
ANG Pahayagan ng Partido Komunista ng Pilipinas
Pinapatnubayan ng Marxismo-Leninismo-Maoismo

 

G
i na ha tag sang Ko mi te Sentral sang Par ti do Ko mu nis ta 
sang Pi li pi nas (PKP) kag sang Pung sod non nga Ku mand 
sa Ope ra syon sang Ba gong Huk bong Ba yan (BHB) ang 

pi na ka ma ta as nga pa si du ngog kag la bing ma lig-on nga Pu ‐
lang sa lu do kay Ka Oris (Kau pod Jor ge Mad los), anay ta ga ‐
pa ma ba sang BHB. Wa la-ka lu oy nga gin pa tay si Ka Oris 
upod ang iya me dik nga si Ka Pi ka sang Oktub re 29, 2021 
sam tang na gab ya he si la pa ra sa re gu lar nga me di kal tsek-ap 
kag mag pa bu long. 74 an yos ang edad ni Ka Oris. 

Sa pag ka pa tay ni Ka Oris, la baw 
nga na ga ka su bo ang bi log nga Par ti ‐
do, ta nan nga re bo lu syo nar yong 
pwer sa kag mga ab yan sang re bo lu ‐
syo nar yong hub lag. Na du la an sang 
ma la ha lon nga kad re kag li der ang 
Par ti do, ang Ba gong Huk bong Ba yan 
kag bi log nga re bo lu syo nar yong 
hub lag. Uga ling, wa la sang da pat 
iga hug yaw ang kaa way sa pag pa tay 
sa iya. Antes pa man si ya gin pa tay, 
li ni bo nga ma ga bu los ang iya gin ha ‐
ta gan sang inspi ra syo n, gin ha nas 
kag gin pa us wag. Ang iya pag ka mar ‐
tir la bi pa nga na ga ha tag sang 
inspi ra syon sa su bong nga he ne ra ‐
syon nga pa da yu non ang de mok ra ti ‐
kong re bo lu syon sang ban wa paa gi 
sa ma la wi gan nga ina way ban wa. 

Gi na paa bot sang Ko mi te Sentral 
ang hu got nga pa kig-u nong kay Ka 
Ma ria Ma la ya nga asa wa ni Ka Oris, 
sa ila mga anak, su bong man sa pa ‐

mil ya kag mga ab yan ni ya kag ni Ka 
Pi ka. Gi na pa ma lan dong sang pu mu ‐
lu yong Pi li pi no ang ila pag ka ma tay. 
Da ku nga pag ka du la ang na bat ya ‐
gan sang ma la pad nga ma sa sa pag ‐
ka ma tay ni Ka Oris, la bi na sang li ‐
ni bo nga ma ngu ngu ma kag pu mu lu ‐
yong Lu mad nga na ki la la ni ya sa 
ma sob ra li ma ka de ka da nga pag-a ‐
la gad bi lang re bo lu syo nar yo, pe ro 
ka du ngan man, naa kig si la sa pa ‐
maa gi sang pag pa tay sa iya sang 
mga ta la wan kag wa la sang du ngog 
nga mga pa sis ta. 

Ma bas kog na mon nga gi na kun ‐
de nar ang Armed Forces of the Phi ‐
lip pi nes (AFP), par ti ku lar ang 4th 
Infantry Divi si on, sa pag pa tay kan ‐
day Ka Oris kag Ka Pi ka kag ang ma ‐
su nod nga mga ka bu ti gan nga gi na ‐
pa lap ta sang mga upi syal sang mi li ‐
tar pa ra tak pan ang ila kri men. Sa ‐
kay sang mo tor sik lo si Ka Oris kag 

iya ka tim bang kag gi na su bay ang 
da lan ha lin sa sentro sang ban wa 
sang Impa sug-ong sa pu bin sya sang 
Bu kid non pa du long sa na tio nal 
highway sang si la gin-am bus sang 
mga sul da do sang 403rd Infantry 
Bri ga de. 

Tu man ka da li ta ni nga ares tu ‐
hon sang AFP ang du ha ba ngud pa ‐
re ho si la nga in di ar ma do kag wa la 
sa ka him ta ngan nga mag ba to. Sa 
bay lo, gin pa tay si la sang mga ba la 
sang mga pa sis ta sa wa la hu ya nga 
pag pa ki ta sang ila ka ta law. Wa la 
sang anu man nga du ngog ang mag ‐
pa tay sa kaa way nga wa la sang 
inug ba to. Ang pa ha yag nga na pa tay 
si Ka Oris sa isa ka ar ma do nga ina ‐
way upod ang isa ka yu nit sang BHB 
isa ka da ku nga ka bu ti gan nga gin ‐
gas tu han pa sang mi nil yon pi so nga 
kan ti dad sang ginpagwa nga pag pa ‐
mom ba ha lin sa ka ha ngi nan sa ma ‐
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la pit nga bu kid agud ipa ki ta nga may 
ma bas kog nga ina way. 

Na hi bal-an na mon nga ang pa ‐
di hot nga pat yon si Ka Oris per so nal 
nga gin di ri her sang ti ra no. Wa la 
sang du da nga ang uli hi nga man du 
nga pat yon si Ka Oris nag ha lin mis ‐
mo kay Rod ri go Du ter te. Na ga sa li ‐
mu ang si Du ter te sa pag pa tay sa 
mga li der sang Par ti do kag BHB sa 
ma la ut nga pag pa ti nga ma pa un tat 
ni ya ang re bo lu syon kon pat yon ang 
mga li der si ni. Ba lis kad di ri, la bing 
gin pa lam bo sang du go ni Ka Oris 
ang du ta nga pa ga tu bu an 
kag mang ga mot ang mga 
ban wa ha non, de mok ‐
ra ti ko kag re bo lu syo ‐
nar yo. 

Na ma tay nga 
ba ga ni han si Ka 
Oris sang pat yon 
sang mga pa sis ta 
sam tang si ya na ga pa ‐
kig-a way pa ra sa pung ‐
sod non kag ka hil wa yan so ‐
sya l. Tub tob sa uli hi nga gin ha ‐
wa, nag pa bi lin nga tam pad nga ko ‐
mu nis ta nga li der kag ha nga way si 
Ka Oris. Sa ma sob ra li ma ka de ka da, 
bug-os kag wa la sang pang du ha du ‐
ha ni ya nga gin ha lad ang iya ka bu hi 
pa ra sa kaw sa ang ta nan nga pi gos 
kag gi na hi mus lan nga pu mu lu yo 
agud ma ka lam pu was sa pag pa an tus 
sang im per ya lis mo, pyu da lis mo kag 

bu ruk ra ta-ka pi ta lis mo. 
Bi lang pa ma tan-on nga ak ti bis ta 

nga es tud yan te sad tong tempra no 
nga ba hin sang de ka da 1970, gin du ‐
so si ya sang pa na wa gan pa ra sa de ‐
mok ra sya kag pang ka ti ling ban nga 
pag hu lag pa ra haw-a son ang pu mu ‐
lu yo sa kai mu lon kag gu tom. Nag bu ‐
lig si ya sa pag-or ga ni sa sang mga 
ka pa re ho nga es tud yan te sa Central 
Min da nao Univer sity Mu su an Cam ‐
pus sa Ma ra mag, Bu kid non. Sa ika li ‐
ma nga tuig si ya sang pag tu on sang 

ag ricul tu ral en gi nee ring sang 
idek la rar ang la yi mi li tar 

sad tong 1972. Nag-
un tat si ya sa pag ‐

tu on sa ko le hi yo 
kag nagtra ba ho 
upod ang mga 
or ga ni sa syon 
pa re ho sang 

Chi Rho kag Fe ‐
de ra ti on of Free 

Far mers. Gin-a res ‐
to si ya sad tong 1974 

kag na de ti ner tub tob 
1976. Ang pa sis ta nga pag pa mi gos 
sa ida lom sang la yi mi li tar ang nag ‐
pa lig-on sa iya nga de si syon nga 
mag pa sa kop sa ar ma dong re bo lu ‐
syo n. Sang ma hil way sa bi lang gu an, 
nag di ret so si ya sa kaum han. 

Nag pa ta pu si ya sa Ba gong Huk ‐
bong Ba yan bi lang pa ma tan-on kag 
na la kip sa isa sa mga una nga 
iskwad sang Pu lang ha nga way nga 
nag bu kas sa Min da nao, par ti ku lar 
sa Northern Min da nao. Impor tan te 
nga pa pel ang gin tung dan ni ya sa 
pag bas kog sang BHB sa mga de ka da 
1970 kag 1980. Ha lin sa pi la ka 
iskwad, nag da ku ang BHB pa du long 
sa pi la ka kum pan ya sam tang na ga ‐
hi mo sang hi li ku ton ma sa, hi li ku ton 
mi li tar kag pag lun sar sang mga pag ‐
hi ma kas an tip yu dal. Nag ba to ang 
BHB pa ra sa in te res sang ma sang 
ma ngu ngu ma kag pu mu lu yong Lu ‐
mad, kag gin pa nga pi nan si la ba tuk 
sa ar ma do nga mga ahen te sang es ‐
ta do kag mga da ku nga ka pi ta lis ta 
sa pagtro so, kag mga kum pan ya sa 
mi na kag mga plan ta syon nga na ga ‐
pang-a gaw sang mga ulum han kag 

an sestral nga du ta. 
Gin sap rak ti ka ni Ka Oris ang lin ‐

ya sang Par ti do nga de mok ra ti kong 
re bo lu syon sang ban wa paa gi sa 
ma la wi gan nga ina way ban wa kag 
na pa ma tud-an sa kau ga li ngon ang 
ka hus tu han si ni. Nag-u gat ang Par ‐
ti do kag BHB sang ma da lom kag ma ‐
la pad sa kaum han. Indi mai sip nga 
mga ti po sang re bo lu syo nar yong or ‐
ga ni sa syong ma sa ang nag tu haw 
kag nag ser bi nga pun da syon pa ra sa 
pag tu kod sang mga or ga no sang ga ‐
hum pang pu li ti ka nga nag pa mu no 
kag nag-a si ka so sa mga ha lam ba la ‐
non sa eko nom ya, pu li ti ka, edu ka ‐
syo n, kul tu ra kag mi li tar ha lin sa le ‐
bel sang bar yo pa ta as. Sa pi hak 
sang mga pa ma hug sang pa sis ta nga 
pag pa mi gos, li ni bo ang nag pa sa kup 
sa Par ti do agud mag bu lig sa pag pa ‐
mu no sa ina way ban wa. 

Na da kop si Ka Oris sang 1987 
pag ka ta pos bu mag sak ang pag pa ‐
kig su gi la non pang ka li nu ngan sa 
gub yer no ni Co razon Aqui no. Na ku ‐
long si ya sang li ma ka tuig. Sa pa na ‐
hon nga ini, ara sa ka sag sa gan ang 
BHB sa Min da nao sa mga pag sa yup 
sa in di na pa na hon nga re gu la ri sa ‐
syon kag in su rek syu nis mo ha lin sa 
ka tung-a nan sang de ka da 1980, kon 
sa diin sob ra nga na kon sentrar ang 
mga Pu lang ha nga way sa mga ba tal ‐
yon nga in di san to sa pa la pad si ni 
nga la tag nga na ka ha lit sa pag sus ti ‐
ner kag pag pa la pad sang ba seng 
ma sa. Sa uli hi, nag hi na ang su por ‐
tang ma sa kag na pa ma tud-an nga 
in di bas tan te pa ra isus ti ner ang mga 
ka da lag-an sa pa tag mi li tar sang 
uli hi nga ba hin sang de ka da 1980 
tub tob 1990. 

Nag ser bi si Ka Oris bi lang isa sa 
pi na ka ma lig-on nga ha li gi sang 
Ika du ha nga Dung ga non nga Ka ‐
hub la gan Pa nad long nga gin dek la ‐
rar sang Ko mi te Sentral sang 1992 
agud li wat nga pa lig-u non ang ba ‐
se hang mga prin sip yo sang Marxis ‐
ta-Le ni nis ta-Maois ta nga ideo lo hi ‐
ya sang Par ti do kag estra te hi kong 
lin ya si ni nga de mok ra ti kong re bo ‐
lu syon sang ban wa paa gi sa ma la ‐
wi gan nga ina way ban wa. Ma lig-on 
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si ya nga nag tin dog ba tuk sa mga 
re bi syu nis ta kag “Wa la” nga opor ‐
tu nis ta nga la kip ang pi la nga anay 
kad re sang Ko mi syon sa Min da nao 
nga sang uli hi nagtrai dor sa re bo ‐
lu syo n. 

Sa nag li gad nga du ha ka de ka ‐
da, gin pa mu nu an ni Ka Oris kag iban 
nga kau pod ang Par ti do, BHB kag 
mga re bo lu syo nar yong pwer sa sa 
Northe ast Min da nao. Nag dab dab 
ang ina way ban wa sa li ma ka re hi ‐
yon sang Min da nao sam tang na ga ‐
su nod ang BHB sa lin ya sang ma ‐
sing ki kag mai kit nga pag pa kig-a way 
ge ril ya sa ba se han sang na ga pa la ‐
pad kag na ga pa da lom nga ba seng 
ma sa. 

Bi lang pag ki la la sa aban te nga 
ina gi han sa pag pa su long sang ina ‐
way ban wa sa is la, gin nombrar si ya 
sang 2015 bi lang isa sa mga na ga ‐
pa mu no nga ku man der sang Pung ‐
sod non nga Ku mand sa Ope ra syon 
sang BHB. Sang 2016, nag tu ngod si 
Ka Oris sang im por tan te nga pa pel 
sa pag ti pon sang may isa ka ga tos 
nga kad re ha lin sa ta nan nga pang ‐
re hi yon nga ko mi te sang Par ti do sa 
bi log nga Pi li pi nas agud ilun sar ang 
ma ka say sa yan nga Ika du ha nga 
Kong re so sang PKP. Sa na sam bit 
nga kong re so, gin pi li si Ka Oris bi ‐
lang ka ta pu sang Ko mi te Sentral, 
sang Ka wa ni han Pam pu li ti ka kag 
sang Ko mi teng Ma nug pa tu man, kag 
na la kip sa mga na ga pa mu no nga 
kad re sa Ko mi syong Mi li tar kag Ko ‐
mi syon sa Min da nao. 

Bi lang li der sang Par ti do, gin ‐
tun-an kag ma lig-on nga gin da pat ni 
Ka Oris ang Marxis mo-Le ni nis mo-
Maois mo. Na ga ha tag si ya sang pa ‐
na hon sa pag ba sa kag pag reb yu sa 
kla si ko nga mga si nu la tan mi li tar la ‐
bi na ang mga gin su lat sang dung ‐
ga non nga mga li der ko mu nis ta pa ‐
re ho nan day Mao Ze dong, Ho Chi 
Minh kag Vo Ngu yen Giap. Lu bos ni ‐
ya nga gin tun-an ang ka say sa yan 
kag ma di na lag-on nga ina gi han sa 
pag lun sar sang ina way ban wa sa 
mga pung sod nga ma la ko lon yal kag 
ma lap yu dal. Pir me si ya nga na ga ku ‐
ha sang inspi ra syon sa dung ga non 

nga mga pag hi ma kas sang mga sa ‐
hing pi gos kag gi na hi mus lan sa bi log 
nga da la gan sang ka say sa yan. 

Nag ta la na si ya sang pa na hon 
kag ku sog pa ra ha na son ang ba ta on 
nga mga kad re kag Pu lang ha nga ‐
way sa ar te kag syen sya sang pag ‐
pa kig-a way ge ril ya. Nag su lat si ya 
sang mga man wal kag kur so sang 
pag ha nas pa ra sa mga upi syal kag 
ti na wo sang BHB nga gin pa mang gad 
sang daan kag bag-o nga mga ina gi ‐
han sa pag lun sar sang pag pa kig-a ‐
way ge ril ya. Pir me ni ya nga gi na si ‐
gu ro nga ti pu non ang mga kad re 
sang Par ti do sa mga da ku kag mga 
ga may nga mi ting, mga kon sul ta ‐
syon kag kum pe ren sya kon sa diin 
mau kod si ya nga na ga pa ma ti, na ga ‐
pa kig ta la ka yan kag na ga pa kig de ba ‐
te sa mga kau pod. Na ga la kat si ya 
sad to sang ma la wig nga dis tan sya 
ha lin sa isa ka pren teng ge ril ya pa ‐
kad to sa isa pa, pa ra per so nal nga 
ma si ya sat ang hi li ku ton sang mga 
ko mi te sang Par ti do kag yu nit sang 
BHB. Sa nag li gad nga mga tuig, nag ‐
pa sim pa lad si ya nga mag li bot sa bi ‐
log nga ka pu lu an pa ra mag ha tag ka ‐
pag sik kag mag pa am bit sang iya nga 
ki naa lam sa pag su long sang ina way 
ban wa. Pir me ni ya na si ling nga ka ‐
da lag-an sang ma ti pon ang mga 
kad re kag ta sa hon ang ila nga re bo ‐
lu syo nar yong hi li ku ton sa tu nga 
sang ma sing ki nga mga ope ra syon 
mi li tar. 

Ma lig-on nga ta ga pa nga pin 
sang ka pa li bu tan si Ka Oris. Isa sa 
mga una nga pag hu lag nga iya nga 
gin-or ga ni sa bi lang ak ti bis ta ang isa 
ka ak syong pro tes ta ba tuk sa isa ka 
kum pan ya sa pagtro so. Sa su lod 
sang isa ka de ka da, gin pa mu nu an 
ni ya ang mga yu nit sang BHB pa ra 
ba tu an ang mga kum pan ya sang 
mga da ku nga bur ge sya kumpra dor 
nga na ga dam bong sa ka pa li bu tan. 
Gin si gu ro ni ya nga tui gan nga mag ‐
pa ha yag sa Earth Day la bi na sa tu ‐
nga sang na ga lub ha nga kri sis sa 
ka pa li bu tan du lot sang ka pi ta lis ta 
nga anar ki ya sa pro duk syon kag 
mga ma pang ha lit nga epek to kag 
igo si ni sa eko lo hi ya sang ka li bu tan. 

Gin sak dag ni ya ang mga ak syon 
sang BHB nga na ga pa ra li sa sa mga 
ma ki nar ya kag ka sang ka pan nga 
ga mit sang mga kum pan ya sa pag ‐
mi na kag pagtro so pa ra hi mus lan 
kag was kon ang du ta kag ang pu ‐
mu lu yo. 

Pir me na ga tu ngod si Ka Oris 
sang mga tra ba ho nga na ngin ki la la 
si ya sang pub li ko. Gin ta la na si ya bi ‐
lang isa sa mga rep re sen tan te sang 
Na tio nal De mocra tic Front (NDF)-
Min da nao sa su gi la non pang ka li nu ‐
ngan sa gub yer no ni Co razon Aqui no 
sang 1986-1987. Gin-a res to si ya 
pag ka ta pos bu mag sak ang su gi la non 
pang ka li nu ngan kag gin ku long upod 
ang iban pa nga de te ni do pu li ti kal. 
Nag ba lik si ya sa so nang ge ril ya kag 
sang uli hi na ngin ta ga pa ma ba sang 
NDFP-Northe ast Min da nao, sang 
NDFP-Min da nao kag sang uli hi sang 
Ba gong Huk bong Ba yan. Gi nga mit 
ni ya ang nga lan nga “Oris” ha lin sa 
iya nga ti yo kag nag ser bi nga amay 
nga si Mau ricio Rave lo, nga si ya ang 
nag pa da ku sa iya ha lin sang si ya 
tat lo ka tuig ang edad. Na tan da an 
ni ya nga ang una nga in terbyu sa iya 
bi lang Ka Oris gin hi mo sang isa ka 
ma ma ha yag sang Bom bo Rad yo 
sang 1978. 

Bi lang ta ga pa ma ba, tu man ka ‐
da mo nga ma ma ha yag ang na ki ta ni 
Ka Oris. May mga ab yan si ya sa ku ‐
bay sang mga ma ma ha yag kag ma ‐
nu nu lat in di la mang ba ngud na ga ‐
ha tag si ya sang in terbyu tub tob 
ma sa ra ngan ni ya, kun di mas pa ba ‐
ngud per mi si ya nga ma pag ma hal, 
bi san sa mga ha ya gan nga na ga pa ‐
ha yag sang ila pag ka ngil-ad sa re ‐
bo lu syo n. Hu got ni ya nga gin su por ‐
ta han ang pag hi ma kas pa ra sa ka ‐
hil wa yan sa pag pa ma ha yag. Ba ngud 
sa iya mga pag ti ngu ha, ma da mo 
nga ma ma ha yag ang na ka sak si kon 
paa no nga ang re bo lu syo nar yong 
hub lag ma la yo sa ima hen nga mga 
“te ro ris ta”, nga pi lit nga gi na pin ta 
sang tu nay nga mga te ro ris ta—ang 
mga pa sis tang reak syu nar yo. Na ki ‐
pag dis ku syon si ya sa mga ma ma ha ‐
yag sa ka tu yu an nga ma lab-ot ang 
pub li ko kag ma pa at hag ang mga pa ‐
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nan-a wan sang re bo lu syo nar yong 
hub lag. Ang mga ma ma ha yag nga 
may ka hi ga yu nan nga ma kau pod sa 
mga pu long pang ba li ta an nga gin-
or ga ni sa ni Ka Oris ma ka pa ma tu od 
sa iya ka ris ma kag pag ka ma pai nu ‐
bu son. 

Tu nay nga sa pi hak sang iya 
pang pub li ko kag pang-or ga ni sa syon 
nga ka him ta ngan, na ga pa bi lin nga 
ma pai nu bu son nga re bo lu syo nar yo 
si Ka Oris nga gin sik way ang kum ‐
por tab le nga ka bu hi kag gin pi li ang 
ma bud lay kag ma bug-at nga ka bu hi 
bi lang kad re sang Par ti do kag ge ril ‐
yang ha nga way. Na hi mo ni ya nga 
ta ta pon ang ikaa yong la was bi san 
may per ma nen te nga sa mad ang 
ba ru kan (nga re sul ta sang in di pag ‐
bu long nga im pek syon sa bi lang gu ‐
an) paa gi sa pag pa nga bu hi nga 
limpyo kag simple. Na ga kad law si ya 
sa pa li wat-li wat nga pa ha yag sang 
mi li tar nga si ya may ba la ti an kag 
na ga hig da. Sa pang ka bi lu gan, na ‐
ga pa bi lin si ya nga maa yo ang la was 
kag ma ka su nod sa ma la wig nga lak ‐
ta nay bi san si ning nag li gad nga bi ‐
nu lan sang mga ma ni ob ra nga ge ril ‐
ya sa atu bang sang ma bas kog nga 
ope ra syon sang kaa way. Per mi nga 
na ga ku ha sang inspi ra syon kay Ka 
Oris ang mga pa ma tan-on nga Pu ‐
lang ha nga way kag mga re bo lu syo ‐
nar yo ba ngud sa pi hak sang iya ka ‐
him ta ngan me di kal kag ka ti gu la ‐
ngon pa da yon si ya nga na ga bak tas 
sa ma bud lay nga da lan sang ina way 

ban wa. 
Mo de lo nga ba na kag amay si Ka 

Oris nga lu bos nga ma di num du mon 
sa iya asa wa nga si Ka Ma ria Ma la ya 
kag sa ila du ha ka anak. Pa re ho sa 
ma da mo nga re bo lu syo nar yo, gin-
an tus ni la ang ma la wig nga pa na hon 
sang pag ka bu lag. Tu man ka ta as 
sang iya res pe to kay Ka Ma ria Ma la ‐
ya, nga isa man ka na ga pa mu no nga 
kad re sang Par ti do. 

Ma pi na lang ga on si ya sa mga 
kau pod, la bi na sa mga ba ta on. Wa ‐
la sang ku tod ang iya pag ma hal kag 
pag-u li kid sa mga kau pod kag sa 
ma sa. Per mi ni ya nga gi na si gu ro nga 
ta nan maa yo nga na ta tap. Na hi mo 
ni ya nga mag la hog bi san sa ipit nga 
sit wa syon ga ni ma da li si ya nga pa ‐
la pi tan. Si Ka Oris kau pod nga gin ‐
pa lang ga sang mga Pu lang ha nga ‐
way, sang ma sang ma ngu ngu ma, 
mga Lu mad, kag mga ma mu mu gon, 
su bong man sang nag ka la in la in nga 
sek tor sa syu dad. Pa ra sa ka dam-
an, isa si ya nga ma pi na lang ga on nga 
amay nga gi na dum dom ang mga da ‐
ku kag mga ga may nga prob le ma 
sang mga kau pod. 

Kon paa no ka ma hal si Ka Oris 
sang ma la pad nga ma sa sang ma ‐
mu mu gon kag ma ngu ngu ma amo 
na man ang ka ngil-ad sang mga da ‐
ku nga aga lon nga may du ta, sang 
mga da ku nga bur ge sya kumpra dor, 
sang mga kum pan ya sa mi na, mga 
plan ta syo n, mga bu ruk ra ta ka pi ta ‐
lis ta, mga ti ra no kag mga dik ta dor, 

kag mga pa sis ta nga te ro ris ta nga 
na ga pa bi lin sa ma pi gu son kag ma ‐
pang hi mu los nga sis te ma. Gin bu hos 
ni la ang ta nan nga mang gad kag re ‐
sor sa agud sa ma ron kag sab wa gan 
sang itom ang pag ka ta wo ni Ka 
Oris. Na ga sa li mu ang ang mga ta la ‐
wan kag wa la sang du ngog nga mga 
pa sis ta sa pag hug yaw sa ila pag pa ‐
tay kay Ka Oris. Gi na ga go ni la ang 
ila mga kau ga li ngon sa pag pa men ‐
sar nga ka ta pu san sang re bo lu syon 
ang pag pa tay ni la kay Ka Oris. Si Ka 
Oris na mis mo ang nag si ling: ma ga ‐
pa da yon ang re bo lu syon ba ngud 
ma ta rung ini. 

Sa pag ku ha ni la sa iya ka bu hi, 
nag ma di na lag-on la mang ang mga 
pa sis ta nga hi mu on nga imor tal si Ka 
Oris. Na ga ka bu hi si ya su bong sa ta ‐
gi pu su on kag pa men sa ron sang pu ‐
mu lu yong Pi li pi no nga la kip sa ila 
mga ba ga ni han kag mo de lo. Pa da ‐
yon nga gi na pu no sang iya di wa 
sang wa la na ling kang nga re bo lu ‐
syo nar yong pag ba to ang bag-o nga 
he ne ra syon sang mga kad re sang 
Par ti do kag pa ma tan-on nga Pu lang 
ha nga way. Ma ga ser bi ini nga inspi ‐
ra syon pa ra sa bag-o nga he ne ra ‐
syon nga ma ga pa da yon sang ina way 
pa ra sa tu nay nga pung sod non nga 
ka hil wa yan kag ka hil wa yan so sya l, 
du ta pa ra sa wa la sang du ta kag 
pung sod non nga in dustri ya li sa syon 
kag pa ra sa pag pa hil way sang pu ‐
mu lu yo sa ta nan nga por ma sang 
pag pa mi gos kag pag pang hi mu los.

Ma bu hi ang han du ma nan ni Ka Oris! 
Itib-ong ang su lo sang Marxis mo-Le ni nis mo-Maois mo! 
Isu long ang kaw sa sang de mok ra ti kong re bo lu syon sang ban wa! 
Isu long ang ina way ban wa tub tob sa lu bos nga ka da lag-an! 
Ma bu hi ang Ba gong Huk bong Ba yan! 
Ma bu hi ang Par ti do Ko mu nis ta sang Pi li pi nas! 
Ma bu hi ang pu mu lu yong Pi li pi no!


