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REBOLUSYONARYO  A  PAGIWARNAK  TI  UMILI  ITI  AMIANAN-LAUD  A  LUZON

DETATSMENT TI CAFGU IDIAY 
LUBUAGAN NIREYD TI BHB-

KALINGA
32 armas nasamsam

Dimmanon iti 32 nga armas (7 M16, 7 M14, 14 M1C, 2 R4 ken 2 cal. 
45 a pistol), 3,500 a bala ken adu a ramit militar ti nasamsam dagiti 

Nalabaga a mannakigubat ti Lejo Cawilan Command BHB-Kalinga iti 
naballigi a panagreyd iti detatsment ti CAFGU idiay Sitio Ag-agama, 
Western Uma, Lubuagan, Kalinga idi agsapa ti Disyembre 23, 2018. 
Natay ti kumander ti detatsment a ni Sgt. Elon Bayang ken nasugatan ti 
3 a CAFGU a da Baliw-ang Gacayon, Julio Codiam ken Benedict Lingayo. 
Nagsurender met ti 11 a CAFGU kalpasan ti nasao a labanan. Iti bangir 
met ti BHB, nagmartir ni Kadua Roy ‘Ka BK’ Tongdo manipud iti Bgy. 
Mabaca, Balbalan.

...suroten iti panid 4 
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Bayat a pakpakaroen ti 
kinarigat babaen kadagiti 
neoliberal a patakaran nga 
ipatpatungpal ti rehimen, 
pananglipit ken panagranggas 
met ti sungbat na iti umili a saanen 
a makaanus iti palalo a padagsen 
nga itutuon na. Partikular a 
target ti panaglipit ket dagiti 
progresibo nga organisasyon ken 

PAAYEN TI AGMAUYONG A PLANO NI 
DUTERTE A REBBEKEN TI REBOLUSYON

EDITORYAL

Apagsungad pay laeng 
ti daytoy a tawen, 

panagpairteng iti pasismo ti 
inpasabat ti rehimen a Duterte 
iti umili. Iti minamaag a panggep 
a rebbeken ti rebolusyonaryo 
a tignayan a mangitantandudo 
iti nainkalintegan a panaglaban 
ti umili, kumarkaro ti 
nadumaduma a tipo ti ranggas 
nga iyab-ablat na. Pinirmaan na ti 
E0 70, a nangitakder iti National 
Task Force to End Communist 
Insurgency. Inrikep nan ti 
ruangan para iti tungtongan iti 
kappia iti National Democratic 
Front of the Philippines, ken 
inbulos na ti amin-a-benneg a 
panagatake kadagiti consultant 
na daytoy. Kaudian kadagitoy 
nga atake ket ti patraydor a 
panangpatay kenni Kadua Randy 
Malayao idi Enero 30 idiay Nueva 
Vizcaya, nga inpatungpal ti death 
squad ti 5th Infantry Division. 

partylists a mangitantandudo 
kadagiti kiddaw ti umili, lalo itatta 
a tiempo ti panagkampanya para 
iti midterm elections. Timmaros 
inggana iti rehiyon ti ‘profiling’ 
wenno panagtiktik ti PNP kadagiti 
manursuro a kameng ti ACT 
Partylist a maipatpatungpalen iti 
intero a pagilian, iti panggep a 
piliten isuda a sumurot iti mandar 
a manipulaen ti resulta ti eleksyon 
pabor kadagiti kandidato ti 
rehimen. Kasta met a ma-harass 
babaen iti text messaging ken 
social media dagiti kameng ti 
Bayan ken Anakbayan iti Ilocos 
ken Baguio City. Butbutngen met 
ken maisango kas ‘surenderi’ 
dagiti kabataan iti Ilocos Sur. Idiay 
Ifugao, nadumaduma ti taktika ti 
militar tapno pagparangen dagiti 
sibilyan a mannalon ken kabataan 
kas ‘surenderi’ ken maala ti 
gungguna a kuarta manipud iti 
surrender campaign ti gubyerno. 
Mairamraman met a mapangtaan 
dagiti mannalon ken kabataan ti 
Bgy. Western Uma, Lubuagan, 
Kalinga kalpasan ti naisayangkat 
a naballigian a reyd ti BHB iti PA-
CAFGU detatsment idiay. 

Iti tukad dagiti munisipyo 
ken barangay, us-usaren ti 
rehimen uray dagiti opisyales 
tapno maipagna ti ubbaw a 
gandat a ‘localized peace talks’ 
ken ‘banning’ iti BHB a sumrek 
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insigida a pagimbagan ti umili kas iti agrikultural ken 
panggimong a serbisyo kas iti irigasyon, subsidyo, 
salun-at, edukasyon ken dadduma pay. Kasta met 
nga itultuloy ti panangipagna iti kampanya para iti 
umdas a relief and rehabilitation kadagiti nadidigra 
ti napalabas a kalamidad nga Ompong ken Rosita. 
Pasingkedan ti pangngeddeng a salakniban ti daga 
laban kadagiti nagamrud a negosyo a dadakkel a 
dams, renewable energy ken minas a mangagaw ken 
mangdadael iti daga dagiti nailian a minorya.  Itatta a 
tiempo ti kampanya inggana iti eleksyon, gammatan 
dagiti gundaway tapno maiyabante ti interes ti umili 
ken makaala ti suporta kadagiti nainkalintegan a 
kadawatan. Isilpo dagitoy a kampanya iti panaglaban 
iti pasismo tapno masalakniban dagiti  nagun-odan a 
balligi. Tapno maaramid daytoy, tulbek ti natibker a 
panagkaykaysa ken nabaked a pangngeddeng ti umili 
babaen iti panangpapigsa kadagiti organisasyon ken 
timpuyog a mangreppet iti amin a sektor ti umili. 

Pairuten ti silpo ti umili ken armado. Ti kakaisuna a 
salaknib ti umili iti umir-irteng nga atake ti kabusor ket 
ti armado ti umili a ti BHB. Inbagi ti BHB ti kaipapanan 
ti awanan panagduadua a panagserbi iti umili iti 
uneg ti 50 a tawen, ken itultuloy na daytoy inggana 
a mawayaan dagiti dasig a magungundawayan ken 
maidadanes. Labanan dagiti manangallilaw a gandat 
ti panangburak iti panagkaykaysa ti umili ken BHB, 
kas iti localized peace talks, peace zone, peace 
& development operations, recruitment iti AFP/
PNP/CAFGU, ken dadduma pay. Ti pudno a kappia 
ket saan a ti kinaawan ti labanan ti kaipapanan, 
no di ti pananggun-od iti kappia a nakabasar iti 
panangsungbat kadagiti tarigagay ti umili para 
iti soberanya ti pagilian ken demokrasya, para iti 
reporma iti daga ken  nailian nga industriyalisasyon 
a mangipaay ti umdas a pagbiagan, naan-anay a 
panggimong a serbisyo, panangitandudo iti bukod a 
pangngeddeng dagiti Moro ken nailian a minorya, ken 
dadduma pay – banag a saan a magun-od iti gimong 
a salsallukoban ti kinagamrud ti imperyalismo. 

Panagpairteng iti gubat ti umili ti sungbat iti 
pasismo ken tiraniya ti rehimen a Duterte. Nalawag 
nga inpakita ti rebolusyonaryo a tignayan daytoy idi 
napalabas a tawen. Bayat a nainget a kumamkamat 
dagiti mabaybayadan nga armado a puersa ni Duterte, 
saan nga agsardeng ti BHB a pasabatan kadagiti 
naaweng a taktikal nga opensiba dagitoy. Tungpa iti 
rupa ni Duterte ken ti AFP dagiti nagsasaruno nga 
anihilatibo a bira ti BHB idi Disyembre iti probinsya 
ti Samar, rehiyon ti Mindanao ken iti probinsya ti 
Kalinga a nakalak-am ti AFP kadagiti nakakaro a 
kaswalti ken nakaalaan ti BHB kadagiti armas. Kas 
iti idolo na a ni Marcos, nagbalinen ni Duterte kas 
kadakkelan a para-suplay ti armas ken lohistika iti 
BHB babaen kadagiti detatsment ken operasyon 
militar na.  Ti BHB, kas hukbo ti umili, ket saan nga 
agsarday a lumaban a katinnulong ti umili, inggana 
a magun-od ti kadagupan a balligi agturong iti 
sosyalista a masakbayan. 

kadagiti barangay.  Nakapisok daytoy iti kontra-
insurhensya a programa para iti 2017-2022 a maaw-
awagan a Development Support and Security 
Plan (DSSP-Kapayapaan) tapno parmeken kano ti 
rebolusyon.

Iti laksid ti amin a kinadangkok nga ar-aramiden 
ti rehimen laban iti umili ken rebolusyonaryo 
a tignayan, saan a matebtebbag ti natibker a 
panagtakder ti PKP ken BHB kas kangrunaan a puersa 
a mangitantandudo iti lehitimo a panaglaban ti amin 
nga umili a magungundawayan ken maidadanes. Iti 
las-ud ti 50 a tawen ti PKP, naipakita na ti addang-
addang a panagurnong ti pigsa manipud iti bassit a 
puersa a nagrugian inggana a simmaknap daytoy kas 
nailian a rebolusyonaryo nga organisasyon. Babaen 
ti syentipiko a prinsipyo iti MLM a mangtartarabay 
manipud naipundar inggana iti agdama, laklak-amen 
na ti panagayat ken panagbigbig ti nalawa nga umili, 
nangruna dagiti mannalon iti kaaw-awayan ken 
dagiti mangmangged iti syudad. Ti panangbigbig 
mismo ti rehimen iti PKP ken BHB kas kangrunaan 
a pangta iti seguridad ti reaksyunaryo nga estado 
ket pammaneknek iti dinanon a kabaelan ti 
rebolusyonaryo a tignayan. Isunga bayat a pair-
irtengen ti rehimen ti addang tapno lipiten ti umili, 
ad-adda met nga ipingpinget ti rebolusyonaryo 
a tignayan ti panangiyabante iti naindasigan nga 
armado a gubat ti umili. 

Luklukuen laeng ti rehimen ti mismo a bagi na 
iti panangipangpangas a kabaelan na a buraken ti 
rebolusyonaryo a tignayan. Namin-anon a naipakita 
ti PKP ken BHB a kabaelan na nga aglasat kadagiti 
kaulpitan nga atake dagiti naglabas a rehimen, lalo 
idi panawen ti diktadura a Marcos ken ti Oplan 
Bantay Laya ti rehimen a Macapagal-Arroyo.  Saan a 
kayat ni Duterte a bigbigen ti kinapudno a nabaelan 
ti rebolusyonaryo a tignayan nga agtalinaed 
ken agpapigsa gapu iti kinahusto ti ilablaban ti 
rebolusyon. Bayat nga iyab-ablat na ti nadumaduma 
a langa ti atake iti karbengan ken kabiagan ti 
umili, ad-adda nga idurduron na ti umili a lumaban 
ken tumipon iti rebolusyonaryo nga armado a 
panaglaban. Namintallo a daras a kinedngan na a 
parmeken ti armado a rebolusyon ngem saan na 
latta a nabaelan a nagun-od. Idi umuna a gudua ti 
2018, naikeddeng na a sakbay maturpos ti 2018 ket 
maparmek; naitantan daytoy iti umuna gudua ti 
2019 ngem sakbay mamagaan ti katay na, dagus a 
nabaliwan ti target a sakbay agturpos ti termino na 
intono 2022. Ken inggana a saan a mapagtungtongan 
ken maikkan ti husto a solusyon dagiti basaran a 
problema ti umili, saan na a kabaelan a sebseban ti 
apoy ti naindasigan a panaglaban a sumaksaknap 
iti intero a pagilian. Daytoy ketdi ti mangiduron iti 
panagbagsak ti pasista-tiraniko a panagturay na.

Kasapulan nga ipursige nga ipagna ti nadumaduma 
a kampanyang masa para iti pagimbagan ti umili 
uray iti kangitingitan dagiti pasista nga addang 
ti kabusor.  Paregtaen ti panangilaban kadagiti 
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Langsot ti 
ibagbaga dagiti 
militar a linabsing ti 
LCC ti naideklara a 
unilateral ceasefire 
gapu ta ti nasao a 
ceasefire ket nagrugi 
iti rabii ti Disyembre 
24 inggana iti 11:59pm 
ti Disyembre 26, ken 
manipud 12:00am ti 
Disyembre 31 inggana 
11:59pm ti Enero 1. 
Naisayangkat ti nasao 
nga reyd iti parbangon 
ti Disyembre 23, ruar 
iti saklaw ti sispayr. 
Ti nasao a reyd ket 
sungbat met laeng iti 
nabayagen a kiddaw 
ti umili ti tribu ti Uma 
a papanawen ti nasao 
a kampo militar. 

Ti nasao a 
detatsment ket 
inpilit ti AFP nga 
intakder iti laksid ti 
panagsuppiat dagiti 
residente a maitakder 
daytoy idi 2016. Saan 
a sinango dagiti militar ti umili a makidayalogo 
sakbay ti konstruksyon ti detatsment tapno 
ipaabot ti nainget a panagsupyat da. Manipud 
idi naitakder ti detatsment, nangibunga kadagiti 
sumaganad a problema: nagbalin a perwisyo ken 
taktak iti natalinaay a panagbiag ti umili kanayon ti 
panagsugal ken panagbarbartek nga ipangpangruna 
dagiti Army ken CAFGU;   pasaray madisturbo ti 
suplay ti danum nga agturong iti balbalay gaputa 
makiinnagaw dagiti Army-CAFGU ken nangipaay  
ti buteng ken lapped iti pagbiagan daytoy gapu 
iti panagsipsiput dagiti militar iti bumaryo isunga 
saan dan a nawaya a maaramid dagiti sigud a pang-

ekonomiya nga aktibidad 
kas iti panagtalon ken 
panaganup iti bakir. Kasta 
met a ti panagrekrut 
da iti CAFGU babaen 
iti panangbutbuteng 
ken puersado a 
p a n a g p a s u r e n d e r 
kadagiti mannalon ket 
nagresulta iti riribuk iti 
uneg ti tribu. 

Ti tallo a baryo a 
saklaw ti tribu nga Uma 
(Upper Uma, Lower 
Uma ken Western Uma) 
ket paset ti saklawen 
ti maipatakder a 
Chevron Geothermal 
Project iti Kalinga a 
dumanon inggana 
kadagiti munisipyo ti 
Pasil ken Tinglayan ti 
sakop. Ti kabangibang 
a tribu a Balatoc idiay 
Pasil ket sinaklaw met 
ti aplikasyon ti minas.  
Ti panangipatakder ti 
detatsment iti Uma a 
nayon dagiti dadduma 
pay a detatsment 

iti Kalinga ket nakapauneg iti konteksto ti 
panagpairteng ti militarisasyon tapno mapasardeng 
dagiti oposisyon ken ikkan-dalan ti panagserrek 
dagiti makadadael a proyekto ti gubyerno.  

Pinadayawan ti Chadli Molintas Command 
NPA-Ilocos Cordillera ti nasao a reyd. Nakuna na 
a ti nasao a taktikal nga opensiba ket sungbat iti 
agmauyong a panawagan ni Duterte a rebbeken ti 
BHB. Kangatuan met a panagsaludo ti maited kenni 
Ka BK a nangidaton iti biag tapno maiballigi ti taktikal 
nga opensiba a nangipakita iti saan a matebbag 
a pakinakem ti Hukbo ken umili a manglaban iti 
pasismo ken terorismo ti estado.  

....Detatsment ti CAFGU nireyd manipud panid 1

Dagiti nasamsam nga armas iti detatsment idiay Bgy. 
Western Uma, Lubuagan, Kalinga

Dagiti in-POW ti BHB a CAFGU iti sumagmamano nga oras

ITAG-AY DAGITI NAGUN-ODAN
RAMBAKAN TI AGTULTULOY A PANAGABANTE TI 

GUBAT TI UMILI!

IYEBKAS TI PANANGIPATEG ITI BAGONG HUKBONG 
BAYAN ! IPATULOD DAGITI DROWING, DANIW KEN 

DADDUMA PAY A PUTAR A SINING PARA ITI MAIKA-50 
A TAWEN TI BAGONG HUKBONG BAYAN NO MARSO 

29, 2019!
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Ni Ka BK ket nagtaud iti pamilya a nababa 
nga akintengnga a mannalon idiay Bgy. Mabaca, 
Balbalan, Kalinga. Maikapat isuna iti lima nga 
agkakabsat. Iti nasapa nga edad, nagtrabaho 
isunan iti talon kas tulong iti nagannak.Maikauppat 
isuna iti lima nga agkakabsat. Inyubingan na a 
nagtaltalon. Manipud ubing, naamammo na ti NPA 
gaputa pasaray agbase dagiti kakadua idiay baryo 
da. Maysa isuna nga insursuroan dagiti kakadua iti 
rebolusyonaryo a kankanta. Kasta met nga adda 
dagiti uliteg ken kasinsin na a simmampa iti Hukbo idi 
panawen ti SCO, a nagdengdenggan na iti palawag 
ken istorya maipanggep iti biag ti Hukbo.  Tawen 
2003 idi naipauneg isuna iti grupo a pangorganisa 
dagiti kabataan ken naregta a nangisaysayangkat ti 
kultural a trabaho iti intar dagiti pada a kabataan. Idi 
nagturpos isuna ti hayskul, napan idiay Tabuk tapno 
agadal ti maysa a bokasyunal a kurso.  Kalpasan na 
ket nagtrabaho isuna idiay Sagada ti mano a tawen 
sakbay a nagsubli iti baryo. 

Pebrero 2011 a nagdesisyon isuna a sumampa 
iti Hukbo. Dagus a napadasan na ti agisayangkat ti 
trabaho a propaganda ken panangted ti innadal. 
Saan a nagbayag ket nagbalin a kameng ti Partido 
idi 2011 ken naikkan kadagiti kurso ti Partido kadagiti 
sumarsaruno a tawen. Tawen 2012 a naala na ti 
pangmilitar a panagsanay kadua na ti dadduma 
pay a baro a sampa iti probinsya. Gapu ta nakitaan 
ti interes iti pangmedikal a trabaho, paset-paset 
a naikkan isuna ti panagsanay inggana a dimmar-
ay iti treyning pangmedikal idi 2014.  Iti pursigido 
a panagdur-as na, nagakem kas medical officer 

MARTIR TI REBOLUSYON

ROY “KA BK” TONGDO

Natibker a 
mannakigubat ti umili

Nagaget. Natanang. Natured. Dagitoy dagiti sarita a mangiladawan kenni Kadua Roy Tongdo, a naam-
ammo ti kakadua ken masa iti Cordillera ken Cagayan Valley kas Ka Rodney ken Ka BK. Iti las-ud ti pito a 

tawen a sipupuso a panagserbi na iti interes ti umili ken rebolusyon, inpakita na ti sibubukel a determinasyon 
a lumaban inggana iti maudi nga anges.  Nagmartir iti reyd ti BHB-Kalinga iti CAFGU detatsment idiay Bgy. 
Western Uma, Lubuagan, Kalinga idi agsapa ti Disyembre 23, 2018. 

iti platun kasta met a pasaray nga agakem kas 
maikadua nga iskwad lider. 

Napardas ken tuloy-tuloy ti panangipapati ni 
Ka BK iti panagmuli iti bukod a bagi.  Iti inaldaw-
aldaw a pannakipaset iti rebolusyon, naadal ken 
inpraktika na ti kolektibo a panagbiag ken nagpursigi 
tapno pumauneg ditoy. Saan a nakitaan isuna ti 
pannakadismaya wenno panagsarimadeng iti sango 
ti nadumaduma a rigat ken sakripisyo a napadasan iti 
uneg ti Hukbo. Mapagtalkan a maikkan ti atas gapu 
ta ipapati na nga ipatungpal daytoy uray kasano ti 
kadagsen na. Saan met laeng a naapektaran isuna 
ken aktibo ketdi nga agpalawag no adda dagiti 
maammoan na a problema iti uneg ti pamilya a 
naggapuan.  

Nalatak ti kinagaget na iti trabaho a 
produksyon ken handicrafts. Maysa met laeng 
kadagiti mapagnamnamaan no tiempo ti kultural 
a panagpabuya gapu iti laing na iti panagtukar ti 
nadumaduma nga instrumento a pangmusika kas iti 
biyulin, gitara ken lokal nga instrumento a kullittong, 
paldong ken tungngatung. 

Dagiti naregta ken natured a kabataan a kas 
kenni Ka BK ti rumbeng a pagwadan iti kinadarisay 
ti panagayat iti umili. Inpakita na ti awanan 
panagduadua a panangidaton iti laing ken pigsa 
tapno ilaban ti interes ti kaaduan. Ti tibker ti 
pangngeddeng nga insarming na, kasta met dagiti 
immuna a nagmartir ket agtultuloy a mangpagil-
ayab iti rebolusyonaryo a pakinakem nga agpursigi 
iti gubat ti umili.  
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Daytoy a Pebrero, pinirmaanen ni Presidente 
Rodrigo Duterte ti maysa manen a linteg a karkaro 

a mangipaay ti panagbagsak ti lokal nga agrikultura, 
ti Republic Act 10848 wenno ti Rice Tariffication Law. 
Daytoy a linteg ti nangamyenda iti RA 8178 a nangikkat 
kadagiti kota iti panagserrek dagiti imported a bagas la 
ketdi agbayad da iti maikeddeng a taripa wenno buwis. 

Daytoyen ti kaudian a mangiladawan iti nakakaskas-
ang a kasasaad ti pagilian a Pilipinas – agrikultura ti 
kangrunaan a pagbibiagan ti umili, ngem agbalbalin 
metten a para-gatang ti bagas ti dadduma a pagilian. 

Lokal a produksyon iti panawen ti 
liberalisasyon

Iti panangikkat kadagiti limitasyon iti panagangkat 
ti bagas iti dadduma a pagilian, nakaro ti agbalin nga 
epekto daytoy iti pagbiagan ti 13.5 milyon a mannalon 
iti kapagayan ken 17.5 milyon a mangmangged-talon 
agraman ti pamilya da. Iti datos ti Solidarity of Peasants 
Against Exploitation (STOP-Ex), organisasyon dagiti 
mannalon idiay Ilocos, 54,000 a mannalon iti Region 
1 ti maapektaran iti nasao a linteg. 10% ti kadagupan a 
produksyon ti bagas iti intero a pagilian ket aggapu iti 
nasao a rehiyon nga adda iti tinawen nga apit a 1.80 
milyon a metriko tonelada manipud 2013-2017 segun 
mismo kadagiti datos ti gubyerno. 

Iti panaglayus dagiti imported a bagas iti pagilian a 
resulta daytoy a linteg, saan a magatangen ti produkto 
dagiti mannalon. Kas iti napalabas a naaprobaran ti 
importasyon dagiti nateng, saan a kabaelan dagiti 
mannalon a Pilipino a makikumpitensya kadagiti produkto 
ti dadduma a pagilian nga ad-adayo a naikkan kadagiti 
subsidyo ken insentibo tapno mapadur-as ti produksyon.  
Segun kenni Antonino Pugyao, tagapagsarita ti STOP-Ex, 
“saanda kabaelan ti makikumpitensya gapu ti nangina 
ti gastos iti panangpartuat ti produkto ken kinaawan 
ti suporta ti gubyerno isu a mapilitan da nga agmula ti 
sabali.” Iti panagsukisok ti Ibon Foundation, ti tinawen 
a suporta iti industriya ti bagas iti dadduma a pagilian 
ket dimmanon iti US$1 bilyon idiay Vietnam, US$4.4 
bilyon idiay Thailand, ken US$12 bilyon idiay India. Gapu 
kadagitoy a subsidyo ken mekanisasyon, binmaba ti 
gastos ti panagtalon kadagitoy a pagilian. Kumpara iti 
Pilipinas, kurang wenno awan pay ti subsidyo manipud 
gubyerno ken atrasado pay ti panagtalon, isunga 
nangina ti gastos ti panagtalon. Saan a nakakaskasdaaw 
no apay a nalaklaka ti imported a bagas. 

 
Nalaka a bagas kano? 

Maisupadi iti itamtambor dagiti mammanday-linteg 

LUGI: Ti kinapudno iti Rice Tariffication Law

Makisala ni Duterte iti WTO, lalo met nga 
agsagaba ti mannalon
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a kas kada Sen. Cynthia Villar nga agbalin nga istable 
ken nalaka ti presyo ti bagas iti merkado no umadu 
dagiti sumrek nga imported a bagas, baligtad ketdi 
ti mapasamak. Segun iti Confederation of Grains 
Retailers (GRECON) Ifugao Chapter, “iti panangipasa 
ti daytoy a linteg, agbalin nga awanen ti nalaka a 
bagas kas iti NFA rice. Amin a mailako iti merkado 
a bagas ken komersyal a bagas a pirmi a nangato ti 
presyo na.” 

Iti panangipasa iti daytoy a linteg, kangrunaan 
nga agnumar ditoy ket dagiti importer ti bagas 
ken dadakkel a trader a direkta nga aggatgatang ti 
bagas iti dadduma a pagilian ken agilako iti nangina a 
presyo, la ketdi matungpal da ti panagbayad kadagiti 
taripa ken permit, isunga maawanen ti papel ken 
panang-regulate ti National Food Authority (NFA). 
“Marigatanen ti NFA a kontrolen ti nangato a presyo 
iti merkado no maawan ti stabilization function,” 
kuna ti provincial manager ti NFA-Ifugao a ni Heidy 
Pasion. 

Nayon pay ditoy, kumaro ti ismagling ken 
hoarding wenno iligal a panangiyimbak ti bagas 
kadagiti bodega dagiti trader gapu iti panagirut ti 
kontrol da iti pagtagilakuan ti bagas. Isuda met laeng 
ti makaidiktar ti presyo ti pagay dagiti mannalon ken 
ti presyo ti bagas a gatgatangen ti umili.  Kadawyan 
nga aramid met laeng dagiti dadakkel a trader ti 
bagas a paglalaoken da ti nadumaduma a klase ti 
bagas uray no nababa a klase ken ilako da kas regular 
milled wenno de-kalidad a bagas iti nangingina a 
presyo. 

Saanen a sigurado ti kinadalus dagiti imported 
a bagas lalo no nabayag a naimbak dagitoy kadagiti 
barko. Segun iti obserbasyon ti dadduma a retailer 
ti bagas, saan a nadalus ti imported a bagas gapu 
iti kinakaro ti problema iti utot kadagiti barko. No 
umangot wenno malaokan ti takki dagiti bagas, 
maispreyan laeng iti disinfectant ken pang-ikkat iti 
angot dagiti bagas sakbay a maidiskarga kadagiti 
barko. 

Pondo a pagkatayan manen dagiti pulitiko

Amin a makolektar a buwis manipud iti 
importasyon ti bagas ken dadduma pay nga 
agrikultural a produkto ket maipan iti Agricultural 
Competitiveness Enhancement Fund. Ti P10 milyon 
a pondo a mailatang para iti materyal ken teknikal 
a panangtulong kadagiti mannalon ket saan nga 
uman-anay a mangprotektar ken mangtulong iti 5 
milyon a nakurapay a mannalon. Nagbassit daytoy 
kumpara iti dadduma a pagilian iti Asya kas iti Taiwan 
a mangilatlatang ti $45 bilyon ken idiay Indonesia a 
mangit-ited ti $25 bilyon para kadagiti mannalon. 

Kas kadagiti immuna a linteg a nangikari a 
mangpadur-as iti agrikultura ti pagilian, nagpatingga 
amin dagitoy – iti kari. Dagiti pondo a nailatang 
para iti programa a Agricultural Competitiveness 
Enhancement Act, Agricultural and Food 

Modernization Act ken dadduma pay ket nagbalin 
a dakkel a paggatasan dagiti pulitiko. Ti Republic 
Act 7171 a nangpanamnama ti pondo para kadagiti 
mannalon iti katabakuan ti Ilocos ket pasig a napan 
kadagiti proyekto nga awan kainaigan ken awan 
naitulong na. 

Maawan ti pagbiagan agraman ti daga

Sakbay ti panangpirma ni Duterte iti nasao a 
linteg, inruar met ti Department of Agriculture ti 
Administrative Order 1 series of 2019 a mangpapardas 
iti kumbersyon ti daga nga agrikultural tapno agbalin 
a real estate wenno mailako kadagiti korporasyon.  
Iti panagtipon dagitoy a dua a linteg, doble ti 
inaramid ti rehimen a panangtungpa kadagiti 
mannalon itatta a Pebrero – intuyang na ngaruden 
ti industriya ti bagas kadagiti dadakkel a negosyante 
ken traders, mapapardas pay ti panangagaw iti daga 
a suksukayen da. 

Iti kastoy, bisin ken dirraas ti patay ti 
pangiturturongan ti rehimen iti umili, nangruna 
kadagiti mannalon. 

Pang-iggeman ti agraryo a rebolusyon kas 
tulbek

Iti sango ti amin-a-benneg a panangdadael 
ti rehimen iti pagbiagan ti umili, nauksobanen 
ti kinaubbaw ti neoliberalismo iti agrikultura. 
Ti panangitandudo ti aso-aso a rehimen iti 
neoliberalismo ket agturong iti ganansya para 
kadagiti negosyante, korporasyon, dasig nga apo’t 
daga ken kumprador burgesya ngem di-agpatingga 
a krisis ken bisin met ti sagrapen ti umili.  Iti kastoy, 
awan ti dadduma nga alternatibo a pamuspusan 
tapno mabiag no di ti lumaban. 

Tapno malabanan ti umir-irteng a neoliberalismo 
iti agrikultura, ad-adda a kinakasapulan ti 
panangipatungpal iti agraryo a rebolusyon. Babaen 
iti pudno a reporma iti daga a maipaima kadagiti 
mannalon ti karbengan da iti daga ken iti kastoy, ti 
produksyon ti makan ket pudno a mangsungbat iti 
kasapulan ti umili ken saan a dagiti naagum nga agar-
ari a dasig ti agnumar. Itatta a nairut a kasapulan 
nga ipangato ti produksyon iti kaaw-awayan. Ipagna 
dagiti kampanya iti panangipangato iti produksyon 
ken panangrisut kadagiti problema iti panagtalon 
babaen iti nagkaykaysa a tignay dagiti timpuyog 
ti mannalon. Ad-adda a pairtengen ti panawagan 
para iti umno a serbisyo ken subsidyo iti agrikultura. 
Kangrunaan iti amin, papigsaen ti panagtinnulong 
dagiti rebolusyonaryo nga organisasyon masa ken 
hukbong bayan tapno salakniban dagiti nagun-
odan ken iyabante ti laban para iti pagimbagan, nga 
addang-addang a maiyabante babaen iti naunday a 
gubat ti umili agturong iti sosyalista a masakbayan.   
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Panangpatay. Pinatay ti dua a lalaki ni Roberto 
‘Bobby’ Mejia, 49, lider ti Ulopan na Umbaley 
ed (Peoples Association) Camp Gregg Military 
Reservation idiay Barangay Sangaculis, Bayambang, 
Pangasinan idi Pebrero 18. Ni Bobby ket maysa 
kadagiti lider nga aktibo a nagpartisipar iti bungkalan 
idiay Bgy. Sangcagulis, a parte ti daga nga ag-
agawen ni Willy Tan ti Hausland Realty. Ti Ulopan ket 
nakapauneg iti Kilusang Magbubukid ng Pilipinas. 
Ti nasao a 289-ektarya a military reservation ket 
nabayagen nga ag-agawen ti adu nga apo’t daga ken 
realtors agraman ti pamilya a Cojuangco kadagiti 
mannalon ken settler nga agsuksukay iti daga. 

Panangpadakes kadagiti progresibo nga 
organisasyon. Iti konteksto ti ‘crackdown’ wenno 
panangtiktik inggana panagburak kadagiti chapter 
ti Act Partylist iti intero a pagilian, nangiruar ti 
Baguio City Police Office ti memorandum kasilpo 
iti ‘profiling’ wenno panangala ti nagnagan dagiti 
manursuro a kameng ti nasao a partylist. inandaran 
ti  Police Station 2 ti Baguio City Police Office ti 
Principal ti Pinsao Elementary School idiay Bgy. 

PANAWEN TI ELEKSYON
UMIR-IRTENG TI ATAKE ITI UMILI 
KEN KADAGITI ORGANISASYON

Iti panagumay ti tiempo ti kampanya para iti eleksyon 2019, umir-irteng met laeng ti panagusar ti gubyerno 
kadagiti linteg ken dadduma nga instrumento ti estado tapno lipiten ken ranggasan ti umili, nangruna 

dagiti progresibo a grupo ken partylist. Kasta met nga umad-adu ti bilang dagiti biktima ti panangpatay. 
Mausar pay ti tulong para iti relief ken rehabilitasyon tapno paidaman ti umili a kameng dagiti progresibo 
nga organisasyon. Malaksid pay daytoy iti awan-sarday a panangbutbuteng ken panangsuspetsa ti militar 
iti umili ti nadumaduma a lugar iti rehiyon. 

Pinsao Pilot, Baguio City babaen iti maysa a surat 
tapno imbentaryuen ti nagnagan dagiti manursuro 
a kameng ti nasao a partylist. 

Dagus a kinundenar ti ACT Partylist-Metro 
Baguio daytoy. Nakuna da a panaglabsing daytoy 
iti karbengan dagiti manursuro nga agorganisa ken 
paset ti crackdown laban iti nasao a partylist. Mangit-
ited ti peggad daytoy nga aramid ti PNP kadagiti 
manursuro lalo gapu iti deklarasyon ni Duterte a saan 
a nagduma ti armado a rebolusyonaryo a tignayan 
kadagiti ligal nga organisasyon. Inpanawagan da ti 
panaglaban ditoy a mala-Oplan Tokhang nga aramid 
ti PNP.

Malaksid pay idiay Baguio City, napasamak met 
laeng dagitoy a ‘profiling’ kadagiti manursuro idiay 
Manila, Zambales, Malabon, Las Piñas, Bulacan, 
Rizal, Mindoro, Sorsogon, Agusan del Sur ken 
dadduma pay. 

Gapu iti napigsa a panagkundenar ditoy nga 
addang ti PNP, naikkat ti tallo a dadaulo ti intelligence 
units ti PNP a nangiruar ditoy a memorandum. 
Inpablaak met laeng ti ACT Partylist a mangipila da 
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iti kaso kasilpo ditoy. 
Malaksid iti ACT Partylist, tuloy-tuloy latta 

ti panangpadakes ti AFP-PNP iti dadduma pay 
nga organisasyon kas iti Kabataan Partylist ken 
Anakbayan. Iti Ilocos Sur, naiyulat ti panangharas 
ken panangpangta dagiti kameng ti 81st Infantry 
Battalion kadagiti kameng ti Anakbayan nga adda 
kadagiti munisipyo ti Salcedo, Galimuyod ken iti 
Candon City. Puersaen dagiti soldado dagiti lider-
kabataan agraman dagiti menor de edad nga 
umatendar iti programa no sadino ket maipresentar 
da kas ‘surenderi.’ Naammoan met laeng ti Bagong 
Alyansang Makabayan a sakbay dagitoy a pasamak, 
nainaganan dagiti alyado nga organisasyon ti 
Bayan ken progresibo a partylist kas terorista ken 
prente ti CPP-NPA iti maysa a serye dagiti lecture 
nga inangay ti 81st IB kadagiti eskuelaan iti Ilocos 
Sur. Maysa a Captain Domrigue ti naammoan a 
mangisaysayangkat kadagitoy a lektura. 

Harassment babaen iti text messaging. Adu 
a malisyoso ken manangakusar a text messages ti 
naawat ti lider dagiti progresibo nga organisasyon 
iti Ilocos manipud idi Disyembre 27 inggana 31. 
Dua a mensahe manipud iti agduduma a numero ti 
naawat da Mary Ann Gabayan a secretary-general 
ti Ilocos Human Rights Alliance, Lenville Salvador ti 
Makabayan Ilocos, Jennybeth Mariano a secretary-
general ti Anakbayan ken Reizel Santos a Vice-
Chairperson ti Defend Ilocos. Ti nasao a mensahe 
ket mangibagbaga a “Ang pagsuporta sa CPP-
NPA-NDF ay katumbas ng pagsuko ng karapatang 
pantao, kalayaan at pinaghirapang ari-arian sa mga 
Komunista” ken “Tunay na reporma ang kailangan 

ng bansa. Hindi limang dekadang armadong 
pakikibaka ng komunistang CPP-NPA!”

Malaksid pay ditoy, nakaawat met laeng dagitoy 
a grupo kadagiti manangpadakes a posts ken 
mensahe iti Facebook page da manipud idi Hunyo. 
Kaudian ditoy ket ti in-send ti agnagan ti Emiliano 
Aguila a ladawan dagiti makunkuna a “mass graves,” 
ni Jose Maria Sison ken ti kopya ti Presidential 
Proclamation 374 a nangideklara a terorista ti CPP 
ken NPA.

Panangtiliw kadagiti aktibista. Nainayon ni Piya 
Macliing Malayao, secretary-general ti Kalipunan 
ng mga Katutubong Mamamayan ng Pilipinas 
(KATRIBU) ken nagtaud iti tribu a Bontoc idiay 
Mountain Province, kadagiti tiniliw ti 56th IB idi 
Nobyembre 28 idiay Talaingod, Davao del Norte 
bayat nga iyar-aramid da ti national solidarity mission 
kasilpo iti harassment ti militar kadagiti eskuelaan ti 
Lumad iti nasao a lugar. 

Panang-checkpoint iti relief goods. In-checkpoint 
ken hinarang ti 50th IB ti lugan a mangitulod ti relief 
goods para kadagiti nabiktima ti bagyo nga Ompong 
idiay Bgy. Taga, Pinukpuk, Kalinga idi Nobyembre 
2018. 

Panagputok ti paltog. Idiay Bgy. Ballayangon, 
Pinukpuk, intutok ken inpaputok dagiti tropa ti 50th 
IB ti paltog da a nakaturong iti dua a masa. 

Pananglimitar iti garaw ti umili. Manipud 
nagkampo dagiti tropa ti 24th IB iti sumagmamano 
a baryo kadagiti munisipyo ti Malibcong ken 
Sallapadan, Abra, malimlimitaran ti garaw dan 
gapu iti panagsuspetsa dagiti militar. Maistriktoan 
ti gatgatangen da a taraon ken dadduma pay nga 
us-usar iti balay gapu iti panangakusar ti 24th IB a 
dagitoy ket “suplay dagiti NPA.” 

Panagpangta iti biag. Nakaawat ti sumagmamano 
a kabataan ken mannalon idiay Sitio Ag-agama, Bgy. 
Western Uma, Lubuagan, Kalinga ti pangta iti biag 
manipud iti AFP ken CAFGU a kailian da kalpasan ti 
naisayangkat ti BHB a raid iti detatsment ti PA-CAFGU 
iti nasao a lugar idi Disyembre 23, 2018.  Napilitan ti 
dadduma kadakuada a pumanaw iti lugar gapu iti 
nakaro a buteng. 

Profiling kadagiti manursuro iti Baguio City. Ti surat ti 
Baguio City Police Office iti principal ti maysa nga eskuelaan 
idiay Baguio City.

Ti manangpadakes a text a naawat dagiti aktibista idiay 
Ilocos Sur idi Disyembre 30, 2018
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“Kinatakrot.” 

Daytoy ti panangiladawan ti Cordillera People’s 
Democratic Front iti tinatraydor a panangpatay 
dagiti ahente ti militar kenni National Democratic 
Front of the Philippines (NDFP) consultant Randy 
Malayao idi parbangon ti Enero 30 idiay Aritao, 
Nueva Vizcaya bayat a nakaturog isuna iti uneg ti bus 
a nagluganan na a paawid iti Santiago City, Isabela. 

Kinundenar met laeng ti nadumaduma a 
progresibo nga organisasyon iti intero a pagilian, 
kasta met dagiti organisasyon iti ballasiw-taaw ti 
nasao a pasamak. Inawagan ni Fides Lim, asawa 
ni Vicente Ladlad a pada ni Randy a consultant ti 
NDFP,”ti panangpatay kaniana ket wagas dagiti 
takrot a mang-agaw ti biag ken saan a mangkayat iti 
tungtongan.” 

Kinundenar ti NDF-Cagayan Valley ti panangpatay 
kenkuana ken insilpo ti panangpatay iti elemento ti 
death squad iti 5th Infantry Division. Segun kenni 
Ka Salvador Del Pueblo, tagapagsarita ti NDF-CV, ”ti 
pannakatay na ti kaudian kadagiti atake ti rehimen 
a US-Duterte iti umili, iti desperado ken nadara 
a gandat a tungpalen ti pablaak a marebbek ti 
rebolusyonaryo a tignayan iti tengnga ti tawen.”

Ni Kadua Randy ket consultant iti Political and 
Constitutional Reforms Group ti NDFP Peace Panel. 
Timmakder met laeng isuna kas maysa kadagiti 
tagapagsarita ti NDFP negotiating panel. Aktibo 
isuna a mangiwarwaragawag iti husto a takder 
maipanggep iti nainkalintegan ken pangmabayagan 
a kappia, ken namin-ano a dimmar-ay kadagiti 
tungtongan maipanggep iti kappia iti Cordillera, 
kas kadagiti naangay a porum ken seminar idiay 
Abra ken Baguio City.  Mano a daras met laeng nga 
immatendar isuna kadagiti tinawen a selebrasyon ti 

Panangpatay iti consultant ti NDFP, kakaroan 
nga atake ti rehimen a Duterte

Aldaw ti Cordillera. 
Segun iti Partido Komunista ti Pilipinas, 

ipakpakita ti daytoy a panangpatay kenni Kadua 
Randy, kasta met ti iligal a panangarestar kadagiti 
dadduma pay a consultant a kas kada Adelberto 
Silva, Rafael Baylosis, Vic Ladlad ken Rey Casambre 
ti gura ti rehimen a Duterte a makitungtong iti NDFP 
ken saan a panangrespetar iti Joint Agreement on 
Safety and Immunity Guarantees. 

Sakbay a nagbalin a consultant ket nabayag 
a nabalud isuna idiay Cagayan ken Isabela gapu iti 
palso a panangiraman kenkuana iti panangdusa ti 
BHB kenni Col. Rodolfo Aguinaldo idi 2001. Dinukot 
ken nakasagrap ti nakaro a tortyur iti uneg ti baludan 
sakbay a naabsuelto kadagiti kaso na.  

Naiyanak ni Kadua Randy idiay ili ti San Pablo, 
Isabela ken nagturpos ti kolehiyo iti University of 
the Philippines Visayas-Miag-ao idi dekada nobenta. 

Nakuna ni Del Pueblo, “Minamaag ti 
panangipagarup ti agturturay a dasig a marebbek 
ti napigsa a rebolusyonaryo a tignayan babaen iti 
tinatakrot a panangpatay kadagiti lider ken kameng 
na daytoy.” 

Inpaganetget ni Simon “Ka Filiw” Naogsan, 
tagapagsarita ti CPDF, a ti sungbat ti umili iti umir-
irteng a terorismo ti estado ket ti panangpairteng 
met iti gubat ti umili. Ken babaen laeng iti 
panangiyabante ti armado a rebolusyon a maited 
ti husto nga hustisya para kadagiti amin a biktima ti 
tiraniya ken pasismo ti rehimen a US-Duterte.  

Naragsak, natibker. Ni NDFP consultant 
Randy Malayao iti maysa a taripnong.

Ladawan dagiti nangpaltog kenni Randy Malayao idi 
Enero 30, 2019.
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PANIRIGAN

Ti napaaweng a pablaak maipapan iti kalkalpas 
a napirmaan ni Duterte a Bangsamoro Organic 
Law (BOL) ket nangted namnama manen kadagiti 
mangitultulak iti HB5343 wenno ti An Act Creating 
the Cordillera Autonomous Region para iti maikatlo 
a daras kalpasan ti namidua a pannakaibasura idi 
1991 ken 1998 a plebisito. Kas iti nasao a namidua 
a naibasura a gakat nga organic law, ti HB5343 
ket naikahon a maikumpas kadagiti nakatakderen 
a linlinteg, polisiya ken programa ti  gubyerno. 
Nagkurang a mangted iti pudno ken kongkreto a 
reporma a tumutop iti panagaddang iti partikular 
a problema ti nailian 
a panangidadanes  a 
laklak-amen dagiti 
nailian a minorya ti 
Kordilyera. Dagiti 
kangrunaan a 
probisyon na ket mas 
nakadisenyo paboran 
iti managimbubukod 
nga interes dagiti 
kongresman ken 
senador a no saan 
man nga apo’t daga 
mismo ket ahente 
dagiti apo’t daga, 
burukrata kapitalista, 
kasosyo dagiti 
dadakkel a kapitalista dagiti kumpanya ti minas ken 
enerhiya ken dagiti amo da nga imperialista. Ti gakat 
nga HB5343 ket nagbalin nga ampaw nga awan 
nabatbati a ramen para iti pudpudno a a rehiyonal 
nga awtonomiya. Pumuspuskol ti ur-urnongen ti 
nasao a linteg a tapok iti kongreso gapu iti nabuntog 
a proseso ti panagpanday iti linteg. Gaputa  umadanin 
a maturpos manen ti kongreso, maiyuray manen iti 
sumaruno a maisukat sakbay maiyuman manen. 

 Uray kalpasan ti pananggastos ti minilyon a pesos 
a kuarta ti umili a Pilipino para iti panangtambor iti 
suporta ken maakseptar ti nasao a gakat, saan latta a 
nakaurnong iti popular a interes kadagiti maseknan 
nga umili. Sabagay, ania met ti maekspektar iti gakat 
nga rehiyonal nga awtonomiya a saan nga husto a 
mangsungsungbat iti partikular a problema ti nailian 
a panangidadanes? 

Ti naaprobaran a Bangsamoro Organic Law 
(BOL) ket kasapulan pay a mapabagasan babaen iti 
panangitakder ti Bangsamoro Autonomous Region 
in Muslim Mindanao (BARMM) tapno maipaay na 

Maika-3 a Gakat a Bogus a 
Rehiyonal nga Awtonomiya iti 
Kordilyera!

ti naikari nga rehiyonal nga awtonomiya. Parehas 
ti pagbanagan ti BARMM kas iti inmuna nga ARMM 
no maimplementar itatta iti uneg ti bulok a sistema. 
Ti karkari ken namnama a daytoy ket mangipaay ti 
reporma para iti ilablaban ti Bangsamoro a bukod 
a pangngeddeng ket saan a kapapati. Kinapudno 
na, ad-adda a nangilukat daytoy iti ruangan iti 
kinaagum dagiti lokal a kapitalista ken dagiti 
imperialista iti nagan ti peke a rehiyonal a panagdur-
as; uray ti panangitakder iti transition government, 
ti kumposisyon ti transisyunal a gubyerno ti 
Bangsamoro ket nangtukar iti nakaluban ngem 

nauneg a saan a 
pagtutunosan iti 
baet dagiti liderato 
ti MILF ken MNLF. 

Ti palpak 
a kapadasan 
iti ARMM ti 
m a n g i l a d a w a n 
iti pagbanagan ti 
bogus a Rehiyonal 
nga Awtonomiya 
ti Cordillera. Ti 
p a n g p u l i t i k a 
nga aparato a 
m a n g i t a k d e r 
iti nabileg a 
pangrehiyonal a 

gubernador inggana iti kababaan a tukad iti turay 
ti ad-adda a mangitandudo iti politika a nakabasar 
iti patronage ken aso-aso dagiti nababaknang 
nga agturturay ken dagiti imperialista. Daytoy ti 
pangpolitika nga istruktura ti nangpataud ken 
nagtaraken kadagiti halimaw manipud kadagiti 
nabileg ken nabaknang a pampamilya a Muslim a 
nagturay iti ARMM. Dagitoy a dinastiya ti politika 
nga agnamnam-ay iti aglaplapusanan a bileg 
pangpulitika ket libre a pumatpatay uray sinno 
nga awan kabuteng. Inar-aramat da ti tengngel da 
iti poder ken koneksyon iti nangatngato a turay 
tapno pagbalinen a negosyo ken panagtakaw iti 
pondo ti gubyerno a kasla pribado a sanikua ken 
panaggastos.  Pinagbalin kas private army dagiti 
yunit ti AFP/PNP karaman dagiti paramilitar kas iti 
CAFGU nga adda iti sidong da, a simumulagat nga 
ammo dagiti agturturay iti gubyerno. 

Iti Cordillera, kaasping a ladawan ti ibunga ti 
bogus a rehiyonal nga autonomiya. Dagiti met laeng 
nabayag ken nabileg a pamilya a mangtengtengngel 
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iti bileg pangpulitika a bimmaknang ken nabaked 
a naipuesto babaen iti nalaus a panagkusit ken 
korapsyon ti mangdominar iti politika iti rehiyonal 
a tukad babaen iti kadawyan nga akomodasyon, 
patronage ken pinnatayan. Iti gakat nga HB5343, 
maikonsentra ti bileg pangpulitika iti rehiyonal 
a gubernador a direkta a kontrol ti presidente ti 
GRP a nangilaksid iti kolektibo a kaammuan ken 
pangngeddeng ti umili. Maipaima iti rehiyonal a 
gubernador ti panag-apoyntar iti amin nga opisyal 
ken superbisyon dagiti rehiyonal nga ahensya, 
kontrol ken superbisyon iti amin a programa, 
proyekto ken dagiti amin nga aktibidad iti rehiyon, 
ken ti panangimaton kadagiti LGUs. Ti met Rehiyonal 
nga Asembleya nga idadauloan ti Rehiyonal a Bise 
Gubernador ket agbalin laengen a “rubber stamp” 
gaputa amin a linteg a pandayen na ket kasapulan a 
sumurot kadagiti naaramiden a linlinteg ken polisiya 
iti nasyunal. Nayon pay, ti HB 5343 ket gudua-
guduaen na dagiti umili ken teritoryo ti Cordillera 
segun no umaprobar wenno saan iti gakat nga 
rehiyonal nga awtonomiya. 

Awan ti klaro a probisyon iti HB 5343 maipanggep 
iti karbengan iti ansestral a daga ken rekurso, 
rumbeng a panagrespeto ken panagbigbig kadagiti 
napaneknekan nga umannatop a nainsigudan a 
sosyo-politikal a sistema, probisyon a mangaddang 
iti umannatop a programa para iti reporma ti daga 
ken rural a panagdur-as a mansungbat iti kongkreto 
a kasasaad ti Cordillera ken dadduma pay a wagas 
tapno makorektar dagiti istorikal nga inhustisya a 
bakbaklayen dagiti nailian a minorya ti Cordillera. 

Awan ti klaro a probisyon tapno mawaswas, 
marebyu wenno maamendaran dagiti linteg, 
polisiya ken programa a kas iti Regalian Doctrine, 
PD 705, Mining Act of 1995, Small Scale Mining Act, 
Indigenous People’s Rights Act, Electric Power 
Industry Reform Act, ken dadduma pay a kapareho 
na a linteg. 

Mamati kami a saan a magun-od ti rehiyonal 
nga awtonomiya iti lehislatura ken ehekutibo a 
kontrol dagiti agturturay a dasig ken dagiti alipures 
da. Saan nga ipaay ti HB5343 ti pudno a rehiyonal 
nga awtonomya a mangted bileg kadagiti umili 
para iti panagdur-as da ngem ketdi mangipasngay 
iti dinastiya ti politika ken mangnayon iti bingay 
iti buwis para kadagiti lokal nga agarari a turay. 
Mangitandudo laeng iti warlordismo, grap ken 
kurapsyon, ken militarisasyon. 

Nainget a sumuporta ti CPDF iti singasing 
ti NDFP para iti Comprehensive Agreement for 
Socio-Economic Reforms (CASER) a mangbigbig 
iti karbengan dagiti nailian a minorya. Dagiti 
sumaganad ti napapateg a puntos a panangiduma 
iti HB5343:

• Panangbigbig iti karbengan iti bukod a 
pangngeddeng.  Saklawen na daytoy ti karbengan 
dagiti nailian a minorya iti kontrol iti rekurso karaman 
ti daga ken teritoryo ken bukod a panaggubyerno; 

panangitandudo iti kolektibo a panagsanikua 
ken panagwaswas iti IPRA; panagrebyu ken 
panagkanselar iti bogus ken maanomalya a titulo; 
pudno a representasyon ken partisipasyon iti 
panagaramid kadagiti linlinteg ken pormulasyon 
kadagiti polisiya iti amin a tukad ti panaggubyerno; 
mangitulak iti panagbigbig, respetar ken panagdur-
as iti nainsigudan a sistema ti sosyo-politikal  ken 
manglapped iti pangpulitika a misrepresentasyon 
ken ania a panagmenus kadagitoy a sistema.

• Partisipasyon iti pangekonomya a panagdur-
as. Daytoy ti mangsigurado a maganab dagiti 
nainsigudan nga umili ti benepisyo manipud kadagiti 
estratehiko a pangekonomya a programa, rural a 
panagdur-as ken nasyunal nga industriyalisasyon 
a mangikonkonsidera kadagiti naisangsangayan a 
kasasaad; ti panagala kadagiti natural a resorses ket 
agserbi iti lokal kasta met iti nasyunal a panagdur-as a 
nakakumpas iti nasyunal nga industriyalisasyon bayat 
maisigurado ken maiyaramid dagiti panagsalaknib iti 
aglawlaw; amin nga paglintegan ken pangekonomya 
a polisiya a mangpapartak iti panag-agaw iti daga, 
panaggamrud ken panagdadael iti ansestral a daga 
and teritoryo ket nasken a mawaswas ken maparitan; 
ken amin nga agdama a katulagan, kontrata ken 
aplikasyon dagiti dadakkel a negosyo ket kasapulan 
a marebyu, ken makansela no natakuatan a labsing 
iti kolektibo a karbengan dagiti nailian a minorya, 
karaman ti karbengan iti FPIC; ken mangiyaramid 
iti rehabilitasyon dagiti nadadael a luglugar ken 
mabayadan dagiti maseknan a naagrabyado a 
komunidad, bayat a mamulta wenno madusa dagiti 
responsable iti panagdadael kadagitoy.

• Proteksyon iti amin a porma ti diskriminasyon 
ken panaglabsing iti karbengan. Karaman ditoy 
ti institusyonal a diskriminasyon iti edukasyon, 
midya, ken iti kultural ken praktika ti relihiyon, 
ritual ken aktibidad; kairamanan dagiti karbengan 
da, pakaistoryaan ken kasasaad; panagbigbig 
ken panagrespeto  iti nainsigudan a kultura ken 
pammati, ken panangisardeng iti komersyalisasyon 
ken panangkillo kadagitoy; respeto iti biag, 
wayawaya ken seguridad babaen iti panangisardeng 
iti militarisasyon ken rekrutment iti paramilitar 
manipud kadagiti tribu ken komunidad. 

Basar kadagitoy nadakamat iti ngato, adayo a 
kurang ken ubbaw ti ipaay ti HB5343 para iti pudno a 
rehiyonal nga awtonomya. Rebbengen ngarud amin 
nga napudno nga Igorot a mangibasura iti maikatlo 
a daras a bogus a rehiyonal nga awtonomya. Kasta 
met a nasken a rebbengen tayo a labanen ti naulpit a 
tiranikal a turay ti US-Duterte a mangpatpatalinaed 
iti nailian a panangidadanes. Ti dangadang para 
iti bukod a pangngeddeng ken demokrasya ket 
umabante ken kakuyog na ti panangitakder iti 
pudpudno a rehiyonal nga awtonomya bayat ti 
panangiyabante iti nailian demokratiko a rebolusyon 
inggana’t magun-od ti naan-anay a balligi. 
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Bayat ti agresibo a 
panangiduron ti rehimen a 

Duterte iti panangitakder kadagiti 
dadakkel nga impraistraktura 
kas kadagiti dam, nagkaykaysa 
latta nga inyebkas dagiti nailian 
a minorya iti intero a pagilian ti 
takder laban kadagiti dadakkel 
a dam a saan a pagbenepisyuan 
ti umili. Napasingkedan daytoy 
iti naangay a panagbibinningay 
ti kapadasan wenno learning 
exchange maipanggep kadagiti 
dam idi Jan. 21-23 idiay Baguio 
City. 

Inpaganetget dagiti grupo 
a kas iti Katribu, Cordillera 
People’s Alliance ken dadduma 
pay a grupo ti nailian a minorya 
manipud iti dadduma a paset ti 
pagilian, a masapul nga isardeng 
ti panangitakder ti dadakkel a 
dam kadagiti karayan a saklaw ti 

Takder dagiti nailian a minorya laban 
kadagiti dam pinasingkedan

teritoryo dagiti nainsigudan nga 
umili. Iti intero a sangalubongan 
ken iti mismo a pagilian, narikna ti 
umili kadagiti lugar a naitakderan 
ti dam ti nagbalin a madi nga 
epekto iti aglawlaw, salun-at 
ken lalo iti pagbiagan ti nailian a 
minorya. Nayon pay ni Joan Jaime 
ti Katribu, “saanen a kasapulan 
nga umadayo gapu ta nakita 
tayon ti kapadasan iti Ambuklao, 
Binga ken San Roque, kasta met 
iti 36 a dam iti intero a pagilian 
a mangilawlawag no apay nga 
adu ti umili a mangsupsuppiat 
kadagiti dam.” Sinagrap ti umili 
kadagitoy a lugar ti nakaro a layus 
ken  reggaay no adda ti napigsa a 
bagyo ken palalo a siltasyon. 

Kalpasan ti panagbisita ni 
Presidente Xi Jinping ti China, 
nariing manen ti panangitakder 
iti proyekto a Chico River Multi-

Purpose Irrigation Project 
partikular iti Pinukpuk, Kalinga. 
Malaksid iti panggep a para iti 
irigasyon, nailukat met laeng 
ti nasao a proyekto para iti 
posibilidad a mausar para iti 
panagpartuat ti kuryente. Nayon 
pay ditoy ti 14 nga aplikasyon 
kadagiti dadakkel a karayan iti 
Kalinga para iti panangitakder 
kadagiti proyekto a dam. 

Inlanad ni Ina Leticia Bula-
at, maysa a mabigbig a lider 
ti tribu a Malbong-Naneng iti 
Kalinga, dagiti kapadasan ti umili 
a nanglaban iti plano ti diktadura 
a US-Marcos nga itakder ti Chico 
Dam I-IV manipud Bontoc inggana 
Kalinga. Iti laksid ti nakaro a 
kinaranggas nga inpalak-am ti 
militar tapno pasardengen ti 
panaglaban ti umili iti nasao a 

Tuloy-tuloy nga ipagpagna 
dagiti residente ken grupo 

ti mannalon ken mangngalap 
ti panaglaban iti plano a 
panangipatakder iti maikadua a 
coal-fired power plant idiay Bgy. 
Baquioen, Sual iti serye dagiti 
protesta manipud idi Hunyo 
inggana iti Disyembre. Kaudian 
iti serye dagitoy a protesta ket ti 
panangipakita ti oposisyon ti Save 
Sual Movement (SSM) iti miting 
nga inpaayab ti Korea Electric 
Power Corporation (Kepco) 
Philippines idi Disyembre 20. 

Iti nasao a miting, 
naiwaragawag ti umili dagiti 
nagbalin nga epekto ti umuna a 
naitakder a planta iti aglawlaw, 
pagbiagan ken salun-at ti umili.  
Natubngar met laeng ti ibagbaga 
ti LGU ti Sual ken ti kumpanya nga 
agbenepisyo ti umili iti operasyon 

Oposisyon iti coal-fired power plant idiay 
Pangasinan, pumigpigsa 

ti planta. 
Idiay Bgy. Pangascasan, Sual 

a naitakder ti umuna a planta iti 
probinsya, nga agparuar ti 1,200 
MW. 

“Awan met ti anyaman a 
balay ditoy a direkta nga agal-
ala ti kuryente iti coal plant, saan 
da nga ibaga nga agbenepisyo 
kami gapu ta agdalan met iti grid 
daytoy, saan laeng ti coal plant ti 
mangsupsuplay iti us-usaren mi 
a kuryente. Baybayadan mi pay 
ngarud dayta. Nu ngumatngato 
ti bayad iti kuryente ket ngumato 
met laeng ti bayadan mi uray 
man no adda ditoy ti kadakkelan 
a coal plant,’ nakuna n Rossana 
Marie Soriano, chairperson ti 
SSM.  Idi 2015, ti Pangasinan 
ti kadakkelan ti bayad na iti 
kuryente iti intero a Region 1 nga 
addaan ti presyo a P17.7595 per 

kilowatt hour.  Numampay adda 
iti munisipyo ti Sual ti kadakkelan 
a coal-fired power plant iti intero 
a pagilian, agtaltalinaed latta a 
marigrigat daytoy.  Ti nasao nga 
ili ti maysa kadagiti 10 a munisipyo 
iti probinsya nga addaan ti 
kangatuan a tantos ti kinarigat. 

Nakuna met ni Gil Agbayani, 
a nagtrabaho iti Team Energy, 
ti kumpanya a nangipatakder iti 
umuna a coal-fired power plant iti 
las-ud ti 10 a tawen, “dita a naalak 
ti sakit ko nga angkit. Namin-ano 
a naipaoperak ti agong ko gapu 
ta saanakon a makaanges ken 
nadadael ti panag-angot ko isunga 
pimmanawak iti trabahok.”

Manipud Abril ti napalabas 
a tawen, ipanpanawagan dagiti 
grupo a pang-environment 
idiay Ilocos ti panangisardeng 

....suruten iti panid  15

....suruten iti panid  15
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“Demokrasya saan a 
diktadura!” “Labanan ti 

tiraniya!” ti inpanawagan 
ti umili iti nadumaduma a 
probinsya ti Amianan a Luzon iti 
panangisayangkat kadagiti tignay 
protesta iti Sangalubongan 
nga Aldaw ti Karbengan Tao 
ken maika-70 nga anibersaryo 
ti Unibersal a Deklarasyon ti 
Karbengan Tao idi Disyembre 10. 

Iti Ilocos

Indauloan ti Ilocos Human 
Rights Alliance (IHRA) ken 
Solidarity of Peasants Against 
Exploitation (STOP-Ex) ti nasao 
a demonstrasyon kakuyog dagiti 
rehiyonal a chapter ti Anakbayan 
ken partylist a kabilang iti 
Makabayan bloc, ken dagiti 
kameng ti Timek ken Namnama ti 

Mangngalap ti La Union (TIMEK 
La Union), Ilocos Regional 
Ecumenical Council, Martial Law 
Victims Association of Ilocos 
Norte ken Timpuyog ti Mannalon 
ti Karayan Buaya (TUKB). 
Nakidayalogo da met laeng 
kadagiti ahensya ti gubyerno 
kas iti Commission on Human 
Rights (CHR), Commission 
on Higher Education (CHED), 
Department of Social Welfare 
and Development (DSWD), ken 
dadduma pay. 

Kiniddaw ti IHRA iti CHR iti 
nasao a dayalogo a kitaen dagiti 
paspasamak ti red-tagging, 
panangpadakes, panagpangta 
ken panangipila dagiti parparbo 
a kaso laban kadagiti lider 
ken kameng ti progresibo nga 
organisasyon. 

Inlanad ni Mary Ann 

Sangalubongan nga Aldaw ti Karbengan Tao nilagip 
iti Ilocos ken Cordillera

Gabayan, chairperson ti IHRA a 
ti militarisasyon, lalo iti maikadua 
a distrito ti Ilocos Sur, ket 
agresresulta iti buteng ken pang-
ekonomiya a panangpapanaw 
kadagiti komunidad. “Mapuersa 
dagiti sibilyan, mannalon ken 
uray ubbing nga agsurender 
ken iparparang ti 81st Infantry 
Battalion kas kameng ti 
NPA wenno supporter kas 
pagkuartaan da ken para iti 
accomplishment report.” 

“Kadadanag ti 
panangendorso ti gobernador 
a mangipatakder kadagiti 
detatsment ken panangipakat 
ti puersa kadagiti erya a 
pagnanaedan ti tattao, a 
maisupadi kadagiti paglintegan 
ti Sangalubongan a Makatao 
a Linteg,” nakuna met ni Nick 

 “Ti makapadanag itatta ket ti nakaro a panangiyaw-awan iti 
linteg nga agbalbalinen a gagangay, saan laeng iti gyera kontra-droga, 
no di uray ti panangtrato iti korapsyon ken panaglaban.”

Dati a Chief Justice Ma. Lourdes Sereno

Nakagun-od ti maysa a balligi 
dagiti organisasyon ti kabataan 
idiay Baguio City idi naiduron da 
nga agpakawan ti Baguio City 
Police Office (BCPO) iti inaramid 
na a Red-tagging kadagiti grupo 
a Kabataan Partylist, Anakbayan, 
League of Filipino Students ken 
dadduma pay iti miting ti konseho 
ti syudad idi Nobyembre 26. 

Sakbay daytoy, nangipila 
ti kaso dagiti nasao a grupo ti 
siyam a kaso ti pampulitika a 
panangpadakes (vilification), 
harassment ken intimidasyon 
laban iti PNP idiay opisina 
ti Commission on Human 
Rights-Cordillera idi Oktubre 
22. Nakitungtung met laeng 
ti representatibo ti Kabataan 
Partylist a ni Sarah Elago kadagiti 

Panaglaban iti Red-tagging ti PNP kadagiti 
kabataan, naiballigi

dadaulo ti CHR national office 
kasilpo iti Red-tagging kadagiti 
kabataan nga aktibista iti intero 
a pagilian. Nagturong dagitoy 
nga addang iti direktiba kadagiti 
rehiyonal nga opisina ti CHR nga 
agimbestiga iti nasao nga usapin. 

Kas paset ti tagtagainep 
ti rehimen a Red October a 
plano kano tapno padisien ni 
Duterte, nangi-post ti BCPO ti 
meme iti social media page na 
a nanginagan kadagiti nasao a 
grupo kas ‘rekruter ti CPP-NPA-
NDF’ ken nangballaag kadagiti 
parentes a saan a pasreken dagiti 
annak da kadagiti nasao a grupo. 
Nayon na pay, binisita met dagiti 
elemento ti BCPO ti balbalay 
dagiti kabataan a kameng dagitoy 
a grupo ken kinatungtung ti 

parentes da. Nangipaay daytoy 
iti buteng ken danag kadagiti 
kabataan lalo idi immirteng ti 
panangtiktik kadakuada. 

Naala met laeng dagiti 
kabataan ti suporta ti konseho 
ti syudad isunga inpaayab ti 
konseho ni BCPO Police Senior 
Superintendent Eliseo Tanding 
idi Nobyembre 26. Ditoy a 
nagpakawan ni Tanding kadagiti 
kameng ti progresibo a grupo 
dagiti kabataan. 

Nagbalin a tulbek ditoy a balligi 
ket ti nairut a panagkaykaysa 
dagiti grupo ti kabataan ken ti 
sigida a panagaksyon babaen 
iti panangala ti suporta ti 
nadumaduma a sektor. 

....suruten iti panid  16
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Takder dagiti nailian a minorya laban iti dam..manipud panid 13

Oposisyon iti coal-fired plant... 
manipud iti panid 13

dam, saan a naupay ti umili no di 
ad-adda a gimmil-ayab ti palaban 
a pakinakem da. Gapu iti daytoy 
a panaglaban iti Chico Dam, 
laklak-amen ti umili ti Kalinga ken 
dagiti kabangibang a probinsya ti 
rekurso ken nawaya a panagayus 
ti karayan Chico.  Inrupir ni Ina 
Letty a saan da nga itulok a 
maagaw ti daga ken ti rekurso 
gapu ta no palubosan da daytoy 
a gandat ket kasla pinalubosan 
da met laeng a matay da. 

Idiay met Ifugao, naangay 
ti seremonya a Hidit tapno 
pagkaykaysaen dagiti umili ti 
Barangay Eheb laban iti plano 
a maitakder a Santa Clara ken 
Quadriver hydro project idi Enero 
16. Panggep daytoy a patibkeren 
ti urnos kalpasan a nagudua-
gudua ti nasao a komunidad idi 
napalabas a panawen gapu iti 
nagduduma a takder iti nasao 
a proyekto. Nailanad iti nasao a 
taripnong ti panangallilaw nga 

Ilocos ti panangisardeng ti pan-
angitakder iti maikadua a coal-
fired power plant idiay Sual, Pan-
gasinan. Idi Abril 23, sinuportaran 
dagiti opisyal ti lokal a gubyerno 
ti panaglaban ti umili babaen 
iti  maysa a resolusyon a mang-
supsuppiat iti panangitakder 
ti daytoy a planta iti nasao nga 
ili. Dagus a pinirmaan ni Mayor 
Dominador Arenas ti resolusyon. 

Segun iti SSM, iti inaramid a 
panagsukisok ti University of the 
Philippines College of Medicine 
iti 200 MW a coal-powered a 
pasilidad ti enerhiya nga intakder 
ti KEPCO idiay Naga, Cebu.  Nakita 
ti dadakkel a konsentrasyon dagiti 
makasabidong a kemikal a kas 
iti mercury, lead, cadmium ken 
arsenic kadagiti sample ti dapo 
nga ipugpugso ti nasao a planta.  
Nagriri met laeng dagiti residente 
iti nasao a lugar maipanggep iti 
nakaro a polusyon iti angin ken 
danum manipud iti nagrugi a 
nagandar ti planta. 

inaramid ti Quadriver Energy 
Corporation tapno laeng maala 
ti pammalubos ti umili, kas iti 
panangikari ti kuryente ken 
kalsada. Saan met laeng nga 
inlawag ti nasao a kumpanya ti 
agbalin nga epekto iti aglawlaw 
no maitakder ti proyekto. Ti 
inpila ti umili a kanselasyon ti 
certificate of precondition (CP) 
ken panangiyatras iti MOA iti 
opisina ti National Commission 
on Indigenous Peoples (NCIP) ket 
saan nga inaddangan ti ahensya. 

Inatendaran met laeng dagiti 
kabangibang a barangay ti 
Tukucan, Binablayan, Wangwang, 
Poblacion, Impugong, ken Dango 
ti nasao nga aktibidad.

Certificate of no-consent met 
ti sungbat dagiti umili ti Tublay, 
Benguet ken Kabugao, Apayao 
kadagiti aplikasyon a maitakder 
ti proyekto a hydropower iti 
ansestral a teritoryo da. 

Nagkaykaysa ti umili ti Tublay 

iti panagsuppiat iti aplikasyon 
ti kumpanya nga AT Dinum 
iti panagpirma da iti nasao a 
resolusyon idi Disyembre 7, 2018. 

Iti miting nga inpaayab 
ti National Commission on 
Indigenous Peoples (NCIP) idiay 
Bgy. Poblacion, Kabugao idi 
Pebrero 4, inyebkas dagiti lider 
ti tribu nga Isneg dagiti basaran 
iti saan da a panangipalubos iti 
nasao a proyekto. 

Segun kadagiti panglakayen, 
dadaelen ti nasao a proyekto ti 
daga. “Awan ti pakibiang ko iti 
kuryente no madadael met ti 
daga,” kuna ni Artemio Sibay, 
maysa a panglakayen manipud iti 
Bgy. Waga. 

“Awan ti aniaman nga ipaay 
ti dayta a proyekto kadakami 
malaksid iti disturbo ken ti pinal 
a sungbat ko ket saan,” nakuna 
met ni Warling Maludon a 
panglakayen met laeng iti nasao 
a barangay. 

Terrorist listing ti gubyerno napaneknekan ti kinapalso

Manipud iti 649 katao a nainaganan iti terrorist list nga umuna a naipila 
iti korte idi 2017, naikkat ti nasurok 600 a nagan dagiti personahe ken 
aktibista ti ligal a demokratiko a tignayan. Iti naamendaran a petisyon nga 
inpila ti Department of Justice (DOJ) iti Manila regional trial court iti Enero 3, 
karaman kadagiti naikkat ti nagan da ket da Joan Carling, dati a chairperson 
ti Cordillera Peoples Alliance (CPA), Jeanette Ribaya-Cawiding, maikatlo a 
nominee ti ACT Partylist, Beverly Longid, Windel Bolinget, chairperson ti 
CPA, Sherwin De Vera, regional coordinator ti Defend-Ilocos ken dadduma 
pay. 

“Daytoy ti mangpaneknek a ti orihinal a petisyon ket kinamakam, 
darasudos ken arbitraryo ken nadisenyo tapno iharas ken pangtaan dagiti 
nainaganan a tattao. Ti agdama a petisyon ket agtaltalinaed latta nga 
awanan basaran ken binaliwan laeng tapno mapapartak ti ligal a proseso 
laban kadagiti personalidad a nabati iti listaan.” kuna ni Edre Olalia, 
presidente ti National Union of People’s Lawyers (NUPL). 

Iti panagbuya met dagiti nadakamat a personalidad, mayat daytoy 
nga addang iti maysa a bangir, ngem agtaltalinaed latta met ti pangta iti 
seguridad dagiti aktibista ken mangsalsalaknib iti karbengan-tao. Iti pablaak 
nga inruar ni De Vera iti Facebook, nakuna na a “daytoy nga amyenda ket 
saan nga agpangpanggep nga ilinteg ti peggad ken inhustisya nga inaramid 
ti DOJ no di tapno papardasen ti panagusar iti terrorist-tagging laban iti 
lehitimo a panaglaban ti umili.” 

Nagpanawagan met ni Iglesia Filipina Independiente (IFI) Bishop 
Vermilion Tagalog, chairperson ti regional coordinating committee ti Defend 
Ilocos iti amin nga agtalinaed a managbantay ken natibker iti dangadang 
laban kadagiti addang ti rehimen nga iyablat ti tiraniko a panagturay ken 
pananglipit kadagiti demokratiko a karbengan.   
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Lacaden, chairman ti TUKB ken residente idiay ili ti 
Salcedo. 

Immuna nga inruar ni Ilocos Sur Governor 
Ryan Singson ti Executive Order 05-2018 idi 
Hunyo a nangipalubos iti 81st IB nga agipatakder 
ti detatsment idiay Sitio Arnap, Brgy. Balidbid iti 
Salcedo. Napasarunuan daytoy ti EO No. 25-2018 
idi Oktubre 10 a nangiendorso ti panangipakat ti 
Community Support Program ti militar kadagiti 
barangay ti San Antonio, San Jose ken Camanggaan 
idiay Sta. Cruz; Conconig East, Suagayan ken Buliclic 
idiay Sta. Lucia; San Tiburcio ken Baluarte idiay 
Salcedo; ken Tablac idiay Candon City. 

Nagprograma da met laeng iti sango ti Camp Brig. 
Gen. Oscar Florendo, ti rehiyonal a headquarters ti 
PNP, tapno kundenaren ti gyera kontra-droga ken ti 
harassment ti pulis kadagiti lider dagiti organisasyon 
ti umili. 

Naisayangkat ti taripnong ti Makabayan Ilocos 
ken naipabuya ti pelikula a Silnag kalpasan dagiti 
nasao nga aktibidad. 

Iti Cordillera

Inatendaran ti 500 a tao manipud iti nadumaduma 
a munisipyo ti Abra ti nairussuat a Human Rights 
Forum and Martial Law Reparation Update idiay 
Bangued. 

Iti naisayangkat met a Forum on People’s Issues 
idiay Baguio City, nagpanawagan ni dati a Chief 
Justice Maria Lourdes Sereno a labanan ti inhustisya 
iti amin a tay-ak manipud kadagiti balbalay, simbaan 
inggana kadagiti kalsada. “Ti makapadanag itatta 
ket ti nakaro a panangiyaw-awan iti linteg nga 
agbalbalinen a gagangay, saan laeng iti gyera kontra-
droga, no di uray ti panangtrato iti korapsyon ken 
panaglaban,” kuna na. 

Napasarunuan daytoy iti martsa idiay Session 
Road tapno kundenaren ti umad-adu a bilang dagiti 
panaglabsing iti karbengan tao, ken ti Saniweng ti 
Maysa a Tignay a pangmusika a taripnong para iti 
kappia ken karbengan tao. 

Selebrasyon ti maika-50 a tawen ti PKP nairussuat 
iti Cordillera

masanguanan pay a laban 
iti masakbayan. Naregta 
met laeng a nagpabuya 
ken nangibingay iti paset 
dagiti delegado a naggapu 
iti nadumaduma a paset 
ti rehiyon.  Nilagip ken 
pinadayawan dagiti 
banuar ti umili a sipupuso 
a nangidaton iti biag 
da para iti naindaklan a 
panggep a wayaan ti umili 
manipud iti imperyalismo, 
burukrata kapitalismo ken 
pyudalismo. 

Iti pablaak ti Komite 
ti Partido iti rehiyon, 

natalantan dagiti nagun-odan ti PKP, BHB ken 
CPDF iti panangiyabante ti gubat ti umili iti 
rehiyon. Maibilang kadagitoy ti panangipundar 
ken panangpapigsa ti armado a rebolusyonaryo a 
tignayan iti rehiyon, panagsilpo ken panangidaulo 
kadagiti dangadang ti umili laban iti Chico Dam 
ken logging ti CRC, panaglaban iti panagpaksyon 
ti CPLA, panangitakder kadagiti tukad-bayan ken 
inter-bayan nga Organo ti Demokratiko a Bileg 
Pampulitika (ODBP), panangitandudo iti Maikadua 
a Naindaklan a Tignayan iti Panangilinteg ken 
panagbuelo dagiti dangadang masa ken taktikal nga 
opensiba manipud 2000 agpangato. 

Iti tengnga dagiti 
nairteng nga operasyon 
militar iti Cordillera, naballigi 
a nairussuat ti Partido 
Komunista ti Pilipinas 
(PKP), Bagong Hukbong 
Bayan (BHB) ken Cordillera 
People’s Democratic Front 
(CPDF) ti selebrasyon ti 
maika-50 nga anibersaryo 
ti PKP iti maysa a lugar iti 
Cordillera idi Disyembre 26, 
2018. Nasurok 200 katao 
manipud iti nadumaduma 
a lugar iti uneg ken ruar 
ti rehiyon ti dimmar-ay iti 
nasao a selebrasyon. 

Ti nasao nga anibersaryo ket addaan ti tema a 
“Paregtaen ti tignay masa, rambakan dagiti balligi 
ti PKP iti maika-50 nga anibersaryo, pairtengen ti 
gubat ti umili.” Naipabuya ditoy dagiti pangkultura 
a pabuya a mangiladladawan iti kasasaad ti umili 
iti rehiyon ken ti panagabante ti trabaho ti PKP iti 
gawaing masa, armado a pannakidangadang ken 
nagkaykaysa a prente. Naisayangkat met laeng 
dagiti workshops ken panagbibinningay kasilpo iti 
kasasaad ti nadumaduma a sektor iti uneg ken ruar 
ti rehiyon. Naibasa met laeng iti nasao nga okasyon 
dagiti mensahe ti PKP, BHB ken CPDF a nangibingay 
iti dinalan ti uppat a dekada ti rebolusyonaryo 
a pannakidangadang iti Cordillera ken dagiti 
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