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Sfidi ta’ Żminijietna fit-Talb 

Ninġabar: 

Insib post fil-kwiet u noqgħod f’pożizzjoni komda. Nitlob lil Alla sabiex it-talba tiegħi twassalni biex 

nifhem ir-realtajiet tal-immigranti li jittamaw f’ħajja aħjar, u minflok jisfaw vittmi tal-kriminali. 

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

sabiex il-krib ta’ ħutna l-immigranti, li huma vittmi ta’ traffikar kriminali, jinstema’ u jingħata              

l-importanza li tixraqlu. 

X’nista’ nagħmel: 
Naħseb f’xi mod kif nista’ nikkuntattja xi organizzazzjoni lokali li tieħu ħsieb lir-refuġjati u noffri xi 

tip ta’ għajnuna. Nista’ ngħinhom anke mhux materjalment biss. L-esperjenzi tar-refuġjati jaf 

jgħinuni biex inbiddel il-perspettiva tiegħi dwar l-immigranti u l-immigrazzjoni.  

Kliem ta’ dawl: 

Ftakar, ftakar dejjem, li kollha kemm aħna, partikolarment jien u inti, aħna dixxendenti ta’ 

immigranti.           Franklin D. Roosevelt  

Nitlob: 

Missier, xi drabi donni ma nismax il-krib tar-refuġjati. X’aktarx niġġudikahom ħażin, jew narahom 

bħala differenti, jew narahom biss bħala piż fuq l-ekonomija tal-pajjiżi Ewropej. Għinni nifhem li    

r-refuġjati huma persuni li jissograw ħajjithom bit-tama li jsalvawha.  

Naħseb ftit: 
Nimmaġinani għal ftit mumenti fis-sitwazzjoni ta’ Doaa: Inżomm sew mas-salvauomo, ninsab bejn 

sema u ilma fil-baħar Mediterran, u għadni kif rajt lill-maħbub tiegħi jegħreq, u issa rrid nieħu 

ħsieb żewġt itrabi wkoll. X’inhuma ħsibijieti, il-biżgħat tiegħi, u t-tamiet tiegħi? 

Fatt ċkejken: 
Il-familja ta’ Doaa kellha taħrab mis-Sirja lejn l-Eġittu minħabba l-gwerra. 

Kellha biss 19-il sena u, mingħajr id-dokumenti biex taħdem, ma tantx 

setgħet tippjana futur hemmhekk. Madankollu xorta ma qatgħetx qalbha. 

Kienet tħobb refuġjat ieħor jismu Bassem. Wegħedha li flimkien jaħarbu 

lejn l-Ewropa. Ġabar il-flus kollha li kien ġemma’ matul ħajtu u tahom      

lill-pirati  tal-baħar. Tellgħuhom fuq dgħajsa qadima tas-sajd. Kien 

Awwissu tal-2014. Wara erbat ijiem fil-baħar resqet lejhom dgħajsa oħra. 

Kienet qadima u mimlija sadid. Meta qalulhom biex jitilgħu fuqha,              

il-passiġġieri ma ridux. Irrabjati, il-kriminali telgħu fuqha u telqu ’l hemm, iżda wara ftit reġgħu 

lura u fetħu toqba f’qiegħ id-dgħajsa. “Ħallu l-ħut jiekol laħamkom!” għajtu. Id-dgħajsa inqalbet u 

għerqet f’temp ta’ ftit minuti bi 300 mitt ruħ taħt il-gverta. B’miraklu, Bassem sab salvauomo. 

Żamm lil Doaa minn idha u prova jżomm fil-wiċċ kemm seta’. Bħalhom kien hemm ftit persuni 

oħra, fosthom raġel Palestinjan li kien man-neputija ta’ disa’ xhur li waqt minnhom ħass li wasal    

fl-aħħar, dar fuqhom u talabhom bil-ħniena. “Żommu magħkom liż-żgħira għaliex jien għejjejt.” 

Imbagħad ħalla l-baħar iniżżlu. Ftit wara lanqas Bassem ma felaħ iktar. L-aħħar kelmiet tiegħu 

kienu: “Jiddispjaċini maħbuba tiegħi. Aħfirli.” U għereq quddiem għajnejha. Iktar tard, omm 

b’tarbija ta’ sena u nofs ssieltet mal-baħar biex waslet ħdejn Doaa u qaltilha “Salvaha!” Wara 

erbat ijiem fl-ilma, Doaa rat vapur tal-merkanzija. Għajtet għal sagħtejn sħaħ sakemm lemħuha  

fid-dlam. Tefgħulha ħabel u stagħġbu meta raw mara żagħżugħa b’żewġt itrabi mqabbdin 

magħha. 


