
 

 

AN OPEN LETTER FOR ALL KABAYANIHAN “MY TEACHER, MY HERO” 

 

06 March 2014 

 

Una sa lahat, MARAMING SALAMAT po sa inyong pakikipag-Bayanihan para sa 

KKK (Kapayapaan, Kaunlaran at Kasaganahan) bilang dokumentadong ambag 

natin sa pagsasabuhay ng diwa ng People Power sa buong Pilipinas sa 

pamamagitan ng Bayanihan! 

As of today, naabot na po natin ang 86.86% ng cumulative target nating 10 

Million na YES FOR PEACE bagama’t nananatili pa ring tahimik ang pagkilos natin 

para sa mga sumusunod: 

1. Pagtigil ng labanan ng goyerno at ng mga armadong grupo; 

2. Peace talks saan man dito sa Pilipinas ganapin imbes na sa ibang bansa; at 

3. Pagba-Bayanihan ng Sambayanan para maipatupad ng pambansang 

gobyerno ang lahat ng mga kasunduan at mapagkakasunduan pang mga 

programa at proyekto tungo sa Kapayapaan.  

 

Batay po sa mga report ng 5 out of 17 DepEd Regions, napatunayan po ng 

Bayanihan natin mula September 2013 hanggang February 2014 na may malawak 

na hanay ng mga “My Teacher, My Hero” na handang tumulong na maging mga 

gabay ng kabataan tungo sa Culture of Non-violence. Naka-2,423,292 (Two 



Million Four Hundred Twenty Three Thousand Two Hundred Ninety Two) YES FOR 

PEACE po tayo mula sa mga sumang-ayon na maging mga KaBayanihan sa loob 

lang ng 5 months sa kabila ng mga man-made and natural disasters at ng 

katotohanan na walang nakalaang pondo para sa Bayanihan natin!  

Malaki po ang pag-asa nating maabot na natin ang target nating 10 Million YES 

FOR PEACE hanggang sa pagsapit ng katapusan ng School Year 2013 - 2014 sa 

pamamagitan ng patuloy nating Bayanihan sa pagpapalawak ng hanay ng mga 

KaBayanihan para sa KKK. 

Inaasahan po natin na sa darating na 16
th

 Anniversary ng Comprehensive 

Agreement on Respect for Human Rights and International Humanitarian Law 

(CARHRIHL) sa pagitan ng gobyerno at ng National Democratic Front (NDF) sa 

darating na March 16, ay makapagbibigay sila ng public statements hinggil sa mga 

panawagan natin – “Sang-ayon ba o hindi ang NDF sa pagtigil ng armadong 

pakikibaka at sa direktang partisipasyon ng mga mamamayan sa 

comprehensive peace process sa pamamagitan ng Bayanihan”? 

Matatandaan po na nauna na pong magbigay ng pagsuporta ang Moro Islamic 

Liberation Front (MILF) and Moro Islamic Liberation Front (MILF) at kahandaan 

nilang makipag-Bayanihan sa atin para masigurong maipatutupad ang mga 

napagkasunduan na at mapagkakasunduan pa nila at ng pamahalaan tungo sa 

just, comprehensive . 

Marami pong salamat sa inyo, mga KaBayanihan na “My Teacher, My Hero”  

Hanggang sa muli, 

 

YES FOR PEACE! 

 
 


