
Ħbieb, 

Waħda mill-kelmiet l-aktar popolari madwar id-dinja, hija l-kelma kompromess jew 

kompromessi. Kollha kemm aħna meta konna qed nikbru kellna nilħqu xi kompromess 

mal-ġenituri tagħna l-aktar fuq il-ħin tad-dħul lura d-dar speċjalment is-sibt filgħaxija 

wara xi lejla d-disco jew xi date. Jien kont irrid nidħol fis-sagħtejn ta’ filgħodu u l-

ġenituri riduni nidħol f’nofsillejl. Ilħaqna kompromess u bdejt nidħol fis-siegħa ta’ 

filgħodu. Ċedew biċċa huma u ċedejt biċċa jien. 

Min jaf kemm il-kompromess ieħor kellna nilħqu f’ħajjitna, kemm fuq ix-xogħol u 

kemm fiż-żwieġ. 

Però hemm ċerti valuri li jien mhux lest nilħaq l-ebda kompromess fuqhom. 

Ir-rispett personali- Ikun min ikun, ħadd m’għandu d-dritt li jġiegħlek tħossok li ma 

tiswa xejn. Int għandek tgawdi l-istess rispett bħal u daqs ħaddieħor. 

Dak li temmen fih- Qatt taħbi dak li temmen fih sabiex togħġob lil xi ħadd speċjalment 

fejn jidħol reliġjon. Int tirrispetta t-twemmin ta’ ħaddieħor u ħaddieħor jirrispetta dak li 

temmen fih inti. 

Onesta-Integrita u Lealtà- M’hemmx kompromessi fuq il-verità, tipprova qatt li sabiex 

jgħidu “kemm hu tal-ġenn” tmur kontra l-valuri tiegħek. F’kull ma tkun qiegħed 

tagħmel f’ħajtek, kun integru hu x’inhu l-irwol tiegħek. Jgħidu li l-lealtà hija waħda mill-

akbar valuri li għandu l-bniedem, qatt ma għandek titlef il-lealtà lejn persuni sabiex 

tipprova takkwista l-lealtà ta’ oħrajn biex tingħoġob. 

L-umanità tiegħek- Aħna li qegħdin fil-volontarjat allaħares nitilfu l-umanità tagħna. 

Anke jekk għandek x’tagħmel tgħid qatt le għall-għajnuna.  

Id-dixxiplina u s-sigurtà personali- dak li għandek tagħmel, għamlu, mad-dixxiplina 

m’hemmx kompromessi. Sib il-ħin u għamel dak li hu ta’ ġid għalik u għal ta’ 

madwarek.  

Ħajtek hija importanti, tajjeb li tkun bieżel imma mhux a skapitu ta’ saħħtek. Ħu ħsieb 

tiegħek innifsek u ta’ ħaddieħor għax mas-saħħa m’hemmx kompromessi. 

Il-ferħ u l-emozzjonijiet tiegħi- Il-ferħ ma jiġix mix-xejn, bħal ħafna affarijiet oħra trid 

taħdem għalih. Wara ħafna tbatija sabiex tilħaq l-għanijiet tiegħek fil-ħajja li jwassluk 

għall-ferħ, tissugrax kollox, mal-ferħ m’hemmx kompromessi. Tħalli lil ħadd itelfek il-

ferħ. L-emozzjonijiet huma parti ntegrali minn ħajjitna, aħna r-romol nafu sew xi 

jfissru. Qatt tiġi f’pożizzjoni li jkollok tarmi l-emozzjonijiet tiegħek. Emmen fik innifsek. 

Jiena ċert li intom għandkom affarijiet oħra li mhux lesti li tilħqu kompromess 

fuqhom. Min jaf, forsi għad niddiskutuhom waqt xi laqgħa meta nerġgħu nibdew 

niltaqgħu. 

Victor 
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Kompromess ma’ missieri. 

Missier illejla ħiereġ naqra   Bl-argumenti sejrin noqogħdu  

Għaliex fl-aħħar għandi date   Tgħid x’ġej? Kif se nispiċċa?  

Idħol orqod, toqgħodx tistenna  Kuntent fis-siegħa ta’ filgħodu?  

Illejla bomba, yessssss għabbejt.  Ejja fl-aħħar ċeda biċċa.  

 

 

Ma tarax li nidħol f’nofsillejl   Mhux sejjer nixrob u nitbellah  

Taf li se tqabbadni stress?   Isa ħi, ħareġ permess?  

Nittama li nidħol għas-sagħtejn   Missier, kollox l-istess se jibqa’   

Mhux aħjar nilħqu kompromess?  Niggarantilek jiena stess.  

 

Fil-ħajja dejjem l-istess 

Ejja nilħqu kompromess. 

Victor 



Misteri. Jeżistu misteri storiċi li qatt ma jistgħu jiġu solvuti. Xi kultant, dan għaliex il-

materjal rilevanti ntilef jew inqered biż-żmien jew għax xi ħadd ħaseb li hekk kien 

hemm bżonn. In-nuqqas ta' tweġibiet jagħmel biss dawn l-enigmas aktar intriganti.  

Llum se nagħtu ħarsa lejn 4 misteri oħra ferm popolari. 

Jack the Ripper 
Fl-1888, Jack ir-Ripper qatel mill-inqas ħames nisa f' Londra, u mmutila ġisimhom. 
Għadd ta' ittri, li suppost kienu mir-Ripper, intbagħtu lill-pulizija bl-isforzi tal-uffiċjali 
biex isibu r-Ripper. (Jekk xi ħadd minnhom kienx attwalment miktub mill-Ripper hija 
kwistjoni ta’ dibattitu fost l-istudjużi.) L-isem "Jack the Ripper" ġej minn dawn l-ittri. 
M'hemmx għalfejn ngħidu li r-Ripper qatt ma nstab, u matul is-snin, għexieren ta' nies 
kienu kandidati possibbli. Ktieb riċenti ssuġġerixxa li mara jisimha Lizzie Williams kienet 
ir-Ripper, għalkemm esperti oħra tar-Ripper xeħtu dubju fuq din it-teorija. Jidher 
improbabbli li l-identità vera tar-Ripper qatt ma tista tkun magħrufa.  
 

X’sar minnu Jimmy Hoffa? 
Il-mexxej tal-union magħruf għall-involviment tiegħu fil-kriminalità organizzata 
sparixxa fil-Kontea ta ' Oakland, Michigan, fit-30 ta' Lulju, 1975, u issa huwa preżunt li 
huwa mejjet. L-identità tal-qattiel tiegħu u l-post ta' fejn jinsab ġismu huma misteri 
kontinwi. Il-Pulizija u l-antropoloġisti forensiċi fittxew numru ta' siti f' Detroit u fil-
Kontea ta' Oakland forsi jsibu xi ħjiel. 
Teorija popolari waħda kienet li l-ġisem ta' Hoffa kien midfun taħt il-Giants Stadium fi 
New Jersey. Madankollu, din it-teorija ġiet abbandunata wkoll. L-identità tal-qattiel 
tiegħu wkoll mhijiex ċara. Qabel mewtu fl-2006, Richard "The Iceman" Kuklinski li kien 
hitman, sostna li qatel lil Hoffa u ddampja ġismu ġo skipyard. Awtur jismu Philip Carlo 
żar lil Kuklinski fil-ħabs qabel miet u kiteb ktieb dwar il-konfessjonijiet ta' Kuklinski. 
Wara li l-ktieb ħareġ numru ta' uffiċjali tal-pulizija xeħtu dubju mal-medja fuq il-
konfessjoni fl-intervisti. Hekk kif jgħaddu s-snin, jidher dejjem aktar improbabbli li l-
fdalijiet ta 'Hoffa qatt jinstabu.  
 

Min qatel lil JFK? 
Dan huwa probabbilment l-akbar misteru fl-istorja Amerikana li qatt mhu se jiġi solvut. 
Fit-22 ta’ Novembru, 1963, il-President John F. Kennedy inqatel f'Dallas minn Lee 
Harvey Oswald (għalkemm xi wħud jispekulaw li ma kienx l-uniku wieħed li spara). 
Nhar l-24 ta’ Novvembru, 1963, qabel ma’ Oswald seta' jgħaddi ġuri, Oswald inqatel 
mis-sid ta' nightclub Jack Ruby. Ruby miet b'kanċer tal-pulmun fit-3 ta' Jannar, 1967. 
 
L-ispjegazzjoni l-aktar aċċettata hija li Oswald qatel lil JFK waħdu u Ruby qatel lil 
Oswald minn jeddu. Il-motivazzjoni ddikjarata ta' Ruby kienet li jevita lil Jacqueline 
Kennedy l-iskumdita u l-imbarazzament li tisma’ x-xhieda ta’ Oswald.  

Madankollu għad hemm għadd sinifikanti ta' storiċi professjonali, flimkien ma' ħafna 
dilettanti, li ma jaqblux ma' din l-ispjegazzjoni u mill-mewt ta' JFK, tressqu bosta 
spjegazzjonijiet alternattivi mill-istoriċi u d-dilettanti. Minħabba li huwa improbabbli li 
tidher evidenza ġdida sinifikanti, probabbilment qatt ma jintlaħaq kunsens ġenerali.   
 
Atlantis 
Fir-raba' seklu qabel Kristu, il-filosfu Grieg Plato qal storja dwar art bl-isem ta' Atlantis  
li kienet teżisti fl-Oċean Atlantiku u li fi żminijiet preistoriċi suppost kienet rebħet 
ħafna artijiet mill-Ewropa u l-Afrika. Fl-istorja, l-Atenjani preistoriċi ġġieldu kontra l-
Atlantiċi f' kunflitt li jispiċċa b’Atlantis li tisparixxi taħt il-mewġ. 
 
Filwaqt li l-ebda studjuż serju ma jemmen li din l-istorja hija litteralment vera, xi wħud 
spekulaw li l-leġġenda setgħet ġiet ispirata, parzjalment, minn avvenimenti reali li 
seħħew fl-istorja Griega. Possibbiltà waħda hija li ċ-ċiviltà Minoan  (kif itissejjaħ issa), li 
ffjorixxiet fuq il-gżira ta' Kreta sa madwar 1400 qabel Kristu, setgħet inspirat l-istorja 
tal-Atlantis.  
 
Għalkemm Kreta tinsab fil-Mediterran, u mhux fl-Atlantiku,  l-insedjamenti ta' Minoan 
sofrew ħsarat konsiderevoli matul l-eruzzjoni ta' Thera, vulkan fil-Greċja. Barra minn 
hekk, l-arkeoloġisti sabu li l-Minoans eventwalment ingħelbu jew ġew sfurzati 
jingħaqdu ma' grupp ta' nies imsejħa l-Mycenaeans, li kienu bbażati fuq il-Greċja 
kontinentali. Huwa improbabbli li dan id-dibattitu qatt jiġi solvut bis-sħiħ. 

Jum il-Missier. Dan huwa jum fil-kalendarju li hu maħsub biex jiġi ċċelebrat l-irwol tal-

missier fil-familja f’din is-soċjetà’ mimlija jiem ta’ tifkiriet li ngħixu fiha. Pero huwa 

jum ieħor li jnissel fina r-romol ċerta niket. Jum ieħor li jiskatta fina bosta memorji. Ir-

romol nisa dan il-jum ifakkarhom żgur aktar minn qatt qabel f’min tilfu, f’missier 

uliedhom. Jekk tkun għadek fil-bidu li ormolt se tħoss aktar il-firda. Biex inkun onest, 

dawn il-jiem qatt ma kienu l-favoriti tiegħi, dejjem ħassejt li r-rispett għandu jkun is-

sena kollha, imma almenu darba f’sena niftakru f’missierna u napprezzaw aktar l-irwol 

tal-missier.  Kemm nixtieq li għad għandi l-possibilita li mmur għand missieri għal xi 

parir. Kien l-idolu tiegħi, mingħandu rajt imħabba biss. 

Inħoss li huwa jum li ma jgawdix l-istess popolarità’ bħal jum l-omm. Forsi żbaljat 

imma jien hekk naħseb. Nixtieq nagħmel kuraġġ lil dawk ir-romol nisa li din is-sena se 

tkun l-ewwel waħda mingħajr l-irġiel tagħhom. Naf li se tkun iebsa. Kuraġġ. Nixtieq 

minn qalbi nagħti jum il-missier mimli paċi u mħabba lill-missirijiet kollha speċjalment 

lill-membri tagħna. 
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