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Ilmintajna kemm-il darba minn dawn il-paġni editorjali ],uq in-nuqqas ta' ħeġġa jew aħjar fuq kemm xi membri ma għadhomx jimpurtahom mill-Akkademja. Dan reġa' deher ċar meta fil-laqgħa ġenerali
/z saret fid-9 ta' Marzu kienu ftit dawk li attendew. Ghalfejn naħbi lfatti? Billi tgħid li ma intix marid jew ma turix li inti marid b daqshekk
ser tfieq.? fr-rimedju mhux li taħbi imma li tkun kuraġġuż li tieħu lpass meħtieġ, tpoġġi sebgħek fuq il-ferita u tfejjaqha anki jekk hemm
bżonn taqta' l-laħam. Lz kien għalina, l<if għedna fl-editorjal ta' qabel,
saret taqliba u tgħarbila kbira u sirna nafu sew1wa min hu membru u
min hu numru biss. X'jiswa li tgħid li għ/;mdek tant membri meta anqas
biss jindenjaw ruħhom jiġu għall-laqgħat ġenerali darba f'sentejn, meta
tara li ilhom żmien ma jattendu ebda laqgħa. X' kuntatt għandhom malAkkademja, liema interess qed juru? Għaliex jissejhu membri? Għax
darba nkitbu, għax għad għandhom isimhom fuq il-listi mejta?
Ikun !hawn forsi xi ħadd li jidhirlu li f'dawn il-paġni qed inkunu
ċari żżejjed u forsi anki negattivi. Imma x'jiswa li titkellem b'ħafna ċir
kumlokuzzjonijiet u ħafna allużjonijiet? Isbaħ mill-verita ma hemmx
u xejn ma jiftiehem aħjar miċ-ċarezza. Ahjar milli għada jisbaħ u
ssib li l-organżżmu mejjet. Hekk jidhrilna li wieħed ikun sinċier u
wieħed ikun jaf x'irid u x'jistenna u kulħadd jifhmu. Jekk wieħe::l jibża'
li jgerrex xi membri jew li jurta xi oħrajn, jibqa' jżomm lil dawn Umembri 'l-bogħod mill-Akkademja u l-ħajja tagħ!ha. L-Akkademja ma
ghandhiex bżonn membri li jinqde1w biha, anqas membri li jimlew illisti tagħha. Aħjar ftit membri u tajba milli ħafna listi ta' ismijiet li
mhumiex ħlief ismijiet. Inkella kif għedna fl-aħħar editorjal l-Akkademja tmut u jkun lest ilha t-tebut u ħaffrilha l-qabar min ma ħax ħsieb
jaghtiha l-ħajja billi jagħti ħajja lill-membri tagħha għax l-Akkademja
ma hix il-Kunsill imma l-membri, għall-inqas jekk ma rridux nilludu
ruħna. F'laqgħa oħra forsi anqas ihun !hemm numru biżżejjed biex jitla'
kunsill jew membri biżżejjed festi li jidħlu fih.
Għedna u nerġgħu ngħidu u nibqgħu intabru fuq il-ħtieġa ta' ħajja
ġdida, struttura ġdida, statut ġdid, riforma radilwli. Nirrivedu l-listi talmembri, u .nippublihaw l-ismijiet ta' dawl?. li jibqgħu, ninjettaw il-ħajja
fihom, ninqdew bi kriterji ta' għażla aħjar. Għall-inqas inhunu nafu
fejn aħna qegħdin, il-membri jkunu membri, ihunu taw hontribut u
ħadd ma jinqeda iktar b'isem. l-Ahhademja għall-finijiet tiegħu meta
l-Akkademja ma jagħtix :każ :tag'ħha u ma jimpurtahx minnha.

Fil-laqgħa ġenerali riedu jiġu studjati żewġ emendi għall-istatut u
dan ma setax isir għax skond l-istatut ried ikun hemm żewġ terzi talmembri akkademiċi preżenti u ma kienx hemm. Jiġifieri dawk li qed
jissejhu membri flo.k li qed igħinu lill-Akkademja, għax isimhom miktub fuq il-listi tagħha żammew il-mixja 'l quddiem. U la terġa' ssir
laqgħa oħra, kif maħsub mill-istatut, jibqgħu żgur ma jidhrux. Għax
għalkemm isimhom miktub fuq il-listi tal-membri akkademiċi, l-Akkademja ma setgħetx twettaq dak li xtaqet. Dan hu l-kontribut li qed
jagħtu dawn il-membri mejta fil-fatt u hajjin b'isimhom fuq il-lista.
Nittamaw li lhKunsill jistudja din il-kwistjoni sewwa b'urgenza
qabel ma jerġa' jlaqqa' l-laqgħa ġenerali li suppost terġa' ssir ħalli jara
jistax isolvi l-kwistjoni darba għal dejjem. Mezzi pożittivi hemm u
ssuġġerejnielhom. Jeħtieġ li l-membri jkollhom laqgħat spiss bejniethom,
laqgħat soċjali, laqgħat kulturali, anki jekk l-Akkademja għall-bidu
jkollha toħroġ xi spiża żgħira. Jeħtieġ li nibdew ngħinu lill-membri
akkademiċi jippublikaw x-xogħol tagħhom. Hawn numru li għandhom
kitbiet tajba letterarjament u ma jistgħux jippublikawhom jew għax
finanzjarjament ma jistgħux jidħlu għall-ispiża jew għarx ma jafux kif
jaqbdu jagħmlu jew għarx ħadd ma jagħmilrhom kuraġġ, Dan ikun
xogħol siewi tal-Kunsiil li jista' wkoll iħalli xi qligħ għall-Akkademja
u jgħin lill-awtur. B'hekk ukoll ikun qed igħin ferm lill-letteratura
Maltija.
Mezz ieħor hu li nagħtu hajja lir-rivista tal-Akkademja "'liMalti" billi jkollha kontribuzzjonijiet letterarji -aħjar, stil u aspett
iktar modern u b'hekk tibker iċ-ċirkolazzjoni. Jeħtieġilha publikazzjoni
iktar spissa. B'darba fix-xahar tista' toħloq pont sod u siewi bejn ilmembri u l-Akkademja.
Tkun tista!' toffri spazju iktar lill--membri fejn jippublikaw ixxogħol tagħhom. Tkun tista' tippublika studji serji ta' tiftix. Jekk ser
nibqgħu ngħożżu t-tradizzjoni li għax darba kien hekk, għandu jibqa'
jsir hekk, qatt ma hu ser isir progress. Mhux għax darba xi ħadd żmien
ilu niżżel fl-istatut, skond iċ-ċirkostanzi u l-ħtieġa ta' dak iż-żmien, li
"Il-Malti" joħroġ kull 3 xhur għandna nibqgħu marbutin u ma nistghux
niċċaqalqu. Ir-rabta bla <raġuni toħnoq kull inizjattiva u tmewwet kull
kuraġġ. Dan ukoll għednih darba oħra f'editorjal ieħor u mill-bidu arwgurajna li r-rivista tibda toħroġ kull xahar. Anki jekk l-Akkademja jeħ
tiġilha tagħmel xi sagrifiċċju finanzjarju sakemm tpoġġi r-rivista fuq
saqajha ma ghandhiex taraha bi kbira. Hi kif inlhi r-rivista qed toħroġ
bit-telf. Allura għax ma nippruvawx u naraw jistax isir tibdil fuq il-linji
li semmejna u li konna ġa tkellimna fuqhom f'editorjali oħra?
Hajja, enerġija, sforzi, nifs ġdid u frisk, dedikazzjoni, interess sinċier għal kawża komuni, kawża nazzjonali, kawża li minnha tiddependi
il-ħajja jew il-mewt tal-Akkademja.

