
 

 

OKTUBRE-DISYEMBRE  2018 

Opisyal a Pablaak ti Rebolusyonaryo a Tignayan ti Kalinga  

TAWEN 4 ; BILANG 4 IPASA NO MABASA 

CAFGU detatsment iti 
Western Uma dinusa ti 
NPA 

Naranyag ti masakbayan 
babaen iti agtultuloy a  
panakidangadang ti umili  

T almeg ti Build, Build, Build (BBB) a programa ni 
Duterte ti probinsya ti Kalinga para ti negosyo kas 

ti renewable energy. Intuyang na ti kadagaan ti 
probinsya para ti nawaya a panagserrek ti kapitalista 
a negosyo ti lokal ken gangannaet. Idi bulan ti Hulyo 
2018 ket inaramid ti groundbreaking ti Chico River 
Pump Irrigation Project  ti maysa a Chinese a kom-
panya a  mang-apektar ti Mountain  Province, Kalinga 
inggana Cagayan province. Panangpribatisa iti irigasy-
on, imbes a serbisyo ti mannalon. Ti resulta na ket 
panakadadael ti natural a kinabaknang ti Karayan Chi-
co malaksid pay ti peggad iti biag ti umili nu panawen 
ti didigra. Maubliga nga agbayad dagiti mannalon iti 
irrigation fee uray adda la ngaruden ti maala da nga 
enerhiya manipud iti pigsa ti panagayos ti danum ti 
Karayan Chico. Dakkel a pagnegosyoan ti kumpanya a 
nangkontrata ken ti gobyerno ngem kasukat na daytoy 
ti masakbayan ti umili. (ituloy iti p. 2 ...) 

N ainpapanawen ken rum-
beng laeng ti panakaraut 

ti CAFGU detatsment iti Ag-
agama, Uma, Lubuagan nga 
insayangkat ti Lejo Cawilan 
Command-NPA Kalinga idi 
6:30 ti agsapa ti Disyembre 
23, 2018. Simurender ti 11 a 
CAFGu bayat a natay met ti 
commanding officer da a ni 
Sergeant Elon Bayang ken 
nasugatan ti 3 pay a CAFGU. 
Iti benneg met ti NPA ket 
nagmartir ni Roy "Ka Rod-
ney/Ka BK" Tongdo a nagapu 
iti tribu ti Mabaca sadiay mu-
nisipyo ti Balbalan.  

Nakasamsam ti NPA 32 nga 
armas (7 nga M16, 7 nga 
M14, 14 a carbine, 2 nga R4, 
2 cal. 45) 3,500 a bala, da-
giti pouch, magazine ken 
pack. Pinuoran ti kakadua ti 
detatsment kalpasan ti 
panagraut. Insigida a 
nagpamass meeting ti NPA 
iti baryo tapno ilawlawag ti 
basaran nu apay a naraid ti 
detatsment. Dagiti CAFGU a 
nagsurender ket naiturn over 
iti umili. Saan a pudno ti 
inpablaak ti militar a basta 
laeng binaybay-an ti NPA ti 
bangkay ni Roy "Ka Rodney/
BK". Sakbay a pimmanaw 
dagiti nalabaga a manna-
kigubat, insigurado da a 
maisimpa a nasayaat ti 
bangkay (ituloy iti p.3 ...) 
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 Forces of the Philippines (AFP) iti probinsya. 
Dadakkel a pwersa ti kanayon a mausar iti 
operasyon tapno mapabutngan ken alilawen 
ti umili, ken rebbeken ti anya man a pa-
nagkontra ti umili kadagitoy a makadadael a 
negosyo. Maisturbo ti inaldaw-aldaw a 
kabiagan iti umili gapu iti operasyon ti 50th 
IB ti probinsya. Panangkaso ken illigal a 
panangibalod kadagiti lider ti legal nga or-
ganisasyon iti umili malaksid pay kadagiti 
saan a madukomento a panaglabsing iti 
komunidad tunggal adda ti presenysa ti mili-
tar iti baryo. 

Sindiyan ken pagilgil-ayaben dagitoy a nego-
syo, operasyon ti AFP ken dagiti human 
rights violations a mapaspasamak ti palaban 
a karirikna iti umili tapno ilaban ti karbengan 
ti daga, biag, dayaw ken kinabaknang. Ti pa-
nagtitinnulong dagiti nadumaduma a tribu ti 
probinsya ket masindiyan manen nga isikad 
ti dangadang tapno salakniban ti tawid daga.  

Paset ti naimbalitukan a pakasaritaan ti Par-
tido Komunista ti Pilipinas (PKP) ti nain-
daklan a panakidangadang ti umili kontra iti 
Chico Dam Project. Adu nga umili ti nangi-
pusay ti biag ken dara tapno saan palubosan 
ti panangrames iti kinabaknang ti Kordilyera, 
isunga utang tayo kenyada ken rebbengen 
tayo iti sumaruno a masakbayan ti agtul-
tuloy a panangsalaknib iti tawid tayo a daga. 
Isunga pada ti naindaklan a panakidanga-
dang ti umili tapno salakniban ti Karayan 
Chico iti gandat ti diktadura a US-Marcos, 
masapul nga agtignay ken agkaykaysa tayo 
laban iti maymaysa a kabusor tayo. 

Iselebrar tayo ti lima a dekada a balligi ti 
PKP babaen iti tuloytuloy a panakidangadang 
para iti naranyag a masakbayan ti amin nga 
umili a Pilipino. Napaspas a reppeten ti pa-
nagkaykaysa iti umili babaen ti 
panangpapigsa ti rebolusyonaryo a tignayan. 
Nasaknap a buklen ti CPDF a mangreppet iti 
amin a rebolusyonaryo nga organisasyon ti 
umili tapno agkumpas ti panagtignay. Papig-
saen tayo pay ti salaknib ti umili babaen iti 
sagaadu a panagpasampa iti New People’s 
Army (NPA). Kas naadaw tayo iti pakasa-
ritaan ti nadumaduma a panakidangdang ti 
umili, magun-od tayo tayo laeng ti balligi nu 
marebbek tayo ti kabusor babaen iti armado 
a panakidangadang tapno maitakder ti pud-
no a gobyerno iti umili. 

(Naranyag … manipud iti p.1) Agosto met tat-
ta a tawen ket inpablaak ti Aragorn Power 
and Energy Corporation a nalpasen dagiti 
proseso tapno agtuloy ti proyekto na daytoy 
a geothermal iti probinsya. Ti manamnama a 
capacity na daytoy ket 100MW. Addaan day-
toy ti service contract ti nasurok 260 square 
kilometers ti Barangays Pasil, Lubuagan ken 
Tinglayan. Nasurok 26,000 ektarya ti maa-
gaw ti kadagaan ti Lubuagan, Tinglayan ken 
Pasil. Maparitan iti umili nga sumrek ti ances-
tral domain da, kas ti panag-uma, panag-
anop ken marugitan ti nadalus a danum. 
Awanen ti nawaya a panangmaksimisa ti 
rekurso ti kabanbantayan. 

Indeklara met ti gobyerno babaen ti DENR a 
national park ti Barangay Balbalasang, Pan-
tikian ken Talalang iti munisipyo ti Balbalan. 
Naparitan iti umili nga usaren ti kayo a tina-
ripato da ken nalimitaran ti panangdalus da 
iti dati nga uma da. Saan dan a nawaya nga 
aganop kas supusop ti pangkabiagan.  

Dagitoy a negosyo ket inot-inot a mangpunas 
ti karbengan iti umili ti tawid da a daga ken 
mangpabassit ti daga a taripatuen iti da para 
ti kabiagan. 

Tapno adda ti seguridad dagitoy a negosyo, 
saan nga agsardeng ti operasyon ti Armed 
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(CAFGU … manipud iti p.1) dagiti 2 a natay 
(bangkay ni Ka Rodney ken ni Sgt Bayang), 
kinatongtong da ti umili tapno iturn over ken 
nasayaat a mataripato ti 2 a bangkay.  

Gapu iti panakabain ti militar, ipabpablaak 
da a nilabsing ti NPA ti naideklara ti Partido 
Komunista ti Pilipinas (PKP) a unilateral 
ceasefire. Nalawag a saan a nilabsing ti NPA 
ti indeklara ti PKP a ceasefire gapu ta ti 
deklarasyon ti ceasefire ket agrugi iti Disy-
embre 24 inggana alas dose ti rabii iti Disy-
embre 26 ken Disyembre 31 inggana Enero 
1. Ti deklarasyon ket maysa a panagbigbig 
wenno panangrespeto iti tradisyon iti pa-
nagselebrar iti paskua ken baro a tawen ka-
laksidan pay iti panagselebrar ti CPP-NPA-
NDF iti maika 50 tawen nga anibersaryo ti 
Partido. Naisayangkat ti panagraut idi Disy-
embre 23 ti agsapa, maysa nga al-
daw sakbay iti deklarasyon ti 
ceasefire ti PKP. 

Saan a pudno a panangranggas ti 
kayat ti NPA tapno riribukin ti pa-
nagselebrar ti umili iti Paskua. 
Nabayagen a target a dusaen ti 
NPA ti CAFGU detatsment iti Ag-
agama, Uma. Ti panakaraut iti de-
tatsment ket sungbat iti nabayagen 
a kiddaw ti umili a dusaen dagiti 
narungsot a CAFGU ken militar. 
Malagip a mano nga aksyon ti 
inaramid ti umili tapno papanawen 
dagiti CAFGU ken militar gapu ti 
nakaro a pananglabsing da iti 
karbengan-tao. Peggad ken per-
wisyo ti inpaay dagitoy a de-
tatsment ken CAFGU. 

Ti balligi ti panangraut iti CAFGU 
detatsment iti Ag-agama, Western 
Uma ket maysa a buya ti pumigpig-
sa a panagkaykaysa ti Partido, NPA 
ken umili. Uray iti tengnga ti rang-
gas ken pananglipit ti armado a 
buyot ti Rehimen a Duterte, saan a 
nagsardeng ti umili a lumablaban. 
Saan a simple a pananglabsing ti 
karbengan-tao laeng ti basol dagiti 
nadusa a CAFGU. Ti panagtraydor 
iti kailyan kasukat ti kwarta ket 
maysa a panangilaksid da iti tribu a 
nagtaudan. Dagiti CAFGU ti 
nagbalin a papan dagiti dadakkel a 
ganganaet a kapitalista tapno riri-
bukin ti panagkaykaysa ti umili. Si-

aammo ti umili a dagitoy a CAFGU ken 
panangitakder ti detatsment ket agserserbi a 
kas security forces tapno maipatungpal ti 
Chevron ti plano na a geothermal ken minas 
iti kadagaan ti Lubuagan-Pasil-Tinglayan. 
Adu a porma ti panaglaban ti umili iti dayoty 
a proyekto, alillaw ken ranggas latta ti 
inpaay ti kumpanya mairaman ditoy ti pa-
nagkampo ti militar iti Ag-agama inggana 
naitakder da ti detatsment ti CAFGU, nagtul-
tuloy ti panangipilit da iti panagrekrut ti CAF-
GU ken tuloytuloy met lang ti saywar ken in-
tel operations da. Nabayagen nga pinal-
awagan ken inawis ti umili dagiti kailyan a 
nagCAFGU nga umikkat dan, saan dan nga 
agpaalillaw iti kwarta ngem saan da a 
nagpangngeg. Kadua da dagiti militar a bas-
bastusin da dagiti kakailyan a babbai, isuda 
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Ranggas ken nakaro a pananglabsing iti karbengan-
tao ti 50th IB  iti Kalinga 

T inawen a maiyul-ulat ti nagadu a panaglabsing   ti militar 
iti karbengan kas tao (Human Rights) iti Kalinga. Tinawen 

a kumarkaro ti ranggas ken terorismo nga ar-aramiden ti 
Philippine Army (PA), Philippine National Police (PNP) ken Ci-
vilian Auxilliary Force Geographical Unit (CAFGU). Nauman ti 
umili a makadamag ti maysa manen nayon a lista ti pasamak 
iti panaglabsing iti kabangibang nga ili a kasla normal 
laengen a paspasamak. Awan sarday nga ar-aramiden ti mil-
itar daytoy ta ammo da a suportado ni Duterte isuda iti 
panangranggas iti umili.  

NU ANYA TI MULA, ISU TI BUNGA 

"Saan a kasapulan ti warrant of arrest. Nu makakita kayo ti 
NPA, paltogan yo!" daytoy ti sinao ni Duterte idi nagsao isu-
na iti sangoanan iti maysa a taripnong dagiti barangay 
sadiay Davao city idi Dec 19, 2018.  

Isu nga asinno man nga pagsuspetsaan nga NPA ket maba-
linen a paltogan dagiti mersenaryo a buyot ni Duterte. Pin-
apigsa na ti pangngeddeng ti mersenaryo a buyot na nga 
itultuloy ti kaay-ayo da launay nga aramiden- ti makita a 
marigrigatan ti masa gapu iti kinaranggas da.  

Disyembre 4, 2018 idi pinirmaan ni Duterte ti Executive Or-
der No.70 nga aglaon iti panakabukel ti maysa a National 
Task Force tapno gibusan kano ti lokal a komunista ken ar-
mado a pannakidangadang ken ikkan talmeg ti "whole of the 
nation approach" tapno magun-od kano ti sustinable wenno 
agpaut a kapya. Kagiddan na daytoy, inikkan da laeng iti 
sabali a nagan ti Peace Development Team (PDT) iti langa ti 
Community Support Program Team (CSDT). Isu a saan tayo 
a masdaaw nga adda latta dagitoy a panagkampo ti militar iti 
uneg dagiti pampubliko nga pasdek iti uneg dagiti barbaran-
gay kas iti mapaspasamak iti barangay Dengdenglay, Limos, 
Bakras, Apatan, Guesang, Baay iti Pinukpuk ken Balantoy, 
Poswoy, Dao-angan iti Balbalan. Malaksid pay dagitoy 
kadagiti nasurok 30 a detatsment ken kampo militar iti in-
tero a probinsya. 

Dagitoy nga panagkampo ken kunkundit a panangisayangkat 
ti militar ken CAFGU iti panangited kano ti basaran a ser-
bisyo kas iti dental/medical mission, seminars ken dadduma 
pay nga civic actions ket kalub iti limed a panangisayangkat 
ti intelligence ken saywar operations da.  Siaammo ti umili a 
ti kasingin dagitoy a pammarang nga aramiden da a civic ac-
tions ket ranggas ken panang-allilaw iti masa. Saan a 
mailemmeng dagiti inaramid ti militar a panangranggas ken 
panang-allilaw iti umili. Dagitoy dagiti updates) dagiti pa-
naglabsing ti militar ken CAFGU iti daytoy a tawen: 

1. Panangpatay ti kameng ti 50th IB Bravo Company kenni 
Rashid Uday a CAFGU idiay Sacpil, Conner, Apayao.  

2. Panangputok ti paltog a nakapaturong iti dua masa kas 

pay ti nagbalin a mata ti 
militar tapno suspetsaen da-
giti kailyan da nga NPA wen-
no supporter ti NPA. 
Naimpluwensyaan da pay iti 
anti-sosyal nga aramid kas 
iti panagsugal ken pa-
nagbartek. Iti maysa a 
bangir, nabayagen a sinura-
tan ti NPA dagitoy a kailyan 
a CAFGU, kinaistorya ken 
winarningan da pay isuda 
tapno umikkat ngem saan 
da latta nga agpangngeg. 
Dagitoy ti kangrunaan a 
gapu ken basaran nu apay a 
rumbeng laeng a madusa 
dagitoy a CAFGU. 

Rebbengen ti NPA a pakap-
suten ti armado a buyot ti 
agturturay a dasig tapno in-
teramente a maburak ti 
mananggundaway a turay. 
Ti pannakaiballigi ti panan-
graut ket maysa a buya ti 
nairut a panagkaykaysa ti 
NPA ken umili. Pakabuyaan 
nga uray anya ti kina-
ranggas ti kabusor, ingga-
na't masurot ti usto a 
tarabay ken pannangiruswat 
ti Gerilya a Pannakigubat, 
inggana't adda ti masa a 
lumablaban, saan pulos a 
maparmek ti rebolusyonaryo 
a tignayan.  

Iti maika-50 tawen nga ani-
bersaryo ti Partido, salsalu-
doan ti intero a rebolusy-
onaryo a tignayan ti Kalinga 
ti pannakaibangon ti PKP. 
Isu laeng ti Partido a pudno 
a mangisakit iti masa. Sur-
suroten ti umili nga i-
Kalinga ti naimbalitukan a 
raya agturong iti pudno a 
wayawaya ken pudno a hus-
tisya.  Saan nga agpaalillaw, 
umikkat iti CAFGU! Pataky-
asen dagiti detatsment! 
Sumampa iti NPA! AGBIAG 
TI MAIKA-50 ANIBERSARYO 
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pammutbuteng idiay Ballayangon. 
3. Panangsiput ken panangsinger kadagiti 

pamilya ken katribu dagiti NPA gapu iti 
napasamak a labanan ti nagbaetan ti AFP 
ken NPA idiay Bongod, Dao-angan idi 
Enero 2018. 

4. Ilegal a panag-imbestigar, panangrakisa, 
panangtiliw ken panagpasurender 
kadagiti nalawag a sibilyan. 

5. Panangsalsaludsod ken panangisurat iti 
nagnagan dagiti opisyales ken kameng 
dagiti lehitimo nga organisasyon dagiti 
umili kas paset ti saywar nga operasyon. 

6. Panangcheck-point ken panangharang iti 
lugan a mangitulod iti relief goods para 
kadagiti biktima ti bagyo nga Ompong id-
iay Poblacion, Taga. 

7. Panangrugit iti reservoir ti danum a ma-
pan iti komunidad idiay Tomiangan 

8. Panangilako ken panangusar iti maiparit 
a droga. 

9. Panangipilit ken panagkota ti kada baran-
gay iti Lubuagan nga agparuar ti agCAF-
GU.  

10.Panagdadael ken panagtakaw iti mula 
ken taraken ti masa. 

KAPYA A NAKABASAR ITI HUSTISYA! 

Kinabulok ken kinarungsot, rupa ti kumarka-
ro a krisis iti uneg ti rehimen ti US-Duterte. 
Saan da a mabaliwan ti sistema babaen 
laeng iti simple a panangited ti dental ken 
medical mission, panangbutbutneg ken 
panangpapatay kadagiti masa. Iti intero a 
pagilian a mapaspasamak daytoy a kinar-
ungsot, intero a pagilian ti makarikna ti 
terorismo ti US-Duterte. Awan ti mailaksid a 
dasig, basta kumontra iti patakaran ken 
programa na, mabalin na a ranggasan. Ka-
baelan to pay ni Duterte a ranggasan dagiti 
pada na nga agar-ari a dasig, uray ti sim-
baan ken dagiti alagad ti diyos ket ipapatay 
na, karkaron dagiti dasig a mannalon ken 
mangmangged a nabayagen a mangi-
lablaban a maaddaan iti pudno a reporma 
ken agnanayon a kapya. Kas iti napalabas a 
rehimen, anyaman a kinarungsot ken kina-
ranggas, saan nga aggibus ti Rebolusyonar-
yo a Pannakidangadang inggana't saan a 
masungbatan ti ramut iti daytoy a risiris. 
Awan ti sabali a sungbat nu di ket baliwan ti 
sistema babaen iti armado a panakidanga-
dang, paadoen ken papigsaen ti Partido ken 
ti Bagong Hukbong Bayan. 

Iti bangir na, papigsaen ken palawaen ti pa-
nagkaykaysa ti umili tapno mapasardeng ti 
kinarungsot.  Pairutan ti panagkaykaysa da-
giti tribu tapno labanan ti kinaranggas ti es-
tado. Tumipon kadagiti progresibo a dasig 
tapno ibutaktak dagitoy a pananglabsing. 
Napateg met laeng ti paset dagiti taong-
simbahan ken petiburgesya tapno iyabante 
dagiti karbengan-tao ti amin a magungunda-
wayan a dasig. Iti pakasaritaan ti Kalinga,  
natured ken managparnuay a sinango ken 
inilaban ti umili ti karbengan da para iti biag, 
daga, dayaw ken kinabaknang. Mangpakita 
daytoy a kabaelan ti i-Kalinga a 
makikaykaysa kadagiti progresibo a dasig 
tapno gibusan ti kinaranggas. 
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Kasasaad dagiti mala-mangmangged talon iti syudad ti Kalinga 

D agiti mala-mangmangged talon wenno cabisilla iti Kalinga ket dagiti agbiruk 
ken agawat iti trabaho nga agraep, agsekka ken uray ti panaggapas, kas pan-

galaan da iti pilak. Addaan dagitoy ti grupo a dumanun iti nasurok kumurang a 20 
tao   ti maysa nga grupo, agrikrikos dagitoy nga agbiruk ti trabaho nu panag-
tatalon ken panaggagapas. 

Dagitoy a cabisilla ket maaw-awagan 
ket agkontrata wenno bulto a bayad ti 
singeren da kadagiti agpagapas ken 
agparaep, kadagiti tawen nga saan pay 
nakastrek ti rice harvester iti probinsya 
ket umanay ti bingay da ken sweldo da 
iti panagraep ken panagsekka inggana 
dumanun ti panaggagapas ken adda pay 
mabati nga abasto da a mausar ti pami-
lya iti dadduma pay a paggastusan. Idi 
addan ti kainnagaw da iti panaggapas 
nga rice harvester napilitan da nga ag-
singer  iti 5,500 inggana iti 6,500 kada 
ektarya a maraepan  manipud idi nga 

singer da ket 3,500 inggana 4,500 kada 
ektarya ,ti gapas ti naawan a  trabaho 
da manipud idi dinumting ti rice har-
vester , adu ti naawanan  iti maysa a 
wagas ti pangalaan iti kabiagan da. 
Kaaduan kadagiti cabisilla ket makital-
talon, awanan bukod a daga a matalon , 
ti dadduma ket makitangtangdan  . 

Idi 2015, panagbuya dagiti cabisilla ket 
ti rice harvester ket maysa daytoy a 
halimaw a mangikulbo iti pangalaan da 
ti kabiagan da. Adda dagiti sum-
agmamano nga cabisilla a mangibaga a 
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Terorista a CPLA agpanggep a maligalisa 

M anipud umisplit ti CPLA idi 1986 ket 
pumauneg da iti gobyerno babaen ti 

pannakisipat da kenni Cory Aquino.  Iti 
proseso, naipauneg ti CPLA iti maysa a 
paksyon ti AFP kas integree. Inggana itatta 
ket gtultuloy ti saan a makaumili nga aramid 
ti CPLA, nadumaduma a pamuspusan tapno 
laeng iyabante ti bukod da nga interes ken 
makaala ti pagkwartaan. 

Iti uneg ti CPLA ket adu ti nagbalin a paksy-
on gapu ta pagiinnagawan da ti panangidau-
lo ti grupo. Ti ti grupo da Mailed Molina ken 
Ronald  Balao-as a paksyon ti Abra ket isuda 
ti illegal loggers, agpalpalawa da ti daga ba-
baen iti farm tapno ideklara  da a daga 
dagitoy ken nakasasagana da kas hired kill-
ers ken personal goons dagiti warlords. Sin-
errek da met ti pulitika.  

Nagtipon met ti dadduma a paksyon ti CPLA 
tapno agpabigbig da kas lehitimo a grupo ti 
CPLA kas ti Balao-as paksyon iti Abra ken 
Dieza paksyon iti Kalinga. Inurnong da ti ba-
bassit a bilang da tapno agpapansin iti re-
himen a Duterte. 

Gungundawayan ti grupo ti programa ti go-
byerno kas ti kampanya  para iti regional 
autonomy tapno makaala ti pundo manipud 
ditoy.  Arapaap da nga isuda da iti agbalin a 
security force ti Kordilyera nu maipalubos ti 
regional autonomy iti uneg ti gandat ti re-
himen a Duterte a pagbalinen a pederalismo 
ti tipo ti panaggobyerno iti pagilian. 

Iti agdama, iliblibak ti AFP, PNP ken uray ti 
LGU ti kaaddaan ti CPLA it Kordilyera. ngem 
us-usaren met ti gobyerno ti CPLA para iti 
korapsyon ken kontra-umili nga aramid. Iti 
datos ti DSWD, ti OPPAP – maysa nga ahen-
sya uneg ti gobyerno – ti maysa nga ag-
ponpondo kadagiti proyekto nga ti CPLA ti 
mangipatungpal nu sadinno ket 20% laeng ti 
husto a mapan iti proyekto ken ti 80% ket 
mapan iti bulsa dagiti pulitiko ken indibidwal 
a kameng ti CPLA. 

Iti bangir na, agtultuloy ti pukkaw ti umili ti 
Kordilyera ti hustisya kadagiti krimen kontra
-umili ti CPLA. Daytoy ti umanay a basaran 
tapno saan mabigbig iti ania man a 
pamuspusan ti CPLA ta isuda ket umno a 
terorista nga aso-aso ti gobyerno ken dagiti 
gamrud a pulitiko ken negosyo.  

panagdur-as ti usar a makina ket rum-
beng nga dagiti umili a marigrigat ti 
kangrunaan koma nga agnumar saan 
ket nga dagiti babaknang ti bumak-
baknang ken mangkontrol iti pa-
nagusar iti daytoy. 

Dagiti cabisilla ti mangbibiag iti 
ekonomya ti probinsya ti Kalinga 
nangruna unay iti panagmula ti pagay, 
numanpay kasta, awan pulos tulong a 
maggapu iti lokal a yunit ti gobyerno 
iti nakaru a saaden da rigat. Awan 
programa a maited para kadagitoy a 
marigrigat nga umili, isuda pay ti 
kangrunaan nga mangsagrap iti 
kinarigat gapu iti napaspas nga panag-
ngato ti magagatang ken daddumapay 
a mabayadan. 

Karaman dagiti cabisilla iti ma-
gungundawayan ken maidadadnes nga 
umili nga ilablaban ti rebolusyonaryo a 
tignayan, panggep ti Partido Kuminista 
ti Pilipinas nga allukuyin dagitoy a pu-
maset iti panagbaliw iti agdama a 
kasasaad ti gimong tapno parutin da-
giti agtuturay a dasig ken itakder ti 
gimong nga idauluan dagiti proletar-
yado para iti panangibangon iti baro 
ken nainkalintegan a pagilian . 

Karet kadagiti cabisilla nga ilaban ti 
karbengan da a dawaten iti gobyerno 
dagiti benepisyo kas iti libre nga 
panagiskwela dagiti annak da, libre a 
panagpaagas iti ospital ken dadduma 
pay nga serbisyo publiko. Rumbeng 
nga agtignay da iti bukod da a 
pangngeddeng a mangirupir iti karben-
gan da kas umili ti pagilian tayo. 
Ngem saan nga itulok ti agdama nga 
gobyerno nga dumur-as dagiti umili 
tapno agtalinaed da iti turay.  

Ngarud awan sabali nga aramiden da-
giti cabisilla nu di pumaset iti pa-
nagpabaro iti gimong, panangisa-
yangkat iti dangadang tapno rebbeken 
dagiti mangparparigat a dasig ken ma-
punas ti saan nga panagpapatas ti pa-
nagbiag tapno maitakder ti nainkalin-
tegan a gobyerno nu sadinno a maited 
dagiti kalikagum dagiti umili a 
maadaan iti bukod a daga a sukayen. 



kabiagan da. Ti kinahusto ti 
ilablaban ti mannalon ket 
sinupotaran ti rebolusyonar-
yo a tignayan ken inad-
dangan ti armado da (NPA), 
pinasabog ti tower ti 
kuryente a mapan iti BBGMI, 
nagsardeng ti operasyon ti 
minas, naisalbar ti  karayan, 
taltalon ti umili iti kapatagan 
ti Tabuk , Pinukpuk ken dad-
duma pay nga ili iti Cagayan. 
Adu a mannalon ti napabut-
ngan, naranggasan idiay But-
but gapu iti ranggas ti CPLA. 
Gapu iti daytoy a kasasaad, 

dagiti mannalon manipud 
Ngibat ken Buscalan ket 
nauneg a napagtungtungan 
ken napagkaykaysaan ti rum-
beng nga addang da. Na-
pagdesisyonan da a panawan 
ti ili da, nasakit la unay ken-
yada ngem gapu iti sag-
sagrapen da ket napilitan da 
a pumanaw. Napan da iti 
Anunang. Ti kasasaad ti biag 
a nagrugian da ket nakari-
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Naimbalitokan nga Ad-adal kadagiti Tignayan ti Mannalon  

T i panagtignay ti dasig a mannalon kadagiti nadumaduma a luglugar ket maur -
urnong ken mapadpadur-as dagiti napapateg nga ad-adal. Nadumaduma a por-

ma ken wagas ti ar-aramiten da, maisaysayangkat dagitoy tapno masungbatan da-
giti parikot ken kiddaw da para iti pagsayaatan ken pagimbagan ti kasasaad ken 
panagbiag da. Amin dagitoy ket paset ti panangsalaknib ken panangilaban iti 
karbengan. 

Lumawa, pursigido ken umab
-abante dagiti dati nga urn-
os, panagtitinnulong ken pa-
nagtignay dagiti mannalon, 
marepreppet da kadagiti or-
ganisasyon a mangitantan-
dudo iti interes da. Aglalo a 
matarabayan dagitoy iti 
panangidaulo ti Pambansang 
Kalipunan ng mga Mambu-
bukid (PKM), ti rebolusyonar-
yo nga organisasyon ti man-
nalon. Nalawag kadakuada ti 
ramut ti panagrigrigat da ken 
ti pudno a solusyon na day-
toy. 
Nabaknang ti probinsya tayo 
kadagiti ad-adal manipud iti 
naimbalitokan a kapadasan ti 
panagtignay ti dasig a man-
nalon, isu ti tarabay tapno 
itultuloy, pasingkedan ken 
padur-asen dagitoy. Dagitoy 
dagiti sumagmamano a ka-
padasan: 
Saan a mapunas iti paka-
istoryaan ti pannakidanga-
dang ti umili laban iti  uppat 
a dam iti Karayan Chico idi 
panawen ti diktadura a re-
himen US-Marcos ken Martial 
Law. Nausar ti gobyerno ti 
militar ken amin nga ahen-
sya para iti nadumaduma a 
panangallilaw ken ranggas 
tapno mapasardeng ti 
panangsupiat ti umili 
kadagitoy a dam. Adu a umili 
ti natorture, nakulong, napa-
tay, narames ngem saan da 
a napabutngan ken nag-
sanud . Nagpursige ti umili a 
limmaban,naaramat da ti na-
dumaduma a porma inggana 
iti panag-usar iti armas tap-
no masalakniban ken maila-

ban ti karbengan kas umili, 
iti nagtaudan a daga , kina-
baknang, kabiagan ken ti 
kaugalian. Mas naiyabante 
ti pannakidangadang idi 
nakasangpet ti NPA ken adu 
ti sumampa para iti armado 
a pannakidangadang, isu ti 
kangrunaan a nangpasar-
deng iti plano ti gobyerno 
ken ti World Bank a dam.  
Ti panaglaban ti umili iti 
mangsabidong iti karayan 
ken mangdadael kadagiti 
mulmula iti kataltalonan iti 
kapatagan ti Tabuk ken 
Pinukpuk. Ti pa-
nagsupiat iti 
operasyon ti 
Batong Buhay 
Gold Mines Incor-
poration (BBGMI) 
a bagi dagiti buy-
ot ni Marcos 
(Tongkiang, Tem-
plo). Adu a man-
nalon ti nag-
tignay , sinu-
portaran met da-
giti dadduma a 
dasig , sektor ti 
business ken sim-
baan. Naisa-
yangkat dagiti nagsasaruno 
a protesta iti sango ti 
kapitolyo tapno mapasar-
deng ti operasyon ti minas 
ken agbayad iti danyos ti 
BBGMI iti pannakadadael 
dagiti taltalon. Ranggas, 
pammutbuteng ti sungbat ti 
gobyerno, kumpanya ken 
militar ngem saan nga 
umatras ti mannalon gapu-
ta karbengan da daytoy ken 
nakataya ti biag ken 

N a g p u r s i g e  i t i  u m i l i  a  

l i m m a b a n , n a a r a m a t  d a  t i  

n a d u m a d u m a  a  p o r m a  

i n g g a n a  i t i  p a n a g - u s a r  i t i  

a r m a s  t a p n o  m a s a l a k n i b a n  k e n  

m a i l a b a n  t i  k a r b e n g a n  

k a s  u m i l i ,  i t i  

n a g t a u d a n  a  d a g a  ,  

k i n a b a k n a n g ,  k a b i a g a n  

k e n  t i  k a u g a l i a n .   

“ 
” 



kadagiti karbengan da, nagsubli da a sititib-
ker ken nangted adal kadakuada para iti 
dadduma pay a porma ti pannakidangadang. 
Adu pay dagiti panagtignay ti mannalon , 
naaramat da dagiti nadumaduma a porma 
tapno masalakniban ken mailaban ti karben-
gan da iti nagtaudan da nga ili. Saan a 
malipatan ti laban dagiti mannalon ken ti na-
pasamak a massacre iti Malapiat, ti saan a 
panangipalubos ti umili iti Dupag, Taloc-
toc ,Naneng, Bagumbayan, Locog, Tanglag, 
Mabongtot, Salegseg, Lower Uma, Dacalan 
ken dadduma pay a baryo kadagiti dam a 
mang-apektar iti ili da, ti panagbarikada ti 
Western Uma, Dananao, Tulgao laban iti ge-
othermal ken ti panagpetisyon ti Tawang, 
Aciga laban iti panagminas ken dadduma pay 
a baryos. 
Nakaiwayat da met kadagiti protesta, petisy-
on, delegasyon laban iti panaglabsing iti 
karbengan pangtao, militarisasyon, korapsy-
on ken ti panagtignay para kadagiti pang-
ekonomiya kas iti kinakasapulan ti irigasyon, 
suporta iti pang-agrikultura kas iti bin-i, 
pataba, ramit iti panagtalon, panangipangato 
iti presyo ti produkto da kas iti pagay, mais, 
kape, saba, bukel, prutas, natnateng kasta 
met ti panangibaba ti abang ti daga, gam-

gamit, bayad ti padanum. Kiddaw da 
met laeng ti husto, nainkalinte-
gan a bingayan ti apit, pa-

tangdan ken umiso a serbisyo a 
panggimong. 
Amin dagitoy a panagtignay ken pannakila-

ban ti mannalon ket nakasilpo iti kabuklan 
a panagbaringkuas ti nadumaduma a 

dasig ken sektor. Armado a panna-
kidangadang ti kangrunaan a por-

ma tapno magibusan ken mar-
ippuog ti kararamut ti 
panagrigrigat ti umili. 
Daytoy a kasasaad ken parikut ti 
mannalon ti aglalo a mangmulat 
ken mangpatignay kadakuada 
ken isu ti puonan iti panag-
iggem iti armas ken panagrebo-
lusyon para iti panagbaliw ti 
bulok a kasasaad ti 
gimong.Dagiti ad-adal ken kapa-
dasan iti panagtignay ti man-
nalon ti karo a  mangpabaked 
kadakuada inggana iti panagsab-
og ti maysa a kas a bulkan para 
iti baro ken nawaya nga agsapa.  
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grigat, ngem gapu iti kapursegi nga itakder ti 
maysa nga ili ken ti tibker ti organisasyon da 
ket nasayaat a naiplano ti panagtitinnulong 
ken dagiti rumbeng nga aramiden da. Daytoy 
ti nagpuonan da iti inut-inut a pinagpanday, 
pannakaibangon, panagpadur-as ti maysa a 
baro ken pagwadan nga ili. 
Ti panagtignay ti mannalon para iti panangi-
pangato ti presyo ti produkto da a saba ken 
ti panag-ikkat iti klasipikasyon ken switik a 
bilangan ti saba. Dagitoy ti us-usaren dagiti 
buyer, trader a manggundaway kadagiti 
mannalon. Nagtipuntipun dagiti mannalon iti 
Pinukpuk ken Conner tapno agisayangkat ti 
protesta iti sango ti kapitolyo para kadagiti 
kadawatan da kasilpo iti saba, 15 a lugan ti 
nausar dagiti mannalon. Idi adda da iti 
Pinukpuk Junction nga agturong Tabuk ket 
pinasardeng ni Mayor Dominador Belac isu-
da, dinanog, inbilag ken inkulong na dagiti 
lider mannalon ken opisyales a sumuporta. 
Naiwaragawag iti umili ken ti mass media ti 
inaramid ti saan a maka-umili a mayor ken 
kinondena ti umili, ti simbaan ken dagiti 
opisyales iti probinsya daytoy a pasamak.  
Nu pay saan a natuloy ti panggep ti man-
nalon ket naipadanun ti kiddaw ken naima-
tangan da ti panagpaidam ti gobyerno 



Aywanan, salakniban ken ilaban tawid a daga ken kinabaknang 

T i kinabaknang ti daga iti ili tayo ket saan a mabaloran, inaywanan, sinalakniban ken in-
laban daytoy dagiti kaapoan para iti masakbayan ti sumaruno a henerasyon.Ti balitok kas 

kapateg biag, nu abusuin ti daga tapno maala daytoy a kinabaknang madadel ti daga a pag-
gapuan ti kabiagan ken pangalaan ti makan dagiti sumarsaruno pay nga annak dagiti annak 
ti annak tayo. 

Ti nainsigudan a panagbalitok ket naisigud 
nga iyar-aramid dagiti umili iti probinsya 
tayo,ngem saan a kangrunaan a paggapuan 
ti  kabiagan nayun laeng a pangalaan iti cash 
a panggastos iti napateg a pangkasapulan. 
Kooperatibismo ti wagas iti panagbalitok idi a 
panawen, tengngel dagiti umili ti desisyon iti 
panangala ti balitok, umili ti agnumar iti 
maala a kinabaknang ken maipangruna latta 
ti panagpartuat iti adu a makan para iti 
kaaduan kas kangrunaan a kabiagan.  

Dakkel ti nagbaliwan ti babassit a panagmi-
nas wenno small scale mining (SSM) iti re-
hiyon Kordilyera ken uray iti probinsya tayo a 
Kalinga, nagbalin a kangrunaan a pagtraba-
huan ken paggapuan ti kabiagan daytoy. Sin-
maknap ti babassit a panagbalitok wenno 
SSM, nagbalin a kangrunaan a panggedan, 
amin a babassit a minero ket kumamakam a 
makaala iti adu a produkto a balitok tapno 
mapadasan a makalung-aw iti nakarigrigat ti 
panagbiag. Nagbaliw ti pamuspusan ken 
wagas dagiti SSM iti panagminas. Gapu iti 
panagbaybay-a ti gubyerno kadagiti reb-
bengen na a serbisyo publiko a kasapulan 
dagiti umili a dapat laeng a maipaay 
nangruna unay kadagiti marigrigat nga umili. 
Ti saan a panangipatunpal gubyerno iti ob-
ligasyon na kadagiti umili, ti makagapu nga 
agbirok dagiti umili iti pamuspusan a mabiag. 
Ti panagserrek dagiti umili iti SSM ket dakkel 
a peggad ti biag ken nakaru a pannakagund-
away ti masabat da, magundawayan da iti 
baet ti kinarigat ti trabaho da, nakaru a ma-
gundawayan da babaen iti nangato nga inter-
es ti pautang kadagiti pinansyer ken supplier 
a kapitalista, saan a patas a bingayan , nan-
gato a presyo ti  magagatang, nangato nga 
abang ti ramit, peggad iti salun-at da kadagi-
ti us-usaren da makasabidong kas iti mercu-
ry ken arsenic, awan tulong ti gubyerno iti 
nakarigrigat a kasasaad da ken kadagiti 
pamilya da. Awan tulong a maawat da nu 

maaksidente ken matay da gapu iti kalami-
dad. Saan nga umanay ti maganab da a bin-
gay a panggastos iti kasapulan ti pamilya 
gapu iti napaspas a panagngato ti presyo da-
giti magagatang ken dadduma pay a maba-
yadan. 

Ti agdama a kasasaad ti SSM ket dakkel a 
nagbaliw, makaawis ti nangato a presyo/
balor ti balitok nga isu ti gapuna nga inmado 
dagiti agbalbalitok wenno minero ti SSM, 
gapu daytoy iti kasasaad ti kapitalista ken 
imperyalista a pagilyan iti sangalubungan a 
kompetisyon ti amin a negosyo. Uray nu 
aglaplapusanan ti adu produkto kasapulan 
latta nga agpartuat da iti adu a produkto a 
mausar ti balitok . Maysa ti balitok a pag-
iinnagawan dagiti imperyalista ken kapital-
ista a pagilyan gapu iti kinapateg ti pakausa-
ran na daytoy iti tay-ak ti negosyo, 
kangrunaan unay ti ramit a panglaban a 
mausar tapno tengngelen dagiti pagilyan a 
saan a sumurot iti pagayatan ken idiktar da. 
Isunga makaawis ti panangingato da iti pre-
syo ti balitok tapno umadu ti maiparwar da-
giti agminminas kangrunaan dagiti babassit 
nga agminminas wenno SSM a nalaka pan-
galaan  iti produkto a balitok.  Kasakbayanna 
nga ibirbiruk da nu kasanu a tengngelen 
dagitoy tapno maipastrek ken maipatungpal 
ti nabayag a kalikagum da a panagminas iti 
pagilyan, rehiyon ken iti probinsya tayo.  

Saan a mapnek ti imperyalista ken kapital-
ista a kompanya ti dadakkel a minas, uray ti 
babassit a panagbalitok wenno SSM kayat da 
a tengngelen. Babaen iti panangimplementar 
iti Executive Order(EO)-79 wenno Minahang 
Bayan, mapukaw ken mapunas ti anyaman a 
karbengan dagiti umili iti tawid a daga ken 
kinabaknang na. Pamuspusan daytoy dagiti 
agum a kompanya dagiti imperyalista ken 
kapitalista nga usaren ti gobyerno tapno inut
- inut a matengngel uray kabassitan a kina-
baknang a pagnumaran dagiti marigrigat nga 
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umili. Tapno maipatungpal da panagminas, 
naputar ti linteg a para iti gangannaet a 
kompanya ti minas, kasapulan maregularisa 
dagiti amin a babassit nga agbalbalitok wen-
no SSM. Masapul maipatungpal ti panangala 
iti permit tapno agminas, ti buya na ket ba-
yadan ti umili ti panangala na iti bukod na a 
kinabaknang ken agrenta iti bukod na a 
daga. Dagiti umili a nangaywan ken 
nangpatanur iti daga iti nabayag a panawen 
ket awanan karbengan nga agnumar iti bu-
kod na kukua a daga, ngem apagdarekmat 
nga maipaima ti kinabaknang dagiti umili iti 
panagserrek ti gangannaet a kompanya nga 
awan benepisyo dagiti umili. Dagiti ikarkari ti 
kompanya ti minas ken gubyerno a panagdur
-as ken proyekto kas iti eskwelaan, kalsada, 
ospital ken dadduma pay ket rebbengen na 
nga ipaay iti umili saan a bayad ti anyaman a 
panaglabsing iti karbengan pangtao. Ti EO-
79 minahang bayan ket kayat na tengngelen 
ti babasit a panagbalitok ,kasilpo na ti linteg 
a Mining Act 1995 a mangtengngel iti da-
dakkel a panagminas.  

Iti Kalinga idi October 2018 napan dagiti tau-
han ti Department of Environment and Natu-
ral Resources(DENR) ken Philippine National 
Police(PNP) kadagiti lugar addaan dagiti 
SSM, inpilit da nga sinerra-an dagiti usok da-
giti minero, binallaagan da dagiti umili nga 
agminminas a matiliw da ken ma-
kasuan da nu ag-usok wennno 
agminas da, kalpasan na 
ipilit da a masapul mangala 
dagiti umili a minero iti 
permit ti minahang bayan 
sakbay nga agminas da, 
daytoy nga panag-apan 
dagiti tauhan ti DENR ken 
PNP kadagiti minasan ket 
kinuyog ti 
operasyon mili-
tar ti 50th IB. 
Ti Probinsya ti 
Kalinga ti 
maysa a tar-
get ti da-
dakkel kom-

panya ti minas, ipampamuspusan ti kapital-
ista a kompanya ti minas ken ti gobyerno ti 
panagminas, uray ti panangala iti FPIC wen-
no pammalubos dagiti umili ket allilawen da 
ken ul-ulawen da dagiti umili kas iti napasa-
mak idiay  Buaya iti Balbalan, Aciga iti Pinuk-
puk, Mabiga, Puguin,Calafug ken Cupis iti 
Conner nga naallilaw dagiti umili iti proseso ti 
FPIC ket nagpirma da iti MOA ti CEXCI idi 
2012. 

Ti Partido Komunista ti Pilipinas ken NPA ti 
mangipangpangruna ti panagsalaknib ti daga 
ken kinabaknang, kakuyog na a kanayun da-
giti marigrigat nga umili iti panangisyangkat 
iti panangingato iti kaamuan iti panagpaadu 
iti makan a kasapulan ti kaaduan. Itantan-
dudo na ti usto a reporma iti daga ken re-
sponsible a panagminas, kanayun nga ag-
sinsinnaranay ti umili ken NPA iti panangipa-
dur-as iti agrayo a rebolusyon kas sungbat iti 
kinarigat ken natured a mangisaysayangkat 
iti dangadang ti umili a mangrebbek iti 
mananggundaway ken manangidadanes a 
dasig babaen iti rebolusyonaryo a gubat ti 
umili. Tapno maragpat tayo ti napaspas ken 
mabaliwan ti bulok a sistema ti gimong 
tumipon amin nga umili iti panangisyangkat 
iti rebolusyonaryo a dangadang, lumubwat 
tako kakailian, kakabsat ken katribu tumipon 
iti NPA. 
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Walang Pulang  
Liwayway Sa  

Katanghalian  

Walang pulang liwayway na daratal 
sa katanghalian  
Walang kapayapaang isisilang pag-
dapithapon  
Dahil sa gabi magsisimula ang 
paniningil  
Ningas mula sa aserong nagwangis 
na mga baril  
Kinang ng búning buhat sa sinag ng 
buwan  
Iuumang lahat sa halimaw na luma-
mon ng ating araw  
Sa pagtutuos bababa mga tala mula 
sa kaitaasan  
Tagisan ng mga sandata nang 
layuni’y maigiit  
Digmang makatuwiran ngunit 
sadyang malupit  
Mamumugtong langit sa liyab bun-
ga ng salpukan  

Luluha ng dugong kukulay sa  
lupang sinilangan  
Pula – mula sa daang libong  
matatapang na naglaan  
Matatapos ang gabi sa  
pagkapaslang ng halimaw  
Mula tagiliran hanggang kabisera, 
tatarakan  
Hanggang dambuhala bumuwal ng 
tuluyan  
Galing silangan pa-kanluran, bu-
buksan ang tiyan  
Uukilkilin ang kaibuturan nang 
matagpuan  
Pulang araw na liliwayway sa ating 
kasarinlan  

ni Kim Artemio 
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