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Xi Tfisser

il-ħidma għan-Malti

(Tahdita minn fuqir-Rediffusion taħt it-Tmexxija tal"Għaqda tal-Malti Universita,")
Wasal il-jum wil-waqt li nieqfu ftit u naraw x'inhi din ilħidma ħabrieka għall-Malti.
Ilna naqrawlkom issa għal ghaxar
xhur sħaħ u nistħajjilkom tgħidulna: I'Dan kollu għalfejn?
X'aħna nieħdu minn dan kollu?" Nagħdirkom, għaHex naħseb
li bosta minnkom għadhom ma fehmux x'i2ifieri l-Moviment tal-

Malti li issa ilu joħodha kontra l-mewġ għal 150 sena. FI-imghoddi, u issa, kien h~mm min mar kontrina għal wahda minn
dawn ir-raġuni jiet : l) jew għax dejjem ħaseb f'rasu biss; u lMoviment tal-Malti huwa demokratiku mill-qiegħ, 2) jonkell:J
għaliex ma fehmuniex 3) jonkel1a għaliex kien biered u Hkbar
trux dak li ma jridx jisma'. Issa naraw fuq fuq x'inhi sewwa u
xi tfisser din il-ħidma ghall-Malti.
Fl-1796, fil-Prefazzjoni għall-Lexikon tiegħu, Vassalli ħeġġee;
il-Maltin li jneħħu minn quddiem għajnejhom "iI-għamad li sa
dċ\k H:-żmien, għal bionn kbir, xekkilhom." Wissa sabie~ ih
Maltin jagħmlu f'rashom darba għal dejjem li jxerrdu d-dlamm~t
bhalma s-seklu ta' dik il·ħabta wir-Raġuni sħiħa ta' dak it-imien
kienu gharfu jxerrdu d-cllamijiet ta' l-injoranza, jiksru l-ktajjen
tal-fehmiet ħtiena u ta' ħsara; jitturufnaw darba ghar dejjem
dawk l-abbuti li lejhom kellhom qima kbira billi flokhom idalUUu
drawwiet ġodda u tal-haqq, jinġiebu u jitfasslu sistemi ġQdda.
u ghaqlin u titn~ħħa minn ġewwa fihom kull bib' ta' rih
kuntrarju kif huwa stess fil-bidu ta' dak ix-xogħol kien biegħed
minnu kull.xkiel u biża' ta' tmegħir. Minn dan il-kliem niehdu
li l-bsieb kien ~hux biss li jitrawwem ilsien Malti, iida wkoll li
titj!eb iI-qagħda ġewwinija Maltija. L-Ilsien Malti, li ~u .. ~
qadim, jixhed iJ-ġrajja mqallba ta' Malta u fih insibu l-fdalijiet
tlajja tal-ġnus li ħakmuha. Dan l-Ilsien kien mitluq u mistmerr,
u l!ebda Malti, hlief Vassalli u De Soldanis qablu u ftit oħr~in,
ma qatt tahom li jistudjawħ. Aħna l-Maltin għandna nħamp1ru
wittna bil-misthija quddiem id-dinja kollha meta nara.w li l-aħjar
studji fuq il-Malti ma nkitbux mill-Maltin, barra xi watidiet, iid~
mill-barranin bħalma huma Oesenius,Noldeke, Stumme, Sl;ltcliffe,
Bonelli, Dessoulavy wil·bqjja. L-istudju tal-Malti ma jfisserx, li
qatt ma fisser, twarrab i1sna orħa: "Ħobb, jekk jiswewlek, l~iI~t1a
barranija, iida le tbarri lil min hu ta' ġewwa." Aħnaneħtie&l1
ilsna olira, imma qatt ma għandna nħallu '1 dawn jol1onq.u u
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joqtlu l-Malti. Il-Malti x'jirbahghandu minn IIsna ohra. Zewġ
fehmiet għandna quddIemna: waħda li ġġegħilna nrawwmu lMalti ghalih innifsu u l-oħra tħajjarna nkabbruh biex ninqdew
bih għall-mixi 'iI quddiem ta' pajjitna.
L-Ilsien ta' Nazzjon huwa l-għelm tagħha. n·Banchi, filktieb/tieghu "La Vita Sociale" kiteb: "Billi l-Ilsien ta' nazzjon
ifisser il-ħsieb wil-ħsus taghha, huwa magħdud bħala l.għelm ta'
dik in·nazzjon."
L-ilsien huwa l-għaqda bejn in-l1ies ta' l-istess ġens. Il-Malti
hu li jtomm magħquda flimkien il-Maltin imxerrda ma' l-erbat
irjieħ tad·dinja.
Barra dan aħna nafu li hi sahta ta' ġnus żgħar
li ibatu b'dak li l·lng1iti jghidulu iti.feriority complex, jiġifieri
dik i1-ġibda zejda għal ħwejjeġ barranin u mistħija, bi d-dieher
jew minn taħt, għal dak kollu ġewwieni. Minn hawnekk ġejja
din I·istmerrija li għandna għall-Malti. Minn dan ġej il-bidu ta'
dik ix·xewqa li ndahħlu bl:addoċċ id-drawwiet wil-ħsebijiet talbarranin bla ma nqisu xejn. Din hija l-ġibda li mħabba fiha
niħtlu għarkubbtejna, biex ngħid hekk, quddiem il-barranin,
ikunu min ikunu, u x-xebba Maltija tiġġerra mat-toroq malli
tilmaħ erba' buUuni tar-ram u biċċa ur.iformi. Jekk aħna nibdew
biex natu kas ta' Isienna, naraw x'hemm moħbi fih u x'jgħalli
mna, nibdew inħarsu lejna nfusna mod ieħor. Il-kuxjenza tagħna
bħala Maltin tqum minn ngħas u mill-għajb u minn dak il-hin
stess inhabirku biex ngħaddu 'I quddiem. Il-ġrajja tal-Malti
ghandha timlina bil-kburija meta nqisu kif dan id·daqxejn ta'
Lsien, imk~sbar, mi$tmer:r, imwarrab, baqa' ħaj s'issa,' bla ma
nx.torobminn ilsna ħafna akbar minnu li mess magħhom. L-Ilsien
Malti hu fih innifsu monument tal-ħajja Maltija fost il-faqar u
t-tbatija ma' tul J~istorja. Dak il-ħin stess li niċhdu Isienna l\ħna
ninqerdu bħala Nazzjon u ninxtorbu minn ġnul.akbar min'na u
nitilfu l-individwalit3. tagħna. Mhux hekk biss. L-ilsien jaqdina
biex nibnu letteratura għalina. Nazzjon mingħajr il-poeti tagħha,
tfisser nazzjon mingħajr idijal u fejn m'hemmx idijal i1-ġnus
jispiċċur-"Where there is no vision. the. people pert.h," insiQu
miktub fuq ir-ras tar-rivista Ngliża The Poet" Review.
~
L-Ilsien Malti jaqdina għal ħaġa oħra. Meta nkunu glIarafna lilna nfusna, aħna nibdew biex nistagħnew. Dan irridu
naghmluh bil-Malti. PI-1850 Rev. Kan. Port. Panzavecchia
stqarr: "Billi l-Maltin huma n-nazzjon waħdieni fl·Europa li jithaddet b-ilsien u jikteb b'ieħor, jista' wieħed jistqarr li ħadd' ma
jista' jistenna li f' Malta t-tagħlim jimxi 'I quddiem jekk ma
jibdiex billi jkabbar I1sienu." Mela skond Panzavecchia it-tagħ
lim tal· Malti hu mehtieġ għal kbar u ghaż-tgħar. Nghidu xi
ħaġa dwar i1·kbar, u hawn jeħtie~ li wieħed jitħaddet ċar u tond.
f'Malta fil-seklu 2hoxrin ghad fadal għadd kbir ta' nies li
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la'nqas jafu jaqraw. Ta' min hi l-ħtija m'għandniex x'n!qsmu
biss hekk hu. Issa 'l dawn x'se nagħmlu biex nagħl
Imuhom dak li jeħtieġu ta' malajr? Il-Malti hija l-ghodda. BiIMalti rridu nxerrdu mil-ġdid it-tagħlim reliġjut li ġmielu sejjer
lura bħal grant fl-imgħoddi r-Reliġjon kienet il-hajja ta' Malta,
issa sejra lura. Dan kollu ġej għax m'hawnx tagħH.m. Bil-Malti
rridu nagħllmu l-ħaddiem Malti kif iġib ruhu quddiem it-theddid ta' teoriji soċjali qarrieqa li wara l·gwerra għad jibdew ifaqqsu .bħan-nemel. Jeħtieġ nuruh sewwa xi dmirijiet ghandu u
x'jeddijiet jisthoqq. Ngħallmuh l-imħabba u l-ġibda għax-xoghol
u għal familja. Nuru l-bdiewa tagħna l-kixfiet tal-għaġeb taxxjenza biex ħidmiethom teħfief. [nfiehmu sewwa l-liġijiet li
1-0 vern joħroġ għall-ġi<.i tagħna stess. U fuq kollox nitghallmu
sewwa x'inhuma d-dmirijiet ta' ċittadini li aħna. Hafna Maltin
kienu jmorru jivvotaw wieħed wara l-ieħor bħal ma n-ngħaġ
jimxu waħda wara l-oħra, I·anqas biss jafu jaqraw il-lista ta'
l-ismijiet tal kandidati. Dawn in-nies imsejkna jibilgħu kollox.
Jemmnu l-weghdi li jagħmlulhom u jmorru jivvota... Jeħtieġ
li nuruhom x'ifisser il-vot. Nuruhom kif jagħżlu l-karfa millqamħa
Hekk biss nistgħu nistennew il-progress ta' Malta.
Biex iseħħ dan jeħtieġ .ġurnalitmu ,tajjeb u qawwi f'idejn imħarrġa u mgħallma. Gurnalitmu ta' din ,ix-xorta nittamaw li
għad ikollna kif jispiċċa dan it-taħwid. Diġa qegħdin naħsbu
fih: ġurnaliżmu li jilqa' l-fehmiet ukoll ta' dawk li ma jaqblux
magħha;

miegħu.

Itda ssib min jgħidlek "il·Malti fqir wisq; kif jista' jkun jaqdina f'dan kollu?" Min igħid hekk ma jkunx qed jagħmel ħaġa
oħra ħlief bħal dak li jkollu xitla u ma jsaqqihiex u jittenna lfrott. Jekk aħna qatt·ma ħadna ħsiebu kif jista' ikun li l-Malti
ma ftaqarx? Madankollu l-Malti baqa' ħaj u għadna nistgħu
ninqdew bih sewwa. X'jista' wieħed jikteb bil-Malti wrejniekom
hawnhekk stess. It-tabib Bonnici ħaddmu fix-Xjenza. A.Cremona
fit-traduzzjonijiet tekniċi. Dun Karm fiI-Poeżija. Mela nqumu
minn ngħas. L-ewwel ġlieda rbaħnieha u hekk nirbħu kull għawġ
li jista' jinqala'. Inneħħu minn rasna iI-ħmerijiet u ma nħamb
qux iktar jekk il-Malti hux djalett jew lingwa bla ma nafu ngħi
du x'inhuma. Nagħmlu għodda minn ilsienna sabiex bih nibnu
Malta ġdida. Poplu njurant malajr tifirdu u tbellgħu kollox;
mhux hekk meta jkun imrawwem fit-tagħlim. Ma ninsewx li
l-għerf hu qawwa.
L-ilsien huwa għodda; hu J-musbieh li fih
titwaħhal il-ftila mixgħula kontra d-dlamijiet tal-injuranza. Fi
ġnus imghallma ma jkunx hemm ċittadini deġenerati bhal ma
għandna ħafna fostna. Qumu u neħilsu mill jasar spiritwali li
qed igħarraqna. Kemm sa ndumu ma niftħu għajnejna għall
qawwa ta' lsienna bħala għodda tas-sof:jeta Maltija? Il·barranin
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gharfu din is-setgħa u l-B.B.C. wir-Radjo Roma qegħdin jinqdew
bih biex jilhquna. Il-patrjott mhux dak li jiftaħar bli għamlu ta'
qablu. Min ihobb '1 artu ieħtieġ jaħdem għaliha u ma jibdilha
ma' xejn u ma' ħadd. Għalhekk aħna nistennew li ż-tgħażagħ
Maltin iwieġbu għas· sejħa li għamilnielhom biex igħinuna fixxandir ta' dawn il programmi.
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Int li ħajjartni biex i.nxettel ħsiebi,
u 'I qalbi, sa ma ktibt, mhux ftit qawwejtli,
ilqa' bil-ferh mill-ewwel frott li ssajjar,
li qtajt mix-xtieli sbieħ li tant saqqejtli .
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Kemm kienu sbieħ l-ewwel sigħAt ta' ħe2ia,
li fawru 'I demmi biex inħobb il-għana!
Niftakar li hassejt bħal rogħda f'qalbi
tbaqbaq bil-ferħ kif bdiet tiflfexx setgħana.

Minn dak iż-żmien bdejt noħlom: bdejt inxebbaħ
kull ħlejqa ma' xbieat bis-shab mghottija;
u rajt saltna ohra, li issa twaħhlet mieghi,
tinfirex kollha Iwien, b'kull ġmiel moghnija.
Bdejt nilmaħ dehra ġdida li ssaħħarni:
fil-warda mtahhda miż-żegħil ta' jdejna,
fil-berah tas-smewwiet kahtana, mtabba'
bit-ċfuf ta' ftit tajjar li tar minn ħdejna.
Sirt naghraf qlub in-nies: kemm rajt, jaħasra,
uċull xebgħin bid-dmugħ, li bi tnehidhom
urew kemm xtaqu jfissru xejriet qalbhom !
Hekk igħixu ulied-il-ghana minn twelidhom.
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