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1. Ano ang Presidential 
Proclamation 360 at ang 
Presidential Proclamation 374 ni 
Duterte?

Ang Presidential Proclamation 360 
(PP360) na ilinabas ni Pangulong Rodr igo 
Duterte noong November 23, 2017 ay 
ang terminasyon ng u sapang pangkapa-
yapaan sa pagitan ng Go ver nment of 
the Repu blic of the Phi lippines (GRP) 
at N atio nal Dem o cratic Front of the 
Phili ppines (NDFP). Kasunod nito ang 
Pr e side ntial Proclamation 374 (PP374) na 
pini rma han nitong Disye mbre 6, 2017 na 
hayagang nagdedeklara sa Co mm unist 
Party of the Philippines, New People’s 
Army at N atio nal Democratic Front of the 
Phili ppines (CP P-NPA-NDFP) bilang mga 
terorista. Iti nuring ding terorista ang mga 
ligal na progresibong organisasyon at mga 
pe rsonalidad na malaon nang ipinapakete 
ng estado bilang maka-kaliwa at komunista.

PRAYMER HINGGIL 
SA PRESIDENTIAL 

PROCLAMATION 360 AT 374 NG              
REHIMENG US-DUTERTE
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Ang tuluyang pagtalikod ng 
m aka-i mper yalistang rehimeng Duterte sa 
usapang pangkapayapaan at ang hayagang 
pambabalewala nito sa katayuang belligerent 
ng CPP-NPA-NDFP ay nangangahulugan ng 
tuwirang pagbasura sa lahat ng binalangkas na 
pinagkaisahan ng GRP at NDFP sa pagharap sa 
ugat ng armadong sigalot sa bansa. Nanganga-
hulugan ito ng pagsasantabi ng mga demokra-
tikong interes ng mamamayang Pilipino para sa 
pagpapalawig ng interes ng mga imperyalista, 
malaking burukrata kapitalista at panginoong 
maylupa. 

Tuwirang 
pa nga ngayup apa 
ang dalawang 
proklamasyong ito 
sa balangkas ng 

“gera sa terorismo” 
na ibinabandila ng 
US para pala wi-
gin ang kanyang 
hegemonya sa 
iba’t ibang panig 
ng daigdig.  Ilan 
ang PP360 at PP374 sa mga instrumento, kasa-
bay ng kanyang tripleng gera (Oplan Tokh ang, 
Oplan Kapayapaan at Batas Militar) upang 
isakatuparan ang kanyang panatikong kampan-
ya para mam ono pol isa at makosentra ang pam-
pulitikang kapangyarihan sa kanyang kamay.

Sa ilalim ng PP360 at PP374, mabibigyang 
matwid ang terorismo ng estado upang padapa-
in ang  CP P-NPA-NDFP at durugin ang pagka-
kaisa ng mamamayan. Ibayong itinutulot nito 
ang lehitimong paggamit ng karahasan laban sa 
mga mamamayan .

    
2. Ano ang terorismo ng estado?

Ang terorismo ay ang sistematikong panana-
kot o pagsasamantala sa takot ng mamamayan 
para mapasunod ang mga ito. Kung gayon, ang 
terorismo ng estado ay ang pagsalig ng estado 
sa pasismo’t ka r ahasan para mapaluhod ang 
mamamayang pinamumunuan nito.

3. Ano ang layunin ng PP360 at PP374?
Layunin ng magkatambal na proklamasyong 

360 at 374 na hawanin ang landas para sa pag-
sasakatuparan ng malaon nang pangarap ng 
reaksyunaryo at i mper yalistang US na wakasan 
ang demokratikong rebolusyong bayan sa Pilipi-
nas. Bahagi ito ng paghahanda ng rehimeng 
US-Duterte sa pagdedeklara ng batas militar sa 
buong bansa.

Lalong ibinubunyag ng PP360 sa publiko 
ang kainutilan ng reaksyunaryong gubyer-
no na resolb ahin ang ugat ng kahirapan ng 
sambayanang Pilipino. Mabilis na nalalantad 

ang kawalan ng kakaya-
han ng kasaluku yang 
estadong ibunsod ang 
hustisyang panlipunan 
at makataru ngang kapa-
yapaan matagal nang 
ipin agla laban ng ma ma-
mayan. Kung kaya, sa 
desperasyong mapagtak-
pan ang mabuway nang 
pundasyon ng kanyang 
gubyerno at pigilan ang 

napipintong disint egrasyon nito, minaniobra ni 
Duterte at ng kanyang mga alagad ang mabilis 
na pagpapalabas sa PP374. 

Sa basbas nito, malaya ang estadong gami-
tin ang lahat ng sangay ng gubye rno laban 
sa mga itinuturing na ‘kaaway ng gubyerno’.  
Na nga ngahulugan ito ng marahas at siste-
matikong gera hindi lamang sa mga rebolusyo-
naryong p we rsa at progresibong pwersa kundi 
pati sa malawak na hanay ng masang Pilipino. 
Sa bisa nito, hindi kikilal anin ang pagkakai-
ba ng mga kombatant at direktang kalahok 
sa rebolusyon mula sa pwersa ng masang 
nananawagan para sa kanilang mga demokra-
tikong interes. Layunin nitong busalan at pah-
upain ang daluyong ng pagkakaisa’t paglaban 
ng mamamayan sa mga patakarang pampuli-
tika’t pang-ekonomiyang pumapabor sa mga 
imper yalista, malaking burukrata kapitalista at 
mga panginoong maylupa. 
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Sa pagtutumbas ng multo ng komunismo sa 
mu lto ng terorismo, titindi ang pagtugis, hindi 
lang sa CP P-NPA-NDFP at mga progresibong 
pwersa kundi lalo sa mamamayang Pilipinong 
mangangahas na umalma sa tiraniya ni Dute rte. 
Mangangahulugan ito ng tahasang pagsikil at 
pagsasantabi sa mga batayang karapatan at 
kalayaang sibil ng mamamayan. 

Sa pagtatatak sa BHB, Partido, NDFP bil-
ang mga terorista, mawawalan ng bisa ang 
karapatan ng mga direktang kalahok sa gera 
sibil sa ilalim ng Gen eva Co nventions at 
Co mpr ehe nsive Agreement on R e spect for 
H uman Rights and International H uman itarian 
Law (CARHRIHL). 

Gayundin, dahil ituturing na terorista at 
“lehit imong target” ang sinumang pinaghihi-
nalaang tumut ulong o nakikipagtulungan sa 
mga itinuturing na “tero ristang” organisasyon, 
Tahasang sisikilin ang mga lehitimong por-
ma ng pakikibaka gaya ng mga kilos protesta, 
pa gbatikos at iba pa laban sa mga ko ntra-
mam amayang patakaran at programa ng 
g ubyerno at pagdepensa para sa karapatan at 
kabuhayan. Sasa klawin ng pasistang atake ang 
mga aktibidad ng hayag na demokratikong mga 
organisasyon at kil u sang masa dahil ituturing 
ang mga itong “pag-atake sa gubyerno” alinsu-
nod sa Human Security Act .

Asahan ang todo-buhos na suporta ng US sa 
kampanyang kontra-insurhensya ng rehimeng 
US-Dut erte. Ang lansakang pagdurog ng syu-
dad ng Marawi at pagsaklaw ng batas militar sa 
buong Mindanao sa ngalan ng kontra-terori smo 
ay may malinaw na larawan kung paanong 
sinuportahan ng US ang AFP-PNP-CAFGU sa 
opensiba sa propaganda, sa mga makabagong 
kagamitang militar at direktang pagpapatnubay 
at pagpapatupad ng mga operasyong militar.

4. Paano lalabanan ang PP 360 at 
PP374?

Napatunayan na ng mahabang kasaysayan ng 
digmang bayan sa Pilipinas na mananaig ang 
sa mbayanang Pilipino sa anumang pakana ng 
mga rehimeng maka-US.

Buhay na karanasan ang pagpupunyagi ng 
mga rebolusyonaryong pwersa sa harap ng 
Ma rtial Law ng diktador na si Marcos. Sa gitna 
nito’y muling nakapagpatatag at nakapag-
palawak ang Partido Komunista ng Pil ipinas; 
masin sing nakapaglatag ang BHB sa buong 
bansa; at nakabuo ang malawak na alyansa ang 
NDFP sa hanay ng lahat ng mga demokr atikong 
pwersa. Kaya’t anumang programang 
ko ntra-i nsurhensya at patakaran ang ipukol sa 
CP P-NPA-NDFP ng mga sumunod na mga re-
himen, mahigpit na nakatulos sa puso ng sam-
bayanang Pilipino ang rebolusyonaryong paki-
kibaka laban sa pang-aapi’t pagsasamant ala. 

Gayunpaman, nararapat na ihanda ang lahat 
ng r ebolusyonaryong pwersa sa kalunsuran at 
kanayunan kasabay ng buong sambayanan sa 
PP 360 at bigwas ng kaabikat nitong PP 374.

Malawakang kampanyang edukasyon at 
prop aga nda

Tungkulin ng CPP-NPA-NDFP na ipatalos 
sa ma m amayan ang bantang dala-dala ng 
PP 360 at    P  P 374 sa mga batayang karapa-
tang tao at kalayaang sibil kapwa sa pulitika 
at eko nomya. Mahalagang kasangkapan ang 
pang-ideoloh iyang paghahanda para kagyat na 
masagkaan ang lambong ng takot na dulot ng 
terorismo ng estado.
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Ipalaganap ang pagkilala sa mga karapatan 
ng kombatant at mga sibilyan sa pamamagi-
tan ng pagbabalik-aral sa mga internasyunal 
at lokal na batas hinggil sa karapatang-tao.  
Kasabay nito, masinsing pag-aralan ang mga 
patnubay sa pagharap sa mga programang 
ko ntra-i nsurhensya na ikinasa ng mga nag-
daang rehimen. Mahalaga ang paglilinaw na 
bagamat may mga batas na nagsisiguro ng 
karapatan ng mga mamamayan, hindi kailan-
man sumunod sa mga ito ang mers enaryong 
hukbo ng reaksunaryong estado. Bagkus, na-
perpekto na ng mga ito ang pamamaraan 
upang gamitin ang lahat ng legal na reku rso 
at ek stra-hudisyal na pagkilos laban sa 
mam amayan. 

Dapat pahigpitin ng BHB ang pakikipagkapit-
bisig sa mamamayan sa pamamagitan ng pa tu-
loy na paggagap sa tatlong sangkap ng dig-
mang bayan—pagpapalawak ng baseng masa, 
rebolusyong agra ryo at armadong pakikibaka. 
Ito at ang mahigpit na pagtalima sa bakal na 
disiplinang tangan ng isang rebolus y onar yong 
hukbo ang magpapatatag ng ugnayan ng NPA 
at malawak na masa. Ang mga batayang di-
siplinang nilalaman ng tres-otso, batas at hus-
tisya, regulasyong militar, at araling aktibista ay 

ilan lamang sa mga gabay na dapat isapuso ng 
bawat mandirigma’t kumander upang ihanda 
ang isip at katawan sa sakripisyo sa harap ng 
kagipitan.

Mapapatalas ang diwang mapanlaban ng BHB 
sa pamamagitan ng paglalangkap ng mga ba-
tayang mga prinsipyo ng pakikidigmang gerilya 
at oryent asyon sa platun. Mula dito at sa mga 
partikular na pagtatasa’t paglalagom at pagka-
bisa ng mga katangia’t karanasan sa erya maka-
kapagbuo ng mga planong angkop sa pagkilos 
sa loob ng teritoryong saklaw. 

Pasiglahin ang kampanyang edukasyon 
sa mga organisasyong masa sa kanayunan 
at kalunsaran sa pamamagitan ng pagpa-
pag ana ng mga subkomite sa edukasyon at 
mga kwe rpo ng mga instruktor.  Susi ang pag-
papa lawak ng kaalaman sa hanay ng masa 
upang mailantad at makundena ang mga 
reaksyunar yong pakana ng rehimen tulad ng 
pambansang pagsusulong ng Masa Masid, 
pagpapatindi ng Oplan Kapayapaan, Oplan 
Tokh ang at Batas Militar sa buong bansa.

Sa gitna ng pinatinding opensiba sa 
prop aga nda, kailangang maging malikhain 
ang buong r e b olus y onaryong kilusan upang 
mapatampok ang makataru ngan, antipyudal, 

demokratiko at r e bolus y onar yong ka-
tangian ng hukbong bayan at digmang 
bayan. Mahalagang bahagi nito ang 
masi nsin at malaganap na rebolusyo-
naryong prop aganda para maiangat 
ang pampulitikang kamulatan ng masa.   
Maaring gamitin ang iba’t ibang porma 
ng sining at iba’t ibang daluyan nito 
(pahayagan, pelikula, pr ograma sa radyo, 
audio, bidyu at social media). 

Maigting na digmang bayan

Sa harap ng walang lubay na pasis-
tang ka rahasan ng pasistang gubye rno, 
walang ibang masusulingan ang ma ma-
mayan kundi lalong ipagpunyagi ang 
digmang bayan. Marapat na ihanda 
ang malawak na baseng masa sa ubos-
kayang pagtanggol at pagl aban. 
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Sa kanayunan, nangangahulugan ito 
ng higit na pagpapaigting ng arma-
dong pakikibaka sa pamamagitan ng 
malawakan at koordinadong TO, mabi-
lis na pagpapalawak at pagpapasinsin 
ng baseng masa at pagsusulong ng 
rebolusyong agraryo. Sa kaluns uran, 
nangangaluhugan ito ng pursigidong 
kampanya para sa pagtataguyod ng 
mga demokr atikong karapatan at pag-
bubuo ng iba’t ibang antas ng al yan-
sa sa pagitan ng mga pr ogres ibong 
pwe rsa at positibong pwersa. 

Itinutulak ng obhetibong kundisyon 
na lalong maging mapanlikha ang NPA 
sa pagsasakatuparan ng armadong 
pak ik ib aka. Marapat na umalpas ang 
NPA sa konse rb ati smong militar at 
higit na magp u nyagi sa mga atritibo’t 
anihilatibong taktikal na opensiba 
nang may pinakamataas na kunsi de-
rasyon sa pampulitikang bigwas sa 
pangkabuuhan.

Sa rehiyong Bikol, mayroong nakapakat na 
hindi bababa sa limang panagupang batal yon 
at tatlong batalyon sa serbisyo at suporta. 
Samantala, mayroon namang isang batalyon 
sa ilalim ng Regional Public Safety Bata llion at 
hindi bababa sa pitong kum p anya sa Provi ncial 
Public Safety Co mpany ng PNP. Ngunit sa 
i naasahang paghugos ng pwe rsang militar sa 
rehi yon, bilang isa sa mga pangunahing target 
ng kamp an yang kontra-rebolusyonaryo, i na asa-
hang maibabalik muli sa rehiyon ang limang 
batalyong pansamantalang itinal aga sa Mindan-
ao. Madadagdagan pa ito sa kurso ng pagpapa-
tupad ng todo-gera ng reaksyunar yong estado.

Ilang dekada nang idinedeklara ng e stado’t 
utak pulburang mga ahente nito bilang pangu-
nahing target ang rehiyong Bikol dahil sa takti-
kal na bentahe nito bi lang isa sa mga rehiyong 
pinakamalapit sa pusod ng kapangya r ihang 
pampulitika ng reaksyunar yong estado.  
Ngunit walang kampanyang militar ang naka-
pagpadapa rito. Sa katunayan, lalo itong na-
kapagpalakas at nakapagpalawak dahil gagap 

nito ang Marxi smo-L eni ni smo-Ma oismo, ang 
pagkilos nang may tamang balanse ng dunong 
at tapang at mahigpit na pagkikipagkaisa sa 
mamamayan. 

Dapat na ihanda ang NPA, l okal na mga 
ger il yang yunit, yunit milisya at yunit 
panan ggol sa sarili sa pu spusang pakikidig-
mang gerilya habang patuloy na napapasin-
sin ang pag-oo rgan isa ng mamamayan sa 
kanayunan.

Pinatatag na ng ilang dekadang pagmamalu-
pit at pandarahas ang mamamayang Bikolnon. 
Ang panahon ng batas militar ng diktaduryang 
Marcos at pasismo’t terorismo ng estado ng 
mga sumunod na rehimen, ang nagtulak sa 
libu-libong aktibistang masa’t kadre sa kalun-
surang tanganan ang armadong pakikibaka. Bu-
kas ang kanayunan sa lahat ng mga p wersa ng 
kalunsuran na tiyak na sus ub ukang ny utral isa-
hin ng estado sa pamamagitan ng malag anap 
na EJK, panghaharas at paniniktik. 

Bago pa ang PP360 at PP374, pinupuntirya 
na ng rehimeng US-Duterte ang mga kadre’t 
a ktibista sa kalunsuran.  
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Para busalan ang ligal na makinarya ng mga 
progresibong grupo, sunud-sunod ang mga 
pagpatay sa mga kilalang lider masa laluna sa 
hanay ng mga tagapagtaguyod ng karapatang 
tao. Sa Bikol, ta mpok ang kaso ng pagpatay 
kay Edwin Pura, paralegal ng isang abogadong 
ta gapagtanggol ng karapatang tao sa Sorsogon.

Marapat na huwag mag-atubili at maging 
mapang ahas ang buong rebolusyonaryong 
kil usan sa pagbigo sa pampulitika’t pang-
eko nomyang panu nupil na sinususugan ng 
PP 360 at PP 374. Sim ula’t sapul, mabuway na 
ang Rehimeng US-Dut erte dahil sa hindi nito 
mapagkaisa sa ilalim ng iisang bandila maging 
ang mga nagmula sa naghahar ing-uri—lalupa 
ang malawak na sambayanan. Ang mga tung-
galiang ito ang siya namang nagbibigay ng 
lakas sa malawak na alyansa sa iba’t ibang antas. 
Dapat lamang na ma ging target ang 
kriminal na rehimen ng pinakama la-
wak at pinakamalakas na paglaban 
ng lahat ng pwersang makabayan, 
demokratiko, progres ibo at positibo. 
Dapat agad pangibabawin sa lahat 
ng iba pang kunsi derasyon ang 
tungkuling magkaisa at gawin ang 
lahat upang labanan at biguin ang 
mga pasistang atake at pakana ng 
hibang na rehimen. 

Ang pampulitikang kapang-
ya rihang ipinupun dar ng 
r e b olusy onaryong kilusan ang 
magtutulak sa mga l okal na 
nagh aharing-uri na tumindig sa 
panig ng mamamayan. Kung kaya’t 
susi ang pagtatayo at pagp apalakas 
ng kapasidad ng mga organo ng 
kapangyarihang pampulitika para 
sa pagpapatatag ng demokratikong 
gubyernong bayan.

Pagpapatatag ng Organisasyon

Dapat na manatiling bulag 
at bingi ang reaksyunar yong 
estado sa mga galaw at plano 
ng r e b olusy onaryong kilusan. 

Kailangang hawakan nang mahi gpit ang 
ko mpa rtame nta lisasyon at paglilihim sa 
mga taktikal na plano. Paghandaan ang pag-
buhos ng makabagong kagamitan mula sa US. 
Kabi lang dito ang pangsurbeylans na drones at 
pinaunlad na ma kinarya para sa ele ktronikong 
su rbe ylans (selpon, internet at presisong pagtu-
koy ng lokasyon). Dapat na mahigpit na tu mali-
ma sa mga patakaran sa paggamit sa selpon, 
pagtatago ng mga elektronikong dokumento at 
pagpapa s ahan ng elektronikong komunikasyon. 
Dapat na tiyakin ang alternatibong linya ng 
k omun ikasyon.

Hamon sa mga kadre sa kalunsuran ang 
pagpa pah usay ng malalim na kilusang lihim. Sa 
pa mama g itan ng pagpapahusay ng manera ng 
pagkilos, maitut uloy ng mga kadre sa kalun-
suran ang mapang ahas na pagmumulat, pag-
oo rganisa at pagpapakilos sa kalunsuran.
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Ang sistema ng kilusang lihim ay kailangang 
paganahin at patuloy na paunlarin.

Sa balangkas ng malalim na kilusang lihim, 
mar apat na panghawakan ang pagsisiguro sa 
seguridad ng bawat indibidwal at buong or-
ganisasyon. Subalit, ang pagpapalawak, pag-
papasinsin at pagpapatag ng kil u sang lihim 
ay pangun a hing nakasalalay sa propesyunal 
na r ebolusyonar yong aktitud. Kaila ngang 
iwasto ang inaabot na pagbitaw at pagka-
hilaw ng praktika ng mga kadre sa kaluns uran 
sa pagta ngan sa sakripisyo’t kahirapan ng 
b uhay pultaym. Na gi ging gawi ng mga 
pu ltaym sa kilusang lihim ang uwi-b ahay, uwi-
pa milya at uwi-upisina. Humahantong ito sa 
sib il yan isasyon sa hanay ng mga pultaym. 
Sa pagkah atak sa mga samu’t saring pam-
pa mil yang usapin, nabibitawan ng mga kasama 
ang pagiging propesyunal na rebolusyonaryo.

Kailangang tanganan ang mahigpit na pag-
salalay sa gawaing masa ng mga organisador 
sa kalunsuran. Ang pagkilos ng pultaym ay 
nangangahulugan ng p aglubog sa hanay ng 
masang inoorganisa. Malawak ang kalunsuran 
at hindi lamang ito dapat magtapos sa sariling 
mga bahay at mga upisina. Susi ang pakiki-
pamuhay sa hanay ng masa upang makapag-
paunlad ng dagdag na pwersa.

Tukuyin at kagyat na iwasto ang sumasagip-
sip na maling aktitud sa sakripisyo’t kahirapan 
habang kumikilos sa pusod ng kapangyarihan 
ng kaaway sa uri.

Sa pagbabase’t p agkilos ng NPA, dapat bigyan 
ng mataas na pagpa pahalaga ang seguridad. 
Maliban sa mga nabanggit na batayang mga pa-
takaran sa re g ulasyong militar at oryentasyon 
sa platun, kailangan ding pau nla rin ng NPA 
ang kaalaman hin ggil sa mga bagong kagami-
tang pandigma tulad ng a ttack drones at mga 
kanyon. Ka ila ngang m asikhay na basagin ang 
lambat paniktik ng kaaway at makapaglatag ng 
makinarya sa ko ntra-paniktik.

Patuloy na palakasin ang hanay ng NPA 
sa pamamagitan ng tiyak na plano ng 
pagr e rekl uta, pagpapalaki at pagsasanay sa 
mga mandirigma nito. Bagamat itutulak ng 
papatinding panunupil at pandarahas ang 
mamamayan na sumampa sa NPA, nanati ling 
obligasyon ng CPP ang pagpapaunlad ng 
bawat mandirigma tungo sa isang k um ander 
na may kakayahan at kasanayan sa pusp u sang 
arm adong pakikibaka. Higit sa lahat, tungkulin 
ng Partido na armasan ng matalas na 
pamp ulit ikang kamalayan ang bawat pulang 
hukbo para harapin ang nag-uulol na atake ng 
kaaway.
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