
leħħ 

il-Malti 

Folja elettronika b’tagħrif lingwistiku, ortografiku, grammatikali u kulturali 

dwar il-lingwa Maltija maħruġa mid-Dipartiment tal-Malti fi ħdan il-Kulleġġ San 

Injazju sabiex il-lingwa tagħna tingħata l-valur li jistħoqqilha. Kull suġġeriment 

u/jew diffikultà huma ġentilment milqugħa fuq lehhilmalti@gmail.com 

Kif beda ismu...  ĦAL QORMI 

L -oriġini tal-isem ta’ Ħal Qormi mhux daqshekk ċert. Iżda nafu li dan l-isem huwa antik u jmur lura lejn is-

sena 1417 meta nsibuh dokumentat għall-ewwel darba f’roster tal-għassa ta’ membri tad-Dejma li kienu 

jgħassu x-xtut kontra xi nżul mill-Misilmin. L-isem Qormi jew Curmi ġej mill-kelma Cherem jew Carmi li tfisser 

dielja. Hekk tfisser ukoll il-kelma Semitika Qarm. Oħrajn jgħidu li dan l-isem ġej minn kelma Griega li tfisser 

konkorrenza ta’ ilma. Dan jista’ jkun peress li Ħal Qormi huwa mibni f’wied u għalhekk l-ilma tal-għoljiet jinżlu 

fih. Jingħad li peress li Ħal Qormi qiegħed fil-livell tal-baħar, hemm ħafna ilma ġieri taħt l-art tiegħu. 

I l-motto ta’ dan ir-raħal huwa Altior ab Imo jew Nogħla mill-Baxx. Dan ir-raħal kien magħruf ukoll bħala 

Casal Fornaro minħabba l-għadd kbir ta’ fran li kellu u li għadu hekk sal-

lum. Ħafna minn dawn il-fran kienu jaqdu lill-bereġ tal-Kavallieri tal-Belt. 

D an ir-raħal hu magħruf ukoll bħala Città Pinto minħabba li l-Gran 

Mastru Emanuel Pinto de Fonseca, li kien il-25 Gran Mastru ta’ Malta, 

ta ismu u l-emblema tiegħu lil dan ir-raħal fil-25 ta’ Marzu 1743. Kien dan il-

Gran Mastru li bena l-imħażen tal-Port il-Kbir, magħrufa llum bħala l-Valletta 

Waterfront, kif ukoll waqqaf l-Università ta’ Malta li għadha sal-lum iġġib l-

emblema tiegħu. It-tribuna tal-Gran Mastru Pinto 
f’Ħal Qormi 

Taf xi 

jfissru 

dawn? 

Din tirreferi għal min 

hu kwiet ħafna u ma 

tantx jitkellem. 

Għalhekk meta ngħidu 

kutu kutu, qrunu f’butu 

nkunu qed nirreferu għal 

xi ħadd kwiet jew sieket iżda li 

jkun jaf jew qed ifixkel minn taħt. 

KUTU  

Pjanta li 
tintuża 
bħala 
addittiv 
li jagħti 
togħma itjeb lill-kafè jew 
inkella tingħata bħala għalf lill-
annimali. F’nofs is-seklu 
għoxrin iċ-ċikwejra kienet 
tinbiegħ f’pakketti u magħhom 
kienet tingħata santa biex 
tħajjar iktar lix-xerrej. 

MATMURA  
Nom mimmat li jfisser post taħt 
l-art fejn jinħażen il-qamħ u 
affarijiet oħra tal-ikel. L-isem ġej 
minn Matmata li huwa post fid-
deżert tat-Tuneżija fejn tgħix 
komunità ta’ bdiewa li jgħixu fi 
djar sempliċi imħaffra taħt l-art. 
Hemm huma wkoll jaħżnu kull tip 
ta’ ikel. 

Ħajt oħxon jew doblu 
li ħafna drabi jkun fil-
pedament tad-djar. 
Il-ġurdien tal-imramma 
jissejjaħ hekk għax huwa 
jgħix f’toqob li jkun 
hemm f’dawn il-ħitan. 

MRAMMA  

Ċ
IK

W
E

JR
A

 

Il-qalba jew il-parti 

ratba ta’ ġewwa tal-

ħobż. Hawn min 

jippreferi jiekol din u 

jwarrab il-qoxra. 

LBIEBA  
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