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wkoll li dan massakru brutali seħħ proprju ﬂ-Ewropa
li ngħixu ﬁha aħna, u mhux
xi mkien ’il bogħod, ngħidu
aħna ﬂ-Afrika.
Qed ngħid hekk bl-ebda
diżrispett jew għax l-Afrika
xi pajjiż speċjali, iżda għax
tinsab ’il bogħod u xi kultant inħossuna maqtugħin
minnu. Dan ﬁlwaqt li niftaħru tant li dawn l-aﬀarijiet
ma jsirux qrib tagħna. Jekk
inħarsu lejn l-istorja dawn
ﬁl-fatt ġraw u ﬂ-Ewropa. Listess aﬀarijiet jiġru ta’ spiss
ﬂ-Afrika u f’kontinenti oħra
madankollu ma nagħtux
kashom. Dan minkejja li xi
kultant ikun hemm dawk
aktar popolari li nisimgħu
bihom iżjed ﬂ-aħbarijiet,

bħal pereżempju l-ġenoċidju
tar-Red Indians ﬂ-Amerka ta’
Fuq u razez oħra indiġeni
ﬂ-Amerika ta’ Isfel, u lAboriġini ﬂ-Awstralja. Kien
hemm ġenoċidji oħrajn
aktar riċenti li ġraw ﬁddisgħinijiet bħal dak ta’
Rwanda, aktar tard tar-Rohingya ġol-Myanmar li ﬁlpassat konna ngħidulha
‘Burma.’
Irridu niftakru wkoll li
dawn il-ġrajjiet koroh jistgħu jerġgħu jiġru ﬁżżminijiet futuri, anke jekk
ngħidu li dawn huma aﬀarijiet li ma jitwemmnux u allura ma humiex se jkunu
tollerati llum.
L-istudjużi
jgħidu
li
ġrajjiet bħal dawn ma jsirux

mil-lum għal għada, iżda
jinbnew u jinħmew bil-mod
il-mod, u jinbtu meta
wieħed jibda joħloq diﬀerenzi bejn il-pajjiżi, in-nies,
il-familji. Tasal f’estrem li lumanità tant twaqqagħha ’l
isfel li n-nies ma jibdewx
jaraw in-nies l-istess, tant li
jibdew jittorturaw u joqtlu
lil xulxin. Il-proċess ta’ dan
kollu hu wieħed sempliċi
meta tidħol ﬁh sew! Kollox
jibda meta wieħed jibda jippreġudika fuq l-ieħor b’tali
mod li jmexxi x-xnigħat bilgħan li jikbru, jittimbrah, u
sussegwentament jinbet ilpreġudizzju u n-nies lanqas
jibqgħu jaraw il-bnedmin
bħala bnedmin. Parti minn
dan il-proċess hu li int tifred

in-nies u l-popli, bħal pereżempju tibni ħajt bejnek u
bejn l-immigranti jew popli
diﬀerenti ta’ nies. Xi ħaġa li
qed jipproponi u jippersisti
fuqha l-President Amerikan
Donald Trump illum il-ġurnata, u li magħha jaqblu xi
gvernijiet Ewropej.
Fuq din il-kwistjoni talħajt hemm żewġ opinjonijiet, għax hemm dawk li ma
jemmnux li jinbena ħajt bejn
ħadd biex tissolva l-problema tal-immigrazzjoni. Permezz tal-bini ta’ dan il-ħajt,
wieħed ikun qed iwaqqa’ lumanità. Dan għaliex tkun
qisek qed tagħlaq bniedem
f’gaġġa
li
ġeneralment
nżommu l-annimali ﬁha.
Fi ġrajjiet bħal dik talOlokawst l-aktar ħaġa xokkanti li nara hija s-silenzju
ta’ min ra dan il-ġenoċidju
jseħħ quddiemu u qagħad
sieket. Dawk li ħallew dawn
l-attroċitajiet jiġru quddiemhom mingħajr ma għamlu
xejn.
Illum
il-ġurnata
għandna noqogħdu aktar
attenti għas-silenzju, kif
semmejt aktar qabel il-ħajt
ta’ bejn l-Amerka u l-Messiku, u li l-poplu qed joqgħod
sieket quddiem din l-idea.
Il-ﬁrda bejn il-popli awtomatikament se ġġib ilmibegħda. Hija l-mibegħda
li wasslet għal dawn l-atti
kriminali kbar li wieħed lanqas jemmen li ġraw f’pajjiżu,
meta llum il-ġurnata joqgħod jirriﬂetti fuqhom.
L-istorja qiegħda hemm
biex tgħallimna, u għalhekk
suppost li tgħallimna rriperkussjonijiet li jġibu
magħhom il-ﬁrda u l-mibegħda. Illum il-ġurnata
għandna naraw li l-mibegħda bejn il-persuni u lpopli ma tkomplix tikber u
tinxtered.

x’inhu, qatt ma seta’ jitħalla
fuq il-vapur għax dak kien
tkisser. Ejja, Fr Martin, ixxebh għandu jsir bejn oġġetti simili. Fr Martin, jekk
kien sinċier u onest, messu
semma li Publju u l-Maltin
laqgħu lin-nawfragi, anzi
f’Malta, San Pawl għadda
tliet xhur mingħajr inkwiet
kontra dak li kien seħħ kull
fejn kien żar qabel ﬁl-vjaġġi
tiegħu. Fil-kitba ta’ San
Luqa l-Maltin kienu mfaħħrin. Fl-aħħar mill-aħħar, San
Pawl telaq minn Malta u
mhux ikkoppa ruħu fuq din
il-gżira!
Imma niġu għall-artiklu.
Jissemma ħafna li għandna
nilqgħu lir-refugjati, imma
ma semma xejn dwar l-

imġiba ta’ dawn ir-refuġjati.
Fil-ġrajja tad-dinja għandna
diversi eżempji meta r-refuġjati ħadmu biex jakkwistaw il-poter tal-pajjiż li
kien laqagħhom. Anki lIżraeliti stess, meta ħarġu
mill-Eġittu ħatfu f’idejhom
l-art tal-Kanan, bl-iskuża li
dik kienet imwiegħda lilhom, dejjem skont ma kien
kiteb Mosè. U dan seħħ
f’ħafna pajjiżi. Nieħdu lIrlanda, meta l-Iskoċċiżi
mhux biss akkwistaw parti
sostanzjali, imma kienu
jridu jirredikolaw lill-Irlandiżi nattivi. Hemm Ċipru,
meta t-Torok riedu li dik ilgżira tkun iggvernata minnhom. Nieħdu l-Krimea, li
wara li kien hemm ħafna

Russi, spiċċaw biex dawn
ħatfuha minn idejn il-Ukrajna.
Fr Martin, ta’ Ġiżwita li
hu, semma d-drittijiet immaġinarji li għandhom irrefuġjati imma ma lissen
xejn dwar id-doveri u r-responsabbiltajiet. Ma semma
xejn li kull refuġjat għandu
jkun obbligat li jobdi u jimxi
mar-regoli u d-drawwiet
tal-pajjiż li jkun ospitah. Ejjew sur kappillani li toħorġu
din ir-rivista u kunu onesti
u sinċieri. Jinħtieġ li kull immigrant li jkun milqugħ
f’dawn il-gżejjer jintrabat li
jobdi l-liġijiet u l-użanzi, u
dan għandu jsir b’kitba
ġuramentata, anzi jintrabat
li lil uliedu qatt ma jipprova

jivvalhom kontra artna.
Dan hu l-qofol, li Fr Martin u l-kappillani jriduna
ndaħħlu l-lifgħa f’ħobbna.
Dawn iridu jidhru sbieħ u
ma jikkunsidrawx l-istampa
kollha. Jiena nħoss li kull
immigrant li jonqos milli
jonora
r-reponsabbiltajiet
tiegħu għandu jitkeċċa.
Anki kull min iwettaq xi att
kriminali, dan għandu jitkeċċa. Aﬀari tiegħu fejn
imur, dak ikun messu rah
qabel ma jabbuża mill-ospitalità ta’ dawn il-gżejjer.
Ħafna paroli bla sugu,
għax il-problema tar-refuġjati ﬂ-Amerika hija ferm differenti minn dik ta’ Malta.
L-EWWEL MALTA,
il-Belt Valletta

Nitgħallmu mill-passat

D

in il-ġimgħa d-dinja
fakkret avveniment
ikrah li nfakkruh
ta’ kull sena, l-Olokawst.
Għaliex huwa importanti li
d-dinja tiqba’ tiftakar ﬁh.
F’dan l-akbar ġenoċidju tasseklu għoxrin inqatlu massitt miljun Lhudi. Din ilġrajja seħħet 74 sena ilu.
Huma nqatlu bl-aktar mod
krudili, dan hekk kif ġew ittorturati, isofru l-ġuħ u
maqtula.
Mhux l-iskop tiegħi li
nidħol ﬁd-dettall ta’ din listorja, però minnha wieħed
jista’ jirriﬂetti fuq l-atroċitajiet li bniedem jista’ jippermetti. F’liema livell baxx ilbniedem niżel biex jippermettihom. Tajjeb li niftakru

Ir-refuġjati
Sur Editur,
Wara li qrajt l-ittra ta’ “IlBiċċier” li dehret ﬁl-ħarġa
ta’ L-ORIZZONT tat-30 ta’
Jannar, inzerta li ġiet f’idejja
l-ħarġa ta’ “Flimkien” taxxahar ta’ Frar li ﬁha artiklu
dwar ir-refuġjati.
Hu allegat li dik il-kitba
kienet ta’ Ġiżwita Amerikan, ċertu Fr James Martin.
Tassew kif tgħid l-espressjoni Maltija, kien Ġiżwita! Fittitlu jissemma n-nawfraġju
ta’ San Pawl f’Malta, imma
min kitbu lanqas biss jaf
x’kien seħħ. San Pawl ma
kienx refuġjat, u ma kien
qed jaħrab mill-ebda pajjiż.
Kien ġie arrestat u meħud
lejn Ruma imma ﬁl-vjaġġ
sofra n-nawfraġju. Mela, hu

