
Ħbieb,  

Għadda xahar ieħor, ix-xahar tal-maħbubin telaq ukoll, dan ix-xahar nagħlqu sena li ilna 

ma niltaqgħu. Konna ltqajna darbtejn f’Lulju imma dak kollox. Kellna ħafna affarijiet 

ippjanati imma kellna nwaqqfu kollox. Aħna bħal ma għamilna dejjem, nimxu ma’ dak li 

jgħidu l-awtoritajiet però Iġri jgħaddi kollox! 

Aktar ma nitkellem ma’ membri aktar ninduna, il-ħajja tar-romol kemm hi diffiċli. Aktar 

ninduna li bħala romol mhux l-inkwiet li aħna romol biss ikollna fuq moħħna. Ħafna 

drabi dak li għalina jkun ċar daqs il-kristall, għal ħaddieħor jista’ jkun imċajpar u bħala 

romol irridu nieħdu ħafna paċenzja, anke b’dawk in-nies viċin tagħna. Naturalment, bina 

jridu jieħdu paċenzja wkoll. Kulħadd ikollu bżonn li jgħaddi minn-żmien ta’ niket, dan iż-

żmien huwa mportanti ferm li ngħaddu minnu. 

Huwa mportanti li nibku, li nirrabjaw, li nibżgħu, li nsaqsu d-domandi jew li nħossu li s-

solitudni hija iebsa wisq sabiex nissaportuha. Ibqgħu ċerti li dawn huma kollha 

emozzjonijiet naturali li aħna r-romol ngħaddu minnhom. Le m’intomx morda jekk qed 

tgħaddu minn dawn l-emozzjonijiet.  Dan mhux xi virus, din bidla f’ħajjitna li rridu 

naċċettaw u nitgħallmu ngħixu biha. Imma kemm se ndumu sejrin hekk? 

M’hemmx perjodu fiss dwar kemm wieħed idum għaddej minn dan iż-żmien ta’ niket. 

Dan għax kulħadd huwa uniku, aħna lkoll differenti u allura kollha nirreaġixxu b’mod 

differenti anke għall-mewt. Però dan iż-żmien huwa mportanti li ngħaddu minnu sabiex 

inkunu kapaċi nerġgħu nibnu ħajjitna mill-ġdid.  

Kemm ilna weqfin minħabba l-pandemija, ingħaqdu magħna 16-il membru ġdid li 6 

minnhom huma rġiel. Lil dawn, nagħtihom merħba fil-familja tagħna. J’Alla l-grupp 

tagħna jservi ta’ ġid lil dawn il-membri wkoll. Kuraġġ ħbieb, taċċettaw qatt li teżistu għax 

huwa dritt tagħkom li tgħixu. Diġà bagħatt email lil dawn il-membri. Personalment, ltqajt 

ma’ xi wħud minnhom. 

                                                                                                                                                     Ikompli fl’aħħar paġna 

Ftit ilu kelli l-okkażjoni sabiħa li niltaqa’ mal-fundatur u l-ewwel Chairperson tal-grupp 

Albert Zammit u ma’ Joyce Wright li flimkien ma’ Carmen Muscat kienu ta’ spalla għal 

Albert sabiex ftit aktar minn 23 sena ilu twaqqaf il-grupp tagħna. Stajt nara l-emozzjoni 

li kellhom meta bdew jitkellmu fuq il-bidu tal-grupp u fuq l-għeżież tagħhom. Tawni 

bosta ritratti u materjal ieħor li se nkun qiegħed nuża ftit minnu għall-ktieb. Tkellimna 

wkoll fuq ċerti attivitajiet li kien jagħmlu fil-bidu u li nistgħu nerġgħu nagħmlu xi ħaġa 

simili meta nerġgħu niltaqgħu. Laqgħu l-istedina tiegħi u ta’ bosta membri oħra, biex 

meta jgħaddi kollox u nerġgħu niltaqgħu jiġu u jkellmuna fuq il-bidu tal-grupp. Grati 

lejkom. 

Qiegħed niftakar ukoll f’Maria Borg, ic-Chairperson ta’ qabli, persuna li aħna grati lejha 

wkoll u li ili ma naraha ħafna. Niftakar li l-ewwel darba li mort il-grupp kienet hi li 

laqatni. Grati wkoll lejn dawk il-membri kollha lil minn żmien għal żmien mexxew dan il-

grupp. Dak li huwa l-grupp illum huwa grazzi għal dawn in-nies. 

Niġu għall ktieb, grazzi lid 19 – il membru li kitbu l-esperjenzi tagħhom, naf li ma kinetx 

faċli għalihom li jiftakru fit-telfa li ġarrbu. Grazzi lil Albert u lil Maria li flimkien miegħi 

kitbu l-istorja tal-grupp. Grazzi lil Yvonne u l-Mary li flimkien miegħi kitbu Poeżiji sabiex 

jidhru fil-ktieb.  

Grazzi lis-Segretarju Parlamentari responsabbli mill-volontarjat Dr. Clifton Grima li kiteb 

id-daħla tal-ktieb. Grazzi lil Prof. Rev. Saviour Chircop id-Direttur Spiritwali tagħna, lil 

Bernardette Briffa-Social Worker-Bereavement, Steve Farrugia, Life Coach u lil Dr. 

Charles Azzopardi, Family Therapist li kollha aċċettaw li jikkontribwixxu bil-kitba 

tagħhom. Grazzi lit-tifla tiegħi li ukoll kitbet l-esperjenza tagħha dwar kif kellha tkampa 

mat-telfa ta’ ommha. Grazzi lil Erica Borg, it-tifla ta’ Tony li tagħtni permess li nuża l-

istudju tagħha fuq ir-romol irġiel u t-trobbija tat-tfal. Grazzi lil Charles Zammit li tagħni l

-permess li nuża l-ittra li kienet kitbitlu martu Mary sabiex tagħmillu kuraġġ. 

Iddeċidejt li mill-kitba tal-membri nneħħi l-ismijiet u l-mard u se nkun qiegħed nuża 

biss l-inizjali. Għalkemm il-mard jista’ jiġi fuq kulħadd ma ħassejtx li huwa xieraq li 

nagħti dawn id-dettalji personali, inkluż l-ismijiet tal-membri u tal-għeżież tagħhom. 

Fadal l-aħħar ftit u wara xhur twal ta’ kitba nkun nista ngħid ‘lestejt fl-aħħar’ 

Victor. 
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Aqraw aktar dwar il-massakru ta’ Boston, Ġulju Ċesare, Alcatraz u d-dritt tal-vot fl-

aħħar paġna. 

 

Ftit storja. Il-Massakru ta’ Boston seħħ fil-5 ta' Marzu, 1770 meta suldati Brittaniċi 

f'Boston fetħu nar fuq grupp ta' kolonisti Amerikani fejn qatlu 5 irġiel. Qabel il-

Massakru ta' Boston, l-Ingliżi kienu istitwew għadd ta' taxxi ġodda fuq il-kolonji 

Amerikani inklużi t-taxxi fuq it-te, il-ħġieġ, il-karta, iż-żebgħa u ċ-ċomb. 

Ġulju Ċesare ġie assassinat minn madwar 40 senatur Ruman. Il-mewt ta' Ċesare hija r-

riżultat ta’ sensiela twila ta' gwerer ċivili li kienu t-tmiem tar-Repubblika Rumana u t-

twelid tal-Imperu Ruman. Fil-15 ta' Marzu, 44 B.C.E., Ġulju Ċesare ġie mogħti bosta 

daqqiet ta’stalletti (madwar 23 daqqa) li wasslu għall-mewt tiegħu f'Ruma, l-Italja. 

Fil-21 ta' Marzu, 1963, USP Alcatraz ġie magħluq wara 29 sena. Ma ġiex magħluq 

minħabba l-għajbien ta' Morris u tal-aħwa Anglins (id-deċiżjoni li jingħalaq il-ħabs saret 

ħafna qabel it-tlieta sparixxew), iżda minħabba li l-ħabs kien qiegħed jiswa wisq biex 

ikompli jinżamm miftuħ. 

Il-Ħmistax  Emenda (1870) għall-Kostituzzjoni tal-Istati Uniti, ggarantit id-dritt li l-vot 

ma setax jiġi miċħud abbażi ta' "razza, kulur, jew kundizzjoni preċedenti ta' servitù." Il-

vot finali fis-Senat kien ta' 39 kontra 13, b'14 li ma jivvutawx. Is-Senat għadda l-emenda 

b'39 Repubblikani jivvutaw "iva" u 8 Demokratiċi u 5 Repubbliki jivvutaw "Nay"; 13-il 

Repubblikan u Demokratiku wieħed ma vvutawx. 


