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LIBRENG PAG-AARAL NG ARABIK PARA
SA MGA PILIPINO
(With Certificate)

For reservation and registration
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

ARABIC CLASS 2012 – 2013 SCHEDULE
OF CLASSES & REGISTRATION

BATCH
1st Batch
2nd Batch
3rd Batch

REGISTRATION PERIOD
February 1 - 29, 2012
June 1 - 33, 2012
November 1 - 31, 2012

DURATION OF CLASSES
March - June 2012
July - November 2012
December 2012 - March 2013
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ng Pag-usapan Po Natin!
in!
Filipino Magazine ay ang
ng
monthly publication ng
KPCCenter. Ang Kuwait Philippine
ne
Cultural Center ay isang kalipunan,
an,
isang kongregasyon, at isang cenenter kung saan nagtatagpo ang mga
ga
layunin para sa kaunlaran sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan
an
sa mga Filipino sa Kuwait, ano man
an
ang kanilang relihiyon, tribo, at
kasarian. Ang layunin nito ay upang
ng
makapagtatag ng isang sentrong
ng
pangkultura at pang-edukasyon
on
upang tangkilikin ang lahat ng maiiaiinam na kultura at mga anyo ng edudukasyon. Ito rin ay nakikipagkasundo,
do,
at lahat ng mga gawain nito ay sa
pamamaraang tuwiran at katamtatamang pakikitungo, na nag-aanyaya
ya
sa lahat upang sama-samang makakapagtatag ng bukas na mga talakayan
an
tungkol sa lahat ng aspeto ng pamumumuhay.
Ang mga nilalaman, pananaw at
mga opinyong nailathala sa magagazine na ito ay di kailangang kumatawan ng KPCCenter, kahit pa
ito ay isinulat ng isang empleyado
do
nito. Ang lahat ng pagsisikap ay
ginagawa upang maiwasan ang
ng
pagkakamali sa mga impormasyong
ng
nilalalaman ng mga artikulo, ngunit,
nit,
an
walang pananagutan kahit anuman
gaang maaaring ipagpalagay sa magato,
zine na ito o sa tagapaglathala nito,
ang KPCCenter.
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Para sa mga komento at mga katanungan, mag-e-mail sa:

ullessis@yahoo.com
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ANONG KENDI KA?
Hindi maitatwa na ang kendi ay naging malaking parte ng kabataan natin. Mga makukulay, mababango
(kahit minsan may maantot), at masasarap na kending lalung nagpasaya sa atin at minsang nagpaiyak
din dahil sa sakit ng ipen na dulot nito. Balikan natin ang mga kending namayagpag at pumukaw sa mga
puso at tastebuds namin nung panahon ko.
1. KENDI MINT - eto ang kending kanunu-nunuan pa ng dynamite. Ang official na kendi ng mga taong
may tinatagong puot sa kanilang kaloob looban. Mint candy sya (malamang? !) na may lamang chocolate
o kokwang mamasa masa sa pinakagitna. Kulay green ang wrapper nya na may nakaimprentang eskimo
na nakangite at parang gustong magpasubo na.
2. LIPPS - ang kendi ng mga batang makukulit, mapa nene man yan o tukling. Cherry flavor na kendi na
gawa sa Benadryl (ayun sa pakilasa ko yan ha, mapait kase) at sandamakmak na pulang food coloring.
Sobrang makulay sa bibig, kadalasang ginagawang panghalili sa lipstik ng mga bata o di kaya dugo effect
sa larung aswang aswangan. Payak lang ang wrapper, kulay puti at pula tapos nakalagay lipps.
3. VIVA! - ang kendi na ayaw na ayaw ni mother lily. Caramel candy sya na mukang dumi at mukang hindi
masarap bilhin lalu na ang kainin. Kulay dumi din ang wrapper nya at mas mamatamisin mo pa sigurong
ikendi ang naptalina kesa sa kending toh.
4. WHITE RABBIT - ang bi-sexual na kendi. Dalawa kase ang klase ng kending white rabbit, may tinatawag na local at imported. Parang vivang pinahaba lang yong local version, toffee caramel ang flavor at
bukod dun eh wala ng ibang misteryong mahihita pa sa kanya. Kulay puti at super milking nougat naman
yong imported. At bukod dun sa chinese character na nakaimprenta sa wrapper nya eto ang pinaka pambato ng white rabbit imported, ang kanyang inner wrapper na pwedeng kainin at pagsaluhan ng buong
pamilya!
5. PINYA - hindi ko alam kung anu ba talaga ang lehitimong tawag sa kendi na toh, pero dahil hindi tayo
masyado sure ay itago na lang natin siya sa pangalang “Pinya”. Siya ang kending pinakafashionista
ang wrapper dahil figuratively muka siyang pinya. Bagsak lang siya sa itsura ng wrapper dahil mukang
tapeteng mura lang per yarda ang itsura nito, at ang lasa? Pinya! Malamang.
6. VICK’S - ang kendi ng mga batang may kakambal o ng mga batang sadyang madamot lang talaga at
pinalaking dupang? Vicks candy. Mentholated ang vicks at dalawang piraso siya ng kendi sa isang maliit
na pack na hugis inverted triangle (kumporme sa paghawak mo). Kulay hinog na uhog at pinaniniwalaan
ng mga bata na nakakapagpaluwag ng paghinga. Hindi ko alam kung associated talaga ang nakagisnan
naming vicks candy sa vicks na pamahid sa sinisipon.
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7. BUTTER BALL - ang kendi na mga batang may malalaking bibig. Ito ang peter’s butterball, ang pinakamasarap sa lahat ng caramel candies. Bilog siyang candy na medjo may kalakihan ang hulma kung sa bata
ipapasubo. Sosyal ang wrapper dahil ito ata ang pinakaunang kendi na nasa pillow pack at kulay peach pa.
Basta masarap, husto na yun.
8. ORANGE SWITS - ang ina ng mga gummi bears at potchi. Malalambot na orange slices na pinatihaya, pinadapa at pinagulong gulong sa asukal hanggang sa magtanda. Apat na slices per pack
at mas madalas na makitang binebenta ngayun ng mga takatak boys kesa sa sari sari stores.
9. TOOTSIE ROLL - isa sa pinakasikat ng kendi nung panahon ko, sa sobrang kasikatan eh nagkaron pa
ng dance craze na tribute sa kanya nung early 90s. Caramel candy din ang tootsie roll na kasing haba
ng mongol na makatatlong beses ng tinasahan. Bukod sa pwede syang kainin at sayawin ay pwede din
siyang itapal sa ngipen para magmukang bungal at yun ang pinakamasayang purpose ng tootsie roll.
10. ALMO - ang pinagmulan ng mga ovalteenies. Chocolate candies siya na mukang mga tabletang panlunas sa sipon at lagnat. Nakalagay sa makulay at maliit na foil pack at kadalasang nakasabit sa tindahan dahil dugsong dugsong sya. Masarap ang almo lalu na kung hindi mo sariling pera ang pinambili.
11. HAW FLAKES - ang buhay na patunay na hindi sa ikatlong baitang sa elementarya unang nagaganap
ang pangungumunyon ng mga bata. Ito ang haw flakes, ang kending galing pa ng tsina at naging saksi sa
barter trade system. Mas kilala sa tawag na “oscha” dahil sa kakatwang itsura nito. Maninipis at kulay
maroon na amoy pawisang singit ng bata (maasim), nevertheless may basbas at sagrado. Dito nagsisimula
ang damdaming makadiyos at madasalin, kaya ibahin nyo ang haw flakes. Ang kending galing sa langit.
12. KENDING HUBO - also known as neto, nyan o dutdut motion. Pabili nga po neto, pabili po
nyan, o di kaya dutdut na lang dun sa garapon. Ganyan ang kending hubo. Ang kending walang sapat na pagkakakilanlan at impormasyon sa sarili. Muka siyang holen na iba iba ang kulay at flavor (kadalasan citrus/
fruity). May budbud siyang asukal sa paligid at kadalasang nakalagay sa malaking garapon ng lady’s choice.
13. LALA - ang pinakamasarap ng tsokolate sa mundo ng pagkabata. Mas kilala sa tawag na ‘milo’,
ang lala ay gawa sa purong kokwa (sige magmarunong tayu sa ingredients) na hinulma into small rectangular chocolate bars na may nakaemboss na parang rehas ng veranda. Sobrang masarap at sobrang tindi din kung magpasakit ng ngipin, nevertheless masarap. Yon naman ang importante eh.
14. CHOC-NUT - ang hall of famer sa lahat! Siya ang pinakasikat na kendi (o kung anumang tawag sa klase
nya) sa balat ng pilipinas. Gawa sa natuyong peanut butter at chocolate na hanggang ngayun ay hindi ko
makapa ang lasa na binalot sa palara. All time favorite ng panghimagas o pampalipas oras. Chocnut is
simply the best (naks! parang HBO)?
15. BIGBOY AT TEXAS - kwadrado ang sukat pantastik ito sa kulay ng pabalat. Matigas na babolgam na
masasamid ka sa tamis at pagkatapos nguyain ay idikit mo sa ilalim ng desk mo sa eskwela o sa mga dingding
ng bahay nyo na walang nakakakita at minsan pa sa buhok ng kaklase mong malandi na pag nalaman nya ay
aatungal ng todo todo, o laban ka.... may palo ka kay teacher. Ito ang tangin babolgum ng bayan.
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BUHAY OFW
Dear Kuya Eli...

SAAN NAILALAAN ANG PERANG
Ullessis Abaya

PINAPADALA NG ISANG OFW?

ullessis@yahoo.com

Ni Constantine Guitang
Kamakailan, naglagay ako ng katanungan sa facebook ko ng ganito:
“Gusto kong mag-blog tungkol sa kung saan
nailalaan ang perang ipinapadala ng mga OFW
sa kanilang pamilya dito sa Pinas. Anong masasabi n’yo tungkol dito?”
Sumagot naman agad ang kapatid kong isa ring
OFW ng ganito:
“cge kuya mag blog ka about dun para mabasa
namin mga ofw at magkaroon kmi ng inspirasyon”
Ganito naman ang naging sagot ng isang kaibigan ko:
“aughh… sa mga monthly bills, tuition fee, gasolina, pagkain, medisina, dog foods, kunti sa
bangko (meron nga ba?), maid, (some) relatives,
pambayad utang at marami pang iba… last sa
ukay-ukay…”
Sa maiksing sagot nila, mukhang nasagot nila ang
katanungan ko. Kaya’t narito ang paghihimay-himay ko sa paksang ito kung saan napupunta ang
pinapadala ng isang OFW.

Mababayaran na namin ang utang namin kay
Bombay.
At matutubos na rin namin ang mga alahas at titulo ng lupang isinangla namin. Mabuti na lang,
hindi napeke si ate sa napili n’yang agency, kundi
wala na kaming pantubos sa mga ito. Lulubo din
siyempre ang interes sa utang namin sa Bombay
kung nagkataon. Hay salamat. Ang ibang nag-aabroad kasi’y hindi birong halaga ang nagagastos
bago nakarating sa ibang bansa kaya’t kumakapit
sa malaking interes sa utang para lang matupad
ang pangarap na makapag-abroad. Kaya’t kung
kumikita ka na sa abroad, unahing bayaran ang
mga may interes na utang para hindi mapupunta
ang malaking parte ng sahod mo sa interes lamang.
Makakapag-aral na si ditse at si bunso sa kolehiyo.
May sobra pa naman sa pinadala kaya’t maliban sa pagkain, pambayad sa utang, nagkaroon
ang mga kapatid o anak ng OFW ng pag-asang
makatuntong sa kolehiyo. At ang kukuning kurso
ay kung anong gusto ng OFW na kukunin nila.
Siyempre pa, yung kursong pwedeng makapagabroad gaya ng Nursing. Para pag nakatapos sa
pag-aaral, susunod sila sa bansang pinuntahan
ng OFW na kapamilya.

Para mabago naman ang naihahain sa hapag
kainan.

Makakapag-aral na rin pati si pinsan.

Kung dati’y sinasabawan nila ang corned beef
para magkasya ang ulam sa buong pamilya,
ngayo’y may padala na si ate na Spam at hindi na
nila sinasabawan ang corned beef na state side.
Meron na rin silang pang-grocery sa SM linggolinggo at sa big cart na sila pumipila na dati’y sa
basket lane lang. Ito ang unang kasiyahang naidudulot ng nakapag-abroad na kapamilya.

Kung medyo malaki-laki ang sahod ng OFW, dumadami din siyempre ang kamag-anak. Kaakibat
na talaga ng paglago sa buhay ang paglago ng
kamag-anak. Siyempre pa, tutustusan ng isang
dakilang titang OFW ang tuition fee, uniporme,
sapatos, cellphone pati pang-load ng pinsan
niyang iskolar. Kung madaling paki-usapan si
tita, pati pang-gimmik ng mga kamag-anak na
pinapag-aral ay sagot din nya. Dito na ako nag-

4

February 2012.indd Sec1:4

3/6/12 5:01:31 PM

Sa mga gustong magbahagi ng mga karanasan sa buhay habang nasa abroad, ipadala lang po sa BUHAY
OFW Dear Kuya Eli, ullessis@yahoo.com o sa txt, tel. 55539031

sisimulang napapailing sa kalagayan ng isang
OFW. Kaya’t maipapayo ko, alamin kung ano
talaga ang kailangan lang sa pag-aaral at ‘yun
lang ang ipapadala sa kanila para matuto silang
pahalagahan ang bawat pisong binibigay n’yo sa
kanila.
Makakapagpatayo na si nanay ng mansyon.
Sa bandang Ilocos Sur, Ilocos Norte at Cagayan
Valley, nakikita ko ang naglalakihang bahay. At
karamihan doon, merong isa hanggang apat na
anak na OFW. Mas malaki ang kita sa abroad, mas
malaking bahay ang pinapatayo nila. Siyempre
pa, mas malaki ang bahay mo, mas mahal na materyales ang gagamitin at mas marami kang ikakargang kagamitan. Ang masaklap pa dito, hindi
lang sa materyales at pasahod sa mga karpintero
ang ilalaanan mo ng budget. Sa bawat hiling ng
nasa Pinas para sa pagpapagawa ng bahay ay
nakadagdag na rin sa suma total ng hinihingi ang
kick back ng namamahala sa perang pinapadala
mo. Kaya’t maraming mga OFW na natapos na
ang kontrata sa abroad eh hindi pa tapos ang
kontrata sa pinapatayong bahay. Ang mainam na gawin ng
OFW sa ganitong pagkakataon ay makipag-ugnayan siya
sa inhinyero o arkitekto ng
bahay niya at hingan ng buwanang report sa natapos nang
gawain kasama na dito ang
larawan ng ginagawang bahay. Mas mainam na ito kesa
umaasa lang sa ‘Oo anak, may
poste na rin ang bagong bahay
natin’ na laging sinasabi ng
namamahala sa perang pinapadala n’yo.

karamihan sa mga OFW ay sige lang ng sige ng
padala. Halos wala nang iniiwan para sa sarili. Pero kung susuriin nating maigi kung saan
napupunta ang perang sobra ng budget para
sa pagkain, pag-aaral at pabahay, kadalasa’y
nasasayang lang. Ito’y napupunta sa mga gadget gaya ng pinakamahal na cellphone. Bawat
kapamilya’y gusto yung latest na Nokia cellphone.
Ang iba’y bumibili ng mahal na klase ng aso at
siyempre, mahal din ang pagkain at pag-aalaga
dito. Siyempre, ayaw na rin ni tatay ng 14 inch na
TV, gusto’y 3-D Ready 82 inch HDTV Home Theater. Sa mga probinsiya, malaking parte ng pinapadala ng isang OFW ang napupunta sa pagtotong-its, posoy dos, mahjong at bingo. At dahil
natutustusan ang ganitong bisyo, nawawalan ng
panahon ang ibang kapamilya ng isang OFW na
maghanap ng trabaho para matustusan sana ang
sariling pangangailangan. Ang dahila’y, “nasa
abroad naman si ate o si inay, bakit pa ako magpapakahirap na magtrabaho dito sa Pinas.”
Kung isa kang kapamilya ng isang OFW, saan
naman nailalaan perang padala ng kapamilya
n’yong OFW? Kung isa kang OFW, anong masasabi mo sa perang pinapadala mo dito sa Pinas?

Yehey, may sobra ang pinadala ni ate, mayaman na talaga
kami.
Dito na nasusukat ang kakayahan ng isang OFW na mangasiwa sa malaking perang
kinikita n’ya. Sa kagustuhang
pasayahin ang mga kapamilyang naiwan dito sa Pilipinas,
5
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Paglalakbay Patungong Mecca

Nilisan ni Ibn Battuta ang Tangier para dumalaw
sa mga sagradong lugar at magsagawa ng hajj, ang
pagpunta sa Mecca na ipinag-uutos sa bawat adultong Muslim na may kakayahang magsagawa nito.
Ang Mecca ay mga 4,800 kilometro sa silangan ng
Tangier. Gaya ng karamihan sa mga manlalakbay,
sumama si Ibn Battuta sa mga caravan para makarating nang ligtas sa kaniyang destinasyon.
Dahil isang qadi, o lokal na hukom, ang ama
ni Ibn Battuta, tumanggap siya ng edukasyon ng
Isang ilustrasyon ni al-Wasiti noong
ika-13 siglo, na naglalarawan sa hajj, o
relihiyosong paglalakbay ng mga Muslim
Scala/White Images/Art Resource, NY

Ang Daigdig ni

Ibn Battuta
´
AONG 1325 nang simulan ng isang kabataang lalaki mula sa Tangier, Morocco, ang kaniyang paglalakbay sa ilang malalayong lupain
—India, Indonesia, Mali, Persia, Russia, Sirya,
Tanzania, Tsina, Turkey, at lahat ng lupaing Arabe. Ang kabataang iyon ay si Abu Abdallah ibn
Battuta, at nakapaglakbay siya nang mga 120,700 kilometro, na wala pang ibang nakagagawa
bago naimbento ang steam engine.
Nakilala si Ibn Battuta bilang ang Muslim na
nakapaglakbay sa pinakamaraming lupain bago
ang makabagong panahon. Mababasa sa talambuhay niya, na isinulat noong pauwi na siya
pagkaraang maglakbay nang halos 30 taon, ang
maraming detalye tungkol sa buhay at kultura noong ika-14 na siglo, lalo na ng mga Muslim.

T
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isang qadi, ang pinakamahusay na maibibigay sa
Tangier. Nang malaman ito ng mga kapuwa niya
manlalakbay, inatasan nila siya na magsilbing
hukom nila para lumutas sa anumang pagtatalo.
Patungong Alejandria, Cairo, at
Mataas na Nilo

Ang caravan ay dumaan sa baybayin ng Hilagang Aprika patungong Ehipto. Nakita roon ni
Ibn Battuta ang bantog na parola ng Alejandria
—isang kamangha-manghang gawa ng sinaunang
daigdig—na noon ay medyo sira na rin. Sinabi
niya na ang Cairo ay “may napakaraming gusali, walang katulad sa kagandahan at karingalan, puntahan ng iba’t ibang uri ng tao na dumaragsang parang alon sa dagat.” Hangang-hanga
siya sa mga bangka, hardin, tindahan, mga gusali para sa pagsamba, at sa mga kaugalian sa dakilang lunsod na ito. Gaya ng nakagawian niya,
sinikap niyang matamo ang suporta ng mga klerigo, iskolar, at iba pang maimpluwensiyang tao
sa Ehipto at nakuha naman niya iyon.
Mula sa Cairo, naglakbay siya sa Nilo patungo
sa Mataas na Ehipto. Malugod siyang tinanggap ng mga taong relihiyoso, mga monasteryo, at
mga tuluyan at kolehiyong tinutustusan ng donasyon—na karaniwan noon sa mga lunsod ng mga
Muslim. Gusto sana niyang tumawid ng disyerto
patungo sa Dagat na Pula, maglayag patungo sa
kanlurang Arabia, at saka dumeretso sa Medina,

Gumising! Agosto 2011

February 2012.indd Sec1:6

3/6/12 5:01:37 PM

ang kinaroroonan ng moske ng propetang si Mu- kong paliguan. “Sa bawat paliguan ay maraming
hammad, at sa Mecca. Pero hindi niya ito naga- pribadong banyo,” ang sabi niya, “na bawat isa ay
wa dahil sa digmaan kaya bumalik siya sa Cairo. mayroon ding isang lababo sa sulok, na may dalawang tubo para sa mainit at malamig na tubig.”
Umikot sa Halip na Dumeretso
Sa tulong ng isang mabait na heneral, nakilala
Dahil desidido pa rin si Ibn Battuta na maka- niya ang sultan, si Abu Sa’id. Binigyan naman
rating sa Medina at Mecca, naglakbay siya pa- siya nito ng mamahaling mga regalo—isang kabahilaga patungo sa Gaza, tapos ay sa Hebron, at yo, isang maringal na kasuutan, at isang sulat na
pagkatapos ay sa lugar na ipinapalagay na pi- humihiling sa gobernador ng Baghdad na bigyan
naglibingan kina Abraham, Isaac, at Jacob. No- siya ng mga kamelyo at panustos.
ong patungo siya sa Jerusalem at sa dambana ng
Pagkatapos, naglayag si Ibn Battuta patungo
Dome of the Rock doon, tumigil siya sa Betlehem, kung saan napansin niyang ang lugar na si- sa mga daungan ng Mogadishu, Mombasa, at
nilangan ni Jesus ay itinuturing na sagrado ng Zanzibar sa Silangang Aprika bago naglakbay
patungong Arabia at Gulpo ng Persia. Inilarawan
mga nag-aangking Kristiyano.
Pagkaraan, naglakbay pahilaga si Ibn Battuta niya ang mga tao, mga kaugalian, at mga propatungong Damasco, kung saan siya nag-aral sa duktong nakita niya—ang pagkamapagpatuloy ng
ilalim ng iginagalang na mga iskolar na Muslim mga taga-Somalia sa mga mangangalakal, pagat naging kuwalipikado na maging guro. Sinabi ngata ng nganga at pagtatanim ng niyog sa Yeniyang ang Umayyad Mosque sa lunsod ang “pi- men, at paninisid ng perlas sa Gulpo ng Pernakamaringal” sa buong daigdig. Ang mga tin- sia. Pagkatapos ay naglakbay siya patungong
dahan doon ay nagbebenta ng mga alahas, tela, India pero kung saan-saan pa muna siya dumastationery, aklat, at mga kagamitang kristal, sa- an—sa Ehipto, Sirya, at Anatolia (Turkey); tumantalang ang mga puwesto ng mga notaryo pu- mawid sa Dagat na Itim; lumibot sa hilaga ng
bliko ay may “lima o anim na testigo at isang tao Dagat Caspian; at pagkatapos ay bumaba sa mga
´ ´
na awtorisado ng qadı na magkasal.” Sa katuna- lugar na tinatawag ngayon na Kazakhstan, Uzyan, habang nasa Damasco, nag-asawa si Ibn Bat- bekistan, Afghanistan, at Pakistan.
tuta. Pero ang kaniyang napangasawa ay isa lang
Mula sa India Patungong Tsina
sa marami na naging asawa o kerida niya na paSa India, naglingkod nang walong taon si Ibn
hapyaw lang na binanggit sa kuwento.
Battuta bilang qadi para sa sultan ng Delhi. DaSa Damasco, sumama si Ibn Battuta sa ibang hil alam na mahilig siyang maglakbay, ipinadamanlalakbay na patungong Mecca. Minsan, nag- la siya ng sultan bilang embahador kay Togon¨
kampo ang grupong ito sa isang bukal kung saan tem ur,
ang Mongol na emperador ng Tsina.
gumagamit ng mga balat ng bupalo ang mga kar- Pagdating niya roon, ibibigay niya ang regalo ng
gador ng tubig para makagawa ng malalaking im- sultan na “sandaang thoroughbred na kabayo,
bakan o tangke. Dito kumukuha ng tubig ang sandaang aliping puti, sandaang mananayaw at
mga manlalakbay para ipainom sa mga kamel- mang-aawit na babaing Hindu, isang libo at dayo at para ilagay sa kanilang mga sisidlang balat lawang daang piraso ng iba’t ibang uri ng tela,
bago tumawid ng disyerto. Sa wakas, nakarating ginto at pilak na kandelero at palanggana, kasiya sa Mecca. Ito ang una sa pitong paglalak- suutang burdado, sombrero, talanga, espada, gubay niya roon. Karaniwan na, ang mga manla- wantes na may burdang perlas, at labinlimang balakbay ay umuuwi na pagkatapos gawin ang mga ting.”
ritwal. Pero iba ang ginawa ni Ibn Battuta. PuSa daungan ng Calicut sa timugang India, namunta muna siya sa Baghdad “para lang makakakita si Ibn Battuta ng malalaking barko ng
pamasyal doon,” ang sabi ng isang biyograpo.
mga negosyante, tinatawag na junk, na naglalaNawili sa Paglalakbay
yag sa ruta na plano niyang daanan papuntang
Sa Baghdad, na kabisera noon ng Islam, ha- Tsina. Ang ilan sa mga ito ay may 12 layag,
´
ngang-hanga si Ibn Battuta sa mga pampubli- na gawa sa nilalang kawayan, at may hanggang
Gumising! Agosto 2011

February 2012.indd Sec1:7

15

7

3/6/12 5:01:38 PM

1,000 tripulante—600 magdaragat at 400 sundalo. Lulan din ng barko ang mga pamilya ng mga
magdaragat. Nagtatanim sila roon ng “luntiang
mga halaman, mga gulay at luya sa mga tanimang gawa sa kahoy,” ang sabi ni Ibn Battuta.
Dahil sa pagkawasak ng barko, hindi naisagawa ni Ibn Battuta ang kaniyang misyon sa Tsina
bilang embahador. Sa halip, naglingkod siya sa
isang pinunong Muslim sa Maldives at siya ang
unang nag-ulat tungkol sa mga kaugalian doon.

Ang Catalan Atlas noong 1375, kung
saan makikita ang ilang lugar na
pinuntahan ni Ibn Battuta
Snark/Art Resource, NY

Nang maglaon, nakarating din siya sa Tsina. Nagustuhan niya ang mga bagay na nakita niya roon
pero dahil sa kaniyang relihiyosong paniniwala,
hindi niya nagustuhan ang iba. Dahil kakaunti
lang ang iniulat niya tungkol sa Tsina, nagdududa ang iba kung nalibot nga niya iyon gaya ng sinabi niya. Marahil ay nakarating lang siya sa mga
daungan sa timugang Tsina.
Napakalungkot na Pag-uwi

Nang makabalik siya sa Damasco, nalaman ni
Ibn Battuta na ang anak na lalaki na naiwan niya
roon mga 20 taon na ang nakalilipas ay 12 taon
nang patay at ang kaniyang ama, na nakatira sa
´
Tangier, ay 15 taon nang patay. Noon ay taong
1348, at sinasalot ng Black Death ang Gitnang Silangan. Iniulat pa nga ni Ibn Battuta na 21,000
ang namamatay sa Cairo araw-araw!
Pagkaraan ng isang taon, ang 45-anyos na
manlalakbay ay nakabalik sa Morocco. Pero nalaman niya na namatay sa salot ang kaniyang ina
mga ilang buwan pa lang ang nakararaan. Siya’y
21 anyos pa lang nang umalis. Nasiyahan na kaya
siya sa 24 na taon ng paglalakbay? Lumilitaw na
hindi pa, dahil di-nagtagal ay nagpunta naman
siya sa Espanya. Pagkaraan ng tatlong taon, naglakbay siya sa huling pagkakataon—patungo sa
Ilog Niger at sa Tombouctou (Timbuktu), isang
lunsod sa bansa sa Aprika na tinatawag ngayon
na Mali.
Inutusang Isulat ang Talambuhay

Nang malaman ng sultan ng Fez, Morocco,
ang kaniyang mga paglalakbay, inutusan siya
nito na isulat ang kaniyang salaysay para sa korte at binigyan pa nga siya ng kalihim, si Ibn Juzayy. Hindi gaanong nakilala ang kaniyang akda
sa wikang Arabe, at naisalin lamang ito sa mga
wikang Kanluranin nang muli itong madiskubre
ng mga iskolar na Europeo noong ika-19 na siglo.
Sinabi ni Ibn Juzayy na ang salaysay ay pinaikling bersiyon ng ulat ng manlalakbay, pero lumilitaw na may mga binago siya rito. Gayunman,
ang akda ay nagbibigay ng kapaki-pakinabang na
impormasyon tungkol sa buhay, komersiyo, kaugalian, relihiyon, at pulitika sa mga lupaing pinuntahan ni Ibn Battuta, lalo na tungkol sa mga
bansang Muslim noong Edad Medya.
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Educational Trip to Kuwait Museum

Field Trip to Kuwait Towers
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KPCCenter weekly basketball practice

Program Coordinator: Uztaz Mohammad Federico Sumaway

Photographer: Alvin Amin Baltazar
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Seminar on Kuwaiti Culture
Guest Speaker: Uzta. ‘Om Abdullah’ Muthi Salman An-Najim
Da’iyah, at nakapagtapos ng pag-aaral sa Dar Al-Qur’an, Kuwait
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MAG-ARAL NG COLLEGE HABANG
NAGTA-TRABAHO SA KUWAIT
Sa kagustuhang mapaunlad ang kalagayan sa
buhay, marami sa atin ang lumayo at nalayo sa
ating mga minamahal para makipagsapalaran sa
ibang bansa. Dahil sa bagay na yan, wala tayong
sapat na panahon para maipagpatuloy ang ating
pag-aaral.
Malaking bagay ang makatapos ng sa kolehiyo,
maging sa ibang bansa man o sa Pilipinas. Lalo
na sa panahon ngayon na ang isang basehan ng
karamihan sa mga employer ay ang ating natapos.
Mahirap pumasok sa trabaho lalo na kung ang mga
kakompetensya mong aplikante ay nakatapos ng
kolehiyo.
Ganun paman, hindi dapat tayong mawalan ng
pag-asa. Kahit anong edad, maaari pa rin nating
maipagpatuloy ang ating pag-aaral kahit tayoy nasa

ibang bansa. Ito ay sa pamamagitan ng tinatawag
na ON-LINE STUDIES o Distance Learning/
Education.
Ang ONLINE studies ay ang pagpapalawak ng mga
mag-aaral na nakakaranas ng mga suliranin sa
edukasyon sanhi ng kakulangan ng sapat na panahon
at kakayahang makapasok ng regular sa eskwelahan.
Sa tulong nito, madali nang maisakatuparan ang pagaaral sa kabila ng suliraning ito at abot-kamay na
ng bawat mag-aaral ang tagumpay sa pamamagitan
ng pag-aaral gamit ang pangkasalukuyang advance
technology gamit ang internet. Ibig sabihin, kahit
anong oras ay pwede ka makapag-aral. Hawak mo
ang iyong oras. At parang pumapasok ka na rin
sa regular school dahil makakatanggap ka parin
ng diploma at accredited po ito ng Commission on
Higher Education (CHED) sa Pilipinas.
Ang International Institute of Computer Science in
Administration (ICSA) in cooperation with Wisdom
International School for Higher Education Studies
(WISHES) ay nagagalak at masayang ibinabalita
na sa kasalukuyan, mahigit 200 estudyante na dito
sa Kuwait ngayon ang nag-aaral nang online para
makatapos ng college. Maari nilang matapos ang
Bachelor of Science in Business Administration
(BSBA) major in Marketing at Management. Maari
din silang makapagpatuloy sa graduate school ng
Masters in Business Administration (MBA).
Ito ay magaan sa bulsa, at kahit uuwi ka na sa
Pilipinas for good, o mapadpad sa ibang bansa,
walang dapat ikabahala dahil pwede parin itong
ipagpatuloy online.
Para sa karagdagang impormasyon, bumisita
lang po sa ICSA located at Kuwait City, Panasonic
Tower, 8th Floor o tumawag sa mga numero
99302850, 60078629.
(Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng ICSA CITC Computer
Institute. 8th Flr. Panasonic Tower, Maliya, Kuwait City
Telephon Nos. 22467301, 99302850, 22403408,
96621592. facebook.com/icsakuwait)
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PINOY

RECIPE
Ni Sis. Um Ismael

(Iba’t Ibang Luto ng Isda at Lamang-Dagat)
APAHAP ESPESYAL
Mga Sangkap:
1 apahap
1 tasang gayat na repolyo
1 tasang gayat na bitsuwelas
2 tasang sibuyas na mura (ginayat nang maliliit)
2 kamatis
2 tasang pickles (ginayat nang maliliit)
2 latang sili de lata
1 nilagang itlog
mayonesa
mantikilya
asin
Paraan ng Pagluluto:
1. Linisin at asnan ang isda.
2. Paghaluin ang mga gulay maliban sa sili.
3. Lagyan ng asin at sabaw ng pickles.
4. Pasingawin ang isda na kasama ang mga gulay,
mantikilya at ½ tasang tubig.
5. Hanguin sa sabaw ang isda at palamigin.
6. Ilagay ito sa bandehado at pahiran ng mayonesa
ang ibabaw.
7. Palamutihan sa ibabaw ng pinaghiwa-hiwang itlog at sili.
8. Haluan din ng mayonesa ang mga gulay na ipanggigilid sa isda.
9. Palamigin sa refrigerator.

HALABOS NA HIPON
Mga Sangkap:
1 kg suahe na hipon
½ tasa soda water o 7-up
1 kutsarita ng asin
1 kutsara ng mantikilya
Paraan ng Pagluluto:
1. Ilagay ang hipon, soda water sa kawali.
2. Takpan at hintaying kumulo.
3. Haluin at hayaang pumula.
4. Hintaying matuyuan.
5. Magpainit ng mantikilya sa kawali.
6. Sankutsahin ang hipon.
7. Ihain kasama ng sawsawan.

(Source:Piling-piling Lutuing Pilipino, R.P.Nem Singh, G.V.Manaog; Isa-Jecho Publishing Inc)
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MAGTAWANAN TAYO
(Kung natawa ka na noon, tawa na ulit ngayon…)
Ni Issa Mohammad Tragua, e-mail: jorgetragua@yahoo.com

JUAN: Oh Pare kamusta na? Kamusta mga
anak mo?
PEDRO: yung panganay doktor na, yung inaanak mo engineer. Yung babae nars. kaya lang
yung bunso ko magnanakaw.
JUAN: ba’t di mo na lang palayasin kung ganun?
PEDRO: sya ang breadwinner naming eh, sya
lang ang may trabaho
TATAY: Anak, totoo ba na sa school astig ka,
nagbibigay-galang ang lahat pag dumadaan ka?

GIRL: Maganda ba ako?
BOY: Oo, kaya lang, Bumbayin ka
GIRL: Hindi naman ako mukhang bumbay
ah? Tisay yata ito!
BOY: Oo nga, pero yung amoy mo, Bumbayin!
JUAN: anong ibig sabihin ng vegetarian?
PEDRO: yung mga taong kinakain lang ay
gulay.
JUAN: nakakatakot pala yung mga Humanitarian.
Isipin mo na lang kung ano yung kinakain
nila!

JUAN: Yes papa, sabi nila “Mabuhay ang mahal
na reyna!”

Lumindol ng malakas
Nagkagulo ang lahat at nag-panic.
LALAKI 1: (Sumigaw) Katapusan na! Katapusan

Dad: Mabait ba ang boyfriend mo?
Anak: Yes, Daddy.
Daddy: Maka-Diyos?
Anak: Sobra Dad.
Daddy: Nasaan siya?
Anak: Nandoon sa simbahan, nagmimisa!

na!
LALAKI 2: bobo a kinse pa lang
JUAN: Araw-araw ako sinasabihan sa bahay
na TAMAD kaya araw-araw din akong nagpaAPO: Lola ang sweet mo talaga, honey, sweet-

planong maglayas!

heart, darling pa rin ang tawag mo kay Lolo.

MAX: Bakit di natutuloy?

LOLA: apo, teknik lang yan, hindi ko na kasi

JUAN: Tinatamad ako!

natatandaan ang pangalan ng lolo mo.

ANAK: tay anong spelling ng saksesful? single
ba o double S
TATAY: tatlohin mo para sigurado.

may naka-banggang bading si Inday...
INDAY: how dare you! ignorant road occupant! moving with such acceleration that
cause elastic collision between my porcelain
beauty and your grubby apparency of skin!
BADING: bombalesh kang muchacha ka! kenshulares mo makemer ang skin kong beautilicious! never mo motorbokels ang feslak ketch
kung ayaw mer chenelyn makontrak chorva
kita! hala, chupi!
INDAY: (nose bleed)
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PA G
G-A
-A R A L
LA
AN
ANG ARABIK
Ni Usta. Halima Mantawil
Head, Women Section, KPCCenter

Lesson 31
Ang kahulugan sa Tagalog

Pagsasaling titik

Magkakasama na titik ng salitang Arabik

Ang pag-uusap

Al muhadatha

W œU;«

Qasim: Ilang beses ka kumakain sa
isang araw?

Qasim: Kam wajbatan
ta’kulo filyawm?

øÂuO « v q Q W Ë r ∫r U

Salim:Tatlong beses akong kumakain
sa isang araw: almusal , tanghalian,
hapunan

Salim: Akulo salatha wajabat: alfator , algadaa,wal
ashaa
Qasim: Haza katheeron
Qasim: masyadong marami yan, Ako
jiddan, Ana akulo wajbatan
ay isang beses lang.
wahidah.
Salim: masyadong kakaunti yan

¨ ¡«bG « ¨ —uDH « ∫ U Ë Àö q ¬∫r U
¡UAF «Ë
r U :«c …b «Ë W Ë q ¬ U √ Æ«b dO Æ

Salim: Haza qalilon jiddan

— Raa

– Dhaal

œ Daal

Œ Khaa

Õ Haa

Ã Jeem

À Thaa

· Faa

⁄ Ghaieen

Ÿ Aieen

ÿ Zaa

◊ Taa

÷ Daad

’ Saad

È Yaa

Í Yaa

? Haa

Ë Waaw

Ê Noon

Â Meem

«b qOK «c ∫r U Æ

» Baa

√ Alif

‘ Sheen

” Seen

“ Zaa

‰ Laam

„ Kaaf

‚ Qaaf

Taa

Para sa mga Filipinong nais mag-aral ng LIBRENG Arabik, tumawag lamang sa
KPCCenter, 24712574 or 24756796 extentions 116 sa mga babae, at 102 sa mga lalaki.
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MINDANAO: TUKLASIN NATIN

Ni Ust. Abubaidah Salud Satol
Translator/News Editor
Ministry of Information
Kuwait

MGA GULAY SA
MINDANAO 4

Bukod sa mga prutas na matatagpuan sa Mindanao, may mga iba’t-ibang uri din ang mga tropikal na gulay. Ang mga gulay na ito ay
matatagpuan din sa mga pamillihan ng Europa, Australia o sa North-America.
Isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit lumakas ang pagdagsa ng mga ito sa nabanggit na mga bansa ay dahil sa presensya ng
maraming kultura ng mga tao at iba’t-ibang lugar na pinanggagalingan ng mga ito, lalo na sa Pilipinas.
Narito ang ilan sa mga gulay na ating ipapakilala sa talakayan na ito:

Paliya
(Ampalaya)
Dahil sa lasa nito, ang Ampalaya ay tinatawag sa wikang Ingles
na “bitter melon.” Ito ay madalas na ginigisa at hinahaluan
ng itlog, karne o iba pang mga gulay. Ang Paliya ay isa din sa
pinakamahalagang sangkap ng tanyag na “pinakbet.”
Ang gulay na ito ay kilala sa gamit nitong pang-medisina, lalo
na sa mga sakit sa dugo na tulad ng HIV o AIDS at diabetes at
iba pang sakit sa atay. Maging ang dahon nito ay ginugulay din
at madalas na panggamot sa ubo ng mga bata, sa mga sakit sa
balat at panlinis sa sinapupunan ng mga kababaihan.

OKRA
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PECHAY
Ang pechay ay hango sa salitang Intsek na “Pak Choi”. Ito ay
madalas makikita sa halos buong sambayanan at itinuturing
na isa sa pinaka-sinaunang berdeng gulay sa Asya.
Ang Pechay ay naiiba sa maraming aspeto sa iba pang mga
gulay. Bukod sa mabitamina ang gulay na ito, masarap ding
panghalo ang pechay sa mga nilagang isda o manok, o iba
pang mga gulay.

Ang Okra-plant ay madalas na
itinatanim sa mga bakuran lamang at
aabot ang taas nito mula tatlo hanggang
anim na talampakan. Ito ay ginagamit
bilang sopas, prito o nilagang gulay.
Mayaman din ito sa “iron” at maganda
para sa pagbawas ng kolesterol at
makakatulong upang maka-iwas sa
mga sakit sa puso.
Ang mga solidong sangkap nito ay
nakakalunas sa ilang uri ng kanser.
Bukod dito ay mayaman din ang okra
sa bitaminang B6, lalo na kapag ito ay
bahagya ang pagkaluto o half-cooked.
Maari din itong ihalo sa iba pang mga
gulay, isda o karne.

3/6/12 5:02:34 PM

Ni Abdullah Joselito Tabing
,
Da iyah, KPCCenter

Cardiovascular Exercise
Bukod sa pagkakaroon ng mas malakas na puso, ang cardiovascular
exercise ay mayroon pang ibang benepisyong pangkatawan. Halimbawa,
nakapagpapabawas ito ng timbang sapagkat sumusunog ang ehersisyo ng
mataas na lebel ng calories. Bukod dito, nakaiiwas sa sakit sa puso, alta
presyon at diabetes ang isang taong regular na nag-eehersisyo. Lumalakas
din ang kanyang baga at nagkakaroon siya ng toned muscles.
Ang cardiovascular exercise ay uri ng ehersisyong naglalayong palakasin ang
puso ng isang indibidwal sa pamamagitan ng pagpapataas ng heart rate o
bilang ng tibok ng puso kada isang minuto. Kapag tumaas ang heart rate, di
na kailangan ng puso ng mas malakas na pwersa para tustusan ng dugo ang
katawan.
May dalawang uri ng cardiovascular exercise: indoor at outdoor. Ang indoor
exercise ay kinabibilangan ng mga ehersisyong maaaring gawin nang hindi na
kinakailangang lumabas. Ginagamitan ang mga ito ng iba’t ibang bagay pangehersisyo gaya ng treadmill, elliptical trainers, at stationary bike. Ang outdoor
exercise naman ay mga ehersisyong ginagawa sa labas gaya ng pagtakbo,
paglangoy, at pagbibisikleta na nangangailangan ng mas malawak na lugar.
May tatlong intensity ang pag-eehersisyo: high intensity, moderate intensity
at low intensity. Ang high intensity ay ang mga kumplikado at mahihirap na
uri ng ehersisyo. Ang moderate intensity naman ay ideyal na intensity sa mga
normal na workout. Samantalang ang low intensity ay kadalasang ginagawa
sa mga sesyong pang-warm-up.
Ang benepisyo ng cardiovascular exercise ay hindi lubusang nakasalalay sa
sidhi, intensity, at bilis ng pag-eehersisyo. Nakadepende rin ito sa regularidad
ng pag-eehersisyo. Para sa maximum benefit, ang isang indibidwal ay
kinakailangang magkaroon ng epektibong iskedyul at determinasyon upang
sundin ito. Ayon sa mga eksperto, ang ideyal na iskedyul para sa cardiovascular
exercise ay 20 hanggang 60 minuto sa loob ng dalawa hanggang apat na araw
kada linggo.
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Talaan ng mga Katanungan
Ang KPCCenter ay nagsasagawa ng isang prospektibong pag-aaral. Hinahangad
nito na malaman ang mga pananaw o opinyon ng mga mambabasa ng ating
magazine, ang Pag-usapan Po Natin!, upang ito ay mailathala sa isang maayos
na anyo kasama ang mga nilalaman kung ang mga ito ba ay umaayon sa mga
hangarin ng KPCCenter. Tunay na ikalulugod namin ang inyong partisipasyon
sa pag-aaral na ito sa pamamagitan ng pagsagot sa mga katanungan na nasa
Talaang ito at muli itong ipadala
Editor
la pabalik sa tanggapan ng E
dit
itor sa KPCCenter.
Personal ng mga Impormasyon:
n:
Kasarian:
O Lalaki
O Babae
Edad:
O 16-25
O 26-35
O 36-45
O 46 pataas
Antas ng Edukasyon
O Elementary
O Intermediate
O High School
O Kolehiyo pataas
Relihiyon: (Pakisulan lang) ________
_____
__
__
___________________________
___
Unang Linya ng mga Katanungan:
gan:
Artikulo ng Pagkakilala sa Magazine:
gazine:
Kanino o saan mo nalaman ang
g Pagag
usapan Po Natin! Magazine?
O KPCCenter
O Sa tirahan
O Pampublikong lugar
O Sa trabaho
O Iba pa _______________________________________________
Madali ba para sa iyo na makakuha ng magazine?
O Oo
O Hindi
O Medyo
Ikalawang Linya ng mga Katanungan: Artikulong Editoryal:
Ano ang iyong opinyon sa mga paksa na inilathala ng magazine?
O Napakahusay
O Mahusay
O Mahina
Nakapagserbisyo ba ang magazine partikular sa mga mamamayang Filipino?
O Oo
O Hindi
O Medyo
Ano ang karamihan sa mga paksa ang pinakagusto mo sa magazine?
O Pangrelihiyon
O Pambalita
O Panlibangan
O Iba pa ___________________________________________
Ikatlong Linya ng mga Katanungan: Ang Wika ng Pagkakalathala:
Ano ang opinyon mo sa wika na ginagamit sa magazine?
O Madali
O Pangkaraniwan
O Medyo mahirap
O Mahirap
Ano ang opinyon mo sa mga paksa ng magazine?
O Napakahusay
O Mahusay
O Mahina
Ikaapat na Linya ng mga Katanungan: Anyo at Kinalabasan:
Sukat ng laki ng magazine at ang bilang ng mga pahina nito.
O Akmang-akma
O Akmang nangangailangan ng pagsasa-ayos
O Hindi akma
Ang mga larawang umuugnay sa mga paksa
O Akmang-akma
O Akmang nangangailangan ng pagsasa-ayos
O Hindi akma
Ano ang opinyon mo sa disenyong panlabas ng magazine?
O Akmang-akma
O Akmang nangangailangan ng pagsasa-ayos
O Hindi akma
Maraming Salamat po sa inyong Pakikiisa…

BASA A MORO
Inisulat ni Usta. Pahima Guiabal
Da’iyah, Cultural Field Worker
KPCCenter, Women Section
Kuwait

qF Ë UNO ≈ «uMJ U «Ë“√ rJ H √ s rJ oK Ê√ t U ¬ s Ë® v UF tK « ‰U
W ¬©21® ÂËd « …—u 0© WL —Ë …œu rJMO
Pidtalo no allaho Taa’la: (kaped ko mga tandanin na binaloy nin
salkano pon kano mga ginawa no imga kaloma ndokano maka
pangintlnen salkanin ,binaloy nin kano pagltano ikang ginawai
ndo kagkalimoa.
Âö ù« w …d _« W UJ : So pangkatan o pamilya sa Islam:
lL *«Ë ¨ W U 5LK *« …UO w U R*« r √ s WLK *« …d _« d F
W ö ÊuJ UN U√Ë …d _« W ö —bI ¨d _« s W uL s …—U
0 W Ëb « r UN UF lL *« —UN « …d _« —UN « «–≈ U √ ¨t U√Ë lL *«
Naka bilang so pamilya sa kapd ko pinaka barapantag a pmbalain
ko uyag oyag o langon o mga Muslim.so magingd na mizalingganat sa lompokan a pamilya,so kapiya o pamilya go kalilintadin
na roba kaadn ikapiya no magingd ndo kalintadin o mabinasa so
Pamilya na mabinasa bon so magingd sa maka onotlon , makatondog a mabinasa na so gobirno .
UN U√Ë …d _« W ö ”UOI
So tmboan ko kabara bahagi ndo ka kapiya o Tiwalayan
jI W uO b « W œU*« V U ÊuJ ô UN U√Ë …d _« W ö ”UOI Ë
W U_«Ë …uI « »U √ sJ Ë ¨ ”U K «Ë ¡«cG «Ë sJ « Èu Ë Êb « W B
U ö √Ë …œU Ë …bOI Âö ùU …d _« œ«d √ Â«e « w q L U ‰Ë√ q L
…dO Ë …dOG q w ¨ U U9 …d _« o q Âö ù« sLON ¨ ö UF Ë U œ√Ë
tOK tK « vK ‰u d « Èb ŸU « w UCF rNCF l …d _« œ«d √ W ö w
WKOK «Ë ÂuO « ‰UL √ w rK Ë Æ
UN «u ÂuI Â_« p c Ë ¨ tzUM √Ë t Ë“ u t «u ÂuI »_« ÈdM
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So tmboan ko kapia a pamilya ndo kalilintadin na di kaadn
sabap bo sa Kadakl a tamok ,ataw kapiya walay,kadakl a balgkas
. ogaid na ya sabapan a kapiyanin ndo kalintadin na yadn paganayan na so kanggolalan o mbinabatan ko pamando no islam
,paritiyaya, simba ,palangayan . kambamatan so islam ko paido
masla a kapamagiktan ilan a mga ka wagib,makaonot silan ko
totoro no Rasulullah S.A.W. mailay so Ama sa makatonay nin
sokawagib lon ni kaloma nin ndo so mga wata nin. So Ina na
maito bon maka tindgin so kawagib lon ni ka lomanin ndo so mga
wata nin, so mga wata na maka tunay nilan so kawagib kanilan
o duwa luks nilan .
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Inisulat ni Ust.Marouf Baraguir Ali
Da’iyah & Social Researcher
Head, Men Section, KPCCenter

Inisulat ni Ust. Muslimin Palami Bhiruar
Public Relation & Information
KPCCenter, Kuwait
e-mail: aymus8118@yahoo.com.

So Hadis a ikaduwapulo endo teru (23)

31. (RABBANA A-TINA MIN LADONKA RAHMATAN WA HAYYEH

23- nakabpon kani ama ni ma’lik a si ha’rith a wata ni a’sim

LANA MIN AMRINA RASHADA)

al-ash-arie a nalilinyan sekanin nu Allah pidtalo nin: pidtalo nu

“O Kadnan ami na tinggomay kamingka sa limo a phon r’ka, ago

rasulullahi (saw): ( su kadsuti na tenga kanu iman (paritiaya), su

iriparadongka r’kami so tuturo a yami manggalbek “

Alhamdulillah na pakapenu kanu timbangan, su subhaanallahi
walhamdulillah na pakapenu atawka kapenu nin su pageltan nu

32. (RABBEY ESRAHLEY SADREY, WA YASSERLEY AMREY,

langit endo su lupa, su sambayang na sigay, su kadsadeqa na

WAHLOL OQDATAN MIN LISA-NEY YAFQAHO QAWLEY)

tanda (kanu paritiaya nu taw) su kadsabar na liwanag (sigay) su

“O Kadnan ko na linawagingka so pusongko, ago pakal’bodangka so

qur-an na para salka atawka kuntra salka,langon nu taw na peng-

galbek ko, ago b’karangka so miyakapalot ko dilako para kasabotan

ganat sa pebpasan nin su ginawa nin aden anto na makalibre

iran so pedtaron ko “

(makalidtas) atawka mabinasa nin su ginawa nin)
Napanudtul ni imam Muslim
su mga guna nando su mga pangagi a nakuwa kanu nan a hadis:
1. Su kaimportanti nu pidtalu a kadsuti na sabad atawka tenga

33. (RABBEY ZEDNEY ELMAN)
“O Kadnanko na zizinggomaningka so katao ko “ilmo ko”
34. (RABBEY LA TAZARNEY PARDAN WA ANTA KHAIROL WA-

kanu paritiaya nu taw, magidsan I kadsuti (katagak) kanu pidtalo

RISEYN)

a kasakuto atawka su pidtalo a kalimpiyo kanu lawas (badan).

“O Kadnanko na diyakongka phakandaya sa dakapedko a muriyatao

2. Su kauntol kanu mga (ziker) katadem sa Allah lagid nu Al-

ko, ka S’kaman a Kadnanko I mapiya a phangiwarisan “

hamdulillah, subhaanallah walhamdulillah na pakapenu kanu
timbangan nu amal (galbek) a mapia sa gay a mauli.

35. (RABBEY OHKOM BILHAQQI WA RABBONA ARRAHMAN

3. Su pidtalu a katindeg kanu sambayang na ped a kapianan nin

ASMOSTA-ANO ALA MA TASEFFOWN)

na sigay nu taw sa dunya akhirat.

“O Kadnanko na kokoma kamingka sa bantang, ago S’ka man I Kad-

4. Su kainggay sa sadeqa na tanda kanu kasla nu paritiaya nu

nan ami a Malimo a phangniyan ami sa tabang para mataban ami so

taw sa Allah.

manga tao a yaniran pedtaron na S’ka na aden a muriyataongka ago

5. Su kaimportanti nu pidtalo a kadsabar sabap sa liwanag siya

si Mohammad na papantak ago so Qur’an na matagbo bayok “

kanu taw.
6. Su kanggalbek kanu inisugu nu qur –an na makadtabang kanu
taw, upama manem ka dili enggalbeken nu taw na makabinasa
lun.

36. (RABBEY FALA TAJ-ALNEY FILQAWMI AZZA-LIMEEN)
“O Kadnanko na diyakongka pembaloya a mapedko manga tao a
manga salembuten “

7. Entayn I taw a ebpasan nin su ginawa nin siya kanu kang-

37. (RABBEY A-UWZO BIKA MIN HAMAZA-TI ASSAYATIN WA A-

galbek kanu inisugu nu Allah na entuba su taw a nakalibre nin

UWZO BIKA RABBEY AN YAHDUROWN)

su ginawa nin, entayn manem I taw a ebpasan nin su ginawa nin

“O Kadnanko na ph’lindong ako r’ka ko manga ipangengedong o

siya kanu inisapal nu Allah atawka su malat a galbekan na yanin

manga shaitan , ago ph’lindong ako r’ka a Kadnanko ko kapakating-

nabinasa na su ginawa nin

goma iran raki “
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B I S AYA
Ni Sister Sarah Mailyn Rodriguez

DAKBAYAN SA ORMOC

BISAYANG JOKES
Pedro in war of rebels!
PEDRO: surender na kayo.
REBEL: surender lang kami kung ma spell mu ang salitang
ceasefire!!.
PEDRO: giahak! patuloy ang gera!!durugin sila!! padalhan
ko kau ng chrysanthemum sa inyung lubong!!
REBEL: spell chrysanthemum?!!
PEDRO: peste! ingon ko rose! bungol! patay kung patay wa
nay spelling- spelling…

CARLO: hoy yaku! nganung cige man ka ug katawa diha?
YAKU: hehehehe... kabalo nako sa imo pin number. hehehe...
CARLO: unsa man akong pin number b?
YAKU: upat ka asterisk... hehehe

Ang Dakbayan sa Ormoc 1st class nga dakbayan
nga nahimutang sa lalawigan sa Leyte sa Sidlakang Kabisay-an sa Pilipinas. Ang pangalan
sa dakbayan gikan sa pulong nga ogmok, usa ka
karaang Binisayang termino para sa kapatagan.
Ormoc ang unang dili-probinsyanong dakbayan
sa Pilipinas.
Ang Dakbayan sa Ormoc usa ka independent
component city ug dili sakop sa mga pamalaod
sa lalawigan sa Leyte. Pero, sakop ang dakbayan
sa distrito kongresyonal IV sa Leyte uban ang
mga lungsod sa Albuera, Kananga, Merida, ug
Isabel
Ormocanon ang tawag sa mga tawo sa Ormoc.
Sinugboanon ang pinulongan sa dakbayan (o
Kana, ang tawag sa mga Waray sa mga tawong
Cebuano sa Leyte ug Southern Leyte) kauban
ang tibuok kasadpang parte sa pulo sa Leyte.
Mas naay relasyon ang mga Ormocanon sa mga
silingang lungsod sa Leyte ug sa Sugbo kaysa sa
sidlakang parte sa Leyte.
Ang Dakbayan sa Ormoc pirmi nakadaog sa
pinakalimpyo ug pinakaberde nga dakbayan
nga programa sa DILG sugod pa niadtong 1995
hangtod karon. Ang Asian Institute of Management nga pagtuon The Philippine Cities Competitiveness Ranking Project 2005 nagranggo
sa dakbayan nga nahiuna sa infrastructure ug
ikanapulo sa dynamism of local economy sa mga
dakbayang gagmay sa Pilipinas.

PULIS: Oi lola! (pito sound )
LOLA: Ngano gipituhan man ko nimo?
PULIS: Nag jaywalking ka!
LOLA: Unsa manang jaywalking ha? Pasabta daw ko?
PULIS: Kanang nilapus ka sa linya, mao nang gipituhan tika!
LOLA: Kung magduwa mug basketball, ayaw ko ninyog
apila! tiguwang nako mga animala mo!

BABAYE: Patsek-ap mi Dok.
DOKTOR: Sige hukasa ang sanina unya higda.
BABAYE: Dili man ako, ang ako mang Lola.
DOKTOR: Sige Lola, ginhawa og lawom!
LOLA: Di ko maghukas Dok?
DOKTOR: Ginhawa! Gahig ulo!

JUAN: bai, daug man kuno kas raffle, pulo ka sakong bugas
unya nganong hinuktok man ka?
PEDRO: daug lagi pero gilung-ag man daan! tabangi ko ug
kaon bi!

BANA: Love, nganong gahilak man ka?
ASAWA: Sweetheart, ingon atong mga silingan akong dagway
mura kuno og iro. huhuhu.
BANA: Mga way batasan! Imo unta sila gipaak!!

DOKTOR: misis kinahanglan sementohon jud ang tiil sa imo
anak.
MISIS: pila kaha kasako dok magamit.
ANAK: mama pakaulaw man ka oi, sagulan pa gani ug balas.

TATAY: ekaw dong,.kenahanglan si vergie emung pangasaw
0n kay dako siyag ka lubihan bagay kaayo m0..
DODONG: unsa man deay pagtan aw nemus akong nawong
tay murag kaguran?
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Roselou Beauty P
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Perfumes, Garments,
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loor,
Shop 29, Mezzanine
Floor,
Megatheer Mall
i
Farwaniya, Kuwait
Tel. No. 24712988

Pinoy Director y Kuwait

Mahalagang Mga Numero sa Telepono

EMERGENCY: 112, 1844777
CIVIL ID INFO: 1889988
FIRE BRIGADE: 100, 105
TRAFFIC VIOLATIONS: 198
AMBULANCE:
Central 24722000; Emergency 24765616; Adan
23940660, 23941455; Amiri 22422366; Dai’ya
22510854; Dasman 22419785; Fahaheel 23919089;
Faiha’a 22553779; Farwaniya 24883000, 24725149;
Jahra 24575448; Mubarak Al-Kabir 25311437;
Nuwaisib 23950114; Sabah 24815000; Salmiya
25739011; Shuaiba 23261927
HOSPITALS:
Amiri Casualty 22450005; Al-Sabah 24812000,
24815000; Mubarak Al-Kabir 25312700 to 9;
Farwaniya 24883000, 24888000; Adan 23940600;
Ibn Sina 24840300; Al-Razi 24846000; Al-Jahra
24575300; Maternity 24848067; Allergy 24849252;
Blood Bank 25336538; Burns Centre 24840300;
Cancer Control Centre 24849100; Chest Deseases
24838990, 24849400; Drug Control 24837245;
Infectious Diseases 24870351; Islamic Medicine
Centre 24849000; Military 24729911; Opthalmology
24840300; Psychiatric Centre 24843900; Sulaibikhat
Orthopedic 24874240
PRIVATE HOSPITALS:
Ahmadi 23985174; Mowasat 25711533; Dar Al Shifa
22423151; Salam 22533177, 25333254; British
Medical Centre 23713100; Royal Hayat Hospital
25360000, 25360536
PRIVATE CLINICS:
International Clinic 25745111; Kuwait Clinic
25739277; Maidan 22450001
POLICE STATIONS:
Abu Halifa 23717656; Ahmadi 23980304; Bayan
25387762; Dasma 22531917; Fahaheel 23912959;
Hawalli 22641116; Jabriya 25315855; Jleeb Shoyoukh
24311234; Kaifan 24832839; Qadsiya 22574386;
Qurain 25423772; Sabah Al Salem 25517229; Salhiya
22427157; Salmiya 25726950; Sharq 22442466;
Shuwaikh 24813726; Surra 25312220; Wafra
23810412;Waha 24557902
IMMIGRATION DEPARTMENT:
Farwaniya 24341770; Hawalli 25712637, 25712635;
Jahra 24555600; Ahmadi 23986761;Mubarak AlKabir 25415071
ISLAM PRESENTATION COMMITTEE (IPC):
Al-Mullah Saleh Kuwait 22444117; Salwa 25637900;
Sharq 22418934, 22418917; Al-Rawda 22511301,
66944422; Salmiya 25733263, 66944422; FarwaniyaKheitan 24735626, 99285459; Al-Manggaf 23723002,
99256165; Al-Jahra 24558830, 97509063; Aware
Center 25335260, 25335280;
TIES Center 25231015, 25231016, 97798222

Sister’s Collection & Beauty Products
Basement, Hotline Billiard, Salhiya Tower
Opposite KFC (Kentucky Fried Chicken)
Contact: Ms. Rhoda Tel. 60932262
Whole Care Home Medical Care Services
Second Floor, Office No. 127
Qais Al-Ghanim Bldg.
Block 7, Makka St., Fahaheel
Contact: Arlene ‘Dalal’ Custodio
Telephone Nos. 23915779
97983200 Dalal
55181951 Joan
Mario’s Restaurant Kuwait
Fahaheel near NBK behind Al Baha store
Telephone No. 23916677
Dra. Emily Zapanta
Filipino Pediatrician
Al-Sayegh Clinic
Mangaf Coastal Road
Opposite Fahaheel Sea Club
Email: info@alsayeghclinic.com
Telephone No. 65845687
ICSA-CITC Computer Institute
8th floor, Panasonic Tower
Behind KFC, Maliya, Kuwait City
Email: info@icsa.us
Website: www.icsa.us
Tel. Nos. 22403408, 22467301
99302850, 96621592, 66001263
Philippine Embassy Kuwait
Block 6, Villa No. 153
Nouman Bin Basher St. corner Damascus Road
Faiha Area

21

3/6/12 5:02:57 PM

Mabuhay Kuwait!!! 51 - 21
National Day

February 2012.indd Sec1:22

Liberation Day

3/6/12 5:02:57 PM

