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Balik-lantaw sa mga pagtulun-an 
sa pagbarog ug pagbangon

Pila ka semanang headline 
ug frontpage sa mantalaan 
ang bagyo sa habagatan. 

Way paglurang ang dalugdog
ug kilat sa kanyon ug bomba. 

Dugo ug lapok nagbaha 
Nagbuy-od ang mga lawas
sa nahagbang kabukiran

Way paglaum pang makit-an
ang nawalang mga silingan.

Apan uhaw lang gihapon 
sa yuta ang langyaw nga
namuhunan ug nagpaulan 

og bala. Saksi ang plantasyon 
sa pinya’g saging sa gutom ug 

pasakit sa mga anak sa isla, 
sa bangis nga sundalong
dugay nang naggwardya

sa tinguha sa kumpaniyang
magpungasi og ganansya.

Daghan ang napiangan
Daghan ang nawad-ag

kaumahan ug panimalay
Adunay mga nalisoan 
og maayong pangisip.

Ug nganong way pagkahuman 
ang atong mga katalagman.
Gibasol ni Noynoy si Juan,
small scale mining ug illegal 

logging daw maoy hinungdan
samtang siya nagpauraray 

sa mga bukton ni Uncle Sam. 

Dulom ug nagkusmaot 
ang panagway sa sidlakan,  

gabahad og laing unos
Unos nga mas kuyaw ug

mas gamhanan pa sa tanang
kaagi sa kasaysayan;

Unos nga mobanlas ug motapos 
sa daang hirig nga kuta 

aron tapuson ang tanang 
mapahimuslanon ug
malupigong relasyon!

Walay malibre ning unos
nga nagpahipi sa gahum

sa mga dinaugdaog.
Mobaha ang dugo ug

maningil ang katawhan
sa nahiagomang pasakit

ug panamastamas sa mga 
nagharing hut-ong.  
Lukso na! Lihok na! 

Naghaguros na ang hangin
Nagsingabot na ang bagyo.

Bagyo
ni Joven Obrero

Kober sa Pasa Bilis! isyu Hunyo 2013

Niadtong Disyembre 4, 2012, 
mga alas-3 sa kabuntagon, 
mihugpa ang Bagyong 

Pablo sa dakung bahin sa South-
ern Mindanao. Sulod lang sa hapit 
upat ka oras, nagun-ob ang pila ka 
dekada nga gipundar sa masa nga 
mga komunidad, kaumahan ug 
panginabuhian. 

Human nilurang ang kaguliyang 
sa palibot ug nilugdang sa masa ang 
kagrabe sa kadaot nga epekto sa 
bagyo, wala sila nawad-an og pag-
laum. Inay nga magpakilimos og ta-
bang sa reaksyunaryong gobyerno, 
maisugong gilunsad sa masa ang usa 
ka makasaysayanong kampanya sa 
pagbarog ug pagbangon. 

Ilang gisalikway ang mentali-
dad nga sila yanong mga biktima; 
ilang gipaninglan ang rehimeng US-
Aquino, nagbarikada sa kadalanan 
ug gilusob ang lain-laing bodega sa 
reaksyunaryong DSWD ug mga aga-
long yutaan aron kuhaon ang mga 
bugas ug hinabang nga gitagoan 
didto. 

Giila nila ang tinuod nga mga 
sad-an sa grabeng kadaot nga re-
sulta sa katalagman; ilang gide-
manda nga pabayron ang dagkung 
kompanya sa logging ug mining nga 
pila ka dekadang nabuhong pinaagi 
sa way pitol nga abuso ug pagpa-
himulos sa kinaiyahan.

Gipakita nila nga sa ilang ku-
sog, hinay-hinay nga makaba-
ngon ang ilang mga komunidad; 
ilang gitukod-balik ang ilang mga 
panimalay, gitikad ang lapad nga 
kaumahan, gipatuman ang mga 
komprehensibong programa ug 
kampanya sa rehabilitasyon ug gitu-
kod ang mga pampublikong pasili-
dad sama sa eskwelahan, klinika ug 
mga patubig. 

Labaw sa tanan, gihawiran 
nila ang ilang kaugalingong puli-
tikanhong kusog; ilang gipabarog 
ang mga rebolusyunaryong organi-
sasyong masa ug mga organo sa pu-
litikanhong gahum sa ang-ang baryo 
ug munisipyo.

Usa ka dekada na ang milabay 
sukad gikuso-kuso sa Bagyong Pablo 
ang atong rehiyon apan nagpabi-
lin ang katalagman nga pada-yong 
nagabiktima sa masa: ang   dangan 
sa paspas nga paggrabe sa krisis sa 
ekonomiyang garekober pa gikan sa 
pandemya taliwala sa nagkamangtas 
nga pasismo ilalom sa rehimeng US-
Marcos II. 

Ang Pasa Bilis! nagbarog nga ang 
mga pagtulun-an nga naani sa atong 
malangkubong programa panahon 
sa pagbangon human sa Bagyong 
Pablo labing haom alang sa subling 
pagpakusog sa armadong pakigbi-

sog, agraryong rebolusyon ug baseng 
masa sa atong rehiyon. 

Wala mausab, gani samot pang 
migrabe, ang mga batakang suliran 
sa masa taliwala sa pagarpar sa ka-
away nga kuno “insurgency-free” na 
ang atong rehiyon o wala nay pag-
batuk sa reaksyunaryong sistema. 

Busa, gitanyag sa atong manta-
laan kining tinigum nga mga es-     
torya, balak, kasinatian ug sanaysay 
kabahin sa kasinatian sa mga masa, 
Pulang hukbo ug mga membro sa 
Partido atol sa paghapak sa Bagyong 
Pablo ug sa misunod nga panahon sa 
pagbarog, pagsukol ug pagbangon. 

Sa lintunganay, gipamatud-an 
sa kasinatian sa mga masa sa pag-
atubang sa mga hagit nga resulta sa 
Bagyong Pablo nga ang rebolusyo-
naryong kalihukang masa sa pagpa-
ningil sa reaksyunaryong rehimen, 
pagpakusog sa rebolusyonaryong 
armadong pakigbisog ug agrary-
ong rebolusyon ug pagpalambo sa 
pulitikanhong gahum sa katawhan 
ang yaweng sulbad sa bisan unsang 
krisis, katalagman o temporaryong 
nga kapakyasan ug pag-atras. 
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Unang gimantala sa Sulong! Enero 2013 
nga isyu. Ang Sulong! ang pangmasang 
mantalaan sa NDF-Mindanao.

Hampak sa Bagyong Pablo

Ang NDFP-Mindanao nagpada-
ngat sa pahasubo sa mga pa-
milya sa mga biktima ug mga 

nakalingkawas sa bagyong Pablo,    
ilabi na ang katawhan nga pinaka-
grabeng naigo sa kalit nga pagbaha 
ug pagdahili sa yuta sa Davao Orien-   
tal, Compostela Valley (Davao de 
Oro), Surigao del Sur, ug dakung ba-
hin sa Mindanao, apil ang Palawan 
ug kabahin sa Kabisay-an. 

Buot usab namong ipadangat ang 
among simpatiya sa mga nagbangutang 
mga pamilya ug kahigalaan sa mga 
sundalo sa AFP nga namatay dihang 
naanod sa lapukon nga baha sa New 
Bataan, probinsya sa Compostela Valley.

Resulta sa bagyong Pablo, ang na-
matay sa Mindanao mokabat sa 1,200, 
liboan ang naangol ug gatusan pa ang 
nawala. Ang kadaut ngadto sa tanom 
gibanabanang mokabat na sa P37 bil-
yon sa Davao del Norte pa lang ug P4 
bilyon sa uban pa, ug nagbilin sa lini-
bong mag-uuma nga grabeng nag-an-
tus ug magul-anon. Gibahaan usab ang 
mga syudad diin daghan ang nakalas, 
samtang linibo ang napugos pagbiya sa 
ilang mga nangaguba nga balay.

Isip tubag niining grabeng katalag-
man, ug sa ngalan sa mga rebolusyo-
naryong pwersa, ang NDFP-Mindanao 
mideklara ug kaugalingong hunong- 
buto para sa BHB sa mga erya nga 
apektado sa kalamidad aron mahi-
mong luwas, walay babag ug paspas 
ang pagluwas sa mga biktima, ug sa 

pagpahigayon sa paspas ug walay bara 
nga pagtunol sa serbisyong relief sa 
mga apektadong komunidad. Kini nga 
ceasefire hinanaling ipatuman sa alas-
12 sa udto sa Disyembre 5 hangtud sa 
alas-12 sa udto sa Enero 3, 2013, ug 
mahimong ipadayon kun gikinahang-
lan depende sa mahimong resulta sa 
pag-ases sa kondukta sa ceasefire.

Sa pakigkonsultahay sa Komisyon sa 
Mindanao sa Partido Komunista ng Pili-
pinas ug sa mga hingtungdang Kumand 
sa BHB sa mga apektadong erya, ang 
tanang mga yunit sa BHB nga langkob 
niining deklarasyon sa ceasefire giman-
doan nga dili maglunsad og taktikal nga 
opensiba sulod sa gitakda nga petsa. 
Hinoon, among giawhag ang AFP-PNP-
CAFGU nga dili gamiton ang kalihukan 
sa pagluwas, pagkuha sa mga patay, 
pag-apod-apod sa relief nga hinabang, 
pagpahiuli sa kadaut sa komunidad ug 
paglunsad sa COPD isip pangtabon sa 
ilang mga operasyon militar batok sa 
BHB ug sa katawhan sa erya. Sa ingon 
niini nga kahimtang, ang tanang yunit 
sa BHB dunay katungod nga panalip-
dan ang ilang kaugalingon ug ang ka-
tawhan nga grabeng nag-antus na tu-
ngod sa kalamidad.

Nanawagan usab kami sa tanang 
mga yunit sa BHB sa mga apektadong 
erya, nga motabang, kung ikatugot sa 
kahimtang sa seguridad ug ilang rekur-
so, sa pagluwas sa mga biktima, pag-
kuha sa mga patay, pag-apod-apod sa 
mga hinabang ug pagpahiuli sa kadaut. 
Sa samang paagi, among giawhag ang 
tanang mga rebolusyonaryong pwersa 
ug katawhan nga tiponon ang ilang 
mga hinabang aron sa makausa pa 
atong ipakita ang atong pagpakabana 
alang sa mga biktima.

Ang pinakadakung kadaut nga dunay 

malahutayong epekto, nga mahimong 
dili dayon maamgohan, mao ang giguba 
sa bagyong Pablo nga gatusan ka libong 
ektarya sa mga nahibiling mabagang ka-
lasangan sa Southern ug Northern Min-
danao. Kini nga kadaut maoy resulta sa 
dakung pag-usab sa klima, nga gimug-
na, sa usa ka bahin sa dili-na-mahibalik 
nga kadaut ngadto sa kinaiyanhong pali-
bot sa kalibutan sa mga imperyalistang 
mina, logging ug agri-bisnis nga mga 
plantasyon. 

Sa pikas bahin, ang sobrang pag-
painit sa kalibutan tungod sa sobrang 
pagbuga sa carbon sa kahanginan gikan 
sa sobrang pagkunsumo sa fossil fuel 
sa ngalan sa sobra kaayong ganansya. 
Karon nga nahanaw na ang nahibiling 
mabagang kalasangan, atong dahumon 
ang kapid-an nga negatibong epekto 
ngadto sa atong kinaiyahan nga mahi-
mong mosangpot sa mas subsob ug mas 
kusgan nga mga bagyo sa umaabot, apil 
na ang posibilidad sa mas dinugay nga 
La Niña ug El Niño.

Ang kagamhanang Aquino wala 
gyud makakat-on gikan sa mapait nga 
mga pagtulun-an sa bagyong Sendong, 
sa kalit nga pagbaha sa Ormoc, ug sa 
ubang susamang hinimoan sa tao ug 
natural nga mga kalamidad. Mipasi-
garbo kini nga andam sa bisan unsa 
mang kalamidad, apan sa kamatuoran, 
grabeng gipakyas ang katawhan diha sa 
kapakyas sa pagpanalipod kanila batok 
sa mga natural nga kalamidad.

Ang grabeng naigo mao ang mga 
lungsod sa Bagangga, Cateel ug Bos-
ton sa Davao Oriental; New Bataan 
ug Monkayo sa Compostela Valley; 
ug     Lingig ug Hinatuan sa Surigao 
del Sur. Kini mao ang nahimutangan sa 
mga halapad nga mga plantasyon nga 
gipanag-iyahan sa Dole ug Sumifru, apil 

mga dagkung mina sama sa Indophil. 
Ang kabukiran sa Diwata nga nagdug-
tong niini nga mga kalungsuran, napay-
hag na sulod sa miaging 50 ka tuig sa 
dinagkung pag-logging nga gitukod sa 
imperyalistang US ug Hapon, kakun-
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Sulat Pamahayag
NDF-Mindanao

Isip tubag niining grabeng 
katalagman, ug sa ngalan 
sa mga rebolusyonaryong 

pwersa, ang NDFP-Mindanao 
mideklara ug kaugalingong 
hunong-buto para sa BHB sa 
mga erya nga apektado sa 
kalamidad aron mahimong 

luwas, walay babag ug 
paspas ang pagluwas 
sa mga biktima, ug sa 

pagpahigayon sa paspas 
ug walay bara nga pagtunol 
sa serbisyong relief sa mga 

apektadong komunidad.

“

PINAKAKUSOG SA 
KASAYSAYAN SA SOUTHERN 

MINDANAO. Kadlawon sa 
Disyembre 4, 2012, gihapak 
sa Bagyong Pablo (Typhoon 

Bopha), usa ka category 5 nga 
unos, ang mga baybayong 

lungsod ug bukirong bahin sa 
sidlakang dapit sa Southern 
Mindanao. Sa gikusgon nga 
250 kph, kini ang ika-16 ug 

pinakakusog nga bagyo nga 
miigo sa nasud sa tibuok 2012 
ug pinakakusog sa kasaysayan 

sa tibuok rehiyon. Usa ka tuig 
ang milabay, kini ang pipila sa 

naghulagway sa kadako ug lukop 
sa kadaot: kapin 6.2 ka milyong 
masa ang naapektohan, 1,046 
ang patay, 2,662 ang samdan, 

841 ang wa pa makit-an. Kapin 
P41 bilyon ang kadaot sa 

agrikultura nga maoy nag-unang 
panginabuhian sa masa.
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Usa ka halapad nga erya kun diin nag-
tunhay na ang tinuod nga gahum sa ka-
tawhan. Aktibo ang mga organisasyong 

masa. Dasig usab ang komiteng rebolusyonaryo 
sa baryo. Nagkahiusa ang gubyerno sa baryo 
nga komprontahon ang mga usurero ug pa-
kunhoran ang interes sa pautang. Ug napug-
ngan nila ang pagsulod sa plantasyon nga buot 
moilog sa ilang yuta.

Dinhi usab makita nga nagalihok ang mga 
masa alang sa produksyon, alang sa mga lusong 
ug komunal. Tumong nila nga sulod sa duha 
ka anihan, hingpit nang walaon ang grabeng 
kagutom. Ug makatungha ang mga bata. Bisan 
unsa kamayukmok, dili nila gusto nga may 
batang dili makaila sa letra. Ug kun mahimo, 
magpadayong magtungha ang kabataan hang-
tud hayskul, hangtud pa gani kolehiyo.

Sa hisgutanang panglawas, aduna na silay lo-
kal nga mga medik o barrio medical group nga 
moatiman sa panglawas sa tagibaryo, apil na  
dinhi ang mga kampanyang sanitasyon, nutri-
syon, ug pag-atiman sa kabataan ug mga inahan.

Sa hisgutanang depensa, anaa usab ang BHB, 
lakip na ang Milisyang Bayan nga aktibong nag-
barog aron panalipdan ang tagibaryo ug ang 
mga kadaugan nga naangkon na sa katawhan. 
Dinhing dapita, halapad ang kamaniobrahan 
sa Pulang hukbo. Wala siyay dakung pagpana-
gana tungod iyaha kini nga luna. Siya ang mag-
buot sa dula dinhi. Suheto siya sa terrain. Anaa 
kaniya ang inisyatiba. Ug sa hugot nga suporta 
o pagtabang sa halapad ug lalom nga baseng 
masa, mahimo niyang ig-on ang kaaway sa 
matag pagsulod niini.

Damgo? Dili. Kini ang tinuod nga hulagway sa 
mga baseng gerilya o Bager nga anam-anam na-
tong ginapundar sa labing lig-ong dapit sa mga 
gerilyang nataran sa tibuok kapupud-an. Ang 
maong hulagway ginahulma nato sa kasaysayan 
pinaagi sa malisud ug mainantusong gimbuha-
tong masa, paglunsad og armadong pakigbisog 
ug pagpalagsik sa agraryong rebolusyon, parti-
kular ang mga antipyudal nga kalihokang masa.

Kadungan sa pagbungkag nato sa mga ma-
pahimuslanon ug madaugdaugong gambalay 
nga gipahamtang sa nagharing hut-ong mao 
ang pagtukod nato sa tinuod nga gahum sa ka-
tawhan. Gahum kini nga magsumikad sa ma-
kiangayon ug makatarunganong pangandoy 
sa mga kabus ug linupigan alang sa yuta, pa-
nginabuhian, hustisya ug kalinaw.

Apan ang maong gahum dili ug dili maang-
kon sa katawhan kun wala silay hukbo nga moa-
tubang sa pwersa sa reaksyonaryong estado, dili 

Magpakabana sa kaayohan sa masa
mamugna sa katawhan 
ang iyang gobyerno 
hangtud dili kini iagi 
sa armadong pakig-
bisog; walay naghari 
nga igo nalang niya 
isurender ang iyang 
paghari. Hangtud naay 
mga mapahimuslanon, 
mahitabo ug mahitabo 
ang pagsukol sa mga 
linupigan. Sa laktod, 
gubat sa katawhan.

Sa paglunsad nato 
sa gubat sa katawhan, 
dili lang mga pakig-
sangka ang atong gi-
naatubang, kun dili 
ang kinatibuk-ang 
pag-asdang aron ma-
kab-ot ang mga pang-
pulitikang tumong ug 
mga gamot-hinungdan 
nganong dunay gubat. 
Busa, kanunay nga 
gikonsidera nato ang 
tulo ka batakang sang-
kap sa paglihok sa ka-
bukiran—ang base, ar-
madong pakigbisog ug 
agraryong rebolusyon. 
Tulo ka sangkap nga 
nagtinabangay ug nag-
suportahay. Kun wala 
ang isa, maglisud pag-
lambo ang lain pang 
duha. Kining tulo ka sangkap mahinungdanong 
mga sukdanan sa kaepektibo ug kakusog sa 
pagpaasdang nato sa gubat sa katawhan. Dinhi 
usab masukod kun nagpakabana ba gyud ta sa 
kaayohan sa katawhan. Natubag ba ang ilang 
mga nag-unang interes? Nagsalig ug nagsandig 
ba ta nila?

Matud pa sa atong bantugang magtutudlong 
Mao Zedong: Tungod kini kay ang rebolusyo-
naryong gubat usa ka gubat sa masa; malunsad 
lamang kini pinaagi sa pagmobilisa sa masa 
ug pagsalig kanila. Kun ato lamang mobilisa-
hon ang katawhan sa pagpadayon sa gubat ug 
wala na kitay laing buhaton, magmalampuson 
ba kaha kita sa pagpilde sa kaaway? Syempre 
dili. Kun buot nato modaog, kinahanglan pa 
kita motrabaho og dugang. Kinahanglan atong 
pangulohan ang pakigbisog sa mga mag-uuma 
alang sa yuta ug iapud-apod ang yuta sa kanila, 

patas-on ang ilang kadasig sa trabaho ug pa-
tas-on ang pang-agrikulturang produksyon, 
panalipdan ang interes sa mga mamumuo, tu-
koron ang mga kooperatiba, palamboon ang 
patigayon sa mga lugar nga tua sa gawas, ug 
sulbaron ang mga problema nga ginaatubang sa 
masa—pagkaon, masilongan ug panapot, sug-
nod, bugas, mantika ug asin, sakit ug kalimpyo, 
ug pangasawa. 

Sa laktod, angayan nato tagdon ang tanang 
praktikal nga mga problema sa inadlaw-ad-
law nga kinabuhi sa masa. Kun atong tagdon      
kining mga problema, sulbaron kini ug hata-
gan og katagbawan ang mga panginahangla-
non sa masa, mahimo kitang mga tinuod nga 
tig-organisa sa kaayohan sa masa, ug sa tinuod 
makigtambayayong sila kanato ug mohatag sa 
ilang mainitong suporta.

Editoryal sa Pasa Bilis! isyu, Hulyo 2013.
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BUKID SA COMPOSTELA 
VALLEY—“Unsaon pag-
tukod ang gobyerno sa ka-

tawhan sa ang-ang munisipyo? 
Kinahanglan siguro mahitabo 
ang usa ka bagyo nga sama ka 
kusog ni Pablo!”

Kini ang pasiaw nga nadungog pa-
nahon sa pagtukod sa Komiteng Re-
bolusyonaryo sa Munisipyo (KRM) sa 
magkakanit nga mga konsolidadong 
baryo sa bukid sa Comval—pulos mga 
biktima sa bagyong Pablo. Ug tuod 
man, samtang adunay nahatag nga 
maayong kondisyon ang bagyo aron 
mapamatud-an sa masa ang ilang lig-
ong panaghiusa sa pag-atubang sa mga 
hagit sa katalagman, mas lalom  ug mas 
istorikal ang basehan sa kampanya sa 
Partido sa pagtukod sa lokal nga organo 
sa pampulitikang gahum sa katawhan.

“Kadugay na natong nagpadagan 
sa atong mga komunidad. Panahon 
na gyud aron matukod nato ang atong 
gubyerno,”  sulti ni Tay Biyong,  ang 
tsirman sa hingpit nga organisasyong 
masa sa mga mag-uuma.

“Breyktru. Kanang maningkamot 
mahimo ang wa pa sukad nahimo 
aron mahimong sumbanan ug kaku-
haan og pagtulun-an,” tubag usab sa 
kalihim sa seksyon.  

“Kinahanglan lang nato irebyu ang 
mga prinsipyo sa OPGK, ang Giya sa 
Pagtukod sa Demokratikong Gobyerno 
sa Katawhan ug uban pang mahinung-
danong giya ug maningkamot mokat-
on ug mo-trobolsyut sa proseso.”

Nahimo gyud nga breyktru para sa 
mga yunit sa Partido ug Hukbo ang 
pagtukod sa KRM. Gipalihok sa maong 
kampanya ang mga kadre ug aktibis-
tang masa sulod sa daan nang nag-
tunhay nga Sub-seksyon, ang yunit sa 
Subregional Urban, ang bag-ohay pang 
gitukod nga Subregional Peasant Bu-
reau ug ang bertikal nga yunit sa Hukbo 
nga Subregional Guerilla Unit. Milang-
kob ang kampanya sa 12 ka magkakanit 
nga istandard nga baryo nga may kapin 
kun kulang 12,000 ka mga molupyo. 

Dili kinahanglan og bagyo 
aron matukod ang munisipyo
ni Delilah Mirabal
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Solidong Pag-organisa, 

Produksyon ug Pagpalig-on sa 
Milisya isip Haligi sa Kampanya

Una sa tanan, kinahanglan palig-
unon ang mga lokal nga komiteng re-
bolusyonaryo sa baryo (KRB) ug mga 
organisasyong masa diin magsumikad 
ang gahum sa atong gobyerno. Tu-
ngod dugay nang base ug wala sukad 
nabungkag sa kaaway, nahimong pas-
pas ang paghiusa sa masa ug pormal 
nga pagbarog sa matag KRB ug mga 
hingpit nga organisasyong masa. Sulod 
sa 4 ka bulan, nadugangan ang duha ka 
nagtunhay nga KRB og 4 pa ka bag-o. 

“Sa suma, naa na tay unom ka KRB, 
tulo ka ang-ang HOM, ug 2 ka ang-ang 
KTO nga mga baryo. Kinahanglan i-pro-
grama sa KRM ang pagpalig-on sa mga 
natukod nga KRB ug ang pagpalambo 
sa ubang mga baryo aron mapasaka 
usab sila pagka-KRB,” pagtibuok ni Tay 
Biyong pagsugod sa kampanya.

 “Atong balikon ang basehan sa atong 
kampanya: anaa ang tanan rekisitos sa 
pagtukod sa munisipyo. Naa ang lig-ong 
ubod sa Partidistang mga kadre sa masa; 
magkakanit kini nga mga base nga su-
kad wala gyud naguba sa kaaway; libo-
an kung magpalihok sa mga kalihokang 
masa; wala’y putol nga tigpatumaw og 
mga kadre ug pulang manggugubat su-
lod sa Partido ug Hukbo. Ato pa gyud 
subling nasulayan ilang militante ug 
rebolusyonaryong diwa panahon ug hu-
man sa bagyo. Unsa pa man ang bug-at 
nga hinungdan nganong dugayon nato 
ang pagtukod sa ilang gobyerno?”

“Mao pud,” tubag  sa kauban. “Kita 
man diay ang nangulahi… konserbati-
bo.” Tango-tango ang mga ulo sa palibot. 

Ang KRM kinahanglang adunay pro-
grama sa pagtubag sa batakang pangi-
nahanglan sa pagkaon sa iyang langkob 
nga mga baryo. “produksyon ug dugang 
pang produksyon!” sulti ni Tay Tonying, 
sabay tudlo sa nagatumaw nga pugas-
mais sa dakung daruhan nga giwasiwas 
niadto sa bagyong Pablo.

Human sa bagyo, naningkamot ang 
mga masa ug kauban nga ibalik ang 

ilang mga uma samtang nangalap ang 
Partido og mga gamit panguma, binhi 
ug subsidyo sa pagkaon. Napulo ka bu-
lan ang milabay, pito sa mga baryo ang 
nakaabli og komunal ug indibidwal nga 
uma sa mais ug humay nga kapin 150 
ektarya ang kinatibuk-ang gilapdon. 
Usa niining baryo aduna nay komunal 
nga gulayan nga ginakonsumo sa masa 
ug ang sobra ginabaligya sa duol nga 
sentro. Ang usa usab ka baryo miabli og 
hapit 50 ka ektarya nga humayan.

Ang maong kolektibong produksyon 
gigiyahan sa usa ka kumperensya nga 
gipahigayon sa mga kauban paghuman 
sa bagyo. Nahiusahan usab sa maong 
kumperensya ang paglikay sa paggamit 
og mga komersyal nga hilo sama sa ke-
mikal nga pestisidyo ug abono. Aron 
makontrol gihapon ang peste, nag-
treyning ang mga masa sa pagmugna 
og organikong pestisidyo nga pulos mga 
dahon, sagbot ug gamot lang ang gamit. 

Lima ka baryo usab ang aduna nay 
kaugalingong nursery sa mga kahoy    
alang sa rainforestation. Sa pagkakaron, 
aduna na kini kapin libo ka mga seedling 
sa fruit trees ug mga durable nga kahoy. 
Nakatanom na usab ang ubang baryo og 
mga kawayan ug uban pang mga kahoy.

Para sa mga Hukbo, pagtulun-an 
usab ang kaugalingong paningkamot sa 
produksyon. Sobra duha ka ektarya nga 
maisan sa usa ka baryo ug sobra usa ka 
ektarya sa pikas baryo ang ilang natam-
nan og mais niadtong Hunyo ug Hulyo. 

“Dili nato kalimtan ang mga natukod 
balik nga mga eskwelahan, mga water 
system, manukan, fishpond ug uban pang 
serbisyo sulod sa base,” dugang ni Kas 
Mon, kagawad sa subregional urban.

Aron makumpleto ang sangkap sa 
pagtukod sa munisipyo, pormal usab 
nga gipabarog ang pang-munispyong 

ang-ang sa milisyang bayan. Ingon ni 
Kas Bong,  “Aduna na tay lig-ong kusog 
aron mapaneguro nga mapa-asdang 
ang gerilyang pakiggubat sa masa. Tu-
ngod munisipyo ang langkob, mas koor-
dinado kini ug mas daku ang katakus sa 
paglunsad og mga banat sa kaaway.”

Sa kasamtangan, gidak-ong batal-
yon na ang milisya kinsa ang mga nag-
unang mga kadre nakatambong na og 
Batakang Kursong Pulitko-Militar, naka-
treyning sa Ordnans ug Medikal. Pipila 
usab sa mga milisya aduna nay direk-
tang kasinatiang pang-kombat sa mga 
taktikal nga opensiba ug aktibong naga-
tour-of-duty sa mga yunit sa Hukbo sa 
dugay’ng panahon.

‘Human na…  apan wa pa diay.’
Pormal nga gitukod ang KRM sa 

usa ka kumperensya nga gitambongan 
sa mga representante sa Partido, mga 
Municipal-HOM, mga KRB, mga baryo 
nga ang-ang HOM ug KTO ug MBMC. 

Sa maong kumperensya, gipili sa 
mga masa ang tsirman, bise-tsirman 
ug Konseho sa Munisipyo. Gituboy usa 
mga pinili nga opisyal ang mokompo-
sar sa matag Komite sa Organisasyon, 
Edukasyon, Ekonomiya, Kahimsog ug 
Depensa. 

Naglatid ang KRM og kinatibuk-ang 
plano ug programa alang sa matag 
Komite ug mga pasiunang palisiya.

“Ingon ato ra diay, Kas? Murag mas 
kapoy pa man ang preparasyon ug pag-
kumpleto sa rekisitos kaysa sa mismong 
mga adlaw sa pagtukod,” obserbasyon 
ni Nay Ida human sa kumperensya. 

Apan sayod ang mga kauban ug masa 
nga labawng kumplikado ang mosunod 
nga mga bulan ug katuigan sa KRM nga 
mao ang pagpaneguro sa hapsay nga 
pagpadagan sa gubyerno sa katawhan. 

“Kuti nga bahin ang pagbansay sa 
mga aktibistang masa nato aron duma-
lahon ang munisipyo ug ang hinay-
hinay nga pag-turn-over kanila sa mga 
nag-unang tahas labaw pa nga aduna 
usahay tendensiya nga mosalig pa sa 
Partido ug Hukbo.” 

“Murag human na,” nagkatawang 
sulti ni Tay Biyong, “apan wa pa diay.”

Pagtibuok sa pagtulun-an 
subay sa prinsipyo

Sa han-ay sa mga nangulong kadre, 
daghang mga kahuyangan ug limita-
syon ang napatigbabawan sa kampan-
ya. Matud ni Kas Lot, platun kumander 
sa yunit sa hukbo, iyang nakat-onan 
pagbalanse ang saktong mga basehan 
sa solidong pag-organisa. 

“Niadto, grabe ka de-numero ang 
pagsabot sa inang-ang nga pag-or-
ganisa. Bisan abante na ang masa ug 
mopaigo na sa igong basehan unta ang 
pagtukod og mas taas nga ang-ang sa 
organisasyon, ipamugos gyud nato ang 
pagsugod sa uno ug dinugay nga pag-
pasaka sa ila ngadto sa mosunod nga 
mga ang-ang.”

Sa kinatibuk-an, napamatud-an sa 
kampanya nga kung aduna tay kompre-
hensibong plano sa gimbuhatong masa, 
kaya natong patigbabawan ang lama sa 
konserbatismo ug palihukon ang liboan 
ka masa sa daghang baryo. 

Kun atong ilhon nga hugot nga ka-
mandoan ang programa sa Partido nga 
kumpletuhon ang mga rekisitos aron 
motikang ngadto sa Estratehikong 
Pagkapatas, mogawas ang atong pag-
ka-mamugnaon ug determinasyon. 
Napakita kini sa gatusan ka membro sa 
Partido, liboan ka organisadong masa 
ug Pulang Hukbo dihang gitukod nato 
ang KRM. 

Busa, unsaon pagtukod ang gobyer-
no sa katawhan sa ang-ang munisipyo?  
Itak-ang sa usa ka kaldero ang nagdi-
laab nga panaghiusa sa masa, pun-on sa 
tulo ka sangkap sa gubat sa katawhan, 
sugnoran sa mamugnaong kadasig sa 
Hukbo ug lugay-lugayon sa inisyatiba sa 
Partido kung kanus-a gikinahanglan. 

“Ug dili gyud kinahanglan og ku-
sog nga bagyo aron matukod ang 
atong munisipyo,” nagkatawang       
ingon ni Nay Ida.

qPROGRAMANG PRODUKSYON. Nag-
unang programa sa KRM ang pagsulbad sa 
kagutom pinaagi sa planadong programa sa 
produksyon sa pagkaon sama sa humay ug mais.

Kun atong ilhon nga hugot nga kamandoan 
ang programa sa Partido nga kumpletuhon 
ang mga rekisitos aron motikang ngadto sa 

Estratehikong Pagkapatas, mogawas ang 
atong pagka-mamugnaon ug determinasyon. 

“
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Paglihok ug Pagbangon
IASDANG ANG AGRARYONG REBOLUSYON!

Mas kusgan pa sa unos
Ang katawhang naghiusa 

Mas gamhanan pa sa baha 
Ang bul-og sa pag-alsa 

Kun masa na ang molihok 
Walay makasanta,

walay makapugong
Masa ang mahukmanon 

Sa pagdaog sa rebolusyon

Ug silang mapahimuslanon 
silang mga AY ug usurero, 
DBK ug pasistang sundalo 
Mga tigpangawkaw og yuta 
Ug mga dagkung kawatan 

Imperyalistang milimas
Sa bahandi sa katawhan 
Ug midaut sa kinaiyahan 
Silang tanan moatubang 
Sa hukom sa katawhan 

Silang tanan pagahukman 
Sa adlaw sa kadaugan

Mas kusgan pa sa unos 
Ang katawhang naghiusa 

Mas gamhanan pa sa baha 
Ang bul-og sa pag-alsa 

Kun masa na ang molihok 
Walay makasanta,

walay makapugong
Masa ang mahukmanon 

Sa pagdaog sa rebolusyon

Mas kusgan 
pa sa unos

Kini ang among kahiusahan sa emer-
gency miting nga gipahigayun sa subse-
kyon sa Partido ug mga kaubang Hukbo 
nga naa sa erya human mihapak ang 
bagyong Pablo sa tulo ka probinsya sa 
Mindanao.

Ang dugay nang napundar nga 
mga umahan sa mga masa, sulod sa 
duha ka oras nga paghapak sa bagyo, 
nahanaw! Nangatumba ang mga lubi, 
saging, mais, mga prutas; ang mga 
kamotehan nangawahing, ug nadaut 
ang tibuok pananom. Usa ka semana 
gikan niadtong bagyo, brown na ang 
palibot ug perte na kainit. Di na ma-
sabot ang klima.

Apan unsay gipasiatab sa mga ahen-
sya sa reaksyunaryong gobyerno hu-
man nga mihapak ang bagyo? Ang una 
nilang gipasanginlan kaming mga mag-
uuma ug mga kabus. 

Matud pa nila tungod man gud sa 
kagahig ulo aning mga kabus sama sa 
small-scale miners ug mga nagkahoy-
kahoy. Tsk tsk tsk. Nidaku gyud among 
baba uy, tiaw mo nang ikaw pasangin-
lan nga ikaw na gani ang biktima!

Natin-aw ug napunting namo ang 
mga gamut hinungdan sa emergency 
miting sa subsekyon. Klaro man kaayo 
kinsay nakahurot sa mga dagkung 
kahoy nga mahimong modepensa sa 
bagyo ug landslide? Kinsa bay dinag-
kung nagapangguba, nagapangkabkab 
ug nagapatag sa mga bukid para maku-
ha ang bulawan ug minerales? Asa 
man kini ginabaligya ug kinsay naka-
benepisyo? Unya muingon sila nga ang 
dinagkung minahan sama sa Russel ug 
mga plantasyun sama sa Dole ug Stan-
filco maoy kalingkawasan sa among 
kagutom ug kalambuan sa mga lumad?

Human sa duha ka oras nga 
paghapak sa bagyo, asa na ang nag-
pakaaron ingnon gobyerno sa Pilipinas 
nga motabang sa iyang katawhan?

Maayo na lang naa ang NPA. Maayo 
na lang may tinuod nga gobyerno ang 
katawhan. Naa ang Partido. Naa sila 
sa among dapit niadtong panghitabo. 
Sila ang mikuha sa mga bata ug tigu-
lang nga nabilin sa mga balaybalay nga 
minuto na lang gilupad na sa bagyo. 
Ang hukbo ang mitabang kanamo nga 
magunitan ug madumala ang kahim-
tang panahon sa kalamidad ug kawala 
nay paglaum.

“Palihukon nato ang tanang makinarya 
sa atong nalangkuban nga erya, pa-
lihukon ang tanang masa aron sa hi-

nanali makakaon ug makabangun kita sa kadaut 
sa bagyong Pablo!”

Sa among mga tigum kuyog ang 
mga masa ug hukbo, natin-aw didto 
ang kahimtang ug naplastar ang kasul-
baran. Masulbad sa hinanali ang kadaut 
sa bagyong Pablo pinaagi sa hiniusa ug 
kolektibong paglihok. Sa kadaku sa 
danyos nga gidulot niini gikan sa kawa-
lay makaun sa daan nang nagkagidlay 
nga ekonomiya sa malakolonyal ug 
malapyudal ngadto sa pagkahanaw sa 
mga semilya ug pananum, imposibleng 
masulbad kini sa pagpabilin sa mentali-
dad sa masa nga “pag- iya-iya ug pag-
aho-aho.”

Kun dugay natong gipundar ang 
atong panginabuhian, siguradong dili 
kini masulbad sa usa lang ka gabii nga 
inestoryahay sa SP ug mga kauban. La-
baw nang dili kini masulbad sa nagpa-
kaarun-ingnon relief sa reaksyunaryong 
gobyerno ug mga nagkalainlaing kolor 
sa flags sa mga NGO, ug mga cash for 
work program nila. May proyekto na-
man sila niini sa ubang mga komunidad 
sa wala pa ang bagyo, nasulbad ba ang 
kakabus sa mga kabus? Tua pay 4Ps, 
nasulbad ba sa 4Ps ang kalisud ug kaka-
bus sa Pilipinas?

Sa among tigum, gitin-aw didto 
ang among mga hinanaling lakang 
aron masulbad ang kagutom. Kay di 
man kini masulbad sa pag-inusara, 
ang kolektibong pagpanguma diha 
sa among gitakda nga komunal erya 
ang among ilunsad. Target namo nga 
karong katapusan Disyembre, maka-
pugas na kami sa nahibiling semilya 
sa humay ug mais sa among komunal, 
ang mga salin sa naanod. 

Tantya namo kayanon ang semil-
ya sa duha ka ektarya ug mangita pa 
og dugang ang among organisasyun. 
Dugangan pa og 10 ektarya ngadto sa 
20 ektarya aron makaya na namong 

mapakaon ang tanang ginsakpan sa 
komunidad. Basta kolektibong pag-
panguma aron seguradong daku ang 
abot. Dayon motarget na sad kami 
og laing 20 ektaryas aron mo-total 
og 40 ektarya para sa usa ka tuig nga 
konsumo sa bugas humay sa amoang 
komunidad.

Bisag init ug nagkutoy among tiyan, 
nakapahiyom ang mga masa ug kaku-
lektibo nako sa sangay, mga miyembro 
ug opisyales sa HOM ug mga milbay 
human sa among miting.

Ingon nila, terible kadtong bagyo 
apan kadtong bagyo ang nakapahiusa 
namo aron mopursige pa sa atong 
tahas diha sa gubat sa atong langkob 
aron mapundar ang mga rekisitos sa 
pagkapatas. Kana naman ang panawa-
gan ayha pa ang bagyo. Nagtuo kaha 
ang mga kaaway nga moatras ang gu-
bat sa katawhan tungod sa kadaut sa 
bagyo? Nasayop sila. Kadakung sayop. 
Nakahatag hinuon kini sa pagpundar sa 
among gobyerno.

Ang sunod namong prayoridad 
mao ang eskuwelahan sa kabataan. Pi-
naagi sa among hiniusang mga plano 
ug lihok, mareper namu ang among 
eskuwelahan. May disenyo na kami 
kun unsaun kini ug may iskedyuling 
na ang SP* ug komitiba sa KRB* sa 
edukasyun kun unsaun kini pagpada-
gan. Katimbang usab dinhi ang PTCA 
sa eskuwelahan. 

Andam na sad ang mga GI sheet, 
mga lansang, mga kahoy, gabas ug 
martilyo. Bunga kini sa aksyong 
masa nga gilunsad sa pagpaningil sa 
mga mihurot sa kahoy diri sa among 
probinsya. Makasugod na dayun ang 
pag-eskuwela sa mga kabataan human 
sa bag-ong tuig.

 Unang gimantala sa Pasa Bilis! Hulyo 2013 nga isyu. 

Unang gimantala sa Pasa Bilis! Hulyo 
2013 nga isyu. 
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Dili na bag-o sa mga masa ang 
may mamatikdang nagpahi-
ping tawo sa ilang komuni-

dad.  Siguradong may full operation na 
pod ang mga sundalo. Sayod si Nong 
Daniel, kalambigit na sad kini sa di-
nagkung pagmina. Dugay na kining 
plano sa gubyerno. Bisan wala pa ang 
bagyong Pablo, duna nay mga surbe-
yor nga nanganhi. Nakadawat pod sila 
og sulat gikan sa 76th IB  nga paadtuon 
sila sa ilang headquarter. Pasurende-             
ron ug papirmahon og kasabutan. 
Apan wala sila moadto. Wala silay sala, 
dili sila mga kriminal.

Luyo sa namatikdan, nagpadayon 
ang kapin 60 ka mga masa sa ilang 
pagpanghagbas sa komunal nga bag-o 
nilang giablihan. Komunal kini sa humay, 
mga tulo ka ektarya. Kinahanglan maka-
prodyus sila og pagkaon human gidaot 
sa bagyo ang ilang mga pananom. Na-
sabutan sa KRB ug mga organisasyong 
masa nga mas palagsikon ug ipataas pa 
ang ani sa komunal ug mga lusong.

“Pamahaw usa mo!” ni Kas Karding, 
kuyog ang ubang Milisya. Dala nila ang 
pagkaon. Sila ang nakaasayn magluto 
para sa mga nagkomunal. Giduol ni 
Nong Daniel ang mga Milisya.

“Kas , unsay apdeyt sa namatikdan? 
Kadtong gikatingad-ang tawo sa atong 
komunidad?” pangutana ni Nong Daniel.

“Nakita namo ang mga tunob.     
Bag-o pa lang gyud. Sa dili madugay, 
magpakita na ang mga pasista,” tubag 
ni Kas Karding.

“Mas igmat na siguro sila karon. Ang 
mga kabron! Kay sa miagi, nadakpan man 
ang ilang asset, nagpabuang-buang.”  Gi-
tunol ni Nong Daniel ang gulay nga sud-
an para sa mga nagkomunal.

“Sakto 60 ang nitambong? Way ab-

Si Nong Daniel, ang komunal ug ang milisya

ni Nova Viejo
sent?” Mipahiyom si Kas Karding.  “Sigu-
radong daku ang agi ug ani,” dugang pa 
niya, dala inom og tubig gikan sa kontiner.

“Oo, daku ang tabang nga mag-ases 
kada human sa trabaho.” Ang pag-    
isplikar ni Nong Daniel.

“Nagsaysay ang mga kuyog nakong 
milisya, mas nagkasuod mi ug nag-
kailhanay human sa bagyo. Tungod sa 
komunal, maingon nako nga mas or-
ganisado mi karon. Ug mas lig-on nga 
moatubang sa mga hagit,” esplikar ni 
Kas Karding.  Gilantaw niya ang ko-
munal sa pikas tampi. Naggilak-gilak 
ang pagbuntis sa humay nga daw 
gagmayng bulawan nga  nagpahipi sa 
mga dahon.

Si Nong Daniel ang tsirman sa Eko-
nomiya sa Komiteng Rebolusyonaryo sa 
Baryo, ang gubyerno sa katawhan nga 
ginatukod sulod sa mga baseng gerilya.  

“Karong bulana pwede nang kutku-
ton ang kamote nga among gitanom. 
May bahin didto ang mga bata. Hasta 
mga tigulang o nagsakit, may bahin usab 
sila,” ang pahibalo ni Kas Karding. 

“Sige paragas ki. Molibot pa mi didto 
sa tumoy. Tawag sa gimbuhaton,”  ni 
Kas Karding, samtang gisukbit niya ang 
kalibre .38 sa iyang kiliran.

“Amping mo, ug salamat sa pama-
haw!” singgit sa nagkomunal, samtang 
mibaktas na sila Kas Karding padulong 
sa ilang direksyon.

Nagpadayon sila Nong Daniel sa 
ilang pagpanghagbas. Dali ra nahawan 
ang tulo ka ektarya. Dasig ang tanan. 
Sigurado si Nong Daniel, parehas sila 
tanan og gihunahuna—ang makakaon 
sa humot ug tam-is nga humay. Tungod 
sa bagyong Pablo, ug sa grabe kalisud 
nga nasinati, nakamugna sila og mga 
lakang unsaon subling makabangon: 
pinaagi sa tinuod nga pagtinabangay. 

Pak! Pak! Pak! Praaaaaak!
“Dapa! Dapa!” misyagit si Nong 

Daniel dala senyas sa tanan.
Pak! Pak! Pak!
“Kinsay lider ninyo diri?” 

ang pangutana sa usa ka 
sundalo. Kadto siguro ang 
tingog sa labaw sa mga sun-
dalo, huna-huna ni Daniel. 
“Daghan diay mo ha. Mga 
NPA mo nu? Asa ang in-
yong mga armas?”

“Sir, mga mag-uumang 
lumad mi diri sa among ko-
munidad. Mga saysentahon 
mi tanan.” Ang ingon ni 
Nong Daniel nga nakadapa.

“Atik!” Gitadyakan ang paa 
ni Daniel sa sundalo. “Maayo 
kaayo mo manubag ha!”

Gitionan sa mga sun-
dalo ang mga nakadapa. 
Nakita ni Nong Daniel ang 
ilang mga patch, 76th IB, 

walay mga pangalan.
”Niadtong una, nawala diri ang 

among kuyog. Kamo ang nagbuhat 
niadto no?” ang paningka sa sundalo. 

Umod na sa yuta sa pagdapa ang 
mga masa.

“Sir, mga sundang lang ang among 
nakita. Walay mga armas.” Ang report sa 
usa ka sundalo sa ilang labaw nga maoy 
nagsige og panghuraw sa mga masa.

“Sige, tapoka mga sundang tanan. 
Kabalo na ka unsay buhaton,” ang ku-
mand sa ilang labaw samtang gikwilyo-
han si Daniel aron patindugon.

“Bangon mo tanan, sunod mo kung 
asa mi moadto.” Gipauna sa sundalo si 
Daniel. Mabati niya ang buka sa arma-
layt sa iyang kilid.

Taodtaod nakita ni Nong Daniel ug 
mga masa nga gidauban na ang ilang 
mga gamit panguma.  Sayanga sa mga 
sundang ug lagaraw! Gihaguan nila’g 
kuha ang gamit panguma sa lungsod 
nga gihatag sa mga mitabang kanila 
isip suporta human sa bagyo. Gidauban 
lang! Mga tampalasan!

“Didto sa inyong sentro sa komuni-
dad!” ang ingon sa sundalo, sabay tuk-
lod kang Nong Daniel.

Sa komunidad, nanggawas ang 

mga bata ug mga nanay, lakip na mga 
tigulang. Ang uban sa mga bata miha-
ngop sa ilang mga ginikanan. Nanga-
hasi. May nagkurog pa ang mga ngabil. 
Nanggihilak ang gagmayng bata.

“Sir, maayong buntag kaninyo. Unsa 
ni?” ang  pangutana dayon sa usa ka 
nabalaka nga baryo kapitan.

“Tinuod ba nga mga lumulupyo sila 
sa baryo?” ang pangutana sa sundalo sa 
bokap.

“Sila ang mga opisyales ug mga mem-
bro sa asosasyon sa mga mag-uuma diri, 
Sir.  Nganong inyo silang gidala diri, Sir? 
Iskedyul nila  karon sa pagpanguma aron 
may makaon ang ilang mga pamilya hu-
man sa kadaut sa bagyo,” sa bokap.

“Gisiguro lang namo nga mga lu-
mulupyo gyud sila diri ug masiguro 
ang among kaluwasan. Lisud na, may 
kauban kaming nawala diri sa inyong 
lugar,” ingon sa sundalo. Gitutukan 
niya ang bokap.

“Maayo unta nga mopalayo ‘sa mo, 
Sir, kay lisud na. Delikado ang komuni-
dad, Sir, daghang mga bata…” sa kon-
sehal sa baryo.

“Wala man mi buhaton. Padayon 
lang mo, kay magpadayon pod mi sa 
among trabaho,” ang insister sa sunda-
lo. Nagsunod lang mi sa order sa among 
labaw. Pero kung NPA ang moari,      
papuy-on pa ninyo og binulan.”

Misulod og miplastar ang mga sun-
dalo sa barangay hall ug mga duol nga 
balay niini. Misinyas ang sundalo. “Dalhi 
mi diri og tubig, kaldero ug manok!”ang 
ingon sa sundalo kang Daniel. “Timan-i 
ninyo kung may mahitabo sa amoa diri, 
masakeron mo namo tanan! Klaro?!?” 
ang pagpanghulga sa sundalo.  

Nadungog nila Nong Daniel nga 
giinterogar og maayo sa mga sun-
dalo ang usa ka masa.“Kining giingon                 
ninyong uma, para asa man nang uma? 
Nganong pagkadaku ba? Para isuporta 
na pod sa mga NPA?” ang pasangil sa 
sundalo.

“Human sa bagyo, nagtinabangay 
ang mga mag-uuma niining komuni-
dad aron makabangon dayon. Giatiman 
dayon namo nga makatanom para ma-
sulbad ang pagkaon, Numero uno nga 
problema sa mga tawo diri, Sir, ang 
pagkaon, busa nakahimo dayon mi og 
solusyon,”  ang pagpalawig sa usa ka 
masa.

“Pagkaon sa mga komunista!” ingon 
sa sundalo.

Wa na mitubag ang mga masa. Nag-
pugong lang sila.

 “Unsa ka tinuod nga diri pod nag-
pondo ang mga NPA sa inyong komuni-
dad niadtong bagyo?” dugang pasangil 
sa sundalo.

“Naa man gyud na sila, Sir, labi pa kay 
bukid ni, apan dili na sila gapundo diri.  

Sayanga sa mga 
sundang ug lagaraw! 
Gihaguan nila’g kuha 

ang gamit panguma sa 
lungsod nga gihatag sa 
mga mitabang kanila 

isip suporta human sa 
bagyo. Gidauban lang! 

Mga tampalasan!

“
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Daling naundang ang tingog sa chainsaw dihang 
may miabot nga mga tawo sa  luna nga gipang-
gabasan og kahoy nila Noy Teodoro ug Oring.

Nailhan ni Noy Teodoro ang niabot.  Iyang mga   si-
lingan. Ang ilang Milisya. Mag duha ka semana na ang 
milabay human sa bagyong Pablo. Karon pa usab sila 
magkita.

 “Maayong buntag, Brad!” pagtimbaya ni Noy Teo-
doro sa mga silingan. 

“Maayong buntag Noy!” sa mga kaubang Milisya. 
“Karon pa mo nakasuroy dinhi?”  ni Oring  ang 

pag-umangkon ni Noy Teodoro.  “Salamat nga okey ra 
gyud mo , Brad.”

“Salamat nga okey ra pod mo, naka-surbayb sa 
bagyo! Karon pa mi dinhi dapita nakasuroy. Dihang 
nakadungog mi og tingog sa chainsaw, gisubay dayon 
namo” ni Noy Benny ang CO sa Milisya sa lugar. Ku-
yog niya ang uban pang Milisya. Mga isa ka platun 
usab sila.  “Nagsurbey  mi sa mga erya ug kadaut sa 
bagyo.” Dugang ni Benny. Gilantaw niya ang mga ka-
hoy nga gigabas nila Noy Teodoro ug Oring.

“Wala mo nakatambong sa asembliya sa Baryo 
miaging  semana, Brad?” ni Noy Ingko ang PI sa      
Milisya sa baryo.

“Wala ra ba, Brad kay human sa bagyo, miadto 
mi sa akong pamilya sa mga parente namo sa laing 
probinsya. Ug kini lagi pag-uli namo, gitanda namo 
ning payag namo ug kining among chainsaw, okey pa 
man diay, mao nga gipanggabas namo kining mga na-
tumba nga kahoy aron ibaligya, may buyer man ang 
mikontak aning akong pag-umangkon.” 

“A mao diay, Brad nga wala ka nahibalo sa nahis-
gutan sa asembliya sa baryo kabahin sa mga natumba 
nga kahoy.” Ni Noy Ingko.

“Unsa man diay tuod, Brad ang mga nahiusahan? 
Blaynd gyud kaayo ko, Brad. Kay pag-abot man gud 
namo mingdiretso dayon mi diri sa among luna ug 
umahan,” ni Noy Teodoro. “Nia gani nanggabas mi 
aron mabaligya ning mga kahoy aron makapalit mi og 
bugas ug sud-an. Ug ang uban akoang i-reper adtong 
balay namo nga naguba sa sentro. Tugutan naman sig-
uro , Brad ang magbaligya karon og kahoy labi pa nga 
nangatumba na halos tanan?” 

“Kana gani ang dakong debate didto sa asembliya, 
Brad, kung unsaon ang mga kahoy nga nangatumba,” 
ni Noy Benny.

“Pero mosukwahi naman pod kini didto sa palisiya 
nga atong  giuyoanan tanan sa asembliya, duha ka 
tuig nang milabay ang pag-implementar nato  sa pali-
siya sa  logban, miagi pa kini og taas kaayong proseso. 
Bisan kadtong wala pay bagyo, may giayus pa gihapon 
kitang problema kabahin sa kahoy-kahoy.”  Pagpaklaro 
ni Noy Ingko.

“Bitaw pod no?  Mao diay nga wala koy nadung-
gan nga tingog sa chainsaw gawas ning amoa,” ni Noy  
Teodoro. “Unsa may nahiusahan sa asembliya?”

K is for 
Kahoy
ni Mayang Andres

“Ang tanang mga kahoy nga nangatumba gamiton 
sa programa sa rehabilitasyon sa baryo diha sa  pagtu-
kod balik sa eskuwelahan, pagtukod sa mga kabalayan 
sa masa, pagtukod og klinik, barangay hall, pagtukod 
og simbahan ug uban pang panginahanglan sa baryo 
ug sa komunidad. Ug ang pagpabalik sa baga nga ka-
lasangan,” ni Benny.

“May hiniusang pamaagi nga  buhaton ang komu-
nidad aron paspas nga maproseso ang mga kahoy 
alang sa panginahanglan sa katawhan. Maghisgot pa 
usab karon og taastaas kung unsaon ning programa 
nato sa pagpabalik sa kalasa-
ngan,” ni Ka Ingko.

“A mao diay nga ganina, 
nakita nako sila Imok ug Den-
syo nga nagbalay-balay sa ko-
munidad. Nagpamiting siguro 
no?” ni Noy Teodoro.

“May miting gyud karon, 
kay human-human naman ang 
eskuwelahan. Ang mga balay 
na sad sa mga masa ug kining 
sa mga kahoy.” Ni Benny.

“Sus, pastilan no? Lisud gyud 
ning di ta makaapil og miting.  
Wa gyud nasubay ning akong 
gibuhat sa nahiusahan sa baryo.  
Angay gyud diay kong dakpon. 
Unsa kaha ang akong kaso?” ni 
Noy Teodoro. Nangatawa ang 
managsilingan.

“Masabtan ra, Brad.  Wa man diay ka nakaapil og 
miting. Wala man kay intensyon nga maingon ani. 
Maayo na lang, giadto gyud dayon namo ang tingog sa 
chainsaw.”  ang pagpaklaro ni Ingko. Misindi sa iyang 
tabako kang Noy Teodoro.

“Lisud bitaw ning walay kalasangan. Tan-awa 
ang atong palibot, putol tanan ang mga kahoy? Hu-
rot sa mga dagkung logger; gitiwasan pa ni Pablo. 
Unsaon na lang ang atong mga tinubdan sa tubig?” 
ni Noy Teodoro.

“Mao gani, Brad nga maghisgot sa tigum karon ka-
bahin sa rainforestation.” ni Benny.  

“Rainforestation?  Unsa na?”
“Kampanya sa pagpananom og kahoy. Aron maba-

lik ang orihinal nga lasang. Kaniadto may programa 
naman kita, karon mas pakusgon pa gyud labi pa nga 
wala na gyud tay masilungan ‘ron, o, perte na kainit,” 
ni Ingko.

“Nindot gyud ana, Brad, maghimo gyud ta nursery 
sa KRB, aron kanunay may supply kita sa seedlings 
para sa atong programa.  Ug may mga tawo gyud 

ta nga iasayn nga mag-ati-
man  sa nursery og mosubay 
sa programa. Kanang mose-
guro nga naatiman gyud ang 
gitanom nga kahoy. Sa daan 
natong  programa wala ta 
maghimo og nursery ug gani 
bisan unsa na lang ang gi-
pangtanom sa atong mga   sil-
ingan nga puros ra pod com-
mercial nga kahoy.  Mao nang 
balo pod ta og husay sa mga 
nanamom og kahoy nga iba-
ligya.” ni Noy Teodoro.

“Husto. Pagkanindot sa 
imong sugyot.  Karon priority 
nato ang mga kahoy nga  fruit 
trees.  Ug mga kahoy nga mo-
pabalik sa watershed ug mga 
tinubdan sa tubig,” ni Ingko.

“Ug subli natong rebyuhon, kay morag nalimtan 
na, nga kung moputol kita og kahoy kay gamiton sa 
panginahanglan sa komunidad, kada usa ka kahoy 
nga maputol, tamnan og 20 ka kahoy.  Mao gihapon, 
bawal ang pagputol sa kahoy 30 metros gikan sa 
sapa.” ni Benny. “ Ug ang matag GB matag bulan, mo-
target og 100 ka kahoy nga itanom,” dugang ni Ingko.

“Uyon ko niana, Brad. “ ni Noy Teodoro.
“Yuna pa, Brad sa hinanali, unsaon tuod nato ang 

BISAN KAMI BATA. Sa daghang erya sa Davao de Oro (Compostela Valley kaniadto, bisan mga bata napugos nga motabang 
manginabuhi pinaagi sa pagkahoy-kahoy. Usa kini sa gipaningkamotan masulbad sa mga lugar diin gitukod ang mga KRB ug KRM.

 ... nag-logban man gani ta 
nga wala pay bagyo, samot 
na karon. Triplehon nato 

ang atong paningkamot nga 
matamnan og mga kahoy ang 
giila natong mga watershed. 
Ug samot nga mahimo tang 

igmat sa paatik sa mga dagku 
ug langyawng negosyante  

ug sa reaksyunaryong 
gobyerno sa programa nila sa 
dinagkung pagmina ug mga 

plantasyon...” 

“
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Hayag na ug hinay-hinay nang nihupay ang 
hangin. Taligsik na lang ang ulan. Nibarug si 
Eloy ug nagsusi sa iyang palibot. Nibarug pud 

ang iyang pamilya. Wala silay mailhan sa ilang nakita. 
Wala nay gatindog, balay man o kahoy o tawo. Ang 
palibot daw giagian og roundup, walay ni usa ka berde 
nga matang, murag gisilaban ang kayutaan. Pero buhi 
silang tanan, dakong pasalamat ni Minggay.

Nagsugod nag tapok ang mga tawo nga daw naa-
limungawan. Wala madugay nagsugod na ang mga 
sangpit nga nagpakitabang. Gidagan ni Eloy ug sa 
ubang silingan si Tiyo Seryo nga nalugpitan sa batang 
ang tiil. Dako ang samad ug dayon gibaat nila ni og 
nuog. Sunod-sunod na ang mga sangpit.

Usa ka pamilyahan ilalum sa ilang balay nga na-
hugmak. Ang bata nga dili makita sa iyang inahan. 
Ang hayblaron nga nalipong. Ang bana nga nagluwas 
sa kabaw pero karon dili na makatabok sa hilabihan 
ka dako nga sapa. Ang buntis nga nagahilab ang tiyan 
pero kulang pa sa bulan.

“Daghang kinahanglang tabangon,” hunahuna ni 
Eloy. Nilingi siya ug nakita niya ang batan-ong silingan 
nga si Undo.

“Do, adtoa si Ate Minggay nimo, ingna daghang sa-
maron ug tabangonon diri sa sentro. Pagdali!” iyang 
hugot nga mando.

Nibalik si Undo nga kabiba na ang ilang gamay 
ug si Minggay nagsunod, dala ang bag sa medikal. 
Si Minggay usa ka medikal sa baryo nga gibansay sa 
mga Hukbo ug gihatagan og pipila ka gamit. Nanumpa 
kini sa iyang tahas nga mosubaybay sa kahimsog sa 
iyang isig-ka-tawo ug moatiman sa mga balatian niini. 
Lakip na pud sa iyang pagpanumpa ang pag-atiman 
sa Hukbo kon masakit kini o masamaran. Nanumpa si 
Minggay nga buhaton kini tanan alang sa pag-asdang 
sa rebolusyon nga maoy molingkawas nilang mga ka-
bus nga mag-uuma.

“Si Inday na ang nag-atiman sa balay ug sa iyang 
manghud nga usa,” ingon ni Minggay. “Asa ang mga 
pasyente?” iyang sumpay.

Gitudlo ni Eloy ang mga tawo. Kon buot hunahu-
naon, ang tanan sa ilaha samdan sa bagyo, naa lay 
gamay ra ug naa puy dako-dako pud. Ang wala kaayo 
nagrabihan giingnan ni Minggay nga mangitag tubig 
aron mahugasan ang ilang mga samad ug malimpyo 
ang ilang mga lawas. Ang mga dili na katindog, iyang 
giusa-usa og hilam ug gipangtambalan taman sa iyang 
natun-an ug taman sa iyang makaya. Dinaginot kaayo 
ang paggamit niya sa mga panglimpyo kay wala nay 
masaligang hagonoy ug bayabas sa palibot. Ang anti-
biotic gireserba niya sa kinagrabihan gayud nga kaso.

“Minggay! Naay batang nalubong diri! Wa na ga-
ginhawa, patay na siguro ni!”

Dalidali niadto si Minggay sa nagsangpit. Ang bata 
gigakus sa silingan nga nakakalot niini sa lapok, ang 
inahan, naa sa kiliran kakuyapon sa kaguol ug sa ka-
kapoy.

Gihigda ni Minggay ang bata sa yuta ug dalidali 
nga gilimpyuhan ang nawong. Si Potpot man diay, usa 
sa pinakabibong bata sa komunidad. Wala na kini ga-
ginhawa ug lagum na pud. Gibutang ni Minggay ang 
iyang dalunggan sa dughan ni Potpot ug murag naa si-
yay madungog nga hinay kaayo nga pitik. Giduot niya 
iyang dalunggan. Naa gyud. Dalidali niyang giabli ang 

Si Minggay ug ang Puya sa Orokan
ni Teri Jose

Unang gimantala sa Pasa Bilis! Hulyo 2013 nga isyu. 

baba sa bata ug gikuot ang lapok nga napunsisok did-
to. Gipislit ang ilong aron igula pud ang lapok. Nihang-
gab siyag dako ug gibutang ang iyang baba sa baba sa 
bata ug nibuga og kusog.

Gitangtang niya iyang baba ug nibalik ang ha-
ngin. Nihanggab na pud siya ug gibugahan ang bata. 
Makaduha. Makatulo. Makaupat. Nagsugod nag tulo 
ang luha ni Minggay, “Pot, sige na Pot, ayaw mi biyai, 
Pot.” Ikalima. Ikaunom.

Sa ikapitong buga, niubo ang bata ug mibugwak 
ang lapok gikan sa iyang baba ug ilong. Sige siyag 
ubo. Apan nagaginhawa na siya. Gitakilid ni Minggay 
ang bata ug gihabulan sa nakita niyang sako sa kili-
ran. Wala siya nakamalay nga gialirongan na diay sila 
sa mga tawo ug paglingi niya sa mga nawong anaa 
ang mga luha ug katawa sa tumang kalipay sa usa ka 
kinabuhi nga wala damha naluwas.

“Kas!”
Sa dihang nakadungog siya sa usa sa pinakahinam 

nga sangpit sa kalibutan. Gipaningkamutan diay sa 
mga kauban nga maabot ang komunidad tungod sa 
kabalaka kon nangaunsa na ang mga tawo. Bisan tali-
wala sa ilang kalisang ug kalisud, nakabalo ang mga 
kauban nga posibleng mas nalisang ang mga masa ug 
mas naglisud. Ug tuod man gisugat sila sa mga masa 
nga daw nahuwasan sa ilang presensya.

“Kas, tabangi mig alsa aning batang!”
“Kas, ang akong mama wala pa nako nakita!”
“Kas, tugnaw kaayo!”
Nakabalo si Minggay kinsa ang iyang gipangita ug 

sa dihang nakita niya kini, iya kining gidagan ug gi-
hangop.

“Kas Bunso, nahurot gyud ang akong betadine! 
Murag naay bali si Tyo Seryo! Si Sonya nagbusog ang 
tiyan, 8 pa man siya ka bulan! Si Pot-pot, Kas, nigin-
hawa gyud pero wala pa magmata! Ang mga bata, 
Kas, unsaon nato sila?” ug padayon ang naghangos 
nga mga update ni Minggay. Paminaw niya nga daw 
batang ang gibug-aton sa naalsa sa iyang dughan sa 
dihang nakita niya ang platun medikal nga si Bunso.

“Sige, Nay, usa-usahon nato, Nay,” maoy maalam-
alamon nga tubag ni Bunso, dala na ang pag-agbay 
kang Minggay. Ug gipangtawag niini ang uban pang 
mga medikal aron madungog ang mga istorya ni Ming-
gay ug maatiman ang mga pasyente.

Sa palibot, ang ubang mga kauban nagtaud na og 
mga rinkurten ug gipangtapok ang mga tawo ilalum ni-
ini. Gihanigan og mga tabla ug mga sanga ang ilalum 
aron malingkuran nila. Nagpagawas pud sila sa ilang 
mga uga nga sinina, kay kanunay man kining naka-
putos sa selopeyn sulod sa ilang mga pak, ug gipang-
apod-apod sa mga tawo. Naa puy pipila ka kauban nga 
nakahaling na ug nagpagawas nag mga lod nga bugas, 
ambot kon asa nakakuha og uga nga kahoy panghaling.

Kalma na ang tanan ilalum sa mga rinkurten. Nagsu-
god nag kiat ang mga nainitan na nga mga bata ug ngisi 
ang mga hamtong. Nagsugod na pud ang mga istorya 
kon nag-unsa sila panahon sa kusog nga hangin ug ang 
mga kanhing makalilisang nga mga higayon, nahimo 
nang kataw-anan. Sama ni Isyot nga gilupad sa hangin 
ug maayo na lang nakagunit pa sa lawas sa lubi. O ang 
mga sinina nga gisulod ni Aning sa bag nga buslot. O 
ang balay nga niharag sa tuo dayon sa wala pero wala 
gayud natumba, nahugmak lang ang tiil. Kani tanan 
gipatuyangan sa kauban, pamaagi nga makapadayag 
ang mga masa ug maibanan ang ilang trauma.

“Tabang, Kas!”
Naay nasiplatan sila Eloy nga orokan nga kahon 

nga galutaw sa baha nga sapa. Ug taliwala sa nag-
haguros nga sapa, klaro kaayo ang tiyabaw sa usa ka 
puya. Lisud kani languyon pero nagsulod na si Eloy 
sa sapa ug gigunitan na lang siya sa usa ka kauban, 
si Kas Erning. Abtik nga nisumpay ang ubang mga 
masa ug kauban hangtud naabot ni Eloy ang orokan. 
Delikado ang kahimtang nila sa kakusog sa sapa ug sa 
mga naanod nga butang pero nabira ra sila pabalik sa 
sabang sa hiniusang kusog sa masa ug kauban.

Naa gyuy bata ang sulod sa kahon nga plastik. Wala 
pay tuig, sa banabana ni Kas Bunso. Namula na kinig 
tiniyabaw, posible sa katugnaw ug sa kagutom, inosen-
te sa mga panghitabo sa iyang palibot. Naggunit na 
si Minggay og uga nga nuog. Gialsa niini ang bata ug 
dungan ang katingala kon kang kinsa kaha ning anak. 
Hilum kaayo ang mga tawo nga nag-alirong sa bata 
ilalum sa rinkurten.

“Sa sunod gani, Kas Erning, ayaw ko guniti intawon 
sa akong hawak kay gidkanon kaayo ko!” reklamo ni 
Eloy. Ug nabuhian ang usa ka kolektibong hagakhak 
sa kalipay sa mga tawo nga nagduyog sa pag-atubang 
ug milampus batok sa pinakakusog nga bagyo sa ka-
saysayan.

Sa gawas, hinay-hinay nang nilurang ang ulan ug 
nigimaw na ang kainit sa adlaw.

Gipaningkamutan diay sa mga 
kauban nga maabot ang komunidad 
tungod sa kabalaka kon nangaunsa 
na ang mga tawo. Bisan taliwala sa 

ilang kalisang ug kalisud, 
nakabalo ang mga kauban nga 

posibleng mas nalisang ang mga 
masa ug mas naglisud.

“
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(Editors’ Note: Pila ka bulan hu-
man sa bagyong Pablo, nagsuroy 
ang staff sa Pasa Bilis! sa mga 
baseng gerilya sa rehiyon aron 
makisayod kung unsa nay ka-
himtang sa mga masa ug eryang 
labing naigo sa kalamidad. Usa 
sa pinakasadya mao ang pakig-
kukabildo sa usa ka aktibistang 
masa sa Barrio X. Taliwala sa 
usa ka halapad nga humayan, 
narecord sa PB ang mosunod 
nga pakighinabi.)

Pasa Bilis! (PB): Maayong adlaw 
kanimo diha Tay, kumusta mo tanan 
dinhi?

Tay Binong (TB): Uy, maayong 
adlaw pod diha kanimo Dong. Maayo 
kay nakasuroy ka diri sa among lugar. 
Nangape na ka?

PB: Oo Tay ganina sayo. Wala pay 
ikaduha, hehe. Si Nanay, asa diay siya 
karon?

TB: Tua lagi gisuroy ang mga kaba-
bayen-an para sa ilang tigum, kamulo 
ming tanan karon diri aron maplastar 
ang mga gimbuhaton aron makaba-
ngon gyud sa kadaut sa bagyu... Sa 
karon, hinay-hinay mibangun pinaagi 
sa among organisasyon.

PB: Kining mga balay ninyo dinhi 
karon kamo na ang mi-repair?

TB: Kami na gyud. Pero syempre, 
gitabangan mi sa mga kauban. Ang 
tibuok kapunongang masa nagtinaba-
ngay alang niini... Bisan og temporaryo 
lang usa among panimalay kay unahon 
sa gyud namo og sulbad ning makaon. 
Produksyon ba. Aron masulbad namo 
ang kagutom. Kini man ang among na-
sabotan sa asembliya.

PB: Asembliya?
TB: Kanang panagtapok sa mga 

tawo sa baryo aron hisgutan unsaon 
pagsulbad ning katalagman. Ning gra-
beng kagutom. Asembliya kini sa or-
ganisasyon namong mag-uuma dire sa 

Molihok mi hangtud makab-ot namo 
ang tinuod nga pangandoy sa mga kabus!

PAKIGHINABI TALI SA USA KA AKTIBISTANG MAG-UUMA

baryo–ang HOM sa PKM.
PB: HOM sa PKM?
TB: Hingpit nga Organisasyong 

Masa kon HOM dinhi sa kabukiran. 
Ang PKM Pambansang Katipunan ng 
mga Magsasaka. Hala, taga Pasa Bi-
lis! ka, nganong wala man ka nasayod 
niini? Bitaw, Dong, kini ang kapuno-
ngan nga nagatuki sa kahimtang ug 
kun unsaon pag-atubang ang problema 
namong mga mag-uuma. Pananglitan, 
kining pag-ayos sa among komunidad 
human sa Pablo.

PB: Nindot gyud kaayo Tay nga may 
gahum na gyud ang mga kabus. Makita 

ang kalamboan ug paspas nga pagba-
ngun sa kadaut sa bagyu.

TB: Oo bunga kadto sa kampanya 
nato human sa bagyu nga sulbaron 
ang kagutom kay hagba man gyud 
ang mga pananom, ug dili kasaligan 
ang gamayng relief gikan sa gobyerno. 
Gamay ra man gyud ang miabot dinhi. 
Ingon sa radyo daghang nagdonar, pero 
wala man gyud among nadawdaw. 
Gibulsa seguro sa goberno. O ni Dinky 
Soliman, kadtong taga DSWD. Unya, 
ang gihimo namo, isip paneguro, nag-
lunsad gyud kami og kampanya sa lu-
song ug komunal.

PB: Tuod, kining inyong eskuwela-
han?

TB: Oo, nangapalid pod na adtong 
bagyu. Diha man unta mi mutago, peru 
gipalid pod. Human sa bagyu, sa tigum 
sa kapunungan, usa gyud ang skul nga 
gihatagan namo og prayoridad nga 
marepair dayun. Migahin gyud kami 
og mga tawo ug adlaw aron matutukan 
ang pag-repair niini aron dili mabalda 
ang pag-eskuwela sa mga bata. Gipa-
nguluhan kana sa komitiba sa edu-
kasyon sa kapunungan.

PB: Kadtong babae didto sa may 
balay, morag may dala lagi siya nga BP 

set ug uban pa?
TB: Si Rima kadto, Dong, siya ang 

nangulo sa komitiba sa panglawas. 
May tigulang man gyud diha nga 
ilang giatiman ug gimonitor ang BP. 
Subling naglunsad na pod og pinamu-
bong treyning medikal ang mga kau-
ban sa han-ay sa masa aron maka-
kumpas sa kampanya sa panglawas. 
Aron malikayan ang grabeng pagsakit 
sa kabataan. Sila usab ang nanguna 
nga mobuhat og mga CR ug kahibalo 
ug pananom sa mga herbal, paghimo 
og mga cough syrup ug uban pa.

PB: Sa ato pa, function gyud diay 
ang mga sub-komite sa inyong kapu-
nongan, Tay?

TB: Kana gyud among gipaning-
kamotan, Dong. Amoang gipakusgan 

karon ang kampanya sa pagdepensa. 
Nakatutok diri ang yunit sa milisyang 
bayan. Kusog man gud ang estorya nga 
mosulod lagi daw ang mga dagku ug 
langyawng minahan ug mga planta-
syun. Aduna man sila gipaari diri nga 
mga surbeyor. Dili kami mosugot ining 
tanan. Dili kana ang among interes, in-
teres kana tanan sa mga negosyante ug 
gobyerno sa mga adunahan. Tungod 
ana, Dong, nakadungog na sad kami 
nga mosulod daw ang mga militar, aron 
mo-klering. Sundalo gyud diay ang AFP 

Unang gimantala sa Pasa Bilis! 
Hulyo 2013 nga isyu. 

MGA POST-HARVEST NGA 
PASILIDAD. Sa lain-laing dapit 
sa rehiyon atol sa kampanya sa 
rehabilitasyon, kabahin sa programa 
sa mga KRB ug KRM ang pagtukod 
og mga pasilidad sama sa galingan 
ug solar dryer. Sa pikas bahin, lagsik 
nga gilunsad ang mga kampanya 
sa pagpakunhod sa singil sa 
pagpagaling og humay ug mais 
ug pagpataas sa presyo sa palit sa 
produkto sa mga mag-uuma ug 
Lumad.

Kusog man gud ang 
estorya nga mosulod lagi 

daw ang mga dagku ug 
langyawng minahan ug 

mga plantasyun... Dili kami 
mosugot ining tanan. Dili 
kana ang among interes, 

interes kana tanan sa mga 
negosyante ug gobyerno 

sa mga adunahan.

“
atong pagkaon? Di man diay kita mak-
abaligya sa mga natumbang kahoy?” ni 
Noy Teodoro.  

“Nasulbad na kana, Brad. Ang tanan 
nga moapil sa komunal ug lusongay, 
maoy prayoridad nga makadawat og 
rasyon nga pagkaon. May mga iskedyul 
na sila, busa ayawg dugay sa pagpalista 
ug pagsalmot ha,” ni Ingko.

“Salamat, Brad! Sa makausa pa man-
gayo ako og pasaylo,” ni Noy Teodoro. 

“Sublion nako, Brad, nag-logban 
man gani ta nga wala pay bagyo, sa-
mot na karon. Triplehon nato ang atong 
paningkamot nga matamnan og mga 
kahoy ang giila natong mga  watershed. 
Ug samot nga mahimo tang igmat sa 
paatik sa mga dagku ug langyawng ne-
gosyante  ug sa reaksyunaryong gobyer-
no sa programa nila sa dinagkung pag-
mina ug mga plantasyon,” ni Ka Ingko.

“Husto gyud ka, Brad. Dili lang 
ang karon ang atong  tan-awon kung 
dili lakip usab ug labaw sa tanan ang 
ugma!” ni Noy Teodoro.

“Na, hala di na ta maglangay, perte 
man diay ka-importante ning atong his-
gutan, di basta-basta!” ni Oring nga mi-
kuha sa iyang mga gamit ug  miuna-una 
og lakaw.

“Hayag kaayo ang atong ugma!” ni 
Noy Teodoro. Wa kapugngi ang iyang 
kadasig.

Dungan silang nanglakaw aron mo-
tambong sa asembliya sa baryo.

Unang gimantala sa Pasa Bilis! 
Marso 2015 nga isyu.

MOLIHOK MI GIKAN SA P. 9Kinutlo gikan sa pamahayag nga 
“Unang tuig sa anibersaryo sa 

Bagyong Pablo gimarka sa hingpit nga 
kapakyasan sa rehimeng US-Aquino,” 

NDF-SMR, Disyembre 4, 2013.

Nanglimbasog ang 
rebolusyonaryong          
pwersa ug Bagong 

Hukbong Bayan sa pagpangulo sa 
Partido Komunista ng Pilipinas sa 
pagseguro sa komprehensibong 
pagbangon sa mga apektadong 
base ug sonang gerilya. Napatig-
babawan sa gatusan ka libong 
rebolusyonaryong pwersa ug 
ilang mga pamilya ang epekto 
sa Bagyong Pablo dili tungod sa 
tabang sa reaksyunaryong estado, 
apan tungod maisugon silang 
nakigbisog ug nagpundar-balik sa 
ilang mga komunidad, umahan ug 
kalasangan. Paspas ug kaylap nga 
gitukod sa mga rebolusyonaryong 
pwersa ug mga membro sa Partido, 
kuyog sa mga yunit sa BHB, ang 
mga organo sa pulitikanhong 
gahum sa tumong nga epektibong 
tubagon ang epekto sa bagyo.

“

K IS FOR KAHOY GIKAN SA P. 9
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Klaro ug praktikal man ang disenyo 
sa mga kauban sa paggiya kanamo kun 
unsaun ang pagbangun gikan sa bagyo, 
dili lang sa hinanali kun dili sa lahutay. 
Sa among diskasyun, ang mga prutas sa 
kakaw, kape ug rambutan, motubo na-
man human sa duha ka tuig. Didto nanu-
kad ang among unang duha ka tuig nga 
plano sa rehabilitasyun. Unsa pa kaha 
ang buyo-buyo ug mga saging? Unom ka 
bulan pwede na maduyanan ang buyo-
buyo ug malung-ag na ang mga saging 
karnaba. Pwede na sad masilungan.

Didto nanukad ang among disenyo 
sa pagbangun o rehabilitasyun sa mga 
umahan, prutasan ug kakahuyan o re-
forestation. Ang reforestation pangu-
nahan sa milisyang bayan ug HOM sa 
kabatan-onan sa among komunidad. 
Tanuman kadtong mga paborableng 
lugar nga tinubdan sa tubig. Manga-
lap ug patubuon tong mga lumad nga 
kahoy sa lawaan ug almasiga. Nindot 
usab ang paghimo og mga nursery para 
sa prutas ug kahoy sama sa gihimo sa 
ubang yunit sa mga hukbo.

Sa among mga tigum sa sangay ug 
organisasyong masa, daghan pa gyud 
ang mga praktikal nga mga sulbaron sa 
rehabilitasyun sa mga umahan, sama 
sa mga gamit panguma ug kawalay 
semilya para sa kolektibong panguma, 
apan nagkahiusa kami nga bisan unsa 
ang gamit nga makakubkub, kadto usa 
ang gamiton, bisan unsang semilya ang 
madawdaw kadto ang unahun. Walay 
limit sa moapil sa komunal—bata, tigu-
lang, hamtong, baye ug laki.

Total may attendance ug workpoints 
man para makita ang bahinay sa ka-
hago panahon sa ani. May igahin kami 
nga porsyento sa among abot para sa 
semilya ug porsyento para sa pangina-
hanglan sa among organisasyon, may 
igahin pod kami sa pang-emergency nga 
panginahanglan sa komunidad ug ang 
porsyento aron bahinon sa indibidwal.

Unang arangkada namo sa komunal, 
gidasmagan namo ang tulo ka ektarya 
ug sa ika-upat ka adlaw ra nagtanum na 
mi og humay. Ang midasmag sa uma, 
naa sa 60 ngadto sa 100 ka tao. Bibo uy. 
Bisan nagkutoy ang tiyan!

Mayo puhon, adto mo diri sa among 
komunidad, maayo man ang tubo sa 
among humay. Hinaut makabisita mo. 
Makita ninyo sa among komunidad, hu-
man sa bagyo nibarug ang nakigbisog 
nga katawhan. 

Kini ang kaayuhan kung organisado 
ug nakigbisog kita ilalom sa proletarya-
dong giya ug pagpangulo. Naa pa kami 
disenyo, plano ug mga klarong kab-uton 
nga resulta sa panglawas, edukasyon, 
ug kulturang aspeto. Tinuod lisud ug 
kumplikado, apan sa kalisdanan, tam-is 
ang kadaugan.

* SP - Sanga sa Partido sa Lokalidad
* KRB - Komiteng Rebolusyonaryo sa 
Baryo

PAGLIHOK GIKAN SA P. 7

BUKID SA DAVAO DEL NORTE—Hu-
man sa pila ka oras nga daw pagtuyok-
tuyok ug paglatas sa mga bungtod, sa 
dili kaayo hilayo, malantawan na ang 
hayag nga suga sa venue.  Ug sa distan-
syang sapa lamang ang gilay-on ma-
dunggan na ang kabibo sa lugar—mga 
katawa, mga palakpak ug syagit pampa-
dasig sa mga masa ug kauban. 

Bisperas  pa sa anib, daw kumbera 
sa pista na tungod sa kabibo ug kada-
sig sa masa ug mga kauban.  Daw pista, 
dili pa tungod sa baboy ug kabaw nga 
gipatumba sa selebrasyon; apan pista 
gayud sa mga kadaugan ug sa malam-
pusong paglatas sa mga kalisdanan ug 
pag-ekspan sa base, usa ka tuig human 
sa hapak  sa Bagyong Pablo nga gikam-
balan pa sa grabeng kuso-kuso sa lihok 
sa kaaway dinhing dapita. 

Way tulganay. Bisan alas dose na 
tungang gabii pagtungtong sa petsa 26, 
lanog pa gihapon ang mga katawa ug 
kabibo. Bak to bak man gud ang  activi-
ties nianang gabhiona—liga sa basket-
bol nga gisalmotan sa kada team sa pito 
ka KRB ug sa team sa mga hukbo;  ug 
mass wedding sa pito ka pares nga nag-
pakasal sa Partido. 

Pagka-kaadlawon sa petsa 26, labaw 
nga nagkabibo dihang gisindihan ug gi-
palupad ang kwarentay-singko ka Parol 
didto sa basketbol court.  Ingon pa sa usa 
ka masa nga nagkara-kara og pukaw sa 
iyang igsoon, “Dali! Pagmata! Gwapo 
gyud kaayo! Murag mga aninipot ang 
mga suga nga nanglupad!”  Dala pahi-
yum, tutok sa mga Parol, ug palakpak 
nga giduyogan sa tugtog sa naglanogla-
nog nga tambol.

Ingon sa kauban, simbolo ang ma-
ong mga Parol sa kinabuhi ug bug-os 
nga pakigbisog ug sa hayag nga kaug-
maon sa rebolusyon.  Tuod, 45-anyos na 
ang Partido!

Pormal nga gisugdan ang ika- 45 nga 
anibersaryo sa Partido dinhing dapita 
pinaagi sa paghatag og parangal sa mga 
martir nga migahin sa ilang kinabuhi 
alang sa rebolusyon. Dinuyogan sa mga 
awit ug mga pasundayag, gisaludohan 
sa mga masa ug kauban ang mga martir 
tungod  sa pinakataas nga sakrispisyo 
nga ilang nahatag—ang paghalad sa 
ilang kinabuhi.

Human sa Parangal sa mga Martir, 
gisunod dayon ang program para sa 
anib. Pinaagi sa mga kanta ug pasun-
dayag nga gi-present sa mga kauban ug 
masa, gihulagway ang pangdaugdaug 
ug pakigbisog sa mga masa; ang mga 
kalisdanan, pagbarug ug mga kadaugan 
sa mga masa ug kauban aron labaw 
pang palapdon ang base ug padayong  

45 ka Parol sa Anib sa Partido!
ni Viel Santos iasdang ang rebolusyon. Human sa pro-

grama, nagpadayon ang liga sa basket-
bol ug ang uban pang parlor games. 

Hangtud gabii ang selebrasyon.  
Lain-laing pasundayag ang gipresenta 
sa matag KRB pagkagabii. Ug human 
sa taas nga listahan sa presentation, gi-
muntar ang dakong sinehan alang sa 
film viewing sa mga bidyo sa reb.

Sa saysay  sa usa ka kauban, giin-
gon niining, bisan giunsa pagkuso-kuso 
sa lihok sa kaaway ang base, wala kini 
nakapugong sa pag-ekspan sa bager ug 
sa pagpadaghan sa mga sampa ug mga 
partidista.

Hinuon brigade operation ang gil-
unsad sa kaaway dinhing bukira. DRC 
size ang gibubo nga kaaway sa tibuok 
tulo ka front dinhi sukad niadtong      
Hulyo. Apan wala kini nakapatay-og sa 
mga kauban ug sa base. Ingon sa kau-
ban, “Sa kadaghan sa kaaway nga ni-
abot sa erya, gi-105 nami, gihulogan na 
mi og bomba sa ilang bronco,   ug bisan 
walay kaonay, ni-survive gihapon ang  
mga kauban. Tungod makita ug mabati 
sa mga kauban ang walay kapuol ug ku-
kahadlok nga suporta sa mga masa.  Da-
kong tampo gayud sa pagbarug sa mga 
hukbo ang lapad nga suporta sa masa!”

Tuod, taliwala sa brigade operation 
sa kaaway, 22 ka TOs ang giatbang sa 
mga kauban. Wala nagsilbi sa gerilyang 
pakiggubat ang subsob nga operisyong 
militar ug superyoridad sa kagamitan 
ug treyning sa mga kaaway.  

Kwarentay-uno ang kaswalti sa pa-
sistang tropa; samtang upat ang namar-
tir sa mga kauban. Gani sa tuig 2013, 
dunay duha ka platun sa mga Hukbo 

ang bag-ong natukod dinhi nga sub-
rehiyon.

Samtang aktibong giatubang sa mga 
Hukbo ang pasistang tropa, padayon 
usab nga nagpalapad sa base ang mga 
kauban. Niining tuiga, 16 ka KRB ang 
natukod. Nakatukod usab og KRM.  

Nahimong yawe sa pagpundar sa 
baseng masa ang pagpalig-on sa gimbu-
hatong ekonomiya sa mga masa—ang 
produksyon pinaagi sa lapad nga mga 
lusong komunal, ug mga anti-pyudal 
nga kalihukang masa. Gani pinaagi sa 
kampanya sa mga kauban alang sa pag-
ban sa logging ug pagduso sa “pagkaon 
sa tugkaran”, dali usab nga naigpawan 
sa mga masa dinhing dapita ang kalis-
danan human sa hapak sa Bagyong Pab-
lo. Ang uban nga KRB, pipila na naka-
harbis sa ilang mga pananum; samtang 
dunay uban usab nga excited na nga ma-
ka-harvest sa ekta-ektarya nilang mais, 
gulay ug prutas. 

Apan yawe sa pagpalihuk sa lapad 
nga masa ang pagpadaghan sa mga par-
tidista sa han-ay sa mga organisasyong 
masa. Ug sa 2013 duha ka sub-seksyon 
committee ang natukod dinhi.  “Nag-
kadaghan na gayud ang mga partidista 
nga nagaasdang sa reb,” ingon pa sa 
kauban.

Tuod, pakyas gayud ang reaksyonar-
yong gobyerno sa iyang Oplan Bayani-
han ug sa pagpulpog sa kalihukan. 

Sama sa 45 ka Parol nga gipalupad 
pagsubang sa adlaw sa anib sa Partido, 
tin-aw ang hayag nga kaugmaon sa re-
bolusyon ngadto sa kadaugan! 

Unang gimantala sa Pasa Bilis! 
Marso 2014 isyu.
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sa mga adunahan... Ug kini angay pa 
gyud namong ipasabot sa among mga 
myembro. Isip chairman sa HOM, siem-
pre kinahanglan gyud nga mapasabot 
nako ang mga tawo.

PB: Dugay na gyud ning inyong 
HOM, Tay?

TB: Dugay-dugay na sab. Natukod 
ang HOM-PKM sa among lugar human 
matibuok sa tigum sa SPL nga halos 
tanang mag-uuma sa among lugar na-
organisa na. Paspas nga napahugop 
namo ang among mga kabanay tu-       
ngod nahiusa ug napalihok namo sila 
sa komon namong interes ug pakig-
bisog nga nagahulga sa among pa-
nginabuhian batok sa usa ka dakung 
mangingilog og yuta. 

Dugangan pa kadtong CADC* nga 
programa sa NCIP.* Pagtukod og mga 
tribal nga sa esensya pagpangilog og 
yuta para mabulahan ang dagkung 
minahan ug mga plantasyun. Nahiusa 
namo niining panahona ang 122 ka 
bobong nga milangkob sa halos 500 ka 
lumulupyo sa among lugar. Komon ang 
among interes nga madepensahan ang 
among yutang kabilin... 

Niining panahona usab, tungod sa 
kalagsik sa kalihukang masa, natukod 
namo ang sektoral nga organisasyon sa 
kababayen-an, ang HOM-MAKIBAKA* 
ug sa kabatan- onan, ang HOM-KM* 
nga milangkob usab sa mga batan-ong 
mga lalaki ug babae gikan 13-35 anyos.

PB: Wala gyud masayop ang mga 
masa nga mipili nimo isip tsirman, Tay.

TB: Uy, hehe. Tsirman ra ku, buot 
ipasabot suluguon sa katawhan aron 
mopaniguro nga maimplementar ang 
mga plano, ug mapalihok ang among 
ginsakpan.

PB: Lisud ba ang mamahimong tsir-
man, Tay?

TB: Dakung hagit gyud. Kunot na-
man daan kog agtang, hehe. May puti 
na sad nga buhok. Matag karon ug unya 
gyud nakatutok aron maka-troubleshoot 
sa mga problema ug bara sa pagpatu-
man sa mga gimbuhaton. Ilhon gyud 
kanunay nga may atrasado ug abante 
bisan sa han-ay sa mga nangulo. 

Kun wala ang suporta sa mga gin-
sakpan, mamahimo ra mig nag-inusa-
rang tukog, dali ra mabali. 

Apan kay nagkahiusa man ang gin-
sakpan ug nangulo sa kapunungan sa 
iyang interes ug baruganan, sa giya 
ug suporta sa mga kauban, bisan unsa 
pang bagyung moabot, payts ra! Hang-
tud naa pay problema, magpadayun 
kami sa pagrebolusyon.

*CADC - Certificate of Ancestral Do-
main Claim
*NCIP - National Commission on In-
digenous People
* MAKIBAKA - Malayang Kilusan ng 
Bagong Kababaihan
* KM - Kabataang Makabayan

Sa pikas bahin, wala nahuman 
ang kalihukang mag-uuma sa re-
hiyon sa pagpaningil sa kriminal 
nga kawalay pagtagad sa reaksyu-
naryong gobyerno taliwala sa ka-
lamidad. Gidala sa masa ang ilang 
panaghiusa ug kalihukan ngadto 
sa mas taas nga ang-ang: ilang gi-
tukod ang gobyerno sa katawhan. 

Pid-an ka libo nga mga mag-
uuma ug Lumad ang gilangkob sa 
daghang mga komiteng rebolusyo-
naryo sa ang-ang baryo ug muni-
sipyo samtang midaghan og gatu-
san ka pilo ang natukod nga mga 
rebolusyonaryong organisasyong 
masa. Sa halos tanan ug lain-laing 
ang-ang niining mga organo ug 
organisasyon anaa ang aktibong 
pagpangulo sa kababayen-an ug 
kabatan-onan. 

Gatusan ka ektarya ang giab-
lihan alang sa komunal nga 
produksyon alang sa ekonomiyang 
sarang-sa-kaugalingon. Kaylap 
nga gipatuman ang mga programa 
sa edukasyon, panglawas ug kul-
tura. Labaw sa tanan, gatusan ka 
mga masa ang misampa sa Pu-
lang hukbo aron mopanalipod sa 
kadaugan sa masa.  

Sa hawanan sa panagbangi 
sa hut-ong

Ang pagpakusog sa kalihukang 
mag-uuma sa dalan sa agraryong 
rebolusyon ang usa sa mga hina-
naling hagit sa tanang rebolusyo-
naryo sa atong rehiyon. Ang atong 
bahandianong kasinatian sama 
niadtong panahon sa bagyong 
Pablo ug sa kalihukang mag-uu-
ma nga gibunga niini nagpakita sa 
atong hait nga paghupot sa inisya-
tiba aron dal-on ngadto sa hawa-
nan sa panagbangi sa hut-ong ang 
lain-laing nagatumaw nga obheti-
bong kahimtang. 

Pinaagi lang sa paglunsad og 
mga militanteng kalihukang masa, 
sa bisan unsang porma, sa bisan 
unsang isyu, sa bisan unsang ka-
himtang, makita sa hut-ong linu-
pigan ang kamangtas ug kadunot 
sa malakolonyal ug malapyudal 
nga katilingban ug kasakto sa pag-
lunsad sa gubat sa katawhan. 

Sa atong pag-atubang sa bag-
ong dekada, kinahanglang subli 
natong padilaabon ang rebolusyo-
naryong tradisyon sa militanteng 
kalihukang mag-uuma nga nakita 
ni Kaubang Mao sa Hunan niad-
tong 1927 ug mitay-og sa atong 
rehiyon niadtong 2012 ug misunod 
nga katuigan.   

 Unang gimantala sa Pasa Bi-
lis! isyu, Oktubre 2021.
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HAMPAK SA BAGYONG PABLO GIKAN SA P. 3

SI NONG DANIEL, ANG KOMUNAL UG ANG MILISYA GIKAN SA P. 8

sabo ang mga lokal nga dagkung burge-
syang kumprador sama nila Valderama, 
Alcantara ug Andres Soriano sa PICOP.

Pipila ka adlaw sa wala pa mohas-
mag ang bagyong Pablo, si Noynoy 
Aquino napikon nga miingon, “dili kini 
ti-aw-ti-aw lang,” dihang wala dayon 
misugot ang mga katawhan nga mobak-
wit. Atong tin-awon dinhi nga inay ba-
sulon ang katawhan, angayang molihok 
dayon siya sa pagbakwi sa iyang luag 
nga palisiya kalabot sa mina, logging ug 
agri-bisnis nga mga plantasyon. 

Sa pagpasa sa EO 79, ang maki-usa 
ka bahin nga Mining Act of 1995 gi-
pasamot ug mibutyag lang sa pakig-
kunsabo sa gobyernong Aquino sa mga 
langyawng kapitalistang monopolyo 
nga mga kumpanya sa kaalautan sa ka-
tawhan nga sumala pa iyang gialagaran 
ug sa unogan sa katawhan sa kalibutan.

Dili tiaw-tiaw lang kung ang ka-
tawhan miawhag sa hinanaling pag-
undang sa operasyon ug pagpahawa sa 
dagkung mina sama sa Xstrata-SMI sa 
mga utlanan sa South Cotabato, Davao 
del Sur ug Sultan Kudarat; Toronto Ven-
tures, Inc. sa Zamboanga Peninsula; 
Taganito Mining Corporation, THPAL, 
PGMC, Phelix Mining ug SRMI tanan sa 
mga probinsya sa Agusan-Surigao, nga 
tin-aw nga hulga sa mga komunidad sa 
Lumad, Moro, mag-uuma ug mangingis-
da sa mga apektadong erya. Tin-aw nga 
dili ti-aw-ti-aw dihang ang katawhan 
misupak ug nag-awhag sa pag-undang 
sa pagpalapad sa mga plantasyon nga 

gipanag-iya sa Dole, Del Monte ug Sumi-
fru, nga maoy hinungdan sa halapad nga 
pagdahili sa yuta ug ubang timailhan sa 
pagkadaut sa kinaiyahan. Dili tiaw-tiaw 
dihang ang US, China ug ubang imper-
yalistang nasud padayong nagdumili sa 
pagpirma sa Kyoto Protocol nga nagtu-
mong sa dakung pagpakunhod sa car-
bon nga ibuga sa kahanginan.

Sa mga nangaging dekada, ang 
Davao ug Bukidnon sulagma lang nga 
maigo sa bagyo. Apan, dinasig sa way 
katagbaw nga kahakog alang sa sobra 
kaayong ganansya, ang imperyalista ug 
lokal nga nagharing hut-ong nagtina-
bangay sa pagmugna sa kahimtang nga 
nag-usab sa klima sa kalibutan. 

Busa, nag-awhag kami sa katawhang 
Pilipino sa pagpakusog sa kalihukan 
sa pagpaundang sa imperyalistang 
pagmina, logging, ug agri-bisnes nga 
plantasyon karon na. Kinahanglang 
maghiusa ang katawhan sa kalibutan 
alang sa pagpaundang sa imperyalista 
sa pagpainit sa atong planeta. Kina-           
hanglang kita magmalig-on ug molihok 
na aron dili kawang ang tanan, sa dili 
pa modangat ang mas kusgan pa sa 
bagyong Pablo ug hurricane Sandy nga 
miigo sa New York City, USA, ug papaon 
kitang tanan hangtud sa kahangturan!

Maghiusa ug luwason ang    
kinaiyahan!  

Maghiusa ug makigbisog batok sa 
dinagkung pagpangawkaw sa atong 
kinaiyanhong bahandi sa imperyalis-
ta ug lokal nga nagharing hut-ong!

Molabay lang. Moadto didto sa bukid. 
Tanang bukid may NPA,” ang ingon sa 
usa ka masa nga kuyog ni Nong Daniel.

“Mao gani nga diri mi mopondo tali-
wala ninyo aron di mi mahilabtan sa 
mga NPA,” sa sundalo.

“Bawal man na sa CARHRIHL*, Sir. 
Gihimo mi ninyong taming. Manubag 
gyud mo. Bawal gyud ang pagpondo sa 
mga sundalo sa mga komunidad,”  sa usa 
ka dalagang masa nga miyembro sa aso-
sasyon. Wa na kapugong.

“Wala mi pakialam anang CARHRI-
HL, kasuhi lang mi.” tubag sa sundalo.  

“Nong, nakasabot na kaha ang mga 
tawo?” pangutana sa mga masang nag-
panon uban ni Daniel. Miyango siya, 
puno sa determinasyon.

Nakita sa mga masa nga nagsige pa 
og pangatawa ang mga sundalo. Giban-
dalan ang dingding sa barangay hall nga  
“NPA pisot!” Nanggitaod ang mga sun-
dalo sa ilang duyan human nakakaon.  

Ang mga tawo sa komunidad, nasa-
yod na sa ilang buhaton. Kadtong usa ka 
inahan ginerbiyos, nagkalibanga. Gipa-
hilot nila ug giakyuhan.  Kompleto ang 
komunidad sa mga medic.

“Safe pa ta, over.  Manok manok na mi 
diri.  Dali na mo diri kay stage 2 na ta sa 
atong program.”

“Roger, paabuta lang mi. Dagku ang 

mga kahoy nga naa diri natumba sa 
among giagian.”  Ang tingog sa vhf radio 
sa mga sundalo.

Hinanok nga natulog ang mga sundalo 
sa barangay hall. Gipangkapoy. Lima ka 
adlaw na diay silang walay tarong tulog.

Kadlawon, hinayhinay nga nanga-
naog ang mga masa sa ilang mga payag. 
Si Nong Daniel, naa sa unahan. Bitbit 
ang mga bata, kuyog ang mga tigulang. 
Hinayhinay nilang gisubay ang dalan 
paingon sa lungsod. Tama-tama mga alas 
sais sa buntag moabot na sila sa lungsod. 
Ipasibaw nila sa publiko ang ilang ka-
himtang. Dulom. Pero mas dulom kung 
magpabilin sila sa ilang komunidad ku-
yog ang berdugong mga sundalo.

Pak! Pak! Pak! Boom! Boom!
Madungog pa ni Nong Daniel ug 

mga masang namakwit ang buto-buto. 
Sila na to, sila na!  Sikretong mipahiyom 
si Nong Daniel ug mga masa. Dasig sila 
nga nagbaktas. Nabanatan na gyud ang 
mga pasistang kaaway nila Kas Karding, 
ang iyang igsuon nga maoy milisya sa 
komunidad.

Unang gimantala sa Pasa Bilis!  
Abril 2015 nga isyu.

*CARHRIHL - Comprehensive 
Agreement on the Respect for Human 
Rights and International Humanita-
rian Law



Ang Hunan, Bagyong Pablo ug ang 
militanteng kalihukang mag-uuma

Sama sa nahitabo 
sa Hunan, gitay-og sa mga 
mag-uuma sa rehiyon ang 

komportableng tungtunganan sa 
nagharing hut-ong.

“

Otsentay-singko ka 
tuig ang gintang sa 
imbestigasyon ni 

Kaubang Mao Zedong sa 
kalihukang mag-uuma sa 
Hunan niadtong Marso 1927 
ug sa makasaysayanong 
militanteng kalihukang 
mag-uuma nga nahimugso 
human gihapak sa bagyong 
Pablo ang Southern 
Mindanao niadtong 
Disyembre 2012.

Atong gibalik-lantaw niini nga 
serye sa mga artikulo ang mga 
kadaugan nga nakab-ot sa mga 
mag-uuma sa Hunan ug ang mga 
kalisdanan nga ilang giatubang 
taliwala sa pagsaway batuk sa 
ilang mga asosasyon. Tibuokon 
nato ang serye pinaagi sa pag-
lambigit sa kasinatian sa mga 
mag-uumang gidayeg ni Kaubang 
Mao ngadto sa kasinatian sa mga 
biktima sa bagyong Pablo nga na-
himong inspirasyon sa uban pang 
biktima sa mga kalamidad sa lain-
laing rehiyon sa nasud. 

Magpakabana 
sa kaayohan sa masa 

Sa misunod nga mga bulan hu-
man sa bagyong Pablo, gipakita 
sa masa sa atong rehiyon nga 
inay magpapildi sa kahimtang, la-
bawng sakto nga mag-lunsad og 
militanteng kalihukang mag-uuma 
dili lang aron mopatigbabaw sa 
kalamidad apan aron ipaabante 
ang gubat sa katawhan.

Giunsa nato kini? 
Sama sa mga asosasyon sa 

mag-uuma sa Hunan, hait natong 
gipunting ang yaweng isyu sa 
yuta aron palihukon ang liboan ka 
masa alang sa rebolusyon. Sakto 
natong gilambigit ang problema 
sa kawad-ong bunga sa kalami-
dad ngadto sa batakang problema 
sa pyudalismo. 

Epektibo natong gigunitan ang 
rebolusyonaryong linyang masa 
diha sa paglunsad og makuting 
katilingbanong pakisusi, pag-or-
ganisa sa kabus nga mag-uuma 
ug pagpalihok sa pinakalapad 
nilang ihap sa lain-laing porma 
ug pamaagi. Sa atong kasinatian, 
susama sa natuki ni Kaubang 

Mao sa Hunan, nahimong gam-
hanan ang rebolusyonaryong or-
ganisasyon sa mga kabus nga 
mag-uuma aron makab-ot ang 
mga bantugang kalamposan.

Kontra-rebolusyong teorya
Ang pagsupak sa mga mag-

uuma nga dawaton ang naandang 
“mentalidad sa pagka-biktima” ug 
magpakiluhod aron mahatagan og 
hinabang nagpakita sa militanteng 
diwa atubangan sa kalamidad nga 
wala sukad nasinati sa nagharing 
hut-ong sa atong rehiyon. Sama 
sa nahitabo sa Hunan, gitay-og 
sa mga mag-uuma sa rehiyon ang 
komportableng tungtunganan sa 
nagharing hut-ong.

“Mga kawatan! Mga manglu-
lungkab!” Mao kini ang mga pa-
sangil batuk sa mga biktima sa 
bagyong Pablo dihang ilang gi-
kumpiska ang gatusan ka mga 
sako sa bugas ug uban pang relief 
goods nga gipundo lang sa rehi-
yunal nga opisina sa DSWD sa 
Davao City. 

Human gisaaran ug gipakyas 
sa reaksyunarong gobyerno sa 

pila ka higayon, malampusong gi-
sulod sa mga biktima ang bodega 
sa DSWD taliwala sa hulga sa mga 
armadong pulis. Sama sa mga 
mag-uuma sa Hunan, gipakita sa 
mga biktima sa bagyong Pablo 
ang “makalilisang o makahadlok” 
nga kusog sa nagkahiusang linu-
pigang katawhan. 

Kinsa ang labawng “nalisang” 
sa maong bul-og sa mga mag-
uuma? Mga reaksyunaryong bu-
rukrata sama ni kanhing DSWD 
Sec. Dinky Soliman ug Davao City 
Mayor Sara Duterte ug ang pasis-
tang armadong pwersa sa nagha-
ring hut-ong sama ni Bato dela 
Rosa nga maoy punong opisyal sa 
Davao City Police niadtong pana-
hona. Sa iyang kritisismo batuk sa 
mga nagpuna nga “naghinobra” 
ang mga aksyon sa mga mag-uu-
ma sa Hunan, gipakita ni Mao nga 
ang maong panglantaw klarong 
pamaagi aron pugngan ang pag-
kusog sa mga mag-uuma   alang 
sa interes sa agalong yutaan ug 
pagpabilin sa karaang pyudal nga 
kahimtang ug aron babagan ang 
pagtukod sa bagong demokra-
tikong sistema. 

“Tataw nga usa kini ka kontra-re-
bolusyong teorya,” hukom ni Mao.  

Pulitikanhong gahum
Ang labawng gamhanang pag-

tulun-an sa managsamang kasina-
tian sa mga mag-uuma sa Hunan 
niadtong 1927 ug sa atong rehiyon 
niadtong 2012 ug misunod nga 
mga katuigan mao ang kaylap nga 
pagkahimugso sa mga organo sa 
pulitikanhong gahum nga bunga 
sa militanteng kalihukang mag-
uuma. 

Nakigbisog ang kalihukan sa 
mga mag-uuma sa Hunan batuk 
sa politikal nga awtoridad sa 
nagharing hut-ong ug sa burges-
pyudal nga kultura niini. Gikan 
sa pagbungkag sa pulitikanhon 
ug ekonomikanhong gahum sa 
agalong yutaan ngadto sa pag-
batuk sa awtoridad sa mga lalaki 
ug bana, nanglimbasog ang mga 
asosasyon sa mag-uuma aron 
gun-ubon ang daang mapahi-
muslanong katilingban ug itukod 
ang bag-ong demokrasyang nag-
sumikad sa interes ug kaayohan 
sa linupigan.
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