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Is-sena li għaddiet, biex nagħti eżempju wieħed, vapur li kien qed iġorr ir-refuġjati miet b’attakk 

tal-qalb. Meta wasal l-ewwel vapur ta’ salvataġġ, il-baħar Mediterran kien għereq. Sabu l-ilma 

bla nifs, il-mewġ għasra u l-Unjoni Ewropea ggranfata mal-fdal tal-vapur biex issalva. It-tfal ma 

sabuhomx. 

 

Mir-riżultati preliminarji tal-investigazzjoni jidher ċar li l-immaġini mis-satelliti wrew li l-vapur 

mgħerreq ma kienx jaf jgħum. 

 

Fuq l-aħbarijiet tat-tmienja dakinhar, waqt li l-ilma mill-baħar Mediterran inxtered bil-mod mis-

sets tat-televixins għal fuq il-parkè fis-salotti, idejjaq lil dawk il-familji kuntenti minn pajjiżi ‘l 

bogħod mill-periklu u jikkawża sfrattament minimu fl-att sesswali ta’ dawk il-maġġoranza li 

huma siekta fiċ-Ċentru u n-Nord tal-Ewropa, f’daqqa waħda, bħal faqqiegħ li jikbru f’daqqa fil-

bosk, mara Ewropea tal-klassi tan-nofs saqsiet il-għala ġew bil-baħar u mhux bl-ajru wara li 

ġabu l-visa. Iddevastat minn din l-innocenza bajda, it-televixin ħa ruħu b’idejh. 

 

Minn fuq it-telefon, uffiċjal mid-Dipartiment tal-Integrazzjoni kkummenta fuq il-każ traġiku: 

issa x’se nagħmlu? Ir-refuġjati l-ġodda li kienu se jnaddfu l-ħara tal-pensjonanti Ewropej kollha 

mietu.  

 

Fuq l-aħbarijet tat-tmienja dak il-lejl, broadcaster mara ta’ karnaġġjon bajda li qatt ma kellha tfal, 

hi u tikkwota speċjalist mil-Lvant Nofsani li qatt ma kien żar il-Lvant Nofsani, qal li t-tfal jista’ 

jkun li sparixxew għal raġunijiet postmodernisti waqt li kienu qed jilagħbu noli. 

 

Ġesu, l-iben ta’ Maria, kien l-unika wieħed li salva. Sabuħ jimxi fuq l-ilma. 

 

 

 



Nota f’qieħ il-paġna 1: 

Se jeħdulna x-xogħol u d-djar, se jisseduċu n-nisa tagħna, se jeħdulna r-riżorsi li konna allokajna 

għall-fqar, ikun hemm fosthom kriminali u spjuni, jidħlu u jiddistabilizzaw is-soċjetà u jwasslu 

għat-tifrik tagħha. Id-dehra tagħhom kehra, iġorru l-mard, għandhom standards differenti, kultura 

differenti, il-morali tagħhom strambi, qatt mhu se jkunu jistgħu jintegraw fis-soċjetà. 

 

 

 

Nota f’qiegħ il-paġna 2: 

Il-kliem razzist fl-ewwel nota ma jirreferix għall-kriżi tar-refuġjati attwali, kif isejħulha, li 

proprja tirreferi għar-refuġjati Sirjani daż-żmien. Fil-fatt dawn il-kliem intużaw mill-media tal-

Punent biex jiddeskrivu lir-refuġjati Lhud mill-Ġermanja u l-Awstrija li pruvaw jaħarbu mir-

reġim tan-Nazi waqt il-perijodu ta’ qabel it-Tieni Gwerra Dinjija.  

 

 

 

Nota f’qiegħ il-paġna 3: 

Fl-1938, 32 pajjiż iltaqgħu għall-konferenza ta’ Èvian biex jiddiskutu l-kriżi tar-refuġjati Lhud 

ġejjin mill-Ġermanja u l-Awstrija. L-Istati Uniti rrifjutaw li jżidu l-kwota annwali għall-

immigranti sa minn qabel bdiet il-laqgħa. Ir-Renju Unit tal-Gran Brittanja għamlitha ċara li l-

Ingilterra mhijiex pajjiż tal-immigrazzjoni. Il-pajjiżi kollha preżenti rrifjutaw li jdaħħluhom. Fit-

13 ta’ Lulju, il-gazzetta tan-Nazi Völkischer Beobachter kitbet bi trijonf: ‘Ħadd ma jridhom.’ 

(Għandi preżentiment li l-kittieb ta’ dak l-artiklu kien Adolf Hitler innifsu.) Erba’ xhur wara l-

konferenza, in-Nazi wettqu l-pogrom ta’ Kristallnacht, imbagħad komplew isolvu l-problema tal-

Lhud bil-mod speċjali tagħhom, li wassal, kif nafhu, għas-Soluzzjoni Finali.  
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