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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

Mag-aral Bumasa at Sumulat ng Arabik sa Loob Lamang ng Apat na Buwan
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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 maiiiinam 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 makak
kapagtatag 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.

Para sa mga komento at mga katanungan, mag-e-mail sa:
ullessis@yahoo.com
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BUHAY OFW
Dear Kuya Eli...
Naging office clerk kami na kumikita lang ng 1, 800
Saudi Riyal, walang over time dahil fixed OT kami,
kahit pa pumapasok kami ng Friday, ito ang weekend
nila dito sa Saudi na parang Sunday sa atin sa Pinas.
Ullessis Abaya
ullessis@yahoo.com

KWENTONG
KAPUSO: MAGASAWANG
OFW NA
SINUBOK ANG
KATATAGAN
Isa ako sa mga OFW dito sa Saudi Arabia na hindi
pinalad na makapagtrabaho sa isang kumpanya na
maayos ang patakbo at mabuting employer. Nag–apply
kami bilang company nurse sa isang construction field.
Nainterview kami sa isang commission sa
Jubail para maging certified Medic. Pero ipinakita lang kami sa project site for two weeks at
pagkatapos ay na-supply na kami sa isang napakalaking oil company dito sa Middle East.

Nakita namin ang voucher ng bawat isa na pinapasahod sa amin na 4, 800 SAR. Halos ang kita
ng employer namin sa bawat isa ay 3,000 SAR.
Sariling gastos pa namin ang pagkain, sa lapag pa
kami natutulog, sira ang mga aircon, hindi maganda ang facilities ng tirahan katulad ng banyo.
Sabi ko sa sarili ko, makatapos lang ako ng isang
taon ay uuwi na ako. Halos sabay kaming umalis ang asawa ko sa Pinas para mag-abroad. Pumunta siya ng Hong Kong at ako naman sa Saudi.
Nagkaroon kami ng plano para gawin lang naming
stepping stone para makapag cross country sa bansang Canada. Akala ko ganun lang kadali ang magexit dito sa Saudi kapag ayaw mo na sa trabaho mo.
Kaya ang nangyari, sinabihan ko ang asawa ko na
siya na lang ang magpapatuloy sa pag-apply sa
Canada at ako ay tutulong na lang sa gastusin niya.
Hindi naging madali sa aming dalawa ang lahat dahil siya man ay hindi naging masuwerte
sa amo. Pero nagtiis din sa lahat ang asawa
ko. May time na nagsasawa na rin siya dahil
isa sa requirements sa pag-apply bilang livein caregiver ay at least naka-1 year experience.
Lagi kong pinapalakas ang loob niya sa mga oras
na kami ay nagcha-chat on-line. Pero may time
na na-absorb ko rin ang mga stress ng asawa ko.
Hindi ko na lang sinasabi sa kanya. Napakalaki
nang nagastos naming mag-asawa sa pag-apply
niya sa Canada. Halos dun na napunta ang lahat
ng naipon namin. Nakautang pa ang asawa ko sa
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Sa mga gustong magbahagi ng mga karanasan sa buhay habang nasa abroad, ipadala lang po sa BUHAY
OFW Dear Kuya Eli, ullessis@yahoo.com

Hong Kong, at may mga utang pa kami sa ibang
mga tao sa Pinas, gaya sa aming kamag anak.
Ang akala ko ay makakaalis na ang asawa ko noong
nakaraang July kaya ang plano ko uuwi na ako ng
June dahil naka-1 year na ako. Kung ano-anong
rason ang naisip ko para lang makapagpaalam na
para makapag-emergency exit ako at babalik din.
Pero ang totoo ay hindi na ako babalik. Ngunit hindi
ako pinayagan dahil siguro may kutob ang employer
namin na hindi na ako babalik. Karamihan kasi sa
mga Pinoy na nag-emergency exit ay hindi na bumalik.

ko pagdating ng January 2012. Napakalaking
blessing sa unang araw nang pagpasok sa taon
ng 2012 sa amin. Naging maganda ang naging
bunga ng pagsasakripisyo namin sa mga hindi naging magandang kapalaran namin sa mga
naging employer namin sa Hong Kong at Saudi.
Ngayon ko napag-isip-isip na kaya pala hindi
ako pinayagan ng Panginoon na makauwi dahil
may purpose Siya. Dahil kakailanganin pa pala
ng asawa ko ang tulong sa pinansiyal para pam-

Kung gusto ko raw makauwi ay kailangan magbayad
ako ng 10, 000 SAR para payagan ako. Halos maiyak ako sa sama ng loob dahi matagal kong ipinagdasal at hiniling sa Panginoon na ako ay tulungan
para makauwi. Wala akong nagawa kundi ang ipagpatuloy ang 1-year pa na nalalabi sa contract ko.
Hindi rin nakaalis ang asawa ko nung July at umabot na ang November ay wala pa rin. Ang daming pagsubok na dumating sa aming mag-asawa
lalo na sa pag-aaply niya sa Canada. Nandiyan
na nag-strike ang post office ng Canada at nadelay ang pagpapadala ng LMO (labor opinion
market) na isa sa mga importanteng document
para sa pag-aaply. Nagkaproblema rin sa pagpapadala ng mga documents mula sa Hong Kong
patungo sa embassy ng Canada sa Hong Kong.
Ang resulta, nagkadelay–delay ang papeles ng
asawa ko. Ito pa ang masakit, bandang huli ay
nalaman ng asawa ko na sa kanya pala ang gastos sa pagbili ng plane ticket papunta sa Canada.
Mabuti na lang at may naipon akong two months
na sahod at iyon ang ipinadala ko sa kanya.
Sa awa ng Diyos ay dumating din ang VISA ng
asawa ko nung December at umalis ang asawa

bili ng plane ticket niya papuntang Canada. Kung
nagkataon na naka-uwi ako ay malamang na wala
akong mapapasukang trabaho kaagad sa Pinas.
Saan kami kukuha ng pera na kakailanganin ng
asawa ko? Maaaring pinagsisihan ko rin lang bandang huli. Kaya naging blessing in disguise ang
hindi pagpayag ng amo ko na ako ay makauwi.
Sa ngayon ay maayos na ang kalagayan ng
asawa ko. Mabait ang mga amo niya at hindi mabigat o mahirap ang trabaho niya. Sa
darating na June ay pauwi na rin ako sa Pinas sa pagtatapos ng contract ko sa May 2012.
Sa lahat ng pinagdaanan pala naming mag-asawa,
sa lahat ng pagsubok ay preparation ng Panginoon
sa mas magandang kinabukasan. May malaking
biyaya pala na naghihintay para sa aming pamilya. Huwag tayong mawalan ng pag-asa, patuloy
tayong tumawag sa Diyos sa oras ng pagsubok at
humingi tayo ng kalakasan. (gmanetwork.com/
news/story/249757)
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Isang Inspirasyon Tungo sa Pag-unlad
Isa ako sa mga nangarap na maitawid ang aking pamilya mula sa kahirapan. Alam ng lahat ang tunay na kalagayan ng ating inang bayan. Gayunpaman ‘di maalis
sa isip ko na kahit anong mangyari, isang araw babalik
at babalik pa rin ako doon. Kaya naman patuloy pa rin
akong nangangarap na magkaroon ng magandang buhay
habang ako ay nagsisikap na makamit iyon.
Nag-umpisa ako bilang isang OFW dito sa Kuwait. Ako’y
nagpapasalamat dahil dininig ang aking mga panalangin
at nabigyan ng oportunidad na makapagtrabaho sa abroad
na hindi malayo sa tinapos kong propesyon, at hindi lahat ay nabigyan ng ganitong pagkakataon. Nakapagtapos
ako sa kolehiyo bilang isang guro, at nakapag-trabaho
sa Computer Information Technology Center, ngayon ay
kilalang International Institute of Computer Science and
Administration o ICSA. Bukod sa nabigyan ako ng formal training sa Information Technology, ito rin ang nagbigay daan upang magkaroon ako ng unang experience
sa pagtuturo ng IT sa ating mga kababayan at maging sa
ibang lahi. Nagsilbi ako sa ICSA sa loob ng isang taon.
Sa panahong iyon, marami akong natutunang nagamit ko
rin ngayon sa aking kasalukuyang trabaho. Ang patuloy
na pagnanais na mapaunlad ang propesyon ay hindi lamang nagtatapos sa kolehiyo. Ang institusyon ay bukas
para sa mga Pilipino at mga ibang lahi. Kaya namulat ako
sa iba’t-ibang kultura, mga paniniwala, at mga tradisyon.
Natutunan ko rin na ang buhay dito sa ibayong bansa ay
hindi ganoon kadali. Inaamin kong ako ay nagdusa rin sa
sobrang lungkot at sa tinatawag na “culture shock.” Nagpapasalamat ako sa Diyos at madali akong nakapag-ajust
dito sa Kuwait. Nasaksihan ko ang mga pagpupunyagi
ng ating mga kababayan. Naisip kong napaka-swerte ko
na, kung ihahambing sa iba, lalo na doon sa mga hindi
madali ang kanilang mga trabaho. Nanay ko ay OFW din
sa bansang Saudi noong dekada 90. Di pa uso ang text
at internet noon, kaya mas mahirap ang kanilang kalagayan. Ang pagtatrabaho ko dito sa Kuwait ay nagbigay

daan sa akin upang lubos kong maintindihan ang aking
ina at ang kanyang mga pinagdaanan.
Kahanga-hanga ang mga kababayan natin na nagsusumikap mapaunlad ang kani-kanilang mga buhay, sa pamamagitan ng pag-aaral ng Information Technology. Sila
yaong mga taong hindi kontento bilang isang “kasambahay” o kaya’y mga skilled worker lamang. Malaking
sakripisyo ang inilalaan nila upang mapaunlad ang kanilang mga propesyon. Sila ay may mataas na mga pangarap
at may pagmamahal sa edukasyon. Wala silang iniisip na
balakid sa pagsagawa ng unang hakbang sa pagbabago
ng kanilang buhay. Isa sa aking tinuturuan, pagkatapos
niya sa computer course, ay kumuha pa rin ng Office
Management course hanggang natapos niya ito. Ngayon,
isa na siyang “personal secretary” sa isang respetadong
kumpanya dito sa Kuwait. Silang mga studyante ko, na
ang iba ay mas matanda pa sa akin, ay hindi nahihiyang
ipagpatuloy ang pag-aaral hanggang makapagtapos. Habang ako ay nagtuturo, ako rin ay kanilang tinuturuan.
Hindi man nila batid, ako ay may napulot na mga aral sa
kanilang mga buhay. Kasama sila sa mga nagbibigay sa
akin ng inspirasyon upang harapin ang kung ano mang
buhay ang mayroon tayo ngayon. Napakalaking tulong
ang natutunan namin sa ICSA sa larangan ng Information Technology. Panatag na ang aking kalooban upang
harapin ang kahit anong landas na aking tatahakin dahil
ako’y handa at hindi nag-aalinlangan na ako’y mapagiiwanan sa larangan ng Computer. Salamat ICSA sa
pagiging inspirasyon at instrumento sa pagtatagumpay!
Salamat din ng lubos sa oportunidad na ibinigay ng lathalaing ito para maihatid ang aking maikling kwento.
Hari nawa ay nagdulot ito ng konting inspirasyon sa mga
mambabasa. (AMRDV)
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Limang Paraan sa Pagpapalago ng Kinikita
By ERIC
Ang mahigpit na kumpetisyon sa merkado ay labis na nakaaapekto sa mga maliliit na negosyante at kadalasan ay
nagiging sanhi ng kanilang pagkalugi at pagsasara ng kanilang negosyo. Ang mga ganitong sitwasyon ay nangangailangan ng mga istratehiya upang patuloy na tangkilikin ng nakakarami ang binebentang produkto at mapanatiling
buhay ang negosyo. Narito ang ilang mga tips ukol dito.
BIGYAN NG MAAYOS AT MAGANDANG INSENTIBO ANG MGA EMPLEYADONG NAGBEBENTA. Isaalang-alang ang kanilang kahalagahan dahil sa kanila nakasalalay ang ating pagkita. Bigyan sila ng magagandang
incentives o benefits upang higit silang ganahan sa pagtatrabaho.
PAISA-ISA LAMANG SA PAGLABAS NG MGA PRODUKTO. Sa ganitong pamamaraan, mabibigyan natin ng
sapat na atensyon ang pagpapakilala sa isang produkto. Nakatutulong din ito upang maiwasan ang pagdadalawangisip ng mga mamimili kung ano ang kanilang bibilhin. Kadalasan kasi, hindi na lamang bumibili ang kostumer kung
nahihirapan sila sa pagdedesisyon.
MAGKAROON NG MALINAW NA PAGPAPALIWANAG UKOL SA PRODUKTO. Madalas na nating naririnig
ang mga salitang mabilis, maganda, o malinis, subalit mas mahalaga pa rin na makapagbigay tayo ng sapat na halimbawa. Maaaring magsagawa ng demonstrasyon kung appliances ang ating produkto o di naman kaya ay magkwento
tayo ng mga karanasan patungkol sa produkto.
GAWING KAPANAPANABIK PARA SA MAMIMILI ANG PAGLABAS NG BAGONG PRODUKTO. Mag-isip
ng magandang teaser ukol sa produktong ipakikilala, iyong tipong tatatak sa kanilang isipan at paulit-ulit nilang
maaalala. Sa ganitong paraan, bago pa man lumabas ang iyong produkto, marami ng tao ang interesadong malaman
kung anong uri ng produkto o serbisyo ang iyong ilalabas.
MAGBIGAY NG LIBRENG SAMPLE NG PRODUKTO. Kung pagkain ang ibinebenta, mas mainam kung magsasagawa ng free taste. Higit itong nakaeengganyo sa mga mamimili dahil aktuwal nilang nalalasahan ang iyong
ibinebenta.
Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng
ICSA CITC Computer Institute
8th Flr. Panasonic Tower, Maliya, Kuwait City
Telephone Nos. 22467301, 99302850, 22403408, 96621592
facebook.com/icsakuwait
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Mga sagot ni Skh. Abdulhadie Gumander na
itinala ni Bro. Abdullah Tabing

TANONG AT SAGOT

Papaano natin salubongin
ang Pinagpalang Buwan ng
Ramadan?
Maraming haka-haka ng ibang mga tao na ang Buwan ng Ramadan ay pagpapahirap at pagpaparusa lamang sa
sarili ng dahil sa pag-iwas sa pagkain, pag-inom at iba pang mga pangangailangan sa buhay. Minsan din ay nagaakala ang iba na ang pagkamatuwid lamang ng mga Muslim ay sa Ramadan, at nagtatanong naman ang iba kung
bakit ang mga nag-aayuno minsan ay mainitin ang kanilang mga ulo? Sama-sama natin pag-aralan ang mga biyaya
at mga antas na makakamit sa Buwan na ito, gayundin ang ibat-ibang mga kapakinabangan. Umaasa tayo na sa
pamamagitan ng ating pagsulat na ito ay maging malinaw sa lahat, Muslim man o hindi itong mga haka-haka at
mga katanungan upang sa gayon ay mapabuti ng mga nananampalataya sa Islam ang kanilang paghahanada para
sa pagsalubong sa Buwan ng Ramadan, at maliwanagan sila at ang lahat din ng mga tagasunod ng ibat-ibang mga
pananampalataya bukod sa Islam.
Kusang nagkakaisa ang karamihan sa mga tao bago pa man sumapit ang Buwan ng Ramadan upang paghandaan at
igayak ang kanilang mga kalooban at sarili para sa isang uri ng pagsamba sa Mahal na Panginoong Diyos, ang Pagaayuno, sa pagbabalik-loob, pagkamatuwid at sa pagtuklas din sa mga antas at mga kapakinabangan na kanilang
matatamo sa Buwan na ito, gayundin sa mga alituntunin at mga kaugalian ng isang nag-aayuno. Sinabi ng Pantas
sa Islam na si Ibno Al-Jawzi (Kaawaan siya ng Allah): “Isang tanda sa pagka-kumpleto ng kaisipan ang mataas
na pangarap”. Si Anas Ibn Malik (Kalugdan siya ng Allah) ay nagsabi: “Ang Sugo ng Allah, kapag nakapasok na
ang Buwan ng Rajab – dalawang Buwan pa lamang bago dumating ang Ramadan – ay nananalangin: O Allah,
ipagkaloob Mo sa amin ang mga Pagpapala sa Rajab at Sha’ban, at ipasya Mo sa amin na maabutan ang Ramadan”
Isinalaysay ni Al-Tabarani at ni Ahmad.
Nananalangin din si Propeta Mohammad (Sumakanya ang Kapayapaan) kapag nakita niya ang Buwan sa Ramadan
at nagsasabi: “O Allah, ipagkaloob Mo sa amin sa pamamagitan ng Buwan na ito ang Seguridad, Pananampalataya,
Kapayapaan at Paniniwala sa Islam. Akin at iyong (Buwan) Panginoon ay ang Allah. Buwan ng Patnubay at
Kabutihan”. Ipinahayag ng mga Pantas na matitiyak ang pagpasok ng Ramadan sa may dalawang pamamaraan:
Una, sa pamamagitan ng pakiramdam, ang pagkakita ng mata. Ikalawa, sa pamamagitan ng pagkadinig, ang pagsaksi
ng sinuman na nakakita. Nagkakaisa din ang karamihan sa mga tao na ang hindi Pag-aayuno sa Buwan ng Ramadan
na walang katanggap-tanggap na dahilan ay kabilang sa mga malalaking kasalanan. Sinabi ng isa sa mga Pantas
sa Islam: “Ang mga Sumasampalataya ay nagkakaisa na sinuman ang Muslim na hindi nag-aayuno sa mga araw ng
Buwan ng Ramadan na walang katanggap-tanggap na dahilan ay higit na masama kaysa sa taong nangangalunya
at sa taong wala sa matinong kaisipan sanhi ng pagkalasing, subalit maaaring mapag-alinlanganan ang kanyang
pagiging Muslim”.
Ang mga nanampalataya sa Islam kahit saan mang bansa at sa atin din sa Pilipinas at ang mga Moro bago sumapit
ang Buwan ng Ramadan, ay gumagayak sila ng mga panggatong sa pagluluto, mga tubig at mga salapi para sa
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kanila at para ipamigay din bilang kawanggawa. Sinabi ni Al-Zuhri (Kaawaan siya ng Allah): “Kapag nakapasok
na ang Ramadan, ay pawang pagbibigkas ng Qur’an at pagpapakain”. Ang mga Moro na Muslim sa Mindanao, sa
unang araw pagkatapos ng lumubog ang araw ay nagtitipon-tipon sila sa mga ilog at sa mga bukal na kung saan
sila umiigib ng tubig upang sila ay maligo at sama-sama nilang ipinakikita ang kanilang katuwaan sa pagpasok ng
Pinagpala at Banal na Buwan ng Ramadan. Subalit sa kasamaang-palad, laging natatapat sa Ramadan ang kanilang
pagtatago at paglilisan sa kanilang mga tahanan para lang maligtas sa pinapaulan na mga basuka at mga bomba, sa
halip na magtitipon-tipon bilang katuwaan sa pagpasok ng Ramadan.
Ang sinuman na Muslim na hindi nag-aayuno, may dahilan man o wala, gayon din ang hindi mga Muslim ay dapat na
igalang ang Banal na Buwan na ito lalo na sa mga araw nito, dapat din igalang ang mga nag-aayuno sa pamamagitan
ng magandang pakitungo sa kanila at sa pag-iwas din na kumain, uminom, manigarilyo at anumang mga ipinagbawal
sa mga araw ng Ramadan lalo sa lugar na pampubliko. Kung gagawin man nila ang mga ito, dapat ay sa malayo
sa paningin ng mga nag-aayuno o kaya ay sa mga gabi ng Ramadan bilang pang-ispirituwal na tulong sa mga
kapatiran nilang nag-aayuno. At kung gagawin nila ang mga ito at mga iba pang gawain bilang pananakot sa kanila
o anumang bagay na maaaring ikamatay nila, ay dahil sa kawalaan ng kaalaman sa Pananampalatayang Islam at
hindi pagkakilala sa Tagapaglikha na higit na makapangyarihan sa lahat.
Inaakala ng ibang mga tao na ang mga nag-aayuno sa Ramadan ay gumagawa ng anumang bagay na para ikamatay
nila o lumalaban sa mga pumapatay sa kanila ng dahil sa gusto nilang mamatay sa Ramadan upang sila daw ay
maging martyr at makamit ang Paraiso. Walang isa man na tao na gustuhing ipahamak ang sarili sa Ramadan
o hindi sa Ramadan o sa anumang panahon, sapagkat ipinagbawal ni Propeta (Sumakanya ang Kapayapaan) na
hilingin na upang makasalubong ang kaaway. Subalit ang mga nag-aayuno, sa pagdadalisay nila sa mga kalooban
at sarili nila, sila ay napapalapit sa Nag-iisang Tagapaglikha at napapalakas din nila ang pananalig at tiwala sa
Kanya. Batid nila na walang mangyayari sa kanila kung hindi Niya ipasya. At kung may mangyari man sa kanila,
iyon din ang ikalulugod Niya sa kanila. Namamalagi sa alaala nila at lagi rin nila binibigkas ang “Laa Hawla Wala
Quwata Illa Billah. Hasbiya-Allaho Wani’mal Wakeel” “Walang mangyayari at walang lakas kundi sa Allah. Allah
ang nakakabatid sa akin at Siya ang aking pinagkatiwalaan”.
Hindi rin matatanggihan ng nakararami na bago sumapit ang Pinagpalang Buwan ng Ramadan ay kusang
nagsisidating ang mga hindi Muslim sa mga sentro kung saan nila maaaring tuklasin ang mga pangunahing aral
sa Islam at maaaring ipahayag ang kanilang pagtalima, pagyakap at pagsunod nito, bagkus ang iba sa kanila ay
namimilit na upang matugunan ang kanilang kahilingan para yakapin ang Pananampalatayang Islam sa lalong
madaling panahon, bago pumasok ang unang araw ng Ramadan upang sila daw ay makapag-ayuno mula pa sa
unang araw ng Pag-aayuno. At ang iba sa kanila ay nagsasabi na matagal ng nag-aayuno kahit hindi pa sila mga
Muslim. Kaya, kung ang pagbatayan ay ang bilang ng mga yumayakap sa Islam saan man na pang-Islamikong sentro,
kitang-kita na ang bilang ng mga yumakap sa Ramadan ay higit na marami kaysa sa bilang ng mga yumakap sa ibang
Buwan.
Allah ang Pinakadakila at Tagapamatnubay sa lahat.
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PANULAANG FILIPINO

IMPOSIBLENG PAGSUBOK
Ni Benilda S. Santos

May isang ibong kilyawan,
Nasa dulo ng kawayan,
Barilin mo’t patamaan
Huwag lamang masasaktan.
Ang baril mong kinalabit,
Putok dapat di marinig;
At mag-init ka na tubig,
Tumatabol ay malamig.
Igawa mo ng tindagan,
Sariwa’t tuyong kawayan;
Iihaw mo nang tayantang
Huwag lamang madadarang.
At balutin mo sa papel,
Bidbirin mo ng buhangin.
Sa tubig mo padaanin,
Tuyong dumating sa akin.
Kung sakaling magawa mo
Ang lahat ng habilin ko,
Bumilang ka hanggang tatlo
Ika’y akin ako’y iyo.

Tiyak na mangingiwi ang
lalaki sa bawat saknong ng
dalit na bigkasin ng babae.
At marahil, mapupugik
naman sa tawa ang madlang kanayon at nakikinig.
Sino ba ang nagsabing
laging “babaeng walang
kibo” ang kababaihan sa
Filipinas? May mga palatandaang panahon na
ng kolonyalismo ang dalit
na ito, ngunit sinusuway
ang nakamihasnan nating
ituring na imahen ng mga
manang at martir. Gayunman, isang laro pa noon
ng tuksuhan ang ganitong
pagsubok.

Mula sa aklat “Pag-unawa
Sa Ating Pagtula, Pagsusuri at Kasaysayan ng Panulaang Filipino” ni Virgilio
S. Almario (Pambansang
Alagad ng Sining sa Panitikan)
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PINOY

RECIPE
Ni Sister Um Ismael

(Iba’t Ibang Luto ng Mga Gulay)
ATSARA NI NANAY
MGA SANGKAP:
pipino, mura
carrot
sili, berde at pula
sibuyas tagalong
bawang
1 tasang suka
1 tasang asukal
1 kutsaritang asin
PARAAN NG PAGLULUTO:
1. Hiwain ang mga gulay at iayos sa bote
2. Buhusan ng pinakulong suka, asukal at asin
3. Isara at pakuluan nang 30 minuto. Isara nang mahigpit at palamigin

ENSALADANG LABANOS
MGA SANGKAP:
1 labanos
3 kutsarang asin
2 kutsarang suka
½ kutsaritang betsin
½ kutsaritang sesame oil
3 kutsarang asukal
1 pulang sili, hiwain nang pino

PARAAN NG PAGLULUTO:
1. Talupan nang makapal ang labanos saka hiwain
nang pahati, kasingnipis ng papel
2. Lagyan ng asin
3. Pipiin saka iwan ng 2-3 oras o magdamag
4. Hugasan ng tubig hanggang matanggal ang alat
5. Pigain para maalis ang tubig
6. Isalin ang suka. Ihalo ang betsin, sesame oil, asukal at sili

(Source:Piling-piling Lutuing Pilipino, R.P.Nem Singh, G.V.Manaog; Isa-Jecho Publishing Inc)
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KPCCENTER, UBIC, MORO EAGLES AT
PHILBACK BASKETBALL TOURNAMENT 2012

10

PHOTOGRAPH BY ALVIN AMIN BALTAZAR
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Samahang T.R.O.P.A.

COMMUNITY EVENTS

“Summer Fun Beach Party» sa REFAD Fintas Area, pagkatapos ng thanks giving mass, salo-salo sa tabing dagat.
Thanks to all TROPA officers at mga members, laging nakahanda sa pagtulong sa kapwa. MABUHAY KAYONG
LAHAT!
Ang TROPA (TRue Overseas Pinoy Association) ay isang Filipino Organization dito sa bansang Kuwait na handang
tumulong sa kapwa lalong-lalo na sa mga pilipinong hikaos at hirap sa pamumuhay. Sa pangunguna ni Ginoong
GAHLA N. DE JESUS, ang founder at kasalukuyang chairman ng TROPA, kung saan hinimok niya ang kanyang
mga opisyales at lahat ng mga membro, para iparating sa ibang mga Pilipino ang kahalagahan ng pagtulong sa
kapwa Pinoy.
Ang TROPA ay nananawagan at inaanyayahan ang mga Pilipinong nais tumulong sa kahit na maliliit na paraan na
nagmula sa kanilang mga puso, na sumali at umanib sa samahang ito. Para sa karagdagang impormasyon, tawag
lang kay Mr. Carlito Galaus, ang TROPA Secretary sa Tel. 66374183.
TROPA OFFICER’S for 2011-2013: President: GAHLA N. DE JESUS, Vice-President: CARLITO G. GALAUS,
Secretary: ROMY ALDANA, Asst. Secretary: RODEL R. GUTIERREZ, Treasurer: DOMINGO ONILONGO, Asst.
Treasurer: TEDDY FLORESCA, Auditor: GODOFREDO MATILDO JR., Asst. Auditor: ROQUE SAYCON, Public
Relation Officers: CELSO O. PANGANIBAN, CARLOS S. LORILLA JR., Coordinators: CHRISTOPHER HERNANDEZ, ELIZABETH RONQUILLO, Sergeant at Arms: ALEXANDER D. CASUPANAN, JESS L. PAMAN,
Marshalls: CONRADO SUMAWAY, JEFF AJERO,
Muse: MS. RAQUEL ZYRA M. SUSANA, Advisers: MR. JIMMY DELA CRUZ, MR. CEFERINO EVANGELISTA, Translator: MR. THALAL ALWADI, Official Photographer: DOMINGO MARVILLA JR.
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˘ Gustung-gusto ng mga bumibisita sa Russia ang iba’t ibang uri ng handicraft na mabibili roon, gaya ng mga manikang matryoshka.
Noon, ang karamihan sa gayong mga produktong yari sa kahoy ay ginagawa ng mga bihasang manggagawa na taganayon. Ang isang
tradisyonal na uri ng pagpipinta ng kasangkapang kahoy sa Russia ay tinatawag na khokhloma.
Sa loob ng maraming siglo, ang mga
Ruso ay kumakain sa magagandang mangkok
na nililok at pinintahan, at gumagamit sila ng
mga kutsara, tasa, at iba pang sisidlang yari
sa kahoy. Ang mga ito ay kadalasan nang may
disenyong halaman o hayop. May mga nayon
kung saan ang lahat ng tagaroon ay gumagawa ng iba’t ibang uri ng kasangkapang kahoy.
Ang mga taganayon ay abala sa gawaing
ito kapag taglamig, kung kailan walang gaanong trabaho sa bukid. Mga 200 taon o higit
pa ang nakararaan, pinagkakakitaan ito nang
malaki sa ilang bayan at nayon. Halimbawa,
¨
may panahon na ang lahat ng taga-Semenov
ay huminto sa pagsasaka at gumawa ng halos
dalawang milyong kahoy na mangkok, bandehado, tasa, at kutsara sa loob ng isang taon.
Ang mga taganayon malapit sa bayan
ng Nizhniy Novgorod ay nakatuklas ng paraan
para maging matibay at makintab ang mga pinintahang kasangkapan. Nakaimbento sila ng
pintura at barnis na matibay sa init, at ang
mga pinintahang kasangkapan ay isinasalang
sa hurno. Dahil sa mataas na temperatura,
ang kulay-pilak na ibabaw ng mga ito ay nagkukulay-ginto. Ang prosesong ito ay ginagamit
pa rin sa mga pabrika ng khokhloma sa Nizhniy Novgorod.
Ang ilang disenyo ng khokhloma ay mga
bulaklak at halaman sa kagubatan at kaparangan ng Russia, pati na rin mga ibon at isda.
Madalas na makikita ang paikot na mga tendril ng damo at mga dahon na may kasamang mga prutas, gaya ng iba’t ibang uri ng
berry. Karaniwan nang kinukulayan ito ng
pula, itim, ginto, at berde. Sa ngayon, dahil sa
mga handicraft na khokhloma, ang hapagkainan ng mga tao sa maraming lugar sa daigdig ay napapalamutian ng magagandang kulay na makikita sa mga lalawigan ng Russia.
(Mula sa Gumising! magazine ng Watchtower Bible and Tract Society, Philippines)
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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: Boss pano natin to nanakawin, e nakapadlock?
PEDRO: Tanga ka ba? Gagamitin natin yung
lagari para masira.
JUAN: Ah ganun ba? Boss hindi naman nakalock e....
PEDRO: Hay! Kung hindi ka ba naman isang
malaking tanga.
Edi ilock mo muna para malagari natin tapos
saka natin nanakawin.
KIDNAPER: Hello! magkano nyo tutubusin ang
anak nyo!?
MAGULANG: 500 thousand!
KIDNAPER: huh? hindi pwede! dapat may
MILYON!
MAGULANG: o sige KALAHATING MILYON!
KIDNAPER: OK! DEAL!

STEWARDESS: Sir, chewing gum po para di
sumakit ang tenga nyo during the flight.
PASAHERO: Tenk u!
(after 1 hour)
PASAHERO: Miss, pano ba tanggalin tong
chewing gum sa tenga ko?
(Mula kay Ms Glenn Davis)
Isang Genie ang lumabas sa isang bote.
GENIE: Bibigyan kita ng isang kahilingan.
ALING DIONI: Talaga?...gusto ko gumanda!
GENIE: Buksan mo ang bote.
ALING DIONI: At gaganda na ako?
GENIE: Hindi. Babalik na lang ako.
(Mula kay Ms Glenn Davis)
ALING DIONI: Doc gusto ko magpalagay ng
breast.
DOCTOR: (gulat) magpapasexsi napo kayo?
ALING DIONI: Breast sa ngipen ba. Para umayos yun ngepen ko! Deba uso yon?
(Mula kay Ms Glenn Davis)

ANAK: Tay, nadapa ako kanina, pero hindi
ako umiyak.
TATAY: Machong-macho talaga ang anak ko,
hindi basta-basta umiiyak. Manang-mana sa
tatay niya.
ANAK: Syempre naman tay, sabi nga sa kanta
«Big Girls don›t Cry», ang taray diba?

JUAN: anong ulam niyo?
MARIA: blanched green leafy vegie with
crushed sweet tomato in sparkling salted sea
food.
JUAN: WOW!!! ang sarap naman nun. Anu
yun?
MARIA: ahmm.. talbos ng kamote at bagoong
na may pinigang kamatis.
kayo anong ulam niyo?
JUAN: fish fillet de el’niño.
MARIA: (impressed!) Wow! sosyal huh.. anu
naman yun.
JUAN: tuyo!!!
(Mula kay Ms Glenn Davis)
PACMAN: Sabi ng titser ko, bakit daw ang
eggplant walang egg?
ALING DIONI: Sabihin mo sa titser, na pag
me egg yun, turta na yan, TURTA!
(Mula kay Ms Glenn Davis)
PACMAN: Wala, talo ka na kahit anung
gawin mo.
HATTON: Pagandahan na lang tayo ng nanay!
PACMAN: Ah! Wala namang ganyanan. I
mean you know..
(Mula kay Ms Glenn Davis)

BATA: ‘te ano ang ibig sabihin ng 1-4-3?
ATE: I Love You?
BATA: hindi
ATE: I Like You?
BATA: hindi rin.
ATE: I Miss You?
BATA: hindi pa rin eh...
ATE: edi ano?
BATA: one hundred forty-three. Unahin kasi
pag-aaral bago pag-ibig!
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PAG -A R A L A N A N G
ARABIK
Ni Usta. Halima Mantawil
Head, Women Section, KPCCenter

Lesson 35
Ang kahulugan sa Tagalog

Pagsasaling titik

Tagapaglingkod: Ano po bang pagkain Al- mudheefah: Maza tatlubin
ang nais ninyo?
minat Taam?
Pasahero: kung maari po ay kunting isda
at kanin.

Al-Musafirah: Ba’do samak
wal aruz min fadhlik

Tagapaglingkod: ano po bang maiinom Al-mudheefah:Wa maza Tatluang nais niyo?
bina minas Sharab?

Pasahero: Tubig lang po kung maari.

Al-Musafirah:Maan min Fadhlik.

Tagapaglingkod: Ano po bang prutas ang Al-mudheefah:Wa maza Tufagusto niyo?
dhilina minal fakiha?

Pasahero: datiles at Ubas

Al-Musafirah: At-Tamr walInab.

Magkakasama na titik ng salitang Arabik

øÂUFD « s 5 KD «–U ∫ WHOC*«

ÆpKC s “—_«Ë pL « iF ∫ …d U *«

ø»«dA « s 5 KD «–U Ë ∫ WHOC*«

pKC s ¡U ∫…d U *«

øWN UH « s 5KCH «–U Ë∫ WHOC*«

Æ VMF «Ë dL « ∫…d U *«

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

MINDANAO: ANG PARAISO SA LUPA 3
Ni Ust. Abubaidah Salud Satol
Translator/News Editor
Ministry of Information
Kuwait

KASALUKUYANG Pulitikal na Pagkakahati-hati ng ISLA

Ang isla ng Mindanao ay nahahati sa anim na administratibong rehiyun, na binubuo naman ng dalawampu’t anim
na lalawigan, kung saan walo sa mga ito ay hindi kabilang sa mainland Mindanao. Ito ang mga isla ng Sulu, TawiTawi, Basilan, Palawan, Camiguin, Dinagat, Siargao at Samal. Ang populasyon ng Mindanao noong taong 2007 ay
nasa mahigit dalawampu’t isa at kalahating milyon (21,582,540). Bawat isang lalawigan ay pinamumunuan ng isang
gobernador na elektado sa isang botohan, at ito ay maaring manilbihan sa loob ng tatlong termino, bawat isang
termino ay may tagal na tatlong taon. Ang Mindanao ay mayroong apatnapu’t anim na Congressmen o miyembro ng
Pambansang Parliamento na pinipili sa paraang katulad ng paghalal sa mga gobernador.
Zamboanga Peninsula o Kanlurang Mindanao – ang peninsula kung saan matatagpuan ang tanyag na Lungsod ng
mga Bulaklak o ang Zamboanga City. Ang mga lalawigan nito ay kinabibilangan ng mga sumusunod: Zamboanga
del Norte, Zamboanga del Sur, Zamboanga Sibugay, Lungsod ng Isabela (sa isla ng Basilan).
Ang Zamboanga del Norte o sa Tagalog ayHilagang Samboangan, ay isang lalawigan na matatagpuan sa Zamboanga
region sa Mindanao. Ang Kabisera nito ay ang Lungsod ng Dipolog. Ang lalawigan ay may hangganan sa mga
lalawigan ng Zamboanga del Sur at Zamboanga Sibugay sa timog na panig nito, at Misamis Occidental sa silangan
at Sulu sea sa hilagang-kanlurang bahagi ng lalawigan. Ito ang pinakamalaking lalawigan sa peninsula alinsunod
sa lawak ng kalupaang sakop nito.
Ekonomiya ng Lalawigan. Halos kalahating bahagi ng lupain ng lalawigan ay ginagamit sa pagsasaka. Itinatanim
dito ang mga mais, niyog at palay, bilang pangunahing produkto. Mayaman din ang lalawigan sa mga produktong
marino at mineral, kung saan ang produksyon ng isda ang lumago sa pamamagitan ng pagtayo ng malawak na
palaisdaan o (fishponds). Patuloy din ang paglaki ng mga palaisdaang pang-komersiyo, kung saan ang “yellow
fin tuna” o dilaw ang palikpik na tuna ang pangunahing produkto. Ngunit sa taong 2006, lumabas sa pag-aaral ng
National Statistic Coordination Board (NSCB), na ang lalawigan ng Zamboanga del Norte ay pinakamahirap sa
incidence rate na 64.6% noong 2003, mas mataas ng 47% kaysa noong taong 2000.
Pulitikal na Heograpiya. Ang Zamboanga del Norte ay binubuo ng dalawampu’t limang munisipalidad, dalawang
lungsod at tatlong distritong kongresyunal. Ang dalawang syudad ay ang Dapitan City at Dipolog City. Ang mga
Munisipalidad ay ang mga sumusunod: Bacungan, Polanco, Baliguian, Pres. Manuel A. Roxas, Godod, Rizal,
Gutalac, Salug, Ponot, Sergio Osmena Sr., Kalawit, Siayan, Katipunan, Sibuco, La Libertad, Sibutad, Liloy,
Sindangan, Manukan, Siocon, Mutia, Siraway, Pinan, Tampilisan.
Ang unang kasaysayan ng Zamboanga del Norte ay kasama din sa kwento ng Zamboanga City, na naging sentro ng
halos buong Mindanao, lalo na sa mga panahon ng Amerikano. Noong naging chartered city ang Zamboanga City
noong October 12, 1936, naging sakop nito ang katimugang tuktok ng Zamboanga Peninsula at ang isla ng Basilan,
at ito ay naging pinakamalaking lungsod sa buong mundo, base sa lawak ng sakop nitong lugar. Ngunit nabago ito
noong 1948 nang ang Basilan ay nagging chartered City din, at lalo na nang ilabas ang Republic Act No. 711, noong
June 6, 1952, na naghihiwalay ng dalawanglalawigan mula sa Lungsod ng Zamboanga. Ito ang mga lalawigan ng
Zamboanga del Norte at Zamboanga del Sur.
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USAPANG PANGKALUSUGAN

Ni Abdullah Joselito Tabing
,
Da iyah, KPCCenter

Kalusugan at Mga Halamang-Gamot
Ulasiman-bato (Peperomia pellucida). Kahit itinuturing ito bilang
isang damo, ang ulasiman-bato o mas kilala sa tawag na pansitpansitan ay isa sa mga halamang-gamot na epektibo sa paglunas
ng mga pigsa at nagnanaknak na mga sugat. Idinidikdik ang buong
halaman nito at itinatapal sa bahagi ng katawang may pamamaga.
Sa Kanlurang Aprika, isa ang ulasimang-bato bilang sangkap sa
gamot laban sa kombulsyon. Bukod dito, maaari rin itong ihain
bilang salad.
Akapulko (Cassia alata). Ang halamang-gamot na ito ay kilala din
bilang “bayabas-bayabasan” o “ringworm bush” sa wikang Ingles.
Ito ay ginagamit na panglunas ng kagaw at iba pang impeksyon

sa balat. Ang pinagpakuluan ng dahon
ay ginagamit naman na panglunas ng
brongkitis at hika.
Bayabas (Psidium guajava). Ang bayabas
ay ginagamit bilang antiseptiko upang
patayin ang mikrobyo sa mga sugat. Ito rin
ay maaring gamitin bilang pangmumuog
sa mga may sira ang ngipin o sa mga may
impeksyon sa gilagid.
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Islam
ni Ust. Mohammad F. Sumaway
Da’iyah, KPCCenter
Kuwait

Maayos at Maaliwalas na
Tanggapang Pangkalusugan
Ang Islam ay nagbabawal sa lahat ng bagay na nakakasira sa kalusugan ng
mga mamamayan. Ipinagbabawal ang lahat ng uri ng gamot na nakakapinsala
at nakakalasing. Ipinagbabawal ng Islam ang magtinda ng lahat ng uri ng pagkaing lagpas na sa itinakdang taning na petsa ng bisa. Bawal din sa Islam ang lahat
ng uri na gawaing kalaswaan (immorality) katulad ng pakiki-apid at pangangalunya
[maging ang ugnayang babae sa babae (lesbian) at lalake sa lalake (homosexual)].
Pinangangalagaan ng Islam ang mga tao mula sa mga gawaing immoralidad sa pamamagitan ng pagpapailalim sa kuwarentenas (quarantine) upang sa gayon ang mga sakit ay hindi
kumalat at lumaganap sa buong pamayanan.
Ang Propeta ng Allah (saw) ay nagsabi: “Kung may balitang kumakalat na sakit o epidemya sa isang lugar,
magkagayon huwag kayong maglakbay (patungo) sa pook na yaon. At kung may kumakalat na epidemya
sa mismong lugar na inyong tinitirhan, nararapat na huwag kayong umalis o lumisan mula dito.”(Mosnad
Ahmad) Bukod dito ang Propeta ng Allah (saw) ay nagsabi: “Ang isang may sakit na tao ay hindi dapat
dumalaw sa isang papagaling na sa karamdaman.” (Iniulat ni Imam Bukhari at Imam Muslim)
Ang Islam ay may sakdal na layunin na makapagtatag ng isang huwaran at magandang pamayanan. Upang
maisakatuparan ang mga ito, lubhang kinakailangan ang mga itinakdang pamantayan o batayan sa pagkakaroon ng ganap na katiyakan na makamtan ang lahat ng karapatan ng mga mamamayan sa isang pamayanan. Kung ang mga tao ay nakadarama ng kasiyahan sa katahimikan, kapanatagan, kalayaan at sa mga
masaganang bagay na kinakailangan, maaaring sila ay magiging mabuting mamamayan. Ang mga tao sa
ganitong maayos na pamayanan ay magiging maligaya sa kanilang lehitimong karapatan.
Basahin ang mensahe ng Propeta ng Allah (saw):
“Sinoman ang magising sa umaga na may panatag na pakiramdam sa kanilang pook, walang sakit at karamdaman sa katawan at mayroong sapat na panustos (pagkain at kagamitan) sa loob ng isang araw, ang mga
taong ito ay tila ba sa kanila ang buong mundo. (Iniulat ni Tirmidhi)
[Mula sa aklat “Ang mga Karapatan ng Tao sa Islam,” ni Abdul-Rahman Al-Sheba]
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BASA A MORO
Inisulat ni Usta. Pahima Guiabal
Da’iyah, Cultural Field Worker
KPCCenter, Women Section
Kuwait

’EG ˆG √Oõj ⁄ Égõ©d ICGôeG êhõJ øe ) : º∏°Sh ¬«∏Y ˆG ≈∏°U ∫Ébh
⁄ É¡Ñ°ù◊ É¡LhõJ øeh , Gô≤a ’EG ˆG √Oõj ⁄ É¡dÉŸ É¡LhõJ øeh , ’P
√ô°üH ¢†¨j ¿CG ’EG É¡H Oôj ⁄ ICGôeG êhõJ øeh , IAÉfO ’EG ˆG √Oõj
¬«a É¡d ∑QÉHh É¡«a ¬d ˆG ∑QÉH ¬ªMQ π°üjh ¬Lôa ø°üëjh )
Pidtalo no Rasulullah S.A.W. (ntain ipangaloma
nin so Babay sabap ko kapolo nin nadala ioman
lon o Allaho Taa’la yatabiya na kapaka losak, ndo
ntain ipangaloma nin so Babay sabap ko tamokin
na dala inggay lon o Allaho Taa’la yatabiya na
kamiskin , ntain pangaloma nin sabap ko bangsanin na dala inggay lon o Allaho Taa’la ya tabiya
na kapaka baba , ntain yanin kapangaloma ko
Babay na yanin kahanda na ndo makompn so
pangilaylay nin ndo mapalihara so sangolanin
ndo masompatin so limonin pambarakatn no Allaho Taa’la salkanin so dalm o tiwalay nilan ko babay ndo barakatn o Allaho Taa’la kano Babay so
dalm o tiwalay nilan ko mama.
ÚLhõdG ÚH »YÉªàL’ G §°SƒdG ÜQÉ≤J -É¡H Oƒ°ü≤ŸG : IAÉØμdG : É«fÉK
. …OÉ°üàb’Gh ‘É≤ãdG iƒà°ùŸGh ø°ùdG å«M øe
Ikaduwa polaos kambalay sa pamilya Muslim:
Maadn i zopgan a nasasangan ko kamagingdi no
pagltan o duwa tiwalay, siya kano Omol, pangkatan a kina kataw, ndo so pangkatan a kapagoyag.
ÉªgóMCG ÚLhõdG Üƒ∏b ìGhÎ°SG– É¡H Oƒ°ü≤ŸG : á«°ùØædG áØdC’G: ÉãdÉK
ôNB’G ¤EG
Ikatlo a polaos kambalay sa Pamilya muslim:
Makaddgka so Pamosungan no tiwalay oman iisa
kaniran kano kapdin na ka piyai ginawanin lon.

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

51. (RABBANA LA TAJ-ALNA FITNATAN LILLAZIYNA KAFAROW WAGFIRLANA, RABBANA INNAKA ANTAL AZIYZU ALHAKEEM)
“O Kadnan ami na dikamengka pembaloya a ilusak o manga tao a pedsupak R’ka, ago amponangka
S’kami, O Kadnan ami na sabensabenar a S’kaman
i masla i kadato ago bager, ago S’kaman I Matao a
Mawngangen“
52. (RABBANA ATMIM LANA NOWRANA
WAGHFIRLANA INNAKA ALA KOLLI SHAY-IN
QADEYRON)
“O Kadnan ami na pakasindawangka so sigay ami
(so palitan ami) sayako katitay ami ko titayan sa Siratal Mostaqeem, ago amponangka s’kami, sabensabenar a S’ka na egkagagangka so langon o enggaga
isa’

53. (RABBI IBNEY LEY INDAKA BAITAN FIL
JANNATI)
“O Kadnanko na ombaliyakongka sa walay ro sa
surga a masiken r’ka”
54. (RABBI IGHFIRLEY WA LI WA-LIDAYYA
WA LIMAN DAKHALA BAITIY MU’MINAN
WA LILMU’MINEEN WAL MU’MINA-T, WA LA
TAZIDIZZA-LIMEEN ILLA TABA-RA )
“O Kadnanko na amponakongka, ago amponangkabon so dowa a luk’sko, ago amponangkabon so
entain I pharitiyaya a makalusod ko walayko magidsan I mama atawa babay a phamaritiyaya R’ka, ago
dingkaden phagomani sa pangkatan so manga tao
a pedsupak R’ka yaditabiya na kapakalusak ago kapakadampanas.
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B I S AYA

ANG TIG UG TAG,
UNSAY KALAINAN

Ni Sister Sarah Mailyn Rodriguez

ANG ‘tig’ ug ‘tag’ pipila lang sa daghang iglalanggikit (affixes) nga kanunay hisaypan paggamit. Daghan ang malipat sa tukmang gamit niini bisan gani ang ubang mga magsusulat.
Unsa ba diay kining ‘tig’ ug ‘tag’ ug unsay kalainan sa paggamit niini? Ang ‘tig’ ug ‘tag’
parehong mga unanggikit (prefixes) nga may iya-iyang buot ipatunhay nga kahulogan diha sa
tukma nga paggamit. Ania ang mga kalainan:
Ang ‘tag’ usa ka unanggikit (prefix) nga igadugtong sa mga pulong pagpasabot og kapanagiyahan (referring to ownership). Mga Pananglitan: tagsulat (author), tagmugna (creator),
tagbalay (host/ house owner), tag-iya (owner). Ang ‘tig’ usa ka unanggikit (prefix) nga nagpasabot og tagbuhat sa naandang mga lihokon o trabaho (referring to a doer of habitual
works or jobs). Mga Pananglitan: tigbugha, tighatod, tigsulat, tiglimpiyo, tigluto, tigkaon,
tigkawos.
Niining puntoha sayop ang pag-ingon: “Siyay taglaba namo sa amo.” “Siyay tiglaba” ang
husto. Sayop usab ang pag-ingong “Si Marianne maoy tigluto sa ‘adobo’ nga midaog sa kontes.” Ang sakto: “Si Marianne maoy tagluto sa ‘adobo’ nga midaog sa kontes.” Matikdi ang
dugang kalainan: “Si Omar Khalid tigsulatan og mga balak ug sugilanon. Gani, siya may
tagsulat sa sugilanong “Dayaspora” nga midaog og ikaduhang ganti sa Palanca Awards.
Siya usay tigsulat sa editoryal sa usa ka lokal nga mantalaan sa Sugbo. Hinuon, dili siya maoy
tagsulat adtong editoryal nga migula.”
Sa dugang pagtuki, ang ‘tag’ gigamit usab isip laing unanggikit nga igadugtong sa mga pulong pagpasabot og balor o gidaghanon (referring to a value or quantity). Mga Pananglitan:
“Tagpila na ba ang kilo sa bugas karon?” “Tag-45 pesos na ang dili NFA.” “Tagbaynte singko
ra ang NFA.” Matikdi: “Tagsa (tag-usa) kun tagurha (tagduha) ka sako ang banabana nga
among mabahin sa pagpananggi. Tagkinyentos ang matag sako. Busa, lagmit makasapi mig
tagsa ka libo puhon.”
Ang haypen gamiton lamang kon ang ‘tag’ gidugtong sa pigura sa mga numero, Arabiko man
o Romano. Ug kon ang numero gisulat sa pulong (in words), ang haypen dili na gamiton.

20

47.indd Sec1:20

7/19/12 1:49:28 PM

BISAYANG JOKES
Cebuana Gulf Express
Exp
xpre
ress
ss Cargo
Car
C
a go

BABAE: father kagwapo ug cute man ka kaayo! Ngano
nagpari paman ka?
PARI: tungod kay dili man musugot akong mga ginikanan
nga magmadre ko! bruha!

EKSENA sa JEEP
GIRL: nong bayad.
DRIVER: pila ning 50 day?
GIRL: usa kuya! Estudyante, Nursing, Cebu Doctors, bagong SAKAY!
BOY: (nahambogan, nibayad ug 500) nong bayad.
DRIVER: (nasuko) pila ning 500?
BOY: usa lang, keep da change! seaman, bag-ong NAOG!
BUANG: (nakatawa, giihap ang pasahero, nitunol ug 1000)
nong bayad.
DRIVER: (suko kaayo) pila ni?
BUANG: lima, apilang nars ug seaman. Keep da change!
Buang, mentaL gikan, bag-ong GAWAS!
Managtiayon nag-away, nagkasabot nga magbulag.
ASAWA: Ako ang yuta!
BANA: Ako ang balay!
ASAWA: Ako ang kotse!
BANA: Ako ang drayber!
ASAWA: Ay naunhan ko sa vayot! Utrohon nato!

ANAK: Tay, akong mga klasmet nasero sa test ganiha?
TATAY: Unya ikaw anak?
ANAK: Aw, palupig ba god ko. Sero pod!

TULISAN: Tulis ni! Ambi imo pitaka kon dili buk-on kuna
imo ulo.
BABAYE: aw ikaw gud, pareha rana walay sulod.

Usa ka adlaw naglakaw si Juan sa kadalanan unya may
nakit-an siyang tambok nga babaye nga nagdala ug itoy...
JUAN: Nagdala man lage ka ug baboy?
BABAYE: baboy diay akong gidala nga itoy mani.
JUAN: ikaw diay akong gi pangutana nga ang itoy man.
(Hihihi)
NANAY: anak, dagan kay nasunog atong balay!!
ANAK: una lang nay, mag post pa ko sa facebook Status
nga nasunog atong balay!
Nanay: Ahhhh....Dalia kay mu. comment ko!
Tatay: mga animal Bitbita dayun ang computer kay hapit
na masunog! Mo Like pa baya ko..!
(Hahahaha.... mga adik sa facebook)
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Jgs Kabayan Online Store

Pinoy Director y Kuwait

TITSER: clas,gamitin ang salitang “ito’y sa pangungusap...
JUAN: Ito’y malaki at maaliwalas.
TITSER: Good!Ikaw Pedro?!
PEDRO: Ito’y pag gamay,Iro pag dako..!!

12 Al-Aziziya, Al-Asfour-2
-As
A fo
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ur-2
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mpl
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ex
(Back of Sultan Center), Mangaf, Kuwait
Tels. 66610870, 69900554, 55775199, 23717182
Contact: Ms. Eva
Email: cabuanagulfcargo.yahoo.com
Find us @ facebook

Roselou Beauty Products

Perfumes, Garments, Cosmetics
Shop 29, Mezzanine Floor,
Megatheer Mall
Farwaniya, Kuwait
Tel. No. 24712988

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
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Mag-aral ng

“BASIC MASSAGE THERAPY”
KPCCenter Women Section ONLY
Registration and Participation is available anytime of the following schedule:
SUNDAYS / WEDNESDAYS (2 hours session)
8:30 AM – 10:30 AM
6:00 PM – 8:00 PM
FRIDAYS (2 hours session)
8:30 AM – 10:30 AM
1:00 PN – 3:00 PM
6:00 PM – 8:00 PM

8 Hours every month in 6 months.

For more information call KPCCenter
WOMEN Section
Tels. 24712574 ext. 116 or 24756796
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