
"Pugay ta!" N
agbibigay pugay ang 

Bagong H
ukbong Bayan sa

Zam
bales M

ountain Range sa
sam

bayanang Pilipino na patuloy na
naggigiit ng karapatan at kalayaang
sibil sa harap ng pinatitinding atake
ng rehim

eng US-Duterte!
Pagpupugay sa m

asang m
agsasaka

na tuloy-tuloy na naggigiit ng
karapatan sa lupa sa pam

am
agitan

ng pagbubungkal para labanan ang
kagutum

an.

29 M
arso 2021

Pagpupugay sa pam
bansang m

inoryang Ayta na
m

agiting na nagtatanggol sa lupang ninuno laban sa
m

apangam
kam

 ng lupa na proyekto ng rehim
eng US-

Duterte. Pagpupugay sa pam
bansang m

inoryang Igorot,
Kankanaey, Ibaloi na ilam

pung taon ng naggigiit ng
karapatan sa lupa  sa Zam

bales M
ountain Range sa

pam
am

agitan ng tuloy-tuloy na paglilinang nito.

Pag-ibayu
h

in ang pakikibaka laban sa pasism
o

 ng estad
o

!
H

igit pang palakasin ang Bago
ng H

u
kbo

ng Bayan!

Para sa inyo, at dahil sa inyong
pagkalinga at pagsuporta kaya patuloy na
nagpupunyagi ang BHB sa dem

okratikong
rebolusyong bayan.

Espesyal na Isyu



Kataas-taasang pagpupugay
sa m

ga m
artir ng rebolusyon! 

P
agpupugay kay kasam

ang
Fernando "ka Islaw

" P
oblacio Jr,

kadre ng P
artido at BH

B sa
Zam

bales M
ountain Range na

dinukot at pinaslang ng berdugong
m

ilitar noong N
obyem

bre, 2020.
A

ng kanyang kabayanihan ay
bantayog ng kadakilaan sa
Zam

bales M
ountain Range.

          P
agpupugay kay kasam

ang
Rom

m
el "ka V

ictor" Tucay, kadre ng
P

artido sa G
itnang Luzon at

kum
ander ng BH

B sa Sierra M
adre.

N
am

atay  siya sa pakikipagsagupa
sa tropa ng m

ilitar sa D
upax del

Sur, N
ueva V

iscaya noong M
arso

12, 2021. A
ng kanyang kam

atayan
ay singbigat ng kabundukan ng
Sierra M

adre ang katum
bas.

P
agpupugay sa lahat ng m

ga 
kasam

ang nag-alay ng buhay para
sa rebolusyonaryong adhikain - -
m

ga pulang kum
ander at

m
andirigm

a ng BH
B, m

ga K
adre at

kasapi ng P
K

P,  m
ga aktibista at

m
asa. M

agkakaiba m
an ang anyo

ng pag-aalay nila ng buhay, ang
kanilang kabayanihan ay w

alang
kam

atayan.

Uugod ugod na ang sistem
ang pyudal sa

Pilipinas pero ibayo pang tum
itindi ang

pananalasa nito sa m
asang m

agsasaka sa
pagkubabaw

 ng im
peryalistang US. Pinalulubha

ng m
ga patakarang neoliberal sa agrikultura ang

daang taon ng problem
a ng m

asang m
agsasaka

sa kaw
alan ng lupa, m

ataas na upa sa lupa
(buw

is, pabunga), m
ataas na presyo ng

kagam
itang pansaka, m

ataas na interes sa
pautang, binabarat na presyo ng produktong
m

agsasaka, kaw
alan ng suportang pang-agraryo

m
ula sa gubyerno, pagpapalit-gam

it sa lupang
agrikultural para sa real estate at turism

o, at
m

alaw
akang pagpapalayas sa m

ga m
agsasaka.

      Pandarahas ng estado ang kakam
bal ng

pagsasam
antalang pyudal. N

akasandig sa
m

ersenaryong AFP, PN
P, Air Force, CAFG

U, SCAA,
at iba pang para-m

ilitar ang kapangyarihang
m

aghari ng uring panginoong m
aylupa at

burgesya kum
prador. Tinatam

asa nito ang
suporta ng  im

peryalistang US, ang pinaka-nuno
ng terorism

o sa m
undo.i
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Ang kam
atayan nila ay

kabayanihan.
Ang kabayanihan nila ay walang

kam
atayan.

Labanan ang tum
itinding atake ng

rehim
eng US-Duterte sa m

am
am

ayan.



           Sa Zam
bales M

ountain Range, arm
adong m

ga
kaw

ani ng D
EN

R, Bantay G
ubat at N

CIP ang
kom

okom
pronta at nagpapalayas sa m

asang
m

agsasaka.  G
inigipit, pinapasurender at

pw
ersahang pinapasapi sa CAFG

U ang m
ga

pam
bansang m

inoryang Ayta sa San M
arcelino at

Silangang Botolan ng Zam
bales; sa Porac at Florida

Blanca sa Pam
panga; at sa San Jose, M

ayantoc sa
Tarlac. O

kupado ng pasistang m
ilitar ang kanilang

m
ga kom

unidad. D
inadakip, kinukulong at

ninananakaw
an pa ng panananim

 ang m
ga m

asang
nag-uum

a sa Kanluran Pangasinan. Bantay sarado
pa rin ng SCAA hanggang sa kasalukuyan ang m

ga
m

inahan ng m
ga dam

buhalang korporasyon sa
Candelaria at Sta Cruz sa Zam

bales.
          Ang m

asang lum
alaban sa kaapihang ito ay

inaakusahang  krim
inal at terorista. D

alaw
ang

pam
bansang m

inoryang Ayta sa San M
arcelino

Zam
bales ang kasalukuyan pang nakakulong sa

kasong terorism
o. Sam

antala, tinutugis at
sinasam

pahan ng m
ga gaw

a-gaw
ang kaso ang m

ga
kasapi ng m

ga progresibong  sam
ahang m

agsasaka
at alyansa. M

inam
anm

anan at binabantaan ang m
ga

lum
alahok at nakikiisa sa m

ga kilos protesta na

3

tum
utuligsa sa tiraniya

ni D
uterte, m

apa-
lansangan m

an, m
as

m
idya o sosyal m

idya.
W

alang itinitirang kahit
m

aliit na dem
okratikong

espasyo ang rehim
eng

US-D
uterte. N

ahigitan
na nito ang rekord ng 20
taong paghahari ng
rehim

eng US-M
arcos

sa kalupitan, dam
i ng

pinaslang, dinukot,
kinasuhan, pinakulong,
ginipit at sinirang buhay.

          Ang pagsuling ng
rehim

en sa lantay m
ilitar

na paghahari, kahit wala
pang deklarasyon ng
M

artial Law sa buong
bansa ay patunay sa
m

atinding krisis ng
naghaharing sistem

a.
Gaya ng kanyang am

ong
im

peryalistang US na
m

alaon ng sadlak sa
pandaigdigang krisis
pang-ekonom

ya, asahan
ang papatindi pang
terorism

o laban sa
m

am
am

ayan.
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          Ibagsak ang  m
alupit, pahirap,

tiw
ali at taksil sa bayan na rehim

eng 
US-D

uterte! Sobrang nakakasulasok 
na ang kabulukan at kalupitan ng
rehim

eng U
S-D

uterte. Inilalagay nito
ang sam

bayanang P
ilipino, lalo't higit

ang m
asang m

agsasaka na bum
ubuo

sa m
ayorya ng populasyon ng bansa

sa kalagayang w
alang pagpipilian

kundi ang m
anindigan at puspusang

lum
aban.

          P
inatunayan sa kasaysayan na

kayang gapiin ng nagkakaisang
m

am
am

ayan ang naghaharing
pangkatin ng reaksyunaryong
gubyerno na kinam

um
uhian ng bayan.

Tinuldukan ng sam
bayanang P

ilipino
ang pasistang diktadura ni M

arcos sa
isang higanteng pag-aalsang ED

SA
noong 1986 at ang sindikatong
gubyerno ni Estrada sa tinaguriang
ED

SA
 2 noong 2001.
H

indi dapat na tiisin na lang ang 
epidem

ya ng kagutum
an na

pinalubha ng pagka-inutil at
m

ilitaristang pagharap ng rehim
eng

US-Duterte sa  pandem
yang CO

VID-19. H
indi

dapat m
agbakasakali na lilipas din ang  krisis

sa ekonom
ya ng bansa. H

indi dapat na
m

agpikit-m
ata na lam

ang sa kabi-kabilaang
pam

am
aslang ng AFP, PN

P, death squads at
para-m

ilitar ni Duterte. H
indi dapat na lunukin

na lang ang ipinapataw
 na kautusan ng N

TF-
ELCAC na gum

agapos sa kalayaang sibil ng
m

am
am

ayan H
indi dapat na m

ag-antay na lang
ng eleksyon at ipusta sa susunod na kinataw

an
ng im

peryalistang US at lokal na m
ga

panginoong m
aylupa at burgesya kum

prador
ang kinabukasan ng susunod na henerasyon.
H

indi dapat na ipasa-Dyos na lam
ang ang

paghupa ng lagim
 ng terorism

o ng estado laban
sa m

am
am

ayang m
alaon ng sadlak sa

kahirapan at pagdurusa.
      N

ahaharap ngayon  ang sam
bayanang

Pilipino sa m
apangham

ong sitw
asyon. Para sa

tunay na kalayaan at dem
okrasya kailangang

buuin ang m
alaw

ak na pagkakaisa para ibagsak
ang rehim

eng US-Duterte! Kailangang igiit ang
pandaigdigang karapatan para sa m

alayang
pagpapahayag, m

alayang pagtitipon, at ang
karapatan para m

abuhay. Padagundungin ang
lansangan aa m

ga protesta at aksyong m
asa.

M
aging puspusan sa pagm

um
ulat, pagpapakilos

at pag-oorganisa sa libo-libong m
asang inaapi

at pinagsasam
antalahan.

Hindi bukas,
hindi sa

susunod  pa na
panahon.

Ngayon na ang
pagpapasya.
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Itayo ang m
ga

rebolusyonaryong
organisasyon ng
m

asa, m
ga

panggitnang pw
ersa

at alyado sa pinaka-
sekretong paraan. Ito
ang daluyan ng m

ga
rebolusyonaryong
pam

pulitikang
edukasyon at pag-
aangat ng m

akauring
kam

alayan para sa
pagsusulong ng
dem

okratikong
rebolusyong bayan.
M

agpakahusay sa
lihim

 na pagkilos.

Buuin ang m
alawak at m

alalim
 na

rebolusyonaryong kilusang m
asa.

Palaw
akin ang

lam
bat ng suporta

para sa arm
adong

paglaban sa
kanayunan.
M

aram
ihang

m
agpasam

pa sa
Bagong Hukbong
Bayan.

Higit na palakasin ang Bagong Hukbong Bayan.
          M

agpalit m
an ng pangulo ang bansa, ang krisis ng lipunang

Pilipino ay pam
alagian. H

indi hum
uhupa, sa halip ay palala ng

palala. Kaya hindi sasapat ang pagbabagsak ng isang rehim
en.

Kailangang w
asakin ang m

ism
ong estadong m

alakolonyal-
m

alapyudal! Rebolusyonaryong dahas laban sa pandarahas ng
estado! Digm

ang bayan ang sandata ng m
am

am
ayan!

           Para m
aibagsak ang naghaharing estado at m

aitayo ang
bagong dem

okratikong gubyernong bayan, kailangang durugin ang
reaksyunaryong AFP na sandigan ng kasalukuyang naghaharing
sistem

a. Kailangan ng sam
bayanang Pilipino ng sariling

sandatahang lakas, ang Bagong H
ukbong Bayan!

          Ang BH
B ang tunay na lingkod ng m

asa, ang haligi ng
pam

pulitikang kapangyarihan ng m
am

am
ayan sa m

alaw
ak na

kanayunan ng bansa. Kung w
alang BH

B, w
alang organo ng

kapangyarihang pam
pulitika ng m

am
am

ayan na m
aitatayo.

W
alang aangklahan ang pakikibaka  ng m

asa laban sa estadong
m

apang-api. W
alang gagaw

ad ng rebolusyonaryong hustisya sa
m

ga biktim
a ng pulitikal na pam

am
aslang at paglabag sa

karapatang tao.



         N
ananaw

agan ang P
artido K

om
unista ng P

ilipinas
at Bagong H

ukbong Bayan sa Zam
bales M

ountain
Range sa lahat ng edad desi otso pataas, anum

an ang
kasarian, relihiyon at lahi na nakikiisa sa tinataguyod na
program

a ng dem
okratikong rebolusyong bayan at

handang m
ag-alay ng lakas, talino at m

ism
ong buhay

para sa tunay na kalayaan at dem
okrasya na sum

am
pa

sa Bagong H
ukbong Bayan o kum

ilos kasam
a ng

m
asang m

agsasaka para sa m
ga gaw

aing pang-
larangang gerilya. Ito ang pinakatum

pak na landas ng
paglaban na dapat tahakin. H

indi bukas, o sa susunod
pa na panahon. K

undi, ngayon na. N
gayon din!

Tum
ungo sa Zam

bales M
ountain Range, at sum

am
pa

sa Bagong H
ukbong Bayan!

        M
ababago lam

ang ang balanse ng kapangyarihan
pabor sa nakikibakang m

am
am

ayan sa paglakas ng
arm

adong rebolusyon. K
aya sa ika-52 anibersaryo ng

pagkakatatag ng BH
B, iw

agayw
ay natin ang bandila ng

arm
adong paglaban.
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Kung walang BHB, wala ni anum
an ang m

am
am

ayan       M
am

am
ayang api,

tum
ungo sa kanayunan.

Sum
am

pa sa Bagong
Hukbong Bayan! Hindi
bukas, o sa susunod pa
na panahon. Kundi,
ngayon na. Ngayon din!
        M

abuhay ang
Partido Kom

unista ng
Pilipinas! M

abuhay ang
BHB! M

abuhay ang
rebolusyong Pilipino!
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Pu
spu

sang Labanan ang
Pasism

o
 ng Estado

!
M

ag-arm
as! Su

m
api sa

Bago
ng H

u
kbo

ng Bayan!

Sa ika-52 anibersaryo ng pagkakatatag ng Bagong H
ukbong

Bayan, pinapupurihan nam
in kayo sa m

ga tagum
pay na ating

nakam
it sa m

ahigit lim
ang dekada ng arm

adong pakikibaka.
Bahagi kayo ng m

aningning na kasaysayan ng Bagong H
ukbong Bayan

sim
ulang itinatag ito noong M

arso 29, 1969, lum
aki at lum

akas.
M

agkakasam
a nating sinuong ang m

ga kam
panyang m

ilitar ng estado na
layuning durugin ang rebolusyonaryong kilusan. Pero lagi, at lagi tayong
nakakapangibabaw

 at nakapagpapalakas.

          M
uli, nahaharap tayo sa m

apangham
ong sitw

asyon.
Inaatake ng pasistang m

ilitar ang ating m
ga larangan sa

Zam
bales M

ountain Range. Pangunahing nakatuon ito sa
pagw

asak sa m
ga rebolusyonaryong sam

ahan na ating naipundar
sa m

ahabang panahon, at pagbaw
i sa m

ga napagtagum
payan

natin sa rebolusyong agraryo  at m
ga pakikibakang anti-pyudal.

          Sa ganitong sitw
asyon kailangang m

agpakatatag at patuloy
na m

akibaka. H
inihikayat ang lahat ng kasapian ng Partido na

m
ahigpit na pam

unuan ang pakikibaka ng m
asa laban sa

terorism
o ng estado. Kailangang lalong pahigpitin ang

pagkakaisa ng lahat ng kasapian ng Pam
bansang Katipunan ng

m
ga M

agbubukid (PKM
), ng Rebolusyonaryong O

rganisasyong
Ayta (RO

A) , m
ga kaibigang pulitiko, m

akabayang negosyante,
m

ga taong sim
bahan, m

ga alyado. at ang m
alaw

ak na m
asa ng

Zam
bales M

ountain Range para ipagtanggol ang dem
okratikong

karapatan, kabuhayan at seguridad.
          Ang pasism

o ng estado ay hum
ahagupit saan m

an m
ay

m
ga proyektong ipinapatupad ang reaksyunaryong gubyerno na

naglilingkod sa dayuhang kapitalista at lokal na naghaharing uri.
Saan m

an na m
ay paikibaka ang m

asa, m
ay N

PA m
an o w

ala ay
target ng pananalasa ng terorism

o ng estado.

Sa m
am

am
ayan ng Zam

bales M
ountain

Range - - Pam
panga, Bataan, Tarlac,

Zam
bales at Kanluran Pangasinan:

Panatilihin ang
m

apanlabang diw
a.

Higpitan ang tangan
sa kaw

astuhan ng
rebolusyonaryong
pakikibaka. Ang
pam

anakot,
panggigipit at iba
pang anyo ng
operasyong sayw

ar
ng m

ilitar ay tatalab
lam

ang kung
m

agpapakita ng
kahinaan ng loob, o
takot sa harap ng
kaaw

ay.
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Ibayong isulong ang m
ga

pakikibakang anti-pyudal at m
ga

kam
panya para labanan ang 

kagutum
an at pagkakasakit. Sa 

harap ng tum
itinding panunupil ng

rehim
eng US-Duterte, lalo't higit na

kailangang pag-ibayuhin ang
pagtatanggol ng karapatan sa lupa. Ang
pagbubungkal at paglilinang sa lupa, at
paggigiit ng pakinabang sa likas na
yam

an ng kabundukan at kagubatan ang
garantisadong solusyon ng m

agsasaka
laban sa kagutum

an.
          P

aunlarin ang produksyon. 
Isulong ang planado at organisado na
kooperasyon sa produksyon.
Pangunahin itong nakasalig sa
kolektibong kapasyahan ng m

asa na
ilaban ang karapatan sa lupa laban sa
m

ga proyektong m
apangam

kam
 gaya

ng N
G

P, pananagasa ng m
ga

ginagaw
ang kalsada, pagtatayo ng dam

,
pagm

im
ina at eko-turism

o. Prinsipyo ng
pag-asa sa kolektibong kakayahan
angprinsipyong gabay para
m

apangibabaw
an ang m

ga lim
itasyon

sa pangangailangang binhi, gastusin sa
produksyon at pang-kunsum

o habang
nagtatrabaho. Sa pam

am
agitan lam

ang
ng m

atatag na paninindigan at tuw
irang

pagbubungkal m
apanghahaw

akan ang
karapatan sa lupa at pakinabang sa
likas na yam

an ng bansa.
          Ang tagum

pay ng m
ga

pakikibakang agraryo at
rebolusyonaryong katapangan sa harap
ng pam

bubusabos ng kaaw
ay ay

inspirasyon ng BH
B para higit na

m
agsikhay sa gaw

aing pag-oorganisa.

Biguin ang EC
LIP

 at iba pang 
pakanang pagpapasurender ng 
rehim

eng U
S-D

uterte. H
uw

ag susuko, 
huw

ag m
agpa-klir. H

uw
ag pahosteyds

habangbuhay. Kung sa anum
ang

kadahilanan ay m
ahaw

akan ng kaaw
ay,

sariling pangalan lang ang ibigay. H
uw

ag
m

agsalita ng anum
an na w

alang nakaharap
na abugado.
          I-dow

nload, i-print, i-share,
ipalaganap at gaw

ing gabay ang m
ga

bidyo at publikasyon ng BIG
W

A
S,

H
im

agsik, A
ng Bayan, at iba pang 

rebolusyonaryong publikasyon. G
am

itin 
ang m

ga ito na gabay sa m
ga talakayan,

pagpaplano at aktw
al na pagkilos sa

panahon ng pananalasa ng paghaharing
m

ilitar sa bansa.
          M

aging koresponsal ng BIG
W

A
S.

M
agpahayag, m

agbalita at m
ag-am

bag ng
m

ga likhang sining na nagsasalaraw
an at

nanghihikayat ng rebolusyonaryong
paglaban - - tula, drow

ing, kanta, kom
poso,

Tik-Tok, bidyos at iba-iba pang anyo.
M

ag-opensa sa pulitika. Ilantad ang 
kalupitan at kabulukan ng rehim

eng US-
Duterte. Labanan ang Anti-Terror Law

 at iba
pang  m

apanupil na batas. Igiit ang
pandaigdigang karapatang m

agpahayag at
pagtitipon sa m

ga sentrong bayan at
lungsod.



Isulong ang pakikidigm
ang

gerilya ng m
asa sa ilalim

 ng
pam

am
atnugot ng P

artido 
K

om
unista ng P

ilipinas. Ang 
pakikidigm

ang gerilya ay bahagi ng
rebolusyonaryong tradisyon ng
sam

bayanang Pilipino. N
apaunlad ng

ating m
ga ninuno ang taktikang

gerilya sa pam
am

agitan ng
pukpukang pakikipaglaban sa
m

ananakop na dayuhan. Sa
pam

um
uno ng Partido Kom

unista at
teoretikong gabay ng M

arxism
o-

Leninism
o-M

aoism
o, ang

pakikidigm
ang gerilya ay subok na

taktikang m
ilitar  ng uring inaapi at

pinagsasam
antalahan sa kanilang

pagsusulong ng digm
ang bayan.

          K
akam

bal ng kam
panyang produksyon ang 

pagpapasigla sa kam
panyang kalusugan. W

alang 
talab ang CO

VID-19 sa m
alusog at nagkakaisang

taum
baryo. Bahagi nito ang pagtitiyak ng m

alinis at
ligtas na pinagkukunan ng inum

ing tubig; pagpapakulo
ng inum

ing tubig para siguradong napapatay ang
m

ikrobyong pw
edeng m

agdulot ng pagkakasakit;
pagtitiyak ng m

alinis na palikuran; kalinisan sa kataw
an;

iw
as o baw

as bisyo ng pag-inom
 ng alak; pagtatanim

 at
pagpoproseso ng m

ga halam
ang gam

ot; pag-aaral
m

edikal; at m
aram

i pang iba.
          Sa m

ga eryang hindi pa m
uling nasasaklaw

 o
epektibong nakikilusan ng BH

B, m
angahas na 

m
akibaka! M

angahas na m
agtagum

pay! G
aw

ing 
inspirasyon ang m

ga kw
ento ng tagum

pay sa m
ga

sonang gerilya. Ang pakikibakang m
agsasaka saanm

an
sa Zam

bales M
ountain Range at sa iba't ibang panig ng

bansa ay pakikibaka ng uring m
agsasaka. Ang tagum

pay
ng alinm

ang bahagi ay tagum
pay ng buong uri.

P
aganahin ang m

ga rebolusyonaryong 
organisasyong m

asa, andyan m
an o w

ala ang 
hukbo. Ituloy-tuloy  ang m

ga pagpupulong, pag-aaral at 
pagpapatupad sa program

a ng organisasyon kaugnay sa
rebolusyong agraryo, edukasyong pam

pulitika at
pangkalusugan, produksyo, seguridad, suporta sa m

ga
fulltim

e at pagpapasam
pa sa BH

B.
          Sa m

ga baryong hindi pa epektibong
nakikilusan ng BH

B, buuin na ang m
ga lihim

 na 
sam

ahan. Ihanda ang baryo sa pagdating ng H
ukbo. 

M
akipag-ugnayan sa m

ga aktibistang m
asa sa ibang

baryo at um
ugnay sa H

ukbo.
9

Sa pam
um

uno ng Partido Kom
unista

at teoretikong gabay ng M
arxism

o-
Leninism

o-M
aoism

o, ang
pakikidigm

ang gerilya ay subok na
taktikang m

ilitar  ng uring inaapi at
pinagsasam

antalahan sa kanilang
pagsusulong ng digm

ang bayan.
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Saan m
an m

ay Sangay ng Partido
sa lokalidad ay buuin ang M

ilisyang 
Bayan sa baw

at baryo. Ito ang 
nagsisilbing tipunan ng arm

adong
paglaban ng m

asa sa antas baryo o
kulum

pon ng m
ga baryo. Ito rin ang

kagyat na pandagdag pw
ersa para sa

m
abilis na pagpapalaki sa kakayahan

ng BH
B na m

atugunan ang m
ga

tungkuling pangm
ilitar, pam

pulitika,
pang-produksyon at pangkultura.
Ikam

panya ang Relyebo ng D
uty o ang

naka-program
ang pagsanib sa m

ga
yunit ng BH

B para sa m
ga pag-aaral at

kum
prehensibong pagsasanay pulitiko-

m
ilitar.Sa m

ga baryong m
ay 

nakatayong PKM
, RO

A at iba pang
rebolusyonaryong sam

ahan, buuin
ang m

ga kom
ite sa depensa at m

ga 
grupo sa pagtatatanggol. M

ahigpit 
na subaybayan ang kilos ng kaaw

ay at
m

ga ahente nila. Isangguni sa H
ukbo

ang plano sa depensa at m
ga aksyong

m
ilitar na m

aaaring ilunsad.

P
lanuhin ang pagpasam

pa sa BH
B. 

Paksain sa m
ga pulong ng Sangay ng

Partido at m
ga rebolusyunaryong

organisasyon ang Planado at m
aram

ihang
pagpapasam

pa. Lutasin ang m
ga suliranin

na nakapipigil sa pagsam
pa.  Dapat

m
agluw

al ng m
aram

ihang pagsam
pa sa

H
ukbo ang puspusang pakikipaggitgitan ng

karapatan laban sa m
alupit, pahirap at

taksil sa bayan na rehim
eng US-Duterte.

          Ipatupad ang Tour O
f D

U
TY. Lahat 

ng kasapi ng Partido sa m
ga sentrong

bayan at lungsod ay hinihikayat na
m

aglingkod sa m
asa sa kanayunan o/at sa

BH
B sa isang takdang panahon.

Kagyat na sum
anib sa BH

B ang m
ga pw

ersa
at m

asang pinag-iinitan ng kaaw
ay.  Batay

sa kakayahan at kahandaan, tinitiyak ng
Partido ang paborableng kundisyon para
epektibong m

akagam
pan ng

rebolusyonaryong tungkulin ang m
ga

rebolusyonaryong pw
ersa nang m

ay
pagsasaalang-alang sa kanilang seguridad,
ng kanilang pam

ilya, ng m
asa at ng

organisasyon.

 Sa pam
am

agitan nito, nagapi ng m
ga

rebolusyonaryong Tsino at Byetnam
is

ang tropang Hapones, Pranses at
Kano na ilang ulit ang superyuridad sa
kagam

itang pandigm
a. Sa

pam
am

agitan nito, bigo ang
im

peryalistang US at m
ga papet na

rehim
en nito na durugin ang

rebolusyonaryong kilusan sa Pilipinas
hanggang sa kasalukuyan.



          Inoobliga tayo ng sitw
asyon na

kailangang organisado na m
ag-arm

as laban
sa kaaw

ay na arm
ado ng m

as m
oderno at

m
atataas na kalibre ng arm

as. N
am

im
ihasa

ang m
ga m

ersenaryo ng estado sa
paninindak at pangungulim

bat sa m
agsasaka

nang w
alang kahirap-hirap. Pero kapag

naranasan nilang m
apana o kahit m

adaplisan
m

an lang ng pana, m
asabugan ng patungkab,

m
adis-arm

ahan o m
apinsalaan, tiyak na

m
adadalà sila.

          Lehitim
ong target ng ating arm

adong
paglaban ang nag-ooperasyong m

ilitar, pulis,
CAFG

U, SCAA at iba pang para-m
ilitar, m

ga
kaw

ani ng ahensya ng gubyerno na
gum

agam
it ng arm

as para dahasin at pag
nakaw

an ang m
asa. Pakatandaan, superyor

ang ating kaalam
an sa kalupaan at sa

taktikang gerilya. M
akatw

iran ang pag-
aarm

as sa balangkas ng pagtatanggol sa
karapatan para m

abuhay.

M
ag-arm

as para ipagtanggol ang
karapatan sa lupa, kabuhayan at
kaligtasan

Bigw
asan ang pasistang kaaw

ay. 
Panagutin sila sa kanilang krim

en sa
m

am
am

ayan. M
anm

anan ang kilos ng
pasistang m

ilitar at m
ga ahente nito.

M
ag-ulat sa H

ukbo. M
angalap at m

ag-
ipon ng bala at m

ga kagam
itang m

ilitar
para isuporta sa H

ukbo. Lum
ahok sa

m
ga aksyong m

ilitar na ilulunsad ng BH
B!

H
indi tayo naigupo ng diktadurang US-

M
arcos at ng pananalasa ng Batas

M
ilitar sim

ula 1972 hanggang 1986.
N

abigo itong durugin tayo gayong
m

usm
os pa ang ating Partido noon at

ang ating H
ukbo ay nagpupundar pa lang

ng lakas. Sa halip, nakapagpalakas pa
nga ang rebolusyonaryong kilusan.
N

gayon pa kayang nakapag-akum
ula na

tayo ng tagum
pay at ginintuang aral sa

lim
am

pu't dalaw
ang taon?

          Tigreng papel ang AFP, PN
P. at iba

pang pw
ersang sandatahan ng estado.

Sa kaibuturan ng m
abangis nilang

postura ay m
atinding pagkatakot sa

nagkakaisang m
am

am
ayan, lalo't higit sa

arm
adong m

am
am

ayan!

Pag-ibayuhin ang
pakikibaka laban
sa pasism

o ng
estado. Higit na
palakasin ang
BHB! Sum

am
pa

sa BHB. Ngayon
na, ngayon din!
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