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Aralin I: 

ANG LIMANG GINTONG SILAHIS  
AT ANG MGA SALIGANG REBOLUSYONARYONG AKTITUD 
 

Ang limang gintong silahis ay mga aral mula sa limang maiiksing 
artikulo na isinulat ni Kasamang Mao Zedong noong inilulunsad sa Tsina 
ang pambansa-demokratikong rebolusyon. Inilarawan sa mga ito ang 
paninindigan, pananaw at mga pamamaraan ng pag-iisip at paggawa na 
dapat taglayin ng mga rebolusyonaryo para mahusay na matupad ang 
kanilang mga tungkulin. Ang limang artikulong binabanggit ay ang mga 
sumusunod: 

 Paglingkuran ang Sambayanan 
 Ang Matandang Hangal na Nagpatag ng mga Bundok 
 Paggunita kay Norman Bethune 
 Bakahin ang Liberalismo 
 Tungkol sa mga Maling Kaisipan sa Loob ng Partido 

 

Paglingkuran ang Sambayanan 
Setyembre 8, 1944 
 
 Ito ay talumpating gumugunita kay Kasamang Chang Szu-teh na 
naging kawal ng Rehimyento ng mga Taliba ng Komite Sentral ng Partido 
Komunista ng Tsina. Siya’y kasapi ng Partido na buong tapat na 
naglingkod sa kapakanan ng sambayanan, umanib sa rebolusyon noong 
1933, lumahok sa Mahabang Martsa at nasugatan habang naglilingkod. 
Noong ika-5 ng Setyembre 1944, habang gumagawa ng uling sa mga 
bundok ng bayang Ansai sa hilagang Shensi, siya ay nasawi nang biglang 
gumuho ang isang hurno. 
 “Bagamat ang kamatayan ay sumasapit sa lahat ng tao, ito ay 
maaaring higit na mabigat kaysa Bundok Tay o higit na magaan kaysa 
balahibo,” wika ni Szuma Chien, isang tanyag na mananalaysay na Tsino. 

Ang mamatay alang-alang sa sambayanan ay higit na mabigat 
kaysa Bundok Tay, subalit ang maglingkod sa mga pasista at ang 
mamatay para sa mga mapagsamantala at mapang-api ay higit na 
magaan kaysa balahibo. Si Kasamang Chang Szu-teh ay namatay alang-
alang sa sambayanan at ang kanyang kamatayan ay higit na mabigat nga 
kaysa Bundok Tay. 

Tulad niya at nila Ka Crispin Beltran at Ka Roger Rosal, sila Aileen 
Robes, Tanya Domingo, Ian Dorado at Daniel Imperial, mga kasamang 



naging kasapi ng Alay Sining, ay namatay na naglilingkod sa 
sambayanan. Sila ay ating ginugunita at pinararangalan. 

Hindi talaga maiiwasan ang mga sakripisyo sa pagkilos. Ngunit 
dapat din namang iwasan ang mga hindi kailangang mga sakripisyo. 

Kung may mga pagkukulang man tayo, hindi natin ikinatatakot 
na matukoy at mapuna ang mga ito sapagkat naglilingkod tayo sa 
sambayanan. Ang bawat isa, sinuman siya, ay maaaring pumansin sa 
ating mga pagkukulang. Kung tama siya’y iwawasto natin ang mga ito.  
 

Ang Matandang Hangal na Nagpatag ng mga Bundok 
Hunyo 11, 1945 
 

Ito ang pangwakas na talumpati ni Kasamang Mao Zedong sa 
Ikapitong Pambansang Kongreso ng Partido Komunista ng Tsina. 
Matagumpay na naidaos ang Kongreso at nagawa ang mga sumusunod. 
Una, pinagpasyahan ang linya ng Partido: walang takot na pakilusin ang 
masa at palakihin ang armadong lakas ng mamamayan upang sa 
pamumuno ng Partido ay magapi ang mga mananalakay na Hapones, 
mapalaya ang buong sambayanan at itayo ang isang bagong 
demokratikong Tsina. Pangalawa, pinagtibay ang bagong Saligang Batas 
ng Partido. Pangatlo, inihalal ang ang Komite Sentral, ang namumunong 
organo ng Partido. Ang Kongreso ay huwaran ng pagkakaisa, ng 
demokrasya sa loob ng Partido, at maging ng pagpuna-sa-sarili. 

May isang matandang pabulang Tsino na pinamagatang Ang 
Matandang Hangal na Nagpatag ng mga Bundok. Sa kwento, ang 
tinaguriang Matandang Hangal ng Hilagang Bundok ay may bahay na 
nakaharap sa timog at sa harapan ng kanyang pintuan ay nakatayo ang 
dalawang malalaking bundok, ang Taihang at Wangwu, na nakaharang 
sa landas. Sa kabila ng pagkutya ng tinaguriang Matandang Pantas, ang 
Matandang Hangal ay nagpatuloy. Ika nya, “Pagpanaw ko ay 
magpapatuloy ang aking mga anak; pagpanaw nila’y naririyan ang aking 
mga apo, at pagkatapos ay ang kanilang mga anak at mga apo, at ito’y 
magpapatuloy nang walang katapusan. Mataas man itong mga bundok, 
ang mga ito ay hindi na tataas pa; at sa bawat kaunting hukay namin ay 
gayundin ang ibababa ng mga ito. Bakit hindi namin maaalis ang mga 
ito?” Dahil dito’y naantig ang Diyos at sinugo niya sa lupa ang dalawang 
anghel na siyang pumasan at nag-alis sa dalawang bundok. 
 Ang dalawang bundok ay simbolo ng imperyalismo at 
pyudalismo, dalawang mabigat na pasanin ng sambayanang Tsino. Ang 
determinadong matanda ay simbolo ng Partido Komunista at ang Diyos 



ay ang masa ng sambayanan na kapag tumindig at sumama sa 
paghuhukay ng mga bundok ay magtitiyak ang tagumpay. 
 Nabanggit sa talumpating ito ang naging patakaran ng 
reaksyonaryong pamahalaan ng Estados Unidos na tulungan si Chiang 
Kai-shek at ang reaksyonaryong Kuomintang, na nagdaos ng Ikaanim na 
Pambansang Kongreso nito kasabay ng Ikapitong Pambansang Kongreso 
ng Partido Komunista. Ngunit ang lahat ng pakana ng mga 
reaksyunaryo, dayuhan man o hindi, na naglalayong pigilin ang mga 
mamamayan sa pagkakamit ng tagumpay ay tiyak na mabibigo. Ang mga 
pwersang demokratiko ay siya ngayong pangunahing agos sa daigdig, 
samantalang ang reaksyon ay isa lamang pasalungat na agos. Ngayon ay 
may tatlo pang malalaking kontradiksyon sa daigdig na tinukoy ni Stalin: 
una, ang kontradiksyon sa pagitan ng proletaryado at burgesya sa mga 
bayang imperyalista; pangalawa, ang kontradiksyon sa pagitan ng iba’t 
ibang bayang imperyalista; at pangatlo, ang kontradiksyon sa pagitan ng 
mga bayang kolonyal at malakolonyal sa isang panig at mga 
metropolitanong bayang imperyalista sa kabilang panig. Ang tatlong 
kontradiksyong ito ay hindi lamang patuloy na umiiral kundi lalo pang 
umiigting at lumalaganap. Dahil sa pag-iral at paglaki ng mga ito, 
darating ang panahon na tiyak na mapapalis ang reaksyunaryo, anti-
Komunista at anti-demokratikong pasalungat na agos na umiiral pa 
ngayon. 
 

Paggunita kay Norman Bethune 
Disyembre 21, 1939 
 

Ang tanyag na siruhanong si Norman Bethune ay kasapi ng 
Partido Komunista ng Canada. Noong 1936, nang salakayin ng mga 
bandidong pasistang Aleman at Italyano ang Espanya, nagtungo siya sa 
larangan at naglingkod sa mamamayang Espanyol laban sa pasismo. 
Upang matulungan ang sambayanang Tsino sa kanilang Digmang 
Pagtatanggol Laban sa Hapon, pinamunuan niya ang isang pangkat ng 
manggagamot at nagtungo sa Tsina. Dumating siya sa Yenan nang 
tagsibol ng 1938. Hindi nagtagal ay nagtungo siya sa purok ng Shansi -
Chahar-Hopei. Taglay ang maalab na diwa ng internasyunalismo at ang 
dakilang diwa ng Komunismo, pinaglingkuran niya ang hukbo at 
mamamayan ng mga Pinalayang Purok nang halos dalawang taon. 
Nalason ang kanyang dugo habang nag-oopera siya ng sugatang mga 
kawal at bunga nito’y namatay siya sa Tangshien, Hopei noong ika-12 ng 
Nobyembre 1939. 



Itinuturo ng Leninismo na ang pandaigdigang rebolusyon ay 
magtatagumpay lamang kung susuportahan ng proletaryado ng mga 
bayang kapitalista ang pakikibaka para sa pagpapalaya ng mga 
mamamayan sa mga kolonya at malakolonya at kung susuportahan ng 
proletaryado ng mga kolonya at malakolonya ang pakikibaka ng 
proletaryado sa mga bayang kapitalista. Dapat tayong makiisa sa 
proletaryado ng lahat ng bayang, sapagkat sa ganitong paraan lamang 
maibabagsak ang imperyalismo, mapalalaya ang atin at iba pang bansa 
at ang mga mamamayan ng daigdig. Ang ating internasyunalismo ay 
salungat kapwa sa makitid na nasyunalismo at makitid na patriyotismo. 
Dapat matutuhan nating lahat mula sa kanya ang diwa ng ganap na 
hindi pagkamakasarili. Sa pamamagitan ng diwang ito, ang bawat isa ay 
maaaring maging kapakipakinabang sa mamamayan. 
 

Bakahin ang Liberalismo 
Setyembre 7, 1937 
 

Naninindigan tayo sa masiglang tunggaliang pang-ideolohiya 
sapagkat ito ang sandatang tumitiyak sa pagkakaisa sa loob ng ating 
hanay at sa ating mga organisasyon para sa kapakanan ng ating 
pakikipaglaban. Ang liberalismo ay nagtatanggi sa atin ng tunggaliang 
pang-ideolohiya at pinaninindigan nito ang di-makaprinsipyong 
kapayapaan, kung kaya ito’y nagbubunga ng pag-iisip na bulok at 
pilisteyo at nagiging dahilan ng pag-urong sa pulitika sa ilang 
organisasyon at indibidwal sa ating hanay. Ang liberalismo ay nakikita sa 
iba’t ibang paraan: 

1. Palampasin ang mga bagay-bagay alang-alang sa 
kapayapaan at pagkakaibigan kapag ang isang tao ay 
maliwanag na nagkamali at umiwas sa makaprinsipyong 
pangangatwiran sapagkat siya ay isang matagal nang 
kakilala, isang kababayan, isang kamag-aral, isang matalik 
na kaibigan, isang minamahal, isang malaon nang 
kasamahan o isang malaon nang tauhan. O kaya’y banggitin 
ang usapin nang pahapyaw sa halip na talakayin ito nang 
lubusan upang mapanatili ang mabuting pagsasamahan. 
Dahil dito, ang organisasyon at ang indibidwal ay kapwa 
napipinsala. 

2. Magpakalulong sa mga iresponsableng pamumuna nang 
sarilinan sa halip na masiglang magharap ng mga mungkahi 
sa organisasyon. Tumahimik sa harap ng tao subalit 



magtsismis sa kanilang likuran, o tumahimik sa harap ng 
isang pulong at magdadaldal pagkatapos. Ang hindi igalang 
ang mga prinsipyo ng kolektibong pamumuhay at sa halip ay 
sumunod sa sariling hilig. 

3. Palampasin ang mga bagay-bagay kung hindi sangkot ang 
sarili; magsalita nang babahagya hanggat maaari gayong 
tiyak na nalalaman kung ano ang pagkakamali, magpakatuso 
at maniguro at umiwas lamang na mabagsakan ng sisi. 

4. Sumuway sa mga kautusan at sa halip ay ipagmalaki ang 
sariling palagay. Humingi ng natatanging konsiderasyon ng 
organisasyon ngunit tumanggi sa disiplina nito. 

5. Magpakasasa sa atakeng personal, maghanap ng away, 
magbulalas ng sariling galit o maghiganti sa halip na 
makipangatwiran at makitunggali laban sa mga maling 
palagay alang-alang sa pagkakaisa o kaunlaran o maayos na 
pagsasakatuparan ng gawain. 

6. Makarinig ng maling palagay na hindi sinasagot ang mga ito 
at makarinig pa ng mga kontra-rebolusyonaryong pahayag 
nang hindi iniuulat ang mga ito, at sa halip ay pakinggan ang 
mga ito nang buong kapanatagan na parang walang 
anumang nangyari. 

7. Maparoon sa masa at kaligtaang magsagawa ng propaganda 
at ahitasyon o kaya’y magsalita sa mga pulong o gumawa ng 
pagsisiyasat at pagtatanong sa kanila, at sa halip ay 
ipagwalang-bahala sila at magpakitang walang 
pagmamalasakit sa kanilang kapakanan, at makalimot na 
ang sarili ay isang rebolusyonaryo at kumilos na parang 
karaniwang di-rebolusyonaryo. 

8. Makitang ipinapanganib ng isang tao ang kapakanan ng 
masa at hindi pa makaramdam ng pagngingitngit, o kaya’y 
pagpayuhan o pigilin siya o makipagpaliwanagan sa kanya, 
at sa halip ay pabayaan siyang magpatuloy. 

9. Gumawa nang matamlay at walang tiyak na balak, o 
patutunguhan; gumawa nang pawalang-bahala at 
magpabasta-basta—“Hanggat mongha ka’y patugtog ka na 
lang nang patugtog ng kampana.” 

10.  Ipalagay na ang sarili’y nakapaglingkod na nang malaki sa 
rebolusyon, magmalaki sa pagiging isang beterano, mamuhi 
sa maliit na gawain samantalang hindi naman kaya ang 



malalaking tungkulin, at maging padaskul-daskol sa gawain 
at tamad sa pag-aaral. 

11.  Mabatid ang sariling mga kamalian ngunit hindi 
magpunyaging iwasto ang mga iyon at maging liberal sa 
sarili. 

 
Marami pang ibang tipo ng liberalismo ngunit ang mga 

nabanggit ang mga pangunahin. 
Ang liberalismo ay lubhang nakapipinsala sa rebolusyonaryong 

kolektiba. Ito ay kalawang na kumakain sa pagkakaisa, bumubuwag sa 
pagkakabuo, nagiging sanhi ng pagwawalang-bahala at lumilikha ng 
kaguluhan. Dahil dito’y nawawala sa rebolusyonaryong hanay ang 
matibay na pagkakabigkis at mahigpit na disiplina, hindi maisakatuparan 
ang mga patakaran at nahihiwalay ng mga organisasyon sa masang 
pinaglilingkuran ng mga ito. 

Ang liberalismo ay bunga ng petiburges na pagkamakasarili, 
inuuna nito ang sariling kapakanan at ipinapangalawa lamang ang 
kapakanan ng rebolusyon, at ito’y nagbibigay-daan sa liberalismo sa 
larangan ng ideolohiya, pulitika at organisasyon. 

Ang liberalismo ay pagpapakita ng oportunismo at pundamental 
na salungat sa Marxismo. Ito ay negatibo, at obhetibong tumutulong sa 
kaaway; kung kaya’t ikinatutuwa ng kaaway ang pananatili nito sa ating 
hanay. Sapagkat ganyan ang katangian nito, hindi ito dapat magkaroon 
ng puwang sa hanay ng rebolusyon. Tungkuling pang-ideolohiya natin 
na magkaisa upang labanan ang tendensyang maging liberal na 
ipinakikita ng ilang taong kasama natin. 
 

Tungkol sa mga Maling Kaisipan sa Loob ng Partido 
Disyembre 1929 
 

Ang artikulong ito ay isang resolusyong sinulat ni Kasamang 
Mao Zedong para sa Ikasiyam na Kongreso ng Ikaapat na Hukbo ng 
Pulang Hukbo. Sa panahong iyon, malaki ang natutuhan at 
napakayamang karanasan ang nakuha ng organisasyon ng Partido 
Komunista sa Pulang Hukbo sa pakikibaka nito laban sa iba’t ibang 
maling kaisipan. Ang karanasang iyon ay nilagom ng resolusyong ito. 

Narito ang iba’t ibang di-proletaryong kaisipan na lubusang 
nakasasagabal sa pagsasabuhay ng wastong linya ng Partido. 
Tinatawagan ang mga kasama na lubusang pawiin ang mga ito. 

 



1. Pananaw na Lantay-Militar 
2. Ultrademokrasya at 

Pagsuway sa Disiplinang Pang-organisasyon  
3. Indibidwalismo 
4. Kaisipang Absolutong Pagkakapantay-pantay 
5. Suhetibismo 
6. Putsismo at 

Ideolohiya ng mga Pangkat ng Rebeldeng Lagalag 
 
 Pananaw na Lantay-Militar 

Ito ang pananaw na magkahiwalay at magkabangga ang pulitika 
at militar, at tumatangging ipailalim at pagsilbihin sa pulitika ang mga 
usapin at gawaing militar. 

Ito ay nagmumula sa kakulangan sa kaunawaan ng halaga ng 
pampulitikang pamumuno sa hukbong bayan, at sa kakulangan ng pag-
unawa na sa esensya, ang nag-iiba sa hukbong bayan sa reaksyunaryong 
hukbo ay ang magkaibang pinagsisilbihang pulitika ng mga ito. 
 
 Ultrademokrasya at Pagsuway sa Disiplinang Pang-organisasyon 

Ang ultrademokrasya ay labis na pagpapahalaga o paggigiit sa 
demokrasya nang lumalabas o hindi nagagabayan ng mga prinsipyo ng 
organisasyon. Ito ay makikita sa pagtanggi ng minorya na sumunod sa 
mayorya at pagpuna nang walang pagsasaalang-alang sa disiplina sa 
organisasyon. 

Kapwa nakaugat ang mga ito sa petiburges na pagkamakasarili o 
indibidwalismo at pag-ayaw sa disiplina. Kapag mahina ang pamumuno 
at maluwag ang disiplina ng organisasyon, nagkakaroon ng mga 
kundisyon para sa pag-usbong ng ultrademokrasya at pagsuway sa 
disiplina. 
 
 Indibidwalismo 

Ito ay labis na pagpapahalaga sa sariling kapakanan 
samantalang ipinapailalim dito o isinasantabi ang kapakanan ng 
organisasyon at ng rebolusyon. Ito ay makikita sa pagganti, pag-iisip ng 
“maliit na grupo,” kaisipang empleyado, paghahanap ng aliw, 
pananamlay o kawalang-sigasig, pagnanais na “bumaba” o 
“magpahinga,” at kaisipang kanya-kanyang kaharian. 

Dahil sinasalaminng indibidwalismo ang petiburges at burges na 
mga kaisipan sa loob ng rebolusyonaryong kilusan, edukasyon sa 
idoelohiya ang pangunahing paraan ng pagwawasto nito. 



 
 Kaisipang Absolutong Pagkakapantay-pantay 

Ito ay ang hindi pagkilala sa magkakaibang kalagayan at 
pangangailangan ng iba’t ibang indibidwal at grupo sa loob ng 
organisasyon; kaya’t nagkakaroon ng paggigiit ng pagkakapantay-pantay 
sa gawain, rasyon, at iba pang bagay para sa lahat. 

Nagmumula ang kaisipang absolutong pagkakapantay-pantay sa 
ideyalistang kaisipan ng petiburges (mga may maliit na pag-aari sa 
produksyon) at magsasaka. 

Kailangang ilinaw na sa rebolusyonaryong hanay, ang 
pamamahagi ng materyal na mga bagay at gawain ay pangunahing 
itinatakda ng kongkretong mga pangangailangan sa pakikibaka at iba 
pa—totoo ito hindi lamang sa ilalim ng sistemang kapitalista at 
malapyudal na sistema kundi maging sa ilalim ng sosyalismo. 
 
 Suhetibismo 

Ito ay ang maling makaisang-panig na pagtingin o pagsusuri sa 
kalagayan, gawain, at maging sa mga kasama. 

Ito ay mauugat sa di-proletrayo at di-siyentipikong pananaw at 
paraan ng pag-iisip. Kailangang ipalaganap at itaguyod ang proletaryo at 
siyentipikong paninindigan, pananaw at pamamaraan ng pagsusuri ng 
mga bagay. 
 
 Putsismo at Ideolohiya ng mga Pangkat ng Rebeldeng Lagalag 

Ito ay kapwa mga di-proletaryong kaisipan na nagbubunsod ng 
kawalan ng disiplina, katamaran sa gawain sa pulitika at produksyon, at 
bulagsak na kilos sa loob ng hukbong bayan. 

Ang putsismo ay makikita sa pabulagsak na pagkilos, maluwag 
na disiplina, mga kalabisan tulad ng panununog ng bahay, pananakit sa 
masa at mga kasama, at pagpapahirap sa mga bihag. Ang ideolohiya ng 
rebeldeng lagalag naman ay makikita sa maluwag na disiplina, pag-iwas 
sa masikhay na gawaing masa, at paghahanap lamang ng kaluwagan at 
kasayahan. 

Nakaugat ang labi ng putsismo sa ideolohiya ng lumpen-
proletaryo at petiburges. Nakaugat naman ang ideolohiya ng rebeldeng 
lagalag sa kaisipan ng mga malaproletaryo at lupmen-proletaryong mga 
lagalag o palaboy (bagamundo). 
  



Aralin II: 

REBOLUSYONARYONG PAG-AARAL 
AT WASTONG PARAAN NG PAGSUSURI 
 

Rebolusyonaryong Pag-aaral 
 
 Halaga ng Pag-aaral 

Ang pag-aaral ay mahalagang gawain ng mga rebolusyonaryo 
dahil ang kailangan ng rebolusyon ay mulat na pagkilos. Ibinibigay ng 
pag-aaral ang mahahalagang gabay sa pagkilos. 

Ang pag-aaral ng mga rebolusyonaryo ay makikita sa paglahok 
sa mga kolektibong talakayan, sa pagbabasa ng mga aklat at iba pang 
lathalain, sa pananaliksik, pagsisiyasat, at sa pagsusuring ginagawa sa 
mga pagtatasa, paglalagom at pagplano ng gawain. 

Hindi lamang pag-aaral ng teorya mula sa mga kaalamang aklat 
ang mahalaga kundi pati ang pag-aaral ng kalagayan at karanasan. Ang 
paksa ng rebolusyonaryong pag-aaral ay ang lipunan at rebolusyon. 
 Ang tanging layunin sa pag-aaral ay ang mapahigpit na magagap 
ang mga bagay upang mabago ang mga ito. 
 
 Pag-aaral tungkol sa Demokratikong Rebolusyong Bayan 

Ang pag-aaral ng Demokratikong Rebolusyong Bayan ay 
mahalaga dahil itinuturo nito ang wastong pagsusuri sa kalagayan ng 
lipunang Pilipino, ang ugat ng mga suliranin ng mamamayan, at ang mga 
paraan ng paglutas nito. 

Ang panimulang sistematikong paglilinaw sa demokratikong 
rebolusyon ng bayan ay nakukuha sa mga kursong masa. Dapat patuloy 
na pag-aralan ang mga teorya at mga karanasan sa rebolusyon. 
 
 Pagsisiyasat 

Ito ay ang pagkuha ng tunay o wastong impormasyon hinggil sa 
mga kalagayan at mga pangyayari. 

Ang pagsisiyasat ay mahalagang bahagi ng rebolusyonaryong 
pag-aaral. Ang wasto at sapat na impormasyong makukuha sa 
pamamagitan ng pagsisiyasat ay kailangan para makabuo ng wastong 
mga desisyon, plano at programa sa pagkilos. “Kung walang 
pagsisiyasat, walang karapatang magsalita,” wika ni Kasamang Mao 
Zedong. 
  



 Pagsusuri 
Ito ay mahalagang bahagi ng ating pag-aaral dahil sa 

pamamagitan nito, nasisipat natin ang mga katangian ng mga bagay o 
pangyayari na sinusuri at nauunawaan ang mga dahilan at paraan ng 
pag-unlad ng mga ito. 

Sinasagot sa pagsusuri ang mga tanong na “Bakit?”, “Paano?” at 
“Ano ang katangian at ugnayan?” Hindi rin dapat mawala ang pagsusuri 
sa uri. 

Tuluy-tuloy at magkaalinsabay ang pagsasagawa ng pagsusuri at 
pagsisiyasat. 
 
 Pagtatasa 

Ito ay isang anyo ng pagsusuri. Kailangan ang palagiang at 
napapanahong pagtatasa. Tinitiyak nitong mulat tayo sa kalagayan at 
mga pangangailangan ng pagkilos, at maagap tayong makakapagtakda 
ng mga gawain. 

Dalawang klase ng pagtatasa ang karaniwan nating ginagawa: 
ang pagtatasa ng gawain at ang pagtatasa ng kalagayan. Ang pagtatasa 
ng gawain ay ang pagsusuri para masukat kung ano ang katayuan o 
naabot sa pagtupad ng programa o plano. Ang pagtatasa naman ng 
kalagayan ay ang pagsusuri sa katangian ng sitwasyon at ng antas ng 
tunggalian ng mga uri sa lipunan. 
 
 Paglalagom 

Ito ay ang pagsusuri ng ating positibo at negatibong karanasan 
para humalaw ng mga aral. Ang mga konklusyong nabubuo sa 
paglalagom ay mga pangkalahatang aral na nakakagabay sa pagkilos. 

Matapos mailinaw ang mga datos at resulta ng pagkilos, ayon sa 
saklaw ng panahon at karanasang nilalagom, pinapansin natin ang: 

a. pagsulong, pagkabalaho o pag-atras ng pagkilos at ang mga 
dahilan at kalagayang nagbunsod nito, at mga aral na 
mahahango rito; at 

b. mga tampok na kalakasan, kahusayan, kahinaan at kamalian 
sa pagkilos, ang mga kalagayan at pananaw na nagbunsod 
ng mga ito, at ang mga aral na mahahango rito. 

 
 Buong Proseso ng Pag-alam at ng Rebolusyonaryong Pag-aaral 

Alamin ang katotohanan mula sa pangyayari. Ang pag-alam sa 
kalagayan at ang pagkilos para baguhin ito ay isang tuluy-tuloy na 
proseso. 



Mahalagang bahagi sa buong prosesong ito ang pagtatasa sa 
sariling pwersa: pagtatasa ng buong yunit sa sariling pagkilos at 
kalagayan, at pagtatasa sa pagkilos at gawain ng bawat isa. Dito 
pumapasok ang punahan at pagpuna-sa-sarili. 
 

Wastong Pagsusuri ng mga Bagay at Pangyayari 
 
 Batayan ng Wastong Pagsusuri 

Kongkretong pagsusuri sa kongkretong kalagayan: nakabatay 
ang wastong pagsusuri sa mga kongkreto, aktwal, tunay, o obhetibong 
kalagayan at pangyayari. 
 
 Lahat ng Bagay ay Nagbabago 

Ang lahat ng bagay ay nagbabago. Walang anumang bagay ang 
masasabi nating yari o ganap na kaya’t hindi na magbabago. 

Ang kaalaman ng tao ay bunga ng pag-aaral sa pagbabago, 
paggalaw o pag-iral ng mga bagay. 

Ang kaalaman na mauunawaan ng tao ang mga bagay sa 
pamamagitan ng pag-aaral sa pagbabago ang nagbibigay sa atin ng tibay 
ng loob at kapasyahan sa harap ng problema at mahirap na sitwasyon. 
 
 Dahilan ng Pagbabago ng mga Bagay 

Bawat bagay ay may dalawang panig o aspeto na 
magkasalungat at nagtutunggalian. Ito ang tinatawag nating 
kontradiksyon. Ang kontradiksyon sa loob ng isang bagay ang dahilan 
ng pagbabago nito. 

Ang dahilan ng pagbabago ng anumang bagay ay nasa loob, o 
kaibuturan, at wala sa labas nito. Nag-iimpluwensya naman ang mga 
panlabas na kalagayan sa pagbabago ng bagay. 
 
 Wastong Paraan ng Pagsusuri: ‘Paghahati ng Isa sa Dalawa’ 

Ang “paghahati ng isa sa dalawa” ay walang iba kundi ang pag-
aaral ng kontradiksyon. Ito ang pagtungo sa kaibuturan ng bagay para 
pag-aralan ang katangian at pagtutunggalian ng magkasalungat na 
aspeto ng kontradiksyon. Pinag-aaralan ang paggalaw at pag-unlad ng 
bawat aspeto, ang anyo at paraan ng pag-iral at pagtutunggalian, 
pagtindi at paghupa nito, aksyon at ganting aksyon, at iba pa. Ito ang 
wastong paraan ng pagsusuri. 

Iwasan ang makaisang-panig na pagsusuri. 



Para malaman ang esensya o kalikasan ng isang bagay, 
kailangang alamin kung alin sa dalawang aspeto nito ang 
nangingibabaw, o prinsipal. Sa pagsusuri ng kontradiksyon, ginagamit 
natin ang paghahambing at pag-iiba. Mahalaga sa pagkilala sa isang 
bagay ang pag-alam sa kasaysayan nito. 
 
 Pangunahing Nagtatakda ng Pagbabago sa Isang Bagay 

Maraming taglay na kontradiksyon ang isang bagay. Kailangang 
pag-aralan ang iba’t ibang kontradiksyon, ang dalawang aspeto ng 
bawat kontradiksyon, at ang ugnayan ng mga kontradiksyon sa isa’t isa 
upang maiwasan ang pagiging makaisang panig. 

Sa maraming mga kontradiksyon, mayroong isang 
kontradiksyon na magpagpasya sa pag-unlad ng bagay o proseso. 
Kailangang matukoy kung alin ang prinsipal na kontradiksyon sa bagay o 
proseso, at pag-alam kung paano ito umiiral at umuunlad. 

Para malaman kung alin ang mapagpasya o pangunahing 
kontradiksyon, kailangang masusing pag-aralan ang iba’t ibang 
kontradiksyon sa isang bagay o proseso. Makaisang-panig o suhetibo 
ang pag-aaral sa isang kontradiksyon lamang, kahit ito ang pangunahin o 
mapagpasyang kontradiksyon. 

Mahalagang masuri ang iba’t ibang kontradiksyon upang makita 
namn ang kabuuang kalagayan. Ang paglutas ng prinsipal na 
kontradiksyon ang magbibigay daan sa paglutas sa iba pang 
kontradiksyon. 
 
 Ugnayan ng Kabuuan at mga Bahagi 

Lahat ng bagay ay bahagi ng isang mas malaking kabuuan. Sa 
pagsusuri ng isang bagay, dapat iugnay ito sa kabuuan para maiwasang 
maging makaisang-panig, mababaw at hiwalay sa katotohanan ang mga 
kongklusyon. Sa kabilang banda, ang pagsusuri sa isang bagay ay 
nakukumpleto at napapalalim kapag mahusay na sinusuri ang kabuuan 
nito. 
 
 Paano Nagbabago ang Isang Bagay 

Ang pag-unlad ng isang bagay ay dumadaan sa kantitatibo at 
kalitatibong pagbabago. 

Sa simula, ang isang aspeto ng kontradiksyon ay mas malakas at 
nakapangingibabaw sa isa pang aspeto. Ngunit hindi ito permanente at 
patuloy ang tunggalian ng dalawang aspeto ng isang bagay. 
 



 Pagkakalutas ng Isang Kontradiksyon 
Kapag nagkakaroon ng kalitatibong pagbabago at ang dating 

napapangibabawan na aspeto ng isang kontradiksyon sa isang bagay ay 
naging prinsipal na, nagbabago ang katangian ng bagay. Sa puntong ito 
nawawala ang lumang kontradiksyon at ang lumang bagay, at sumisibol 
ang bagong kontradiksyon sa bagong bagay. 

Mahalagang pag-aralan kung paano lulutasin ang mga 
kontradiksyon sa isang bagay para ito ay baguhin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ang pag-aaral hinggil  sa Demokratikong Rebolusyon Bayan ay napakahalaga 

dahil itituturo nito ang wastong pagsusuri sa kalagayan ng lipunang Pil ipino, 
ang ugat ng mga suliranin ng mamamayan, at ang mga paraan ng paglutas  nito.  



Aralin III: 

LINYANG MASA 

 
 Salalayang Prinsipyo ng Linyang Masa: 

‘Ang masa at masa lamang ang tagapaglikha ng kasaysayan.’ 
Ito ay isang prinsipyong nakuha sa siyentipiko at malalim na 

pagsusuri ng kasaysayan ng tao. Ang kasaysayan ng lipunan ay 
nakabatay sa produksyon at ang produksyon ay pinangungunahan ng 
tao. Mula sa dunong at talino ng masa ang pag-unlad ng ating mga 
kaalaman. 

Inililinaw nito sa siyentipikong paraan kung bakit dapat 
lubusang sumalig sa masa, kung bakit dapat pukawin, organisahin at 
pakilusin ang masa sa pagsusulong ng rebolusyon at sa pagsusulong ng 
mga rebolusyonaryong gawain. Kailangang matiyaga at pursigido tayong 
kumilos sa hanay ng masa at mapagkumbabang makitungo sa kanila. 
 
 Buong-buong magtiwala at sumalig sa masa 

Ang rebolusyon ay isang pagsisikap ng malawak na masa. Kung 
wala ang pagtangkilik at paglahok nila dito, hindi makakamit ang 
tagumpay. Buong-buong magtiwala at sumalig sa masa: ito ang ating 
linyang masa. Mahigpit na umugnay at mainit na makisalamuha sa 
masa. 
 
 ‘Mula sa Masa, Tungo sa Masa’ 

Mula sa masa tungo sa masa: ito ang wastong paraan ng 
pamumuno sa kanila. Ibig sabihin, kalapin ang hiwa-hiwalay na mga 
ideya at palagay ng masa at buuin ang mga ito. Pagkatapos ay ibalik at 
ipaliwanag sa masa ang nabuong ideya hanggang sa tanggapin nila at 
isakatuparan. 

Mabubuo lamang ang wastong mga desisyon at plano kung 
kabahagi ang mga karanasan at kaalaman ng masa. Kaya tungkulin 
nating lumubog at magsiyasat sa hanay ng masa para maipon ang hiwa-
hiwalay na mga ideya nila. 

Para naman maisakatuparan ang mga ideyang nabuo at lutasin 
ang problema ng masa, kailangang sumalig sa kakayahan at lakas ng 
masa. May tiwala tayo na gaano man kalaki ang problema, tiyak na 
malulutas ito basta't nabubuo ang kapasyahan at pagkakaisa ng masa. 
  



 Kumilos ayon sa interes at kahandaan ng masa 
Dapat tayong kumilos ayon sa obhetibong interes ng masa, sa 

kanilang kongkretong kalagayan at pangangailangan, hindi sa kung ano 
ang ating inaakala. Ito ay kaugnay ng pagtiyak na wasto ang ating linya 
at mapapakilos natin sila. 

Ngunit, kadalasan sa simula ay hindi pa mulat ang masa sa 
obhetibong pangangailangan nila, hindi pa nila nauunawaan ang 
pangangailangan ng pagbabago at hindi pa sila handang kumilos para 
isagawa ang pagbabago. Kung kaagad na igigiit natin ang ating mga 
ideya, gaano man tayo kawasto'y mahihiwalay din tayo sa masa. Dapat 
tayong magtiyaga at maging pursigido sa pagpapaliwanag. 
 Bakahin ang komandismo at buntotismo sa masa. Ang 
komandismo ay ang pagpalampas sa aktwal na antas ng kamulatang 
pampulitika ng masa at paglabag sa prinsipyo ng boluntaryong pagkilos 
nila. Ang buntotismo naman ay ang bulag na pagsunod sa kahilingan ng 
masa habang nalalabag na ang ating mga batayang prinsipyo at nasasa-
walang bahala ang pagsulong ng rebolusyon. 

Upang mabaka ang komandismo at ang buntotismo, kailangang 
siyasatin ang kalagayan ng masa. Sila ay nahahati sa tatlong bahagi: ang 
sulong, ang panggitna, at ang nahuhuli. 

Mas madaling nakakaunawa ang sulong na bahagi ng masa sa 
pangangailangan ng pagbabago at nakahandang kumilos para dito. Ang 
nahuhuling bahagi naman ay kadalasang nababahiran pa ng atrasadong 
mga impluwensya at nag-aatubili o tumatangging kumilos. Sa kadalasa'y 
nakakaunawa ang panggitnang bahagi sa pangangailangan ng 
pagbabago, pero nag-uurong-sulong at hindi lubos na handang kumilos. 

Pangunahing umaasa tayo sa sulong na bahagi ng masa, ang 
bahaging pinakaaktibo, masigasig at interesado sa pagbabago. Sa 
pamamagitan ng sulong na bahaging ito, napapakilos ang panggitnang 
bahagi at nakakabig ang nahuhuling bahagi. Sa ganitong paraan, wasto 
nating napapamunuan ang masa ayon sa kanilang obhetibong interes at 
nang may pagsasaalang-alang sa kanilang kahandaang kumilos para sa 
pagbabago. 
 
 Ang pagtalima sa linya ng Demokratikong Rebolusyong Bayan ang 

susi sa wastong pagsabuhay ng linyang masa sa kasalukuyang yugto 
ng rebolusyong Pilipino 

Ang linya ng Demokratikong Rebolusyong Bayan ay nabuo mula 
sa masusing pag-aaral ng kasaysayan at kalagayan ng lipunang Pilipino. 
Ito ang tumutugon sa interes ng sambayanan para sa kalayaan at 



demokrasya. Ang Demokratikong Rebolusyong Bayan ay batay sa 
obhetibong kalagayan at pangangailangan ng malawak na masa at 
nagtuturo sa wastong landas ng rebolusyonaryong pagbabago. At dahil 
umaalinsunod sa obetibong interes ng malawak na masa, ang linya ng 
Demokratikong Rebolusyong Bayan ay madaling mauunawaan ng masa, 
madaling mayayakap bilang kanila at maisasalin sa kanilang pagkilos.  

Ang linya ng Demokratikong Rebolusyong Bayan ang susi para 
wasto at mabisang pukawin, organisahin at pakilusin ang milyun-
milyong masang pinagsasamantalahan at inaapi. 
 
 Demokratikong Estilo ng Paggawa sa Pagsasabuhay ng Linyang Masa 

Ang mga kapasyahan ay dapat gawin matapos ng masusing 
pagsisiyasat at kolektibong pakikipagtalakayan sa mga kasama at sa 
masa. Ito ang demokratikong estilo ng paggawa. 

Malinaw sa mga naging karanasan na pinahihigpit ng wastong 
estilo ng paggawa ang ating ugnay sa masa, habang ang maling estilo ng 
paggawa ay walang salang sumasalungat sa mga adhikain at kahilingan 
ng masa at naghihiwalay sa atin sa kanila. 
 
 Ang Rebolusyonaryong Linya sa Uri at ang Linyang Masa 

Sino ang bumubuo sa masang Pilipino? Sino ang masang dapat 
pukawin, organisahin at pakilusin? Ang mga ito ay sinasagot ng 
rebolusyonaryong linya sa uri. 

Ang rebolusyonaryong linya sa uri sa bagong demokratikong 
rebolusyon ay itaguyod ang makauring pamumuno ng proletaryado, 
sumalig sa uring magsasaka bilang pangunahing alyado ng proletaryado, 
kabigin ang petiburgesyang lunsod bilang isang progresibong pwersa, 
kabigin din ang panggitnang burgesya bilang isang positibong pwersa at 
samantalahin ang mga pagkakahati-hati sa hanay ng mga reaksyunaryo 
na malalaking burgesyang kumprador at panginoong maylupa para 
ihiwalay at durugin ang kapangyarihan ng kaaway. 

Ito ang prinsipyong nagtuturo sa atin ng pagkilala at wastong 
pakikitungo sa iba't ibang uri sa lipunan. Inililinaw nito kung sino ang 
tunay na mga kaibigan at mga kaaway ng rebolusyon. 
  



Aralin IV: 

ANG DEMOKRATIKONG SENTRALISMO 
AT SISTEMANG KOMITE 

 

Ang Demokratikong Sentralismo 
 
 Ang Organisasyon 

Ang organisasyon ay isang sistema ng pagbubuklod ng mga tao 
para tumindig at kumilos bilang isang buong pwersa para makamit ang 
iisang layunin. 

Ang isang organisasyon ay mga prinsipyong gumagabay sa pag-
iisip at pagkilos ng buong kasapian nito. Ito ay may balangkas ng 
pangunahing mga tungkulin na ginagabayan ng isang sistema ng 
pamumuno sa iba’t ibang antas at saklaw ng responsibilidad. 
 
 Rebolusyonaryong Organisasyon 

Rebolusyonaryo ang isang organisasyon na nagtataguyod sa 
mga rebolusyonaryong layunin na interes ng malawak na masa. 
Tungkulin nating itayo ang mga rebolusyonaryong organisasyon ng 
mamamayan na nagbubuklod sa kanila para sa pakikibaka. 
 
 Demokratikong Sentralismo 

Ang demokratikong sentralismo ang prinsipyong gumagabay sa 
pagbubuo at pagpapatakbo ng ating organisasyon. Ito ang nagtitiyak na 
kumikilos tayo bilang isang organisadong pwersa. Ito ay 
nangangahulugan ng sentralismong nakabatay sa demokrasya at 
demokrasyang ginagabayan ng sentralisadong pamumuno. 

Ang sentralismong nakabatay sa demokrasya ay 
nangangahulugan ng pagsasaalang-alang ng lahat sa kabuuang interes 
at kalagayan ng organisasyon. 

Ang demokrasyang ginagabayan ng sentralisadong pamumuno 
ay nangangahulugang ang pagkilos ng bawat kasapi o bahagi ng 
organisasyon ay dapat napaiilalim, umaayon at nagsusulong sa mga 
pangkabuuang interes, layunin, patakaran at desisyon. 
 
 Mga Batayang Kundisyon ng Pag-Iral ng Demokratikong Sentralismo 

a. Ang mga namumunong yunit o grupo sa lahat ng antas ng 
organisasyon ay pinipili sa demokratikong pamamaraan. Sila 



ay responsable sa kani-kanilang pinamumunuang antas na 
pumili sa kanila. 

b. Pagkatapos ng malaya at masusing talakayan, lahat ng 
desisyon ay ipinapatupad nang walang pasubali at alinsunod 
sa apat na alituntunin sa disiplina. 

k. Laging binibigyang-pansin ng mga namumunong yunit o 
grupo ang mga ulat at pananaw ng mga pinamumunuan 
nilang yunit at ng masang kasapian. Lagi nilang pinag-aaralan 
ang mga kongkretong karanasan at nagbibigay ng maagap na 
gabay at tulong sa paglutas ng mga suliranin. 

d. Ang nakabababang mga yunit ay nagbibigay ng mga regular 
at ispesyal na ulat tungkol sa mga gawain nila sa 
organisasyong nakatataas sa kanila at maagap na humihiling 
ng mga instruksyon tungkol sa mga suliraning 
nangangailangan ng desisyon ng nakatataas na yunit. 

e. Lahat ng yunit ay sumusunod sa prinsipyo ng kolektibong 
pamumuno at lahat ng mahalagang usapin ay 
pinagpapasyahan nang kolektibo. 

 
 Apat na Alituntunin sa Disiplina 

a. ang indibidwal ay napapailalim sa organisason 
b. ang minorya ay napapailalim sa mayorya 
k. ang nakabababang antas ay napapailalim sa nakatataas na 

antas 
d. ang buong kasapian ay napapailalim sa pinakamataas na 

pamunuan at kapulungan (halimbawa: kongreso, komite 
sentral, at iba pa) 

 
 Mga Tungkulin ng Pamunuan at Nakatataas na Organo 

Ang pamunuan ay binubuo at kumikilos ayon sa prinsipyo ng 
demokratikong sentralismo. Kumikilos ito para sa pangkalahatang 
interes ng organisasyon at hindi para sa interes ng indibidwal o maliit na 
grupo. Ito ay pinipili sa demokratikong paraan; maaring sa simpleng 
konsensus o sa proseso ng halalan para sa mas mauunlad na antas ng 
organisasyon. Tungkulin ng pamunuan ang pangkalahatang pamumuno 
sa organisasyon: 

a. sinusubaybayan ang pangkalahalatang takbo ng pagkilos ng 
buong organisasyon 

b. direktang pinangungunahan ang paggampan ng 
mahahalagang gawain 



k. nagbabalangkas ng mga plano at programa ng pagkilos ng 
organisasyon 

d. nagtatakda ng mga gabay at patakaran para sa 
pagpapatupad ng programa o plano 

e. mahusay na nag-aaral ng kalagayan ng masa at tinitiyak na 
ang programa, plano at mga patakaran ay tumutugon sa 
obhetibong interes ng masa 

g. tumatanggap ng mga ulat mula sa nakabababang antas ng 
organisasyon at masusing pinag-aaralan at sinusuri ang mga 
ito 

h. tumutungo sa hanay ng kasapian at sa masa para tuwirang 
mangalap ng kinakailangang mga impormasyon at alamin 
ang konkretong kalagayan 

i. tumatawag at nagpapatakbo ng mga pangkalahatang pulong 
ng organisasyon 

 
 Mga Tungkulin ng Kasapian at Nakabababang na Organo 

Ang kasapian ay binubuo ng mga aktibo at responsableng 
indibidwal na kumikilos para isulong ang mga layunin ng organisasyon. 
Tungkulin ng bawat kasapi at bahagi ng organisasyon na: 

a. sumunod sa lahat ng desisyon, ipatupad ang mga gawain, 
plano at programa nang buong husay, pangalagaan ang 
interes at kaligtasan ng organisasyon at kumikilos ayon sa 
kabuuang interes at layunin ng organisasyon 

b. regular at maagap na pagpapaabot ng mga ulat, kasama na 
ang kanilang mga mungkahi, obserbasyon at puna sa iba’t 
ibang usaping mahalaga sa interes at pagkilos ng 
organisasyon 

k. masusing pag-aralan ang kalagayang kinapalolooban, at 
maging tapat at tiyaking naipapaabot ang wastong 
impormasyon 

d. dumalo at aktibong lumahok sa mga pulong 
e. tumulong sa pagbubuo ng pagkakaisa at mag-ambag sa 

pagbubuo ng mga desisyon 
 

  



Ang Sistemang Komite 
 
 Kolektibong Pamumuno 

Ang kolektibong pamumuno ay pagsasabuhay ng prinsipyo ng 
demokratikong sentralismo sa pagkilos ng pamunuan ng 
rebolusyonaryong organisasyon.  

Ang malawak na base ng demokratikong partisipasyon ng 
kasapian ay ang wastong kumakatawan sa pamunuan. 

Sa kolektibong pamumuno, mahusay na napagsasanib ang 
pagkilos ng mga kagawad para gampanan ang kanilang mga tungkulin sa 
pamumuno. 
 
 Sistemang Komite 
  Ang sistemang komite ay ang sistema o paraan ng kolektibong 
pagkilos ng namumunong grupo o komite. 

Nakikita sa sistemang komite ang paghahati ng mga gawain, ang 
relasyon ng kalihim at mga kagawad, pagpupulong at iba pa. Naglalayon 
itong palakasin ang pamunuan ng organisasyon nang sa gayon ay 
mabisang magampanan nito ang tungkulin ng pamumuno. 

 Mahusay na pinagkukumbina ng sistemang komite ang 
kolektibong pamumuno at indibidwal na responsibilidad. 
 
 Tungkulin ng Kalihim 

Ang kalihim ang namumuno sa komite. Sa ibang salita, siya ang 
lider ng kolektibong pagkilos ng komite. Ang kalihim ang:  

a. pangunahing sumusubaybay sa pagkilos ng komite 
b. nagtitiyak na napapanatili at napapahigpit pa ang pagkakaisa 

at napapahusay ang kolektibong pagkilos sa komite 
k. sumusubaybay sa pagkilos ng bawat kagawad at sa pagtupad 

ng iba’t ibang gawain para tiyaking mahusay na 
naisasakatuparan ang mga desisyon 

d. patuloy na nag-iimbestiga at nagkokonsulta sa mga kagawad 
tungkol sa anumang mga problema o pagbabago ng 
kalagayan na kailangang aksyunan 

e. nangunguna sa pagkilos ng komite, sa pagtupad ng mga 
desisyon at paglutas ng mga problema 

  



 Relasyon ng Kalihim at ng mga Kagawad ng Komite 
Dapat na umiiral sa pagitan ng kalihim at mga kasapi ng komite 

ang mahigpit na pagkakaisa—pagkakaisang tuparin ang kanilang mga 
tungkulin sa pamumuno na ipinababalikat sa kanila ng organisasyon 

Kapantay ng boses ng kalihim ang sa kanyang mga kagawad. 
Wala siyang ispesyal na mga pribilehiyo, at tungkulin niyang tuparin ang 
mga kolektibong desisyon. Tungkulin naman ng mga kasapi na 
sumuporta at tumulong sa kalihim. 
 
 Mga Tungkulin ng Pangalawang Kalihim 

Ang pagtatakda ng pangalawang kalihim ay isang anyo ng 
pagtutulungan at paghahati ng mga gawain sa loob ng komite. 

Siya ang tagahalili sa kalihim, kung sakaling hindi magampanan 
ng huli ang kanyang mga gawain bunga ng iba’t ibang dahilan.  

Karaniwang nagtatakda ng pangalawang kalihim para sa iba’t 
ibang malalaking dibisyon ng gawain. Ang kalihim at ang mga 
pangalawang kalihim ang bumubuo ng kalihiman. 
 
 Pagpapatakbo ng mga Pulong 

Ang pulong ay mahalagang bahagi ng pagkilos ng komite. Dito 
pinagkakaisahan kung ano ang dapat gawin para isulong ang mga 
layunin ng organisasyon. Dapat tandaan na: 

a. magbalangkas ng regular na iskedyul ng mga pulong ng 
komite para maiwasan ang sobrang madalas o maraming 
mga pulong 

b. tiyaking naipapaabot sa mga kagawad ang notisya ng pulong 
k. tiyaking napaghahandaan ang mga pulong 
d. tiyaking nasesentruhan agad ang mga pangunahing usapin sa 

mga pulong 
 
 Patuloy na Pagpapahusay ng Kolektibong Pagkilos ng Komite  

a. kailangang pairalin at paunlarin ang pagkakaisa, pag-
uunawaan at pagtutulungan sa hanay ng mga kagawad nito 

b. dapat bigyang pansin ang pagbubuo ng iisang wika sa hanay 
ng mga kagawad 

k. kailingang linangin ang pagiging bukas ng mga kagawad sa 
isa’t isa 

d. kailangang matutong makipagkaisa sa mga kakolektiba, at 
matutong kumilos kahit na di kapalagay ang ilang kasama. 



Paraan ng Paggawa ng Isang Komite 
 
 Wastong Paraan ng Paggawa ng Isang Komite 

Para mabisang magampanan ang tungkulin sa pamumuno ng 
isang komite, hindi nakasasapat na magbuo lamang ito ng mga desisyon 
tungkol sa kung ano ang mga dapat gawin. Nararapat ding magkaroon 
ng wastong mga paraan ng paggawa ang komite mismo nang sa gayon 
matiyak ang mahusay na pagpapatupad sa nabuong mga desisyon. 
 
 Ang Kalihim ng Komite ay dapat kasing husay ng ‘Iskwad Lider’  

Ang komite ay maihahalintulad sa isang “iskwad” ng hukbong 
bayan, at ang kalihim, sa “iskwad lider”. Upang magampanan ang 
kanyang tungkulin sa pamumuno, dapat umasa ang komite sa “mga 
kagawad ng iskwad” at bigyang-daan ang kanilang lubos na pagtugon sa 
mga responsibilidad. 
 
 ‘Ihapag ang mga problema sa mesa’ 

Kapag may mga problemang sumusulpot kailangang maagap na 
tumawag ng pulong, “ihapag ang mga problema sa mesa” para 
matalakay ang mga ito at gumawa ng karampatang mga desisyon para 
lutasin ang mga problema. 
 
 ‘Pagpapalitan ng Impormasyon’ 

Ibig sabihin nito ay ang mga kagawad ng isang komite ay dapat 
laging nagtatalastasan sa isa’t isa at nagpapalitan ng mga pananaw 
tungkol sa mga usaping nakatawag ng kanilang pansin. 
 
 Matiyagang Pakikinig sa mga Opinyon at Pagtingin 

sa Nakabababang Antas at ng Masa 
Isa pang paraan ng mahusay na pamumuno ang matiyagang 

pakikinig sa mga pagtingin at ideya ng mga kasama sa nakabababang 
antas at ng masa. Isinasanib sa ating mga desisyon ang wastong mga 
pagtingin nila kung kaya mas makakaasa tayong susuportahan nila ang 
mga ito. Dagdag pa, mas mararamdaman nilang bahagi sila sa pagbubuo 
ng mga desisyon kung kaya maipapakita natin sa kanila ang paggana ng 
tunay na demokrasya. 
 
 ‘Tumugtog ng piano’ 

Sa pagtugtog ng piano, lahat ng sampung daliri ay ginagalaw. 
Ngunit para makalikha ng magandang tugtog, ang sampung mga daliri 



ay hindi basta-basta tumitipa sa piano kundi ginagalaw ang mga ito nang 
may malinaw na padron at koordinasyon. Hindi uubra na ang ilang daliri 
lamang ang ginagalaw habang ang iba’y hindi. 
 
 ‘Hawakan nang mahigpit’ ang pangunahing mga tungkulin 

Dapat sa tuwing tayo ay gumagampan sa tungkilin, pangunahin 
lagi ang pagbubuhos ng atensyon at pagsisikap sa mga ito para matiyak 
na mahusay maipatutupad ang mga ito. 
 
 ‘Magpakahusay sa mga numero’ 

Dapat nating bigyang-pansin ang kantitatibong aspeto ng isang 
sitwasyon o problema at gumawa ng batayang kantitatibong pagsusuri. 
Nagkakaroon ng hugis ang bawat kalidad sa isang takdang kantidad, at 
walang kalidad kung walang kantidad. 
 
 ‘Abiso Para Pabatiran ang Publiko’ 

Dapat may paunang abiso tuwing magdadaos ng mga pulong. 
Kasabay nito dapat mapaabutan ang mga dadalo sa pulong kung ano 
ang mga tatalakayin at mga problemang lulutasin. 
 
 ‘Mas Kaunti at Mas Mahusay na mga Tropa 

at Mas Simpleng Administrasyon’ 
Ang mga pangungusap, talumpati, artikulo at resolusyon ay 

dapat gawing maikli at direkta sa mga punto. Hindi rin dapat maging 
napakahaba ang mga pulong. 
 
 Pakikipagkaisa at Pakikipagtulungan sa mga 

Kasamang Hindi Natin Kapareho ang mga Ideya 
Hindi maiiwasan na sa ating hanay na karaniwan ay 

nagkakaroon pagkakaiba ng pagtingin sa mga sumusulpot na usapin. Ito 
ay dahil tayo ay nagmula sa iba’t ibang lugar, at iba’t iba ang ating mga 
pinagdaanan at mga karanasan. Kaya hindi lang tayo dapat 
magpakahusay sa pakikipag-isa sa mga kasamang kapareho ang 
pagtingin sa atin kundi maging sa mga kasamang may ibang pagtingin. 
 
 Bantayan ang Arogansya 

Ang pagbabantay sa arogansya ay isang usapin ng prinsipyo at 
isang mahalagang rekisito para mapanatili ang pagkakaisa sa ating 
hanay. 



Importante na panatilihin ang pagiging mapagpakumbaba. 
Kaugnay nito, dapat bakahin ang kagawiang “nagbubuhat ng silya” o ang 
labis na pagpuri sa sarili dahil sa mga nagawa o sariling kakayahan. 
Laging panatilihin ang simpleng pamumuhay at ang masikhay na 
paggawa.  
 
 Gumuhit ng Linya ng Pakakaiba sa Pagtingin ng mga Bagay 

Dapat nating sapulin ang batas ng kontradiksyon at tingnan ang 
mga bagay nang buo, at di lang ang isang panig. 
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Ang ALAY SINING ay ang balangay ng KARATULA 
sa Unibersidad ng Pilipinas Diliman. 

Layunin naming magmulat, mag-organisa at magpakilos 
ng kabataan at mamamayan para sa pambansang demokrasya. 

Gamit ang iba’t ibang larangan ng sining, 
pinapalaganap namin at nagpapakahusay kami sa 
makabayan, siyentipiko at makamasang kultura. 

Sa malakolonyal at malapyudal na lipunang Pilipino, 
ang mga masang inaapi at pinagsasamantalahan ang aming insipirasyon. 

Sumali at makilahok sa aming mga palihan, pag-aaral at pagkilos! 
up.alaysining@gmail.com 

 
Ang ALAY SINING ay kasapi ng STAND UP, 
ang pinakamalawak na partido-alyansa 

ng mga mag-aaral sa U.P. Diliman. 
 
 

       

KABATAANG ARTISTA PARA SA 
TUNAY NA KALAYAAN (KARATULA) 

STUDENT ALLIANCE FOR THE 

ADVANCEMENT OF DEMOCRATIC 

RIGHTS IN U.P. (STAND UP) 


