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IL-M AL TI fIL-QORTI 

Meta l-Gvern daħħal il-Malti fil·Qorti ma g-ħal1lelx 
ħlief biċċa liġi, liġi nieqsa, liġi li ma tisutx tilħaq u tasal 
sa fejn għandha tasal. Fi kliem ieħor, il-Gvern daħtlal il
Malti fil-kitba tal-Qorti iżda xejn ma ħaseb biex il-kitba 
tal-Malti fil-Qorti tkun kif jitlob il-ġieħ tal-Malti, il-ġieħ 

tan-nies tal-Qorti, il·ġietl tal-Liġi. Jaf kulħadd li n-nies 
tal-Qorti mhumiex l"akbar ħbieb tal-Malti; barra minn dan 
qatt ma kellhom l-ebda tħarriġ fil-kitba tal-Malti; mhux 
biss, imma l-lsien Taljan hu magħġun ħaġa waħda ma' 
ruħhom. Għalhekk il-Qorti hu l-imkien tal-akbar tfixkil 
għall-Malti. U dan sata' jobsru kulħadd, Għaddew 

kemm-i! sena u dan it-tfixkil xejn ma naqas. Ġol"Qorti 
tnissel ilsien ġdid li la hu Malti l-anqas hu Taljan, iżda 
tat1lita mħawwda ta' Malti u Taljan, imħawwra b'ortogra
fija mgerfxa mill-aktar. Kotra ta' kliem Taljan miżjud 

b'xi ittra biex isir jaqbel mal-Grammatka tal-Malti, kliem 
ieħor Taljan safi, safi miktub la Taljana; u xi ftit kliem 
Malti miktub b'0rtografija ħażina: dan hu l-ilsien ġdid li 
tnissel ġol-Qorti u li fuqu għad iridu jħabbtu moħħom il
għorrief tas-seklu tletin, aktar milli ħabbtu moħħom għor
rief oħra biex jaqraw il-ġeroljifiċi tal·Eġittu jew il-kuncj
formi tal-Assirja ! 

Dan hu għajb kbir għall-għerf ta' żmiel1na; gt1ajb 
kbir għall-ġieħ tal-Qorti! Liema Avukat għandu l-wiċċ 

iressaq quddiem imħallef kitba miktuba minnu bI-Ingliż jew 
bit-Taljan imma b'ħafna żbalji tal-Gr.:tmmatka u ta' spel!ing 
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11 b'ħafna kliem bi lsien ieħor bla maħu meħtieġ? U 
liema Imħallef sa jilqa' kitba bħal din? Ħadd. Għaliex? 
Għax hekk jitlob il-ġieħ tal-Qorti. Tajjeb. Imma l-ġieħ 
tal-Qorti qiegħed dejjem hemm; ma jitħarrekx minn hemm 
bħalma ma jitħarrekx minn hemm il-Ħaqq. Jitbiddlu' ż
zmenijiet, jitbiddlu l-liġijiet, jitbiddlu l-ilsna, imma l-ġieħ 
tal-Qorti ma jitbiddel qatt. Għalhekk ma nistgħux nifhmu 
l.għala fil kitba tal-Malti għandu jkun dan-nuqqas ta' reqqa, 
mita r-reqqa tal-kitba hi marbuta mal-ġieħ tal Qorti, tal
Liġi, tal-Ħaqq. 

Barra mill-ġieħ lejn il-Qorti hemm fin-nofs l-interessi 
tal-Maltin. Il-Malti daħal fil-Qorti għall-ġid tal-kotra tal
Maltin li ma jafux ħlief bil-Malti. U l-ka\vżi tagħhom bis
sentenzi u xhediet tagħhom jitniżżlu bil-Malti, biex jistgħu 
wara jinqraw minnhom u minn kull min jista' jkollu xi in
teress. Iżda jaslu biex jifhmu kitba bħal din? Naħseb 
li anqas dawk li jkunu kitbuha ma jkunu jagħarfu jaqraw 
il-kitba tagħhom infushom! 

Nitolbu t1-isemtal-kotra tal-Maltin li l-Gvern isaħħaħ 
il-Malti fil-Qorti. S'issa l-Malti għadu daħal biss fit-taħdit 
tal-Qorti, iżda fil-kitba tal-Qorti ma nafx nistgħux ngħidu li 
l-Malti daħal ukoll. Minn fuq smajna li tneħħew it-tra
dutturi tal-Malti mill-Qorti. Ma nafx humiex meħtieġa 
meta jkun hemm skrivan i mħarrġa fil-kitba tal-Malti. 
iżda jekk mhemmx nies irnħarrġa, it-tneħħija tagħhom hija 
ta' ħsara. 

8iex il-Malti fil-Qorti jkollu l-ġieħ li ħaqqu :Jitolbu 
lil min għandu f'idejh is-setgħa li jamar : 

I. Li qabel ma jingħata l-warrant ta' Avubt, Nutar 
u Prokuratur Legali l-istudent għandu jagħti xhieda li jaf 
iħaddem il-Malti skond il·ħteġiet tal-professjoni tiegħu u li 
jaf jiktbu bl-ortografija tal-Gvern; 

2. Li fil-Qorti jkun hemm tradutturi jew skrivani 
mħarrġin tajjeb fil-Malti; 

3. Li dawk li, għax ma jridux, ma jiktbux bil-Malti taj
jeb jistgħu jeħlu l-pieni skond ma taqta' l.liġi. 


