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Pag-aasawa at kalusugang pampuso 
 
Limang-porsyentong mas mababa ang tsansang magkaroon ng sakit na cardiovascular ang mga may-asawa kung 
ihahambing sa mga wala. 
 
Ayon ito sa pananaliksik na bahagi ng proyekto ng Lagone Medical Center ng New York University, ang pinakamalawak 
na pag-aaral na sumaliksik ng koneksyon sa pagitan ng pag-aasawa at kalusugang pampuso. SUNDAN SA PAHINA 1 

 7/13/2016  

  
    
  
 

“Panginoon ko at Diyos ko, iligtas nawa kami ng awa Mo. 
Ang Iyong Maawaing Pag-ibig ang magpalaya sa amin 
sa lahat ng masama. Amen.” Connie Garcia, tunghayan… 
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Iprinisinta ang pag-aaral sa Washington 
dalawang taon na ang nakararaan sa taunang 
mga sesyong siyentipiko ng American College of 
Cardiology. http://time.com/41762/study-
marriage-is-good-for-the-heart/ 

 

Pag-aasawa, Nakabubuti sa Puso – Pag-aaral 
 
Limang-porsyentong mas mababa ang tsansang magkaroon 
ng sakit na cardiovascular ang mga may-asawa kung 
ihahambing sa mga wala. 
 
Ayon ito sa pananaliksik na bahagi ng proyekto ng Lagone 
Medical Center ng New York University, ang pinakamalawak 
na pag-aaral na sumaliksik ng koneksyon sa pagitan ng pag-
aasawa at kalusugang pampuso. 
 
Huhupa ang sakit ng damdamin kapag nag-asawa ka? Parang 
ganun. 
 
Nilahukan ng 3.5 milyong matatandang Amerikano ang pag-
aaral na nakabatid na ang mga may-asawa raw ay may mas 
mababang panganib na magkasakit sa puso kaysa sa mga nag-
iisa, diborsyado o balo. 
 
“Our survey results clearly show that when it comes to 
cardiovascular disease, marital status really does matter,” 
(Maliwanag na ipinakikita ng mga resulta ng survey na „pag 
dating sa cardiovascular na sakit, nakapangyayari  talaga ang 
estadong may-asawa o wala) ani Dr. Carlos Alviar na namuno  
ng pag-aaral. 
 
“A spouse can help keep doctor‟s appointments and provide 
transportation, making for easier access to health care 
services,” (Makatutulong ang asawa na mapanatili ang mga 
appointment sa manggagamot at pagbyahe na 
nakapagpapagaan sa pagkuha ng mga serbiysong 
pangangalagang pangkalusugan), wika ni Dr. Jeffrey Berger, 
isa pang kasapi ng proyekto, sa presentasyong infographic ng 
pananaliksik. 
 
Sa pag-aaral, natuklasang 5% na mas mababa ang tsansang 
makakuha ng sakit na cardiovascular ang mga may-asawa, 3% 
na mas mataas na pangamba sa mga balo, at 5% na mas 
mataas na panganib para sa mga diborsyado (sa Amerika). 
Malaki naman ang ikinaganda ng mga numero para sa mga 
maaagang nag-asawa, habang merong 12% na mababang 
tsansang magkasakit sa puso ang mga nasa kulang-kulang 50 
anyos pababa kaysa sa mga nakababatang nag-iisa. 
 
Dagdag pa ng pag-aaral, malaking banta sa kalusugang 
pampuso ang paninigarilyo para sa mga diborsyado at 
pinakamababa naman sa mga balo. Pinakakaraniwan ang labis 
na pananaba o obesity sa mga single at diborsyado, at 
nakaranas naman ng napakatataas na mga antas ng diabetes, 
high blood pressure at di-sapat na ehersisyo ang mga balo. 
 
Isinagawa ang pag-aaral mula 2003 hanggang 2008 at 
mayroong higit 20,000 lugar para sa screening sa lahat ng 50 
estado. Ang average na edad ay 64, at 63% sa mga lumahok ay 
kababaihan. Halos 90% ay white. 
 
Iprinisinta ang pag-aaral sa Washington, D.C. dalawang taon 

http://time.com/41762/study-marriage-is-good-for-the-heart/
http://time.com/41762/study-marriage-is-good-for-the-heart/
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COACHING COUPLE Mr. & Mrs. Rey Polintan, part of an interactive home group course “Married for Life” in the 
Philippines and abroad.                   Photo taken 17-Jan-2014 | DC Alviar | megamanilascene.wordpress.com 
 
 

„Politically incorrect‟ 
 
In Manila I heard one preach, “I may be politically incorrect, but marriage is for a man and a woman.” 
 
Law students, marriage counselors and experts memorize this two-sentence definition of Marriage under the 
Philippines‟ Family Code:  
 
“Marriage is a special contract of permanent union between a man and a woman entered into in 
accordance with law for the establishment of conjugal and family life. It is the foundation of the 
family and an inviolable social institution whose nature, consequences, and incidents are governed 
by law and not subject to stipulation, except that marriage settlements may fix the property 
relations during the marriage within the limits provided by this Code.” 
 
That marriage is between a man and a woman is, after all, a politically correct statement. DCA 
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Who will be 
next 
generation 

kings, queens, heads of 
state, architects, 
doctors, engineers, 
teachers? Those who 
play like in this picture 
at right.  

 Photo taken 
 16-Oct-2015 | 

 DC Alviar | 
MEGAMANILASCENE. 

WORDPRESS.COM 
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Para sa mas disiplinado, mas disenteng nagkokolehiyo 
 

Ilang linggo ring naging madamdamin ang pagpapakilala ng bawat mag-aaral at ng kanyang 
posisyon sa usaping may kinalaman sa buhay. Sa loob ng silid-aralan na ang kaharap ay propesor 
na gagamit ng Saligang-Batas ng Pilipinas ng tatlo-apat na buwan, hangad niyang iangat ang 
antas ng malayang pagpapakila. Ang kanyang mag-aaral na inabutan ng panahon ng K-12 ngunit 
nakatungtong na ng kolehiyo ay marapat lamang idirekta sa usaping may pinanghahawakang 
matibay na saligan. 
 

(It‟s been a couple of emotional weeks when a student got to know her/his classmates and their positions on the issue 
that had something to do with life. Inside a classroom, in front of a professor who would use the Philippine 
Constitution in 3-4 months, he intended to raise the student‟s level of free introduction of her/himself. His student who 
reached the K-12 transition but is already in college deserves to be directed to a discourse built on solid grounds.) 
 

Ang punto: Kung may ipupunto, ipakilala ito nang may matibay na saligan. Talagang dito 
masasabi, “Hindi ka na bata!” 
 

(The point: If one has to point out something, she/he has to introduce it with clear, sound basis. Here, everyone agrees, 
“You‟re no longer a kid!”) 
 

Gaya ng paglabas niya sa lipunan sa panahon ngayon, ang nasa loob ng silid-aralan ay 
makadarama ng pagkakahati. Sandali. Hindi ito masama. Kung pagpapahayag ng sariling 
pananaw sa isyu ng panunumbalik ng parusang kamatayan, normal lang na hati ang mga mag-
aaral – hati na malaya. Hati rin ang taumbayan sa isyu. Ang mga nakaupo sa pamahalaan, hindi 
solidong nais ang pagpapanatili na lamang ng habambuhay na pagkakabilanggo. 
 

(Like when she/he goes out in society these days, one inside the classroom feels conflict. Wait. It‟s not bad. To air an 
opinion on the re-imposition of death penalty, it‟s but normal to have a divided class – divided but freethinking. 
Outside you see a divided people, too. Even those who reign in government are not united on whether life 
imprisonment should be maintained as the “last best punishment”.) 
 

Kasisimula lamang ng unang 
semestre ng taong 
akademiko 2016-17, subalit 
lubos ang aking kagalakan 
na makarinig ng 
magagalang na mga mag-
aaral na malayang 
malayang 
nakapagpapahayag ng sarili 
nilang kuru-kuro, taliwas o 
kaparehas man ito sa 
posisyon ng kanilang 
propesor. Sinabi ko rin na 
kung wala pang desisyong 
papanigan ang mag-aaral, 
ayos lang iyon. 
 

(The first semester of academic 
year 2016-17 has just begun, but 
it‟s my great pleasure to hear well-
mannered students who freely 
argue for or against the position of 
their professor. I‟ve also said that 
if some of their classmates have 

yet to decide on which stand to take, that‟s fine.) 
 

Iyan ang buhay. Patungkol sa buhay. (That‟s life. For life.) DC Alviar 
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Death penalty: kung hindi ipatutupad, 
paano masusugpo ang krimen? 

 
Itinatadhana ng Seksyon 19, Bill of Rights ng 1987 Philippine Constitution: 
 
Section 19. (1) Excessive fines shall not be imposed, nor cruel, degrading or inhuman punishment 
inflicted. Neither shall the death penalty be imposed, unless, for compelling reasons involving heinous 
crimes, the Congress hereafter provides for it. Any death penalty already imposed shall be reduced to 
reclusion perpetua. 
 
(2) The employment of physical, psychological, or degrading punishment against any prisoner or 
detainee or the use of substandard or inadequate penal facilities under subhuman conditions shall be 
dealt with by law. 
 
1987 ito, 29 na taon na ang nakararaan. Ang Saligang-Batas, sa pagkakabanggit ng parusang kamatayan (death 
penalty), ay maliwanag na nagpapahintulot sa pamahalaan na magparusa ng ganito kung, at kung, merong mga 
mabibigat na dahilan na may kinalaman ang mga karumal-dumal na krimen. Hindi mo masisisi si Pangulong Duterte 
na hangarin niyang maibalik ang parusang kamatayan dahil alam niya ang partikular na seksyon na ito at wari‟y 
napapanahon na sapagkat talamak na ang droga at mga karumal-dumal na krimen mula noong taon ng ratipikasyon ng 
Konstitusyon sa mga panahong pampanguluhan ni Cory Aquino, Fidel Ramos, Joseph Estrada, Gloria Macapagal-
Arroyo, at Noynoy Aquino. 
 
Sa bigat ng sitwasyon, nakabilang sa plataporma ni dating Davao City Mayor Rody Duterte na, kapag siya‟y mahalal 
bilang Pangulo, ibabalik o ipababalik niya ang parusang kamatayan. Ang pumangalawa sa kanya‟y tutol sa 
panunumbalik ng death penalty at, ang pumangatlo, pabor din.  
 
Noong ika-9 ng Mayo 2016, pinili ng nakararami ang may gusto sa parusang kamatayan sa pamamagitan ng pagbigti – 
ang matapang sa salita at sa gawa na si Duterte. 
 

Kung hindi siya ang nanalo, may mga nagsasabi, 
mukhang patuloy ang paglala ng kriminalidad kabilang 
na ang ipinagbabawal na gamot. 
 
Fast-forward tayo mula Mayo papuntang kasalukuyang 
buwan ng Hulyo, ang mabigat na nga talagang tanong: 
Kung hindi ipatutupad ang parusang kamatayan, 
paano masusugpo ang krimen? 
 
DRUG DEATHS MUNA 
 
Higit 100 katao ang nanlaban umano sa mga kagawad ng 
Philippine National Police sa ikinasa nilang buy-bust at 
kahalintulad na operasyon, kaya mayroon ganoong 
bilang ng drug deaths.  
 
Linawin natin. „Pag sinabing “nanlaban”, merong nang-
agaw ng baril ng pulis na nakaposas na o kaya naman, 
nakatakas sa engkwentro at pulis ang mapapatay kung 
hindi suspek ang mapapatay ng pulis. Hindi ako 
nakatitiyak sa iba pang paliwanag o iba pang ibig sabihin 
ng pulisya doon sa mga “nanlaban” pero sa huling 
panayam kay PNP Chief Director-General Bato Dela 
Rosa, heto ang sagot niya sa tanong ng ilan na hindi ba 

 

Kuha mula sa Facebook 
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kawalan ng due process kung napapatay ang mga nanlaban sa mga pulis: 
“Paano nga dadaan sa due process (ang mga personalidad sa droga) kung papatayin nila ang mga pulis 
(habang nasa buy-bust and related operations).” 
 
Paglilinaw pa raw: Mananagot ang mga pulis na nagmalabis sa kanilang tungkulin habang ipinaiigting ng pamahalaan 
ang kampanya nito laban sa droga, at ayaw ni Pangulong Duterte ng ganoong kalabisan sa hanay ng pulisya. Sa 
katunayan, anila, galit siya sa limang pulis-heneral (na kinaluna‟y pinangalanan na niya) at may mga alkalde siyang 
papangalan na rin daw niya na mga sangkot/protektor ng droga. 
 
Naiulat na natin dito sa Mega Scene ang panig naman ng Komisyon sa Karapatang Pantao: Inoobserba raw ang 
karapatang pantao sa lahat ng oras at lahat ng tao; kung ang mga nahatulan ngang guilty beyond reasonable doubt ng 
hukuman ay hindi pinapatay, iyon pa kayang kahuhuli o pinagsususpetsahan pa lamang. (Tingnan ang dating isyu, 
Pahina 10, sa https://megamanilascene.files.wordpress.com/2016/06/mega-scene-vol-1-issue-4.pdf) 
 
“Kung ayaw „nyo sa akin, huwag „nyo akong iboto,” nauna nang sinabi ni Duterte noong hindi pa siya nahahalan, pero 
napasakanya pa rin ang plurality of votes. Kaya may kaakibat na tanong ang iba: Ito nga bang mga pagpatay 
(kalimitan, patungkol sa drug deaths) ang talagang gusto natin? 
 
PARUSANG KAMATAYAN 
 
Sa Bill of Rights pa rin: “Section 1. No person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law, 
nor shall any person be denied the equal protection of the laws.” 
 
Hindi lamang due process, kundi pinagsamang due process at pagkakapantay-pantay na proteksyon sa mga batas, 
kasama na ang batas sa pagkakaloob ng mga serbisyo-publiko. 
 
Masusugpo ang krimen sa pinagsama-samang kampanya ng taong gobyerno at taumbayan laban sa kahirapan, 
pangungurakot, tamang pamamahala, pagpapanatili kung hindi man, pagpapahusay, ng katarungang panlipunan 
(“Ang hindi nakasasapat sa buhay ay dapat mas nakalalamang sa batas”), at pagbibigay-diin sa kahalagahan ng takot sa 
Diyos, nang hindi naman nangangahulugang huwag nang magtiwala sa pamahalaan. Tama naman si Presidente: 
Nawawalan o pagkawala na ng tiwala sa pamahalaan at iyon, aniya, ang suliraning kinakaharap niya at natin. 
 
Hindi pwedeng sabay ang pagpapatupad ng parusang kamatayan (meron o wala mang pagdaanang due process) sa 
pagbibigay ng katarungang panlipunan; sa ibang salita, sikaping hanapin ang pagkukulang ng Estado na 
mapagkalooban ng sapat na tulong, sapat na serbisyong legal, pananalapi, pangkabuhayan, pang-edukasyon ang sana‟y 
parurusahan ng kamatayan ng Estado. 
 
Kung ako ang tatanungin, sa aking pagkakaalam at patuloy na pangangalap, walang siyentipikong pag-aaral na 
nagsasabing pang-iwas (deterrent) sa mga tao ang paggawa ng krimen ang kaparusahang kamatayan. 
 
Hindi rin natin pwedeng sabihin sa ibang bansa na, “Huwag ninyo pong ipatupad ang death penalty ninyo sa aming 
kababayan diyan sa bansa ninyo” kung sa atin mismong bansa ay ipinatutupad natin ito. 
 
Meron ka bang alam na mayaman pero naparusahang mamatay – at talagang napatay ng Estado? 
Sentensyang kamatayan kay Ferdinand Marcos sa pagpatay noong 1939 sa kalaban sa pulitika ng kanyang ama, ngunit 
hindi siya napatay ng Estado at kinalaunan pa‟y nahalal na Presidente.  
 
Nagkaroon din tayo ng convicted plunderer Joseph Estrada, convicted rapist Cong. Romeo Jalosjos, at convicted sa 
rape with murders na sina Hubert Webb at barkada/kasama sa pagdo-droga. Anu-ano ang mga nangyari sa malalaking 
pangalang ito?  
 
Convicted plunderer nga pero nagbenepisyo naman si Erap sa presidential pardon ng dating Pangulong GMA; 
nasentensyahan lamang ng habang buhay na pagkakabilango si Cong. Jalosjos na isang convicted rapist at kinaluna‟y 
napalaya na rin; ang isa sa mga anak ni dating Senador Freddie Webb na si Hubert Webb ay napalaya matapos ang 19 
na taong pagkakabilanggo. 
 

https://megamanilascene.files.wordpress.com/2016/06/mega-scene-vol-1-issue-4.pdf
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BALIK-TANAW KAY WEBB 
 
Hindi talaga bumitaw sa dakilang pagmamahal bilang mga magulang sina Webb (maaari ring basahin ang 
http://www.philstar.com/newsmakers/2016/03/24/1565943/how-unconditional-love-two-women-set-hubert-webb-
free), kasama na ang kanilang battery of lawyers para mapawalang-sala ang noo‟y convict na si Hubert Webb. 
 
Due process pa rin. (“overdue” process ang tawag ng iba.) 
 
Sigaw ng mga abugado ni Hubert, paulit-ulit nilang sasabihing walang kinalaman sa Vizconde massacre ang kanilang 
kliyente bukod pa sa mga alibi (pagdadahilan) nila katulad ng wala siya sa pinangyarihan ng krimen sapagkat nasa 
Amerika siya noon batay sa napakaraming dokumento. 
 
Noong 19 na taon nang nakabilanggo si Webb, naisipang magprisinta ng bagong depensa alang-alang sa due process 
ang kanyang mga abugado. Nais nilang patunayang hindi semilya ni Webb ang nasa pangangalaga ng Estado. Ayun na: 
Wala na sa korte, wala na rin sa NBI ang dapat sana‟y naprotektahang ebidensyang semilyang natagpuan kay Carmela 
Vizconde. 
 
Sa botong pito para, apat laban, at apat na di lumahok (7-4-4), naglabas ang mga Justice ng Korte Suprema ng pinal na 
pasya: Hindi napatunayan ng Hukuman na si Webb at iba pa ay guilty beyond reasonable doubt sa kasong 
panggagahasa at mga pagpatay sa mag-iinang Vizconde, kaya marapat lamang daw na palayain na agad ang mga 
nakakulong sa ganoong mga paratang na nagmula sa tambay ng NBI na kilala at aminadong durugistang si Jessica 
Alfaro na minsa‟y may ipinangako sa NBI na ihaharap na star witness pero nabigong tuparin ang pangako at mga ilang 
buwang nagdaa‟y siya na lang daw ang star witness. 
 
Sa bukod na concurring opinion ng noo‟y Associate Justice ng Korte Suprema na si Maria Lourdes P.A. Sereno, sinabi 
niya: “The duty of the prosecution is not merely to secure a conviction, but to secure a just conviction.” 
 
Pero doon sa pagkakasentensyang maturukan (lethal injection) hanggang mamatay, walang pagkakataong maitama 
ang mali sa habang-buhay na pagkakabilanggo kay Leo Echegaray, isang convicted rapist. 
 
Paanong walang pagkakataon sa pagtatama? Ang tinutukoy natin ditto (maging ng kanyang abugado noon na si 
Theodore Te, ngayo‟y SC Spokesman na). Lahat tayo, hindi perpekto. Maging ang lahat ng mga tagahatol ng korte. 
Hindi rin ibig sabihin perpekto ang kanilang kapasyahan, mapa-14-0 o desisyon ng mayorya na merong kasamahan o 
mga kasamahang tumutol. 
 
Maaaring maitama ang mali (judicial error) sa pamamagitan ng pagpapalaya sa mga naakusahan. Ngunit sa kaso na 
kikitilin ang buhay ng akusado, paano pa maitatama ang judicial error kung napatay na ng Estado ang akusado? Kaya 
sapat nang pagkasyahin ang hustiya hanggang doon lamang sa habang buhay na pagkakabilanggo. 
 
Iyon ang huling pinakamagandang parusa (last best punishment). Malabong ganoon din ang parusang kamatayan.  
 
Sino ang gagawing berdugo? O tuturok? Wala ba silang kasalanan at magiging kasalanan? 
 
BATAYANG PANRELIHIYON 
 
Tutol ang Diyos. Sa 10 Utos bawal pumatay (kahit pa may sinasabi ang iba na ang ipinagbabawal daw ay “murder”). 
Tutol si Hesu-Kristo sa pagpatay dahil, aniya, ang buod ng Kautusan ay ibigin ang Diyos na buung-buong makakaya 
(hindi saktong mga salita) at ibigin ang kapwa gaya ng pag-ibig sa sarili. 
 
Mga dagdag pa ni Hesus kinalaunan, “mahalin ang kaaway” at “Ang walang kasalanan, siya ang unang bumato” at iba 
pang batayang panrelihiyon (Kristiyanismo; meron din akong mga estudyanteng Muslim na tutol at pabor sa parusang 
kamatayan). 
 
PAGSUGPO SA KRIMEN 
 
Nabanggit na. Marapat lamang ulitin sa huli. 

http://www.philstar.com/newsmakers/2016/03/24/1565943/how-unconditional-love-two-women-set-hubert-webb-free
http://www.philstar.com/newsmakers/2016/03/24/1565943/how-unconditional-love-two-women-set-hubert-webb-free
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Masusugpo ang krimen sa pinagsama-samang kampanya ng taong gobyerno at taumbayan laban sa kahirapan, 
pangungurakot, tamang pamamahala, pagpapanatili kung hindi man, pagpapahusay, ng katarungang panlipunan 
(“Ang hindi nakasasapat sa buhay ay dapat mas nakalalamang sa batas”), at pagbibigay-diin sa kahalagahan ng takot sa 
Diyos, nang hindi naman nangangahulugang huwag nang magtiwala sa pamahalaan. Tama naman si Presidente: 
Nawawalan o pagkawala na ng tiwala sa pamahalaan at iyon, aniya, ang suliraning kinakaharap niya at natin. 
 
Hindi pwedeng sabay ang pagpapatupad ng parusang kamatayan (meron o wala mang pagdaanang due process) sa 
pagbibigay ng katarungang panlipunan; sa ibang salita, sikaping hanapin ang pagkukulang ng Estado na 
mapagkalooban ng sapat na tulong, sapat na serbisyong legal, pananalapi, pangkabuhayan, pang-edukasyon ang sana‟y 
parurusahan ng kamatayan ng Estado. Prof. DC Alviar (Maaari ring basahin ang kaugnay na pagtalakay 
niya sa “Still, Debate on Death Penalty” sa two-part series na “Armed Conflict and Neoliberalism” sa 
Issues 3 & 4 ng Mega Scene.) 
 
 

HOFUF – The Dates Capital of Saudi Arabia 
 

Ned Samar 
 
First time kong sumakay ng tren dito sa Saudi Arabia, pero I did enjoy it.  Bukod sa air-conditioned ang lahat ng 
coaches, ay malinis din ang mga ito. Very smooth ang takbo ng tren at hindi mo mapapansin na nakasakay ka lang sa 
tren.  I was very excited sa unang pagbibiyahe ko sa tren papuntang Hofuf, para dumalo sa isang Leadership Training 
Seminar na kung saan ay muli kung nakadaupang palad si Kuya Romy Ballonado.  Mahigit kasing two years na di kami 
nagkikita. 
 
Nang kumuha ako ng ticket sa Saudi Railways Organization sa Dammam Station, katabi lamang ng Iskan buildings na 
tulad ng nasa Jeddah, napansin ko na para ka lamang sasakay ng SAPTCO (Saudi Arabian Public Transport Co.) bus.  
Maayos ang facilities nila, may hintayan ng mga babae at pamilya, at mayroon din namang para sa mga lalaki lamang o 
bachelors.  Sapagkat Ramadan, namimigay sila ng mga kahon-kahong dates sa mga pasahero bago mag-Maghrib, ito 
iyong sama-sama nilang pananalangin paglubog na paglubog ng araw. Hindi ako nangahas na kumuha at baka „ika ko 
para lamang sa mga Muslim iyon. Maayos din ang proseso ng pagkuha ng ticket.  Para ka lamang bumili ng load ng 
Sawa. 
Ang biyahe ko ay 8:51 ng gabi at eksaktong 8:51 umalis ang tren mula sa station.  May small monitor o tv sa bandang 
itaas ng coach namin.  Katabi namin ang restaurant o bistro na kung saan pwede kang bumili ng snacks o meals.  I saw 
some men eating their breakfast (after not eating anything the whole day) in this part of the train.  Wala akong 
masyadong maaninag dahil parang one way mirror o tinted ang mga salamin ng coach namin although may nakikita 
akong mga highway at sasakyan na minsa‟y halos katabi lamang ng daambakal. Palibhasa‟y gabi ang biyahe ko ay hindi 
ako masyadong nag-enjoy sa sceneries.  Puro darkness and lights lamang „ika nga. Kung ano ang nakatalang oras ng 

dating ng tren sa Hofuf ay gayundin naman ang naging dating 
namin. Everything was exactly as written on the ticket. 
Medyo mainit at humid pagdating sa Hofuf.  Ang istasyon ay 
moderno bagama‟t medyo luma na ang arkitektura ay maaliwalas, 
maluwang at maluwag ang terminal. Pagdating ng aking sundo ay 
tumuloy na ako sa aking titirahang bahay.  I never expected to find 
something real cozy dahil alam ko nang ang lugar na ito ay puno ng 
mga lumang bahay na yari sa clay at mga primitive materials. 
Malayung-malayo sa aking tinitigilang apartment sa Al Khobar, ang 
aking pansamantalang tirahan ay parang isang bahay-kubo kung 
ikukumpara.  Ang toilet ay iyong European style na flat at makipot 
ang pintuan. Ang aking kuwarto na nasa rooftop ay talagang mainit 
dahil bukod sa nasa itaas ay hindi gumagana nang ayos ang air 
condition. Maalinsangan talaga at kung hindi ka maliligo ay baka 
hindi ka makatulog.  But nakatulog din naman ako sa unang gabi 
ko sa Hofuf. Marahil dahil sa pagod sa paglalakbay at sa puyat ng 
sinundang gabi. 

Ang camel ay karaniwang makikita along the riles 
at highways.              Contributed Photo 
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Ang Hofuf ay tinaguriang isa sa pinakamalaking oasis sa buong mundo.  (An oasis is a fertile or green area in a desert.) 
Dito ay napakaraming taniman ng dates.  Ang pinakalalawigan ay tinatawag na Ash Sharqiyah o Al Hasa. Hanggang 
noong taong 1953, Ang Hofuf ang capital ng Eastern Province. Maraming mga landmarks ng dating Ottoman Empire 
ang mapapansin mo sa kapaligiran – tulad ng Ibrahim Palace, Souq Sweiq, Qasr Ibrahim, Al Uqair atbp. 
 

  
Contributed Photos 

Nagkalat ang date palm farms         |  Isa sa mga lumang fortress na ni-renovate sa Hofuf  
 
Sa buong area ng Hofuf ay napakaraming date palm farms at kung Huwebes ay mayroon silang tinatawag na camel 
market, kung saan idinaraos ang karera ng mga kamelyo. Meron din silang tourist spots dito gaya ng mga lumang souk, 
flea market na kung saan mo mabibili ang sari-saring uri ng mga spices at herbs, mga katutubong likhang sining at mga 
gamit sa bahay, mga carpet, at kung anu-ano pang samutsaring kagamitan na pwede mong bilhin para may souvenirs 
ka mula sa bayang ito.  Narito rin iyong tinatawag na “Juda‟s Cave” na ibinansag ng mga Pinoy sa isang kuweba ngunit 
ang tawag ng mga katutubo ay Jabel Al-Qara na sikat sa mga potteries. 
 
Ang Hofuf ay pinagdurugtong ng mga makabagong highway at riles sa Riyadh at sa Dammam. May mga humahabi rin 
ng mga tela, mga gumagawa ng tanso at iba pang produktong gawa sa metal, tulad ng mga espada at daggers (parang 
balisong na may katad na suksukan o bayna) na sikat dito sa bahaging ito ng Gitnang Silangan. Hindi lamang dates ang 
itinatanim dito.  Mayroon din silang mga prutas, palay, trigo at barley. Malapit sa Hofuf ang Osmaniyah o Shimanyah 
oilfield, isa sa mga unang balon na nahukay at pinagbukalan ng langis. Bukod dito, marami na ring pabrika at planta sa 
buong Al Hasa na gumagawa at nagsasa-karton ng mga inuming tulad ng gatas, Laban (maasim na gatas), yogurt, mga 
fruit juices at sodas. 

 
Minsa‟y nakakalibang din ang 
mamasyal sa mga lugar na gaya ng 
Hofuf, parang probinsiya sa Pilipinas, 
malayo sa mga traffic at kaguluhan 
ng isang lungsod.  Sa aking pag-uwi 
na-enjoy ko ang mahabang tanawin 
na halos puro disyerto, maliban sa 
mangilan-ngilang kabahayan sa gilid 
ng riles at mga makabagong 
istraktura na nagsusulputan sa iba‟t 
ibang bahagi ng Al Hasa. Ang hindi 
ko lamang nagustuhan sa Hofuf ay 
ang sobrang init at humidity.  Parang 
ang feeling ko ay nasa loob ako ng 
napakalaking pugon o oven at 
bumubuga ito ng mainit na hangin sa 
buong kapaligiran! 
 

 
MegaManilaScene.wordpress.com 

now searchable by Google. Mapa ng Hofuf and its environs. 
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Sa bawat pagsubok 
 

MARILAO, Bulacan – Laging may landas papalabas at bawat pagsubok may plano ang Diyos. 
 

Walang ipinangako sa atin ang Diyos na isang maginhawa, masaya at mapayapang buhay dito sa mundong ating 
ginagalawan. Lahat ng nilikha ay dadaan sa isang proseso kung saan makararanas tayo ng mga pagsubok, karamdaman 
at kung anu-ano pang pangyayari upang gawin tayong kawangis o katulad ni Jesus. Sa tuwing malalampasan natin ang 
isa, mayroon nang naghihintay na kasunod at, kung minsan, nagkakasabay-sabay pa. At sa bawat pagsubok, dito natin 
nararanasan ang pinakamalalim na karanasan sa pananalangin na nangyayari sa panahong madilim ang paligid, kapag 
ang puso nati‟y sugatan at animo‟y wala ka ng makitang maganda sa iyong buhay. Ito ang mga pagkakataong 
tinuturuan tayo ng Diyos na lumapit sa Kanyang Kabutihan, sa Kanyang di-malirip na Awa at Habag upang magkaroon 
ng tunay na kapanatagan. 
 

Hangga‟t hindi natin nararanasan ang “mawalan” ng kakapitan kundi ang Diyos, hinding hindi natin mauunawaan na 
tanging Siya lamang ang kailangan natin sa ating buhay. Sabi nga, “Diyos lamang ay sapat na!” Pinahihintulutan ng 
Diyos na maranasan natin ang pagkakasakit, ang mawalan ng mahal sa buhay, ang masugatan, ang mga kabiguan, di 
dahil gusto Niyang mahirapan o masaktan lamang tayo, bagkus, upang makita natin na ito ay may kabuluhan at may 
kabanalang idinudulot sa atin. Maaaring ihalintulad sa isang puno ang ating buhay na kailangang putulan ng mga 
sanga at dahon upang mamulaklak at mamunga nang sagana. Tulad ng isang niyog na kailangang biyakin, kudkurin at 
pigain nang husto upang lumabas ang masarap nitong gata. Hinahayaan ng Diyos na maranasan ang lahat nang ito 
upang lumabas at mangibabaw ang ating likas na kagandahan at kabutihang-loob (to bring out the best in us). 
 

Tandaan natin na ang mga nangyayari sa atin ay hindi hiwa-hiwalay; ito ay magkaka-ugnay o mas tamang sabihin 
nating pinagsama-samang sangkap sa nais ng Diyos para sa atin. Parang ganito sa isang simpleng paliwanag; upang 
tayo ay makapagsigang ng manok nang masarap, kailangan natin ng mantika, bawang, sibuyas, kamatis, bunga ng 
sampalok at luya at, syempre pa, karne ng manok. Kapag kinain natin ang mga sangkap ng isa-isa o magkakahiwalay, 
tiyak hindi tayo masasarapan. May maanghang, may mapait, may matabang, may maalat at may maasim. Pero kapag 
iginisa mo iyan nang sama-sama sa tamang paraan, isang bagay ang sigurado, napakasarap nito at makakain natin 
nang maayos at mabubusog tayo. 
 

Ganyan din ang ating buhay, kung hahayaan nating ang Diyos na Siyang mag-ayos ng mga mapapait na karanasan 
natin, pagsasama-samahin Niyang lahat ito upang mahubog tayo ayon sa Kanyang hangarin para sa atin na walang iba 
kundi ang ating kabutihan upang tayo ay maging kawangis o kalarawan Niya. At upang ito ay magkaroon ng 
kaganapan, tulad ng isang mamahaling hiyas, huhubugin tayo sa pamamagitan ng martilyo at katam ng pagsubok. At 
matapos gamitin ang mga ito, ngunit naroroon pa rin ang kagaspangan natin, gagamitan naman Niya tayo ng papel de 

liha upang maging mas pino at mahubog ayon 
sa larawan ni Jesus. Tunay na ang mga 
pagsubok ay nagdudulot ng kabanalan sa atin 
kung ito ay titingnan natin, hindi ng sariling 
mga mata, kundi sa pamamagitan ng mata ng 
ating pananampalataya. Umasa at magtiwala 
lamang tayo at maging mabuting tao sa gitna 
ng mga pagsubok. HUWAG KANG SUSUKO! 
HUMAYO KA! ANG DIYOS AY MAYAMAN SA 
AWA! 
 

“Panginoon ko at Diyos ko, iligtas nawa kami 
ng awa Mo. Ang Iyong Maawaing Pag-ibig 
ang magpalaya sa amin sa lahat ng masama. 
Amen.” 
 

(Sa patnugutan ni Connie Garcia na 
may orihinal na pamagat na “Bawat 
Pagsubok ng Buhay, Nakakapagbanal”. 
Sa pagkakalathala ng FLAMERBRIDGE 
Publications Inc., Abril, Mayo at Hunyo 
2016) 
 

TUWING UMUULAN AT…Kapiling na ang pagbaha sa mga nasa 
mabababang lugar at mga malalapit sa ilog sa pagpasok ng tag-
ulan tulad nitong sa Marilao.                     DC Alviar 
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From the official website of the  
U.S. Embassy & Consulates in Saudi Arabia 
 
July 4, 2016 

The United States Embassy notes media reports of suicide bombings at the Al-Haram al-Nabawi Mosque in Medina 

and the Sheikh Faraj Al Omran Mosque in Qatif.  Reports indicate that two attackers died after attempting to enter the 

Al Omran Mosque in Qatif.  At the Al-Haram al-Nabawi Mosque, reports indicate that several individuals, among them 

Saudi security forces personnel, were killed or injured when an explosive device detonated near the mosque.  The 

Embassy has not received reports of other injuries or fatalities at the Al Omran Mosque in Qatif. 

This security message updates the earlier security message from today of media reports of a suspected suicide attack 

near the U.S. Consulate in Jeddah, which occurred in the early morning hours of July 4.  There were no casualties or 

injuries among U.S. Consulate staff.  Media reported two Saudi police officers were injured. 

The U.S. Embassy in Riyadh and Consulates in Jeddah and Dhahran remain in close contact with the Saudi authorities 

as they investigate the incidents. 

All U.S. citizens are encouraged to be aware of their surroundings, and take extra precautions when travelling 

throughout the country. The Department of State urges U.S. citizens to carefully consider the risks of traveling to Saudi 

Arabia and limit non-essential travel within the country. Please note that travelers holding pilgrimage visas issued by 

the Saudi government are strictly prohibited from travel outside of the cities of Mecca, Medina and Jeddah. 

U.S. government personnel and their families are restricted from traveling within 50 miles of the Yemeni border, and 

to the cities of Jizan and Najran, without permission.  U.S. government personnel are similarly prohibited from 

traveling to the city of Qatif in the Eastern Province and its surrounding suburbs, including Awamiyah, and to the town 

of Hofuf and its surrounding suburbs in the Al Hasa Governorate due to violent episodes that have occurred there in 

the past. 

Regardless of where you are, it is always advisable to keep your security and situational awareness levels high. Please 

follow these good personal security practices: 

Avoid crowds or large gatherings when traveling in public; 

Know where you are going and have a plan of what to do in the event you encounter demonstrations or violence; 

Identify safe areas (for example police stations, hospitals, Saudi Government buildings) in your area and how to get to 

them quickly; Tell co-workers or neighbors where you‟re going and when you intend to return; Minimize your profile 

while in public; 

Always carry a cell phone and make sure you have emergency numbers pre-programmed into your phone such as the 

U.S. Embassy in Riyadh (011-488-3800), U.S. Consulate General in Jeddah (012-667-0080), and U.S. Consulate 

General in Dhahran (013-330-3200). The emergency number for the Saudi Police, Fire, and Rescue is 999. Please keep 

in mind that most emergency dispatchers and personnel do not speak English; 

Be prepared to postpone or cancel activities for personal safety concerns; Report concerns you may have to the U.S. 

Embassy in Riyadh, the U.S. Consulate General in Jeddah, or the U.S. Consulate General in Dhahran. 

For further information: 
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U.S. citizens traveling abroad should regularly monitor the U.S. Department of State‟s, Bureau of Consular Affairs 

website<http://travel.state.gov>, where the current Worldwide 

Caution<http://travel.state.gov/travel/cis_pa_tw/pa/pa_4787.html>, Travel 

Warnings<http://travel.state.gov/travel/cis_pa_tw/tw/tw_1764.html>, Travel 

Alerts<http://travel.state.gov/travel/cis_pa_tw/pa/pa_1766.html>, and Country Specific 

Information<http://travel.state.gov/travel/cis_pa_tw/cis/cis_1012.html> can be found.  The U.S. Embassy also 

encourages U.S. citizens to review “A Safe Trip Abroad,”<http://travel.state.gov/travel/tips/safety/safety_1747.html> 

which includes valuable security information for those both living and traveling abroad.  Follow us on 

Twitter<http://twitter.com/#!/travelgov> and the Bureau of Consular Affairs page on 

Facebook<http://www.facebook.com/travelgov> as well.  In addition to information on the Internet, travelers may 

obtain up-to-date information on security conditions by calling 1-888-407-4747 toll-free in the United States and 

Canada, or outside the United States and Canada on a regular toll line at 1-202-501-4444.  These numbers are available 

from 8:00 a.m. to 8:00 p.m. Eastern Time, Monday through Friday (except U.S. federal holidays) 

Source: https://sa.usembassy.gov/security-message-u-s-citizens/ 

 

https://sa.usembassy.gov/security-message-u-s-citizens/
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A photo grab from: 
http://www.usatoday.com/story/news/world/2016/07/03/blast-reported-near-us-consulate-jeddah-
saudi-arabia/86664518/ 

 

 
 

BAHAGI ng disenyo ng website na http://www.un.org/. Pinaburan ng internasyonal na tribunal sa arbitrasyon ang 

Pilipinas sa kaso ng agawan sa South China Sea. May karagdagang ulat sa Pahina 16. 

  

http://www.usatoday.com/story/news/world/2016/07/03/blast-reported-near-us-consulate-jeddah-saudi-arabia/86664518/
http://www.usatoday.com/story/news/world/2016/07/03/blast-reported-near-us-consulate-jeddah-saudi-arabia/86664518/
http://www.un.org/
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Contributed photo 
 

 
FIBA Photo 
 

Sked ng laro sa Marilao Grand Villas: 
Sapatos sa umaga, tsinelas sa hapon 

 

(Maikling istorya sa gilid) 

Pagkamahal-
mahal ng tiket sa 
Mall of Asia Arena 
sa katatapos na 
FIBA Olympic 
Qualifying 
Tournament, pero 
maraming 
Pilipinong naka-
afford. Inaasahan  
ng mga opisyal ng 
turismo pati si 
Pangulong Duterte 
na gumanap sa 
ceremonial toss na 
malaki ang 
iniambag ng pagho-
host ng Pilipinas sa 
dagdag-pananalapi 
mula sa mga 
turistang lokal at 
internasyunal. 
 

Noong hindi pa 
sikat si Marc 
Pingris, 
lumalaro siya 
ng basketbol 
nang 
nakatsinelas at, 
kung minsan, 
nakayapak pa. 
Bakit kaya? 
Minsan, ang 
porma’y 
nadadaan din sa 
pakikisama o 
kawalan nito. Sa 
kaso ng 
manlalaro sa 
Marilao Grand 
Villas, tila siya 
ang mahihiyang 
magsapatos 
dahil hindi niya 
alam na kapag 
hapon ng 
weekend, lahat 
nakatsinelas. 
 
Sa umaga, lahat 
nama’y 
nakasapatos.  

---DC Alviar 
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Pilipinas, wagi sa kasong arbitrasyon 
laban sa China sa South China Sea 

 

Napanalunan ng Pilipinas ang South China Sea. 
 
Nagpasya nitong ika-13 ng Hulyo 2016 ang internasyonal na tribunal sa arbitrasyon na itapon ang malakihang claim ng 
China sa South China Sea. 
 
Bagamat ang paborableng desisyon sa Pilipinas ay magbibigay-daan sa Pangulong Duterte na simulan nang gawin ang 
nararapat, pinag-iingat pa rin ng mga eksperto sa batas ang pamahalaan. 
 
Kailangan pa rin daw manaig ang madiplomasyang pakikipagrelasyon ng mga Pilipino sa mga Intsik. 
 
Nauna nang sinabi ng Pangulo na pinag-aaralan na ng pamahalaan ang mga hakbang sakaling dumating nga ang 
paborableng pasya sa ilalim ng UN Convention on the Law of the Sea (UNCLOS). DC Alviar 
 

CITIZEN /  

PARTICIPATORY  

JOURNALISM  

 

(Mega Scene. Mega Manila 

Development Reports, Photos &  

Videos) 

PUBLIC 

 

You need not be a writer/journalist as 
long as you can write or help us expose 
economic hardships, political 
struggles, and social injustices. Here 
are the email addresses of Mega 
Scene Bureaus near you: 

marilao.megamanilascene 

@gmail.com 

manila.megamanilascene 

@gmail.com 

sanpedrocity.megamanilascene 

@gmail.com 
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Makilahok sa 

responsableng citizen 

journalism. Hatid din 

natin dito’y 

komunikasyong 

pangkaunlaran dahil 

kung basta 

diseminasyon ng 

impormasyon, nauulit 

lang natin ang trabaho 

ng marami sa atin. 

  

megamanilascene. 

wordpress.com 

Ang online na 

magasin. 

Mga pangkaunlarang 

pag-uulat, larawan, 

at video sa           

Mega Manila. 

Sulatan ang       

Editor 

DC Alviar 

dcalviar@up.edu.ph 

Ring ng Gilas, pinalaki sana 
 
Gaya ng inaasahan, masakit mang tanggapin, bigong makapasok sa 
Olympics ang Gilas Pilipinas dahil hindi nito kinaya ang mga bansang 
lumahok sa FIBA Olympic Qualifying Tournament 2016. 
 
Nagkampeon si NBA superstar Tony Parker at ang France, na unang 
nagpadapa sa host Philippines. Dinala niya sa 2016 Rio Olympic 
basketball tournament ang kanyang bansa, na lubos ang pasasalamat sa 
kanya dahil pa-retiro na siya. 
 
Kahit dumating sa arena si Pangulong Duterte at kahit napakalaking 
suportang pinansyal at moral ang natamo ng Gilas Pilipinas, hindi 
pumabor ang agham ng laro. 
 
Napakataas ng antas ng basketbol ng mga katunggali ng mga Pilipino, 
hindi sumapat ang talento. Inikutan lang ang maluwag na depensa ng 
Gilas Pilipinas, habang namayagpag naman ang talento‟t laki ng 
kanilang mga kalaban. 
 
Siguro bukod sa tatlong Andray Blatche, kailangan yatang palakihin ang 
ring ng mga Pinoy na nabigyan ng homecourt advantage dahil konting 
tiin na lang, abot na ng mga dayuhan ang ring at, ika-nga, ilalagay na 
lang ang bola. Samantalang ang pinakamagaling na makikita mong 
move na ankle breaker crossover ay kay Terrence Romeo, pero wala 
namang dagdag na kahit isang punto lang para sa Gilas Pilipinas. 
 
Gayunpaman, kung uunawain ang kasaysayan ng partisipasyon ng 
Pilipinas sa Olympics, medyo lumapit na ito sa tsansang hindi lang 
makalahok muli kundi magkapanalo pa sa Olympics. DC Alviar 

DC Alviar 
megamanilascene.wordpress.com 


