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Sfidi ta’ Żminijietna fit-Talb 

Merħba! Il-Papa jistieden lill-bnedmin ta’ rieda tajba biex ningħaqdu flimkien u nitolbu sabiex 

l-Insara, kif ukoll dawk ta’ reliġjonijiet oħra u l-bnedmin kollha ta’ rieda tajba, jaħdmu favur 

il-paċi u l-ġustizzja fid-dinja. 

Ninġabar: 
Insib post għall-kwiet u naħseb ftit fuq is-sitwazzjonijiet li joħolqu konflitti. Nitlob lil Alla biex 

jagħtini l-abbiltà li nagħraf it-tajjeb mill-ħażin u l-kuraġġ biex nibdel dak li hu ħażin. 

Naħseb ftit: 
Kemm-il darba bqajt indifferenti quddiem l-konflitti li jkunu qed jiġru madwari? Hi aktar faċli li 

ċċedi u tgħid li m’għandek poter tagħmel xejn, milli tqum u tibdel dawk l-affarijiet li ma tridx 

tibqa’ tara madwarek. 

X’nista’ nagħmel: 

Ninvolvi lill-familja tiegħi u lil ħbiebi, u nżommhom infurmati dwar kwistjonijiet ta’ ġustizzja soċjali 

u tad-drittijiet tal-bniedem. Niddiskutu bejnietna dwar dawn is-suġġetti u nieħu pożizzjoni favur   

il-drittijiet tal-bniedem.  

Kliem ta’ dawl: 
M’hemmx paċi mingħajr ġustizzja u rispett lejn id-drittijiet tal-bniedem.             Irene Khan 

Nitlob: 
Mulej għinni biex nagħti kas tal-oħrajn daqs kemm nagħti kas tiegħi nnifsi. Agħtini l-paċi tiegħek 

f’qalbi ħalli nxerred il-paċi li int trid tara fid-dinja. 

Fatt ċkejken: 
Malala Yousafzai twieldet f’Mingora fil-Pakistan fl-1997. Li jkollok tarbija li 

tkun tifla ma kinitx xi ħaġa li tiċċelebra fil-Pakistan. Missierha, Ziauddin 

Yousafzai, kien għalliem u kien imexxi skola tal-bniet fil-villaġġ tagħhom. Hu 

kien determinat li Malala jkollha l-istess opportunitajiet li kien ikollhom       

is-subien. Fis-sena 2008, meta Malala kellha ħdax-il sena, it-Taliban ħadu      

l-kontroll tal-belt fejn kienet tgħix. Kollox inbidel. L-estremisti pprojbixxew 

ħafna affarijiet, fosthom li jkollok televiżjoni u li ddoqq il-mużika. Inforzaw 

pieni ħorox fuq dawk li kienu jisfidaw l-ordnijiet tagħhom, u ma ħallewx     

lill-bniet jmorru l-iskola.  

Malala spiċċat fil-mira tagħhom meta bdiet titkellem pubblikament f'isem it-tfajliet u d-dritt 

tagħhom li jitgħallmu. F'Ottubru 2012, waqt li kienet fuq xarabank fi triqtha lejn id-dar, raġel 

sparalha fuq in-naħa tax-xellug ta’ rasha. Hija stenbħet għaxart ijiem wara, fi sptar f'Birmingham,  

l-Ingilterra. Wara xhur ta' operazzjonijiet u riabilitazzjoni, Malala ngħaqdet mal-familja tagħha    

fid-dar il-ġdida tagħhom fil-Renju Unit. Malala ddeċidiet li tagħmel dak kollu li tista’ fil-ħajja            

l-ġdida li kienet ingħatatilha. 

Bl-appoġġ ta' missierha, hija waqqfet il-Fond Malala, organizzazzjoni li kienet taħdem sabiex kull 

tifla jkollha l-opportunità li tikseb il-futur li tagħżel hi. Bħala rikonoxximent tax-xogħol tagħha, hija 

rċeviet il-premju Nobel għall-paċi f'Diċembru 2014. Kuljum, hi tiġġieled biex tara li t-tfajliet kollha 

jirċievu tnax-il sena ta' edukazzjoni ħielsa, sikura u ta' kwalità.  


