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Jekk il bidwi jieqaf isaqqi l-pjanta tul dawn il

ħafna mill-proponimenti li nkunu għamilna

-ħames snin, din tmut. F'dawn is-snin, taħt il-

fil-bidu tas-sena ikunu diġa bdew jintnesew.

ħamrija, din tkun qed tifrex u tkabbar l-

F'din il ħarġa tan-newsletter nixtieq nir-

għeruq tagħha, biex dawn isostnuha għal

rakkontalkom ġrajja ta' żgħażugħ li bħal

meta din tikber f'daqqa. Biex tikber il-bidwi

ħafna minna ma tantx kien irnexxilu jżomm

irid jieħu paċenzja u jibqa' jipperseverha.

mal-proponiment tiegħu.

Kull qatra ilma tagħmel differenza, w kull

ĦSIEB TAL-EDITUR

tarġa li titla' f'ħajtek tagħmel impatt. Int taf li
ma tkunx qed tara d-differenza w l-għeruq
taħt il- ħamrija, iżda il-bidla xorta tkun

ta' qabel. Xejn ma kien inbidel f'ħajtu, kien
għadu l-istess persuna, bl-istess problemi u
difetti. Kien beda jaqta' qalbu, u għalhekk
iddeċieda li immur jitkellem ma rabbi, li kien
joqgħod fit-tarf tar-raħal. Ir-rabbi, wara li
sema` liż-żgħażugħ staqsih, “Taf kemm iddum biex tikber qasba tal-bambù? Tul lewwel sena, il-qasba li tkun għada pjanat
żgħira tiġi misqija u fertilizzata u xejn ma
jiġri. Tiġi misqija u fertilizzata sena oħra. U
oħra, oħra w oħra w xorta tkun għadha pjanat
żgħira. Imbagħad fil-ħames sena, fi żmien
sitt ġimgħat din tikber daqs l-ikbar siġra,
madwar 90 pied”. “Allura kemm iddum biex
tikber?”, reġa' staqsa r-rabbi. “Sitt ġimgħat,”
wieġeb iż-żgħażugħ. “Hemm hu l- iżball
tiegħek, din tieħu ħames snin.
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tagħtina d-dinja moderna, naħsbu u nipprekar fir-riżoluzzjonijiet li kien għamel is-sena

____________________

qiegħda issir.”

fil-ħajja magħġġla ta’ kuljum u l-istampa li
Kien jinsab vera imdejjaq u qalbu sewda, fta-

F’din il-ħarga

tendu li kollox jiġi f'daqqa u mix-xejn. Kemm
indaħħlu idejna fil-but, inħallsu w lesti. U
naqtgħu qalbna mal-ewwel ftit maltemp jew

Il-Ġebel tal-Kilwa
__________________
Programm għal
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_____________________

meta inqabblu ruħna ma ħaddieħor.Xi drabi
wkoll ma napprezzawx ix-xogħol li jieħdu
dawk ta madwarna meta insibu kollox lest, lpaċenzja li jieħdu bina l-ġenituri tagħna, w limpenn wara kull laqgħa w attività li tittella'
min sħabna.
Ejjew mela ningħaqdu biex flimkien napprezzaw dak li għandna… nifirħu b’dak li jkollna
u mhux qatt ma nkunu kuntenti. Fuq kollox
nippruvaw inħallu lil Alla jkun il-forza f’ħajjitna, l-ispalla li nserrħu fuqha fit-taqlib talħajja u l-ħarsa ħelwa fil-mument tat-tbatija.
Alla lanqas lill-għasfur jew insett ma jinsa….
Taħseb li qatt jista` jinsa lilek?

Mill-pinna ta’ Chris Farrugia

Ritratti u Birthdays

April-Ġunju 2012 | Paġna 2
Niltaqgħu ma’ ...

Illum nixtieq naqsam magħkom esperjenza ta’ żagħżugħ ta’ 29
sena, twieled fl-14 ta’ Novembru u hu l-ikbar fost tlett ulied,
iben Anne u Paul Galea. Għex fl-inħawi ta’ St. Andrews u fl2002 dan iż-żagħżugħ hekk fuq ruħu, gradwa mill-Univerista’
ta’ Malta, fil-Kummerċ. żagħżugħ normali Malti li dejjem kellu
ħolm sabiħ għal ġejjieni u futur aħjar.
Imma għal Robert, dan ma kienx kollox. Meta beda jikber,
Robert beda jħoss li il-ġenituri ma kinux biss dawk in-nies li
qatt ma jagħmlu żbalji. Meta għalaq 14-il sena, beda it-triq għan-niżla fejn ħass li ma kienx aktar kapaċi jaċċetta aktar
lilu nnifsu, in-nies ta’ madwaru ma setgħux jifhmuh u ħassu waħdu. Beda jħoss li ġo fih kien hemm gwerra interna li
ħadd ma’ setgħa jgħinu u jifhmu. Ġo fih nibtet ribeljoni, għax kien għejja jisma’ in-nies ta’ madwaru jgħidu li ma’ hu
kapaċi għal xejn. Robert kien jillatika wisq mal-ġenituri tiegħu … ma kienx jaf fejn hu f’ħajtu. Peress li kien għadu
żgħir, il-ġenituri ta’ Robert kienu jagħtuh ħin biex jidħol id-dar minn Paceville. Hu kien jidħol f’dak il-ħin, imma
hekk kif kien jidħol u jkun jaf li l-ġenituri tiegħu raqdu; kien joħroġ ’il barra minn ġot-tieqa; biex żgur igawdi. Beda
jixrob aktar milli jiflaħ u spiċċa jagħmilha ma’ kumpanija ta’ nies ħafna akbar minnu. Beda jixrob, ippejjep, u
jagħmel minn kollox biex in-nies ta madwaru jaċċettawh u jkun il-persuna cool li kulħadd jammira. Robert wkoll
beda jisraq biex in-nies jagħtuh l-attenzjoni. B’dan kollu sar it-trouble maker tal-post. L-Uniċi nies li baqgħu
madwaru kienu nies ribellużi li kienu jkollhom x’jaqsmu mad-drogi fl-iskola, bullies iġorru is-skieken fil-basktijiet
tal-iskola u jaqalgħu kull tip ta’ inkwiet!

Hu beda l-ħajja ta’ ribeljoni, rabja kbira li waslet biex jabbanduna lil familja tiegħu. Meta għalaq 16-il sena, il-ħajja
ta’ Robert marret għall-agħar tant li waslet biex jgħix ħajja kollha gideb u anke aktar tard mimlija vjolenza. Irrelazzjoni mal-familja tiegħu kienet kważi ineżistenti u il-gideb baqa’ jiżdied aktar u aktar; tant li kellu jissakkar
ġewwa daru għax sħabu għeddewh li joqtluh jekk jarawh. Dakinhar ma sabuhx lil Robert imma sabu lil ħabib tiegħu
u spiċċaw infexxew fih. Minn dak iż-żmien Robert ħassu li ma kienx aktar kapaċi iqum fuq saqajh. Xi ħaġa fih kienet
tiddisprezzah u xtaq jinbidel, ma kienx kuntent b’dak li kien. Kien jibki biex itemm ħajtu, ma riedx jgħix aktar.
Darba minnhom ħabib tiegħu stiednu biex immur laqgħa fuq il-World Youth Day. L-ewwel reazjoni kienet ‘Le’, imma
fl-aħħar iddeċieda li ma kien ser jitlef xejn billi jmur. L-importanti li joħroġ mid-dar. L-ispeaker iddiskriva lil Ġesu’
bħala ħabib, u Robert induna li qatt ma kien ħaseb fuqha din il-ħaġa. Hu ried biss ħbiberija sinċiera. Mar id-dar imħawwad aktar milli kien u kellu bżonn li jitkellem ma xi ħadd, imma ħaseb: “Ma’ min ser nitkellem? Nitkellem ma’
Alla li suppost hu ħabib tiegħi?” Ressaq siġġu u qal “Ġesu’ poġġi!’’.Għall-ewwel beda iħossu iblah jitkellem ma’
siġġu vojt, imma kien iddisprat biex jitkellem ma’ xi hadd u beda jitkellem u jitfaħ qalbu ma’ Ġesu’ li għalih dak ilħin kien bil-qiegħda fuq is-siġġu izommlu kumpanija.
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Beda jagħmilha kuljum, u hemm beda jitgħallem jitlob. Beda jimmaġina li Ġesu’ kien qiegħed bil-qiegħda ħdejh u
aktar ma’ jgħaddi żmien, aktar beda jħossu aħjar. Aktar ma’ beda jitlob, aktar beda jitkellem u jiftaħ qalbu ma’ dan
Ġesu’ li kien bil-qiegħda fuq is-siġġu. Fl-immaġinazzjoni tiegħu Robert ra lil Ġesu’ jibki u qallu: “Immisek tistħi
tibki int, jiena immisni nibki!” Robert induna li dan Ġesu’ qieghed jibki ghax tassew kien Iħobbhu. Apparti il-ħajja
ribelluża li kellu, apparti il-mibegħda li kellu, Ġesu’ xorta kien bil-qieghda ħdejh fuq dak is-siġġu. Robert beda jiddispjaċih għal kull ma’ għamel. Beda iħares lejn id-dinja b’lenti differenti u jaċċetta hu min hu verament!
Robert beda jimxi wara Ġesu’, isir jafu aktar u peress li dejjem kien iħobb il-mużika, beda jikkomponi u jikteb
mużika għal Ġesu’. Qatt ma ried isir qassis, imma f’dan il-punt ta’ ħajtu, Robert mar l-Italja fejn sab qassis ħabib
kbir tiegħu, li għenu jiskopri il-vokazzjoni tiegħu. Robert għaraf is-sejħa li għamillu dan Ġesu’ u ġie lura Malta fejn
daħal is-Seminarju. Irrikordja CDs u ħafna mużika għal din il-persuna li tant saret għal qalbu. Robert mar l-Awstralja
parti mis-sena barra tas-seminarju fejn kulħadd kien jammirah għal mod li kellu kif jesprimi l-imħabba ta’ Ġesu’, u li
avolja kien ribelluż u għadda minn tant affarijiet, l-Imħabba ta’ Ġesu’ ma naqset qatt. Beda jkanta u jgħid l-esperjenzi
tiegħu kullimkien.
Fr Robert Galea, ġie ordnat Saċerdot f’Ottubru tal-2010, fejn għażel biex
ikun qassis ġewwa l-Awstralja. Fr Robert apparti il-ħafna, kanta fil-World
Youth Day f’Sydney, fil-ħabs, skejjel u knejjes. Dan l-istess żagħżugħ issa
tbiddel u sar persuna differenti li jħobb tassew lil Ġesu’ għax verament kien
sabu f’ħajtu permezz tat-talb. Ma baqax dak iż-żagħżugħ ribelluż, imma sar
persuna differenti għal kollox. Jiena hawnhekk ser nagħlaq l-artiklu tiegħi
billi ngħidilkom li qatt m’għandkom taqtgħu qalbkom issiru tafu min hu
dan Ġesu’.Nassigurakom li Huwa persuna u ħabib sinċier li int min int u
inti x’għamilt f’ħajtek, xorta jibqa’ Iħobbok!

Mill-pinna ta’ Kimberly Muscat

April-Ġunju 2012 | Paġna 4
Il-Mużika

Żgur li kull wieħed u waħda minna, matul il-ġurnata jisma’ biċċa mużika. Il-mużika hija ħaġa li l-bniedem ma jistax jgħix

dik klassika, dik romantika, dik moderna u tipi oħra. Madwar id-dinja kollha, eluf ta’ nies jattendu għal kunċerti minn gru
min nies professjonali. Kull ġens u kull razza ħalqu l-mużika tagħhom, il-mużika folkloristika. Kull ġens u razza għandha

mezz ta’ komunikazzjoni ta’ ħsibijiet u idejat. Biss, dan il-fenomenu, li sar hekk integrali mal-ħajja tagħna l-bnedmin, min

L-ewwel mużika li ġiet ispirata f’moħħ il-bniedem, żgur li waslet permezz ta’ l-elementi tan-natura: ir-riħ, ir-ragħad, it-tfa
lill-bniedem u l-bniedem ried li jaħkimhom. B’hekk insibu li l-ibgħad missirijietna bdew jirriproduċu l-ħsejjes li kienu jix

għadha kif ħalaqha Alla. Naraw bl-infieħ tagħhom fi zkuk vojta, f’bebbux u fi qrun ta’ annimali, infetħet it-triq għall-istru
għall-istrumenti tal-korda u li mill-ġlud ta’ l-animali, mill-ġebel u mill-metall ħalqu l-istrumenti tal-perkussjoni.

Honey Bee

Ninsabu fix-xahar ta' Marzu w l-istaġun sabiħ tar-Rebbiegħa daqt magħna. Il-ġurnata diġa` bdiet titwal, ix-xita w l-maltem

u Frar, bosta pjanti tar-Rebbiegħa issa bdew iwarrdu. Fost dawn il-pjanti nsibu wħud selvaġġ

l-Iris u l-Ward fost oħrajn. Iżda biex dawn il-pjanti jagħmlu l-frott u wara ż-żerriegħa j

In-Naħla ta' l-Għasel tlaħħaq id-daqs massimu ta' 1.4 ċm. Hija speċi ta' nsett soċj
inkella f' toqob fil-ħitan. Kull kolonja tikkonsisti f' Reġina waħda (li

diema (li huma nisa sterili). Ir-Reġina tbid diversi bajd, w

In-Naħal tal-Għasel huma nsetti ferm importanti għal pajjiżna, għalie

mill-btir (nectar) li jipproduċu l-fjuri, waqt illi x-xemgħa tiġi prodotta m

żminijiet imgħoddija jingħad li Malta kienet ċentru importanti fil-pro

hekk meta tmorru xi hike jew tagħmlu picnic fil-kampanja w ta

Il-Hbiberija

Ħbieb, kelma sempliċi ħafna, vera? Kulħadd b’xi mod qal dil-kelma xi darba jew oħra. Min huma sħabek? Qabel kont

titkellem ukoll. Issa? Issa naħsibha ftit differenti. Issa naf li l-ħbieb veri huma dawk in-nies li jmissulek qalbek. Tista tq

dawk ikunu l-isbaħ siegħat ta’ ħajtek. Għaliex? Għax tkun ma’ dawk li għalik iffisru ħafna. Huma dawk in-nies li magħho

ta’ ħajtek. Ħbieb ta’ vera ma jiġudikawkx u qatt ma jgħidulek biex tinbidel. Jaċċettawk INT KIF INT! Il-ħbiberija hija ħaġ

ma jirnexxilu jgħix mingħajrha. Il-ħbieb huma dawk li jisimawk u jofrulek l-għajnuna, dawk li joħolqu tbissima fuq xoftej
bis-sempliċita’ tagħhom jgħinuk tirrealizza li mintix WAĦDEK!

Ħbiberija sinċiera illum diffiċli issib, jekk sibtha ibża’ għaliha, għożża u tħalliha QATT titlaq. Aqsamha mal-oħrajn u offr
għad ma kellhomx l-opportunita’ li jesperjenzawha.

“True friends are those who see the hurt in your eyes, when everyone else is fooled by your smile”.
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x mingħajrha. F’kull ġurnata, fuq il-mezzi tax-xandir tisma’ l-mużika ta’ għamla differenti,

uppi, orkestri, baned u għal spettakli kbar mużikali, bħal opri, operetti u balletti, imtellgħa
l-melodiji marbuta magħha. Il-mużika li hi rifless sħiħ ta’ l-emozzjoni tal-bniedem hi

nn fejn kellu l-bidu?

aqqiegħa tas-sajjetta, it-tħaxwix tal-weraq u l-għana tal-għasafar. Dawn il-ħsejjes saħħru

bħu dak li jisimgħu fil-wileġ fuq l-għoljiet u fil-widien, meta d-dinja kienet

umenti tan-nifs. Naraw li mill-qaws, l-ibgħat missirijietna fetħu t-triq

Mill-pinna ta’ Theodora Fenech

mp naqsu filwaqt illi l-ammont ta' ġranet xemxin żdied. Peress illi x-xemx qiegħda tkun aktar qawwija mix-xhur ta' Jannar

ġi bħal ngħidu aħna l-Pepprin, diversi speċi ta' Leblieb, il-Papoġġi w it-Tfief, u oħrajn ikkultivati bħall-ġilji, il-Gladjoli,

jridu jiddakkru permezz ta' l-insetti w fost dawk l-insetti li jdakkru l-fjuri nsibu n-Naħla ta' l-Għasel.

jali w tgħix f'kolonji kbar. Fis-selvaġġ dan it-tip ta' naħal jistabbilixxi l-kolonji tiegħu fi zkuk mejta w vojta tas-siġar
tkun l-unika naħla mara fertili), il-Bgħula (naħal irġiel li l-iskop tagħhom huwa li jgħammru lir-Reġina) u n-Naħal ħad-

waqt illi n-Naħal ħaddiema jmorru jfittxu l-ikel li jista' jkun ferm 'il bogħod mix-Xehda.

ex barra li jdakkru ħafna mill-fjuri jipprovvdulna prodotti bħalma huma l-għasel u x-xemgħa. In-naħal jagħmlu l-għasel

minn glandoli li n-naħal ħaddiema għandhom fuq ħalqhom. It-tnejn huma prodotti ferm importanti għall-bniedem. Fiż-

oduzzjoni ta' l-għasel fid-dinja, infatti l-kelma 'malta' ma tfisser xejn ħlief għasel u ġejja mill-kelma Latina 'Melite'. Għal-

araw in-naħal toqtluhomx, iżda ftakru fir-rwol siewi li dawn għandom fil-ħajja tal-bniedem.

Mill-pinna ta’ Mark Mifsud
(referenzi xjentifici - ‘Wildlife of the Maltese Islands’)

t naħseb li l-ħbieb kienu dawk in-nies li tista’ tidħaq magħhom u

qatta siegħat magħhom, mingħajr ma’ tagħmel u tgħid xejn, imma

om tista’ taqsam sigrieti, tibki, tidħaq u taqsam l-isbaħ żminijiet

ġa stramba għall-aħħar, pero’ hija ħaġa li fid-dinja kollha ħadd

jk, dawk li ikunu ta’ spalla għalik u dawk li

ri l-ħbiberija tiegħek ukoll lil dawk li forsi

Mill-pinna ta’ Rowena Testa
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Michelangelo

Michelangelo Buonarroti (6

Ta’ 74 sena sar is-suċċessur ta’ Antonio da Sangallo bħala

Marzu, 1475 - 18 Frar,

l-perit tal-Bażilika ta' San Pietru. Huwa biddel il-pjanta,

1564), aktar magħruf bħala

bit-tarf tal-punent jiġi mibni skond id-disinji ta’ tiegħu ,u

sempliċiment Michelangelo

l-koppla tigi kompluta wara mewtu b'xi modifika.

kien skultur rinaxximentali
taljan, pittur, perit, poeta, u

Michelangelo, kien wieħed mill-ewwel artisti tal-Punent

inġinier li kellu influwenza

li l-bijografija tieghu ġiet ippubblikata waqt li kien għadu

kbira fuq l-iżvilupp tal-arti

ħaj. Żewġ bijografiji tiegħu ġew ippubblikati matul il-

tal-Punent.

li

ħajja tiegħu;. F’waħda minnhom, dak ta’ Giorgio Vasari,

għamel xogħol ieħor lil

ġie propost li huwa kien fl-għola quċċata fil-kisba ar-

hinn mill-arti, il-versatilità

tistika mill-bidu tal-Rinaxximent, perspettiva li baqgħet

tiegħu f’din id-dixxiplina

valida fl-istorja artistika għal sekli sħaħ. Fil-ħajja tiegħu

kien tant ta’ livell għoli li ta

huwa kien ukoll ta' spiss jissejjaħ Il Divino. Waħda mill-

spiss huwa meqjus bħala

kwalitajiet l-aktar ammirata mill-kontemporanji tiegħu

konkorrent għat-titlu tal-bniedem rinaxximentali ar-

kienet it-terribilità fl-arti tiegħu u is-sens ta' drama.

ketipiku, flimkien ma' sieħbu t-Taljan Leonardo da Vinci.

Kienu t-tentattivi ta' artisti sussegwenti tiegħu li imitaw l-

Minkejja

istil mqanqal u personali tiegħu li imbagħad rriżulta filMatul ħajtu, Michelangelo kien ikkunsidrat bħala l-akbar

mannerism, l-moviment kbir li ġie wara fl-arti tal-Punent,

l-artist ta’ żmienu, u wara mewtu baqa’ miżmum bħala

wara l-Rinaxximent l-Għoli (High Renaissance).

wieħed mill-akbar artisti ta' kull żmien. Numru ta' xogħlijiet tiegħu fil-pittura, skultura, u arkitettura huma fost l-

Fil-ħajja personali tiegħu, Michelangelo kien jgħix ħajja

aktar famużi li jeżistu. Ix-xogħol tiegħu f'kull qasam

sempliċi ta’ bniedem fqir għalkemm kien sinjur mix-

matul il-ħajja twila tiegħu kien u jibqa` prestiġġjuż im-

xogħolijiet li kellu. Kien jiekol sempliċi u ġieli raqad bil-

mens. Meta l-ammont kbir ħafna ta' korrispondenza,

ħwejjeg li kien jaħdem bihom. Dan kollu ma kienx jagħ-

tpinġijiet, u disinji lkoll jittieħed inkunsiderazzjoni,

mlu popolari wisq man-nies, speċjalment għax kien żorr,

joħroġ li Michelangelo huwa l-aħjar artist dokumentat tas

ta’ għalih waħdu u ma jżommx ruħu.

-seklu 16. Tnejn mill-iktar xogħlijiet magħrufa tiegħu, ilPietà u David, kienu skolpiti qabel għalaq 30 sena.

Fis-7 ta’ Diċembru 2007, fl-arkivji tal-Vatikan, ġiet
skoperta tpinġija magħmula bil-ġibs aħmar li turi l-

Minkejja l-opinjoni baxxa tiegħu tal-pittura, Michelan-

koppla tal-basilika ta’ San Pietru. Din turi parti mill-

gelo wkoll ħoloq tnejn mill-aktar xogħlijiet influwenti fl-

pjanta għad-dawra tal-kolonni tal-koppla. Din aktarx

affresk fl-istorja tal-arti tal-Punent: ix-xeni mill-Ġenesi

kienet l-aħħar disinn qabel ma miet fil-1564. Din is-sejba

fuq is-saqaf u l-ġudizzju universali fuq il-ħajt tal-artal tal-

kienet waħda rari minħabba illi huwa kien qered hafna

Kappella Sistina f'Ruma. Bħala perit, Michelangelo kien

disinji qrib it-tmiem ta’ ħajtu.

wieħed mill-pijunieri tal-istil Mannerist fil-Librerija
Laurentiana, li hemm biswit il-knisja ta’ San Lawrenz.

Mill-pinna ta’ Robert M. Zammit
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Il-Ġebel tal-Kilwa

Introduzzjoni:
Il-funzjoni prinċipali tal-kilwa hi li ssaffi d-demm u ma tħallix
prodotti jakkumulaw li jistghu jikkawżaw dannu lil ġisem. Xi drabi
dan il-proċess ifalli, bir-riżultat li tifforma l-ġebla fil-kilwa.
Il-ġebel jista’ jifforma kemm fil-kilwa kif ukoll fil-pajp li jgħaqqad ilkilwa mal-bużżieqa ta’ l-awrina u fil-bużżieqa ta’ l-awrina. Is-sintomi
li jħoss persuna li jkollha l-ġebla jiddependu fuq il-kobor tal-ġebla kif
ukoll fuq fejn tinsab il-ġebla. Normalment il-ġebel jifforma fil-kilwa,
u mbagħad jiċċaqlaq u jkompli jikber meta jeħel fil-pajp li jgħaqqad
il-kilwa mal-bużżieqa.

Sintomi:
L-uġiegħ tal-ġebel tal-kilwa huwa partikolari ħafna, u jinħass fil-ġenb taħt il-kustilji fuq naħa waħda biss. Jigi deskritt
mill-pazjenti bħala l-iktar uġiegħ qawwi li qatt ħassew, xi drabi aktar mill-uġiegħ tal-ħlas. Sintomi oħra jinkludu
tkexkix ta’ bard u deni, dardir u ġieli ukoll remettar kif ukoll demm jew ħruq ma’ l-awrina.
X’jikkawza din il-kundizzjoni?
Din il-kundizzjoni hija komuni ħafna. Jista jkun li persuna tkun ġenetikament predisposta li tifforma l-ġebla, pero jista
jkun ukoll li l-ġebla tifforma minħabba kawzi li m’għandhomx x’jaqsmu mal-ġenetika partikolari ta’ dik il-persuna.

Minn xiex hi maghmula l-ġebla?
L-iktar ġebla komuni hija magħmula mill-‘calcium oxalate’. Din tifforma meta dawn is-sustanzi
jinġabru fil-kilwa u jakkumulaw. Tipi inqas komuni tal-ġebla huma magħmula minn ‘uric acid’,
‘cystine’, ‘ammonium acid urate’, ‘xanthine’ u ‘dihydroxyadenine’. Dawn jiffurmaw meta lpassaġġ ta’ l-awrina jiġi bblukkat u b’hekk l-awrina tibqa fil-buzzieqa għal zmien twil.
X’għandek taġħmel biex tevita l-ġebla:
L-iktar ħaġa importanti li tista tagħmel hi li tixrob bizzejjed ilma, speċjalment fis-sajf, meta l-ġisem kapaċi jitlef ħafna
ilma minħabba s-sħana. F’kaz li l-kawza tal-ġebel tkun waħda ġenetika, hu importanti li wieħed imur għand it-tabib
biex isiru studji fuq it-tip ta’ ġebel li jkun qed jifforma u b’hekk ikun jista jieħu mediċina li tgħin biex il-ġebla ma
tiffurmax. F’dan il-kaz, il-persuna jkollha aktar minn episodju wieħed ta’ uġiegħ tal-ġebla f’ħames snin, kif ukoll ikun
hemm iktar minn persuna waħda fil-familja li tbati mill-istess kundizzjoni.

Mill-pinna ta’ Tania Cardona
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