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

isyembre 26, 2020, nakaplagan ang patayng
lawas ni Kaubang Antonio Cabanatan, 74, ug
asawa niyang si Kaubang Florenda Yap, 65, sa
Barangay Botong, Oton, Iloilo. Si Kaubang Antonio nga
mas naila sa rebolusyonaryong han-ay isip si Kaubang Su‐
sing ug Manlimbasog ug si Kaubang Osang, parehong pipila ka tuig nang reti‐
rado sa rebolusyonaryong gimbuhaton tungod sa mga kabilinggan ug katigu‐
wangon. Midugay ang pagkumpirma sa ilang identidad tungod sa mga disloka‐
syon sa mga linya sa komunikasyon, grabeng mga operasyong militar ug kay‐
lap nga terorismo sa estado sa pasistang berdugong rehimeng US-Duterte.
Ang pagpatay kanila usa lamang sa pinakaulahing kahiwian sa pasistang
berdugong rehimen nga bangis nga
misumpo ug mipatay tungod sa
hingpit nga pagkahadlok sa di ma‐
buntog nga nasudnon-demokrati‐
kong rebolusyon ug sa dili mapukan
nga nasudnon-demokratikong tingu‐
ha sa masang kabus ug katawhang
Pilipino. Sa mga nangulo sa Partido
ug Bagong Hukbong Bayan, ilado
man o ginasuspetsahan, ang palisiya
sa rehimen mao nga "dili magdala og
bihag," pag-abuso ug walay pugong
nga kabangis. Ingonman, mas grabe
pa kaysa uban ang nasinati nilang
Kaubang Manlimbasog ug Kaubang
Osang. Gidagit sila ug patago nga

gipig-ot sa pipila ka bulan ayha gi‐
patay pinaagi sa paggarote aron hi‐
muong madugoong tropiyo sa mga
pasista sa okasyon sa ika-52 nga
anibersaryo sa Partido. Sigurado,
gitortyur sila ug gihimoan og lain-la‐
ing pagpanghadlok ug katampalasan
aron mapuga ug magluib sa ubang
kauban ug sa ilang mga rebolusyo‐
naryong prinsipyo. Apan sa kinaula‐
hian ang walay kalooy nga pagpatay
kanila nagpatin-aw sa ilang kamati‐
nud-anon hangtud sa katapusan ug
pagkapakyas sa mga pasistang de‐
monyo.
Hugot nga ginakundena sa Par‐

tido ang pagpatay ug pagtamay ka‐
nilang Kaubang Manlimbasog ug
Kaubang Osang. Dili mohunong ang
Partido ug rebolusyonaryong kalihu‐
kan hangtud nga dili mahatagan og
hustisya ang mangtas nga pagpatay
kanila. Ang kamatinud-anon ug sak‐
ripisyo nila ug sa uban pang rebolu‐
syonaryong martir magsilbing inspi‐
rasyon sa Partido aron labaw pang
iasdang ang mga paningkamot ug
pakigbisog aron patigbabawan ang
tanang hagit ug kalisud ug iasdang
ang demokratikong rebolusyon sa
katawhan hangtud sa hingpit nga
kadaugan.
Gihatag sa Partido ang pinaka‐
taas nga pagsaludo sa pagkamartir
ingonman ang matinud-anon ug ma‐
gilakon nga tibuok-kinabuhi nga
pag-alagad ni Kaubang Manlimba‐
sog sa rebolusyon. Nagsugod ang
iyang rebolusyonaryong gimbuhaton

isip aktibistang estudyante dihang
misampa siya sa Kabataang Maka‐
bayan Cebu niadtong 1967 ug Sa‐
mahang Demokratiko ng Kabataan
niadtong 1969. Nanguna siya sa
pagpakaylap sa nasudnon-demokra‐
tikong kalihukang propaganda sa
Cebu, Negros Oriental, Bohol, Leyte,
Samar hangtud sa amihanang Min‐
danao. Nanguna siya sa pagtukod sa
mga balangay sa mga progresibong
organisasyong masa sa mga kabata‐
ang estudyante, mamumuo, maguuma, mangingisda ug uban pang
demokratikong sektor.
Niadtong
1971
nahimong
myembro siya sa Partido ug kaga‐
wad sa Komiteng Rehiyunal sa Sid‐
lakang Bisaya (nga temporaryong
milangkob hangtud sa amihanang
Mindanao) ug komiteng tigpatuman
ug sa kalihiman niini. Gipangulohan
niya ang subrehiyon sa Samar-Leyte
ug naghatag-duut sa pag-andam sa
mga sonang gerilya didto. Gitukod
niya ang mga sanga sa Partido sa
Kasadpang Samar ug Sidlakang Sa‐
mar nga nagpasiugda sa katilingba‐
nong pagtuki ug pagkiglambigit sa
mga mag-uuma ug mangingisda sa
kabanikanhan.
Pipila ka adlaw ayha gipaham‐
tang ni Ferdinand Marcos ang pag‐
haring militar niadtong Setyembre
1972, gidakop siya sa mga pasistang
tropa ug gipreso hangtud 1974. Mao
kadto ang ikatulong beses nga naka‐
sinati siya sa pagkaaresto ug pag‐
kapreso. Una, niadtong 1969, gida‐
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kop siya sa mga pulis sa Leyte ug
gipreso og usa ka gabii human nga
gisulod niya ang asyenda sa dag‐
kung agalong yutaan aron tukion
ang kahimtang ug mga reklamo sa
mga mag-uuma. Ikaduha, niadtong
1970, gidakop siya sa mga pulis
samtang naglakaw sa Quezon City
ug gidala sa ISAFP, giinteroga ug
gipreso og usa ka adlaw. Ikaupat
nga higayon mao ang pagdagit ug
pagpatay kaniya.
Dihang makagawas niadtong
1974 mibalik gilayon siya sa kabani‐
kanhan sa Samar aron ipadayon ang
pagpangulo sa armadong pagsukol.
Nahimo siyang kalihim sa komiteng
pangdistrito sa Partido nga nangulo
sa unang natarang gerilya ug mga
unang iskwad sa hukbong bayan sa
isla. Tungod sa lig-on nga baruga‐
nan sa kamot sa kaaway, gibalik si‐
yang kagawad sa Komiteng Rehiyu‐
nal ug Komiteng Tigpatuman niini.
Wala kanus-a man gitugutan ni
Kaubang Manlimbasog nga mahi‐
mong babag ang iyang mga limita‐
syong pisikal aron moangkon sa pi‐
nakabug-at nga katungdanan ug
molihok sa pinakalisud nga lugar.
Human nga makapangulo sa pagpa‐
kusog sa unang natarang gerilya sa
tabang sa palisiyang "pipila ka isla
lang usa," mikuyog siya sa pagpa‐
kaylap sa amihanan-sidlakang Sa‐
mar, mibarog siyang upisyal sa puli‐
tika sa platun ug sa pamatnugutan
sa operasyon sa amihanang bahin sa
isla. Siya ug si Kaubang Prudencio
Calubid ang maayo nga nanguna sa
pagpakaylap ug pagpakusog sa ge‐
rilyang pakiggubat sa amihanan-sid‐
lakang Samar, amihanang Samar ug
amihanang-kasadpang Samar. Ang
pagsubsub sa mga taktikal nga
opensiba ug paglapad sa hukbo,
pagkaylap sa mga antipyudal nga
kampanya ug pakigbisog sa masa,
pagkusog sa propaganda ug eduka‐
syong pangpulitika, paspas nga pag‐
lapad sa mga rebolusyonaryong ka‐
hugpungan sa masa, pagtukod sa
mga organo sa gahum pangpulitika,
ug mapangahason nga paglapad sa
mga myembro ug mga batakang yu‐
nit sa Partido sa mga baryo sa Sa‐

mar usa ka mahinungdanong kadau‐
gan nga nahimong gamhanang tam‐
po sa pagkaylap sa tibuok nasud sa
armado ug pulitikanhong pakigbisog
nga misangko sa hingpit nga pagka‐
himulag ug pagkahagba sa pasistang
diktaduryang US-Marcos.
Nangulo siya sa Kabisayaan (ka‐
lihim sa Komisyon sa Bisaya, 1983
–1985) ug Mindanao (ikaduhang ka‐
lihim sa Komisyon sa Mindanao,
1981-1983 ug 1986-1989; kalihim
sa Komisyon sa Mindanao, 19902012) sa panahon sa dagkung pagabante ug kadaugan sa armadong
pakigbisog, pagpakusog sa hukbo,
Partido, rebolusyonaryong kalihu‐
kang masa ug nagkahiusang prente
sa kabanikanhan ug kasyudaran.
Nahimong kagawad siya sa Ko‐
mite Sentral sa Partido gikan 1980
ug kagawad sa Buhatan sa Pulitika
sa Komite Sentral gikan 1985 hang‐
tud nga magretiro niadtong 2017.
Nahimong kagawad usab siya sa Ko‐
miteng Tigpatuman sa Komite
Sentral niadtong 1985-1986 ug
2002-2016.
Ginatahod si Kaubang Manlim‐
basog tungod sa iyang kanunay ug
lig-on nga pagpatuman sa Marxis‐
mo-Leninismo-Maoismo ug sa pang‐
kinatibuk-ang linya sa demokrati‐
kong rebolusyon sa katawhan pinaa‐
gi sa malungtarong gubat sa kataw‐
han. Hingpit siyang nga mibarog
alang sa Ikaduhang Bantugang Kali‐
hukang Pagtul-id niadtong mga tuig
1990 ug nanguna sa pagbatok ug
pagpukan sa pagpaniak ug sa kam‐
panyang anti-Partido sa mga opor‐
tunistang traydor nga naggikan ug
nakabase sa Kabisayaan ug Minda‐
nao. Padayon niyang gipatuman ang
linya sa malukpanon ug subsub nga
gerilyang pakiggubat nga nakabase
sa nagkalapad ug nagkalalum nga
suportang masa aron mapukan ang
lain-laing “oplan” ug malukpanong
mga opensiba ug pasistang teroris‐
mo sa papet nga estado ug mapa‐
ngibabawan ang mga pangsulod nga
kahuyangan ug kakulangon sama sa
tendensyang lonlon-militar ug ad‐
benturismong militar, konserbatis‐
mo, burukratismo ug pagpasagad sa
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padayon nga pagsubaybay ug pag‐
pangulo sa pagpakusog sa baseng
masa sa mga baryo ug lungsod.
Maayong pananglitan siya sa
simpleng panginabuhi, pagkamapa‐
hiubsanon ug pagpuna sa kaugali‐
ngon. Sa pagsulat ug pag-estorya,
partikular siya sa panginahanglang
mahimong simple, direkta sa punto
ug dali nga masabtan sa ordinar‐
yong mamumuo ug mag-uuma. Su‐
pak ug kanunay siyang nagapuna sa
mga pinulungang hambog ug dili di‐
rekta. Madasigon siyang nagaduso

sa mga pagtuon ug panaghisgot sa
rebolusyonaryong teorya sulod sa
Partido ug pulitikanhong propagan‐
da ug edukasyon sa han-ay sa ma‐
sa.
Bisan wala na sa atong kiliran,
ang rebolusyonaryong sumbanan ug
inspirasyon ni Kaubang Manlimba‐
sog, Kaubang Osang ug uban pang
rebolusyonaryong martir usa ka
gamhanang armas sa Partido ug
matag kauban sa pagsukol ug pag‐
puo sa pasistang terorismo ug to‐
dong gyera sa pasistang berdugong

rehimeng US-Duterte. Kinahanglang
kutluan og pagtulun-an ug dumdu‐
mon sa matag kauban ang ilang wa‐
lay utlanan nga pagsandig sa rebo‐
lusyonaryong kusog sa masa sa ka‐
tawhan ug pagpangulo sa rebolu‐
syonaryong proletaryado. Pinaagi sa
makanunayong gimbuhaton sa hanay sa masa ug makugihong pakigbi‐
sog, salig kita nga mapatigbabawan
ang tanang kalisud ug mga pag-ata‐
ke ug pakana sa imperyalismong US
ug mga lokal nga reaksyunaryo ug
pasista.

Pasidunggan ang bulawanong sumbanan ni Kaubang Manlimbasog, Kaubang Osang ug sa uban pang rebolusyo‐
naryong martir!
Paninglon ang pasistang berdugong rehimeng US-Duterte ug mga kriminal nga gaway ug mamamatay-tawo!
Manglimbasog sa dalan sa gubat sa katawhan hangtud sa hingpit nga kadaugan!
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