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IL-MALTI GHADU MA QAGHADX 

F'LOKU 

jaħsbu x'uħud li l-Malti issa qiegħed f'loku għax daħal 
fl-iskejjel, fl-eżamijiet taċ-Ċivil u tal-Matrikola, fil-Qorti u fil
kuntratti. jifirħu għax il-Malti traddlu l-ġieħ li ħaqqu u jitgnax
xqu għax minn għalihom xejn ma jonqsu milli xtaqulu u milli 
jista' jkollu. Il-Malti issa qiegħed f'loku! 

Iżda aħna li nħarsu u ngħar'rxu aktar 'l ġewwa minn dak 
li jidher, naraw li I·Malti għadu ma qagħadx f'loku sewwa; 
għad hemm xi ħaġa li tfixklu, bħal żrara mitfugħa taħt ħaġra 
fil-bini, li ġġegħiJha titħarrek, titbandal, iddur minn hawn għal 
hemm, sa kemm fl-aħħar taqlibha u twaqqagħha. U din iż
żrara rridu li titneħħa, ,biex il-Malti jissejjes fuq is-sħiħ, bla 
ma jista' qatt jitħarrek jew jinqaleh minn fejn hu. 

Biex niftiehmu aħjar. Il-Malti daħal fl-eżami tal-Matrikola. 
fraħna u magħna ferħu ħafna oħra. Iżda ħassejna qalbna tin
għafas meta ~rajna li l-eżami sa jkun dettatura biss. jiġifieri 
eżami tal-Matrikola huwa inqas rninn eżami taċ-ĊiviL Il-Malti 
fiċ-Ċivil fih dettatura, traduzjoni, u regoli ta' Grammatika u 
Ortografija, iżda fil-Matrikola dettatura biss! L-eżami tal-Malti 
taI-Matrikola jistgħu jagħtuh it-tfal tal-iskejjel tal-Gvern! U meta 
żagħżugħ ikun jaf jikteb q flok k, u k flok c u ch,~ikun jaf Malti 
biżżejjed biex sebgħa jew tminn snin wan jkun jista', bħala 
Avu}<:at jew Nutar, jilħaq ix-xogħol kollu ta' kitba bil-Malti! 
Min ma jarax kemm hu barra- mit-triq eżami bħal dan? u liema 
għajb jagħmel Iill-Matrikola u lill-Universita? 

Minn fejn hi ġejja l-marda ma nafLlx, iżda naħsbu li ma 
nkunux bgħid mis-sewwa meta ngħidu li din hi waħda miż-żrar 
mixhut taħt il-Malti biex jibqa jitħarrek u jiċċaqlaq minn postu 
u hekk ikun jista' jitneħħa aktar bil-heffa. 
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Iżjed. Ftit ġimgħat ilu ħarġet il-liġi tan-Nutari li tagħti t· 
jedd lill-Malti jidħol fil-kuntratti ħlief meta wieħed jitlob li l
kuntratt isir bi lsien ieħor li barra mill·kuntratti tal-Gvern. Issa 
dawk li huma kontra l-Malti jitolbu li l-kuntratti tagħhom jin
kitbu bit-Taljan; dawk li ma jifhmux aktarx li jsibu 'I xi ħadd 
minn ta' madwar in·Nutar li jsefsi1hom biex jitolbu li l-kuntratt 
isir bit-Taljan. U jekk in·Nutar, mingħajr l-ebda sefsif tas-samsar 
jistaqsi: .. B'liema lsien triduh il-kuntratt, bil-Malti jew bit
Taljan?" naħseb li ftit iklln hemm li jwieġbu li l-kuntratt iriduh 
bil-Malti. fr kliem ieħor b'din il-liġi l-Malti ma rebaħx wisq; 
b'din il-liġi l-Malti ma qagnadx floku li ħadd. ma jista' jnarrku. 

Issa nerġgħu għal li għidna qabel. Nutar jista', mqar 
darba f'għomru, jiġi f'idejh kuntratt bil·Malti. Ikun jaf in-Nutar 
jiktbu suret in-nies b'dak l·eżami ta' dettatura li jkun għamel 
meta kellu tmintax-il-sena? Ma tkunx ħaġa kbira jekk fiI·kun· 
tratti bil-Malti nibdew naqraw xi kliem magħġun u mfassal 
fuq il-għamla ta' kliem bħal dan: clausura CU!1l gebia; stanza 
curn fumo bene hamiente (=forn jaħmi tajjeb); il caretton~ sci
lingb e scellifb la cantoniera (=il karettun ixxengel u xellef il
kantuniera). Nidħku meta naqraw kitba bħal din, bħalma jid
ħku ta' wrajna jekk nagħtuhom kitba ta' dil-għamla. U ma 
dankoIlu dawk in-Nlltari u Avukati ta' dari kienu jafu jiktbu 
tajjeb dettatura bil·Latin u bit-Taljan. X'kienu jagħmlu kieku 
anqas dettatura ma kienu jafu jiktbu? Għalhekk jaħtieġ li 
l-eżami tal-Malti jogħla kif inhu xieraq, u jaħtieġ ukoll li n-Nu
tari qabel ma jieħdu l-warrant jagħmlu eżami ta' kitba ta' kun-
tratti bil-Malti. . 

Iżjed. fil-bidu tax-xahar ta' Mejju li għadda ħareġ mill
istamperija tal-Gvern ktieb li fih miġburin bil-Malti u bI-Ingliż 
ħafna formoli ta' kitba tal-Qorti, bħal ittra uffiċjali, protest u 

. oħrajn. Mhix ħaġa ħafifa taqleb bil-Malti kitba bħal din, u 
nistqarru li kollox fuq kollox ix-xogħol mhux maħdum ħażin, 
iżda fih ħafna x'wieħed ibiddel u jsewwi. Seta' sar xogħol aħjar 
li I·Malti kien juri li jista' jidħol fil-kitba tal·Qorti bla tbatija 
kbira. 

U ħwejjeġ oħra nistgħu nsemmu biex nuru li l-Malti għadu 
mhux floku u anqas ma jista' joqgħod floku qabel ma jitneħħa 
minn nofs iż·zrar kollu ta' fehmiet li mhux dejjem jaqblu mal
fehma ta' min irid jerfagti u jgħolli l-Malti. Jekk il-Malti daħal 
fl-eżamijiet u fiI·Qorti, għandu jidħol kif inhu xieraq, bil-qalb 
it·tajba, bla tgergir, IJla tfixkil, jew inkella ma jidħolx. Jew 
tajjeb jew xejn. Niftakru fil-qawl ingliż: What's worth being 
done, is worth being done well. 


