


Ano ang Rebolusyong Oktubre 
ng 1917?

Ang Rebolusyong Oktubre ng 1917 ay ang dakilang 
sosyalistang rebolusyon ng mamamayang Ruso laban 
sa burgesya na pinamunuan ng Partido Komunista ng 
Unyong Sobyet (Bolshevik) na dating Russian Social-
Democratic Labor Party-Bolshevik (RSDLP-B).  Ito ay 
karugtong ng matagumpay na burges-demokratikong 
rebolusyon na inilunsad ng Partido at mamamayang Ruso 
noong Pebrero 1917 na nagpabagsak sa paghahari ng 
Tsarismo.

Ibinagsak ng Rebolusyong Oktubre ng 1917 ang 
kapitalismo at kapangyarihan ng burgesya sa Rusya na 
nasa Probisyunal na Gobyernong pinamunuan ni Kerensky 
at itinayo ang kapangyarihan ng uring proletaryado sa 
estadong Ruso sa pamamagitan ng Kongreso ng mga 
Sobyet.

Naganap ang makasaysayang pag-aalsa noong ika-
25 ng Oktubre sa kalendaryong Julian (Nobyembre 7 sa 
kalendaryong Gregorian) noong 1917 kung saan kinubkob 
ng mga rebolusyonaryong manggagawa, sundalo at marino 
ang Winter Palace sa Petrograd na base ng Probisyunal na 
Gobyerno.
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Ano ang naging epekto ng    
Rebolusyong Oktubre ng 1917 
sa pandaigdigang saklaw?

Sa dakilang tagumpay ng Rebolusyong Oktubre 
ng 1917, naisapraktika at higit na napatunayan ang 
kawastuhan ng unibersal na teorya ng Marxismo-Leninismo 
kaugnay ng pagtatagumpay ng sosyalistang rebolusyon 
sa pamumuno ng uring manggagawa at ang kasunod 
na pagtatatag ng isang sosyalistang lipunan.  Inihatid nito 
ang mamamayan ng daigdig sa isang bagong panahon 
sa kasaysayan ng sangkatauhan —ang panahon ng mga 
proletaryong rebolusyon.

Pinahina nito ang kapangyarihan ng 
burgesya at imperyalismo sa pananagumpay 
ng uring proletaryado at pagkakatayo ng 
kauna-unahan niyang estado.  Ang sigabo ng 
tagumpay ng Rebolusyong Oktubre
ay parang apoy na kumalat sa 
lahat ng bahagi ng daigdig.  Sa 
diwa at inspirasyon nito, naisulong 
at naipagtagumpay ang mga 
kilusang mapagpalaya sa mga 
bansang kolonya at malakolonya at ang 
mga kasunod na sosyalistang konstruksyon 
at rebolusyon sa mga bansang ito.  
Rumurok ang tagumpay ng Rebolusyong 
Oktubre nang mapaloob sa sosyalistang 
bloke ang sangkatlo ng sangkatauhan 
pagdating ng taong 1949 sa 
pananagumpay ng bansang Tsina.
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Sino sina Vladimir Lenin at       
Joseph Stalin at ano ang papel 
nila sa Rebolusyong Oktubre 
ng 1917?

3
Si Vladimir Lenin ang dakilang guro ng Rebolusyong 

Oktubre ng 1917 na mahigpit na gumabay, namuno at 
lumahok sa matagumpay na paggapi sa kapangyarihan ng 
burgesya at imperyalismo.  Katuwang ni Lenin si Joseph Stalin 
sa kabuuang pamumuno upang dalhin ang Rebolusyong 
Oktubre sa tagumpay.  Sa partikular, pinamunuan ni Stalin 
ang pag-aalsa noong Oktubre 24 (1917) at si Lenin naman 
ang namuno sa pag-aalsa ng Oktubre 25 na naghatid sa 
kanila sa tagumpay.

Nikolai Lenin (Vladimir Ilich Ulyanov)

Pinakamalaking ambag ni Lenin ang 
pagpapaunlad ng Marxismo sa ikalawang 
yugto nito.  Ang tinagurian nating Leninismo ay 

ang Marxismo sa panahon ng imperyalismo 
at pag-unlad ng proletaryong 
rebolusyon hanggang sa pagkakamit 
ng dakilang tagumpay ng sosyalistang 
rebolusyon. Ipinakilala niya ang 
imperyalismo bilang monopolyo,  
nabubulok at pinakamataas o huling 
yugto ng kapitalismo at sa gayon 

ay panahon ng pandaigdigang 
proletaryong rebolusyon para itatag ang 
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sosyalismo. Sinabi niyang kakayaning maipagtagumpay 
ang sosyalistang rebolusyon sa Rusya, ang pinakamahinang 
imperyalistang bansa sa kanyang panahon at sa mga 
kolonya at malakolonyang mga bansa kung saan 
pinakamahina ang lakas ng imperyalismo.  Sa gayon, 
sinabi niyang ang mga  kilusang  mapagpalaya  sa  mga  
kolonya  at malakolonyang bansa ay bahagi ng kabuuang 
pandaigdigang proletaryong rebolusyon.

Isa rin sa pangunahing ambag ni Lenin ang teorya at 
praktika sa pagbubuo ng Partido ng uring manggagawa.

Mahusay na iginiya ni Lenin ang rebolusyonaryong 
kilusan sa Rusya mula sa pagpupundar, pagpapalakas 
hanggang sa tagumpay ng 2-yugtong rebolusyon.   Sa
kanyang pamumuno, napayaman ang aktwal na 
pamamaraan sa pagsulong ng proletaryong rebolusyon, 
paglulunsad ng sosyalistang konstruksyon at pagpapatatag 
ng unang sosyalistang bayan.  Bukod 
dito, siya ang naging giya upang 
ibayong palakasin ang pandaigdigang 
proletaryong rebolusyon, laluna matapos 
na pangunahan niyang maitayo ang 
Ikatlong Internasyunal noong 1919.

Stalin (Joseph Vissarionovich 
Djugashvili)

Si Stalin ang naging 
katuwang ni Lenin at ng iba 
pang rebolusyonaryong Ruso 
sa pamumuno sa rebolusyon. 
Nang namatay si Lenin 
noong 1924, binalikat ni Stalin ang 



pamumuno sa Partido, estado at sosyalistang rebolusyon 
sa Unyong Sobyet.  Komprehensibo nyang itinaguyod at 
ipinagtanggol ang Marxismo-Leninismo laban sa mga 
oportunista at rebisyunista.  Hakbang-hakbang niyang 
isinulong ang sosyalistang konstruksyon at rebolusyon 
sa pamamagitan ng limang taong programa mula sa 
pinasimulang Bagong Patakarang Pang-ekonomyang 
binalangkas ni Lenin.  Sa pamamagitan nito, naipagtanggol, 
napatatag at napaunlad ang sosyalismo sa Rusya. 
Pinamunuan din ni Stalin ang Digmang Patriyotiko laban 
sa Germany noong Ikalawang Digmaang Pandaigdig na 
siyang pangunahing pumilay sa mga pwersang pasista 
sa pamumuno ni Hitler na tumungo sa pagkatalo niya sa 
kanyang pananakop sa buong Europa.

Sa panahon ng kanyang pamumuno nailatag ang 
sosyalistang transpormasyon sa ekonomya na nagdala 
ng kasaganaan at kapayapaan sa Unyong Sobyet nang 
walang kaparis sa kasaysayan ng mamamayang Ruso at ng 
sangkatauhan.

Sa kabilang banda, isa sa pangunahing pagkakamali ni 
Stalin ang pagdedeklarang wala ng uri at sa gayo’y wala ng 
tunggalian ng mga uri sa Rusya noong 1936 at ang kaaway 
na lamang ng mamamayang Ruso ay ang imperyalismo at 
ang mga ahente nito na ipinapasok sa Rusya. 

Sa kabila nito, nakahihigit ang mga positibong nagawa 
ni Stalin kaysa sa mga nagawa niyang kamalian.  Tinimbang 
ito ng dakilang Tagapangulong Mao Zedong na 70-
30 pabor sa mga nagawa niyang positibo alinsunod sa 
pagtatanggol at pagtataguyod sa Marxismo-Leninismo, 
sosyalistang rebolusyon at pagpapalakas ng pandaigdigang 
proletaryong rebolusyon.
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Ano ang nangyari sa Rusya 
pagkatapos ng Rebolusyong 
Oktubre ng 1917?4

Sa pamamagitan ng pagbawi at pagtatatag ng 
sosyalistang ekonomya, umunlad nang walang kaparis 
ang kabuhayan ng Unyong Sobyet.  Ipinatupad ang tig-
limang taong komprehensibong programa sa ekonomya 
para sa hakbang-hakbang na sosyalistang konstruksyon 
at rebolusyon.  Mula sa pagsasabansa ng malalawak na 
lupaing kumpiskado at ng mga batayang industriya, naitayo 
ang mga komuna na pinatatakbo ng sistemang traktora. 
Ang mga ito ang gumarantiya sa masaganang kabuhayan 
ng mamamayang Sobyet.
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Naitatag ang Unyong Sobyet bilang isang sosyalistang 
bansang makapangyarihan sa pulitika, ekonomya, militar at 
kultura.  Naitayo ang isang ekonomyang industriyal na may 
mataas na tantos ng paglago, sapat na lokal na pagkain 
upang pakainin ang mamamayan at may pinakamalaking 
produksyon ng langis, uling, bakal, ginto, butil, bulak at iba 
pa sa buong daigdig.

Nakapangibabaw ang estado ng proletaryado sa 
Unyong Sobyet at nailatag na sosyalistang pundasyong 
pang-ekonomya sa kabila ng todo-todong mga pagsisikap 
ng imperyalista at katunggaling mga bansa na pabagsakin 
ito sa pamamagitan ng mga gyera ng pananalakay.   
Tampok dito ang Dakilang Digmang Patriyotiko noong 1941-
45 kung saan magiting na ipinagtanggol ng mamamayang 
Sobyet ang sosyalismo laban sa pananalakay ng pasistang 
Aleman.
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Ano ang kinahinatnan ng    
Rebolusyong Oktubre ng 
1917? Ano ang modernong                
rebisyunismo?

Pagkamatay ni kasamang Stalin noong 1953, naagaw 
ng burgesya ang kapangyarihan nang makapangibabaw 
ang mga modernong rebisyunista sa tuktok ng pamumuno 
ng PKUS.  Sinalaula nila ang mga dakilang tagumpay 
ng Rebolusyong Oktubre.  Dahil dito, nakapanumbalik 
ang kapitalismo at sa gayo’y muling napasailalim 
ang mamamayang Sobyet sa iba’t ibang klase ng 
pagsasamantala at pang-aapi. 

Dumaan sa tatlong yugto ang kapitalistang 
pagpapanumbalik sa Unyong Sobyet sa pagkakaluklok kina 
Khrushchov (1953-64), Brezhnev (1964-82) at Gorbachev 
(1985-91) na pawang mga modernong rebisyunista.

Ang modernong rebisyunismo ay rebisyunismong 
nakapangibabaw sa mga naghaharing Partido 
Komunista sa mga nagtagumpay na bansang 
sosyalista. Nakapangibabaw ito una, sa Partido 
Komunista sa Yugoslavia, sa Unyong Sobyet at iba pang 
Partido Komunista sa Silangang Europa at kalaunan 
sa Partido Komunista ng Tsina.  Sistematiko nitong 
nirebisa ang mga saligang prinsipyo ng Marxismo-
Leninismo sa pamamagitan ng di pagkilala sa patuloy 
na pag-iral ng mga uri at tunggalian ng mga uri at 



ng proletaryong katangian ng Partido at estado sa 
lipunang sosyalista. Sa esensya, ang modernong 
rebisyunismo ay nangangahulugan ng nakabalatkayong 
pagpapanumbalik ng kapitalismo sa mahabang panahon 
at sa kalaunan ay tumungo sa lantarang pagpapanumbalik 
nito. Winawasak nito ang proletaryong Partido 
at sosyalistang estado mula sa loob.

Sa partikular, ang modernong rebisyunismo ang 
nagpabagsak sa Unyong Sobyet.  Inatake ng mga 
rebisyunista si Stalin para labanan ang Leninismo, 
ang sosyalismo at papanumbalikin ang kapitalismo 
sa Unyong Sobyet.  Ipinangalandakan din nila na 
gumagawa sila ng “mapanlikhang paglalapat” ng  
Marxismo-Leninismo.

Maituturing itong taktikal na pagkatalo ng 
sangkatauhan sa kanilang pakikibaka upang makalaya sa 
kapitalismo at itatag ang sosyalismo hanggang kamtin ang 
komunismo.  Gayunman, hindi ito nangangahulugang 
lipas na ang Marxismo-Leninismo-Maoismo at ang ultimong 
hangarin nitong kamtin ang sosyalismo hanggang 
komunismo.  Lalung titining ang kawastuhan nito, 63 
taon matapos na makapangibabaw ang modernong 
rebisyunismo sa Unyong Sobyet, sa harap ng tumitinding 
krisis pandaigdig at pambansa.
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Ano ang Maoismo at ang 
teorya ng nagpapatuloy 
na rebolusyon?

Ang Maoismo ay ang ikatlong yugto 
ng pag-unlad ng Marxismo na dakilang 
ambag ni Kasamang Mao Zedong at ng 
mamamayan ng Tsina na nagdala sa 
rebolusyong Tsino sa dakilang tagumpay.  
Nilagom ng Maoismo ang pagguho ng modernong 
rebisyunismo sa Unyong Sobyet at mula dito’y nahango 
ang aral hinggil sa teorya ng nagpapatuloy na rebolusyon 
sa ilalim ng diktadura ng proletaryado.  Sa esensya, layunin 
nitong pigilan ang pagpapanumbalik ng kapitalismo at ang 
pangingibabaw ng burgesyang ideolohiya sa Partido sa 
pamamagitan ng modernong rebisyunismo.

Sa teorya ng nagpapatuloy na rebolusyon, inilinaw ni
Mao ang tunggalian sa pagitan ng uring proletaryado 
at burgesya bilang pangunahing kontradiksyon sa 
lipunang sosyalista at kapag ito’y napabayaan, maaaring 
makapanumbalik ang kapitalismo.  Inilinaw din ng teorya 
ng nagpapatuloy na rebolusyon na hindi lamang sapat na 
palayain ang mga pwersa sa produksyon at paunlarin ang 
sosyalistang ekonomya kundi kasabay nito, kinakailangang 
ilunsad ang tuloy-tuloy na rebolusyon sa kultura upang ganap 
na baguhin ang kabuuang superistruktura na umaayon 
sa sosyalismo.  Ang Dakilang Proletaryong Rebolusyong 
Pangkultura sa Tsina noong 1956-1966 ang kongkretong 
aplikasyon ng teorya ng nagpapatuloy na rebolusyon.
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7
Ano ang kabuluhan ng 
Leninismo at Rebolusyong 
Oktubre 1917 sa demokratikong 
rebolusyong bayan sa 
Pilipinas?



Naging hudyat ng paglakas ng rebolusyonaryong 
pakikibaka sa mga kolonya at malakolonyang bayan 
katulad ng Pilipinas ang Rebolusyong Oktubre ng 1917. 
Pinatunayan nito ang katumpakan ng 2-yugtong rebolusyon 
—ang burges-demokratiko at sosyalistang rebolusyon na 
tataluntunin ng mamamayang Pilipino sa pakikibaka laban 
sa imperyalismo, pyudalismo at burukrata-kapitalismo. 

Dagdag pa, isa sa malaking ambag ng Leninismo ang 
paglilinaw at pagsasapraktika ng konsepto’t organisasyon 
ng proletaryong partido, ang Partido Komunista na siyang 
mahigpit na hinahawakan na mga prinsipyo ng Partido 
Komunista ng Pilipinas sa pagtatayo at pagpapalakas nito.  
Hanggang sa kasalukuyan, patuloy na pinaghahalawan 
ng mahahalagang rebolusyonaryong aral at gabay ang 
Leninismo at Dakilang Sosyalistang Rebolusyong Oktubre.

Ang ipinamalas na kasaganaan at kaunlaran ng Unyong 
Sobyet sa panahon ng sosyalismo ang nagpapaalab sa 
marubdob na pagnanais ng mamamayang Pilipinong kamtin 
ang kahalintulad na malaya, masagana at maunlad na 
lipunan.  Sa pamamagitan nito, napahihigpit ang kapasyahan 
ng mamamayang Pilipinong isulong ang digmang bayan 
hanggang sa ganap na tagumpay.
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