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Maayong Hapon Sa Inyong Tanan. 

Ikinalulungkot ko po na hindi ho ako makakadalo sa pagpupulong ukol sa 
usapang pangkapayapaan sa Mindanao. Nagpapasalamat po ako sa mga 
nagsaayos ng programang ito sa pagimbita sa akin.  

Ngunit, hangad ko pa rin ho na ipaabot sa mga mamamayan ng Mindanao 
na isa ho sa pangunahing layunin ng administrasyong Aquino-Roxas ay 
ang makamit na ang kapayapaan at kaayusan sa buong Mindanao. 

Minsan po sa buhay natin, nahaharap tayo sa isang sangandaan. 
Sa isang banda po: ang landas na baluktot. Ito po ang nagdala sa atin sa 
bangin ng kahirapan; nagdala ng pagkadurog ng ating pambansang 
dangal. Ninakaw po nito ang bawat nating pag-asa. 

Sa kabilang banda: Ang tuwid na landas. Ang daan ng pagkakapantay-
pantay, walang lamangan; daan ng malasakit at tunay na paglilingkod sa 
kapwa. 
 
Ang landas na tuwid, laban sa landas na baluktot. Kailangan po nating piliin 
kung alin ang ating tatahakin. Wala pong gitna rito; walang medyo baluktot. 
 
Ngayon po, sa harap ninyo, pumipili ako. Pinipili ko ang tuwid na landas. 
Tatahakin ko ang tuwid na landas para sa Mindanao. 

Bubuhayin ko ang proseso ng kasunduang pangkapayapaan sa panig ng 
MILF 

Titiyakin ko ang pakikilahok ng sari-saring grupo sa Mindanao—Muslim, 
Lumad, at Kristiyano—sa mga negosasyon tungo sa kapayapaan 

Bubuwagin ko ang mga private armies at susupilin ko ang lahat ng anyo ng 
paglabag sa batas 

Titiyakin ko na ang lahat puwersang panseguridad ay maibubukod mula sa 
mga partisanong pamumulitika at mabibigyan ng sapat na probisyon, 
kasangkapan, at pagsasanay upang epektibong magampanan ang 
kanilang mga tungkulin.  
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Gagawin kong sentro ng modernong agrikultura at imbakan ng pagkain ng 
bansa ang Mindanao.Tutugunin ko ang mga kakulangan sa imprastruktura 
mula bukirin tungong pamilihan, at sa mga irigasyon at pasilidad pagkaraan 
ng pag-aani.  

Hindi na po ako makapapayag na malayo tayong tuluyan sa dakilang 
pangako ng ating lahi. 

Hindi po ako makapapayag na patuloy tayong maligaw sa baluktot, kung 
saan nangingibabaw ang mali laban sa tama; ang tiwali, laban sa tapat ang 
puso. 

Utang ko po ito sa aking mga magulang na nagturo sa akin kung ano ang 
ibig sabihin ng tunay na pamumuno. Isang pamunuang nakasandig hindi 
sa salapi, kundi sa integridad, dangal, at malasakit. 
 

Higit sa lahat, utang ko po ito sa inyo. Kayo, na kailanman ay hindi kami 
binigo; na naroon, nagluksa kasama namin sa harap ng bawat pagsubok; 
na humarang sa bayoneta at tangke alang-alang sa demokrasyang 
sinagisag ng aking ina. Kayo na gumagabay sa aking bawat hakbang. 
Kayo, na aking lakas.  
 
Samahan po ninyo ako sa landas na ito. At sa ngalan ng aking dugo, 
matutupad po natin ang pangako ng tuwid na landas: Kasaganahan. 
Kapayapaan. Pag-asa. 
 
Patuloy po ang hakbang ng taumbayan sa landas ng katapatan, na 
magbibigay sa atin ng tiyak na asenso. 
 

Sama-sama po nating iwagayway ang bandila ng pagbabago. Kung walang 
corrupt, walang mahirap. Mabuhay po kayong tumatahak sa landas na 
tuwid, at nagtatakwil sa landas na baluktot. Mabuhay po ang Pilipinas. 
Mabuhay ang napipintong tagumpay ng taumbayang Pilipino sa darating 
na ikasampu ng Mayo. 
  


