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Ihandog natin ang Pulang pagpupugay sa lahat 
ng mga Pulang kumander at mandirigma, mga  
kasapi ng milisyang bayan at kwerpo sa sariling 
depensa ng mga organisasyong masa sampu ng 
mga rebolusyonaryong mamamayang 
binubuklod ng mga saligang 
organisasyong masa’t mga organo   
ng Pulang kapangyarihang 
pampulitika sa mga larangan 
at baseng gerilya ng 
r e b o l u s y o n a r y o n g 
kilusan.  Gunitain at 
panatilihin nating 
buhay ang alaala 
ng mga bayaning 
m a r t i r  n g 
rebolusyon na 
naghandog ng 
kanilang buhay 
para sa adhikain 
ng pambansang kalayaan at 
demokrasya.  Tularan natin 
ang kanilang walang pag-
iimbot na halimbawa.

Nagpapatuloy at nananatili ang panlipunang 
batayan para isulong ang demokratikong  

rebolusyong bayan sa  
Pilipinas.  Nililikha sa 

araw-araw ng kronikong   
krisis ng lipunang Pilipino  

ang mga kundisyon para 
magrebolusyon ang mamamayan.  

Walang ipinagbago, sa saligan, ang 
malakolonyal at malapyudal na sistema 

sa bansa.  Nananatiling nakakubabaw sa 
agraryo, pre-industriyal at atrasadong sistemang  

pang-ekonomya’t panlipunan ng Pilipinas ang 
imperyalismong US.  Dominado at pinaghaharian 
ng wala pa sa isang porsyento ng populasyon 
na mga uring malalaking burgesya-kumprador 

at panginoong maylupa ang 
kapangyarihan sa ekonomya 
at pulitika sa bansa.  

Samantala, pinagsasamantalahan 
at kinokondena sa sumpa ng 

kahirapan ang mahigit sa 90 porsyento 
ng populasyong Pilipino na binubuo 

ng masang manggagawa, magsasaka, 

Ibayong Magpunyagi sa Matagalang Digmang Bayan

Ipagdiwang natin ang Ika-48 anibersaryo ng Bagong Hukbong Bayan nang may higit 
na kapasyahang dalhin ang demokratikong rebolusyong bayan sa bago at mas mataas 

na antas ng pagsulong.  Ibayong magpunyagi sa armadong pakikibaka sa pamamagitan 
ng matagalang digmang bayan habang nililikha ang makapangyarihang rebolusyonaryong 
kilusang masa ng mga uring api’t pinagsasamantalahan sa kanayunan at kalunsuran. 

Pahayag ng Komiteng Rehiyon ng Partido sa TK
sa ika-48 anibersaryo ng New People’s Army
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Ang KALATAS ang opisyal na pahayagan ng 
rebolusyonaryong mamamayan ng Timog 
Katagalugan.  Pinapatnubayan ito ng Marxismo-
Leninismo-Maoismo.  Inilalathala ito ng Partido 
Komunista ng Pilipinas (MLM) at ng Bagong 
Hukbong Bayan ng Timog Katagalugan.

Inaanyayahan ng Patnugutan ang mga mambabasa 
na mag-ambag sa pagpapahusay ng ating 
pahayagan.  Magpadala ng mga komentaryo at 
mungkahi, balita at rebolusyonaryong karanasan 
na maaaring ilathala sa ating pahayagan.

Ito ay tumatanggap ng mga liham sa: 

      kalatastk@gmail.com

kabataan at estudyante, kababaihan at iba pang mga 
uring maralita sa kanayunan at kalunsuran na laging nasa 
bingit ng kagutuman at walang kaparis na paghihikahos 
at pagdarahop. 

Walang saligang industriya at nalilikhang 
pambansang kapital para sa industriyalisasyon ng bansa.  
Nabubuhay ang  ekonomya ng Pilipinas sa pagluluwas ng 
murang hilaw na materyal mula sa miniminang mineral, 
mga commercial export crops at mula sa bahagyang 
prinosesong manupaktura na may mababang-dagdag 
na halaga habang mabigat na umaasa sa mga inaangkat 
na mga yaring produkto at manupakturang mataas 
ang halaga at mga produkto para sa luho ng mga 
naghaharing uri.  Ito ang dahilan ng taunang pagkalugi 
sa kalakalan at bayaran at sa mabigat na pag-asa sa 
dayuhang pamumuhunan at pautang upang buhayin 
ang ekonomya at takpan ang bawat taunang pagkalugi 
at kapos na badyet.  Nitong 2016, nadoble tungong 
US$24.92 bilyon ang pagkalugi sa kalakalan ng Pilipinas.

Ang kawalan ng saligang industriya at mahinang 
economic base ang parating naglalagay sa ekonomya ng 
Pilipinas sa bulnerableng katayuan tuwing magbabago 

ang takbo ng pandaigdigang kalakalan, palitan 
ng piso sa dolyar, at sa bawat pagputok 
ng ekonomikong bulá dulot ng krisis ng 
monopolyo kapitalismo sa pinansya at labis na 
produksyon bukod sa pagbagsak ng agrikultural 
na produksyon dahil sa taunang pagtama ng 
mga kalamidad, bagyo at tagtuyot dulot ng 
climate change.  Ito rin ang dahilan ng pag-iral 
ng dambuhalang hukbo ng sarplas na paggawa 
na di makatagpo ng nakabubuhay na trabaho 
sa lokal na ekonomya at ng pagpapatupad ng 
reaksyunaryong gubyerno ng patakaran ng 
pagluluwas ng sarplas na paggawa bilang mga 
de-kontratang manggagawa sa ibayong dagat 
upang lutasin ang kawalang trabaho sa Pilipinas.

Walang maaninag na pagbangon ng 
ekonomya ng Pilipinas sa harap ng nagpapatuloy 
na pangkalahatang krisis ng pandaigdig na 
monopolyo kapitalismo at imperyalismo.  
Ang neoliberal na globalisasyon at ibayong 
pinansyalisasyon ng kapitalismo ang nagdala 
sa buong sistemang kapitalista sa panibagong 
mga krisis sa pinansya at labis na produksyon 
na kinatatampukan ng pagputok ng mga pang-
ekonomiyang bulá tulad noong 1980’s sa Japan, 
1997 sa Asya at 2008 sa US.

Nananatili ang krisis dulot ng walang 
rendang paggigiit ng kaayusang neoliberal na 
palakihin ang tubo sa pamamagitan ng pagkaltas 
sa sahod, malawakang tanggalan, pagbawas sa 
mga panlipunang benepisyo at mga serbisyo, 
liberalisasyon sa kalakalan at pamumuhunan, 
pribatisasyon ng mga pag-aaring estado, 
deregulasyon ng mga restriksyong panlipunan 
at pangkapaligiran, at denasyunalisasyon ng 
mga atrasadong ekonomya.

Upang lutasin ang krisis, ipinatupad ng 
mga kapitalistang bansang industriyal ang 
pagpaparami ng salapi at pautang (quantitative 
easing), at ang paghihigpit ng sinturon sa 
kapinsalaan ng mamamayan.  Subalit lalo 
nitong ibinaba ang konsumo at produksyon, 
pinalala ang krisis at nagbunsod ng panibagong 
matarik na pagbulusok.  Hindi nito binuhay 
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ang produksyon at empleyo sa US at ibang 
imperyalistang bansa.  Paputa-putaki lamang nitong 
pinasigla ang mga pamilihan sa pinansya at itinaas 
ang produksyong panggera ng military-industrial 
complex.

Sa China, ang bulá ng walang hanggang paglawak 
ng suplay ng salapi at pautang, laluna para sa pribado 
at pampublikong konstruksyon, ay nagsimula 
nang maglaho sa pagkakaroon ng gabundok na di-
mabayarang utang ng lokal na gubyerno at mga 
korporasyon.  Ibinababa nito ang pandaigdigang 
tantos ng paglago ng ekonomya. 

Ang krisis sa pampublikong utang 
sa European Union ay lumalala at 
hindi mapahupa ng pagpapalawak 
ng suplay ng pera at pautang.  Ang 
tangka ng US na itaas ang halaga 
ng dolyar sa pamamagitan ng 
pagtataas ng interes sa pautang ay 
nagpapalaki ng utang na dolyar ng 
mga atrasadong bansa.

Ang lumalalang krisis ng 
pandaigdigang kapitalismo ay 
humantong sa pagtataas ng 
produksyong panggera, terorismo 
ng estado at militarisasyon ng pulis, 
paglaki ng deployment ng mga 
tropang US sa ibayong dagat at mga gerang agresyon 
at gerang proxy. 

Kahit sa loob ng mga imperyalistang bayan, may 
malaking tama sa mamamayan ang depresyong 
pang-ekonomya at panlipunang pagkabulok.  Pinaka-
naghihirap ang proletaryado at ang mga taong 
may kulay ang balat mula sa kawalan ng trabaho, 
mas maliit na kita at pagbawas ng mga serbisyong 
panlipunan.  Kumitid nang husto ang hanay ng 
diumanong panggitnang uri. 

Sa gitna ng ganitong kalagayan nahalal 
kamakailan lamang ang bagong presidente ng US na 
si Donald Trump.  Nagkaroon ng appeal si Trump sa 
malaking bilang ng walang trabaho, sa mga maralita 
sa mga eryang urban at rural at sa numinipis na 

panggitnang uri.  Hindi naging kapani-paniwala ang 
sinasabi ni Clinton na umunlad ang ekonomya ng 
US, samantalang ang real unemployment dito ay 
nasa 20%.  Matindi ang disgusto ng mamamayan sa 
gubyernong US na kagyat na pinamunuan ni Obama, 
isang Democrat at mas ginusto nila si Trump na isang 
ultra-rightist na Republican sa kawalan ng ibang 
mapagpipilian. 

Ang paglala ng krisis ng pandaigdigang sistemang 
kapitalista ay nagdidiin sa pangkasaysayang 
pangangailangan ng sosyalistang rebolusyon.  
Sosyalismo lamang ang solusyon sa pundamental 

na kontradiksyon ng kapital at 
paggawa na pinag-ugatan ng krisis.  
Dahil sa krisis ay lilitaw ang kilusan 
sa pambansang pagpapalaya sa 
mas maraming bayang atrasado 
at neokolonyal; ang armado at 
di-armadong paglaban ng mga 
bayang ayaw basta magpadikta sa 
mga imperyalista at naggigiit ng 
kanilang kasarinlan; at ang anti-
imperyalistang kilusan sa malaking 
bahagi ng daigdig.  Nasa mahusay 
na pusisyon ang digmang bayan 
sa Pilipinas para samantalahin ang 
pandaigdigang krisis.

Sa Pilipinas, ang nagpapatuloy 
na krisis ng lipunan ay masasalamin sa malaganap  
na kahirapan at paghihikahos, kawalan ng lupa, 
malubhang disempleyo, pagkupis ng produksyon at 
lumalaking agwat sa pagitan ng isang porsyento (1%) 
ng pinakamayayaman at ng 90% ng naghihikahos na 
populasyon. 

Ang 66 milyon ng mahihirap na Pilipino ay 
nabubuhay sa humigit-kumulang sa Php125 
arawang kita.  Hindi maramdaman ng naghihirap 
na mayorya ang anumang paglago ng ekonomya na 
ibinabandilyo ng gubyerno.  Habang lumago nang 
220% ang yaman ng sampung (10) pinakamayamang 
Plipino mula 2010-2015, lumaki lamang nang 5.3% 
ang tunay na halaga ng arawang kita ng karaniwang 
sahuran at swelduhang manggagawa.  Mula naman 

“““Ang paglala 
ng krisis ng 

pandaigdigang 
sistemang 

kapitalista ay 
nagdidiin sa 

pangkasaysayang 
pangangailangan 

ng sosyalistang 
rebolusyon. “ 
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2015-2016, ang kayamanan (net worth) ng 40 
pinakamayayamang Pilipino ay lumaki nang halos 
14% samantalang ang tunay na minimum na sahod 
sa NCR ay bumagsak nang halos tatlong porsyento 
(3%).

Walang tunay na reporma sa lupa.  Nananatiling 
di nalulutas ang dantaong suliranin sa lupa ng 
masang magsasaka.  Siyam sa bawat sampung 
magsasaka ay walang sariling lupang binubungkal. 
Huwad ang lahat ng reporma sa lupa na 
isinulong ng mga nagdaang rehimen 
at naging instrumento lamang sa 
ibayong rekonsentrasyon ng 
lupa sa kamay ng iilang mga 
panginoong maylupa, mga 
lokal na kumprador at mga 
dayuhang interes.  Sa mga 
magsasakang benipisyaryo 
ng huwad na CARP, ang mahigit 
75% ay di kayang makabayad 
ng amortisasyon at 
nakatakdang mabawian ng 
lupa ng Land Bank.

Matindi ang kawalan 
at kakulangan ng trabaho.  
Dalawa sa bawat tatlong 
nagtatrabaho (63%) o 24.4 milyong Pilipino ay 
mga manggagawang nasa kategoryang hindi 
regular, kinontrata ng mga ahensya, may sariling 
pinagkakakitaan, nasa impormal na sektor o mga 
unpaid family labor.  Sila ang mga nasa hanay ng may 
pinakamababang sahod at walang tinatamasang 
proteksyon sa trabaho.  Isa sa bawat tatlo o 34.5% 
ng rank and file workers ay hindi regular.  Sa 11.5 
milyong Pilipino na walang trabaho at naghahanap 
ng trabaho noong 2016, umaabot ng mahigit sa apat 
na milyong Pilipino ang walang trabaho na katumbas 
ng siyam (9) na porsyentong tantos ng disempleyo.  
Samantala, 7.5 milyong Pilipino ang walang sapat na 
trabaho na may tantos na 18.3 porsyento.

Patuloy na lumalaki ang agwat ng minimum na 
sahod sa nakabubuhay na sahod (family living wage).  
Ang arawang minimum na sahod ay nananatiling hindi 

sapat para tugunan ang batayang pangangailangan ng 
isang pamilya na may anim na myembro.  Sa NCR 
na pinakamataas ang minimum na sahod (Php481) 
sa buong bansa, wala man lang sa kalahati ng family 
living wage na Php 1,119 ang katumbas ng minimum 
na sahod.  Lumalaki ang agwat na ito mula sa 55% 
noong 2015 tungong 57% noong 2016.

Ang pagsamá ng produksyon ay masasalamin sa 
pagbaba tungong 38.5% ng bahagi ng agrikultura, 
manupaktura, konstruksyon at pagmimina.  Ang 

bahagi ng agrikultura sa ekonomya ay kumupis 
tungong 8.5%.  Kung tutuusin, ang 

patuloy na pagsama ng ekonomya ay  
nakaugat sa istruktural na depekto 

ng sistemang malakolonyal 
at malapyudal na patuloy na 

nagsasadlak sa lipunang Pilipino sa 
kumunoy ng pagkaatrasado.  Mula 1965-

2010, patuloy na bumagsak ang 
pambansang produksyon mula 
62% tungong 47% kung saan 
bumagsak ang manupaktura 
mula 28% tungong 23% at ang 
agrikultura mula 24% tungong 
17% sa parehong panahon.

Ibayong lumalalim ang 
krisis pampulitika ng nabubulok na sistemang
malakolonyal at malapyudal at ng paksyunalisasyon 
ng mga naghaharing uri sa magkakalaban at 
naggigilitan-sa-leeg na mga kampo.  Sa gitna ng 
krisis na ito at ng malawakang diskuntento ng 
mamamayan, naluklok sa kapangyarihan ang isang 
nag-aastang maka-Kaliwa at sosyalista na sumakay 
sa populistang sentimyento ng malawak na hanay 
ng mamamayang naghahangad ng makabuluhang 
pagbuti ng kalagayan ng lipunang Pilipino at 
nagwawaksi sa kabulukan ng mga burukratang 
kapitalista na nasa reaksyunaryong gubyerno.

Nagsimulang manungkulan si Duterte na puno 
ng pangako.  Ginamit ni Duterte ang plataporma ng 
isang inclusive government na nagbubukas ng pinto 
sa iba’t ibang pwersa mula sa Kanan, gitna at Kaliwa 
upang magposturang populista habang sa isang 
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banda inilalarawan ang sarili bilang isang maka-
Kaliwa’t sosyalistang presidente upang umapela 
sa masa at sa mga progresibo’t rebolusyonaryong 
pwersa.  Subalit sa katotohanan, dominado at 
napaliligiran  ng  mga  personahe at kinatawan ng 
mga reaksyunaryong uri at mga pwersang maka-
Kanan, anti-Komunista’t maka-US ang kanyang 
gubyerno.  Nasa likod ng kanyang elektoral 
na tagumpay si Fidel Ramos at sinuportaha’t 
pinondohan ang kanyang kandidatura ng isang 
pangkatin ng mga naghaharing uri.

Ang ilang posturang anti-US ni Duterte ay hindi 
patunay ng pagiging puspusang anti-imperyalista. 
Samantalang positibo ang pamamahayag 
ni Duterte na magpapatupad 
ng independyenteng 
patakarang panlabas 
tulad ng pagbubukas 
n a  p a l a k a s i n  a n g 
diplomatikong relasyon at 
kooperasyon sa China at 
Russia at pagdistansya sa 
hegemoniya ng US at sa 
strategic pivot nito sa 
Silangang Asya, hindi 
desidido si Duterte 
na tapusin ang 
dominasyon at presensya ng US sa Pilipinas.  Mga 
retorikong anti-US lamang ang pagkastigo ni Duterte 
sa US sa hindi nito paghingi ng tawad sa pagkitil 
sa 1.4 milyong Pilipino sa isang gerang henosidyo 
mula 1899 hanggang 1914 at sa pagpapatuloy sa 
kaparehong agresyon at patakaran ng henosidyo sa 
Gitnang Silangan at sa iba pang bayan sa Hilagang 
Aprika magpahanggang ngayon.

Malakas ang pag-uurong-sulong ni Duterte sa 
pakikitungo sa US at nitong huli ay mas tumitingkad 
ang kanyang mga hakbanging paatras.  Kung 
ilang beses niyang kinastigo si Obama pero agad 
nagpahayag ng pakikipagkaibigan sa kapapanalong 
ultra-rightist na si Trump.  Sinabing pinakahuli na 
ang US-RP joint military exercises noong Oktubre 
2016 ngunit ito’y nasundan pa.  Paaalisin diumano 
ang mga tropang Amerikano sa bansa ngunit 

igagalang naman ang mga kasunduang gaya ng 
VFA (Visiting Forces Agreement), EDCA (Enhanced 
Defense Cooperation Agreement) at MDT (Mutual 
Defense Treaty) na nagpapanatili ng kanilang 
presensya, ng joint military exercises at ng patuloy 
na panghihimasok militar ng US sa bansa.  Sa 
larangan ng ekonomya, itinataguyod ng rehimen 
ang 10-puntong neoliberal na economic agenda at 
nakasandig  si Duterte sa economic team sa gabinete 
na pawang neoliberalista.

Sa kabila ng mga negatibo at paatras na 
tendensya ng rehimeng Duterte, nagsisikap ang 

Partido na engganyuhin at palakasin ang mga 
positibong tendensya ng nagpapakilalang 

maka-Kaliwa at sosyalistang presidente 
para magkamit ng makabuluhang 
pakinabang ang mamamayan. 

Bukas ang pinto ng Partido 
at sinusuportahan ng mga 

r e b o l u s y o n a r y o n g 
pwersa ang usapang 
pangkapayapaan  sa 

gubyernong Duterte upang 
lutasin ang ugat ng armadong 

tunggalian sa Pilipinas batay 
sa mga prinsipyo ng pagkakamit 

ng pangmatagalang kapayapaan na 
nakabatay sa hustisyang panlipunan.  Kapos sa mga 
panuntunang ito, mariing lalabanan at bibiguin 
ng PKP/BHB at NDFP ang mga pakanang gamitin 
ang usapang pangkapayapaan upang bitagin 
ang rebolusyonaryong kilusan sa kapitulasyon at 
pasipikasyon.

Sa pamamagitan ng usapang pangkapayapaan, 
pinapakana ng mga reaksyunaryo sa gubyernong 
Duterte na itali ang rebolusyonaryong kilusan sa 
isang walang-taning na bilateral na tigil-putukan 
habang pataksil na ipinatutupad ng AFP at PNP 
ang DSSP (Development Support & Security Plan) 
Kapayapaan—ang internal security plan na pumalit 
sa Oplan Bayanihan at Lambat-Bitag I at II—at ang 
Comprehensive Local Integration Program (CLIP) ng 
DILG (Department of Interior & Local Government) 
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at OPAPP (Office of the Presidential Adviser on the 
Peace Process) na isang pambansang programa 
para sa pagpapasuko at reintegrasyon ng BHB.  Kahit 
bago pa man ang DSSP Kapayapaan, nagpapatuloy 
ang marahas na pagsupil sa masang magsasaka at 
mga pambansang minorya gayundin ang 
paglapastangan sa karapatang-tao sa mga 
komunidad na ipinaiilalim sa COPD (Community 
Organizing for Peace & Development) at PDT’s 
(Peace & Development Teams) sa balangkas ng 
Oplan Bayanihan.

Subalit sa pamamagitan din 
ng usapang pangkapayapaan, 
maitutulak si Duterte na  
gumawa ng mga positibong 
hakbang at makabuluhang 
reporma sa  pul i t ika, 
ekonomya at konstitusyunal 
para  sa  pangmatagalang 
kapakinabangan ng mamamayan 
at lipunan.  Bukas lagi ang Partido 
na magkaroon ng mutwal na 
pakikipag-unawaan sa rehimeng 
Duterte sa pamamagitan ng 
usapang pangkapayaan upang 
lutasin ang mga saligang 
problema ng lipunan na pinag-
uugatan ng armadong tunggalian 
sa Pilipinas.  Subalit kailangan na 
ang pagkakamit ng kapayapaang ito ay nakasalalay 
sa katuparan ng mga simulain ng pambansang  
demokrasya  sa  Pilipinas.

Habang pinakikitunguhan ang rehimeng Duterte 
sa konstruktibong paraan, dapat itaas ng Partido at 
mga rebolusyonaryo ang pagmamatyag sa paglakas 
ng mga pwersang maka-Kanan at anti-Komunista 
sa loob ng gubyernong Duterte.  Dapat mariing 
labanan at tuligsain ng rebolusyonaryong kilusang 
masa ang paglakas ng ihip ng hanging otokratiko 
at pasista ng rehimen na nasasalamin sa brutal 
nitong pagpapatupad ng kampanyang anti-droga 
at anti-kriminalidad na nagwawalambahala at 
lumalapastangan sa karapatang-tao at due process, 
at sa kabilang banda, ng paulit-ulit na pagbabanta at 
pang-uupat ng batas militar.

Anuman ang mga positibong prospek ng 
usapang pangkapayapaan, hindi dapat bitawan ng 
Partido at ng Bagong Hukbong Bayan ang armadong 
pakikibaka at ipaubaya o labis-labis na iasa sa mga 
mangyayaring kasunduan ang ganap na kalutasan sa 
mga saligang problema ng lipunang Pilipino.  Hindi 
dapat magbaba kahit isang sandali ng kanyang 
alerto at kahandaan sa digma at mga labanan ang 
BHB upang ipagtanggol ang base at mamamayan 
kahit sa mga panahon ng mga pansamantalang 

tigil-putukan.  Samantalahin ang 
mga kaluwagang dulot nito para 
sa ibayong pagkokonsolida ng 
hanay, pagsasanay sa pulitiko-
militar at paglutas ng mga 
kinakaharap na mga suliranin ng 
masa sa iba’t ibang aspeto ng 
kanilang buhay.

Mulat lagi ang Partido at 
ang rebolusyonaryong kilusan 
na kinakatawan ng NDFP na 
hindi lumikha ng maling pag-
asa o ilusyon na makapanlilito 
sa mamamayan kaya’t laging 
nililinaw nito ang puspusang 
pagtataguyod ng linya ng 
pakikibaka para sa pambansang 
kalayaan at demokrasya laban 
sa imperyalismo at mga lokal na 

reaksyunaryo at matatag na naninindigan na ang 
usapang pangkapayapaan ay isa lamang sa maraming 
anyo ng ligal na pakikibaka na nakapailalim at 
mas mababa ang katayuan sa rebolusyonaryong 
armadong pakikibaka at ligal na kilusang masa. 

Tanging  sa isang aspeto lamang nagiging superyor  
ang usapang pangkapayapaan na ginagawa ng 
panel ng mga negosyador ng NDFP sa iba pang  
anyo ng ligal na pakikibaka: ipinahihintulot nito sa 
mga rebolusyonaryong pwersa at mga organo ng 
pampulitikang kapangyarihan na harapin ang GRP sa 
magkapantay na katayuan sa harap ng mesa sa ilalim 
ng mga internasyunal na panuntunan at patuloy 
na mag-ipon ng puntos para sa internasyunal na 
pagkilala ng rebolusyonaryong kilusan bilang isang 
pwersang belligerent sa ilalim ng mga batas ng 

“Anuman ang maging 
antas ng pag-usad o 
paghinto ng usapang 

pangkapayapaan, patuloy 
na itinatatag ng mga 

rebolusyonaryong pwersa 
at mamamayan ang isang 
bagong rebolusyonaryong 

estado sa paparaming 
lugar sa kanayunan 
upang halinhan ang 

lumang reaksyunaryong 
estado kahit na nanatiling 

nakatayo pa ito sa 
kalunsuran.”



digma.

Anuman ang maging antas ng pag-usad o 
paghinto ng usapang pangkapayapaan, patuloy 
na itinatatag ng mga rebolusyonaryong pwersa at 
mamamayan ang isang bagong rebolusyonaryong 
estado sa paparaming lugar sa kanayunan upang 
halinhan ang lumang reaksyunaryong estado kahit 
na nanatiling nakatayo pa ito sa kalunsuran.  Hangga’t 
ang mga panlipunang kundisyon ay nanatiling 
malakolonyal at malapyudal, hinog ang kalagayan 
para sa matagalang digmang bayan alinsunod sa 
pangkalahatang linya ng pambansa-demokratikong 
rebolusyon.  Nananatiling malakas ang 
pangangailangan ng digmang bayan dahil 
sa walang tigil na pagsalakay ng mga 
pwersang militar sa kanayunan at 
sa nagpapatuloy na mapanupil 
na mga patakaran at 
hakbangin na ipinatutupad 
laban sa mamamayan kapwa  
sa kalunsuran at kanayunan. 

Kahit pumapasok ang Partido at 
rebolusyonaryong kilusan sa usapang 
pangkapayapaan at maging sa posibilidad ng 
temporaryong tigil-labanan, hindi nawawala 
ang malayong pagtingin ng Partido sa 
katuparan ng pambansa-demokratikong 
aspirasyon ng mamamayan at pagwawakas 
sa malakolonyal at malapyudal na lipunan 
sa paraan ng armadong rebolusyon.  
Tangan nang mahigpit ang linya na ang 
makatarungan at matagalang kapayapaan 
ay makakamit lamang sa pamamagitan 
ng demokratikong rebolusyon, matatag na 
nilalabanan ng Partido at NDFP ang mga pakana 
ng reaksyunaryong gubyerno na ikahon ang 
rebolusyonaryong armadong pakikibaka sa isang 
negosasyon para lamang sa pagtigil ng labanan at 
cantonment ng mga pwersa ng NPA.

Kailanman, hindi dapat bitawan ng Partido 
at mga rebolusyonaryong pwersa ang tunay na 
kalikasan ng kaaway bilang malupit at walang-
awa sa pag-atake sa mga saligang demokratiko at 
pambansang interes ng sambayanan at walang 

ibang hinahangad kundi ang wasakin ang Partido 
at rebolusyon at marahas na supilin ang armadong 
paglaban ng mamamayan. 

Sa isang banda, pumapasok ang GRP sa usapang 
pangkapayapaan na walang ibang hangad kundi  
ang pagwasak at paggapi sa rebolusyonaryong 
armadong paglaban o ng tuluyang kapitulasyon at 
pasipikasyon ng mga rebolusyonaryo.  Pinupuno ng 
GRP ang sarili ng ilusyon na mauulit sa kasalukuyang 
henerasyon ng mga proletaryong rebolusyonaryo sa 
Pilipinas ang nangyaring disintegrasyon sa lumang 

Partidong pinagsanib sa ilalim ng mga Lava at 
Taruc, sa kapitulasyon at pasipikasyon ng MNLF, 

at sa naging malubhang pinsala sa rebolusyon at 
Partido Komunista ng Nepal bunga ng kapitulasyon 

ng pangkating Prachanda.

Nasa  mahusay na katayuan ang Partido at 
hukbo ngayon sa buong bansa na kamtin 

ang malalaking pagsulong ng digmang 
bayan mula sa natipong mga tagumpay sa 
nakaraang ilang dekada.  Nasa unahan 
ang hukbong bayan sa pagbalikat ng 
malalaking tungkulin sa pagsusulong 

ng armadong pakikibaka, pagtatayo ng 
base at pagsusulong ng rebolusyong 

agraryo.  Kung wala ang hukbong bayan, 
wala ni kahit ano ang mamamayan.  Dahil 
sa armadong pakikibaka, nagtatamasa ang 
rebolusyonaryong mamamayan ng mga 
tagumpay sa reporma sa lupa, nalilikha 

ang baseng masa at naitatatag ang 
mga organo ng Pulang kapangyarihang

pampulitika sa kanayunan.

Sa gabay at mga paglilinaw ng PBKS 2016, 
gumawa ng mapagpasyang mga pagtutuwid 
ang panrehiyong pamunuan ng Partido sa 
TK upang muling palakasin ang mga gawaing 
humina at dumanas ng mga pinsala sa nakaraan.  
Pinuruhan ang pagwawaksi sa konserbatismo 
sa mga kadre sa iba’t ibang antas, mahinang 
pamumunong militar, gerilyaismo at mahinang 
sentro-de-grabidad para sa gawaing militar. 

Mula huling dalawang buwan ng 2016 hanggang 
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unang kwarto ng 2017, makabuluhan ang nakamit 
na tagumpay ng Partido at hukbong bayan sa TK 
sa larangan ng armadong pakikibaka.  Ilan sa mga 
tampok na kaganapan ay ang sumusunod:

1. Pagkakabuo ng mga pambayan, pandistrito 
at inter-distritong balangay ng PKM kaakibat ng 
pagsusulong ng agraryong rebolusyon at mga 
antipyudal na mga pakikibakang masa na 
sumasaklaw sa kulumpon ng mga baryo, 
ilang bayan at distrito.

2. Pagkakabuo ng mga lokal na 
yunit gerilya na laking iskwad sa ilalim 
ng mga komiteng seksyon ng Partido 
at mga yunit ng milisyang bayan na 
laking platun hanggang kumpanya 
sa ilang malalakas na 
baryo at base ng hukbo.

3. Pagkakabuo ng 
karagdagang mga regular 
na platung gerilya 
resulta ng pagsigla 
ng rekrutment sa 
hukbo sa mga lugar na may paglakas at tagumpay 
na nakamit ang kilusang antipyudal.

4. Pagsigla ng rekrutment mula sa mga 
kabataang nakapag-aral, manggagawa at iba pang 
pwersa sa kalunsuran na masiglang tumugon sa 
panawagan ng Partido na tumungo sa kanayunan 
at lumahok sa digmang bayan.

5. Pagsigla ng mga pagsasanay sa pulitiko-
militar para sa konsolidasyon ng hukbo.

6. Pagtampok ng matatagumpay na taktikal na 
opensiba sa lahat ng mga larangang gerilya.

Mataas ang kumpyansa ng buong Partido sa 
TK na patuloy na magpalakas habang lumalaban 
kaalinsabay ng pagsisikap ng lahat ng mga 
rebolusyonaryo sa bansa na tupdin ang mga 
itinakdang tungkulin sa tatlong taong programa ng 
Komite Sentral.  Tungkulin ng Partido na dalhin ang 

digmang bayan mula sa gitna tungong abanteng 
subyugto ng estratehikong depensiba sa nilolooban 
ng tatlong taon upang hawanin ang daan pagtungo 
sa estratehikong pagkapatas sa kasunod na mga 
taon.  Kaalinsabay, dapat na ibayong magpunyagi 
ang Bagong Hukbong Bayan sa matagalang 
digmang bayan sa pamamagitan ng malaganap 
at masinsing pakikidigmang gerilya na patuloy na 

umaani na papalawak at papalalim na suporta 
ng mamamayan.

Alinsunod dito, dapat na pakilusin at 
mobilisahin ng Partido ang Bagong Hukbong 
Bayan at iba pang rebolusyonaryong pwersa 
sa pagtataguyod at tungo sa katuparan 

ng Programa para sa Demokratikong 
Rebolusyong Bayan na nasa ibaba:

1. Ibagsak ang pwersa ng pang-
aaping imperyalistang US at pyudal.

2. Itatag ang Demokratikong 
Estadong Bayan at ang Pamahalaang 
Koalisyon o Nagkakaisang Prente.

3. Makibaka para sa Pambansang Pagkakaisa 
at mga Demokratikong Karapatan.

4. Itaguyod ang Prinsipyo ng Demokratikong 
Sentralismo.

5. Itayo at Pakamahalin ang Bagong Hukbong 
Bayan.

6. Lutasin ang Problema sa Lupa.

7. Ipatupad ang Pambansang Industriyalisasyon.

8. Itaguyod ang Pambansa, Syentipiko at 
Pangmasang Kultura.

9. Igalang ang Karapatan sa Pagpapasya sa 
Sarili ng mga Pambansang Minorya.

10. Itaguyod ang Aktibong Nagsasariling 
Patakarang Panlabas.  
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