ay lumaya, buo ang kani-

yang kapasiyahan na muling tu-

mahak sa landas ng armadong 

pakikibaka. Ibinuhos niya ang 

kaniyang lakas, tapang, talino, 

talento at buong puso para sa 

tagumpay ng rebolusyon. Mata-

pang niyang hinarap ang kaaway 

hanggang sa kaniyang huling 

hininga noong Setyembre 2, 

2018 sa depensibang labanan ng 

NPA at mga pasistang tropa ng 

91IB sa Brgy Villa, Maria, Aurora.  

Ang kabayanihan ni Gerald “Ka 

Mat” Salonga — tulad ng iba 

pang kabataang martir mula sa 

Pampanga na sina Pedrito 

Pineda Cum Laude ng Holy 

Angel University, Erwin “Ka 

Gab” Manalo ng Angeles Uni-

versity Foundation, Gemmalyn 

Lacadin at Guiller “Ka      

Christian” Cadano ng UP 

Clark, Vic “Ka Jonas”            

Nagawang na kabataang 

manggagawa sa Angeles at 

marami pa — ay habambuhay na 

nakatanghal sa puso’t isip ng 

sambayanang Pilipino na kanil-

ang    pinaglingkuran. Sila ay 

nagsisilbing apoy sa puso ng 

bawat   masa at kasamang mata-

tag na nagmamartsa sa landas 

ng     armadong pakikibaka hang-

gang sa tagumpay!                             

Gerald “Ka Mat” Salonga! 
 Hukbo ng Bayan. Bayani ng Sambayanan.  

                   Anak ng Pampanga. 

Pinakamataas na Parangal kay... 

NPA - PAMPANGA PALERMO ORTAŇEZ COMMAND 

MABUHAY SI  GERALD                

“KA MAT” SALONGA!      

MABUHAY ANG  MGA MARTIR   

NG REBOLUSYONG  PILIPINO! 


