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I
gi na ga wad ng Ko mi te Sentral ng Par ti do Ko mu nis ta ng Pi li ‐
pi nas (PKP) at ng Pam ban sang Ku mand sa Ope ra syon ng 
Ba gong Huk bong Ba yan (BHB) ang pi na ka ma ta as na pa ‐

ra ngal at pi na ka ma ti kas na Pu lang sa lu do kay Ka Oris (Ka ‐
sa mang Jor ge Mad los), da ting ta ga pag sa li ta ng BHB. Wa ‐
lang-a wang pi nas lang si Ka Oris ka sa ma ang kan yang me dik 
na si Ka Pi ka noong Oktub re 29, 2021 ha bang bu mib ya he si la 
pa ra sa re gu lar na tsek-ap sa ka lu su gan at pag papa ga mot. Si 
Ka Oris ay 74 na taong gu lang. 

Sa pag ka ma tay ni Ka Oris, la bis 
na nag hi hi nag pis ang buong Par ti do, 
la hat ng re bo lu syo nar yong pwer sa 
at mga kai bi gan ng re bo lu syo nar ‐
yong ki lu san. Na wa lan ng ma ha la ‐
gang kad re at li der ang Par ti do, ang 
Ba gong Huk bong Ba yan at buong 
re bo lu syo nar yong ki lu san. Ga yun ‐
pa man, wa lang da pat na ipag di wang 
ang kaa way sa pag pas lang sa kan ya. 
Ba go pa man si ya pi na tay, li bong 
ka ha li li na ang kan yang bi nig yang 
inspi ra syo n, si na nay at pi na un lad. 
Ang kan yang pag ka mar tir ay la lu ‐
pang nag bi bi gay inspi ra syon sa ka ‐
sa lu ku yang he ne ra syon na ipag pa ‐
tu loy ang de mok ra tik kong re bo lu ‐
syong ba yan sa pa ma ma gi tan ng 
ma ta ga lang dig mang ba yan. 

Ipi naaa bot ng Ko mi te Sentral 
ang ma hig pit na pa ki ki ra may nito 
kay Ka Ma ria Ma la ya na ka bi yak ni 
Ka Oris, sa ka ni lang mga anak, ga ‐

yun din sa pa mil ya at mga kai bi gan 
ni ya at ni Ka Pi ka. Ipi nag lu luk sa ng 
sam ba ya nang Pi li pi no ang ka ni lang 
pag ka ma tay. Ma tin ding ka wa lan ang 
na da ra ma ng ma la wak na ma sa sa 
pag ka ma tay ni Ka Oris, la lu na ng 
lak sa-lak sang mag sa sa ka at ma ma ‐
ma yang Lu mad na na ka dau pang pa ‐
lad ni ya sa ma hi git li mang de ka dang 
pag li ling kod bi lang re bo lu syo nar yo, 
ngu nit kaa lin sa bay, si la’y nag ngi ‐
ngit ngit sa pa ra an ng pag pa tay sa 
kan ya ng mga du wag at wa lang da ‐
ngal na mga pa sis ta. 

Ma ri in na ming ki nu kun de na ang 
Armed Forces of the Phi lip pi nes 
(AFP), par ti ku lar ang 4th Infantry 
Divi si on, sa pag pas lang kay Ka Oris 
at Ka Pi ka at ang ka su nod na mga 
ka si nu nga li ngang ipi na ka lat ng mga 
upi syal mi li tar pa ra pag tak pan ang 
ka ni lang kri men. Sa kay ng mo tor si ko 
si Ka Oris at kan yang medik at bi na ‐

bay bay ang daan mu la sa sentro ng 
ba yan ng Impa sug-ong sa pru bin sya 
ng Bu kid non pa tu ngo sa na tio nal 
highway nang si la ay am bu sin ng 
mga sun da lo ng 403rd Infantry Bri ‐
ga de. 

Na pa ka da li sa nang ares tu hin ng 
AFP ang da la wa da hil kap wa si lang 
hin di ar ma do at wa la sa ka ta yu ang 
lu ma ban. Sa ha lip, pi nas lang si la ng 
pung lo ng mga pa sis ta sa wa lang 
ka hi hi yang pag pa pa ma las ng ka ni ‐
lang ka ru wa gan. Wa la ni anu mang 
ka ra nga lan ang pu ma tay ng ka tung ‐
ga ling wa lang ka la ban-la ban. Ang 
pa ha yag na na ma tay si Ka Oris sa 
isang ar ma dong la ba nan ka sa ma 
ang isang yu nit ng BHB ay ma la king 
ka si nu nga li ngan na gi nas tu san pa ng 
mil yun-mil yong pi song ha la ga ng pa ‐
la bas na pam bo bom ba mu la sa him ‐
pa pa wid sa ka la pit na bun dok upang 
pag muk ha ing may ro ong ma tin ding 
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la ba nan. 
Ba tid na min na ang pa ka na na 

pas la ngin si Ka Oris ay per so nal na 
idi ni ri he ng ti ra no. Wa lang du da na 
ang hu ling utos na pa ta yin si Ka Oris 
ay nag mu la mis mo kay Rod ri go Du ‐
ter te. Na hu hu ma ling si Du ter te sa 
pag pas lang sa mga li der ng Par ti do 
at BHB sa ba luk tot na pa ni ni wa lang 
ma wa wa ka san ni ya ang re bo lu syon 
ka pag pi na tay ang mga li der ni to. 
Sa lu ngat di to, la lu pang pi nag ya man 
ng du go ni Ka Oris ang lu pa na pag ‐
si si bu lan at pag-uu ga tan ng mga 
ma ka ba yan, de mok ra ti ko at 
re bo lu syo nar yo. 

Na ma tay na ba ya ‐
ni si Ka Oris nang 
pas la ngin ng mga 
pa sis ta ha bang si ‐
ya’y lu ma la ban pa ra 
sa pam ban sa at 
pan li pu nang pag la ‐
ya. Hang gang sa hu ‐
ling hi ni nga, na na ti ling 
ma ta pat na ko mu nis tang 
li der at man di rig ma si Ka Oris. 
Sa ma hi git li mang de ka da, buo at 
wa lang alin la ngan ni yang inia lay ang 
kan yang bu hay pa ra sa ad hi ka in ng 
la hat ng api at pi nag sa sa man ta la ‐
hang ma ma ma yan upang umal pas sa 
pag pa pa hi rap ng im per ya lis mo, pyu ‐
da lis mo at bu ruk ra ta-ka pi ta lis mo. 

Bi lang ka ba ta ang ak ti bis tang 
es tud yan te noong maa gang ba ha gi 

ng de ka da 1970, iti nu lak si ya ng pa ‐
na wa gan pa ra sa de mok ra sya at 
pan li pu nang pag ki los pa ra ia ngat 
ang ma ma ma yan sa ka hi ra pan at 
ka gu tu man. Tu mu long si ya sa pag-
or ga ni sa ng kan yang mga kap wa es ‐
tud yan te sa Central Min da nao 
Univer sity Mu su an Cam pus sa Ma ‐
ra mag, Bu kid non. Na sa ika li mang 
taon si ya ng pag-aa ral ng ag ricul tu ‐
ral en gi nee ring nang idek la ra ang 
ba tas mi li tar noong 1972. Tu mi gil 
si ya sa pag-aa ral sa ko le hi yo at 

nagtra ba ho ka sa ma ng mga or ‐
ga ni sa syon tu lad ng Chi 

Rho at Fe de ra ti on of 
Free Far mers. 

Ina res to si ya 
noong 1974 at 
na de ti ne hang ‐
gang 1976. Ang 
pa sis tang pa ‐

nu nu pil sa ila lim 
ng ba tas mi li tar 

ang nag pa ti bay sa 
kan yang pa sya na su ‐

ma pi sa ar ma dong re bo lu ‐
syo n. Mu la pag la ya mu la sa ku lu ‐
ngan, du mi ret so si ya sa ka na yu nan. 

Su ma pi si ya sa Ba gong Huk bong 
Ba yan bi lang ka ba ta an at na pa bi ‐
lang sa isa sa unang mga iskwad ng 
Pu lang man di rig ma na nag bu kas sa 
Min da nao, par ti ku lar sa Northern 
Min da nao. Ma ha la gang pa pel ang 
gi nam pa nan ni ya sa pag la kas ng 
BHB sa mga de ka dang 1970 at 
1980. Mu la sa ii lang iskwad, lu ma ki 
ang BHB tu ngong ilang kum pan ya 
ha bang nag sa sa ga wa ng ga wa ing 
ma sa, ga wa ing mi li tar at pag lu lun ‐
sad ng mga pa ki ki ba kang an tip yu ‐
dal. Lu ma ban ang BHB pa ra sa in te ‐
res ng ma sang mag sa sa ka at ma ma ‐
ma yang Lu mad, at ipi nag tang gol si la 
la ban sa ar ma dong mga ahen te ng 
es ta do at ma la la king ka pi ta lis ta sa 
pag tot ro so, at mga kum pan ya sa 
mi na at mga plan ta syon na ku ma ‐
kam kam ng mga sa ka han at lu pa ing 
ni nu no. 

Isi nap rak ti ka ni Ka Oris ang lin ‐
ya ng Par ti do na de mok ra ti kong re ‐
bo lu syong ba yan sa pa ma ma gi tan 
ng ma ta ga lang dig mang ba yan at 

na pa tu na yan sa sa ri li ang ka was tu ‐
han ni to. Umu gat ang Par ti do at 
BHB nang ma la lim at ma la wak sa 
ka na yu nan. Di ma bi lang na mga ti po 
ng re bo lu syo nar yong or ga ni sa syong 
ma sa ang su mi bol at nag sil bing pun ‐
da syon pa ra sa pag ta ta yo ng mga 
or ga no ng ka pang ya ri hang pam pu li ‐
ti ka na na mu no at na nga si wa sa 
mga usa pin sa eko nom ya, pu li ti ka, 
edu ka syo n, kul tu ra at mi li tar mu la 
sa an tas ng bar yo pa ta as. Sa ka bi la 
ng mga ban ta ng pa sis tang pa nu nu ‐
pil, li bu-li bo ang su ma pi sa Par ti do 
upang tu mu long sa pa mu mu no sa 
dig mang ba yan. 

Na da kip si Ka Oris noong 1987 
ma ta pos bu mag sak ang pa ki ki pag-
u sa pang pang ka pa ya pa an sa gub ‐
yer no ni Co razon Aqui no. Na ku long 
si ya ng li mang taon. Sa pa na hong 
ito, na sa ka sag sa gan ang NPA sa 
Min da nao sa mga pag ka ka ma li ng 
ade lan ta dong re gu la ri sa syon at in ‐
su rek syu nis mo mu la sa ka la git na an 
ng de ka da 1980, kung saan la bis na 
na kon sentra ang mga Pu lang man ‐
di rig ma sa mga ba tal yon na hin di 
ak ma sa pa la pad ni tong la tag na na ‐
ka pin sa la sa pag sus ti ne at pag pa pa ‐
la wak ng ba seng ma sa. Sa hu li, ku ‐
mi pot ang su por tang ma sa at na pa ‐
tu na yang di sa pat pa ra isus ti ne ang 
mga ta gum pay sa la ra ngang mi li tar 
noong hu ling ba ha gi ng de ka da 1980 
hang gang 1990. 

Nag sil bi si Ka Oris bi lang isa sa 
pi na ka ma ti ti bay na ha li gi ng Ika la ‐
wang Da ki lang Ki lu sang Pag wa was ‐
to na idi nek la ra ng Ko mi te Sentral 
noong 1992 upang mu ling pag ti ba ‐
yin ang ba ta yang mga prin sip yo ng 
Marxis ta-Le ni nis ta-Maois tang ideo ‐
lo hi ya ng Par ti do at estra te hi kong 
lin ya ni to na de mok ra ti kong re bo lu ‐
syong ba yan sa pa ma ma gi tan ng 
ma ta ga lang dig mang ba yan. Ma ta ‐
tag si yang tu min dig la ban sa mga 
re bi syu nis ta at “Ka li wang” opor tu ‐
nis ta na ka bi lang ang ilang da ting 
kad re ng Ko mi syon sa Min da nao na 
ka lau na’y nag tak sil sa re bo lu syo n. 

Sa na ka li pas na da la wang de ka ‐
da, pi na mu nu an ni Ka Oris at ibang 
ka sa ma ang Par ti do, BHB at mga re ‐
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bo lu syo nar yong pwer sa sa Northe ‐
ast Min da nao. Lu ma gab lab ang dig ‐
mang ba yan sa li mang re hi yon ng 
Min da nao ha bang tu ma li ma ang 
BHB sa lin ya ng maig ting at ma la ga ‐
nap na pa ki ki dig mang ge ril ya sa ba ‐
ta yan ng pa pa la wak at pa pa la lim na 
ba seng ma sa. 

Bi lang pag ki la la sa aban teng ka ‐
ra na san sa pag su su long ng dig mang 
ba yan sa is la, hi ni rang si ya noong 
2015 bi lang isa sa mga na mu mu ‐
nong ku man der ng Pam ban sang Ku ‐
mand sa Ope ra syon ng BHB. Noong 
2016, gu mam pan si Ka Oris ng ma ‐
ha la gang pa pel sa pag ti pon ng may 
isan da ang kad re mu la sa la hat ng 
pan re hi yong ko mi te ng Par ti do sa 
buong Pi li pi nas upang ilun sad ang 
ma ka say sa yang Ika la wang Kong re ‐
so ng PKP. Sa na sa bing kong re so, 
ini ha lal si Ka Oris bi lang ka sa pi ng 
Ko mi te Sentral, ng Ka wa ni hang 
Pam pu li ti ka at ng Ko mi teng Ta ga ‐
pag pa ga nap, at naa ta sang ma pa bi ‐
lang sa mga na mu mu nong kad re ng 
Ko mi syong Mi li tar at Ko mi syon sa 
Min da nao. 

Bi lang li der ng Par ti do, ina ral at 
ma ta tag na ini la pat ni Ka Oris ang 
Marxis mo-Le ni nis mo-Maois mo. 
Nag la la an si ya ng pa na hon sa pag ‐
ba ba sa at pag re pa so sa kla si kong 
mga su la ting mi li tar la lu na ang mga 
si nu lat ng da ki lang mga li der ko mu ‐
nis ta tu lad ni na Mao Ze dong, Ho Chi 
Minh at Vo Ngu yen Giap. Pus pu san 
ni yang ina ral ang ka say sa yan at 
ma ta ta gum pay na ka ra na san sa 
pag lu lun sad ng dig mang ba yan sa 
mga ban sang ma la ko lon yal at ma ‐
lap yu dal. La gi si yang hu ma ha law ng 
inspi ra syon sa da ki lang mga pa ki ki ‐
ba ka ng mga uring api at pi nag sa sa ‐
man ta la han sa buong tak bo ng ka ‐
say sa yan. 

Nag la an si ya ng pa na hon at la ‐
kas upang sa na yin ang ka ba ta ang 
mga kad re at Pu lang man di rig ma sa 
si ning at syen sya ng pa ki ki dig mang 
ge ril ya. Nag su lat si ya ng mga man ‐
wal at kur song pag sa sa nay pa ra sa 
mga upi syal at tau han ng BHB na pi ‐
na ya man ng lu ma at ba gong mga 
ka ra na san sa pag lu lun sad ng pa ki ki ‐

dig mang ge ril ya. La gi ni yang ti ni ti ‐
yak na ti pu nin ang mga kad re ng 
Par ti do sa ma la la ki at ma li li it na pu ‐
long, mga kon sul ta syon at kum pe ‐
ren sya kung saan taim tim si yang 
na ki ki nig, na ki ki pag ta la ka yan at na ‐
ki ki pag de ba te sa mga ka sa ma. Nag ‐
la la kad si ya noon ng ma ha ha bang 
dis tan sya mu la sa isang la ra ngang 
ge ril ya tu ngo sa isa pa, upang per ‐
so nal na ma si ya sat ang ga wa in ng 
mga ko mi te ng Par ti do at yu nit ng 
BHB. Sa na ka li pas na mga taon, na ‐
ki pag sa pa la ran si ya na umi kot sa 
buong ka pu lu an upang mag bi gay 
sig la at mag ba ha gi ng kan yang kaa ‐
la man sa pag su su long ng dig mang 
ba yan. La gi ni yang na sa sa bi na ta ‐
gum pay nang ma ti pon ang mga kad ‐
re at ta sa hin ang ka ni lang re bo lu ‐
syo nar yong ga wa in sa git na ng ma ‐
tin ding mga ope ra syon mi li tar. 

Ma ta tag na ta ga pag tang gol ng 
ka li ka san si Ka Oris. Isa sa mga 
unang pag ki los na kan yang inor ga ‐
ni sa bi lang ak ti bis ta ay isang ak ‐
syong pro tes ta la ban sa isang kum ‐
pan ya sa pag tot ro so. Sa loob ng 
ilang de ka da, pi na mu nu an ni ya ang 
mga yu nit ng BHB upang la ba nan 
ang mga kum pan ya ng ma la la king 
bur ge syang kumpra dor na du ma ‐
dam bong sa ka pa li gi ran. Ti ni yak ni ‐
yang tau nang mag pa ha yag sa Earth 
Day la lu na sa git na ng lu mu lub hang 
kri sis sa ka pa li gi ran du lot ng ka pi ta ‐
lis tang anar ki ya sa pro duk syon at 
mga ma pa ni rang epek to at ta ma ni ‐
to sa eko lo hi ya ng mun do. Ipi nag ‐
tang gol ni ya ang mga ak syon ng 
BHB na nag pa pa ra li sa sa mga ma ki ‐
nar ya at ka sang ka pang ga mit ng 
mga kum pan ya sa pag mi mi na at 
pag tot ro so upang pag sa man ta la han 
at wa sa kin ang lu pa at ang ma ma ‐
ma yan. 

Pir meng gu ma gam pan si Ka Oris 
ng mga tra ba ho na na gi ging na ki ki ‐
la la si ya ng pub li ko. Iti na la ga si ya 
bi lang isa sa mga ki na ta wan ng Na ‐
tio nal De mocra tic Front (NDF)-Min ‐
da nao sa usa pang pang ka pa ya pa an 
sa gub yer no ni Co razon Aqui no 
noong 1986-1987. Ina res to si ya 
ma ta pos bu mag sak ang usa pang 

pang ka pa ya pa an at iki nu long ka sa ‐
ma ang iba pang de te ni dong pu li ti ‐
kal. Bu ma lik si ya sa so nang ge ril ya 
at ka lau na’y na ging ta ga pag sa li ta 
ng NDFP-Northe ast Min da nao, ng 
NDFP-Min da nao at ka lau na’y ng Ba ‐
gong Huk bong Ba yan. Gi na mit ni ya 
ang pa nga lang “Oris” mu la sa kan ‐
yang ti yu hin at ama in na si Mau ricio 
Rave lo, na si yang nag pa la ki sa kan ‐
ya mu la nang si ya’y tat long taong 
gu lang. Na ta tan da an ni ya na ang 
unang pa na yam sa kan ya bi lang Ka 
Oris ay isi na ga wa ng isang ma ma ‐
ma ha yag ng Bom bo Rad yo noong 
1978. 

Bi lang ta ga pag sa li ta, na pa ka ra ‐
ming ma ma ma ha yag ang na ka tag po 
ni Ka Oris. Nag ka ro on si ya ng mga 
kai bi gan sa ha nay ng mga ma ma ma ‐
ha yag at ma nu nu lat hin di la mang 
da hil nag bi bi gay si ya ng pa na yam 
hang gang ka ya ni ya, kun di hi git pa 
da hil la gi si yang ma gi liw sa ka ni la, 
ma ging sa mga ta ha sang nag pa pa ‐
ha yag ng ka ni lang pag ka mu hi sa re ‐
bo lu syo n. Ma rub dob ni yang si nu ‐
por ta han ang pa ki ki ba ka pa ra sa ka ‐
la ya an sa pa ma ma ha yag. Da hil sa 
kan yang mga pag si si kap, hin di ii lang 
ma ma ma ha yag ang na ka sak si kung 
paa nong ang re bo lu syo nar yong ki lu ‐
san ay ma la yo sa ima he ng mga “te ‐
ro ris ta” na pi lit na ipi ni pin ta ng tu ‐
nay na mga te ro ris ta—ang mga pa ‐
sis tang reak syu nar yo. Na ki pag ta ‐
las ta san si ya sa mga ma ma ma ha yag 
sa la yu ning maa bot ang pub li ko at 
mai li naw ang mga pa na naw ng re ‐
bo lu syo nar yong ki lu san. Ang mga 
ma ma ma ha yag na nag ka ro on ng 
pag ka ka ta ong ma ka sa ma sa mga 
pu long pam ba li ta ang inor ga ni sa ni 
Ka Oris ay ma ka pag pa pa tu nay sa 
kan yang ka ris ma at ka ba ba ang-lo ‐
ob. 

Tu nay ngang sa ka bi la ng kan ‐
yang pam pub li ko at pang-or ga ni sa ‐
syong ka ta yu an, na na ti ling ma pag ‐
pa kum ba bang re bo lu syo nar yo si Ka 
Oris na ti nang gi han ang kum por tab ‐
leng bu hay at pi ni li ang ma hi rap at 
ma bi gat na bu hay bi lang kad re ng 
Par ti do at ge ril yang man di rig ma. 
Na ga wa ni yang ala ga an ang ka lu su ‐
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gan ka hit may per ma nen teng pin sa ‐
la ang pan tog (na re sul ta ng di gi na ‐
mot na im pek syon sa bi lang gu an) sa 
pa ma ma gi tan ng pa mu mu hay nang 
ma li nis at simple. Na ta ta wa si ya sa 
pau lit-u lit na pa ha yag ng mi li tar na 
si ya ay may sa kit at na ka ra tay. Sa 
pang ka la ha tan, na na ti li si yang ma ‐
lu sog at na ka sa sa bay sa ma ha ha ‐
bang la ka ran ka hit ni tong nag da ang 
mga bu wan ng mga ma ni ob rang ge ‐
ril ya sa ha rap ng ma tin ding ope ra ‐
syon ng kaa way. La ging hu ma ha law 
ng inspi ra syon kay Ka Oris ang mga 
ka ba ta ang Pu lang man di rig ma at 
mga re bo lu syo nar yo da hil sa ka bi la 
ng kan yang ka la ga yang me di kal at 
ka tan da an ay pa tu loy si yang tu ma ‐
hak sa ma hi rap na lan das ng dig ‐
mang ba yan. 

Mo de long asa wa at ama si Ka 
Oris na lu bos na maa la la ha nin sa 
kan yang ka bi yak na si Ka Ma ria Ma ‐
la ya at sa ka ni lang da la wang anak. 
Tu lad ng ma ra ming re bo lu syo nar yo, 
ti ni is ni la ang ma ha ha bang pa na hon 
ng pag ka ka wa lay. Na pa ka ta as ng 
kan yang res pe to kay Ka Ma ria Ma ‐
la ya, na isa ring na mu mu nong kad re 
ng Par ti do. 

Ma pag ma hal si ya sa mga ka sa ‐
ma, la lu na sa mga na ka ba ba ta. Wa ‐
lang ma pag sid lan ang kan yang pag ‐
ma ma hal at pag-a la la sa mga ka sa ‐
ma at sa ma sa. La gi ni yang ti ni ti yak 
na la hat ay ma hu say na na pa pa nga ‐
la ga an. Na ga ga wa ni yang mag bi ro 
ka hit sa gi pit na sit wa syon ka ya’t 
ma da li si yang ma ka pa la ga yang loob. 
Si Ka Oris ay ka sa ma na mi na ma hal 
ng mga Pu lang man di rig ma, ng ma ‐
sang mag sa sa ka, mga Lu mad, at 
mga mang ga ga wa, ga yun din ng iba’t 
ibang sek tor sa syu dad. Pa ra sa ma ‐
ra mi, isa si yang ma pag ma hal na 
ama na inaa la la ang ma la la ki at ma ‐
li li it na ala la ha nin ng mga ka sa ma. 

Kung gaa no ka ma hal si Ka Oris 
ng ma la wak na ma sa ng mang ga ga ‐
wa at mag sa sa ka ay si ya na mang 
poot ng ma la la king pa ngi no ong 
may lu pa, ng ma la la king bur ge sya 
kumpra dor, ng mga kum pan ya sa 
mi na, mga plan ta syo n, mga bu ruk ‐
ra tang ka pi ta lis ta, mga ti ra no at 
mga dik ta dor, at mga pa sis tang te ‐
ro ris tang nag pa pa na ti li sa ma pang-
a pi at ma pag sa man ta lang sis te ma. 
Ibi nu hos ni la ang la hat ng ya man at 
re kur so upang si ra an at sa bu yan ng 

itim ang pag ka tao ni Ka Oris. Na hi ‐
hi bang ang mga du wag at wa lang-
da ngal na mga pa sis ta sa pag bu bun ‐
yi sa ka ni lang pag pas lang kay Ka 
Oris. Inuu lol ni la ang ka ni lang mga 
sa ri li sa pag-ii sip na ka wa ka san ng 
re bo lu syon ang pag pas lang ni la kay 
Ka Oris. Si Ka Oris na mis mo ang 
nag sa bi: mag pa pa tu loy ang re bo lu ‐
syon da hil ito’y ma ka ta ru ngan. 

Sa pag sak lot ni la sa kan yang bu ‐
hay, nag ta gum pay la mang ang mga 
pa sis ta na ga wing imor tal si Ka Oris. 
Na bu bu hay si ya nga yon sa pu so at 
isip ng sam ba ya nang Pi li pi no na ka bi ‐
lang sa ka ni lang mga ba ya ni at hu ‐
wa ran. Pa tu loy na pi nu pus pos ng 
kan yang di wa ng di-na ti ti nag na re ‐
bo lu syo nar yong pag la ban ang ba ‐
gong he ne ra syon ng mga kad re ng 
Par ti do at ka ba ta ang Pu lang man di ‐
rig ma. Mag si sil bi itong inspi ra syon 
pa ra sa ba gong mga he ne ra syon na 
mag pa pa tu loy ng la ban pa ra sa tu nay 
na pam ban sang ka sa rin lan at pan li ‐
pu nang pag la ya, lu pa pa ra sa mga 
wa lang lu pa at pam ban sang in dustri ‐
ya li sa syo n, at pa ra sa pag pa pa la ya 
ng ma ma ma yan sa la hat ng an yo ng 
pang-aa pi at pag sa sa man ta la. 

Ma bu hay ang ala la la ni Ka Oris! 
Itang hal ang su lo ng Marxis mo-Le ni nis mo-Maois mo! 
Isu long ang ad hi ka in ng de mok ra ti kong re bo lu syong ba yan! 
Isu long ang dig mang ba yan hang gang ga nap na ta gum pay! 
Ma bu hay ang Ba gong Huk bong Ba yan! 
Ma bu hay ang Par ti do Ko mu nis ta ng Pi li pi nas! 
Ma bu hay ang sam ba ya nang Pi li pi no!


