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Ibagsak ang tiraniko nga si Duterte!  
Kab-uton ang pinakataas nga rebolusyonaryong  

inisyatiba sa pagpa-asdang sa gubat sa katawhan! 
Mensahe sa Negros Island Regional Party Committee isip pagsaulog sa ika-52  

nga tuig nga kasumaran sa pagkatukod sa Partido Komunista ng Pilipinas 
Disyembre 26, 2020 

Ang Negros Island Regional 
Party Committee (NIRPC) 
niduyog sa kinatibuk-ang re-
bolusyonaryong kalihukan sa 
katawhan sa Negros ug lukop 
nasud sa militanteng pagsau-
log sa ika-52 nga tuig sa 
kasumaran sa subling 
pagkatukod sa Partido 

Komunista sa Pilipinas.  
   Kuyog ning atong selebra-
syon mao ang hugot nga pa-
salig nga tuldokan ang tray-
dor, mapahimuslanon ug sa 
binulto nga pagpatay nga mga 
pamaagi sa tiraniko kag boang 
nga si Duterte.  
   Ato kining pagabuhaton 

uban ang kanunay’ng nagabag
-ong pasalig na malagsikon 
nga itaas ang bandera sa 
demokratikong rebolusyon sa 
katawhan ug ang sosyalistang 
tinguha ngadto sa abante ug 
taas nga ang-ang.  
   Atong hinuklugan ang mga 
tudlo sa kaagi sa subling 
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Nagapasalamat ang Ang 
Paghimakas sa mga  

kontribusyon agud mangin 
madinalag-on ang ini nga 
isyu. Sa pagpauswag sang 

aton Ang Paghimakas,  
ginapangabay sa tanan nga 
bumalasa nga padayon nga 
mag-amot sang mga balita, 
piktyur, istorya kag iban pa 
nga sinulat. Nagapangayo 
man kami sang inyo mga 

suhestyon kag komentaryo 
paano pa gid ini  

pauswagon. 

angpaghimakas@yahoo.com 

negrosrevportal.wordpress.com 

fb.com/angpaghimakasnegros 

 pagkatukod sa Partido ubos 
sa giya sa Marxismo-
Leninismo-Maoismo (MLM) 
niadtong 1968, dungan sa 
atong paghatag og bili sa mga 
ideolohikal, pulitikal, ug or-
ganisasyunal nga mga tahas 
ning 2020, ang tuig nga naka-
atubang ta og mga way sama 
nga hagit nga gisabwag sa 
pasista ug kontra-
rebolusyonaryong 
pagpanghadlok sa rehimeng 
Duterte, ug sa kasamtangang 
kahimtang nga epekto sa kali-
butanhong pandemya.  
   Nagpakita sa ilang tinud-
anay nga pag-alagad sa 
hinanali ug malungtarong in-
teres sa katawhang nagtikad 
taliwala ning nagkalisud nga 
panahon ang pipila sa mga ka-
dre ug sakup sa Partido dinhi 
sa isla, mga Pulang kumander 
ug manggugubat ubos sa Apo-
linario Gatmaitan Command – 
New People’s Army (AGC-
NPA) ug ang mga alyadong 
pwersa ug higala sa National 
Democratic Front of the Phil-
ippines (NDFP) dinhi sa Ne-
gros.  
   Kanunay, sa tanang 
panahon, sila maisugon sa 
ilang pagbatuk sa mala-
demonyong pamunuan ni 
Duterte.  
   Wala’y undang ilang mga 
paningkamot aron makatampo 
sa nasudnong pag-asdang sa 
gubat sa katawhan aron sa 
nasudnong kalingkawasan ug 
demokrasya.  

   Gikan sa ilang han-ay ang 
mga bag-ong martir ug bayani 
sa rebolusyon, kinsang kina-
tas-ang sakripisyo alang sa 
kontra-imperyalista, kontra-
pyudal ug kontra-pasistang 
pakigbisog, ato karong gita-
gaan sa atong kinatas-ang 
pag-ila ug pagsaludo.  
   Ang handumanan sa ilang 
panulondon nga kinabuhi 
nilang Apolinario Gatmaitan, 
Leonardo Panaligan, Roselyn 
Jean Pelle, Armando Suma-
yang Jr., Rachelle Mae 
Palang, ug uban pang mga 
nag-una kanato ang magpa-
init ug magsugnod sa atong 
rebolusyonaryo nga diwa. 
   Atong handumon ug salu-
dohan sila Jerry Catalogo, Za-
ra Alvarez, Dr. Mary Rose 
Sancelan ug ubang mga di-
armadong kampeyon alang sa 
katilingbanong hustisya, ta-
whanong katungod ug matuod 
nga pag-alagad sa katawhan 
dinhi sa Negros, nga tungod 
lamang sa ilang kaisug ug 
dedikasyon, gipatay sa mga 
wala’y kasing-kasing nga mga 
mang-iihaw ning gobyerno.  
   Wala’y pag-atras natong 
kab-uton ang rebolusyonaryo 
nga hustisya ug kasulbaran sa 
ilang mga kamatayon.  
   Ang NIRPC nagahatag sa 
iyang pulang saludo sa mga 
kadre sa CPP Central Commit-
tee nga sila Julius ‘Ka Nars’ 
Giron, Eugenia ‘Ka Eugene’ 
Magpantay ug Agaton 
Topacio, ug ang NDFP Peace 

Consultant sulod sa taas nga 
panahon nga si Randall 
Echanis.  
   Katalirungan sa gidugayon 
sa Partido mismo ang 
panahon nga ilang gihatag 
ang ilang kinabuhi sa rebo-
lusyon, ila kining gialagaran 
hangtud sa ilang kamatayon 
sa kamot sa mga pasistang 
mersenaryo ni Duterte, nga 
mabangis lamang kung dili 
armado ang kontra.  
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   Sa ilang pag-alagad isip mga 
sakop sa Executive Committee 
sa Central Committee, sila Ka 
Nars ug Ka Eugene, sa usa ka 
higayon, nahimong bililhon sa 
paghatag og giya sa pamunu-
an sa Partido ning atong isla 
pinaagi sa pagpanday sa kina-
kusgang proletaryadong pa-
naghiusa sa rehiyon.  
   Sa panultihon pa dinhi sa 
Negros, kadtong naghatag sa 
ilang kinabuhi alang sa ka-
tawhang linupigan, ang ilang 
kamatayon daw susama sa 
gibug-aton sa Mt. Kanlaon.  
   Atong giawhag ang tanang 
kolektiba sa Partido, tanang 
yunit sa NPA ug mga organ-
isasyong masa dinhi sa re-
hiyon sa pagpahigayon og mga 
panagpundok mahitungod sa 
pamulong sa ika-52 nga tuig 
kasumaran sa Partido nga 
giluwatan sa CC. 
   Mahinungdanon nga atong 
makab-ot ug magiyahan sa 
sakto gamit ang pagtuki sa 
Partido sa kasamtangang 
kahimtang sa krisis ug 
pagkabangkarote sa kapital-
istang sistema ug unsa’y 
epekto niini nga sistema sa 
pamunuan sa tagsa-tagsa ka 
nasud hilabi na dinhi sa Pilipi-
nas.  
   Ang COVID-19 nga pande-
mya, usa ka pait nga resulta 
mismo sa imperyalistang 
pagpahimulos ug kagubot, 
wala lamang gihubaran ang 
gitas-on ug gilawmon sa nag-
lungtad nga krisis apan iya 

usab paspas nga napasamot 
sulod sa mas mubo nga 
panahon.  
   Tungod usab sa kapakyas sa 
mga imperyalistang gahum 
lakip na ang iyang mga ne-
okolonyal nga mga estado sa 
pagpagaan sa epekto sa krisis 
ngadto sa hut-ong mamumuo 
ug sa tanang katawhan sa kal-
ibutan, ug tungod usab sa 
iyang nagkagrabeng kapa-
kyasan sa pagpamuno sa 
karaang pamaagi atong ma-
atngan ug makita sa kapun-
awpunawan nga mabuhi pag-
usab ang kalagsik sa kontra-
imperyalistang pakigbisog ug 
hilabi na ang kalibutanhong 
rebolusyon sa proletaryo.  
   Mahinungdanon nga ang 
mga subhetibong pwersa sa 
rebolusyon dinhi sa Negros 
maghiusa kabahin sa mga 
hinanali nga tahas sa pakig-
gubat nga giyagyag sa Par-
tido ning partikular nga gu-
bot nga yugto sa krisis sa 
alang-alang kolonyal ug 
alang-alang pyudal nga 
sistema. 
   Ang mga hakug nga neo-
liberal nga patakaran naga-
lungtad gihapon isip maoy 
tigdumala sa binulto nga 
pagbaligya sa mga bunga sa 
atong tingusbawan ngadto 
sa mga karaan ug bag-ong 
imperyalistang agalon.  
   Nagkadaghan sa nagtikad 
nga katawhan ang anaa na 
karon sa mas nagka-grabeng 
kahimtang sa kagutom ug 

kahikawan.  
   Gipalugwa sa pandemya ug 
sa pagkusu-kuso sa lain-laing 
mga katalagman ang duha ka 
butang nga daw nahimugso 
isip kaluha: ang tatak nga 
kriminal nga pagpasagad sa 
gobyerno ug ang wala’y kuka-
uwaw nga burukratikong 
pagpangawkaw.  
   Pinaluyohan sa bag-ong na-
panday nga terror law o ba-
laudnon sa estadong 
pagpanghadlok ug ang bi-
nilyon nga pesos sa panud-
lanan, giwara-wara ug gi-
gamit ang kinatibuk-ang 
kusog sa estado aron sa pag-
tanom og kahadlok sa ka-
tawhan, pagkontrolar sa 
konserbatibong oposisyon, 
pagpahilom sa bisan kinsang 
musulay sa paggamit sa ilang 
katungod sa pagbatok. 
   Wala’y laing tumong si 
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Duterte ug ang burukrasya 
nga militar nga karon 
naglangkub sa tanang ahen-
sya sa reaksyunaryong go-
byerno pinasikad sa ‘kinatibuk
-an sa nasud’ nga pasistang 
doktrina sa pagpamig-ot, 
kundili ang ilang hugaw nga 
kontra-rebolusyonaryong 
gubat batok sa armadong re-
bolusyon ug sa mga ligal dem-
oktratikong kalihukan sa ka-
tawhan.  
   Naluro si Duterte sa 
pagpahanaw sa mga pwersa 
sa nasudnong demokrasya 
tungod kay para niya, sila ang 
labing dakong babag ug hagit 
batok sa iyang ambisyon nga 
magpabilin sa panggamhanan 
bisan pa man mapupos na kini 
karong 2022, makalikay sa 
mga kasong kriminal ug maka-
pangawkaw nga wala’y babag 
alang sa iyang pamilya, sa 
iyang mga higala, piniling oli-
garkiya, mga kontra-
komunista nga armadong 
hunta, mga kumpadre sa 

kriminal nga buhat ug lakip na 
usab ang mga nanglabay nga 
hari-hari sa pagpangawkaw 
sa mga nangaging rehimen.  
   Ang pasistang pagpanghad-
lok ni Duterte wala nagpakita 
sa iyang gahum kundili nag-
iwag pa hinuon sa mga liki sa 
iyang gahum, nagpasundayag 
sa iyang nagkagrabeng ka-
huyang, pulitikal na pagkalahi 
ug pag-inusara, ug ang kawad
-on sa paglaum nga tipik sa 
usa ka nagtinga nga hari-hari 
ug boang nga nahadlok ug 
naglikay sa katawhan.  
   Hangtod padayong 
hangupon sa rehimeng US-
Duterte ang paggamit sa ka-
mot nga asero batok sa iyang 
katawhan, hangtud 
magpadayon kini sa paghikaw 
sa katawhan sa bisan pinaka-
bastanteng kahigayunan sa 
pagkabuhi, magkadaghan sa 
gatusan ngadto sa liboan sa 
halapad nga masang gipahi-
muslan ug linupigan ang mu-
hangop sa pagkamaki-

angayon ug panginahanglan 
dili lamang sa pagsalmot sa 
protesta sa kadalanan, apan 
labaw sa tanan sa pagsud-ong 
sa dalan sa armadong pakig-
bisog.  
   Nagahatag og pinaka-
paborableng kahigayunan ang 
kuyanap nga kahimtang alang 
sa nasudnon demokratikong 
rebolusyon.  
   Pinasikad niini, ang Partido 
kinahanglan kab-uton ang 
pinakataas nga inisyatiba sa 
paghupot sa mga hinagiban sa 
armadong pakigbisug ug sa 
nagkahiusang prente, sa 
pagpapangulo sa minilyong 
katawhan sa ilang wala’y ka-
hadlok ug malanatong pakig-
bisog batok sa tiraniya ni 
Duterte ug sa kontra-
rebolusyonaryong gubat, ug 
sa pagpundok sa tanang 
pwersa nga gikinahanglan 
aron mataas ang ang-ang sa 
malanatong gubat sa ka-
tawhan ngadto sa istratehi-
kong depensiba.  

Tinibuok nga rebolusyonaryong pag-asdang taliwala sa tibuok-
gahum nga kontra-rebolusyonaryong gubat 

Nagpabiling wala’y kahadlok ang CPP sa rehiyon sa pagpan-
gulo sa rebolusyonaryong kalihukan sa katawhan sa duha ka 
probinsya sa Negros.  
   Nakab-ot sa Partido ang pipila ka mga ideolohikal, pulitikal 
ug organisasyunal nga mga kadaugan dinhi sa isla ning tuiga 
bisan pa man nag-atubang kini sa wala’y hunong nga 
pasistang pag-atake ug uban pang bag-ong praktikal nga 
mga hagit nahisubay sa pandemya ug sa militaristang 
pagdumala ni Duterte sa maong hulga sa panlawas.  
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   Gigiyahan sa MLM, ang mga 
kadre ug sakop sa Patido nan-
ingkamot nga makanunayong 
magkutlo og mga pagtulun-an 
gikan sa rebolusyonaryong 
kasinatian ug sa pagpataas 
ning mga rebolusyonaryong 
teorya aron epektibong magi-
yahan ang padayong paglam-
bo sa rebolusyonaryong prak-
tika.  
   Lakip sa mga tatak ning tui-
ga sa ideolohikal na gimbuha-
ton dinhi sa rehiyon mao ang 
natala nga pagsaka sa mga 
nakalampos sa batakan ug in-
termedya nga mga kursong 
Pampartido (BKP ug IKP) ug 
ang malampuson nga 
pagpahigayon sa Rehiyunal 
nga kunperensya sa Partido 
kabahin sa rebolusyonaryong 
gimbuhaton kalabot sa 
edukasyon.  
   Ning Agosto lamang, adu-
na’y 55 ka mga sakop sa mga 

lokal nga sangay sa Partido ug 
Pulang manggugubat sa 
Southeast Negros Front ang 
nisalmot sa BKP. 
   Sa Central Negros Front, 
aduna’y mukabat dul-an sa 
usa ka gatus nga mga sakop 
sa Partido nga gibahin-bahin 
sa lain-laing hugna ang na-
kalampus sa IKP.  
   Sa niaging Enero, adunay 
usa ka hugna sa mga rehi-
yunal nga kadre ang nakalam-
pos sa Abanteng Kurso sa 
Partido.  
   Gipahigayon na sa pipila ka 
yunit sa Partido ang mga por-
mal nga pulong-pulong sa mga 
mayor nga konklusyon gikan 
sa 25 ka tuig nga pagsumada 
sa rehiyon.  
   Nagahatag kini sa pipila ka 
mga kadre og mas tataw nga 
teoretikal nga dagway sa re-
bolusyonaryong kasinatian sa 
rehiyon, naghiusa kanila sa 

batakang prinsipyo sa Partido 
ug nag-giya kanila sa mga bag
-ong mga nakab-ot nga ka-
daugan pinaagi sa mga 
gimbuhaton sa kabanikanhan 
ug sa kalungsuran.  
   Determinado sa pagpatu-
man sa heneral na puli-
tikanhong linya sa demo-
kratikong rebolusyon sa ka-
tawhan pinaagi sa malana-
tong gubat sa katawhan ang 
Partido, ang NPA ug ang rebo-
lusyonaryong aktibistang ma-
sa sa isla. 
   Isip ika-upat nga kinadak-
ang isla ug isip balwarte sa 
pagmonopolisa sa kayutaan 
ug sa hacienda nga sistema, 
ang Negros nagpabilin hang-
tod karon isip tabunok nga 
katilingbanon ug pisikal na 
kayutaan diin sayon matukod 
ang mga prenteng gerilya ug 
mapalambo sa tuyo nga ipatu-
man ang rebolusyong agraryo 
ug pagpahigayon og halapad 
ug nagkakusog nga gerilyang 
pakig-gubat base sa nagkala-
pad ug nagkalalom nga 
baseng masa.  
   Ang 302nd ug 303rd nga bri-
gade sa Armed Forces of the 
Philippines nagpasiatab nga 
ang NPA sa Negros nedemor-
alisa ug nawad-an og bili isip 
resulta kuno sa ilang gitawag 
og dinaghan nga pagtahan sa 
mga Pulang manggugubat ug 
pagkasikop sa mga giingong 
taas nga mga opisyal sa kali-
hukan.  
   Apan, klaro ug tataw kaayo 
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nga kining tanan mga bakak 
lamang nga kanunay nilang 
gamiton ug gipamatud-an kini 
sa naangkon nga paglapad sa 
lima ka prenteng gerilya sa 
rehiyon sa hisgutanan sa ihap 
sa mga full-timer nga arma-
dong sakop, nga sa usa ka 
prente nitala kini og pagsaka 
nga mukabat sa di mumenos 
sa usa ka platun.  
   Kung gali kita magpasala-
mat sa AFP, tungod sila ang 
rason nga nagkadaghan, 
nagkalapad ug nagkakusog 
ang sundalo sa katawhan din-
hi sa Negros.  
   Sa inadlaw nga 
pagpahigayon sa ilang mga 
tahas subay sa ‘Sauron’ nga 
naglakip sa pagpangred-tag, 
pagpanakop, pagpanagmal ug 
pagpatay sa mga sibilyan, ki-
ning mga hanggaw nga 
pasista wala kahibaw nga sila 
mismo nagduot sa katawhan 

nga muhangop sa lain-laing 
porma sa pakigbisog lakip na 
ang pagsalmot sa armadong 
pakigbisog kuyog sa NPA. 
   Inabagan sa mga Yunit Mili-
tia, ug nagdawat sa halapad 
nga suportang masa, ang NPA 
nagpalahutay og mahinung-
danong armado pulitikal nga 
presensya sa isla.  
   Tungod niini, ang AFP 
nagdestino og superyor nga 
puwersa nga karon anaa na sa 
di mumenos, napulo ka field 
combat battalions, lakip na 
ang mga auxiliary ug ispesyal 
ug rehiyunal nga mga yunit sa 
Philippine National Police 
(PNP). 
   Kining nahisgutang puwersa 
sa kaaway naka-angkon og 75 
ka patay, gikan sa di mumenos 
nga 30 ka taktikal nga opensi-
ba ug mga pagsilot nga gi-
lunsad sa mga yunit gerilya sa 
AGC gikan Enero hangtod 

Disyembre 2020.  
   Ang mga arma-
dong opensiba sa 
NPA ug ang mga 
pagpatuman sa 
mga hukom sa re-
bolusyonaryong 
hukmanan sa ka-
tawhan nagadasig 
ug nagpalagsik sa 
katawhan aron 
barugan ang ilang 
mga katungod ug 
kaayuhan ug 
makighiusa sa ha-
lapad nga kontra-
Duterte nga kali-

hukan sa katawhan.  
   Apan kuwang pa ang 20 ka 
high-powered ug low-powered 
nga mga armas de fuego nga 
nasakmit sa AGC sa tuig 2020  
ug nagkinahanglan magda-
ghan sa pipila ka pilo pinaagi 
sa pagpahigayon og mas da-
ghang taktibal nga opensiba 
aron ma-armasan ang 
nagkataas nga ihap sa mga 
maayong anak sa katawhan 
nga misalmot ug padayon na-
gasalmot sa NPA. 
   Sa mga pipila ka higayon 
ning tuiga, kinuyugan sa 
pakigtambayayong sa lain-
laing cuerpo  sa Regional Op-
erational Command, nakapa-
higayon ang mga prente og 
batakang kurso sa politico-
militar nga pagbansay ug 
ubang kurso sa pagbansay sa-
ma sa combat medics, medical 
officers ug intelligence opera-
tives.  
   Sa bulan sa Marso ug Abril, 
ang AGC istriktong nagsubay 
sa mga patakaran sa unilat-
eral nga ceasefire nga gilu-
watan sa CPP-NPA-NDFP isip 
pagtubag sa kalibutanong 
panawagan sa United Nations 
aron temporaryong hunongon 
ang tanang armadong kagu-
bot subay sa pagkuyanap sa 
pandemya.  
   Hugtanon nilang gisanong 
ang kamandoan, pinaagi sa 
paglikay og engkwentro tali sa 
AFP bisan pa man sa 
kadaghang higayon nga ang 
kaaway agresibong namikil ug 
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klarong paglapas sa ilang 
kaugalingong ceasefire nga 
giluwatan sa Malacanang ni-
adtong susamang panahon 
usab.  
   Nasulod sa gitugutang 
pagpahigayon sa aktibong de-
pensa sa NPA ang engkwen-
tro nga nahitabo niadtong 
Abril 2020 tali sa usa ka 
platun sa AGC ug sa mga ele-
mento sa 94th Infantry Bat-
talion nga niresulta sa ka-
matayon sa tulo ka sakop sa 
AFP. Wala kini nakalapas sa 
bisan unsang lagda sa cease-
fire.  
   Bisan pa man mas bug-at 
ang mga naangkon nga 
kalampusan sa AGC ning tui-
ga kumpara sa mga kapa-
kyasan niini nga nabuhat sa 
pipila ka yunit sa lain-laing 
hugna ning tuiga, ang mga 
gerilya na puwersa sa Isla se-
ryosong nikutlo og pagtulun-
an gikan sa mga kasinatian ug 
naningkamot aron mapalam-
bo ang mga aspeto sa ilang 
militar ug pulitikal nga 
gimbuhaton.  
   Amgo nga adunay pangi-
nahanglan aron mahiusa ang 
rebolusyonaryong armadong 
pakigbisog tali sa tinud-anay 
nga reporma sa yuta ug ang 
pagtukod sa baseng masa ug 
mga organo sa gahum pamu-
litika, ang NIRPC nagluwat 
niadtong Enero og usa ka 
tibuok-tuig nga plano para sa 
usa ka kontra-pyudal nga 
kampanya sa tibuok isla sa 

Negros.  
   Apan tungod sa pag-abot sa 
pandemya, may pag-usab sa 
tum-ok sa maong plano.   
   Bisan pa man, ang tanang 
prenteng gerilya sa Negros 
nisanong sa nasudnong pana-
wagan sa Partido aron igahin 
ang tanang rebolusyonaryong 
paningkamot aron mata-
bangan ang katawhan nga 
makabarug batok sa COVID-
19 nga krisis.  
   Sa North Negros Front, 
nagpadagan og kampanya 
pinaagi sa pag-apud-apod og 
mga basahon bahin sa COVID
-19.  
   Ang mga armadong yunit 
pampropaganda ug mga lider 
sa lain-laing hugpong sa mag-
uuma naghatag og tambag sa 
mga banay sa mga kabus nga 
mag-uuma kung unsaon 
pagpadayag sa ilang 
katungod nga makadawat sa 
tabang pinansyal gikan sa 
ahensya sa gobyerno nga 
ulahi na kayo, gihimong gata-

san sa mga korap ug labaw sa 
tanan kulang.  
   Ang mga organisador sa 
umahan sa Southwest Negros 
Front ni-abag sa mga pamilya 
sa lain-laing pundok sa kaba-
rangayan sa pagplano sa mga 
masang aksyon aron pan-
inglon ang ayuda nga pagka-
on gikan sa lokal nga 
reaksyunaryong gobyerno.  
   Ang kampanya sa kolek-
tibong hinanali nga produksy-
on sa pagkaon, inubanan sa 
paghimo og mga herbal na 
medisina gipahigayon na sa 
pipila ka erya sa mga sonang 
gerilya bisan wala pa nag-
angkon ang Department of 
Agriculture nga aduna’y da-
kong posibilidad nga magku-
wang sa pagkaon ang nasud.  
   Aduna’y mga higayon diin 
gisulayan ang pagduol sa mga 
tradisyunal nga grupo ug mga 
institusyon, ug bisan ang mga 
higala sa lokal nga panggam-
hanan ug nasudnong buhatan 
aron sa pagsud-ong sa ilang 
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pakigtambayayong alang sa 
mga kampanya sa katawhan 
kabahin sa COVID-19 sa kab-
anikanhan.  
    Naglibot sa tanang prenteng 
gerilya ang mobile nga klinika 
sa lumulupyo nga 
ginpangunahan sa mga med-
ikal nga opisyales ug istap sa 
NPA. Isa sa pinakamalam-
puson niini ang napahigayon 
sa Central Negros Front kung 
sa diin di mumenos sa dos mil 
ka lumulupyo ang natsek-ap 
ug natambalan sulod sa 
usa ka hapon lamang, 
usa ka kalampusan nga 
naka-angkon og dakong 
pagdayeg sa tanang mga 
bantugan ug inilang 
propesyunal sa hisguta-
nang panlawas sa 
kasyudaran.  
   Bisan pa man sa ubay-
ubay nga dalaygong re-
sulta, ang rehiyunal nga 
mga paningkamot sa 
kolektibong kampanya sa 
katawhan batok sa 
COVID-19 nga krisis kay 
nagkinahanglan og mas hala-
pad ug malungtarong mga tin-
guha.  
   Gikinahanglan nga mas na-
hisubay kini sa mga praktikal 
nga tumong sa kontra-pyudal 
ug kontra-pasistang pakig-
bisog sa katawhan ug sa mga 
tahas sa pagpapaspas ug 
pagpalapad sa pagtukod og 
rebolusyonaryong baseng ma-
sa.  
   Ang mga hamtung ug bag-

ong rebolusyonaryong puwer-
sa sa Negros karon nagpa-
ambit sa mas lalum nga kahi-
balo sa mga kasinatian sa 
Partido sulod sa pipila na ka 
dekada sa nataran sa 
pagpanday og nagkahiusang 
prente dinhi sa rehiyun. 
   Sila mas nagkahiusa ug mas 
naka-subay sa mga gimbuha-
ton sa nataran sa ekonomiko 
ug pulitikanhong pakigbisog 
sa lain-laing patriyotiko ug 
progresibong pundok. 

   Tunga-tunga sa padayong 
pasista nga pag-atake, adu-
na’y mga natala nga mga bag-
ong nakab-ot sa nataran sa 
ligal demokratikong kali-
hukang masa partikular sa 
sektoral nga pag-organisa,  
multi-sektoral nga lihok-
protesta, sa pagtukod og ha-
lapad nga kontra-pasistang 
nagkahiusang prente ug sa 
hisgutanan sa mga gimbuha-
ton kalabot sa kalibutanhong 
panaghiusa.  

   Kini hustong nahisubay usab 
sa mga paningkamot para ba-
tukan ang konserbatismo ug 
sektaryanismo.  
   Gimobilisa ang mga ma-
mumuo sa tubuhan ug uban 
pang han-ay sa mag-uuma, 
mga mamumuo, ug mga kabus 
sa dakbayan pinaagi sa mga 
kampanya nga nagap-
anawagan para sa pagtaas sa 
suhulan, yuta’ng umahan, 
abang sa yuta ug pagtugot sa 
pagpalata sa mga utang, sub-

sidiya ug ayuda, libreng 
serbisyo nga panlawas 
ug uban pang maki-
angayong panawagan 
sa panahon sa grabeng 
krisis ekonomiya ug 
panahon sa pandemya.  
   Nakadawat kini og 
lapad nga suporta sa 
mga kabatan-onang in-
telektwal sa 
kasyudaran ug mga 
propesyunal ug malam-
puson kini sa 
pagpahimulos sa social 

media para sa pagpakuyanap 
sa kontra-pasista nga propa-
ganda.  
   Mas nalambigit ang mga lid-
er sa Simbahan sa panawagan 
nga maghiusa ang katawhan, 
sulongon ang kasulbaran ug 
kapangakuhan sa nagkataas 
nga ihap sa mga biktima sa 
estado.  
   Sa mga musunod nga bu-
wan, gipanlantawan nga mas 
musalmot pa ang mga pro-
gresibo ug patriyotikong 
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puwersa sa rehiyon sa mga 
kontra-pasista, kontra-pyudal 
ug kontra-imperyalista nga 
mga kampanyang masa ug 
pakigbisog, pinaagi man kini 
sa dayag nga mga masang 
paglihok o sa tinago nga mga 
buhaton sa pakigbatok hilabi 
na nga aduna’y paningkamot 
ang rehimeng US-Duterte nga 
himuong iligal ang mga dayag 
nga demokratikong organ-
isasyong pang-masa, mga al-
yansa, mga partido ug mga 
institusyon.  
   Bisan pa man, naningkamot 
ang nasudnon demokratikong 
puwersa sa rehiyon nga ihiusa 
ug dal-on ang bulto sa ka-
tawhang nagtikad, mga ma-

mumuo ug mag-uuma, ang 
peti-burgesya sa kalungsuran, 
hatunga nga puwersa ug mga 
taktikal nga kaalyado nga naa 
sa oposisyon sa tuyo nga mas 
makapahigayon og mas 
dagkong masang paglihok ang 
nagkalapad nga kontra 
pasistang kalihukan nga ang 
tinguha mao ang pagpalagpot 
sa puwesto ni Duterte ug ang 
pag-asunto niini sa iyang mga 
krimen batok sa katawhan.  
   Ang Partido dinhi sa Negros 
ninghupot ug gipraktika ang 
prinsipyo sa demokratikong 
sentralismo, pagbatok sa bu-
rukratismo ug ultra-
demokrasya, ug naningkamot 
sa matag panahon alang sa 

solido nga organisasyunal nga 
panaghiusa.  
   Padayon nga nagkakusog, 
nakadani og gatusan ka mga 
bag-ong sakop gikan sa han-
ay sa mga Puwang manggug-
ubat ug mga abanteng aktibi-
sta sa rebolusyonaryong kali-
hukang masa nga gikan sa 
mga patriyotiko ug pro-
gresibong hut-ong ug han-ay.  
   Nagkadaghan ang mga ka-
dre nga gibansay ug gipalam-
bo aron makapangulo sila sa 
masa sa lain-laing nataran sa 
rebolusyonaryong gimbuhaton 
nga sa padayon nagkadaghan 
ug nagkalisod dungan sa pag-
asdang sa gubat sa katawhan.  
 

Kinahanglan kab-uton sa Partido, sa Kasundaluhan sa Katawhan ug 
sa katawhan ang kinatas-an nga rebolusyonaryong inisyatiba 
Ang mga kalampusan sa ideolohiya, pulitika ug 
organisasyun ning nilabay nga tuig nagdala sa 
mga rebolusyonaryong puwersa ug sa ka-
tawhan sa Negros ngadto sa mas lig-ong kapa-
sikaran aron mapatuman ang kasamtangang 5
-tuig nga programa sa Komite Sentral, sa 
iyang pagpartikularisa sa nagpadayong 3-tuig 
nga programa sa NIRPC, lakip na ang mga 

ispisipikong tahas sa pakig-gubat nga puwe-
deng mahimong hinanali nga panginahang-
lanon sa matag hugna sa gubat sa katawhan.  
   Gikinahanglan sa Partido nga kusganong ma-
kuptan ang mga mahinungdanong pagtulun-an 
gikan sa iyang mga bag-o pa nga kasinatian 
kalabot sa kasamtangang pandemya ug sa 
laing bahin sa pakigbatok niini sa diktaduryang 
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ambisyon ni Duterte, ug sa pagpatuman sa 
mga rebolusyonaryong tahas sa lain nga bahin.  
   Angayan nga dili mahimong magkumpyansa 
kung ugali makita niini nga nakalingkawas na 
kini sa pinaka-pait nga bahin sa kalisdanan, o 
di ba kaha makugang-kugangan o mawala sa 
pamuot kung ang mga butang nagkalisud.  
  Kinahanglan mupakita ang Partido sa pinaka-
maayong sumbanan sa rebolusyonaryong 
kaandamon sa pagbag-o taliwala sa grabeng 
kalisod ug sakripisyo.  
   Anaa ang nagka-paborable nga kahimtang sa 
pagpahigayon og armadong rebolusyon, ug ki-
nahanglan kab-uton sa Partido ang kinatas-
ang proletaryadong inisyatiba sa tanang 
aspeto sa iyang mga tahas sa pagpangulo sa 
katawhan ug sa Pula nga Hukbo sa katawhan 
sa iyang pakigbatok sa pasistang paghari-hari 
ug sa nagkagrabeng kontra-rebolusyonaryong 
gubat sa rehimen nga US-Duterte. 
   Kinahanglan kab-uton sa Partido, sa NPA ug 

sa rebolusyonaryong kalihukan sa katawhan  
ang kinatas-an nga inisytaiba sa pulitika ug 
militar pinaagi sa paghiusa sa pagpatuman sa 
gerilyang pakig-gubat, rebolusyong agraryo ug 
pagtukod og baseng masa, ug pinaagi sa 
maalamong pag-gamit sa mga prinsipyo ug 
taktika sa rebolusyonaryong nagkahiusang 
prente. 
   Kinahanglan kab-uton sa Partido ang kinatas
-ang organisasyunal nga inisyatiba aron mapa-
lapad ang iyang ginsakpan ug mapataas ang 
kapasidad sa proletaryadong pagpangulo sa 
iyang mga kadre ug mga sakup sa tanang ang-
ang.  
   Absolutong kinahanglan ang padayon nga 
pagpundok sa tanang rebolusyonaryong kusug 
aron mapasaka ang malanatong gubat sa ka-
tawhan ngadto sa mas hamtong nga ang-ang 
sa istratehikong depensiba, padulong sa dalan 
sa istratehikong pagkapatas ug sa mas labaw 
pa nga mga ang-ang.  

Mabuhi ang  ika-52 nga Anibersaryo sa  
Partido Komunista sa Pilipinas! 


