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 Introduksyon

A
ng Kadasig usa ka koleksyon sa mga balak, sugilanon, drama, kanta, drowing, 

komiks ug mga kulit  nga gimugna sa mga rebolusyonaryong pwersa sa North 

Eastern Mindanao Region ug, kasagaran niini, gipagula na sa Lingkawas.  

Produkto kini sa mga kauban ug masa sa milabay nga mga tuig ug sa kasamtangan. 

Daghan pa ang wala makolekta ug gitinguha nga pinaagi sa Kadasig mamantala-

pagbalik ang mga rebolusyonaryong obra. 

Ang Kadasig gipahinungod usab sa ika-51 nga anibersaryo sa pagkatukod sa Bagong 

Hukbong Bayan karong Marso 29. 

Ang Kadasig nagtumong nga mapapularisa ug mapalagsik ang rebolusyonaryong arte 

ug literatura. Mahimong usa sa mga daluyanan sa kamamugnaon sa pagpalambo sa 

gimbuhatong kultura.  Mabutyag ug maalkontrahan ang mga propaganda sa kaaway 

ug ang burges ug pyudal nga kultura nga nagtuis sa kamatuoran. Maabot ang halapad 

nga katawhan sa pagpukaw, pag-organisa ug pagpalihok alang sa demokratikong 
rebolusyon sa katawhan.

Sa kinatibuk-an, ang Kadasig nagdasig alang sa labaw pang pagpaasdang sa 

rebolusyonaryong kalihukang pangkultura sa rehiyon. 

Alang pagpalambo niining maong koleksyon, ipadala ang inyong mga tampo, 

komentaryo, saway ug sugyot.

Dugang kadasig!



BHB Asdang, Kab-uton ang Dugang 

Kadaugan!
ni Macario Manggubat Jr.

Mabuhi ka, Bagong Hukbong Bayan!

Sa ika-51 ka tuig imong napamatud-an

Ang  kabantugan sa Pulang Kasundaluhan

Nga sa Partido absolutong gipangulohan

Sa mga malupigong hut-ong ikaw gikahadlokan 

Tanang adlaw sila nangandoy nga ikaw mapukan

Apan sa mga dinaudaug ug pinahimuslan ka gisuportahan

Kay demokratikong interes nila imong gipakigbisogan

Gikan sa gamay o halos wala ang imong pagtunhay

Gubat sa katawhan ang bug-os mong  gisubay

Sa gerilyang pakiggubat  kusog nimo napanday

Samtang ang kusgang kaaway mohuyang sa lahutay

Sa pag-asdang daghan ang bantayanan 

Konserbatismo’g adbenturismo hugot nga batukan
Kay sa Hukbong Bayan kini mopahuyang

Nga  sa kaaway maghatag og kahigayonan

Busa, mga batakang prinsipyo hawiran nga lig-on

Ug ang tukmang linya istriktong subayon

Sa nagakausab nga kahimtang, sa pagtuki maabtikon
Aron sa mga lakang segurong magmalampuson 
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Kabatan-onan sa burges nga katilingban
Puno sa kasakit ug kalisdanan

Nagkadaiyang bisyo nahiaguman

Sa mga impluwensya gitaptapan.

Kabataan paglaum sa katilingban
Apan sa gobyerno sila gipasagdan

Sa edukasyon sila gihikawan

Kusog nila sa kapitalista gihulman

Kabataan walay kapadulngan

Sa SK-SP nga katilingban
Kaugalingong kahanas napasagdan

Sa kakabus,  pag-antos ang nahiaguman

Pag-abot sa rebolusyonaryong kalihukan

Gihiusa ang kabatan-onan

Ug sa rebolusyonaryong edukasyon 

Sila giarmasan.

Kabatan-onan lihok para sa kausaban

Ug salmot sa bagong hukbong bayan

Bugtuon ang gapos sa kaulipnan

Makikaugalingong kinaiya biyaan

Rebolusyonaryong prinsipyo hugot gunitan

Aron sa mga tahas makapatuman

Kay mahayag ang dalan

Padulong sa atong kadaugan.

Kabatan-onan
Ni Ka Kikoy (Hunyo 6, 2012)
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Balak ug kanta



COPD* Batokan
Ni Ka Kikoy

Katilingban puno sa pagtakoban
Sa burukrasya kini gipasiugdahan 

Pasalig nga molambo ang katawhan
Apan kini nagpabiling slogan

Sa lain-laing oplan kini nagpatuman
Kay sa imperyalista sila gidiktahan

Katawhan sa kamatuoran gitaptapan
Ug pangisip, ilang gihiloan

Sa kasamtangan ania na usab
Ang Oplan Bayanihan

COPD para kuno sa  katawhan
Mogiya alang sa kalamboan

Apan sa kamatuoran
Pasismo ang kinailadman

Katawhan gilupigan
Sa katungod gihikawan

Pasalig nilang kalamboan
militarisasyon sa kabukiran

Padayong pangawkaw sa panudlanan
Grabeng krisis ang nahiaguman

Busa naghagong katawhan
Maghiusa na kitang tanan

Dili nato tugotan ang kalisod sa kasamtangan
Mosangpot pa sa sunod natong kaliwatan

Naa ang rebolusyonaryong kalihukan
Nga maoy atong masandigan

Alang sa pagkab-ot sa kagawasan
Ug tinuod nga kalamboan
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*COPD (Community Organizing for Peace and Development)

Balak ug Kanta 



REBOLUSYONARYONG MEDIKAL
Ni Ka Taden (Hunyo 5, 2012)

Rebolusyonaryong medikal 

sa imong kakugi ug determinasyon

Daghang masa nahimong malipayon

Katawhang napasagdan imong naalagaran 

Sa pagpatuman sa imong gimbuhaton

Daghang sakripisyo ang imong  MASAGUBANG

Kagutom, kakapoy, walay igong tulog

magmata na sayo sa kaadlawon

Aron atimanon ang mga masakiton.

Panahon sa banatan

Dili malikayan kauban masamdan

Laing kasinatian ang imong masugatan

Nga mobaid sa imong kaalam

 Uhsahay mga problema mutumaw

Panagbangi sa hunahuna sa

husto ug sayop dili malikayan nga

sa imong paglihok, makapabugnaw

Rebolusyonaryong medikal

Gawing maalagaran angay huptan

Pursigido ug determinado sa paglihok angay gunitan

Aron makab-ot ang tinuod nga kadaugan.
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Balak ug Kanta 



Anak sa rebolusyon
Ni Ka Pharylmae (Hunyo 4, 2012)

Daghan nag-ingon nga anak ko gibiyaan
Apan wala magpasabot nga ikaw gipasagdan

Bisan dili kita magkauban
Anaa ikaw kanunay sa among kiliran.

Busa ang panaglagyo sa anak ug ginikanan dili malikayan
Tungod sa SP-SK nga katilingban

Usahay kung sa anak nga hisgutanan
Matandog ang baruganan.

Proletaryong ginikanan modelo ka sa katilingban
Para sa paghatag kaugmaon sa kabataan

Dili angayan kabalak-an
Anak ko sa masa giatiman.

Barug ug salig sa masa nga nag-atiman
Anak sa pagmahal wala kami magkulang

Ikaw ang inspirasyon sa pag-asdang sa gubat sa katawhan
Aron kab-oton ang kadaugan.

Balak ug Kanta 
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                                   Kamtin ang tunay na kalayaan
ni Ka Lay-anne

Bansang sagana sa likas na yaman

Mamamayan ay may sapat na kabuhayan

Malinaw na tirahan, pantay-pantay na karapatan
Hangad na sambahin ang kanilang karangalan.

May sariling kultura, kaalaman sa pulitika
At may alam paano papalaguin ang ekonomiya

Walang lakas na maaring ibenta sa murang halaga, 

Wala  ring  matinding galit na pweding 
Bayaran ng barya, dahil hustisya ay hawak na nila.

Ngunit ng dumating ang dayuhang mapagsamantala
Kanilang inagaw lahat ng yaman sa bansa

Mamamayan ay nalibing sa kanilang sariling lupa

Dangal at karapata’y niyurakan nila
Bansang sinilangan ay hawak

Na ng imperyalistang dayuhan.

Dinanas ng mamamayan ang matinding kahirapan
Dating tagabundok lumipat sa lansangan

Buhay ay hinukay na lamang sa basurahan

Nangangarap na lamang ng walang hanggan

Lumipas ang mga nagdaan 

mamamayan ay Namulat at binigyan ng kasagutan

ang tinitiis  ang kahirapan, 

dahil alam na nilang Kahit kailan hindi na maisakanila ang

Inagaw na yaman  ang bansang kanilang sinilangan.

Mamamayan ay nagkaisa, 

sumama sa hanay ng pakikibaka, 

dahil takot silang pati buhay nila’y agawin pa, 
Umuusbong ang digmaan kasama

Ang mamamayan upang kamtin ang tunay na kalayaan.
    

Balak ug Kanta 
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Pagbansay sa hukbong bayan lahi sa sundalong kaaway

Tungod sa pulitiko-militar nga kaalam kita gipanday
Pag-alagad sa katawhan ug puthaw’ng disiplina ang gabay
Samtang gipaangat kahanas sa gimbuhaton ug pakig-away

Bagong Hukbong Bayan may diwang masukulon

Andam sa kalisdanan, sakripisyo  ug kamatayon

Sa paglunsad sa BKPM gisugat sa kamahinamon

Prinsipyo ug katakus sa panagsangka magkat-on

Pagbansay
Ni Ka Macario Manggubat, Jr.

Balak ug Kanta 
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BKPM….

Adlaw-adlaw gisilsil pulitiko-militar nga kahimatngon 
Para sa disiplina ug kahanas militar sa hukbo maangkon

Palisiya ug lagda kanunay nga gipahinumdom

Mahimong sumbanan sa pag-umol sa kaugalingon 

Panakit, kakapoy, pamaul sa lawas ang sagad gibati nato
Sa pag-ehersisyo, martsa, kamang, dagan nga gihimo

Kining tanan napatigbabawan sa matinud-anong hukbo
Kay determinasyon sa hunahuna matngong gipalambo

Huptan gerilyang pakiggubat nga mga prinsipyo’g operasyon
Ambus ug reyd…tipo sa operasyon kinahanglang hanason 

Kombat maniobra’g pormasyon paspas nga tumanon
Aron ang kaaway malukong, inisyatiba atong maangkon

Gibansay  usab rebolusyonaryong arte ug literatura

Gihulagway ang kahimtang ug pakigbisog sa masa

Gipasundayag mga koryo, balak, kanta, ug drama

Tahas sa hukbong bayan ang propaganda ug kultura

Hugot natong gikinabuhi ang paglihok nga organisado 

Kolektibong kinabuhi gibansay sa unsa mang trabaho
Pagtinabangay  sa mga  kauban isip mga proletaryado

Aron ang hukbo sa katawhan mas molig-on ug konsolidado

Kauban….

Ang mga pagbansay dili lamang sa pagkakaron

Kinahanglan mapadayonon ug mas palamboon

Sa  mga tahas ug sangka  idapat nga maalamon 

Aron ang kalampusan segurado natong maangkon 

Sa gubat sa katawhan kinahanglang magmalahutayon

Ang  kahigayonan pahimuslan ug dili nato sayangon

Sa rebolusyon ug katawhan angayang magmaunungon

Busa, kanunay lantawon…sosyalistang  kaugmaon.
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SA LIMA KA DEKADA SA ATONG PARTIDO
Ni Ka Yuno ug ni Ka Ethan

Dekada nga puno sa mga kadaugang nakab ot

Bunga sa atong walay puas nga paningkamot

Lima ka dekada na ang atong partido
Mas napamatud an ang kahusto sa iyang pagpangulo

Pagbatok sa modernong rebisyonismo nagmalampuson

Pagtul id sa mga kasaypanan matinud anon
Gisumada ang mga kasinatian,gipunting ang mga kahuyangan

Konserbatismo padayong gipatigbabawan

Mas nagkalig on sa tanang natad

Pag dapat ug pagpraktika sa MLM wala nag luag
Isip Rebosyunaryong teorya labaw pang gipalapad

Sa tibuok kalibutan nag bansiwag

Dekada sa paningkamot alang sa DRK

Sa demokratiko ug  nasudnong pagpalingkawas magsilbi
Agreb,base,arpak sa praktika dili angayang ihimulag
Sa gubat sa katawhan kini labaw pang mupauswag

Sa Istratihiya ug taktika dugang nagpakahanas
Alang sa labaw pang pagpakusog sa atong gubat

Kadaugan sa unahan nag hulat

 

Panaghiusa sa partido,katawhan ug hukbo
Padayong nagkalig on nagkalambo

Sa mga tahas, mapadayunong nangahas

Sa matag higayon organisation ang armas

Ika Singkwenta ka tuig sa partido 
Angayan lang nga atong ipasigarbo

Apan bahin lamang kini sa atong kadaugan

Busa dili lang kita dinhi taman

Mga kadaugan maisogong panalipdan

Mga kahuyangan patigbabawan!
Kaaway padayong pakyason suklan!

Kab oton ang hingpit nga kadaugan!

Abton ang sosyalistang katilingban!

Balak ug Kanta 
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Kahimtang sa Kababayen-an
Ni Ka Janleen

Ang kababayen-an gipahimuslan.

Gihimo lang silang kalingawan

Sa kalalakin-an nga nabutahan, 

Sa tinuod nga kahimtang.

Daghang batan-ong kababayen-an,

Ang nahikot sa mga kahilayan,

Tungod kay nabutahan sa kamatuoran.

Sa akong nasaksihan, 

Sa SP-SK nga katilingban
Kababayen-an gihimong dulaan

Gikapital sa burgesyang hakugan. 

Sa kolonyal nga edukasyon

Ang katawhan gitaptapan 

Kahiwian gipasagdan, 

Pagpahimulos sa naghari gitugutan.

Busa kababayen-an 

Bugtu-a ang kadena nga naggapos

Kanimo sa kaulipnan

Salmot sa rebolusyonaryong kalihukan

Kay dako ang atong papel 

Sa pagkab-ot sa hingpit nga kadaugan.

Balak ug Kanta 
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Duterte Palagputon
ni Ka Nawie

Nagkagrabeng krisis, SK-SP nga katilingban
Apektado ang mabagang katawhan

Mamumuo halos walay trabaho nga masudlan

Train law dugang nakapalisud sa katawhan

Kaylap ang kalisud dinhi sa kabanikanhan

Produkto sa mag-uuma sa komersyante halos pangayuon nalang

Biktima sa pagpangilog og yuta ang kinabag-an
Ang pamilya padayon nagkutoy ang tiyan

Oplan Kapayapaan, pagpangsaywar sa katawhan

Martial law, bangis nga gi-implementar sa kabanikanhan
Mga sundalo libreng nangabuso sa kabaryuhan

Sa rehimeng US-Duterte sila sunod-sunuran

Eleksyon pahupay sa kasuko sa katawhan

Ipahigayon karong Mayo sa panggamhanan
Ipaseguro modaug PDP-Laban

Alipures ni Duterte ilang suportahan

Katawhan, kusog ug kaisog kinahanglan huptan

Lihok ug palagputon Duterteng panggamhanan

Bagong Hukbong Bayan, katawhan depensahan

DRK, sa Partido tukmang napanguluhan. 

Balak ug Kanta
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Intro: A C#m F# Bm E  A  E

I

        A                    C#m           F#

Sa bangis nga panahon nagkahimamat

     Bm                    E                     C#m   F#

Sa sabakan sa rebolusyon kita nagsugat

     D               E

Pagbating tawhanon
     C#m      F#

Migitib sa rebolusyon
Bm                   E                                  A          E

Gugmang napailalom sa gugmang makihut-ong

II    

 A                 C#m       F#

Sa tahas man kita magkabulag

          Bm                E               C#m  F#

Pagrebolusyon ang gugma dili babag

      D                       E

Pagsalig sa matag-usa             

C#m                  F#

Kinahanglang pahugton        

           Bm        

Atong gugma mahimong 

 E                      A    A7

Dugang inspirasyon

Chorus:

D                                    E

Bisan magkalagyo kay panginahanglan    

 C#m               F# 

Sa tahas nga gipatuman

Bm                       E               A    A7

Gugma ta dinhi napanday mahal

     D                                   E                  

Sa gubat sa katawhan nga atong giasdang

      C#m          F# 

Mobugto sa kaulipnan

Bm                          E

Tin-aw atong kasiguruhan

     Bm                    E                            A    E

Makab-ot ang kadaugan mahal nga kauban

III

        A                  C#m            F#

Problema’g panagbangi pangadaman
          Bm                     E                 C#m

Panaglagyo sa matag-usa dili kalikayan

D                 E

Kini kabahin lang

            C#m                   F# 

Sa sakripisyong gipanumpaan

IV       

          Bm                     E                        A         A7

Sa pagpanday malingkawasnon nga katilingban
( balik chorus )

V

      A              C#m               F#

Matapos na usab ang panag-uban

          Bm                     E         C#m    F#

Tagsa-tagsang gimbuhaton ipatuman

 D                  E  

Ako nalang balonon

        C#m              F#

mga tam-is mong pahiyom

Bm                  E                 A

Hangtud sa sunod integrasyon

( Balik chorus, adlib dayon, chorus na usab)

ni Ka Kim

Gugmang makihut-ong

Balak ug Kanta
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ambus sa nasyunal hayway 

Dibuho



ni Ka Bebod

Kinabuhi ug Pakigbisog

Kadasig 13

Ang kasinatian ni Kaubang Rudy sa   
pakigsangka

W
ala panumbalinga sa mga kauban ang katun-og ug kabugnaw nga klima sa kaadlawon 
sa Nobyembre 15, 2015.  Hinay – hinay ug hilom nga gikamang sa usa ka tim sa BHB 
kuyog si Kaubang Rudy ang posisyon sa kaaway nga mao pa lamay pagmata ug nan-

guyugpos sa katugnaw. Gidikitan nilang kaubang Jade ug Jeff ang kaaway nga wala makama-
tikod samtang sila Kaubang Rudy ug Jimmy ang nagposisyon aron sa pagpayong. 

Pagsantop sa alas 6 sa buntag, gitrigeran dayon ang 

pinakaduol nga kaaway, mga duha ka dupa ang gi-

lay-on. Pag! Pag! Aaaghh! Maayong pagkabalit-ad sa 

kaaway nga naigo. Sunod-sunod na dayon ang mga 

buto gikan AK47 ni kaubang Rudy nga nakahurot og 

tunga sa magazine nga bala ug si kaubang Jimmy nga 

nakapabuto og duha ka bala sa launcher nga nakitang 

mitugpa sa nagtapok nga mga kaaway, samtang mia-

tras sila kaubang Jade. 

Nakurat kaayo ang kaaway nga wala dayon makabalos 

sa pila ka minuto. Pak! Pak! Pak! Prrrk! Prrrrrrrrrrrk! Pr-

rrrrrrk! Boom! Karisi nga mga buto! Ayha pa nakaboly-

um fire ang kaaway ug nagpabuto sa ilang launcher 
apan nakalayo na ang mga kaubanan ug nagkita na 

gani sa gikasabutan nilang rallying point.

Tuod, pipila na diay ka adlaw nga nag-operasyon ang 

kaaway sa maong lugar, usa ka test mission sa Scout 

Ranger ang gilunsad ug giabagan sa yunit sa 29th IB, 
30th IB ug DRC nga nagsugod niadtong Nobyembre 
7, 2015. Sa miaging adlaw naenkwentro na sa usa ka 

grupo sa mga kauban nga naghakot og supply ang usa 

ka kolum sa kaaway. Walay naunsa sa mga kaubanan. 

Pagka Nobyembre 14, alas 8 sa buntag giharas sa usa 

ka grupo sa BHB ang maong kolum sa kaaway nga 

nagpundo duol sa sementeryo sa komunidad, usa ka 

kaaway ang klarong naigo. Miliwag og laing posisyon 

ang grupo sa BHB aron sa paglikay sa laing kolum sa 

kaaway. Na-kross sa mga kauban ang tunob sa usa ka 

kolum sa kaaway padulong sa komunidad ug may laing 

kolum nga nadetekan sa nangharas nga tim palugsong 
sa suba dayon sa pikas bungtod. Kompanya nga 60 ka 



Kinabuhi ug Pakigbisog
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personel ang gidak-on sa kaaway ang tantya sa mga 

kauban sa tunob.

Pagka-alas 3 sa hapon sa mao ra nga adlaw (Nov 14) 

nakaintak ang nangharas nga grupo.Pagka alas 4 sa 

hapon gihapon nagbuhi na usab og laing grupo sa 

harassment (grupo ni kaubang Rudy) aron harason ang 

kaaway sa mao gihapon nga lugar. Apan sa dalan pa 

lamang nakamatikod sila Kaubang Rudy sa laing kolum 
sa kaaway. Tungod kay apiki na sa oras ug mongitngitay 

na usab wala sa nila birahi ang kaaway nga namatikdan 
ug nagpalabay sa kagabhion duol sa posisyon niini. 

Pagka ugma na sa Nobyembre 15 nila nabuthan ang 

kaaway. Apan wala pa usab masayri sa mga kauban 

nga may laing kolum sa kaaway sa may Lugar A kay 

wala kini maabot sa pagpatrolya sa usa ka tim nga 
gibuhian anang hapona.

Sa Nobyembre 15 gihapon, alas 5 sa buntag 

nagbuhi ang grupo sa BHB og usa ka 

tim nga magpatrolya sa Lugar A 
apan wala gihapon maabot kay 

nagsubay ra sa agi sa unang 

nagpatrolya. Sa pagbuto-buto 

sa nangharas mibalik ra usab 

kini. Pagkahuman sa buto-buto 

nagbuhi na usab og laing tim 
ang komand sa pagpatrolya 

padulong sa may Lugar B apan 

wala kini nila maabot ug nag-

posisyon ang tim sa may bato. 
Nakit-an sa mga kauban ang 3 ka 

kaaway nga nag-armado ug usa nakasibilyan 

apan wala kini matirahi kay nag-alanganin.

Alas 6: 40 sa buntag niini ra gihapon nga adlaw, 

naghanda na ang mga kaubanan sa dihang nakaintak 

ang grupo nila kaubang Rudy nga gikan nangharas. 

Pila ka gutlo nagkomand na nga manlakaw paingon sa 

Lugar K. Ang tim nila Kaubang Rudy ang nag-advance 
sa panlakaw. Nag-una si kaubang Jade ug ikaduha si 

Kaubang Rudy nagsunod sa ila ang tim ni Kaubang Bas. 

Samtang nanglakaw diha sa may tagaytay , pila pa 

lamang ka minuto nakadungog na sila og tingog sa 
eroplanong mangbombahay sa kaaway. Tungod kay 

nalinga si Kaubang Rudy sa kahanginan mihangad kini 

ug milingi sa iyang wala nga bahin. Pak! Pak! Pak! Bu-

to-buto gikan sa kaaway. Naigo dayon ang tuong bag-

tak ni kaubang Rudy. Niliwag siya patuo aron mohapa 

apan naigo na usab ang iyang walang paa. 

 

Nakit-an ni Kaubang Rudy nga milukso sa tuo nga 

bahin sa tagaytay si Kaubang Jade (nagtuo siya nga 

naigo kini apan nag-tiger jump diay.) Nakahapa na si 
Kaubang Rudy atubang sa gigikanan sa mga buto-buto 

apan wala siya’y nakit-an nga kaaway gawas sa mga 
uyog sa sagbot ug gagmayng kahoy sa atbang subay sa 

tagaytay. 

Prrrrrk! Prrrrrrrrk!  Prrrrrrrrrk! Daw nangurok og ma-

nok ang buto sa masinggan sa kaaway. Bolyum fire sa 
kaaway gikan sa atbang. Pak! Pak! Pak! Pak! Prrrrrrk! 

Prrrrk! Boom!

Nibati na og panginit ang tiil ni Kaubang 
Rudy tungod sa nag-awas nga dugo ug 

nagsugod na usab og paminhod. 

Gitanggal niya ang iyang packbag 

nga gidala kay bug-at ug sagabal 

na ilihok ilabina samdan na siya 

apan gipabilin sa iyang lawas ang 

kamuyot nga naa sa atubangan 

nasul-ot. 

Samtang naghapa gi-fire niya sa AK 47 ang 
kaaway sa atbang ug paspas nag-atras pa-

kilid sa pang-pang sa wala niya nga bahin nga 

gigamit ang iyang walang kamot sa pagtukod ug ang 

tuong kamot gigamit sa pangablit sa trigger. Igo gyod 
nahurot ang iyang bala sa nakasangon nga magasin 

nakaabot na siya sa kilid nga bahin sa tagaytay.

Ang tim ni Kaubang Bas nakaambak na sa tuong bahin 
nga pangpang. Pag! Pag! Pag! Namatikdan ni Kaubang 
Rudy nga nagpabuto na ang mga kauban sa iyang likod 

pag-abot niya sa wala nga kilid nga bahin sa tagyatay. 

Wala na niya mabati ang komand tungod sa kabanha. 
Nakit-an niya nga nagmaniobra sa iyang wala ang 

kaaway busa paspas siyang mipadaos-os sa bakilid 

ug nidikit sa pangpang. Miginhawa siya og lawom 

aron sutaon ang kaugalingon ug gitan-aw ang samad. 

“Salamat mabuhi pa diay ko” matod ni Ka Rudy sa 

kaugalingon.
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Sa iyang nahimutangan madungog pa niya ang mga 

singgit ug pamalikas sa mga kaaway. Apan, wala siya 

makamatikod nga nagkadugo na diay ang iyang ulo 
(posible naisplinteran) nga nakapabalaka sa mga na-

kakita nga kauban nga sila Kaubang Ali, Jinjin ug Ai-ai. 
Misenyas si Kaubang Rudy sa mga kauban nga dili mag-

banha. Apan wala mapugngi ni Kaubang Ali ang iyang 

kabalaka. Nakasinggit kini, “si Rudy naigo!” Ang kaaway 

nga nakadungog sa pangalang Rudy daw nabalaka 

usab nga nagsinggit “si.. 

si.. Rudy naiiigooo …” 

(posible naay Rudy 

nga pangalan sa 

kaaway).

Boooooooom-

mmmm! Dahunog 

nga buto sa mga 

dagkung bomba ug 

mga rocket bomb 

gikan sa 3 ka mang-

bombahay nga ero-

plano sa kaaway, 

alas 8 sa buntag na 

kini. Padayon ang 

pagpanghagbong og 

bomba sa palibot 

samtang padayon 

ang panagsangka 

sa kamad-an, apan 

layo ra kini. Usahay 

mopaarak sa 50 kaliber 

ang eroplano. Gianalisa 

ni kaubang Rudy sa 

kaugalingon nga dili kini 

manghulog og bomba 

o mamusil sa tungod kay 

naay ilang pwersa (kwy). Morag 

gisangag ang kalasangan sa klase-klaseng buto.

Dili masabot ang gibati ni kaubang Rudy tungod sa 
grabeng buto gikan sa kayutaan ug buto nga gikan 

sa kawanangan. Bisan sa pag-atras niya palayo walay 

hunong ang pabuto sa kaaway. Padayon siyang mi-

padaus-os ug iyang nalabyan ang medical pack nga 

nabilin. Iyang gikuha ug gipas-an pamasin naay tambal 
nga iyang magamit. Sagol lukso nga pinapungko ang 

iyang paglakaw tungod sa kabinhod ug kasakit na sa 

samad. Naabtan siya nila kaubang Rexan ug Eddie. 

Giagakay siya ni kaubang Rexan sa paglakaw samtang 

maoy nag-alalay si kaubang Eddie. Halos dili na mati-

kang ni kaubang Rudy ang iyang tiil. Nagkita na pod sila 
sa ubang mga kauban dinhi gibaba na siya ni kaubang 

Pedro samtang nagpalayo sa nahimutangan sa kaaway.

Pagka-udto layo na ang naabtan sa mga 

kauban apan mabati pa nila ang 
daghang buto. “Daw 

nagsalimuang na 

ang kaaway nga 

padayong nag-

pabuto sa ilang 

armas,” matod 

sa kauban. 

Pagka alas10:15 

sa buntag 

mibalik ang 3 

ka eroplanong 

mangbom-

bahay ug 

nanghulog na 

usab og bom-

ba hangtud sa 

11:30 sa buntag.

Pagka 1:00 sa hapon 

mibalik na usab ang 3 

ka eroplanong mang-

bombahay ug may kuyog 

na nga usa ka MG 520 ug 1 

ka huey helicopter. Namomba na 

usab sa ikatulong hugna. Natungdan ang 

laing grupo sa mga kauban sa pagtuyok sa huey 

helikopter, busa, gipamusil nila kini. Wala na makaday-

on sa pagtugpa ang helikopter niining adlawa. Sa pikas 

bahin, wala gihapoy hunong ang kaaway sa kamad-an 

sa pagpabuto.

Alas 4 sa hapon mibalik ang MG 520 helicopter uban 

ang duha ka huey helicopter ug namomba sa ika-upat 

nga higayon. Dili momenos sa 20 na ka bomba ang 

ilang nahulog sulod sa usa ka adlaw. Wala pa usab mo-

hunong sa pagpabuto ang kaaway sa lugar sa naenk-

wentrohan.  Hangtud sa pagkasunod adlaw padayon 
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nga namomba ang mga eroplano ug helikopter sa 

kaaway apil na ang mga kanyon niini.

Luwas nga nakapalayo na ang mga kauban ug naati-

man na sa mga medikal si kaubang Rudy. Milungtad sa 

25 ka adlaw ang gidugayon niining maong operasyong 

militar sa kaaway. Apan dili usab moubos sa 20 ka 

personel sa kaaway ang kaswalti (patay ug samaron). 
Samtang usa kauban ang mabayanihong nabuhis ang 

kinabuhi ug usa ang samaron si Kaubang Rudy.

Sa pagkakaron naalim na ang samad ni kaubang Rudy 

apan lab-as pa sa iyang mga panumduman ang mga 

panghitabo. Labaw siyang nahagit sa kaugalingon sa 

pagpadayon sa rebolusyon ug nakutluan niya og mga 

bulanahimutangan sa kaaway.

Pagka-udto layo na ang naabtan sa mga kauban apan 

mabati pa nila ang daghang buto. “Daw nagsalimuang 
na ang kaaway nga padayong nagpabuto sa ilang 

armas,” matod sa kauban. Pagka alas10:15 sa buntag 

mibalik ang 3 ka eroplanong mangbombahay ug nang-

hulog na usab og bomba hangtud sa 11:30 sa buntag.

Pagka 1:00 sa hapon mibalik na usab ang 3 ka eropla-

nong mangbombahay ug may kuyog na nga usa ka 

MG 520 ug 1 ka huey helicopter. Namomba na usab sa 

ikatulong hugna. Natungdan ang laing grupo sa mga 

kauban sa pagtuyok sa huey helikopter, busa, gipamusil 

nila kini. Wala na makadayon sa pagtugpa ang he-

likopter niining adlawa. Sa pikas bahin, wala gihapoy 

hunong ang kaaway sa kamad-an sa pagpabuto.

Alas 4 sa hapon mibalik ang MG 

520 helicopter uban ang duha 

ka huey helicopter 

ug namomba sa 

ika-upat nga higay-

on. Dili momenos sa 

20 na ka bomba ang 

ilang nahulog sulod sa 

usa ka adlaw. Wala pa 

usab mohunong sa pagpabuto ang kaaway sa 

lugar sa naenkwentrohan.  Hangtud sa pagkasunod 

adlaw padayon nga namomba ang mga eroplano ug 

helikopter sa kaaway apil na ang mga kanyon niini.

Luwas nga nakapalayo na ang mga kauban ug naati-

man na sa mga medikal si kaubang Rudy. Milungtad sa 

25 ka adlaw ang gidugayon niining maong operasyong 

militar sa kaaway. Apan dili usab moubos sa 20 ka 

personel sa kaaway ang kaswalti (patay ug samaron). 
Samtang usa kauban ang mabayanihong nabuhis ang 

kinabuhi ug usa ang samaron si Kaubang Rudy.

Sa pagkakaron naalim na ang samad ni kaubang Rudy 

apan lab-as pa sa iyang mga panumduman ang mga 

panghitabo. Labaw siyang nahagit sa kaugalingon sa 

pagpadayon sa rebolusyon ug nakutluan niya og mga 

bulawanong pagtulun-an ang mga panghitabo.

Una, primero pa niyang kasinatian nga mabomba-

han gikan sa kahanginan maong nalinga sa paghan-

gad-hangad ug wala makakonsentra sa pag-aHman 

sa pagtan-aw sa atubangan isip nag-unang elemento. 

Ikaduha, wala siya mawad-i sa presensya sa hunahuna 
atubangan sa panagsangka bisan kun naigo na. 

Wala gyod siya mobati og kataranta ug nakahimo pa 
gihapon sa pag-atras ug pagsukol bisan gipaulanan sa 

bala sa kaaway. Nakahimo pa gihapon sa pag-analisa 

sa kahimtang. Ikatulo, bisan samaron hilom siya nga ni-
atras ug naningkamot madala ang iyang pusil, medikal 

pack ug ubang butang. 
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Sa akong kabag-ohon sa daghang 
sakripisyo, smiling gihapon ko
Ni Ka Zyra Freedom

K
akulba, excited ug kalipay ang 
akong giba-ti aning adlaw sa 
Marso 6, 2012. Kini ang adlaw 

sa akong pagsulod sa natarang 
gerilya aron pagsinati sa tinuod 
nga kinabuhi sa BHB. Sulod sa 
usa ka semana nakig-sharing 
ako sa mga Kauban, nagtam-
bong og pag-tuon ug nag-apil 
sa pagbansay militar. 

Marso 16, 2012 dunay pasa nga naay kaaway…

..”RED ALERT” na ang istatus kay ang kaaway 

naa na sa maong erya. Alerto na mi tanan, 

andam na sa posibleng butobuto nga mahitabo. 

Gisul-ob na ang vest, ang pusil gihawiran, andam na 

ingkaso molakaw. Taudtaud… naay miabot nga masa 

gikan sa baryo. Wala daw siya’y nasugatan nga kaaway. 
Nakuhaan ang akong kahadlok ug kakulba ug mibalik 

nalang kami pagposte sa mao ra nga lugar kay alan-

ganin na molakaw. 

Marso 17, 2012, nanglakaw kami tanan kay naay 

among istoryahonon. Naandam na sa kumand ang 

bahinay sa pwer-sa. Nagbuhi og patrol aron sa pag-

clear sa erya nga agian. Nakaposisyon na usab ang 

mga look-out ug kami ang buddy sa mga Kauban nga 

nakig-istorya sa masa. 

Alas 12:30 , igo mi nahuman pagpaniudto, gipadala sa 

ako ang AK47 sa Kauban.  Milabay ang pila ka minutos 

miabot ang sunod nga istoryahonon nga gihangak pa. 

Igo ra jud mi nakigtinan-away dayon nadungog na ang 
mga buto-buto! Diretso gipa-widro ang masa. Mibati 
na usab ako og kakulba! Aron mawala ang kakulba 

nag-hunahuna ko na basin aksi-dental lang nga otoma-

tik kay dugay man ang balos sa buto. Apan taod-ta-

od, dili na maihap ang mga butobuto na ang akong 

nadungog! Gipatigbabawan nako ang kakulba dayon 
mitabang ko paghipos sa mga gamit. Giplastar na ang 

mokuha sa among mga butang aron ipisikal dayon 

widro. Usa ra mi ka iskwad ug katunga non-combat-

ants! Ako ra gihapon ang nag-dala sa AK47. Dalidali ko 

nga nag-ingon sa Kauban “Unsaon ni pagpabuto Kas?” 

Kulba jud akong gibati kay dungog kaayo nako ang 
kusog nga mga butobuto. Akong hunahuna: “Mokablit 

jud ko kung naay kaaway sa dalan bisan paman og 
babaye ko!”

Padayon mi pagbak-tas. Kapoy na ang akong gibati 
sa taas nga lakaw. Pero nawala kalit ang kakulba ug 

kakapoy sa pagkakita nako sa mga Kaubang nagpatrol 

nga walay tatsa ang lawas nga luwas diay nakaatras 

gikan sa banatan. Nakita nako sa ilang mga dagway ang 

kaisog ug kadeterminadong mosukol sa kaaway. 

Pagka-ugma, andam na kami para sa lakaw --- usa ka 

semana ang tantya sa Kauban adeser mi makaabot 

sa among direksyon. Sa ikatulo ka adlaw sa among 
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lakawan miingon ang kumand, “I-set na lang daan 
sa hunahuna nga mga duha pa ka semana adeser ta 

makaabot tungod kay hinay atong lakaw.” Halos tanan 

namong agihanan gi-block na sa mga kolum sa kaaway. 

Gikinahanglan pa namong manastas aron dili ma-en-

counter ang kaaway. Adlaw-adlaw kami naglakaw. Alas 

5 sa buntag andam na kay pagka-alas 6 manlakaw na 

pod, agi sa mga lisod nga dalan. Pirmi na ako ma-tum-

ba, ma-slide, masangit, matunok ug halos mokamang 

na ako sa mga subidahon. 

Naglisod nako pagtikang sa mga tikangonon tungod sa 
kakapoy ug sa akong dala nga pack nga pamati nako 
nagkabug-at na. Bisan kusog ang ulan, padayon sa 

lakaw, magkurog na sa katugnaw. Bisan baha gitabok 

namo ang mga dagkong suba gamit ang mga pisi nga 

among dala. Kinahanglan nga mopalayo pa kami tun-

god kay duol pa gihapon ang kaaway. Alas 4 na gyud 

sa hapon mohunong sa paglakaw aron moposte ug 

mangandam sa among panihapon. 

Niabot sa 12 ka adlaw ang among paglakaw. Didto 

naghulat sa amo ang daghang mga Kauban. Ako huna-

huna “Ma-relax na gyod ang akong tiil nga gihabasan!” 
Apan wala pa man diay mahuman ang lakawan! 

Pagka-ugma, lakaw na pod mi! Usa gyud kini ka bulan. 

Sa ako hunahuna, “Nasinati na nako ang usa ka bahin 
sa kinabuhi sa Hukbo ug KAYA NAKO!” Luyo sa mga 

sakripisyo, smiling lang gihapon ko ug ang mga kauban.
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A
gusan del Norte. Ala una sa hapon. Nanglakaw pauli ang usa ka iskwad nga mga kau-

banan gikan sa pagpanghakot og suplay. Dala nila ang tulo ka sakong bugas ug pipila ka 

mga panud-an sama sa odong, tinapa, bihon ug bulad. Mokabat sa kapin usa ka oras 
ang ilang paglakaw gikan sa pagkuha sa suplay hangtod makaabot sa ilang poste.

Samtang padayong naglakaw, mihinto sila sa payag 

ni Nang Linda aron mopahulay. Si Nang Linda usa ka 

tiguwang na nga masa nga dugay nang nanimuyo sa 
maong lugar. Kasamtangan siyang nag-abli og uma sa 

hilit aron ilang dugang panginabuhian. Ginatabangan 

siya sa iyang mga anak ug sa iyang grupo sa organi-

sasyon alang sa hungosay ug sa pag-atiman sa iyang 
luna. Nananom siya og kamad-an nga humay, tinigib 
nga mais, mga lagutmon ug gulay. Nag-alima usab siya 

og mga manok dinhi 

alang sa panud-an ug 

aron iyang dugang 

kakitaan. Samtang 

mipahulay siya sa iyang 

payag tungod sa kainit 

sa adlaw, miabot ang 

mga kauban.

“Maayong hapon, Nay,” 

abi-abi ni Kaubang 

Dodong, ang iskwad 

lider sa mga kauban.

“Maayong hapon sab 

ninyo Dong. Pahuway usa mo kay pirting inita ra ba sa 
adlaw, sayo pa bitaw,” tubag sab ni nang Linda. 

“Lapad-lapad na man diay ning imong abli Nay ug 

kutsitsahonon na man pud diay ning imong humay 

ug mais,” dugang ni Ka Dodong samtang ilang gipang-

diskarga ang ilang mga lod nga suplay sa lantay sa 

payag ni Nang Linda. 

“Aw kalooy sa Diyos Dong nakasugakod pa gihapon ang 

tiguwang. Basig malimot tuod ko Dong, dalha palihug 
ning kamuyot ni Gina nga gisudlan og mga AB.” Sulti 

ni Nang Linda samtang gitunol kang Ka Dodong ang 

kamuyot. 

“Aw, ambi Nay kay amo na lang pud dalhon,.”

“Nindot man nga kamuyot ni Gina Dong kay nay mga 

desayn nga mga bulak. Ing-ana unta ang mga kamuyot 
sa mga kauban naay desayn.” 

“Lagi unta Nay pero dili man mi tanan maayo manahi 

gud Nay ug ang uban di 

gyud tawon kamao manahi. 

Igo ra gyud mohikot sa kabi-
bahan sa likod Nay payts na 

dayon, hehehehe.”

“Magpatahi gud mo kang 

Gina, maayo man gyud na 

siya manahi kay gamay pa 

na sauna gibansay man 

gyud namo nag panahi.”

“Aw gibansay pud diay 

nimong panahi si Kas Gina, 

Nay?”

“Aw o Dong, oy. Diri gyud na nagdako sa amo. Gikan 

pa sa una ligas-paka pa kuyog-kuyog gyud namo ng 

bataa.”

“Aw mao ba Nay? Kuyog pud ninyo siya’g bakwit-bak-

wit sa una Nay, kuyog sa mga kauban?”

“Aw oo gud, kaagi man gani nag sulod sa bukag nga 

gibaba sa iyang amahan samtang nanglakaw mi kay 

among gitadlas ang lasang pagbakwit paingon sa ubos. 

Gamay pa kaayo nang bataa sip-onon pa ug wa pay 

pante.”
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Nangatawa ang mga kaubanan samtang nag-inom sa 

balon nilang tubig.

“Kaniadto gyud Dong,” dugang ni Nang Linda, “nga 

lima pa siya ka tuig, abe gyud namong mamatay na ng 

bataa. Kay kaniadto nga diha pa mi sa sabang nagpuyo, 

unya grabe ang gerahanay sa mga kauban ug kaaway, 

namomba ang eroplano Dong. Sos mga wala ra gyuy 

gatos metros mitugpa ang mga bomba sa among mga 

balay. Kaingon kog masinsilyo na mi. Unya kanang 

si Gina kay lima pa man lagi ka tuig, duna na siyay 

paboritong baktin, himos pa gyud nga baktin. Dili gyud 
na niya pagunitan kay iyaha daw lagi. Naa gani mogunit 

sa baktin nah iya gyud nang hilakan og pila ka oras. 
Mao nga wa na namo hikti ang baktin kay halos iya na 
mang idulog ug usahay pakan-on sa iyang plato. Unya, 

pila ra may istorya, samtang nagsige og pamomba ang 

eroplano nanagan tawon mi sa likod sa sagingan namo 

Dong. Nah, tanan mi nagtapok didto sa sagingan kay 

didto ra man ang dunay lawom nga lugot. Mga baynte 

kapin ka pamilya naglumbay sa lugot. Pirting hilak sa 
mga bata sa kakuyaw sa dagkong bomba Dong. Tapot 

lawas ra jud mi og dugay pa gyud mi gilung-an sa ero-

plano.”

“Pila man mo ka oras nanago sa lugot Nay?

“Dugay Dong oy, mga kapin oras pud, maayo na lang 

kay wa jud ni-ulan kay kung ni-ulan pa sos paingon 
gyud namo ang tae sa baboy. Tong tua na mi sa lugot, 

nagsige kog pangita kang Gina kay nag-

duwa pa man lagi kuyog sa ubang 

bata pagsugod pagpamomba. 

Naa man guy niingon nga naa ra 

si Gina kuyog sa ilang mga bata 

pud sa pagdagan paingon sa 

lugot. Sos kay murag dili man 

gyud mahiluna akong dughan 

Dong. Mitindog gyud ko ug 
hinay-hinay nga nagsu-

bay sa mga silingan 

aron pangitaon si 

Gina. Sos, pastilan 
Dong, nga murag 

gyud kong gikilatan 

sa kakuyaw, namug-

naw akong kalawasan 

nga kahilakon ko sa kakuyaw. Wala man diay si Gina 

kuyog namo sa lugot. Wa ra ba iyang ginikanan kay 

nay gilakaw sa baryo unya gibilin ra siya sa amo adtong 

tungora.”

“Asa diay siya adto Nay?”

“Aw, wa jud mi masayod adtong tungora Dong. Basta 
kadtong si Butik nga iyang uyoan nangurso gud tawon 
og saka sa kabalayan dala hupo-hupo aron dili tawon 

maigo. Sos pastilan sa pag-adto niya didto sa ilang 
Gina, tua ra man diay sa karsada naggukod-gukod 

sa iyang baktin! Pirting kuyawa ni Butik kay na-

glupad-lupad pa ang eroplano unya ang baktin pud kay 
mopaingon-ngari kay nakuyawan pud lagi sa mga buto 
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ug tingog sa eroplano. Pila ra may dagan sa bata Dong, 
di gyud kagukod sa baktin. Samtang wa pa kaabot si 
Butik kang Gina gisinggitan niya si Gina nga mohapa 
pero wa gyud naminaw. Ang iyang mata tua ra daw sa 

nagdagan-dagan nga baktin. Maayo na lang kay nad-

alin-as ang baktin ug naapsan ra ni Gina. Aw mao pa 
naapsan sab ni Butik si Gina nga gigakos pag-ayo ang 
iyang baktin. Pagka wa gyuy buot.”

Nangatawa silang Nay Linda ug ang mga kaubanan nga 

seryosong naminaw sa sugilanon ni Nang Linda.

“Wala pud nihilak ni Gina Nay?”

“Wa man daw. Isog pud ng bataa. Basta ang iyang hu-

na-huna baktin ra gyud tawon. Wa gyuy pakialam unsa 
nay nagdagan sa kalibutan.”

“Maayo na lang Nay kay wala maigo ug luwas ra mong 

tanan”

“Aw kaluy-an sa ginoo Dong wa gyuy nadisgrasya kay 

maayo man ang among pagkatago. Kadto ra lagi sa 

Gina among gikabalak-an. Oroy og pag-uli sa ginikanan 

unya naay dautang nahitabo pastilan unsaon na 
lang. Wa gyuy kaluoy ang kaaway Dong oy. Sa among 

kabalayan pa gyud gipatugpa ang ilang mga bomba. 

Maayo na lang gyud nga walay dautang nahitabo 

namo adtong tungora kay sos unsaon na lang among 

panginabuhian Dong, ang mga kabataan. Mao ng 

modaghan gyud ang NPA kay di pud lalim nga hasion 

ka sa kaaway nga mga sibilyan ra man unta ta. Tan-awa 

si Gina kay nagdako man nga dunay mga kaubanan 

ug mga panghasi sa kaaway mikuyog gyud sa kauban. 

Buhing saksi gyud na si Gina sa among mga kaagi Dong. 

Ambot kung kahinumdom pa na pero nagdako gyud na 

nga nasayod unsay panghitabo namo dinhing dapita. 

Pangutan-a ra gud ninyo di ba mokatawa ra na.” 

“Mao diay nay kaagi ni Gina sauna Nay. Nasayod man 

mi nga diri siya nidako Nay pero wa mi nasayod sa 

iyang baktin, hehehehe. Unya Nay di na seguro mi 
magdugay kay layo-layo pa ra ba ang poste. Magpa-

hibalo ra ka Nay kung kanus-a ka magkutsitsa kay mot-

abang mi. Unya ipadayon pud nato atong kukabildo sa 

inyong mga kaagi sauna Nay.” 

“Aw sige Dong kay maghinay-hinay pud kog panghipos 

kay mouli usa kog sayo Dong kay duna pud bayay mga 

binuhi nako didto.” 

“Sige Nay, adto na mi. Salamat kaayo Nay. Ako ra ning 

ihatag kang Gina ang iyang kamuyot.” 



Mahinumdum pa ko nga adunay mga adlaw nga 

nakumbinsi nako ang akong kaugalingon nga 

dili na ko mobalik sa hukbo, nga alang ra gyud 

ko sa silbilyang kinabuhi.  Nagmalipayon ko sa 

kinabuhing Maynila, ilabina nga gikauban nako 

ang akong pamilya.  Dugay na nga panahon 

nako sila’ng wala nakauban. Daghang mga 
birtdey, pasko, bag-ong tuig ug uban pang mga 

okasyon ang absent ko tungod sa pul-taym nga 

gimbuhaton sa kabanikanhan.  

Dili na nako kaayo madumduman ang usa ka 

panahon sa akong pag-uli kun diin nangandoy ko 

nga magtukod  og kaugalingon nakong 

pamilya.  Ang maong pangandoy 

natabunan na sa mas taas nga 

panahong pag-atiman sa akoa 
sa akong inahan ug mga 

igsoon.  Ang akong pamilya 

ang tinubdan sa akong 
kusog ug kalig-on aron 

atobangon ang 

mga kalisod sa 

petiburgis nga 
kinabuhi.  Sila 

ang miabag sa 

akoa sa matag adlaw.

Nalipay ko sa 

daghang mga 

butang – humok 

nga higdaanan, 

lami nga pagkaon, 

tubig, sinina, sementado 

nga mga dalan.  Dili man 

mi adunahan apan, alang sa akoa, nahatagan og 

Moapas ko sa ika-49
ni Ka Pau

P
ito ka tuig ug siyam ka bulan na sukad niadtong nidesisyon ko nga 
magpahulay gikan sa Bagong Hukbon Bayan.  Maihap pa gyud 
nako ang mga adlaw, semana, bulan ug katuigan.  Karong adlawa, 

subling mobalik na ko.

dagway ang mga pulong haruhay ug hayahay. 

Kun kaniadto, higdaanan nako ang mga uga nga 

dahon sa saging o ang duyan, karon naa na koy 

unlan ug kutson.  Kun kaniadto gikinahanglang 

matag adlaw’ng mag-antos ko sa kaparat sa 
bulad, karon  dali ra kaayo ang pag-adto sa 

fastfood ug makaon na nako ang bisan unsa 
nga akong gusto.  Kun kaniadto, gikinahanglan 

pa nakong mobaktas og hilabihan ka layo aron 

makakabo o maligo, dinhi usa ka tuyok 

lang sa gripo ug mo-agas na ang tubig. 

Ang pag-adto sa kasilyasan dili na usab 

kalbaryo, sukwahi niadto nga mokalot 

ka pa sa yuta samtang alerto nga wala 

unta’y kaaway nga kalit na lang mobutho 
samtang nalibang ko. 

Maanindot ug usahay hastang ka mubo usab ang 

akong mga sinina ug dili na kinahanglan pang 

manahi ko kun magisi o mabuslot kini. Ug labaw 

sa tanan,  dili na nako manginahanglang 

mosaka og tag-as kaayo nga mga 

bungtod ug monaog sa mga laglom nga 

mga pangpang aron makaabot sa akong 

padulgan, tungod kay may dyip, bus, taxi  

na nga masakyan nako. Bisan pa man 

gagmay nga mga butang lang kini kun 

buot hunahunaon, ilabina sa kasyudaran, 

gilantaw nakong mga “luxury”kining tanan 

kaniadto. Sa ngadto-ngadto, nasumhan gihapon 

ko sa maong mga butang ug nahimong ordinaryo 

kini sa akoa.

Nakalingkawas ko gikan sa mga gikahadlukan 

nako sa kabanikanhan – sama sa kamatayon.

Kinabuhi ug Pakigbisog
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Apan kasagaran, ang hunahuna mas kusgan kaysa 

sa lawas. Bisan unsang pagpakaaron-ingnon 

ang akong himuon aron kumbinsihon ang akong 

kaugalingon nga dili nako haum sa armadong 

pakigbisog, apan dili gihapon ko makalikay.  

Tungod siguro kay gipanganlan ko subay sa NPA, 

nga ingon pa sa akong inahan I was destined 
to be an NPA.  Kanunay nakong gipangita ang 

kinabuhi sa kabanikanhan.  Ang mga humayan, 

ang mga suba, ang kakahoyan.  Gipangita nako 

ang kinabuhing-kolektibo kun diin ang panag 
uban-uban dili lang sa pagkaon ug sa kalipay  

kundili labaw na sa pagbansay ug paghulma sa 

mga kaugalingon isip rebolusyonaryo.  Na-miss 

usab nako ang paggunit og armas ug giunsa 

kini gidapatan og hugot nga disiplina sa 

paggamit niini.  Nalipay ko sa baho sa 

unang kalayo sa pagpangluto sa 

pamahaw hangtod sa tingog 
sa mga mangloy sa kagab-

ihon.  Ug labaw sa 

tanan, nalipay ko 

sa mga masang 

nag-mahal 

sa hukbong 

bayan.  Ang 

masang 

padayong 

misukol ug 

nakigbisog  alang 

sa ilang batakang 

katungod – gimingaw 

na gyud ko sa gubat sa 

katawhan.  Gimingaw 

na gyud ko niining 

tanan, bisan pa pila ka 

beses kong motan-aw og 

sine, mosuroy sa mall, mo-inom, magbinuntagay 

sa internet ug bisan unsa na lang nga kalingawan.

Mao na mismo ang problema, dili na ko malingaw 

sa kalingawan o pag-enjoy sa inadlaw-adlaw 
nga routine o naandang mga aktibidad sa 
sementadong syudad. Giputos na ko sa grabeng 

kalaay dinhang subli-subling pagpalabay-sa-oras.  

Sa akoa lang, makaya ra man gyud nako nga 

mahimong mabuhi ug malipayon nga layo sa mga 

“comforts” sa kinabuhing-syudad, mao nga unsa 

pa man ang gikaduhaduhaan nako kun mawala 

kining tanan?

Kanunay nakong sultian ang akong kaugalingon 
nga mahal nako ang akong pamilya.  Gihimo nako 

ang tanan kutob sa akong makaya aron bugtian 
usab ang ilang pagmahal kanako.  Taas-taas 

nga panahon usab nga sila ang gigamit nakong 

nag-unang rason aron magpabilin, sunod niana 

ang pagtrabaho (nga na-enjoy man usab nako 
kaayo), ug, lain pa, mao ang pagkasakit.  Apan 

karon, dili na nako kaya nga mamakak sa akong 

kaugalingon tungod sa akong 

kagustuhan nga mobalik 

na gyud.  Kadtong 

subling gibasa nako ang 

akong tinuig nga diary, 
nasulat didto ang tanan 

nakong mga pagmahay 

ug pagpangutana sa 

kaugalingon. Kanunay’ng 
gihagit nako ang akong 

kaugalingon  nga mobalik, 

mobalik na gyud, subling-

balikan ang dalan nga 

gisugdan.  Ug nasayod 

usab ko sa kamatuoran 

nga ang rebolusyon usa 

ka pisikal lang nga pag-biya 

sa mga mahal sa kinabuhi.  

Pagpakita usab kini sa mas 

labaw nga pagmahal kanila ug sa 

tibuok katawhan mismo.

Nahimong tin-aw sa akoa ang tanan 
kaniadtong subling gibalikan nako ang 

kahulugan sa tibuok ug bug-os nga pag-alagad sa 
katawhan bisan wala pa hingpit nawala ang akong 

kahadlok.  Wala sa ihap sa mga katuigan sa akong 

pagpahulay ang mosukod sa paghigugma nako sa 

rebolusyon, anaa kini sa mga adlaw sa pagbarog 

ug subling pagpaningkamot nga magtul-id.

Sa moabot nga Disyembre, 49 anyos na ang 

Partido. Moapas ko sa selebrasyon karong tuiga 
ug siguraduhon nako nga subling mobalik sa han-

ay sa BHB sa maong adlaw. 
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Karya: Naa nasab ang mga sundalo maring. 

Basyang: Mangumbinsi nasab na maring, nga pa-

surenderon ta, kay kuno membro ta sa NPA dinhi 

sa atong barangay.

Karya: Ang kapait pa gyud maring, kay halos mga 

tawo dinhi sa atong baryo, naa sa lista sa mga 

sundalo mga NPA kuno!

Basyang: Tanang tawo o organisasyon maring nga 

supak sa pagsulod sa minahan ug plantasyon, 

nagdemanda sa pagpataas sa suhulan, tinuod nga 
reporma sa yuta, mireklamo sa pagpangabusong 

militar ug mosaway sa programa ni Duterte, NPA

Karya: Ah sakto! nakasabot nako, nga-

nong NPA ang kasagarang pag-ila sa 

mga pwersa sa AFP ngadto sa mga 

Lumad ug mag-uuma aron hataga’g 
rason nga pasurenderon, dak-

pon, patyon, kulatahon ug 

pasakan og mga timumotu-

mong kaso. 

Basyang: Ug ang da-

kong hinungdan niana 

maring, aron hanoy 

ang pagsulod sa mga 

imperyalistang mi-

nahan ug plantasyon 

ug uban pang mga 

programa sa pasistang 

Duterte sa atong lugar, 

mao nga, tangtangon nila ang 

mga babag. 

Karya: Apan, unsa may kalambigitan niini, 

Peke-pugos-pagpasurender
ni Jekay Guerrero

Usa niana ka adlaw, nag-inistoryahanay sa gawas sa usa ka balay ang 

managsilingang si Karya ug Basyang.

sa gihimo sa mga pwersa sa AFP sa pekeng pagpa-

surender? 

Basyang: Daghan ang tumong niana maring, 

una, kun ang mga opisyal sa AFP, makaparada 

og daghang NPA nga napasurender mapromote 

sila sa ilang ranggo ug makakwarta og dako kay 

naa may kantidad sa salapi sa tawo ug armas 
nga mapasurender. Ikaduha, mapatuo nila ang 
ilang amo nga si Duterte, imperyalista, dagkong 

burgesya kumprador ug agalong yutaan nga nag-

kagamay nalang ang NPA ug maingganyo nga mo-

pasulod sa ilang mga negosyo kay wala nay hulga 

sa ilang siguridad. Ikatulo, hasion, paaway-away-

on ug bungkagon ang panaghiusa sa katawhan. 

Karya: Mao diay, nga bisan unsa nalang ang 

gihimo sa mga pwersa sa AFP/PNP aron lang nga 

mapasurender ang tawo. 

Pananglit, patyon o 

Drama
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ang AFP nga gatusan na kuno  ka NPA nga napa-

surender dinhi sa Caraga, dinaghan gihapong pw-

ersa sa AFP ang gipa-operisyon sa kabanikanhan. 

Karya: Sa laktud maring, palpak ang ambisyon 

ni Duterte nga pukanon ang rebolusyonaryong 

kalihukan. 

Basyang: Dili lang kay napalpak ang ambisyon ni 

Duterte maring, nabutyag pa gyud ang iyang pag-

ka-itoy sa imperyalista ug pagka-kontra-katawhan 

ug kontra-nasyunal.

Karya: Apan, bisan wala milampos si Duterte sa 

iyang tinguha, nakamugna kini og kagubot ug 
nawala ang pagsinaligay. 

Basyang: Sakto ka maring, mao nga kinahanglan 

pasabton nato ang atong mga silingan, ipasabot 

nato ngadto kanila, nga sa gipanghambog sa AFP 

nga napasurender, walay milambo kanila, hinoon 

mipasamot pa sila kalisod.

 Samtang si Juan, nga dugay na nga nam-

presuhon kun dili mosurender; gipatawag ka sa 

mga sundalo kay giimbitigar, surender na diay; 
gihaylo nga kun mosurender may dakong kan-

tidad sa kwarta ang ihatag; tagaan og balay ug 
yuta; pabalikbalik nga ibalita ug pagparada sa mga 

surender; bisan armas pangbaboy, gamitong ebe-

dinsya nga NPA, bisan nadakpan ipatuo sa publiko 

nga misurender ug daghan pang.

Basyang: Mao diay, nga dinhi sa Caraga, daghang 

opisyal sa AFP ang napromote tungod niana.

Karya: Sakto, mao nay hinungdan nga mag-

pinadaghanay ang mga opisyal sa AFP sa ihap sa 

ilang mga napasurender.

Basyang: Lisod man tuod kun ang tinuod gyud nga 
NPA ang mapasurender? Mao aron sayon, mga 

yanong sibilyan.

Karya: Perting giilad lang sa AFP/PNP ang ilang 
mga amo ug ang ilang kaugalingon mismo. 

Basyang: Mao diay, nga bisan sigeg panghambog 

Drama
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inaw sa panaghisgot sa managkamari, misagbat 

kini sa gihisgutan sa duruha

Juan: Sakto gyud nang inyong gi-estorya, 

Basyang: Kurata nako nimo Juan, oy! Dugay raka 

nga naminaw sa among gihisgutan ni maring una 

Juan?

Juan: Ganina rako naminaw oy! Wala lang mo ka-

matikod, kay seryuso man mo kaayo nga nag-es-

toryahanay.

Karya:  Di ba, Juan? Apil man ka si giparada sa 

mga sundalo nga misurender?

Juan: Motabang ko sa inyo sa pagpasabot ngad-

to sa mga tawo, nga dili sila magpailad sa mga 

sundalo ug atua nga awhagon ang katawhan nga 

mas palig-onon ang panaghiusa aron suklan ug 

papanubagon kining mga sundalo nga naghimo  

lang og kagubot sa atong lugar.

Karya: Maayo hinoon, Juan nga nahigmata naka 

sa imong gibuhat.

Juan: Oo…Karya, Basyang, mahimo gusto untana 

ko nga makig-estorya personal sa mga kauban! 

Kay aduna koy itaho kanila bahin sa lihok sa 

kaaway sa atong lugar. 

Basyang: Kun mao na Juan, sige atong tawagan 

ang mga kauban aron magka-estorya kamo.

Busa, dili magpailad sa mga proganda sa kaaway. 

Ibutyag ang mga pagpangabuso sa mga pwersa 
AFP, PNP ug CAFGU. Ipataas ang-ang sa pagsabot 
ug palig-onon ang panaghiusa sa masa. Makigtin-

abangany ngadto sa BHB sa pagpapahawa sa mga 

pwersa sa kaaway nga naa sa sentro nagkampo. 



Produksyon sa direktang konsumo      

pinaagi sa kooperasyon 
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Masa 1:  Oy ! Asa man ka pre?  Nagtakin man ka 

og sundang ug nagbitbit ka nianang imong limpi-

sa?

Masa 2:  Adto lagi ko ila nong daloy kay iya man 

karong tangka sa amua nga lusong. Oh.. ikaw pre 

asa man sab ka padulong  nga nagsipit man ka 

nianang sako?

Masa 1: Adto lagi unta ko sa inyong balay pre 

kay nakabalita man ko, nga daghang kay similya 

nga saging, karlang, balanghoy, gulayon  ug mga  

prutas.

Masa 2: Aw…Pastilan kana ra diay pre na hala, 
lapos nalang sa balay kay tua didto ang imong ku-

mare, tigum karon sa mga BMG’s naa sila sa balay 
nagtapok kay naghimo ug mga sirap ug ointment 

tambal sa mga sakit-sakit.

Batasana ang pagpanananom sa lagutmon, gulay 

ug mga protas matag bulan, ipatuman ta pro-

duksyon sa direktang konsumo pinaagi sa kooper-

asyon.

Drama
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Tapos!

Kaaway Nahutdan og Suplay

Mga Adbentyurs  
ni Ka  Alay
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Rescue Operation sa 30th IB

Tapos!

Adbentyurs ni Ka Alay
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Si Rudy

Adbentyurs ni Ka Alay
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Kaaway Gamay Kalipay

Adbentyurs ni Ka Alay
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Kaaway Giatake ang Maisan

Adbentyurs ni Ka Alay
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Suplay Gipanghagbong na Lang

Tap
os!

Adbentyurs ni Ka Alay
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