
 Sfidi ta’ Żminijietna fit-Talb 
Settembru 2015 

Merħba! Il-Papa jistieden lil kulħadd, ikun xi jkun it-twemmin tiegħu, sabiex ningħaqdu flimkien u nitolbu: 

Biex jiżdiedu l-opportunitajiet ta’ skola u xogħol għaż-żgħażagħ kollha. 

Ninġabar: 

Nieħu nifs ’il ġewwa u ieħor ’il barra b’attenzjoni sħiħa... nibqa’ sejjer hekk sakemm insib il-kwiet fija 
nnifsi... nimmaġina li nieżel l-isfel fil-fond ta’ qalbi.. u nasal fi klassi ta’ skola. Insib ruħi bilqegħda ma’ 
studenti oħra... bil-Mulej l-għalliem tagħna. Jistedinna nitfgħu ħarsitna lejn id-dinja u nisimgħu l-istejjer 
tan-nies... noqgħod għal ftit tal-ħin ma’ din l-istedina. 

Fatt ċkejken: 

Grupp żgħir ta’ rġiel Talibani waqqfu l-van li kien qed iwassal lejn 
djarhom xi bniet ġejjin mill-iskola. B’ton li jwerwer, staqsew għal 
tfajla partikolari minn fosthom li kellha erbatax-il sena. Imbagħad 
sparaw fuqha. Imma għaliex? Għax aktar beżgħu minnha huma, 
milli hi minnhom. Dan ġara fl-2012. 

Din it-tfajla, jisimha Malala, qatt ma kienet tgħeja tikteb fil-blogs 
biex taqbeż għad-dritt ta’ bniet bħalha għall-edukazzjoni. Ħaġa bħal din kienet ta’ tħeddida kbira għat-
Talibani. Għalhekk raw kif għamlu biex jgħalqulha ħalqha. 

Wara din l-isparatura, Malala għaddiet minn uġiegħ kbir f’rasha u f’għonqha. It-tobba tħabtu kemm felħu 
sakemm neħħew balla minn fejn ix-xewka ta’ darha u biex niżżlu n-nefħa li kellha f’moħħha. 

Iżda reġgħet ġiet f’sikkitha u malajr Malala ssuktat, bi qlubija liema bħalha, il-ġlieda tagħha għad-dritt      
tal-edukazzjoni tal-mara f’dawk l-inħawi magħkusin mit-Talibani. Minħabba f’hekk, Malala saret l-ewwel 
persuna li rebħet in-National Peace Award ta’ pajjiżha. 

Naħseb ftit: 

Kif qed inħossni waqt li nġib quddiem għajnejja l-ġlieda determinata ta’ Malala favur l-edukazzjoni għal 
kulħadd? 

Kemm-il darba tlift iċ-ċans li nitgħallem aktar u minflok ippreferejt inxerred moħħi f’attivitajiet li ma 
jiswew għalxejn? 

Nista’ nagħmel xi ħaġa li ttejjeb il-qagħda edukattiva tat-tfal fil-pajjiżi fqar? 

Nista’, fl-ambjenti ta’ madwari, nagħti s-sehem tiegħi biex oħrajn jedukaw ruħhom aħjar, pereżempju   
għat-tfal ta’ familji bi problemi? 

Nitlob: 

O Mulej, nitolbok ghal tant tfal u adoloxxenti magħkusin għax imċaħħdin minn edukazzjoni xierqa. 
Nitolbok għall-kapijiet politiċi: agħmel li ma jqisux l-edukazzjoni u l-impjiegi bħala xi lussu, iżda bħala dritt 
fundamentali tal-bnedmin kollhom fit-triq ta’ ħajjithom. 

Kliem ta’ dawl: 

Il-moħħ mhux xi reċipjent li jrid jimtela, iżda nar li jrid jitkebbes. (Plutarch) 

X’nista’ nagħmel: 

Napprezza l-edukazzjoni paċenzjuża li tawni xi membri tal-familja tiegħi. Nirringrazzja ’l Alla għalihom u 
fejn nista’ nurihom dan l-apprezzament. 

Ngħożż il-ħidma edukattiva li tawni tlitt persuni barra mill-familja. Inrodd ħajr ’l Alla għalihom u fejn nista’, 
nirringrazzjahom.  


