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Ang Pag-usapan Po Natin! Fili-
pino Magazine ay ang monthly 
publication ng KPCCenter. Ang 

Kuwait Philippine Cultural Center ay 
isang kalipunan, isang kongregasyon, 
at isang center kung saan nagtatagpo 
ang mga layunin para sa kaunlaran sa 
pamamagitan ng pakikipag-ugnayan sa 
mga Filipino sa Kuwait, ano man ang 
kanilang relihiyon, tribo, at kasarian. 
Ang layunin nito ay upang makapag-
tatag ng isang sentrong pangkultura at 
pang-edukasyon upang tangkilikin ang 
lahat ng maiinam na kultura at mga 
anyo ng edukasyon. Ito rin ay nakiki-
pagkasundo, at lahat ng mga gawain 
nito ay sa pamamaraang tuwiran at 
katamtamang pakikitungo, na nag-
aanyaya sa lahat upang sama-samang 
makapagtatag ng bukas na mga tala-
kayan tungkol sa lahat ng aspeto ng 
pamumuhay.

Ang mga nilalaman, pananaw at 
mga opinyong nailathala sa magazine 
na ito ay di kailangang kumatawan ng 
KPCCenter, kahit pa ito ay isinulat ng 
isang empleyado nito. Ang lahat ng 
pagsisikap ay ginagawa upang mai-
wasan ang pagkakamali sa mga im-
pormasyong nilalalaman ng mga arti-
kulo, ngunit, walang pananagutan kahit 
anuman ang maaaring ipagpalagay sa 
magazine na ito o sa tagapaglathala 
nito, ang KPCCenter.  

  

Para sa mga komento at mga kata-
nungan, magpadala ng e-mail sa:

pagusapan@gmail.com
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Mga
Katanungang
Legal
Ayaw sa Pamamalakad ng Bagong Management - Prob-
lema sa Pinapasokang Trabaho

Dumating ako sa Kuwait sa isang kilalang kumpanya 
at pagkatapos ng 3-taong kontrata nabigyan ako ng 
release. Nagkaroon ako ng bagong trabaho sa loob ng 
isang buwan ngunit hindi ko gusto ang pamamalakad 
kaya nais ko ng umalis. Gaano katagal akong manatili 
sa kanila at ano ang legal na payo kung gusto ko ng 
umalis?

Sagot: Hindi ka magkakaproblema kung aalis ka sa 
kasalukuyan mong kumpanya dahil ikaw ay nasa loob 
pa ng iyong probasyon period kung saan ang magkabi-
lang panig ay maaaring gawin ang tinatawag na ‘clean 
break’ na hindi na magbibigay ng anumang abiso.
Kung hindi ka pa nabisahan ng bagong kumpanya, 
maaari mo itong iwanan kahit kailan, ngunit kung ikaw 
ay nabisahan na at gusto mo ng release, ang kumpanya 
ay maaaring paghihintayin ka muna ng isang taon. 
Ngunit kung nais mong lumabas sa bansa, hindi mo 
kailangan ng release at maaaring ka ng umalis agad.

Oras ng Trabaho sa Kuwait sa Buwan ng Ramadan 
Para sa mga Muslim at mga di-Muslims

Gusto ko lang linawin: kasama ba sa 6-oras na trabaho 
sa panahon ng Ramadan ang mga expatriates na hindi 
Muslim?

Sagot: Sa batas ng Kuwait ay walang pagkakaiba sa 
pagitan ng mga Muslim at hindi Muslim sa naturang 
isyu.
Pangalawa, nakasaad sa Artikulo 64 ng Kuwait Labor 
Law ang 36-oras ng pagtatrabaho sa isang linggo sa 
panahon ng Ramadan. Ito ay nangangahulugan na ang 
mga pribadong kumpanya na may 6-araw na pasok sa 
isang linggo ay magkakaroon ng 6-oras bawat araw na 
trabaho, habang ang mga kumpanya na may 5-araw na 
pasok sa isang linggo ay maaaring mayroong higit sa 
7-oras na trabaho sa isang araw sa buwan ng Ramadan. 
Ang batas na ito ay naaangkop sa lahat ng mga expats 
anuman ang kanilang relihiyon.

Gusto ng release bago ang 3 taong trabaho dahil sa 
Pagpapakasal

Aking kasintahan at ako ay ikakasal na sa isang linggo 
at kailangan ko ng impormasyon kung paano makakuha 
ng kanyang release mula sa kanyang trabaho. Siya ay 
nakapagtrabaho na sa kumpanya sa loob ng 18 na bu-
wan. Gusto ko siyang ilagay sa dependent visa, Artikulo 

18. Natugunan ko ang minimum na suweldo na kinakai-
langan. Maaari bang tanggihan ng kumpanya ang 
kanyang release o pagbibitiw kahit na kami ay ikakasal 
na? Ayaw ko na kasi na siya ay magtatrabaho pa.

Sagot: Kahit na walang tiyak na batas sa isyung ito, 
nakasaad sa Artikulo 52 (d) na “ang isang babaeng 
manggagawa ay may karapatan na mabayaran ng 
kanyang indemnity ng buo kung tataposin niya ang kan-
yang kontrata sa loob ng isang taon mula sa kanyang 
pagpapakasal,” sang-ayon sa mga batas ng indemnity 
(bayad-danyos). Sa kaso ng iyong mapapangasawa, 
dahil siya ay wala pang 3 taon sa serbisyo, hindi siya 
makakakuha ng indemnity, ngunit ang artikulo na ito ay 
nagpapahiwatig na siya rin ay may karapatan upang 
taposin ang kanyang kontrata na hindi magbabayad ng 
penalty. Kaya, ito rin ay nagpapahiwatig na kailangan 
tanggapin ng kumpanya ang kanyang pagbibitiw at 
bigyan siya ng release.

Visa Transfer Mula 18 to 22 & Vice Versa

Ako ay nagtatrabaho sa aking kasalukuyang spon-
sor (lokal transfer) sa Visa 18 sa higit 6 na taon na, at 
ang aking kontrata ay malapit ng matatapos. Mayroon 
akong university degree at nais kong ilipat ang aking 
residence patungong Visa 22. Gusto kong malaman kung 
ano ang kasalukuyang pamamaraan. Posible bang ilipat 
ang residence mula dependent Visa 22 tungong work 
Visa 18 kung sakaling makahanap ako ng bagong tra-
baho sa loob ng isang taon? Kailangan ko bang umalis 
sa Kuwait? Mahigit 10 taon na ako sa Kuwait..

Sagot: Ang kailangan mo lang ay release letter mula sa 
iyong kasalukuyang employer upang ilipat sa depen-
dent residence. Kahit hindi siya magbigay ng release, 
maaari kang kumuha sa Labor Dept dahil ikaw ay 6 
na taon na sa iyong kasalukuyang kumpanya at maaari 
ka ng makakuha ng release matapos ang isang taon ng 
ikaw ay nailipat sa pamamagitan ng lokal na transfer. 
Pangalawa, dahil ikaw ay nakapagtapos sa unibersidad 
at matagal nang nakatira sa Kuwait, hindi ka magkaka-
roon ng anumang problema sa paglipat pabalik sa Visa 
18.

(ullessis@yahoo.com. Source: arabtimes.org)
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Pamilya. It’s an undeniable fact na mahirap talaga ang 
buhay dito sa Dubai. Kikita ka nga ng medyo malaki 
pero matataas naman ang mga bilihin dito. Kung hindi 
lang dahil sa pamilyang naiwan sa Pinas, siguro walang 
mgtitiyaga dito. Paano nga ba mabubuhay ang pamily-
ang sa‘yo lang umaasa? Saan kukuha ng pang-tuition si 
Junior? Saan kukuha ng pera si Inay para pambili ng 
NFA? Sino ang susuporta kay mister na pitong taon ng 
naghihirap sa kanyang ubo? Eh, ‘yung pampakasal sa 
girlfriend mo? Kailangan makapag-ipon para naman 
medyo grande ‘yung kasal.

   

 Ang daming umaasa sa‘yo. Noon kung hindi ka nila-
lapitan ng mga kapatid o pinsan mo, ngayon panay ang 
tawag sa‘yo. Panay ang paramdam. Ang daming dahilan. 
Kesyo, may sakit daw ang anak. Inaatake daw ng high 
blood ang bayaw mo at kailangang dalhin sa hospital. 
Manganganak daw ang hipag mo sa susunod na buwan. 
Bayaran na daw ng motor na hinuhulugan ng bilas mo at 
walang pambayad kasi kinulang ‘yung kita sa pamamas-
ada. Sangkatutak na reklamo. Walang katapusang prob-
lema. Ngayon ‘pag hindi mo naman pinagbigyan sasabi-
hin sa ‘yong ang takaw-takaw mo. Nakapunta ka lang sa 
Dubai nakalimot kana sa amin! Ang sarap sakalin, diba? 
Noong nasa Pinas ka pa, may nagawa ba ang mga taong 
ito sa ‘yo? Pinahiram ka ba nila ng pera noong papunta 
ka dito? Kilala mo ba itong si pinsan mo na ngayon lang 
nagpakilala sa’yo? Ano ka ba, bangko?

  

Hay naku! Paano mo nga ba mababayaran ‘yong inutang 
mo sa five six makatuntong ka  lang ng Dubai? Buong 
araw buong gabi Pilipinas ang inisip mo. Tuwing sweldo 
takbo ka kaagad sa bangko para lang sa Saint Philip-
pines (read: sent to Philippines). Dahil sa Pilipinas di 
ka man lang nakapag-ipon. Kaya nga gustuhin mo mang 
magbakasyon pagkatapos ng dalawang taon, hindi pa rin 
pwede. Pagdating mo pa lang ng airport buong barangay 
na ang sasalubong sa ‘yo. Pagdating sa bahay magpi-
fiesta ka pa. Ang mahal mahal pa ng bilihin sa Pinas. 
Tiyak na isang lingo pa lang ubos na ang baon mo. Hay, 
magtiis ka na lang sa lungkot. Siguro habambuhay ka na 

dito. Magtiis ka na lang di sila (pamilya sa Pinas) makita 
sa personal. 

  

Minsan nagdu-duda ka sa Pinas. May mga time kasi na 
tumatawag si Inay. ‘Wag lang daw kayong mag-alala sa 
kanila at maayos na man daw ang buhay nila. Nakabi-
li na daw siya ng yero para sa bubong na sinalanta ng 
nagdaang bagyong Frank. Eto naman kasi si Frank ang 
tindi ng hagupit. At si Junior ang ganda-ganda daw ng 
grades, palagi daw first honor. Ang kapatid ko namang 
babae na si Mahinhin 4th year na daw sa college at mag-
tatapos na sa kursong Nursing. Nakakatuwang marinig 
ang mga balitang ganito. Kahit papaano nagamit pala sa 
wasto ang perang padala. Pero paano kung ang binaba-
lita sa‘yo ay lahat kasinungalingan? Paano kung ilang 
taon na pala si Junior sa grade one dahil sa pagiging 
bulakbol? Paano kung wala palang naipundar ang pera 
mong pinagkatiwala sa pamilya mo? Paano kung hindi 
na pala makapagtapos ng college si Mahinhin dahil nab-
untis na ng boyfriend niya? Diba parang walang silbi 
din ang pangingibang bansa mo? Napakasakit isipin lalo 
na pag nabalitaan mong si mister ay sumakabilang ba-
hay na. At ang perang padala mo ay pinanggastos niya 
sa kumare mo at ang mga anak mo ay wala man lang 
makakain.

  

Syota. Ito naman si Girlfriend grabe kung magselos. 
Diba niya alam na ang lungkot dito sa Dubai? Sabi nga 
ng mga beterano na dito may espiritu daw na gumagala 
dito. At ang espitung ito ay ang espiritu ng kalungkutan. 
Kaya pala may reason si Gilfriend na magalit kay boy-
friend. Nasapian pala ito ng masamang espiritu at na-
kalimot na  magtext kay Girlfriend at kung magtext man 
“wrong send” pa. Para pala sana kay girlfriend no. 2 
‘yon. Paliwanag naman ni boyfriend, inaasawa lng niya 
si Girlfriend no. 2 dito. Hanggang dito lang naman daw 
‘to sa Dubai. Pag-uwi daw niya sa Pinas siya naman daw 
ang pakakasalan. ‘Yan naman pala. Hayaan mo na lang 
Girlfriend no. 1 si boyfriend mo. Nalulungkot lang siya 
dito. Kaya lang niya inaasawa si Girlfriend no. 2 para 
may mag-alaga sa kanya. May tagalaba. May tagaluto. 

4

Dear Kuya Eli

(http://ruphestimate.i.ph)

B U H AY  O F W  S A  D U B A I 

( S A  K U WA I T  N A M A N , 

I B A  K AYA ? )
Ullessis Abaya
ullessis@yahoo.com
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Pero paano kung gagawin din ni Girlfriend ang ginagawa 
ni boyfriend? Paano kung nakikipagdate na rin si Girl-
friend no. 1 sa best friend ni boyfriend? Ano ang tawag 
nito, pasensyahan? Sino nga ba ang dapat masisisi? Si 
boyfriend na nasalinan lang ng masamang espiritu o si 
girlfriend na gusto ding makalimot kay boyfriend?

Multiple partners. Uso kaya ang tawag nito? Sabi ng asa-
wa mo may amnesya ka na daw kasi nakalimutan mo na 
siya. Ang lambing-lambing mo pa daw noong bago ka pa 
dito. Bawat lingo ka daw tumatawag sa kanya. Pero ano 
nga ba ang nangyari sa’yo ngayon? Bakit ba kung tuwing 
tumatawag ka sa kanya palagi kang galit? Minumura mo 
pa siya. Sinabihan mo pa s’yang  mukhang pera. Bakit 
mo sinabi ‘yon? Totoo nga bang may amnesya ka o da-
hil lang yan sa bago mong asawa dito? Normal lang na 
makalimutan mo ang isang taong di mo palaging nakikita 
at nakakausap lalung-lalo na kung may kinahihibangan 
ka nang iba. Mapalalaki man o mapababae kung gusto 
mong mag-asawa dito simpleng simple lang. Kadalasan 
(sana hindi lahat) pag tinatanong mo si babae o si lalaki 
sa marital status niya sasabihin lang sa ‘yong hiwalay 
na, single parent or di kaya patay na ang asawa. Eh, sino 
ba naman ang dapat maging partner ni widow diba si 
widower? Basta’t magkaintindihan lang sila kahit wa-
lang pag-ibig at manunumpang magtanaw ng responsi-
bilidad sa bawat isa, hala bira! Ayaw mo pa makaka-save 
ka ng upa sa bahay. Dalawa na kayong magbayad sa upa 
mong AED 500/- na single bed. O di kaya aakuhin na ni 
lalaki ang bayad. May purpose din diba? Pero kawawa 
naman ang mga asawa sa Pinas. Eh, paliwanag naman 
ng iba, kailangan pa ba daw uuwi sa Pinas para lang 
umihi? Hayan na. Gusto lang palang umihi. Kaya pala 
halos tatlo ang asawa sa Dubai. Ang tanong sino nga ba 
ang original pag tatlo ang asawa mo? Tiyak na silang 
tatlo ang magki-claim na orginal. Kung sino ang may ha-
wak ng marriage contract (authenticated) siya ‘yong may 
karapatang magsabi na original. Ito naman si lalaki para 
lang nagpapalit ng brief kung magpapalit ng asawa. 

[Ed. Kung lahat ng iyan ay totoo sa buhay ng mga OFW 
sa Dubai, ano naman ang sa atin dito sa bansang Kuwait, 
ganito rin kaya ang mga hinaing ng karamihan? Para 
sa inyong mga komento, ipadala sa 55539031 at aming 
bigyan ng espasyo sa susunod na isyu. Sa mga gustong 
magbahagi ng mga karanasan sa buhay habang nasa 
abroad, ipadala lang po sa BUHAY OFW Dear Kuya Eli, 
ullessis@yahoo.com]
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“Siwang”
(Originally written in Baybayin, a 

pre-Hispanic writing system in the 

Philippines)

 

Dito bahagyang naglapat

ang kanilang daigdig

na dati’y nanahan

sa tinitimba’ng agwat,

at heto nga’t hindi pa

tumitila ang mga hiyaw

ng kahapon lang

ay ‘di magpang-abot

na mga bulong.

Ito kasing kwadrang

pagitan ng nakapiit na laya

ay daluyan ng hinagpis

ng nagkukunwa’ng payaso,

at dahil pakay tibagin

ng mga kataga

ang harang,

dito na rin umukit

ng pag-asang kimkim

ang hudyat ng paglingap.

Armineonila “Asriyah” M.

Abril 2011

“Paliparan”
(Originally written in Baybayin, a 

pre-Hispanic writing system in the 

Philippines)

 

Baon ‘yang posas na tanging

marka’y ngiting hinugasan

ng grasang patak ng talukap,

ang piitang ito’y saksi

kapag tinutumbok

ang pintuang selda

na sa isang kurap

ay daungang kumikinang,

noon pa mang sumayad

ang talampakan

sa lupang sangkalan ng kanyang 

panaginip

ay pawang binalot

na bangungot

ang sa ngayo’y pasalubong.

Armineonila “Asriyah” M.

March 2011

“Guhit sa Buwan”
(Poem originally written in Hili-

gaynon and Suwat-bisaya [a pre-

Hispanic writing system in the Phil-

ippines] titled “Kurit sa Bulan”)

Doon na lamang sa pagitan ng 

pangamba ko

katatagpuin ang iyong ala-ala,

habang naglalakbay

ang mukha ng buwan sa kasukalan

at payapa ang batas ng araw.

Dahil baka sakaling doon kita

maaapuhap nang walang hanggan,

walang pagaatubili,

at walang katugma,

walang nililingon na kinabukasan.

Doon ko lamang matatarok

ang pangarap ng bathala

na karamay ng lupa

at kumakalinga sa agam-agam.

 

Armineonila “Asriyah” M.

Abril 2011

Panulaang
F i l i p i n o

Armineonila “Asriyah” M.

6

JULLAY.indd   Sec1:6JULLAY.indd   Sec1:6 8/15/11   1:18:23 PM8/15/11   1:18:23 PM



(Kung natawa ka na noon, tawa na ulit ngayon…)
MAGTAWANAN TAYO

BATA: ale pabili nga poh ng Coke..
TINDERA: ipaplastic koh ba??
BATA: ay di, i-try moh kayang isako, saka lagyan mo 
ng straw ha!!!
Hahaha… ;-))
(by Rhona Mae Buag Acompanado/via Facebook)

MS VENEZUELA: ola, viola, kaserola, saranggola, 
tinola, arinola ni lola, VENEZUELA!
MS NORWAY: anyway, highway, expressway, no 
other way, NORWAY!
MS HUNGARY: gutom ka, gutom ako, gutom tayong 
lahat, HUNGARY!
MS KENYA: indi sayo indi sa akin kaninu siya? 
KENYA!
MS PHILIPPINES: mula sa lupaing kulang sa bigas, 
mataas ang gas, sandamakmak ang mandurugas 
PILIPINAS!

Mama, tinawagan si anak. 
MAMA: pauwi ka na ba? asan ka na? 
ANAK: andito po ako sa hospital... 
MAMA: (nabigla) hah? Diyos ko, ba’t na-ospital ka, 
anong nangyari sa ‘yo?? 
ANAK: ‘Nay, Nurse kya ako dito, SABOG ka ba? 
(From Ms Glenn Francisco/via Facebok) 

TATAY: Junior! Lahat ng sasabihin ko isigaw mo! 
BARIL!! Sigaw!! 
JR: BARIL!!
TATAY: BALA!! 
JR: BALA!! 
TATAY: ARMALITE!! 
JR: ARMALITE!! 
TATAY: LALAKI!! 
JR: Ayyyyy  Asaan Tay?

BARKER NG BUS: cubao! cubao! cubao! cubao! 
cubao! cubao! cubao! 
cubao! cubao! cubao! cubao! cubao! cubao! cubao! 
cubao! cubao! 
cubao! cubao! cubao! cubao! cubao! cubao! cubao! 
cubao! cubao! 
cubao! cubao! cubao! cubao! cubao! cubao! cubao! 
cubao! cubao! 
PASAHERO: (lumapit) boss, cubao??

TEACHER: Late ka na naman Pedro! Lagi na lang 
ganyan! sige tatanungin kita,
who is our national hero? 
PEDRO: Jose Rizal, ma’am!
TEACHER: sus! Tsamba lang yan!
PEDRO: Eh ma’am, kilala nyo ba si Karla?
TEACHER: Hindi, bakit?
PEDRO: Kitams! Turo ka ng turo! kabit ng mister mo 
di mo naman kilala?

REPORTER: Noong nanalo ka Manny, anong pasalu-
bong mo kay Jinkee? 
MANNY: Ibon syempre. Mahilig sya dun e.
REPORTER: Ibon? Anong klaseng ibon?
MANNY: Yung mga lipstek, pangmik up ba? Basta mga 
Ibon products! Yo know?

ANAK: Nay, may puting buhok ka na!
NANAY: Oo, pumuputi ang bawat buhok ng ina, dahil 
sa binibigay na problema ng anak.
ANAK: Ah, kaya pala puti lahat ng buhok ni lola

“Darling, ni-rape ako ng gorilya sa bundok!” hangos 
na sumbong ng asawang babae. “Walanghiyang gori-
lya `yon, teka nga!” sigaw ng lalaki sabay layas para 
umakyat sa bundok.
Pagkalipas ng isang oras, bumalik ang lalaki.
“Naipaghiganti na kita, Darling,” sabi ng lalaki.
“Napatay mo na `yung gorilya?” tanong ng babae.
“Hindi, Darling, ni-rape ko rin `yung asawa niya!

Boy1: Tol, nakipag-break sakin girlfriend ko eh.
Boy2: Bakit naman?
Boy1: Eh kasi pinapapili nya ako kung kaibigan o 
pag-ibig eh.
Boy2: Kaya pala andito ka kasi Kaibigan ang pinili 
mo?
Boy1: Di tol, Pag-ibig, ramdam mo ba?

15mins late policy:
“Wala pa si Maam!”
After 15mins umalis na ang mga students.
The next day nagalit si Maam, sabi “If my bag is here, 
it means I’m present!”
Kinabukasan, nagalit na naman si Maam. Guess 
what?
Puro bag ang nasa upuan ng mga students.

sa kumpisalan... 
LALAKI: father, forgive me for i have sinned.
PARI: ano ba’ng naging kasalanan mo?
LALAKI: lahat po ng naniniwala sa diyos father, 
pinapatay ko, kayo ba father, naniniwala sa diyos?
PARI: hmmp, ako pa!!

Ni Issa Mohammad Tragua     e-mail: jorgetragua@yahoo.com
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PART TIME JOB NI KABAYAN
M a k i - A l a m ! Ni Joshua  Yusuf Barbas

 Sa dumadaming bilang na ng 
ating mga Kababayan naninilbihan 
sa Kuwait para makipag- sapalaran at 
maihanay sa bilang na mga OFW’s o 
Overseas Filipino Workers dito. Iilan la-
mang ang maituturing na bilang ng mga 
successful sa career ang natahak. Mula 
sa kasalukuyang natatamo o nakamit na 
mga stable jobs o magandang mga com-
pany, agency, employer, amo o Ministry 
na nagbibigay sa kanila ng maayos na 
status sa buhay, magagandang profes-
sion, at siyempre lalu na sa usaping sa-
hod at mga benepisyong natatanggap. 
Kaya hindi na naisip man lamang o na-
kahikayat sa kanila na umekstra (extra) 
pa ng mga pagkakakitaan o part time job 
ika ‘nga. Kung ikukumapara naman si-
lang mga successful sa trabaho, sa ilan 
namang mga ‘di sing-palad o suwerte 
ang natamo tulad sa karamihan ng mga 
expat Pinoy natin na nandito ngayon sa 
bansa na may tumitindi na init na pa-
nahon na hatid ng tag-araw na klimang 
nararanasan sa kasalukuyan sa Estadong 
Kuwait. 

 Tunay kung tayo ay mapanuri, 
maraming makikita at makikilala na 
kadalasang abala nating mga Kabayan 
na dumidiskarte ng sideline na kitaan, 
dahil kapos o ‘di sapat ang inaasahan nil-
ang buwanang sahod na pantutok sa mga 
bayarin at gastusin buwan-buwan. Kaya 
naman maituturing sugal kung minsang 
matatawag ng ilan sa ating mga ma-
gigiting at buo ang loob na tahakin ang 
minsang delikado at masalimuot na mga 
eksena ng may partime na kitaan dito sa 
abroad, ang iilan ay patago, di-hayagan 
at ‘di lantad na diskarte ang makikitaan 
sa ating mga kapwa Pinoy.

 Masasaksihan natin mga giliw 
na mambabasa sa ating seryeng Maki-
Alam, ang mga kwentong pinili natin 
ngayong buwan, lalu na para sa mga 
bayaning-Pinoy dito sa Gitnang Silan-
gan. Ang  mga ‘di mapigil ang sarili sa 
diskarteng hanapin ang mga pandagdag 
na income para naman punan ang kapos 
na sahod na buwan-buwan natatanggap 
at para din matustusan ang mga luho at 
mga maintenance na bayaring pinasok 
nila, na ang mga ito’y dapat bayaran na 
mga naka- atang na habang kaya pa at 
dapat kayanin na maging OFW dito sa 
Q8 (Kuwait).

 Unang bahagi ng kwento nating 
napili sa ating tema ngayong buwan ay 
buhay ng mga bida nating mga Trans-
ports, na kahit maituturing ito na illegal 
sa bansang ito pero ika ‘nga no choice, 
in-demand ito at dala ng pangangail-
angang gastusin at pagkakataon na rin, 
kasya patulan naman ang ilang mas mala-
lang maling diskarte o mas illegal pa na 
gawain ng iilang Kababayan at maging 
ibang lahi dito sa Kuwait.

 Transport, Kabayan! Taxi Pare! 
Siguro minsan ay nangulit na din ito 
sa’yo o sa inyo, makikita sila sa mga lu-
gar na kung saan maraming Kababayan, 
lalu na sa Kuwait City, na kung saan ito 
ang paraang panghikayat at pantawag 
pansin ng mga legal o illegal na mga 
transport o taxi drivers na nag-aabang 
na mga sasakay at mga chance na pwede 
nilang maging customer. Si Jeffrey tu-
bong Cebu, 3 taong nagta-transport na 
dito sa City, hataw ang kanyang sambit 
lagi, dahil isa siya sa mga Kabayang 
may maliit lang na buwanang sahod sa 
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isang Ministry sa Shuwaikh at nandito ang asawa 
at anak na nag-aaral pa sa elementarya kaya na-
man matapos ang trabaho sa umaga, sa hapon ang 
lagare o diskarte para mag-transport. Mahirap ang 
kalagayan niya lalu pa sa ngayong marami na ang 
mga legal taxi at illegal transport tulad din niya, 
nagtaas na rin ang mga Muqalapah o charges sa 
mga transport fees, mataas na mga presyo ng mga 
spare parts na pang-maintenance ng sasakyan, at 
buwanan din niyang binayaran sa ang sasakyang 
inutang sa bangko na partner niya araw-araw sa 
daan, na hanggang 2 years pa na hulugan ang 
aabutin.  Mahirap ang partime n’yang ito min-
san matumal ang kita at minsan agawan pa kung 
wala kang suki o regular na customers, at baka 
mauwi mo pang-krudo (o gasolina) lamang, ku-
lang pa pang-kain. At minsan pa madalas ang hu-
lihan kaya ‘nga dapat aware at laging kakontak 
ang kapwa transport drivers din sa bawat lugar na 
pinupuntahan para naman nati-timbre o nababa-
litaan kung may mga Pulis na nagbabantay para 
manita o checking. Payo ni kapatid ‘wag naman 
sana silang maliitin at sobrang kagalitan o pag-
initan ng maging kapwa Kabayan, mas mainam 
na daw itong kitaan kaysa sa lihim na illegal na 
maituturing ng lipunan, ‘di naman ito kaparehas 
ng sugal o ibang mga bisyong maituturing, alam 
din naman ng mga kapwa nating Kababayan ang 
kalagayan nila na sila ay transport lamang. Pero 
‘di maaalis na mas tiwala ang karamihan nilang 
suki na sa kanila sasakay, kaysa sa ibang lahi na 
driver ng mga taxi. Madalas din sinasabi ng mga 
Kabayan natin masyado daw mahal ang bayad o 
charged ng ating Pinoy’ transport sa pamasahe na 
kanilang singil sa mga customer, pero ika ‘nga iba 
naman talaga ang serbisyong Pinoy at siyempre 
madalas sa kanila, lalu na ang mga naka-distino 
dito sa Kuwait na Kababayan natin ay naka-park-
ing sila sa safe na lugar o nasa tamang parking lot, 
na nagbabayad din naman sila ng parking fees, 
talagang bargain ika ‘nga sa pakikipag-usap sa 
usaping pamasahe, nasa customer din naman ang 
huling pasya kung magkano ang kanyang ibibig-
ay ‘di naman pwedeng control iyon ng driver ang 
price kundi syempre sa suki o customer ang mag-

di-disisyon. Naglalaan ng ibang serbisyo ang mga 
Kabayan natin minsan pa nga sila ang tatawag 
sayo na suki nila para ma-inform ka kung sila ay 
nandiyan na usapang lugar saan ang pick up o 
kukunin o lugar na dapat na magkikita, kaya na-
man naglalaan talaga ng gastos din ang driver na 
Pinoy kumpara sa ibang lahi na maihahambing ba 
na mas malinis ang Pinoy sa kanilang ibang lahi 
sa linis ng kotse, bango nito at iba pang pwedeng 
ibahagi, may kwento na may music pa sabi pa ng 
ibang kasamahan din ni Jeff sa transport dito na 
nag-aabang at nakapalibot sa UTC.  

 Sang-ayon din dito si Kuya Raf na tubong 
Gua-gua, Pampanga, 15 years na sa Kuwait at 
isa sa mga magre-retiro na rin makalipas ang 2 
taon pa, InshaAllah! ‘Di minsan maunawaan ng 
kapwa-Kabayan natin ang kalagayan ng pagiging 
taxi sa transport sa legal na trabaho at part time 
na kanilang diskarte. Parehas naman sila sa singil 
kung atin lamang ito susuriin at aalamin. Tunay 
na nasa desisyon talaga ng customer ang ibabayad 
nila hindi ng driver. Dagdag pa ng ating veteran 
na Kuya, mapag-uusapan naman ang halaga para 
parehas magkasundo sa kailangang serbisyong 
transport.

 Ayon naman kay Brod. Ishmael na Ka-
bayang nating Tausog, walang problema naman 
sa kanya kung binabarat na talaga sa usaping 
pambayad ng mga suki, basta katwiran niya, ‘wag 
lang mawalan ng sakay ok na, may hinahabol 
pa naman siyang mga oras dahil may regular na 
hinahatid  at sinusundo sa paaralan kaya naman 
ayaw niyang ma-zero sa mga pagitang oras na ba-
kante siya. Wala talagang choice, dapat dobleng 
diskarteng sipag na lang para makarami at may 
maitabing pangbayad sa lingguhan o buwanang 
upa sa kotseng inuupahan. Wala nang magagawa 
pa ang ating bidang ito, dahil isa s’ya sa ‘di pi-
nalad sa nagsarang company at napilitang bumili 
na lamang ng visa para manatili lamang sa ban-
sang ito, na 5 taon na rin nagbigay sa kanya ng 
kahit papaano ng pag-angat sa buhay. Kaya na-
man ito na lamang ang puspusang pagsisikap ang 
ginagawa niya para madiskartehan ang mga dapat 
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na bayarin at mga umasa sa kanyang remittance 
buwan-buwan na mga Kapamilya sa Mindoro.

 Kwento naman ni Jun na naka-toda o 
distino sa Philippine Embassy sa Jabriyah. ‘Di 
na tulad noon ang kitaan, ngayon doble na sila 
sa dami ng transport at ‘di pa kasama ang bilang 
ng ibang lahi din, na minsan kaagaw pa nila sa 
mga dapat magiging transport o customer nila. 
Nasubukan na rin ni Bro ang buwanang singilan 
sa bayad o monthly na singil sa mga naging suki 
niya, sa iilang mga namamasukang kailangan ang 
serbisyong taxi, pero lumaon ‘di naging maayos 
ang sistema ng singilan minsan ay late ang sahod 
ng suki, kaya pati siya damay sa inaasahang kita. 
Pero ganun talaga ang eksenang driver nakataya 
ang kita sa mga sasakay.

 Iba’t-ibang eksena at kulay ng kwentong 
OFW sa Kuwait, partikular sa napili nating usap-

in ngayong buwan ay talagang ‘di mauubusan ng 
pagbabahagi ng salaysayin ang ating mga Kaba-
bayan, para kunan natin ng ideya kung ano nga ba 
ang mga karanasan ng pagkakaroon ng may part 
time na kitaan sa bansa. Ikaw may maibabahagi 
ka bang pagkakakitaan para sa ating mga Ka-
bayan. O ikaw mismo ay abala din sa sideline mo 
sa ngayon. Halika at ibahagi mo ‘yan sa amin para 
sa mga susunod na kwento ikaw naman ang bida 
dito. 

 Abangan sa susunod na buwan ang kar-
ugtong ng ilang pang mga piling salaysayin at 
kwento ng ating mga bida sa serye natin. At 
nawa’y mapupulutan ito ng mga aral at paglilinaw 
ng iba’t-ibang katwiran o pananaw ng ating mga 
Kababayang OFW na kinikilalang mga bagong 
bayani na mga Pilipino sa kasalukuyang hen-
erasyon. Hanggang dito na lang! Mga Kabayan! 
Masalama!

TRIVIA:

ANG MODERNONG DAANAN O HIGHWAYS AT MGA SASAKYAN SA KUWAIT
 Ang Estado ng Kuwait ay may malawak, moderno at pinahuhusay sa pagpapanatili ng mga 
malalaking pampublikong daanan o highways. Ang mga roadways na ito ay pinalawig sa sukat 
na 5,749 km, kung saan may 4,887 km ay mga aspaltado na. Sa nakaraang taong 2000, mayroong 
ilang mga 552,400 na pampasaherong mga kotse, at 167,800 dito ay pang-komersyal na mga taxis, 
mga trucks, at buses na gamit pampubliko at pampribado. Ang mga pangunahing daan ay may 
maximum limit na bilis ay 120 km / H. 

 Wala pa mang tren na tumatakbong para magserbisyo sa bansa, karamihan dito ang pagla-
lakbay ng mga tao ay sa pamamagitan ng mga sasakyan. Ang pamahalaan ay may plano din upang 
makagawa ng US $ 11 Bilyong para sa neto capital na planong magkaroon ng train network na 
kung saan ay pagsasamahin na o naka-link ang bawat lungsod o lugar ng bansa. Bus ang pangu-
nahing serbisyong nagbibigay sa publiko, at sa pamamagitan ng mga higanteng kumpanya tulad 
ng CityBus, KGL at ang KPTC o Kuwait Public Transport Corporation na pagmamay-ari ng ban-
sang ito. 

 Gumugol ng malaking halaga ang bansa para sa mga advance techonology na gamit na 
mga camera para maging bantay sa mga aksidente, takbo ng trapiko at panghuhuli na rin sa mga 
abusadong mga drivers na di sumusunod sa batas trapiko. Tinatayang 450 milyon USD ang inabot 
para sa proyekto ng Kuwait Traffic Police.

http://en.wikipedia.org/wiki/Kuwait#Transportation
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PANGALAN:......................................................................................................................................................................
TELEPHONE:..................................................................................................................................................................... 
CIVIL ID:............................................................................................................................................................................ 
ADDRESS IN KUWAIT:.......................................................................................................................................................
E-MAIL:.............................................................................................................................................................................

Mga Kondisyon ng Quiz:
Ito ay para sa mga Filipino lamang na nandito sa Kuwait, babae o lalaki. Isang lahok lamang sa bawat pangalan. Ang 
lahat ng lahok na isusumite na may 20 na wastong sagot ay makakasama sa raffle. Isumite ang form na ito na may 
sagot na, sa tanggapan ng KPCCenter  sa Farwaniya, or i-text ang inyong mga sagot (example 1a, 2b, 3c, etc.) sa 
55539031 o sa email: kpcc2006@gmail.com kasama ang inyong pangalan, telephone#, civil ID#, at email. Ang mga 
mananalo ay aming tatawagan, at ilalabas sa Kuwait Time Filipino Panorama. Ang petsa ng pagsusumite ay mula 
August 1 - October 31, ang raffle draw sa araw ng EID AL-ADHA, November 6, 2011.

Bilogan ang Titik sa Tamang Sagot : 

Kailan nagsimulang magbukas sa publiko ang KPCCenter? 1. 
a. May 2006 b. May 2005 c. June 2006 d. June 2005
Ang Ramadan ay pang-ilang buwan sa Hijra Calendar? 2. 
a. 9  b. 7  c. 6  d. 5
Saang lugar sa Kuwait matatagpuan ang KPCCenter?3. 
a. Farwaniya b. Fahaheel c. Jahra d. Kuwait City
Anong gabi ang mas mainam pa sa isang libong buwan?4. 
a. Laylat al-Qadar b. Laylat Al-Eid c. Laylat Al-Isra d. Laylat Al-Mir’aj 
Sino ang huling sugo na pinadala ng Diyos sa mundo?5. 
a. Mohammad  b. Hesus  c. Mosises d. Abraham
Saang lugar matatagpuan ang Kaaba?6. 
a. Makkah b. Madinah  c. Jeddah d. Taif 
Kanino ipinahayag ang Banal ng Qur’an?7. 
a. Muhammad  b. Hesus  c. Mosises d. Abraham
Ano ang tawag sa hari ng bansang Kuwait?8. 
a. Amir b. Shiekh c. Sultan d. Modir Raizi
Ano ang pambansang prutas ng Pilipinas?9. 
a. Mangga b. Saging c. Durian d. Lanzones
Anong Eid ang ipinag-diriwang ng mga Muslim pagkatapos ng Ramadan?10. 
a. Eid al-Fitr b. Eid al-Adha  c. Eid al-Milad d. Eid Mubarak 

KPCCenter Ramadan Quiz 2011
1st Price:  KD200
2nd Price: KD150
3rd Price: KD100

10 Consolation Prices  KD20 each
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Saan matatagpuan sa Pilipinas ang 1000 islands?11. 
a. Pangasinan b. Ilocos Sur c. Boracay d. Tawi-tawi 
Pang-ilang haligi ng Islam ang Salah?12. 
a. 2 b. 3 c. 4 d. 5
Saang lugar sa Pilipinas binaril si Dr. Jose Rizal?13. 
a. Luneta b. Intamuros c. Laguna d. Dapitan 
Saan matatagpuan ang pinaka-malaking Mosque dito sa Kuwait?14. 
a. Sharq b. Hawally c. Jahra d. Fahaheel
Sinong babae ang tinatawag na “Iron Lady”?15. 
a. Margaret Thatcher   b. Evita Peron  c. Imelda Marcos d. Princess 
Diana
Ano ang pinakamahabang ilog sa Pilipinas?16. 
a. Cagayan River b. Pasig River  c. Loboc River  d. Agusan River
Ano ang pinakalumang lungsod ng Pilipinas?17. 
a. Cebu City b. Davao City  c. Iloilo City  d. Baguio City
Anong banal na aklat ang ipinahayag kay Propetang Hesus?18. 
a. Ebanghelio  b. Bibliya c. Torah  d. New Testament
Ang pagbuhay ng isang patay ay isang himalang ibinigay ng Allah kay Propetang _____?19. 
a. Hesus b. Muhammad  c. Mosises d. Abraham
Saang bansa ginawa ang unang watawat ng Pilipinas?20. 
a. Hongkong c. Malaysia  d. Indonesia d. Japan
Sino ang tinatawag na “ama ng kasarinlan” sa Pilipinas?21. 
a. Manuel Quezon b. Apolinario Mabini c. Andress Bonifacio d. Jose Rizal
Ano ang pinakalumang unibersidad sa Pilipinas?22. 
a. UST  b. UP   c. UM  d. PUP 
Sino ang Amir ng Kuwait ngayon?23. 

Jabir Al-Ahmad Al-Jabir Al-Sabaha. 
Salem Al-Ahmad Al-Jabir Al-Sabahb. 
Sabah Al-Ahmad Al-Jabir Al-Sabahc. 
Nasser Al-Ahmad Al-Jabir Al-Sabahd. 

Kabilang sa mga nakakasira sa pag-aayuno sa araw ng Ramadan.24. 
a. Pakikipagtalik b. Pagtulog c. Pag-inom na nakalimutan  d. Pagligo
Ano ang capital ng bansang Kuwait?25. 
a. Kuwait b. Fahaheel c. Salmiya d. Farwaniya
Saan matatagpuan ang Embahada ng Pilipinas dito sa Kuwait.26. 
a. Jabriya b. Kuwait City  c. Jahra d. Hawally
Saang bansa napatay si Magallanes?27. 
a. Pilipinas b. Malaysia  c. Indonesia d. Japan
Saan matatagpuan ang pinakamataas na bundok sa buong mundo?28. 
a. Nepal b. France  c. Switzerland  d. Philippines
Ang panahon na mas mahaba ang araw kaysa sa gabi?29. 
a. Summer b. Winter  c. Autumn  d. Spring
Ang panahon kung saan mas malapit ang araw sa mundo?30. 
a. Summer b. Winter  c. Autumn  d. Spring
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Ang Ika-4 na Symposium ng 

KPCCenter sa Pagsalubong sa 

Buwan ng Ramadan
Naglunsad ng ika-apat na symposium sa Asia-Asia Restaurant, Souk Al-Watiya sa Kuwait City noong Bi-
yernes, Hulyo 22, 2011, alas singko ng hapon ang Kuwait Philippine Cultural Center (KPCC) bilang pagsa-
lubong sa banal na buwan ng Ramadan. Ang nasabing programa ay binuksan ni Brother Ahmad Tungkay 
Kanda sa pamamagitan nang pagbabasa ng banal na Quran. Sinundan ito ng opening remarks na isina-
gawa ni Sheikh Khalid Abdullah Al-Sabea, General Director ng KPCCenter na nagpahayag ng pasasalamat 
sa pagpapaunlak ng mga Pilipino, Muslim o non-Muslim, sa nasabing pagtitipon. Nagpaunlak din bilang 
guest speaker para sa nasabing symposium si HE, Ambassador Shulan O. Primavera, Philippine Ambassa-
dor to Kuwait, na nagbahagi ng isang makabuluhang mensahe para sa mga Pilipino sa Kuwait.
Isang lecture tungkol sa kabanalan sa Ramadan at mga alituntunin sa pag-aayuno ang inilahad ni Sheikh 
Khalid Hanafie Mero, bilang unang bahagi ng programa. Si Sheikh Abdulhadie Gumander ay nagbigay-
linaw sa mga kahalagahan ng pag-aayuno, kalakip na rin ng mga aral at mga benepisyo na makukuha 
mula dito. Ang sumunod na bahagi ng nasabing pagtitipon ay isang open forum, na pinangasiwaan ni 
Uztadz Abu Ubaidah S. Satol, kung saan nabigyan nang pagkakataon ang mga dumalo na magtanong 
tungkol sa mga isyung may kinalaman sa banal na buwan ng Ramadan. Sinundan ito ng raffle draw na 
pinamunuan ni Bro. Ahmad Yusuf Abaya. Matagumpay na nagtapos ang nasabing symposium sa pa-
mamagitan ng isang closing remark na pinaunlakan ng Head of Men Section ng KPCC na si Ustadz Marouf 
Baraguir Ali. Ang committee chairman ng programa ay si Ustadz Muslimin Palami Bhiruar. Si Ust. Abdul-
lah Mustapha ang tumayong emcee sa naganap na symposium.

(Mula sa Kuwait Times Filipino Panorama, July 24, 2011, “Pinoy Handa na sa Ramadan” ni Armineonila M.)  More pictures of the events at www.acblogz.com
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Ramadan ang ika-siyam na buwan ng kalendaryong Islam. Ito ang buwan kung kailan inihayag ng Allah 
ang Qur’an kay Propeta Muhammad. Ang Ramadan ay galing sa salitang Arabo na ang ibig sabihin ay 
“nakapapasong init”. Isa itong espesyal na buwan sa bawat taon para sa mahigit isang bilyong Muslim sa 
buong mundo. Ito ay panahon ng pagbubulay-bulay, debosyon sa Diyos, at pagpigil sa sarili. Para sa mga 
Muslim, isa itong pagsasaayos at pagpapatibay ng kanilang ispirituwal na buhay. Ang Ramadan ay opur-
tunidad ng pag-unlad sa pamamagitan ng pagbibigay at pagiging malakas sa pamamagitan ng katatagan 
sa gitna ng kahirapan. Layunin nito na maranasan ang gutom upang magkaroon ng simpatiya sa mga 
mahihirap. Ito rin ang oras ng pagpapasalamat sa Allah para sa lahat ng mga biyaya at pag-iwas sa mga 
bagay na hindi nakalulugod sa Kanya. 

Pag-aayuno. Mula bukang-liwayway hanggang takipsilim, ang mga Muslim na may edad labing-dalawa 
pataas ay kailangang mag-ayuno. Sa pag-aayuno, o Sawm, hindi sila kumakain, umiinom, naninigarilyo at 
nakikipagtalik. Bago sumikat ang araw, kumakain sila bago simulan ang pag-aayuno; ang pagkaing ito ay 
tinatawag na suhoor. Ang pag-aayuno ay magsisimula sa unang dasal, fajr, hanggang matapos ang ikaa-
pat na dasal, maghrib. Sa paglubog ng araw, tinatapos nila ang pag-aayuno sa pagkain ng tinatawag na 
iftar. Ang pag-aayuno ay sinasabing tumutulong upang ilayo ang puso sa mga makamundong mga bagay. 
Layunin nito na linisin ang panloob na kaluluwa at protektahan ito sa sakit. Ang tamang pag-aayuno ay 
nagdudulot nang ginhawa at kapayapaan sa kalooban. Hinahayaan nito ang mga Muslim na matutunan 
ang disiplina, pagkokontrol, sakripisyo, at simpatiya para sa mga nangangailangan. 

Maaaring lumiban sa pag-aayuno ang mga matatanda, may sakit sa katawan at pag-iisip, mga 
buntis, mga babaeng may buwanang dalaw at mga bagong panganak. Pero ang ilan sa 
kanila ay maaaring halinhinan ang kanilang pag-aayuno sa pamamagitan ng pagpa-
pakain sa mga mahihirap. Nangangahulugan din ito nang pagpipigil sa sarili tulad 
nang hindi pagsasalita o pagsasabi ng mga masasamang bagay o salita, at hindi 
pakikinig sa mga ito. 

Pagdadasal at pagbabasa ng Qur’an. Bukod sa pag-aayuno, hinihikayat 
ang lahat ng Muslim na basahin ang buong Qur’an. Tuwing gabi, sa 
kanilang pagdadasal na tinatawag na Tirawih, binabasa ang ika-30 
bahagi ng Qur’an nang sa gayon, pagkatapos ng Ramadan, ang 
buong Qur’an ay nabasa. Ang ilan ay binabasa ang buong Qur’an 
sa isang upuan lamang. Dahil sa pag-aayuno at pagbabasa ng 
Qur’an, lumalawak ang pagkakawang-loob ng mga Muslim 
para sa mga mahihirap at nangangailangan.

Ang gabi kung kailan inihayag ng Allah ang Qur’an kay 
Propetang Muhammad ay tinatawag na Lailat ul-Qadr 
(Night of Power). Ito ay nasa huling sampung gabi 
ng buwan. Sinasabi sa Qur’an na ang gabing ito ang 
pinakamahalaga sa libu-libong buwan. Kaya naman 
ang mga Muslim ay nagdadasal magdamag sa mga 
gabing ito. 

(ullessis@yahoo.com. Source: fil.wikipilipinas.org)

Ang Banal na Buwan Ramadan
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Ang diyabetis ay isang karamdaman kung saan hindi na-
gagamit nang mabuti ng inyong katawan para sa enerhiya 
ang kinakain mong pagkain. Kailangan ng inyong mga 
selula ang enerhiya upang mabuhay at lumaki. Kapag 
ikaw ay kumakain, natutunaw ang pagkain sa isang anyo 
ng enerhiya na tinatawag na glukos. Ang glukos ay isa 
pang salita para sa asukal. Ang glukos ay napupunta sa 
inyong dugo at tumataas ang asukal sa inyong dugo. Ang 
insulin ay isang hormon na ginagawa ng inyong lapay. 
Tinutulungan nito ang glukos na dumaloy mula sa iyong 
dugo patungo sa iyong mga selula upang magamit ito ng 
inyong katawan para sa enerhiya. Hindi mabubuhay ang 
mga tao nang walang insulin.

Mayroong tatlong pangunahing uri ng diyabetis. Sa TYPE 
1 na diyabetis, hindi gumagawa ng insulin ang lapay. Sa 
TYPE 2 na diyabetis, hindi sapat ang ginagawang insulin 
ng lapay o hindi nagagamit ng iyong katawan ang insu-
lin na gawa ng lapay. Sa diyabetis habang nagbubuntis 
(GESTATIONAL diabetis), ang ina ay hindi nakakagawa 
ng sapat na insulin upang tugunan ang mga pangangail-
angan ng ina at ng sanggol.

MGA SANHI NG PANGANIB PARA SA DIYABETIS. 
Mas nanganganib kang magkaroon ng diyabetis kung 
ikaw ay (1) galing sa isang pamilyang mayroong mga mi-
yembrong may diyabetis, (2) labis sa timbang, (3) lampas 
sa edad na 40, (4) hindi aktibo, (5) nagkaroon ng diyabe-
tis habang nagbubuntis (gestational diabetis) o nagkaroon 
ng anak na lampas ang timbang sa 9 na libra (pounds) o 

4 na kilo noong ipinanganak, (6) may lahing Aprikano, 
Asyano, latino o Pacific Islander.

MGA PALATANDAAN NG DIYABETIS. Sobrang 
uhaw. Pagod na pakiramdam. Madalas ng paggamit ng 
banyo para umihi. Nanlalabong paningin. Kawalan ng 
timbang. Matagal na paggaling ng mga sugat. Palaging 
nagugutom. Makating balat. Mga impeksyon. Pamaman-
hid o pangingilig sa mga paa at/o mga kamay. Problema 
sa sekswal na aktibidad. Madalas na walang palatandaan 
ang mga tao kahit na ang antas ng kanilang glukos sa 
dugo ay mataas. Maaari kang masuri para sa diyabetis sa 
pamamagitan ng pagsuri ng dugo.

ANG INYONG PANGANGALAGA. Ang layunin ay 
upang panatilihing normal hanggat maaari ang antas ng 
inyong glukos. Maaaring kabilang sa iyong pangangalaga 
ang; Pagpaplano ng pagkain, Pagsusuri ng mga antas ng 
glukos, Pag-aaral sa mga palatandaan upang malaman 
na ang antas ng iyong glukos ay masyadong mababa o 
mataas, Pag-eehersisyo, Pag-inom ng gamot (insulin o 
pildoras), Pagpunta sa lahat ng mga tipanan kasama ang 
koponang nangangalaga sa iyong kalusugan, Pakikilahok 
sa mga klase sa diyabetis.

Kausapin ang inyong doktor, nars o eksperto sa nutrisyon 
at diyeta upang malaman kung paano pangasiwaan ang 
iyong diyabetis. 

(ullessis@yahoo.com. Source:www.healthinfotransla-
tion.org)

I S Y U N G  P A N G K A L U S U G A N

Diyabet i s

15
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PINOYPINOY
RECIPERECIPE  

Ni Sis. Um Ismael

(Mga Kakanin at Panghimagas)

BIBINGKANG MALAGKIT

Mga Sangkap:

2 tasang malagkit, binabad magdamag

2 ½ tasang gatang malabnaw

½ kutsaritang asin

1 tasang pulang asukal

¼ kutsaritang anis

¾ tasang kakanggata

½ tasang asukal 

Paraan ng Pagluluto:

1. Isaing ang malagkit sa gata at asin. 
Pag malapit nang matuyo, pahinaan ang 
apoy at idagdag ang asukal.

2. Isalin sa baking pan na nilatagan ng 
dahon ng saging.

3. Ibuhos sa ibabaw ang kakanggata at 
asukal.

4. Ihurno hanggang lumutong-lutong 
ang ibabaw.

 

PUTO MAYA

Mga Sangkap:

3 gatang na malagkit

5 tasang gata

1 tasang asukal

1 kutsarang asin

   Niyog

Paraan ng Pagluluto:

1. Isaing ang malagkit sa gata.

2. Kapag luto na ay hulmahin sa tasa.

3. Isalin sa plato at budburan ng kinudkod na 

niyog at asukal habang mainit.

(Source:Piling-piling Lutuing Pilipino, R.P.Nem Singh, G.V.Manaog; Isa-Jecho Publishing Inc)
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Bilang OFW, tayo ay nataguriang bagong bayani sa ating bansa dahil sa malaki ang naitutulong natin sa ating 
ekonomiya at nakakatulong din tayo sa ating mga pamilya. Magandang pagkakataon din ito para magkaroon at 
madagdagan ang ating karanasan na kung saan nalilinang ang ating kaalaman.
Ayon sa pagsisiyasat, ang Pilipinas ang nangungunang supplier ng mga overseas worker sa pandaigdigang 
merkado nagmula pa noong 1987 kung kayat ang ating bansa ang tinaguriang “manning capital” ng mundo.
Tayong mga Pinoy ay may natural na kakayahan upang iakma sa ibat-ibang kultura at trabaho. Ganun pa man, 
dito sa Kuwait, karamihan pa rin sa ating mga Pinoy na nagtatrabaho ay wala sa pangangasiwa ng trabaho 
(managerial jobs). Maliban na lang sa iilan. Bilang din ang may negosyong Pinoy. Kompara natin ito sa ibang 
lahi na kung saan karamihan sa kanila ay nasa posisyon, tulad ng mga Lebanese at Indians.
Ito ay “wake-up call” para sa ating lahat. Labas tayo sa ating “comfort zone” at tingnan ang mga opurtunidad 
o pagkakataon upang ang pananatili natin dito ay mas magkaroon ng katuturan. Huwag lang po tayong makon-
tento kung anung trabaho meron tayo ngayon. Ibig ko pong sabihin ay may mga magandang pagkakataon na 
pwede nating magamit para hindi tayo mahuli sa “biyahe”.
Bilang parte ng globalization na tinatawag, anu ba ang mga posibilidad na tayo ay mas matuto pa upang tayo 
ay maging competitive at kapakipakinabang maging dito man sa Kuwait o pagbalik sa Pinas o kahit saang 
bansa?
Ikinalulugod po natin ang pagiging aktibo ng mga iba’t ibang organisayon na gumagawa ng paraan para makat-
ulong sa ating mga kababayan. Isa dito ang ating embahada na kung saan nagsagawa sila ng seminar para sa 
Basic Accounting para magkaroon o madagdagan ang kaalaman ng ating mga kababayan. Ito ay makakatulong 
sa atin kung gusto nating magnegosyo at kung paano natin maibadyet ang ating pera. Dito sa Kuwait ay tax free 
kaya magandang oportunidad ito para sa mga gustong magnegosyo.
Isa din sa aktibong nagsusulong ng kaalaman ay ang ICSA na kung saan hindi tayo mahihirapan sa paghati 
ng oras pagdating sa trabaho at pag-aaral dahil ang Institusyong ito ay nabibigay ng flexible schedyul at may 
on-line learning din. Ang misyon ng Institusyong ito ay para tumulong at maging bahagi ng iyong buhay sa 
pag-abot sa iyong magandang kinabukasan.
Ilan lang ito sa mga organisasyong handang tumulong sa ating mga kababayan.
 Maging handa at maging aktibo para maging competitive sa epekto ng globalisasyon.

Ni Wilfred P. Gabol, 
email: will@icsa.us

Handa Ka na Ba sa 
Globalisasyon?
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ARABIC CLASS 2011 – 2012 SCHEDULE 

OF CLASSES & REGISTRATION

BATCH REGISTRATION PERIOD DURATION OF CLASSES

1st Batch January 1 - 31, 2011 February - May 2011

2nd Batch May 1 - 31, 2011 June - September 2011

3rd Batch September 1 - 30, 2011 October 2011 - January 2012

Mag-aral Bumasa at Sumulat ng Arabik sa Loob Lamang ng Apat na Buwan

LIBRENG PAG-AARAL NG ARABIK PARA 
SA MGA PILIPINO 

(With Certificate)

Tawag lang sa 24712574 or 24756796

Extention 102 sa mga lalaki, Extention 116 sa mga babae

Office Hours: Sundays to Fridays, Morning 8:00– 1:00, 
Evening 4:30 – 8:30

KPCCenter is Closed on Saturdays

For reservation and registration
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Mga Tipikal na Prutas ng Mindanao
Ni Ust.  Abubaidah  Salud  Satol
Translator/News Editor  
Ministry of Information 
Kuwait

MINDANAO: TUKLASIN NATIN

ATIS o tinatawag na Sugar Apple. Ito’y 
pangkaraniwang tanim sa lahat ng uri ng Annona. Iba’t-
ibang pangalan din ang naging katawagan sa Atis; Anon sa 
Bolivia, Costa Rica, Cuba, at Panama; anon de azucar, anon 
domestico, hanon, o mocuyo sa Colombia; anona blanca 
naman sa Honduras, Guatemala, Dominican Republic; anona 
de castilla naman sa El Salvador; anona de Guatemala sa 
Nicaragua; apple bush sa Grenadines; ata, fruta do conde, 
fruta de condessa, frutiera deconde, pinha, araticutitaia, 
o ati sa Brazil; at ates or atis sa Pilipinas. Hindi malinaw 
kung saan ang orihinal na pinagmulan ng Atis, ngunit ito ay 
pangkaraniwang itinatanim sa tropikal na South America, 
at sa Pilipinas, at ito ay ginagamit ring flavor ng ice cream, 
bukod sa direktang pagkain nito. Ang prutas na atis ay kulay 
berde ang balat na parang may kaliskis, mga sampong senti-
metro ang laki at ito’y halos mabilog. Tinawag itong “sugar 
apple” dahil sa tamis ng laman nito at malambot na katulad 
ng “Guyabanu.”

GUYABANU. Isa pa ring uri ng 

Annona, maliit na punong kahoy o Annona muricata, na 

kadalasan ay nasa labing limang talampakan lamang ang 

taas ng puno nito. Ang bunga nito ay “oblong” na paliko, 

minsan ay aabot ng tatlumpong sentimetro ang haba at 

may malalambot na tinik, berde ang balat, makatas ang 

maputi nitong laman, matamis na maasim, at may buto. 

Ang guyabano ay isa sa mga katutubong bungang-kahoy sa 

Mindanao at sa buong kapuluan.

Ang CAIMITU Caimito, o kaimito 
ay tanyag sa tawag na Star Apple, isa sa pangkaraniwang 
prutas na tinatawag ding goldenleaf tree, o ginintuang 
dahon, at kung anu-ano pang ipinapangalan sa iba’t-ibang 
rehiyun. Sa Espanyol, ang tawag ay caimito o estrella. Ang 
prutas na ito ay nagbuhat pa sa West Indies. Ngunit ito ay 
malimit na tumutubo sa mga mababa at may di-kataasang 
mga lupa na tulad ng southern Mexico at Panama. Sa 
Mindanao, ito ay tinatawag din na “caimito” o “star apple” 
at karaniwang itinatanim sa mga sakahang lupa, kaya ito’y 
laging matatagpuan sa mga lokal na pamilihan.

Part 3 
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Para sa nais magtanong, mag-email sa: joselitotabing@gmail.com

Tanong:
Isang kapatid natin ang nagtanong kung bakit may mga dalangin o kahilingan natin sa Allah na hindi Niya 
tinutugon? O mayroon bang posibleng kadahilanan kung bakit hindi matugunan ang ating mga dalangin 
o kahilingan?
Sagot:
Bismillahi, wassalatu wassalmu ‘ala rasulillah, wa’ala alihi wassahbihi waba’d.
     Aming kapatid sa Islam, ang Allah ang higit na nakababatid sa anumang ikabubuti ng kanyang mga 
alagad, kaya kung minsan ay mangyaring hindi Niya tugunin ang ating mga dalangin, sapagkat batid 
Niya na ang Kanyang hindi pagtugon sa mga ito ang ikabubuti natin. Gayundin ang pagtugon sa mga 
dalangin o kahilingan natin ay maaaring hindi mismo sa oras na nananalangin tayo, o hindi mismo iyong 
dinadalangin natin ang ipagkakaloob sa atin. At dapat din natin malaman na ang panalanging tinatawag 
na “Du’aa” ay isang uri ng pagsamba sa Allah na laging may gantimpalang matatamo ang sinumang 
nagsasagawa nito.
    Tungkol naman sa posibleng kadahilanan kung bakit hindi matugunan ang ating mga dalangin o 
kahilingan, ayon sa kay Ibrahim Ibn Adham (Naway kaawaan siya ng Allah), isang iskolar ng ikatlong 
siglo, isang guro at kasamahan ni Sufyaan Ath-thawree, nang siya ay tanungin tungkol dito at sabihin sa 
kanya; kami ay nanalangin at  kami ay hindi dininig! Sinabi nito sa kanila, kung bakit ang kanilang mga 
panalangin ay hindi dininig ng Allah; sapagkat ang ating puso ay namatay sa sampung bagay;
1. Alam ninyo kung sino ang Allah, subalit hindi ninyo Siya sinasamba.
2. Binibigkas ninyo ang Qu’ran, subalit ang iyong mga gawa ay hindi sumasang-ayon dito.
3. Sinasabi ninyo na minamahal ninyo ang Sugo ng Allah, subalit hindi ninyo sinusundan ang kanyang 
mga gawa.
4. Sinasabi ninyo na gusto ninyo ang Paraiso, subalit hindi kayo gumagawa ng kabutihan ukol dito.
5. Sinasabi ninyo na kayo ay natatakot sa Impiyernong Apoy, subalit hindi kayo umiiwas sa paggawa ng 
kasalanan.
6. Sinasabi ninyo na ang kamatayan ay totoo, subalit hindi  kayo naghahanda ukol dito.
7. Naglilibing kayo ng patay, subalit hindi kayo nagkakaroon ng aral mula rito.
8. Kumakain kayo ng mga binigay na biyaya ng Allah, subalit hindi kayo nagpapasalamat sa Kanya.
9. Alam ninyo kung sino si satanas, subalit kayo ay sumasang-ayon sa kanya.
10. Palagi kayong abala sa paghahanap ng kamalian ng ibang tao, subalit hindi ninyo tinitingnan ang 
inyong mga kamalian.
Ito lamang ang sampung bagay na nabanggit ni Ibrahim Ibn Adham (Nawa’y kaawaan siya ng Allah). Ang 
Allah lamang ang higit na nakakaalam!

TANONG AT SAGOT
Mga Dalangin at Kahilingan sa 
Allah

Mga sagot ni Skh. Abdulhadie Gumander na 
itinala ni Bro. Abdullah Tabing
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Lesson 25

√ Alif » Baa  Taa À Thaa  Ã Jeem  Õ Haa  Œ Khaa œ Daal  – Dhaal — Raa   

“ Zaa ” Seen  ‘ Sheen ’ Saad ÷ Daad◊ Taa  ÿ Zaa  Ÿ Aieen ⁄ Ghaieen · Faa  

‚ Qaaf  „ Kaaf  ‰ Laam  Â Meem Ê NoonË Waaw ?  Haa  Í Yaa È Yaa 

2121

PAG-ARALAN ANG ARABIK
Ni Usta. Halima Mantawil, Head of the Women Section, KPCCenter

Magkakasama na titik ng salitang ArabikPagsasaling titikAng kahulugan sa Tagalog

bOŽ dDH «Eidul FitrPagdiriwang  sa Eid

W¾MNðTahniyaPagbati

„—U³  bOŽ Eid MubarakMaligayang Eid

rJ²ŽUÞ tK « q³IðTaqabbalaho taatakomNawa’y tanggapin Ni Allah ang 
inyong debosyon

‰ULŽ_« ` U� rJM Ë UM
Minna wa minkom salihal 

a’maal
Gayundin sa inyo ang mga mabut-

ing gawa

Para sa mga Filipinong nais mag-aral ng Arabik na LIBRE, tumawag lamang sa ating 
KPCCenter, 24712574 extention 111 sa mga babae, at extention 102 sa mga lalaki.
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B A S A  A  M O R O
Inisulat ni Ust.Marouf Baraguir Ali

Da’iyah & Social Researcher 

Head, Men Section, KPCCenter

So Hadis a ikaduwapulo nando isa:

21- nakabpon kani ama ni Am’r , atawka si ama ni Amra a 

si Sufyan a wata ni Abdullah a nalilinyan sekanin nu Allah 

pidtalo nin: pidtalo ku hey rasulullah ( sinugo nu Allah ) 

edtalu ka salaki I kadtalo ( bitiala ) siya sa islam a diku 

den makaidsa sa salakaw  pan salka? Pidtalonin ( nabi Mu-

hammad ): ( edtalu ka I pinaritiayan ku su Allah mauli na 

edtinidtuwan ka ) 

Su nakuwa pangagi nandu balaguna kanu nan a Hadis:

 

1-Su kabpamikal nu mga sahabat ( tagpeda ) nu nabi kanu 

kapanuntut sa elmo sabap kanu kapangingidsa nilan.

2-Su nabi Muhammad na inenggiyan sekanin sa kapuntok 

a kadtalo ugayd na maulad I ma’na nin ( jawami-ul kalim ) 

mana su kinadtalonin sa             ( paritiaya ku sa Allah mauli 

na edtinidtuwan ka ) sabap sa nalangkom nin su agama sa 

langon.

3-Wagib kanu taw I kaparitiaya nin kanu Allah nandu kad-

tinidtuwan nin, ya maito na kanggalbek kanu langon nu in-

isugu sa indaw I magaga nin lun nando kadsanggila atawka  

katagak kanu mga inisapal sa langon langon.

22

NGIN DEN I WAGIB KANO  SKITANO A MGA PAMARATIYA SA AL-
 LAH? YA WAGIB KANO SKITANO NA MAMIKAL TUMUNTAY KO
 AGAMA NIN A ISLAM, SA GAGALO TIMPO A SIYA TANO KANO
” DUNYA

 PARA DITANO MALIYALIYA KO KAPAGINENTAW  TANO  KANO
,,, UYAG UYAG  TANO SIYA KANO KALUPAN  O INGED
ADEN MANEM AYA A KALINIYANG KO A KASABUTANO A IPAGU-
,MAN KO ANDANG A KATAW NO KANO AGAMA A SLAM

 1-PAGANAY NA KAKILALA KO  NAMALOY  MANA S (ALLAHO
,(TAALA
2-TUMUNDOG NA KAKILALA KO SINUGONIN MANA SO (MO-
(HAMMAD SAW
…3-IKATLO NA SO KAKILALA KANO AGAMA NIN A ISLAM
…OWAY NA PAGUSAYN TANO SA MAPIA I UMAN ISATKAP SAN
So ALLAHO TAALA na Paganay lon Aden salkanin I ingalan a
embarangan so nalabit siya kano Hadees 99

 wagib a katuntayan so namba a mga ngalanin endo so mga sipatin, ya
 masla na so zatin a ALLAH, taman ko galbekin endo so mga kadtalo
,,,nin, wagib den a makilala o Muslim
öF « t????ðUH�Ë tzULÝ√ v  Ë t????ð«– v
Apia so mga Ulama na Uman isa Kanilan na Nagapas den sa Ka-

 tuntay nin Ped ko Sipatin endo So Galbekin ataw ka Kadtalo nin, na
 tembo mambo so ALLAHO TAALA na siya nin Tinumpong so Bager a
Gilek na siya ko mga Ulama bo, Kagina Sabap sa silan i Tidto a Na-

 garanteyan o ALLAH, kano ingaranin endo so Sipatin Taman ko kina
 Tuntay kano Kadtalo nin Sabap sa si Ramba i malo Pakalambas kano
 ¡ULKF « ÁœU³Ž s  tK « vA ¹ U/≈®  v UFð tK « ‰U  ,Masulen endo so Mapayag
 Ê≈Ë ¨ V «uJ « dzUÝ vKŽ—b³ « WKO  dLI « qCH  bÐUF « vKŽ r UF « qC  ®® Y¹b(« v Ë ©
UL¼cš√ sL  rKF « «uŁ—Ë U/≈Ë UL¼—œôË «—UM¹œ «uŁ—u¹ r  ¡UO³½_« Ê≈Ë ¡UO³½_« WŁ—Ë ¡ULKF «
©©d «Ë k×Ð cš√
Sabap san, na Namba i Pinagapas umanisa a Ulama na apiya Sati-
man kano namba a rkanin a Sipat endo Zat ( ALLAH ) na Katuntaya-
,nin sa Mapia
,Bali Aden Ulama yanin Pinagulaman na so Kadtalo o ALLAH
,Aden Manem yanin Pinagulaman na so Sipat o ALLAH
 ¡ULKF « ÂU √,Aden Manem yanin Pinagulaman na so Zatin a ALLAH
¨ tK « «– v  ¡ULKŽ ¨ tK « ‰UF √ ¡ULKŽ ¨ tK « UH� ¡ULKŽ∫
INSA ALLAHA TAALA SA TUMONDOG A ULAN ULAN NA PAGU-
SAIN TANO BO

Ni Ust. Wahibie Tamama
Da’iyah & Cultural Field Worker, 
KPCCenter
E-mail: alwahibi@alnajat.com.kw
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Inisulat ni Ust. Muslimin Palami Bhiruar

Public Relation & Information

KPCCenter, Kuwait

e-mail : aymus8118@yahoo.com.

Inisulat ni Usta. Pahima Guiabal

Da’iyah, Cultural Field Worker

KPCCenter, Women Section

Kuwait
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1. (ALHAMDOLILLAHI RABBIL A-LAMEEN, ARRAKHMAN ARRA-
KHEEM, MA-LIKI YAWMIDDEEN, IYYAKA NA’BUDO WA IYYAKA 
NASTAIEEN, IHDINASSIRA-TAL MOSTAQEEM, SIRA-TALLAZIYNA 
AN-AMTA ALAYHIM, GHAIRIL MAGHDHOWBI ALAYHIM WALAD-
HA-LEEN)
“Sabap ko Ingaran o Allaho Taalah a malimo a marasam , so langono 
bantogan na r’kaniyan a AllahoTaalah a skaniyan I Kadnan o langon o 
manga donya , A Skaniyan na ipegkalimo niyan so langon o oripen niyan 
saya sa donya ago ipegkalimo niyan so oripen a pagenogot ko sogowan 
niyan amay ka mawma so gay a mauri, a Datu ko gay a mawri, Ska man 
a Kadnan ami I pedsemban ami ago Skabon Kadnan ami I phangniyan 
ami sa tabang, O Kadnan ami na totoro kamingka ko lalan a matedto, sa 
manako lalan a inokitan o manga tao a inikalimongka siran, dikamingka 
phakaokita ko lalan a inokitan o manga tao a miyataden ago kiyararan-
gitanengka siran”
2.(RABBANA TAQABBAL MINNA INNAKA ANTA SAMI-OWN ALEEM, 
RABBANA WAJ-ALNA MUSLIMEEN LAKA,WA MIN ZORRIYA-TINA 
OMMATAN MUSLIMATAN LAKA, WA ARINA MANASIKANA,WA TUB 
ALAINA INNAKA ANTA TAWWABO ARRAHEEM) 
“O Kadnan ami na tarimangka so langon o phangnin ami ka sabensa-
benar a
Ska I Phakakineg r’kami ago Mataw ko langon kahanda name, O Kadnan 
ami na baloy kamingka a manga muslim a phaginontolan r’ka, ago baloy 
angka so manga pamilya ami sa ommat a muslim a phaginontolan r’ka, 
ago piki-ilayngka r’kami so lalan a mapiya a phagokitan ami, ago pakat-
tawbata kamingka ka Skaman a Kadnan ami I pidtarima sa tawbat ago 
Kadnan a mi a Malimo”
3. (RABBANA A-TINA FIDDONYA HASANATAN WA FIL A-KHIRATI 
HASANATAN WA QINA AZA-BANNAR)
“O Kadnan ami na inggayngka r’kami so manga mapiya saya sa donya 
ago inggayngkabon r’kami so manga mapiya ro sa gay a mawri ago l’pas 
kamingka ko kasiksan sa naraka”
4. (RABBANA AFRIGH ALAINA SABRAN WA SABBIT AQDA-MANA 
WANSSORNA ALAL QAWMI ALKAFIREEN)
“O Kadnan ami na ilodepengka ko pamusongan ami so kasdsabar 
ago imbageringhka so manga tindeg ami a manga mapiya ago tabangi 
kamingka sa kataban ami ko manga tao a pedsopak r’ka “
 5. (RABBANA LA TU-AKHIZNA IN NASIYNA AW AKHTA’NA, RAB-
BANA WA LA TAHMIL ALAYNA ISRAN KAMA HAMALTAHO ALAL-
LAZIYNA MIN QABLINA, RABBANA WA LA TUHAMMILNA MA LA 
TA-QATA LANA BIHI WA’FU ANNA WAGFIRLANA WARHAMNA ANTA 
MAWLA-NA FANSORNA ALAL QAWMIL KA-FIREEN)
“O Kadnan ami na dingka ipagped sumurat so miyanggalbek ami a 
miyalipat kami ron ago so galbek a kiyalipatan ami, ago dingka phiki 
pananggit r’kami so kadusan a diami magaga sa manako dusa a piniki 
pananggitengka ko miyanga-una r’kami, O Kadnan ami na dingka phiki-
pananggit r’kami so batalo a diami magaga mananggit, ingge kamingka 
sa rasam ago ampongkamingka ago ikalimo kamingka, ka s’ka man I 
Mapuro ami na tabangi kamingka sa mataban ami so manga tao a ped-
supak r’ka.

MAPIYA KAPAGUPAKAT KANO BABAY
Niya manem so ped a kawagib no babay kani kaluma nin, 
na so mapiya a kapagupakat kano babay, ya mayto na pa-
gadatan so babay sa tidto, dili kalipungetan sa aden anto na 
payd-paydo bo na nalipungetan den ni kaluma nin, kagina 
so kapagadat kano babay sa mapiya ukit na isa inya a sipat 
no mama sa so ento a mama na mapiya mama ka mabagel 
i paratiyaya nin kano Allah, na sanden sa mama a dili nin 
pagadatan so babay na so ento ba a mama na dala tapekin a 
mama kagina dala sekanin zipat sa mapiya mama.

Aden anya isa a Hadeeth a makaenggay ko salkano a so 
niya Hadeeth na nakaukit kani Abi Hurayrah (radi-Allah 
ho anho), pidtalo no pangahulo tano a Nabi Muhammad 
(salla-Allaho alayhi wasallam): ((Na ya den pinakatarutop 
i paratiyaya no manga mama a namaratiyaya na so entayn i 
pinakamapiya sa kanilan i palangay (mapiya i adat), endo ya 
manem pinakamapiya salkano na so entayn i mapiya i ada-
tin kano manga kaluma nilan (a manga babay))). So niya a 
Hadeeth na yalon nakapanudtol na si At-Tirmidhie, mapiya 
inya Hadeeth. Aden pan anya a satiman a Hadeeth, pidtalo 
no pangahulo tano a Nabi Muhammad (salla-Allaho alayhi 
wasalla): ((Ya den mapiya salkano na so entayn i mapiya sal-
kano (i kapagupakatin) kani kaluma nin, na saki den (tigo 
Nabi) i pinakamapiya (i kapagupakat) kani kaluma ko)).

Kagina ka mayto, na yatano kinapamlabit kano niya ba a 
manga Hadeeth na kalu-kalo so niya na makaengay a gu-
na-guna kano manga suled nami a manga mama labi den 
so manga mama a kulang i kapagadat nilan kano manga 
babay, pantag manem kano manga mama a mapiya i adat 
endo mapiya i kapagupakat kano manga babay na so niya 
man na bilang patadem-tadem bo kagina so agama tano a 
Islam na kadsusuled endo kapamagenggaya sa yamayto na 
so kapatadem-tadem kano uman ni isa salkitano.

Italos tano bo o miyog so Allah…
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Kini apasumpay sa atong nahisgutan niadtong niaging 
semana mahitungod sa kamabulokon sa gipahigayon nga 
Cinema Rehiyon 2011 dili palang dugay dinhi sa dak-
bayan sa Davao. Atol sa gipahigayon nga Cinema Rehi-
yon mao ang 3rd Philippine International Writers Festival 
diri gihapon sa Davao City. Sa usa sa mga group discus-
sion nga akong natambungan, nahimong panelist si John 
Sayles, ang director ug producer sa Amigo nga film nga 
gi-shoot sa Maribojoc, Bohol. Sa akong kahangangha, 
nasiplatan nako si Ted Ramasola, ang banggiitang cre-
ative artist sa natad sa advertising, nga usa sa mga audi-
ence. Paghuman sa discussion, nagkaestorya mi ni Ted ug 
didto pa nako nahibaloan nga adunay partisipasyon ang 
Bohol sa Cinema Rehiyon. Ug didto pa ko nadasig nga 
modalikyat ug tan-aw sa mga films nga gibuhat sa mga 
independent filmmakers gikan sa nagkalain-laing probin-
sya sa Pilipinas. Ug si Ted Ramasola ang nangusog nga 
adunay mahimong kabilin ang Bohol sa Cinema Rehiyon 
sa tuig 2011. Giluwas ni Ted ang dungog sa Bohol. Ug 
labi ko nga nadasig nga motan-aw sa mga pelikula pag-
kahibalo nako nga ang short film nga gigama ni Ted kaila 
nako ang actress, si Mitzi Ibaya. 
Bells Ring, Mr. King, orihinal nga mugna ni Lorely Trini-
dad nga taga California, usa ka daklit nga sugilanon sa 
usa ka caregiver nga nag-atiman sa iyang pasyente nga 
mosaliat pud ug telebabad sa mga minahal sa kinabuhi 
nga nanawag gikan sa Pilipinas. Bisan tuod ug dili pang-
caregiver ang dagway ug hiyas ni Mitzi (ug dili man pud 
pang-caregiver ang katahom ni Lorely Trinidad, ang tag-
sulat) pero nihaom ang iyang paghulagway kung unsa 
ang kasinatian sa usa ka caregiver nga nagkabuli-buli ug 
nagkadipo-dipo ug trabaho para lang adunay mapadala 
ngadto sa Pilipinas. (Mura ra ba ug para emergency sa 
hospital ang ipadala nga kwarta, para diay sa lechon sa 
fiesta). Pero mao na ang gihatagan ug dugokan sa sugi-
lanon sa Bells Ring, Mr. King. 
Adunay liboan nga mga Pinoy/Pinay caregiver nga anaa 
nanikaysikay sa gawas sa nasod. Kung tiponon ang tanan 
nilang kasinatian, dili masulod ug kaban. Apan diha sa 
pelikula ni Ted Ramasola nga Bells    kinabuhi sa usa ka 
caregiver. Sa mga nakatan-aw sa maong pelikula (labina 
gyud sa mga hilig mangayo ug kwarta sa mga tua sa ga-

was), dili malikayan nga motulo ang ilang luha. Nakaam-
go seguro nga dili diay lalim ang kinabuhi sa gawas pero 
sayon-sayon ra intawon ug pakara-kara ug padala sa 
Western Union. Sa mga caregiver mismo, samot nga ku-
moton ang ilang dughan kung makita nila ni nga pelikula. 
Bisan dose minutos lang ang gitas-an ani, basin moabot 
pa ug baynte-kwatro minutos ang ilang dangoyngoy. 
Sa pagkatinuod, gikusi ang akong kasing-kasing samtang 
nagsud-ong sa pelikula sa kataposan nga bahin niini. 
Kung wala lay laing mga tawo sulod sa sinehan, tingali 
nabasa na sa luha ang akong bulingon nga panyo. Kay 
lagi miagi man sab ta anang manarbaho sa gawas. Kapin 
tulo ko katuig nga nanimpalad sa Thailand. Ug nasayod 
ko kung unsa ang mga pag-antos sa usa ka OFW, ang ka-
haw-ang sa dughan, ang kamingaw, ang pag-inusara, ang 
mga paghandum sa pinanggang nasod nga Pilipinhon. 
Sa ako nang gihisgutan niaging semana, ang atong katil-
ingban nagkinahanglan ug mga pelikula nga ginama dinhi 
mismo sa atong tugkaran. Tinuod daghan na kaayo ta ug 
natan-awan nga mga movies sa Hollywood (James Bong, 
Harry Potter, Star Wars, etc) sukad sa gamay pa tang bata 
pero kini nga mga salida wala nagbatbat sa kaagi natong 
mga Filipino. Ang pelikula nga hinimo sa Amerika wala 
naghulagway sa atong kinabuhi sa Pilipinas. Estorya na 
nila sa mga Kano. Pero para kanato, unsa may atong es-
torya nga gibuhatan ug pelikula sa mga Amerikano? 
Ikaw ug ako ug matag usa ka Filipino adunay pinasahi 
nga sugilanon nga nagpahipi sa atong dughan – walay 
laing tiunay makasaysay sa maong estorya pinaagi sa usa 
ka pelikula kung dili kita ra usab nga mga Pinoy. 
Ug dinhi nahulog ang tabil sa sugilanon sa Bells Ring, 
Mr. King. 

(ullessis@yahoo.com. Source: Opinion, Tumoy sa Ban-
gaw, ni Michael Ligalig, theboholstandard.com. Photo 
from bacollywood.blogspot.com) 

B I S AYA
N i  S i s t e r  S a r a h  M a i l y n  R o d r i g u e z

Bells Ring, Mr. King
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BISAYANG JOKES

(from Loren Millan Aba / via facebook / BISDAK (kapunongan 
sa mga BISayang DAko sa tibuok Kalibutan)
Si Juan miadto sa iyang veterinarian aron moreklamo kay 
namatay ang baboy nga iyang gipatambalan.
DOCTOR: Imo bang gisunod akong instruction, patumaron 
ang baboy 3 times a week.
JUAN: Sure doctor, 3 times kada-iwik!

(from BeNoy Romero Vale / via facebook / BISDAK)
AMERIKANO: is dis haus for rent?
GUARD: ah si poren patay na
AMERIKANO: wat did u say?
GUARD: aw si jose una pag kamatay ni poren
AMERIKANO: r u foolish?
GUARD: nah!! nyabag na ni ron, security ra ta, himuon tang 
pulis
AMERIKANO: 2morw i’l b back
GUARD: aw mao na gikamatyan ni poren 2mur ug hubak!

(from BeNoy Romero Vale / via facebook / BISDAK)
KILLER (nangumpisal): Padre, mangumpisal ko.
PADRE: unsa imung sala Anak???
KILLER: akong gipangpatay ang mo tuo sa ginoo,
ikaw padre mo tuo ka ug ginoo??
PADRE: aw, sa-una pero karon jam2x nalang!

(from Teshia Abaya / via facebook / BISDAK)
Bungi gitahi sa doctor, gitestingan pa estorya. 
DOCTOR: Hala! sige pronounce, “LUZON, VISAYAS, MIND-
ANAO”... 
BUNGI: LUKON, PASAYAN, BULINAW...
Giutro napod og tahi sa Doctor.
DOCTOR: sige utro, “LUZON, VISAYAS, MINDANAO”...
BUNGI: LUZHO, VIZHONG, GILANGAW, muang ka noktor! 
nitamot na nuon...
DOCTOR: try nalag kanta og  “ONE WAY TICKET”...
BUNGI: WAKWAK KIKIK! nah! nanuang na!
DOCTOR: balik nalang deri, kanus-a imong vacant?
BUNGI: og dili mangalungis, mangamatis!
hahaha!

(from Yedz Botona / via facebook / BISDAK)
GUY1: Bay, nag-away mi sa akong uyab
GUY2: ngano man?
GUY1: nangayo siya gift, ingon bisan unsa daw basta naay 
diamond
GUY2: unsa may imong gihatag?
GUY1. BARAHA!

(from Jeramel Tye / via facebook / BISDAK)
Duha ka langaw....nagtungtong sa....TAE....
LANGAW 1: Mare kalibangon man ko....
LANGAW 2: Kaluod ba nimo oi.....nangaon baya ta.....

(from BeNoy Romero Vale / via facebook / BISDAK)
PASOSYAL NA GIRL SA BUS..
GIRL: manong, can you get my bagahe please?
it’s like mabigat kasi eh.
KONDUKTOR: Arin dini miss?
GIRL: there oh! yong SAKO! Please paki hinay ra 
kasi if it falls to da ground kapoy magpulot sa “KOFRAS” Ramadan-Ang buwan ng pag-aayuno n gating mga 

kapatid na Muslim, sagrado ang buwan na ito. 

Kung kayat ang samahang TROPA ay nakikikiisa sa 

pamamagitan ng pansamantalang pagtigil ng mga 

ang unang aktibidad na gagawin ng TROPA ay ang 

(BLOOD DONATION) itoy upang ipakita sa lahat 

na hindi lamang sa pinansiyal ang kayang ibigay 

na tulong ng samahang TROPA. Kaya ang samah-

ang TROPA ay nananawagan sa lahat ng Pilipinong 

nais sumali sa proyektong ito,maaaring tumawag la-

mang sa numero bilang.+965-663-741-83 o kaya’y 

+965-665-445-87.

 Mabuhay ang samahang TROPA!

TROPA-True Overseas Pinoy 
Association-Kuwait

Pinoy Community in Kuwait
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