
Minn sondaġġ li kien sar riċeviment dwar diversi 
rhula u bliet Maltin jirriżulta illi, il-piki u l-ġlied bejn 
il-partitaiji fil-festi reliġjużi li allura ilu ghaddej ghal 
diversi snin u li llum huwa parti mit-tradizzjonijiet 
tagħna bħalma huma wkoll il-piki dwar l-isports, il
politika u mitt haġa oħra, huma riżultat ta' nuqqas ta' 
tolleranza fid-diversità ta' opinjoni illi llum għadda 
żmienhom, u allura żgur wasal iż-żmien illi f'pajjiż 
suppost ċivilizzat, demokratiku u Kattoliku bhal 
Malta, speċjalment issa li Malta saret membru ta' l
Unjoni Ewropea, il-poplu taghna għandu l-isfida kbira 
li jkompli jitharreġ biex jibda jgħix fid-diversità. Din 
hija kelma li tesprimi r-realtà tax-xejriet differenti li 
nħaddnu fis-Soċjetà tagħna. 

Wieħed irid jifhem illi l-identità tagħna mhix xi 
ħaġa statika li ma tinbidilx u ma tiżviluppax u li qatt 
ma tiehu forom ġodda u mżewqa. Anzi, ahna llum 
qeghdin nghixu fi żmien meta d-din ja ċkienet u l-qribija 
u t-taħlit bejn il-popli kiber tant illi kważi hemm bżonn 
nirrevedu· x'nifhmu bil-kelma identità. 

Il-Knisja Kattolika wkoll wettqet ċerti bidliet 
importanti speċjalment mill-Konċilju Vatikan Il 'l 
hawn, u għalhekk huwa settarju, provinċjali u żghir 
min jibqa' jirraġuna bil-kate.gorija ta' ahna u intom 
ghaliex is-soċjetà mhix fossila. Id-dinja u s-soċjetà 
huma hajja, ghalhekk jitharrku, jinbidlu, jitqawwew u 
anke jisbiehu. Il-Papa Benedittu XVI stess fil-messaġġ 
tieghu ghall-paċi dan l-ahhar ukoll aċċenna fuq il-fatt 
illi n-nies huma kollha membri ta' l-istess familja, 
u żied jghidilna wkoll illi Alla huwa mhabba, huwa 
wkoll missier li jhobb jara lil uliedu jharsu lejn xulxin 
bhala ahwa subien u bniet illi jahdmu b 'responsabbiltà 
sabiex ipoġġu l-hiliet kollha taghhom ghas-servizz tal
familja umana. 

Iva, huwa importanti li ahna lkoll nibżgħu ghal 
wirt kulturali u storiku taghna, u huwa wkoll id-dmir 
tagħna lkoll illi ngħożżu u nippreservaw il-valuri 
nsara tagħna speċjalment dawk morali sabiex inkunu 
nistgħu nghadduhom b 'suċċess lill-ġenerazzjonijiet ta' 
warajna aħjar milli sibniehom. Irridi niftakru wkoll, 

illi l-fanatiċiżmu reliġjuż, politiku jew taħt kull forma 
ohra għandhom ikunu kkontrollati għaliex huma forma 
ohra ta' marda kronika li kultant tista' ssir ġenn. Il
bniedem majibqa' jara xejn ħlief haġa waħda. Jagħlaq 
għajnejh għal kollox u għalih ma jibqa' jeżisti xejn 
ħlief għan wieħed li fuqu jiffissa, u m'hawnx agħar 
mill-fanatiċiżmu li jkun ġej minn spirtu reliġjuż illi 
jkun għal kollox żbaljat. 

Il-Gwerra tal-Boeri 
Niġu issa ghall-gwerra tal-Boeri u l-Ingliżi tas-snin 

1895/1902 biex naraw kif il-ġlied tas-South Africa 
jixbah bil-kbir l-inkwiet, il-piki u l-ġlied li ta' spiss 
nassistu għalihom fil-gżejjer Maltin meta suppost 
inkunu qegħdin niċċelebraw il-festi reliġjużi fl-irħula 
u l-ibliet tagħna. 

Il-konflitt tas-South Aji·ica kellu l-bidu tieghu 
fl-1899 meta parti mill-Afrika ta' Isfel kienet taħt 

il-ħakma ta' kolonizzaturi Ingliżi, ċioe dik il-parti 
msejħa r-Rhodesia li ħadet isimha minn ċertu Cecil 
Rhodes u dan kien sar bi Proklama Rjali fl-1895. Dan 
Cecil Rhodes kien tifel ta' qassis Protestant li kien mar 
is-South Africa minħabba saħħtu u hemmhekk kien 
għamel fortuna kbira minn negozju tad-djamanti. Dan 
Rhodes kien jemmen li jista' jwaqqaf speċi ta' Stati 
Uniti tas-South Africa fejn l-Ingliżi setgħu jingħaqdu 
mal-kolonizzaturi Olandiżi jew Boeri u flimkien 
jiffurmaw nazzjon bhalma kien ġara meta l-Ingliżi 

ftiehmu mal-Franċiżi fil-każ tal-Kanada. 
Issa, peress li l-Boerii kellhom taht idejhom dik il

parti ta' l-Afrika magħrufa bhala t-Transvaal u anke 
l-Orange Free State fejn kien instab id-deheb, dawna 
rrifjutaw li jingħaqdu ma' l-Ingliżi. Ġara illi fi ftit xhur 
l-Afrika ta' Isfel bdiet timtela b'nies mid-dinja kollha 
li kienu bdew ġejjin sabiex ifittxu d-deheb, u peress 
illi dawn bdew jissuperaw il-popolazzjoni Olandiża 
tal-post, il-Boeri malajr għaddew liġi biex dawk li ma 
kinux ċittadini Olandiżi ma jkunux intitulati għall-vot 
biex b'dan il-mod ma jkollhom saħħa politika ta' xejn 
fil-pajjiż. 



Allura dawn l-istranġieri li bdew jikkontribwixxu 
għall-ekonomija ta' l-Afrika ħassew li kienu qed jiġu 
sfruttati mill-Olandiżi u ppruvaw iqajmu rewwixta 
kontra l-Boeri. Bl-għajnuna ta' Cecil Rhodes li 
kien forniehom b'armamenti li kien xtara mingħand 
kolonizzaturi Franċiżi u Ġermaniżi, dawn b'forza ta' 
madwar 1,500 ruħ taħt il-kmand ta' ċertu Dr. Starr 
Jameson attakkaw lil Boeri, iżda għarralhom għaliex il
Boeri kienu organizzati ferm u qabdu ħafna priġunieri 
u l-komplott sfaxxa fix-xejn, ħaġa li Cecil Rhodes ma 
xtaqx li ġrat. 

Minn hawn 'il quddiem, l-Ingliżi bit-taxxi li bdew 
jinġabru minn ta' l-istranġieri fir-Rhodesia bdew iħejju 
ruħhom għall-gwerra kontra l-Boeri u bdew ifornu lil 
dawn l-istrangieri b' armi wkoll biex jingħaqdu fi front 
wieħed kontra l-Boeri biex isir sforz komuni biex il
Boeri jingħelbu u t-territorju tagħhom jispiċċa f'idejn 
l-Ingliżi. Bit-Trattat ta' 1-1881, il-Gvern Ingliżi kien 
ikkonċeda lill-Boeri speċi ta' Indipendenza, iżda bdew 
jinqalgħu d-dubji dwar xi dritt kellhom l-Ingliżi li 
jindaħlu fl-affarjiet tal-Boeri. 

Il-Gvern Ingliż beda jsostni li l-Ingilterra kienet 
l-akbar kolonizzatur fl-Afrika ta' Isfel, il-Boeri ma 
qablux. L-Ingliżi allura bdew jattakkaw lill-Boeri 
fl-1899. Għall-bidu deher li l-Boeri li kellhom 
popolazzjoni ta' xi 100,000 ruħ offrew reżistenza 

kbira lill-Ingliżi għax kienu ppreparati sew u kienu 
jafu kull rokna tat-Transvaal u ta' l-Orange Free State, 
u għall-ewwel l-Ingliżi sofrew telfiet sostanzjali, 
iżda s-superjorità numerika ta' l-Ingliżi u r-riżorsi 

kbar li kellhom għejjew lill-Boeri u dawn ċedew, u 
fil-fatt hekk għamlu fil-Peace of Vereeging, 1902, u 
allura l-Boeri ċedew kwalunkwe pretensjoni għall

Indipendenza għalkemm wara l-Gvern Ingliż tahom 
Self Government u l-Parlament Ingliż offrielhom 
ukoll għotja ta' fl0,000,000 biex tagħmel tajjeb għal 
ħsarat tal-gwerra u biex jerġgħu jinfetħu l-minjieri 
tad-djamanti u anke jieħdu r-ruħ il:farms mill-ġdid. 
Il-Gvern Ingliż żamm kelmtu fl-1906 u xi snin wara 
l-erba Kolonji tas-South Africa 2 Boeri u 2 Ingliżi 
ngħaqdu biex iffurmaw Dominion ġdid. 

Iżda ż-żerriegħa ta' l-ostilità li kienet inżerghet waqt 
il-gwerra tal-Boeri u l-Ingliżi sfortunatament ħalliet 
warajha mrar, firda u anke mibegħda razzjali bejn il
bojod, l-Afrikani suwed u anke dawk coloured. Infatti 
fl-1928 twieldet ukoll l-Apartheid li kienet forma ta' 
firda razjonali bejn bojod u suwed, u ħaddiem abjad 
kien ikollu paga madwar tlettax-il darba iktar minn 
ta' raġel iswed Afrikan, u għalkemm dak iż-żmien 
fl-Afrika ta' Isfel kellhom l-aqwa standard of living 
fid-dinja, baqgħet teżisti diskriminazzjoni kbira bejn 
ir-razez f'ħafna affarijiet oħra bħalma għadu jsir sal
ġurnata tal-lum. 

Il-Boeri u l-Qrendi 
Ħaġa kurjuża ħafna li ħarġet bħala riżultat ta' din 

l-indaġni dwar l-irħula Maltin kien il-fatt, illi, bejn is
snin 1895 u 1902 waqt li l-ġlied razjonali bejn l-Boeri 
u l-Ingliżi kien għadu fl-aqwa tiegħu fis-South Africa, 
fir-raħal pittoresk u storiku tal-Qrendi ma kinux jeżistu 
piki tal-festi reliġjużi. Infatti,jingħad illi qabel is-sena 
1895, peress li fil-Qrendi ma kien jeżisti ebda lokal 
ċiviku fejn wieħed ikun jista' jqatta' ftit tal-mistrieħ 
fil-ħin liberu tiegħu, grupp żgħir ta' nies ġiethom l-idea 
li jikru l-Palazz Nobbli Spiteri Agius fi Strada Reale, 
ċioe fi Triq il-Kbira kif nafuha llum biex jitwieled l
ewwel każin ċiviku tar-raħal li kien ingħata l-isem ta' 
Circulo Lourdes u għażlu bħala Patruna tiegħu lill
Verġni Mbierka taħt it-titlu ta' Lourdes. 

Issa, peress illi fil-Qrendi kienu diġà jeżistu żewġ 
festi reliġjużi, ċioe dik iddedikata lil Santa Marija li 
hija l-festa titulari u dik sekondarja ddedikata lill
Verġni Mbierka taħt it-titlu ta' Lourdes, il-partitarji 
taż-żewġ festi kienu jiltaqgħu u jirrekreaw ruħhom fl
istess Circulo Lourdes peress illi sas-sena 1895 dawn 
kienu jiċċelebraw il-festi reliġjużi rispettivi tagħhom 
flimkien f'armonija sħiħa mingħajr inkwiet ta' xejn. 
Iżda ġara, ili, fis-sena 1905 ix-xitan beda jdeffes denbu 
meta ċertu grupp ta' nies kienu ddeċidew illi jinfirdu 
minn soċi taċ-Circulo Lourdes sabiex iwaqqfu ċentru 
ċiviku għalihom u jiddedikawh lil Santa Marija. 

Naturalment mis-sena 1905 'il quddiem bdiet 
tinħoloq l-għira, il-piki, u nsomma dak l-inkwiet kollu 
li ħafna drabi jinqala' fejn ikunu ċċelebrati żewġ festi 
reliġjużi fl-istess raħal jew belt. Issa l-ironija hija, illi 
dawn iż-żewġ festi tal-Qrendi huma ddedikati t-tnejn 
li huma lill-Madonna, waħda taħt it-titlu ta' Lourdes u 
l-oħra hija ddedikata lil Santa Marija. Sfortunatament, 
dawn il-piki, ġlied insulti, eċċ., eċċ. seħħew waqt il
ġlied razjali qalil li kien għaddej fil-gwerra tal-Boeri u 
l-Ingliżi fis-South Africa. Ġewwa l-Qrendi tant kienet 
bdiet tispikka l-firda bejn il-partitarji ta' Santa Marija 
u dawk ta' Lourdes u tant ħraxu l-affarijiet fl-istess 
epoka, illi l-partitarji ta' Santa Marija bdew jissejħu 
Bwieri. 

Bħala konklużjoni ta' dan l-istħarriġ li kien sar 
dwar il-festi reliġjużi, wieħed jittama illi fil-futur qarib 
aħna lkoll ghandna nimmaturaw, inkunu iktar tolleranti 
lejn xulxin, nitgħallmu iktar bħala komunità waħda, 
u nirrispettaw l-opinjonijiet ta' xulxin fid-diversità 
tagħhom. 

Wieħed jispera li aħna lkoll bil-fehmiet u ħsibijiet 
jew ideat diversi tagħna għandna nibqgħu mixjin 'il 
quddiem fil-paċi, fis-sliem u fil-progress u t-tolleranza 
reċiproka, għaliex hekk jixraqlu pajjiż ċivilizzat 

u demokratiku bħal tagħna, u jalla s-sens komun 
jipprevali f'kollox u f'kull ma nagħmlu mal-proxxmu 
tagħna jkun ta' liema razza jew twemmin ikun għaliex 
hekk biss ngħixu ta' veri nsara. 


