
Ħbieb, għadna kemm bdiet sena ġdida u diġà għadda l-ewwel xahar, minkejja kollox 

Jannar ħarab ukoll.  U xahar wara xahar aħna nkomplu nilqgħu fostna membri ġodda. 

Nagħtihom merħba u j’Alla fil-grupp tagħna jsibu l-wens u dak is-sapport li tant huwa 

mportanti f’din il-ħajja tagħna. Għalkemm bħala grupp mhux qed niltaqgħu, naf li wħud 

minn dawn il-membri diġà għamlu ħbieb ġodda. Dan grazzi għal medja soċjali. 

Personalment, iltqajt ma’ xi wħud minnhom, mhux possibbli li niltaqa’ ma’ kulħadd. 

Grazzi kbira lil dawk il-membri, anke membri tal-kumitat, li huma wkoll iltaqgħu ma’ 

romol ġodda. Pandemija jew le, irridu nibqgħu nieħdu ħsieb xulxin.   

Is-sena li għaddiet ma’ kienetx sena sħiħa minħabba dan l-imbierek virus li farrak id-

dinja. Issa feġġet tama għax hawn il-vaċċin, nisperaw biss li jiġi kollox lura għan-normal.  

Issa Frar u f’dan ix-xahar niċċelebraw il-festi ta’ San Pawl kif ukoll jum il-maħbubin. Dan 

jum San Valentinu fl-opinjoni tiegħi huwa jum ieħor li jnissel ċerta dieqa fina r-romol. Il-

lista ta’ dawn il-jiem hija twila mhux ħażin, anniversarji, jum it-twelid, jum il-mewt, il-

Milied, il-festa tar-raħal, okkażjonijiet familjari fost bosta jiem oħra. Il-memorji mill-

passat, ta’ dak li kien, ta’ dak li għadda, ta’ dak li tlifna jibqgħu jiġu jżuruna ta’ spiss.  

Hawn bosta ġranet fis-sena li jkunu ferm aktar diffiċli minn ġranet oħra, fejn donnu 

dawn il-ġranet għandhom is-saħħa li jiskattaw fina dawn l-imberkin memorji, tifkiriet u 

x’naf jien.  Ir-romol ġodda, dawn l-affarijiet aktar se jħossuhom, għandhom raġun għax 

fil-bidu kollox huwa ferm diffiċli. Għadu kemm għadda l-Milied, ċert li kien diffiċli ħafna 

għalina lkoll iżda speċjalment għal dawk minna li dan li għadu kemm għadda kien l-

ewwel Milied mingħajr l-għeżież tagħhom.  

Naturalment, aktar ma jgħaddi żmien l-effett ta’ dawn il-ġranet aktar inaqqas fis-saħħa 

tiegħu, mhux għax ma nibqgħux niftakru imma għax inkunu aċċettajna l-bidla kbira li 

seħħet f’ħajjitna kif ukoll għax nitgħallmu ngħixu bi ġranet hekk. 

Ħa nkun onest, jiem bħal jum il-maħbubin huwa jum kummerċjali. Forsi żbaljat imma 

jien hekk naħseb. Għalija personali għandna 365 ‘jum il-maħbubin’ fis-sena. Minn naħa l

-oħra ma nara xejn ħażin li jkun hemm jum fis-sena biex forsi dak li jkun jagħmel kuraġġ 

u jirranġa xi affarijiet jew sitwazzjonijiet li ma jkunux sejrin sewwa. Wara kollox, il-ward 

aħmar, il-kartolini u l-qlub ħomor nar waħedhom ma jfissru xejn, iżidu biss il-kummerċ 

ikompli fl-aħħar paġna 

ta’ dan il-jum. L-importanti huwa dak li jkun hemm fil-qalb. Min jaf, forsi jkun hawn min 

jixgħel xi fjamma. L-importanti huma l-emozzjonijiet. 

Kif tafu, dan l-aħħar komplejt għaddej bil-kitba tal-ktieb li nixtieq nippubblika, ktieb 

intenzjonat li joffri sapport lir-romol u lil min ikun għaddej min żmien diffiċli. Għalkemm 

sitwazzjonijiet differenti, huma kollha sitwazzjonijiet li joħolqu tbatija. Nirringrazzja lil 

kull min għamilli kuraġġ u tani pariri li bħal ma nagħmel dejjem, jien għarbilt, flejt u fejn 

kien hemm bżonn jiena implimentajt dawn il-pariri. Ċerti kitbiet għal dan il-ktieb ilhom 

miktuba s-snin, oħrajn huma ġodda. Il-kitba, mezz li jgħini noħroġ l-emozzjonijiet tiegħi 

Dak li kelli nikteb jien, lest. Jonqos biss bosta kontribuzzjonijiet minn membri oħra jew 

mingħand nies oħra li ġentilment aċċettaw l-istedina tiegħi.  .                               
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Frar ifawwar il-bjar. 

X'jikkawża x-xita? Is-sħab huma magħmula minn qtar tal-ilma. Fl-isħaba, il-qtar tal-ilma 
jikkondensaw ġo xulxin, u b'hekk il-qtar jikbru. Meta dawn il-qtar tal-ilma jitqalgħu 
ħafna sabiex jibqgħu sospiżi fis-sħaba, jaqgħu fid-Dinja bħala xita. Huwa diffiċli li 
tingħata figura eżatta bħala l-għoli li minnu  jaqgħu il-qtar jew id-daqs tagħhom, dawn 
ivarjaw ħafna, iżda minħabba li l-qtar tax-xita jaqgħu b'veloċità medja ta' madwar 14 -il 
mil fis-siegħa, jekk wieħed jassumi li l-għoli ta’ sħaba huwa ta' madwar  2,500 pied, ix-
xita tieħu ftit aktar minn 2 minuti biex tilħaq l-art. Ix-xjentisti jgħidu li jeżistu 4 tipi ta’ 
qtar u 4 tipi ta’xita. L-Erba' Tipi ta' Xita. Il-moviment ta' mases ta' arja sħuna u kiesħa 
relattivi għal xulxin huwa primarjament responsabbli għal-tipi ta’ xita differenti li 
jseħħu madwar id-dinja. Uħud minn dawn il-movimenti tal-arja huma lokalizzati, xi 
wħud minħabba t-topografija tal-art u xi wħud minħabba l-irjieħ planetarji staġjonali. 
 
Xita konvenzjonali: L-arja naturalment togħla meta tisħon, u tiksaħ meta tilħaq 
elevazzjonijiet ogħla. Arja friska ma tistax iżżomm umdità daqs arja sħuna, sabiex l-
umdità tikkondensa fis-sħab li hu magħruf bħala cumulus. Eventwalment, is-sħab isiru 
tant mgħobbija bl-umdità li x-xita tibda taqa’. Dan jista' jiġri fuq l-art jew l-ilma 
sakemm tkun preżenti l-umdità. Meta jiġri fuq oċeani tropikali, fejn l-arja hija saturata 
bl-ilma, sħana intensa tista' tikkawża kurrenti qawwija. Il-kombinazzjoni tar-riħ u l-
umdità tista' toħloq maltempata tropikali jew uragan. 
 
Xita orografika: Meta l-arja mgħobbija bl-umdità tiltaqa' ma' firxa ta' muntanji, l-arja ‘l 

fuq tiżdied. Hija tiffriska aktar ma titla ‘l fuq, u b’kekk l-ilma mill-arja jikkondensa u 

tinħoloq ix-xita. Jekk it-temperatura tkun kiesħa biżżejjed, il-preċipitazzjoni taqa' bħala 

borra.  

Xita frontali: Il-laqgħa ta 'massa kbira ta' arja kiesħa ma’ massa kbira ta' arja sħuna 

tissejjaħ front. Din toħloq turbulenza. L-arja sħuna togħla fuq l-arja kiesħa u tifforma 

sħab kbar meta tiksaħ u l-umdità tikkondensa. Normalment iseħħu maltempati bis-

sajjetti, u dawn jistgħu jdumu minn ftit minuti għal siegħa jew aktar.  

Xita monsunali: It-taħlita  tas-sħana tax-xemx u r-rotazzjoni tad-Dinja toħloq faxxa ta' 

irjieħ ta’ Lvant. Dawn l-irjiħat jonfħu s-sena kollha, iżda dawn jibdlu d-direzzjoni mal-

istaġuni. Din il-bidla staġjonali hija responsabbli għax monsuni li jaqgħu fl-Indja, fix-Xlokk 

tal-Asja u f'postijiet oħra. 

Agħmel, xita, agħmel ħalli jikber il-ħaxix  

il-ħaxix nagħtuh lill-mogħża  u l-mogħża ttina l-ħalib.  

Tlift ir-raġel tiegħi Paul tlett snin ilu bil-marda tal-kanċer. 

Għalija u għal uliedi kienet iebsa t-telfa tiegħu.  Bdejt 

nipprova nibqa’ għaddejja b’ħajti billi erġajt rittornajt lura 

għax  xogħol u komplejt bil-ħajja ta’ kuljum.  Imma f’ Diċembru miet missieri wkoll 

tmien xhur biss wara  Paul. Mingħalija li kont nista nerġa’ nkompli b’ħajti imma kienet 

wisq kbira l-firda.   Bdejt inħossni waħdi u bla ħbieb u bdejt nikrolla.   

Uliedi nkoreġġewni nibda nattendi il-grupp tar-romol  Minus One. Ċempilt u kellimt lil-

Victor u ddeċidejt li nattendi għall-ewwel laqgħa f’Novembru.   Il ġimgħa wasal u mort u 

kif dħalt mill-ewwel laqgħuni qishom kienu ilhom jafuni u ma ħasejtnix waħdi.  

Nhar ta’ ġimgħa nistennih b’ħerqa kbira għax mhux talli jkollna xi mistieden speċjali li 

jkellimna fuq xi suġġett interessanti imma wara l-laqgħa nqattgħu ftit ħin flimkien 

ngħidu kelma u nieħdu kafè u xi ħaġa tajba li xi kultant tkun imsajjra minn xi membri 

stess. Normalment imbagħad wara l-laqgħa, nerġgħu noħorġu xi mkien ieħor fejn 

nkompli ngħidu  kelma bejn il-ħbieb.  Illum il-ġurnata għamilt bosta ħbieb mill-grupp u 

mmorru tajjeb flimkien fejn anki niltaqgħu flimkien fil-weekends. Dan il-grupp jgħinek 

sabiex ma tħossokx waħdek. Il-laqgħat dejjem ikunu nteressanti u titgħallem xi haġa 

żgur. L-attivitajiet ikunu sbieħ ukoll.  Bis-sapport ta’ xulxin ħajjitna ma baqgħetx dejjem 

imdejjqa imma erġajna bdejna ngħixu. Dan ma kienx ikun possibbli għalija l-ewwel 

waħda li kieku ma bdejtx nattendi l-Minus One, grupp  li qed jagħmel tant ġid għalina r-

romol. 

 

Bernadette Zammit 

JIKTBU L-MEMBRI 


