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ISANG BATAS
NA NAGTATAKDA NA ANG KATAWAGAN SA ATING BANSA AY 

REPUBLIKA NG PILIPINAS O SA MAIKLING SALITA AY PILIPINAS

PALIWANAG

Ang pangalan ng isang tao ay pinakamahalaga sa kanya. Ito ang 
kanyang pinagkakakilanlan, ito ang nagdadala ng kanyang reputasyon, ito 
ang ibibigay niya sa mga anak na ipagkakaloob sa kanya ng Maykapal.

Ganun din sa ating bansa. Sinasabing ang mga taga-China ay 
tinawag ang ating lupain na Mai. Nang tayo ay sinakop ng mga banyaga, 
nariyan ang tawagin tayo ng mga Kastila na Los Pintados, Islas Pilipinas at 
ng mga Amerikano na Philippine Islands, Philippines. Ito ang mga naging 
pangalan natin sa mata ng iba.

Ngayon, nangangailangan ng isang pamemtayan kung paano natin 
tatawagin ang ating sariling bansa. Mayroong nagsasabing Pilipinas, 
mayroong nagsasabing Pilipinas.

Huli na ang lahat para pagusapan ito. Tayo ay naging Republika 
nuong June 12, 1898 na ang nananalg ay impluwensyang Kastila. Higit 
isang daang taon na tayo. Di pa ba natin alam kung ano ang itatawag natin 
sa ating bansa, sa ating sarili?

Panahon na upang patahimikin ang usaping ito. Patuloy ang mga 
ibang wika sa kanilang pagkakilala sa atin. Nguni't tayong mga Pilipino ay 
dapat kilala natin ang ating sanli sa ating Wikang Pilipino. Ito ay naaayon 
sa prinsipyong, kung ano ang bigkas, ay siyang baybay. Hindi tayo katulad 
ng ibang wika na may letrang walang tunog. T a y ^  mga Pilipino, at ang 
ating bansa ay Pilipinas.
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