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Paunang-Salita 

     Masalimuot at magulo ang mga naisulat tungkol sa buhay at papel na ginampanan ni Andres 

Bonifacio sa Himagsikang 1896.  Kesyo siya raw ang unang nagsalin sa wikang Tagalog ng 

“Ultimo Adios” ni Dr. Jose Rizal.  Kesyo siya raw ang nagtatag ng Katipunan at, ang 

nakagigimbal, naging duwag siya sa mga huling sandali ng kanyang buhay nang basahin sa 

kanya ni Komandante Lazaro Makapagal ang hatol na kamatayan na iginawad sa kanya ng 

Konseho de Guerra na itinatag ni Heneral Emilio Aguinaldo.  Nabulabog sa Kamaynilaan ang 

mga alagad ni Clio nang ilimbag noong 1997 ng New Day Publishers ang aklat ni Glenn May, 

Inventing a Hero: The Posthumous Re-Creation of Andres Bonifacio.  Sa aklat na ito, hinimay ni 

Dr. May ang aklat ni Professor Teodoro Agoncillo, The Revolt of the Masses: The Story of 

Bonifacio and the Katipunan (Quezon City: University of the Philippines Press, 1956).  Ang aklat 

ni Prof. Agoncillo ang naging batayan ng mga historyador tungkol kay Andres Bonifacio at ang 

papel na ginampanan nito sa Himagsikang 1896.  

 Masalimuot ang nakasulat na kasaysayan ni Andres Bonifacio.  Maraming hiwaga 

tungkol sa kanyang buhay at kamatayan ang nananatili.  Maraming aspekto tungkol sa kanya at 

sa kanyang mga ginawa ang kontrobersyal.  Ang paksa ko sa kumperensyang ito ay dalawa sa 

mga gusot na ito.  Anu-ano ba ang mga isinigaw ni Bonifacio nang ilunsad niya ang Himagsikan 

at kailan ba siya pinatay: Abril 23 o Mayo 10, 1897? 

 

Mga Bagong Datos Tungkol Kay Andres Bonifacio  

 Duwag ba si Andres?  Maraming mga datos ang magpapasinungaling sa pahayag ni 

Lazaro Makapagal na duwag si Bonifacio.  Sa isang isyu ng Renacimiento Filipino tinalakay ang 

uri ng pagkatao ni Bonifacio:(1) 

Sa malas, sa anyo at sa kalagayan ay hindi sukat asahang makagawa ng kanyang 

ipinaging bayani. Isang payapang mamamayang gaya ng lahat, isang masunuring kawani 



sa isang bahay-kalakal, isang mabait na pilipinong laging matahimik, datapua’t nang 

dumating ang oras at panahong kinailangan ang pagkilos, upang masugpo ang mga 

napakalabis at masasagwang paguutos ay natutong tumutol, tumayo at nag-usig ng 

kanyang matuwid at karapatang niyuyurakan. 

Si Andres Bonifacio yaong walang kibo, nguni’t dinaramdam at pinag-aaralang 

lahat ang daing ng kanyang bayan sa pang-aaping ginagawa sa kanya, at nangulo ng 

pang-uusig sa mga nang-aapi. 

Ang magiting na iyan ang nagluwas sumuba sa Balintawak, at pati gabi’y 

ginagawang araw, maihanda lamang at maisagawa ang pagbabangon ng bayang itong 

malaon nang inalipin. 

Si Andres Bonifacio yaong matapang na hindi nilingon ang kakauntian ng tao 

niyang kasama, kahinaan ng kanyang panglaban at kakapusan ng lahat ng kailangan, ay 

nagsimula ng isang gawaing napakalaki at dakila. 

 Ang pahayagang Ang Democracia ay nagbigay din ng deskripsyon ng pagkatao ni Andres 

Bonifacio: (2) 

Sa gintong dahon ng ating kasaysayan ay may isang pangalan na napakadakila…  

Tayo’y magpugay siya’y naghandog ng buhay, ng palad, lahat ng lakas… Isang Bayani na 

yumari ng isang dambana.  At ito rin ang gumiba ng isang kapangyarihan. 

Isang kaluluwang naglalamay sa kasungitan ng gabi, may isipang nakabalangkas 

ng isang balak.  Isang Espartaco na ayaw pabusabos. 

Ang pangalan ni Bonifacio ay napapabilang sa hanay nila Washington, nila 

Napoleon, nila Salvo, nila Bolivar, nila Bolognesi, nila Wellington at ibang bayani ng 

Sangkatauhan. 

Ang mga bayani ang nagpapatingkad sa kasaysayan ng lahi. [Mga bayaning 

kagaya ni Bonifacio] ang kailangan ng Pilipinas.  Ganitong tao ang makatutubos sa atin. 

 

Sabi ni Andres Bonifacio 

 Mababatid ng mag-aaral kung gaano katigas ang pag-ibig ni Andres Bonifacio sa ating 

Inang Bayan.  Nang malaman niya kay Dr. Pio Valenzuela na hindi sang-ayon si Dr. Jose Rizal sa 

balak na paghihimagsik, napasigaw si Bonifacio: “Lintik! Saan nabasa ni Dr. Rizal na upang 

maghimagsik kailangan munang magkaroon ng mga sandata at sasakyang-dagat?” (3)  Sulat 

naman ni Emilio Aguinaldo sa kanyang Mga Gunita Ng Himagsikan, binanggit niya na si 



Bonifacio ay nagbitiw ng ganitong sumpa: “Ang sinumang prayleng mahulog sa aking mga 

kamay ay hindi na muling makakatikim ng garbanzos.” (4) 

 Kalagitnaan ng Mayo 1896, pumunta si Bonifacio at maraming Katipunero sa 

kabundukan ng Montalban.  Ani Jose Turiano Santiago, isa sa mga unang kasapi ng Katipunan, 

sa loob ng kuweba ng Pamitinan nagsulat si Bonifacio ng ganito: Mabuhay ang Kalayaan”! Sa 

kalapit naman na kuweba ng Makarok, ganito naman ang isinulat sa pader ng nasabing kuweba: 

“Sumapit dito ang mga Anak ng Bayan.  Humahanap ng Kalayaan.” (5) 

 Ayon naman kay G. Aurelio Tolentino, kumpare’t kapanalig ni Andres Bonifacio ganito 

ang isinigaw ni Bonifacio nang ilunsad niya ang himagsikan sa Makangkong, Balintawak, sa 

bakuran ni Apolonio Samson: (6) 

  Kalayaan o Kaalipinan? 

 Kabuhayan o Kamatayan?  Mga Kapatid! Ating kalabanin ang mga baril at kanyon    

upang ating kamtan ang sariling Kalayaan?  

Sinundan naman ni Apolonio Samson o Tininting Polonio ang saad ni Bonifacio: 

“Patakbuhin ninyo ang mga Kastila sa pamamagitan ng tintero at pluma.” (7) 

Dagdag pa ni G. Tolentino: “Si Bonifacio ang nagpatotoo, na kung ang matibay na pag-asa sa 

banal na layon ng Kalayaan, ang katwiran ng lakas ay sumusuko sa lakas ng katwiran.  Itinanim 

ni Rizal ang binhi ng Kalayaan ng Bayang Filipimno at dinilig niya ng kanyang dugo; nguni’t si 

Andres Bonifacio nama’y siyang naglamay sa gabi’t araw, sa loob ng apat na taong singkad, 

upang ang binhing iya’y magbunga ng sagana sa lahat nang lalawigan.” 

 Si G. Jose N. Sevilla at nagsulat naman na nagwika ng ganito si Andres Bonifacio: (8) 

  Kung ang paniniil ay trono ng galak 

 At busabos tayong tuntungang panatag 

 Kung ang tunay na ley, sinira’t hinamak 

 IGUHO ANG HARI ANG SIYANG MARAPAT. 

  Kung ang baya’y balot ng sapot na itim 

 Ang buhay ay laang inisin sa libing 

 Sa tabing ng gabi’y, may masisinag ding 

 Liwanag ng bagong panahong darating. 



 Noong Abril 23, 1903 ang pahayagang El Renacimiento naman ay naglimbag ng mga 

karagdagang winika ni Andres Bonifacio: “Ang mga bayang nilitawan ng mga bayani ay walang 

kamatayan.  Mabuhay ang Kalayaan!” (9) 

 

Abril 23 o Mayo 10, 1897? Kailan Ba Pinatay si Andres Bonifacio? 

 Hindi sinasadya ang pagkakatuklas ko sa tunay na petsa ng kamatayan ni Andres 

Bonifacio.  Kinukutuhan ko ang mga isyu ng El Renacimiento/Muling Pagsilang nang matawag 

ang pansin ko sa ilang ulat sa ilang isyu ng pahayagang ito tungkol sa pagdiriwang na ginanap 

taun-taon kaugnay sa anibersaryo ng araw ng kamatayan ni Andres Bonifacio.  Nagulat ako sa 

petsa: Abril 23!  Ang pagkaalam ko ay Mayo 10, 1897 pinatay si Andres Bonifacio dahil ang 

petsang ito ang nakasulat sa aklat ni Propesor Agoncillo atbp. Isinantabi ko ang aking 

sinasaliksik at tinutukan ko ang detalyeng ito tungkol sa petsa ng kamatayan ni Andres 

Bonifacio.  Ang mga karagdagang batis na nakalap ko sa nasabing makabayang pahayagan ang 

lalong nagtulak sa akin na tuklasin ang isang hiwaga tungkol sa buhay ni Andres Bonifacio – ang 

tunay na petsa ng kanyang kamatayan.  Sinuyod ko ang iba pang mapagkukunan ng mga batis.  

Naawa sa akin si Clio at ginantimpalaan niya ang matiyaga kong pagbubungkal ng mga 

dokumento. 

 Kilala ang pahayagang El Renacimiento/Muling Pagsilang sa makabayang paninindigan 

nito kahit na kalakasan ng kapangyarihang Amerikano sa Pilipinas noon.   Totoo ba ang mga 

datos na inilimbag ng pahayagang ito tungkol kay Andres Bonifacio?  Sinu-sino ang bumubuo sa 

pahayagang ito?  Noong 16 ng Agosto 1904, inilimbag ng El Renacimiento ang pangalan ng mga 

bubumubo sa nasabing pahayagan: (10) 

 Martin Ocampo, Patnugot 

 Fernando Ma. Guerrero, Tagapamahala 

 Mga Direktor – Cecilio Apostol, Teodoro M. Kalaw, Rafael Palma, Manuel Reyes, Manuel 

Sityar, Lope K. Santos, Faustino Aguilar, Patricio Mariano, Honorio Lopez, Hugo Salazar, Angel A. 

Ansaldo, Andres Vitan, Valeriano H. Peña, Pedro Aunario, Isabelo de los Reyes, Severino Reyes, 

Javier Gomez de la Serna, Maximino Reyes, Andres E. Rivero, Rosario Lanza, Clemente J. 

Zulueta, G. Herrera. 

Sa isang tingin lang, makikita na ang mga taong nagpatakbo sa pahayagang El 

Renacimiento/Muling Pagsilang  ay kagalang-galang, kapita-pitagan, at mga taong 

mapanghahawakan ang salita. 



 Noong Abril 23, 1903 inilimbag ng El Renacimiento ang pagdiriwang na ginanap sa isang 

bahay sa Calle Reina Regente ng mga kasama’t kaanak ng Supremo sa paggunita nila ng araw ng 

kamatayan ni Andres Bonifacio. Pinangunahan nina Jose Turiano Santiago, Manuel Xeres y 

Burgos, Damaso Romasanta, Guillermo Zarco, Felipe Buencamino at Guillermo Masangkay ang 

nasabing pagdiriwang.  Tampok sa paggunitang ito ay ang pagbigkas ni D. Cecilio Apostol ng 

kanyang tulang “Un Heroe del Pueblo”.  Sa tulang ito, itinanghal ni G. Apostol na si Bonifacio ay 

pangalawa kay Dr. Rizal bilang dakilang patriota ng bansa (despues de Rizal, martir y sabio, el 

patriota mas grande es Bonifacio). Binanggit din sa nasabing pahayagan ang ilang datos na  

naghayag ng katapangan ni Bonifacio.  Ayon sa pahayagan, lumabas sa larangan ng 

Pagbabangong Puri (tawag ng mga manghihimagsik sa Himagsikan) kasama ang lahat ng mga 

kaibigang tapat na ang armas ay tatlong baril, ilang revolver at mga gulok.(11) 

 Noong Noviembre 2, l906 inilimbag ng Muling Pagsilang ang sanaysay “Hinggil sa 

Kasaysayan ng Pilipinas,” na kinatha ni G. Gonzalo Cue Malay.  Tahasang tinukoy ni G. Cue 

Malay ang mga sumusunod na petsa kaugnay sa buhay at kamatayan ni Andres Bonifacio: (12) 

  Agosto 23, 1896 – ika-5 ng hapon, nagpulong sina Bonifacio sa bahay ni Tininting 

Apolonio Samson at inilunsad ang himagsikan; 

 Agosto 26 – sa parang ng Pasong Tamo nangyari ang unang labanan sa pagitan ng mga 

rebolusyonaryo at kastila; 

 Abril 23, 1897 – ika-5 ng hapon pinatay si Andres Bonifacio nina Agapito Bonzon at mga 

kasama. 

 

 UN HEROE DEL PUEBLO – ANDRES BONIFACIO(13) 

             Por Cecilio Apostol 

  Eres del pueblo, de la mas amorfa. 

 victima del desprecio y la lesonja; 

 de ese fecundo campo del que brotan 

 la flor del alma y la fragan e rosa. 

  Nacido del monton, asi te admire 

 del monton que abastece presidios 

 son pocos los que solen escogidos, 



 los hombres que se forman por si mismos. 

  Mi admira mas que tu alma de espartano 

 la verdad que probas e con tus actos. 

 demostran la verdad y abrirla la paso 

 no es mision solamente de los sabios. 

  La noche del ayer, larga y obscura, 

 con Rizal que alumbraba con su pluma 

 tal vez no hubiera terminado nunca: 

 por eso es inmortal tu Katipunan. 

  Tu labor constructivo mato al Genio; 

 tuvo por ti su Cristo nuestro pueblo, 

 y, aunque sin Patria propia, hoy al menos 

 no funde nuestras carnes el flagelo. 

  Tu tambien sucumbiste en la demanda 

 y contigo arrastraste en la desgracia 

 a muchas otras almas denodadas 

 la Libertad fue siempre sanguinaria. 

  A no haber hecho victimas la saña, 

 poco habria admirable en esta etapa. 

 por España tiene heroes nuestra raza: 

 cuanto debemos a la hidalga España. 

  Tu sombre esta, oh patriota casi obscuro 

 y aun us virtudes los discuten muchos; 

 mas la certeza no es del mayor numero: 



 para admirar el bien, basta con uno. 

  Y es uno el que se admira: es un pueblo 

 de cuyo bloque se formo tu genio 

 es un pueblo que sabe honrar al merito 

 sin gastar aristocratas inmensos. 

  Viviris lo que viva un Coriolano, 

 y quedara en la Historia consignado 

 que despues de Rizal, martir y sabio, 

 el patriota mas grande es Bonifacio. 

 

Abril 26, 1906 binuo nina G. Jose Turiano Santiago ang isang komite na pangungunahan ang 

pag-ilak ng pondo upang ipagpatayo ng bantayog si G. Andres Bonifacio. (14) Itatayo ang 

nasabing bantayog sa pook na kung saan inilunsad ni G. Bonifacio ang Himagsikang 1896. (15) 

Noong Mayo 3, 1906 nagpulong ang Samahang May-Pagasa sa pook na pagtatayuan ng 

bantayog.  Pinamunuan ni G. Jose Turiano Santiago, pangulo ng samahan, kasama sina Eusebio 

Daluz, A.E. Argosino, Fernando Ma. Guerrero, Pico Santos, Lope K. Santos, Patricio Belen, Rafael 

Palma at Gregorio Camacho. 

 

Paano Namatay si Andres Bonifacio? 

 Ano ang sakdal laban kay Andres Bonifacio?  Sa Trial Records malalaman ang sago9t sa 

tanong na ito (16).  Ang alam ng madla si Andres Bonifacio ay hinuli sa kanyang kampamento sa 

Limbon Indang, dinala sa Naik at nilitis ng isang Consejo de Guerra at hinatulan ng kamatayan.  

Si Komandante Lazaro Makapagal ang umano’y inatasan na isakatuparan ang nasabing utos.  

Ani Komandante Makapagal nang basahin niya at marinig ni Andres Bonifacio and hatol na 

kamatayan ito’y “nagpaluhod-luhod, sinasabing Kapatid patawarin mo ako.”  Nang hindi aniya 

pakinggan ang pagmamakaawa ay tumakbo si Bonifacio at tinangkang tumakas.  Dahil mahina 

na sanhi sa kanyang mga sugat, inabutan nila ito at noon din ay binaril at namatay.  Kinatigan ni 

Propesor Agoncillo ang pahayag na ito ni Makapagal.(16)  Sang-ayon naman kay Koronel 

Agapito Bonzon ay ginamitan niya ng matatamis na wika ang Supremo Bonifacio: (17) 



Nang kanyang makita ang nasabing Supremo, ginamitan niya ng matatamis na 

wika upang mapahinuhod sa maganda niyang anyaya, datapwa’t di rin po niya 

napalambot ang matigas na puso, na bukod sa pagtangging ito’y gumawi ng parang 

tunay na kaaway ito na ipinag-utos na bumaril ang mga kawal niya, na sinagot naman ng 

atin; kaya nga’t sinapit ang kahambal-hambal na pagkalat ng dugo na di sana niya nais 

na sapitin ang gayon, sa pagmamahal sa kapatid, nguni’t sa pagganap ng kaniyang 

katungkulan, minarapat niya ang ganitong gawi. 

Totoo kaya ang mga deklarasyon nina Makapagal at Bonzon? 

 Maraming mga batis pa ang hindi nagamit nina Propsesor Agoncillo atbp.  At ang 

nakapagtataka, may mga deklarasyon na ginamit si Propesor Agoncillo na isinama niya sa 

kanyang Revolt of the Masses na salungat sa mga pahayag nina Makapagal at Bonzon subali’t 

hindi niya binigyang-pansin.  Isa sa mga di pinansin ni Propesor Agoncillo ay ang pahayag ni 

Francisco Carreon, isa sa mga kasamahan ni Andres Bonifacio, na nakasaksi sa pataksil na 

pagsupil sa Supremo: (18) 

Kinabukasang magbubukang-liwayway, sinabi ng vigia (ito’y bantay sa itaas ng 

kahoy), “May tao.”  Ang sagot ni Ciriaco Bonifacio, “Kilalanin ang ayos,” nang malalapit 

na, umulit, “ang kawal din pong kahapon,” mamg pinapaghintay ng tanod at sasabihin 

muna ay nagalit na, nagpaputok, may tinamaan sa bantayan, nagpapautok din tuloy 

nilusob at pinatay ang G. Ciriaco, kapatid ng Supremo, nang marinig ang putukan ay 

nagulo ang Nayon, kaya nanaog ang Supremo na ang sabi, “Tumahimik kayo at mga 

kapatid iyan.”  Lumabas siya nang paakyat ng tulay na bato, si Cor. Paua ay nasa tulay 

na, at pinaputukan si G. Andres Bonifacio, tinamaan sa bisig sa kaliwa, sumugod si Cor. 

Intong sinaksak ng tangang balaraw sa leeg yapos hanggang lupa, dito’y 

pinagsusunggabanan sampo ng kapatid na Procopio, ginapos pati mga kawal sahol sa 

lakas, at si Kor. Intong sumalakay ng bahay ng pamilya ng Supremo, sinamsaman 

hanggang ang cortaplumang panghinuko at nilapastangan na pinaslang….sa harap ng 

Supremo…. 

 Si Heneral Santiago Alvarez ay may isinamang deklarasyon sa kanyang mga gunita ng 

himagsikan na may pamagat na Ang Katipunan at Paghihimagsik ay ganito ang sinulat: (19)  

Bahagya pa lamang nalalapit sa mapangahas na Koronel Bonzon at Pawa, ay 

sinagupa na at binaril ni Bonzon sa pamamagitan ng kanyang rebolber ang Supremo 

Bonifacio, na noon di’y natamaa’t nasugatan nang malubha sa kaliwang bisig, saka 

pagkuwa’y dinaluhong naman ng insik Pawa; sinaksak ng sundang na matalim ang liig na 

gawing kanan ng Supremo, at ito’y nahilo sa salumpit ng dugo… 



 Alinsunod naman sa deklarasyon ni Doña Gregoria de Jesus, maybahay ni Supremo 

Bonifacio, na pinigilan ng kanyang asawang si Andres Bonifacio ang mga tauhan nito na huwag 

magpaputok sapagka’t sila’y mga kapatid datapwa’t winalang-halaga ito nina Bonzon at 

“kanilang pinaputukan ang aking asawa, at nang malugmok, siya’y kanilang pinagsasaksak at 

pinalo ng kulata ng kanilang baril.  Ang aking bayaw na si Ciriaco ay inagaw ng dalawang tao at 

binaril hanggang sa mamatay.  Si Procopio ay pinalo ng rebolber at kanilang ginapos….” (20) 

 Si Kapitan Mariano Salvador, isa sa mga tauhan ni Andres Bonifacio, ay may pahayag din 

tungkol sa naganap sa kampamento ni Bonifacio sa Limbon, Indang, Cavite noong Abril 23, 

1897: (21) 

Kami’t pinagtalakupan at inabanse na, at binaril ng Koronel Intong ang Supremo 

at tinamaan sa brasong kanan at sa tiyan, ang ginawa nila’y sinaksak ng bukaweng 

matulis sa lalamunan ay siyang pagkabulagta sa tabi ng isang kanal…at ang G. Ciriaco 

pinagsabayan nilang binaril, na ang tama’y sa dibdib at sa ulo, at nahandusay sa gitna ng 

daan ng Barrio ng Limbon. 

 Si Heneral Emilio Aguinaldo ay sumali sa isang paligsahan noong 1948 tungkol sa 

talambuhay ni Andres Bonifacio.  Pinamagatan niya ito ng Talambuhay ni Gat Andres Bonifacio.  

Ang kopya ng manuskrito ng akdang ito ni Emilio Aguinaldo ay matatagpuan sa Filipiniana 

Division, Main Library, U.P. Diliman.  Sa sinulat niyang ito, binanggit ni Aguinaldo na si 

Komandante Florencio La Viña ang sumaksak at sumugat ng malubha kay Bonifacio sa kanan ng 

leeg niya.  Sa manuskritong ito rin ay may isinamang dokumento si Aguinaldo, isang 

deklarasyon ni Kapitan Antonio Guevarra, isang matapat na tauhan ni Bonifacio at pinangalanan 

ang tumudas sa Supremo: (22) 

Alinsunod sa sabi sa akin ni D. Paciano Rizal, ay sa balita niya ay aayaw barilin ng  

sundalo, nguni”t si Jose Zuluieta ang humawak ng baril at siyang tumapos ng buhay ni 

Andres Bonifacio. 

 Noong 1926, si G. Antonio K. Abad ay naglimbag ng isang artikulo tungkol sa mabangis 

na pagbihag kay Andres Bonifacio.  Sinulat ni G. Abad ang ganito: (23) 

Walang abug-abog na dumating sina Koronel Bonzon, Pawa at mga tauhan.  Si 

Pawa ay  biglang sumipot mula sa hanay ng mga kawal na dumating at walang sabi-

sabi’y palundag na nilapitan si Andres Bonifacio at ito’y biglang tinarakan ng isang 

matinding saksak sa liig.  Si Bonifacio’y nabulagta at ang dulo ng patalim na naglagos sa 

kanyang liig  ay bumaon pa sa lupa at sabay putok ng mga kawal ni Koronel Intong. 



 Sa isang pahayag ni Heneral Emilio Aguinaldo na inilimbag noong 1911, tahasang sinabi 

niya na si Andres Bonifacio ay napatay sa kampamento nito sa Limbon noong Abril 23, 1897. 

Magulo ang nagging resulta ng pagpupulong sa Tejeros na kung saan natanggal sa kanyang 

posisyon sa rebolusyon si Bonifacio at napalitan siya ni Emilio Aguinaldo. Dahil sa pang-iinsulto 

ni Daniel Tirona, dineklara ni Andres Bonifacio na walang bisa ang eleksyong ginanap sabay alis 

kasama ang mga kapanalig. Hindi malaman ng mga naiwan kung ano ang gagawin sa harap ng 

mainit na kalagayan sa pagitan ng mga panig ng Magdiwang at Magdalo.  Dito nagsalita si 

Santiago Rillo de Leon, isa sa mga pinuno ng delegasyong Batangas, na kung hindi kayang 

ipatupad ng mga taga-Cavite ang napagkasunduan ay silang mga taga-Batangas ang 

magpapatupad! Dahil dito nagdesisyon si  Aguinaldo at mga kasama at bumuo ng isang Consejo 

de Guerra at inakusahan si Andres Bonifacio at mga kapatid ng di-pagkilala sa kapangyarihan ng 

gobyerno revolucionario at senitensyahan ng kamatayan en absentia!  Ang nasabing desisyon 

ay ipinatupad noong 23 ng Abril 1897 (Ante aquel estado de cosas, se imponia una energica 

resolucion, y el jefe de la revolucion Filipina, actuando como tal,  dispuso la celebracion de un 

Consejo de Guerra que entendiera en la causa seguida contra Andres Bonifacio por desacato, 

fallando este tribunal, que debiera ser pasado por las armas el acusado, y esa decision se 

cumplio en Maragondon el dia 23 de Abril de 1897, terminando asi sus dias, el que habia sido el 

padre del Katipunan.” (24) 

 

Ang Trial Records ni Andres Bonifacio 

 Mula sa mga pahayag sa itaas, maliwanag na pinatay si Andres Bonifacio noong Abril 23, 

1897 at hindi Mayo 10 ng nasabing taon.  Ano ngayon ang halaga ng trial records?    Bakit 

lilitisin pa ang isang patay na?  Maliwanag na maliwanag ang deklarasyon ni Emilio Aguinaldo: 

isinakatuparan nina Bonzon at Pawa ang desisyon ng Consejo de Guerra na binuo ni Emilio 

Aguinaldo – esa decision se cumplio el dia 23 de Abril de 1897, terminando sus dias el que habia 

sido el padre del Katipunan Andres Bonifacio.  Dalawa sa mga pahina ng trial records ay 

maglalantad na moro-moro ang nasabing paglilitis.  Ang dalawang pahinang ito ay may 

kaugnayan kay Andres Bonifacio.  Ang una, ay may pirma ni Bonifacio.  Subali’t mapapansin 

agad na ang nasabing pirma ay peke – huwad at ang ikalawang pahina ay wala ng pirma na may 

pna hindi na raw makapirma dahil malubha na ang sugat sa kanyang kamay (25). 



 

 

Sa kanyang aklat The Revolt of the Masses, inilantad ni Propesor Agoncillo na pineke ang pirma 

ni Heneral Pantaleon Garcia at pinalabas ang huli na siyang nagilbi bilang judge advocate sa 

paglilitis kay Bonifacio.  Itinanggi ito ni Heneral Garcia pati na ang mga pirma niya sa nasabing 

trial records.  Sinusugan ito ni Pangulong Aguinaldo nang ininterbyu siya ni Prop. Agoncillo.  

Inihayag ni Aguinaldo na si Pedro Lipana at hindi si Heneral Pantaleon Garcia ang nagsilbing 

huwes sa nasabing paglilitis.(25) 

 



  

 

  Samakatuwid, peke ang trial records at walang naganap na paglilitis kay Bonifacio.  

Mahihinuha na pinalabas ng mga may kagagawan sa pagkamatay ni Andres Bonifacio na sinikap 

nilang pagtakpan ang kanilang karumal-dumal na ginawa.  Tunay nga na napatunayan ang 

sinabi ni Andres Bonifacio: “Matakot kayo sa kasaysayan sapagka’t walang masama na di 

nalalantad pagdating ng panahon.”  

 Sa trial records tahasang inihayag na inakusahan si Bonifacio na “iguiguiba nito ang 

Pamahalaan o Gobierno at tangkang papatayin ang Kgg. At M. na Presidente.  Sa huling pahina 

ng tala ng paglilitis, binanggit ni G. Luis Torres, nagsalin sa wikang ingles ng tala ng paglilitis ang 

ganitong mga pangungusap: “as appears from the preceding brief Andres and Procopio 

Bonifacio were pardoned by Aguinaldo; yet, the news I have about the affair say that the two 



brothers were summarily shot at the request of the people on the ground of conspiracy and 

sedition leading to civil war, at a time when the Revolution needed the union of all Filipinos.” 

 

Panghuling-Salita 

 Hindi duwag kundi matigas ang paninindigan sa pagsusog sa dakilang layunin na 

palayain ang Inang Bayan sa kamay ng mga kastila – ito ang tunay na karakter ni Andres 

Bonifacio.  Angkop na angkop sa kanya ang taguring “El Marat Filipino” – taguring itinawag sa 

kanya ng kastilang historyador na si G. Wenceslao Retana.  Unti-unti, ang mga pira-pirasong 

detalye sa kanyang buhay at kamatayan ay nalalantad ang katotohanan.  Sa panayam ko 

ngayon, maliwanag na pinatay siya noong Abril 23 at hindi noong Mayo 10, 1897 sa kanyang 

kampamento sa Limbon.  Walang paglilitis sa kanya. Maraming mga ebidensya ang 

sumusuporta sa bagay na ito.  Ang una, ang nadiskubre ni Propesor Teodoro Agoncillo kaugnay 

sa huwad na lagda ni Heneral Pantaleon Garcia at ang pahayag ng huli na hindi siya ang 

gumanap na Judge Advocate sa nasabing paglilitis.  Sinusugan ito ng pahayag ni Pangulong 

Emilio Aguinaldo na si Pedro Lipana ang gumanap sa nasabing posisyon.  Ang ikalawang 

ebidensya na walang ginawang paglilitis kay Andres Bonifacio ay ang nadiskubre ko na huwad 

din ang lagda ni Bonifacio sa nasabing trial records.  Ang mga pahayag nina Francisco Carreon, 

Antonio Guevarra, Santiago Alvarez, Mariano Salvador, Gregoria de Jesus at Antonio K. Abad 

ang mga karagdagang ebidensya na tumanggap si Bonifacio ng mga pamatay na ulos mula sa 

mga kamay nina Bonzon, Pawa at mga kasama.  At panghuli, ang pahayag mismo ni Pangulong 

Emilio Aguinaldo na pinatay si Andres Bonifacio noong Abril 23, 1897.  Ang paglilitis ay ginawa 

mula Abril 28 hanggang Mayo 8, 1897.  Paano lilitisin ang isang patay na? 

      Ang mga pahayag ni Pio Valenzuela kaugnay sa paglilitis at kamatayan ni Andres 

Bonifacio, na ginamit na batis ni Propesor Teodoro Agoncillo, ay walang halaga.  Si Pio 

Valenzuela ay wala na sa Himagsikan sdapagka’t sumuko siya sa gobernador general noong 

Septyembre 1, 1896.  Inimbestigahan siya mula Septyembre 2.  Noong Septyembre 20, 1896 isa 

siya sa mga nahatulan na ipatapon sa Barcelona, Espanya.  Sakay ng barkong Isla de Panay, 

umalis ang barkong ito noong Pebrero 20, 1897. Umalis ng Maynila ang nasabing barko 

Septyembre 21, 1896.  Nakabalik lamang si Pio Valenzuela sa Pilipinas bandang Abril 1899 



  

May ibang mga kahiwagaan tungkol kay Andres Bonifacio na nilinaw ko na sa mga 

naunang panayam ko.  Si Diego Mojica at hindi si Andres Bonifacio ang unang nagsalin sa 

wikang Tagalog ng “Ultimo Adios” ni Dr. Jose Rizal. At ang pangalang “Agapito Bagumbayan” ay 

sagisag-panulat ni Dr. Jose Rizal at hindi ni Bonifacio.  Ideya ni Marcelo H. del Pilar and pagtatag 

ng Katipunan at isa lang si Andres Bonifacio sa nagtatag ng rebolusyonaryong samahang ito.  

Kasama niya sa pagtatag ng samahang ito sina Deodato Arellano. Valentin Diaz, Teodoro Plata, 

Ladislao Diwa, Ildefonso Laurel, Roman Basa, Aurelio Tolentino, Makario Sakay, Emilio Jacinto, 

Aguedo del Rosario, Mariano Crisostomo,  Faustino Guillermo atbp. 

 Nananatili ang maraming mahiwagang naisulat, hindi lang tungkol kay Andres Bonifacio 

kungdi tungkol din sa ating kasaysayan sapagka’t ayaw magbungkal ng mga dokumento sa mga 



artsibo sa ating bansa ang maraming historyador – lalo na ang mga kabataang historyador natin 

ngayon.  Hindi maitatanggi na ang lahat ng ating mga dokumnento mula 1571 hanggang 1907 

ay nakasulat sa wikang Kastila.  Maski na ang Philippine Insurgent Records o Philippine 

Revolutionary Records na binubuo ng 643 microfilm reels ay iilan lang ang nakikita kong 

nagbubungkal sa koleksyong ito.  Ang nakakalungkot, ang mga gumagamit ng nasabing mga 

koleksyon ng mga dokumento ay mga banyagang historyador na patuloy na nagkakalat ng mga 

baluktot na ideya tungkol sa ating himagsikan at sa lahing Pilipino.  Hindi inimbentong bayani si 

Andres Bonifacio!  Maraming salamat po.  

 

Bakit dalawa ang petsa?  Ang naunang marker na inilagay sa lugar kung saan natagpuan ang 

sinasabing buto ni Bonifacio ay nakalagay inilibing noong 26 Abril 1897 habang makikita sa 

bagong makrker ang petsa ni Makapagal ni 10 Mayo 1897. 

 


