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Il-jum it-tajjeb.
Aktarx li jien l-ixjeħ Ministru tal-Affarijiet Barranin fl-Unjoni Ewropea. Imma fost l-aktar ġodda.
Ftit ġimgħat ilu attendejt l-ewwel laqgħa tiegħi fil-Kunsill tal-Affarijiet Barranin.
Ġie wieħed minn sħabi fuqi u bi tbissima qalli: “Nawguralek. Hawnhekk niddiskutu l-problemi l-kbar
kollha tad-dinja u ma nsolvu xejn.”
Tbissimt u weġibtu: “Imma issa l-istorja se tinbidel għax wasalt jien u se nsolvi l-problemi kollha.”
F’laqgħa bil-video li kellna dan l-aħħar tellajt għad-diskussjoni s-sitwazzjoni fil-Libja u l-effetti tagħha
fuq l-Ewropa.
Għedtilhom li żgur ma rridx inkun it-tifel ragħaj fil-ħrafa ta’ Esopu jgħajjat “Ġie l-lupu” meta l-ebda
lupu ma ġie.
Ħafna jafuha din il-ħrafa. Imma għal min ma jafhiex Esopu għex fil-Greċja 2600 sena ilu u kien
jirrakkonta ħrejjef b’tagħlima.
Jirrakkonta kif tifel ragħaj kien joħroġ jirgħa l-merħla nagħaġ fuq l-għolja.
Biex jgħaddi ż-żmien bin-nies tar-raħal kien iħobb jgħajjat: “Ġie l-lupu jiekol in-nagħaġ.”
Xi darbtejn wara xulxin in-nies tar-raħal ħaduh bis-serjetà u telgħu jiġru biex isalvaw in-nagħaġ millupu u ma sabu ebda lupu.
Għal darb’ohra t-tifel beda jgħajjat “Ġie l-lupu, ġie l-lupu u qed jiekol in-nagħaġ.”
Imma n-nies tar-raħal m’emmnuhx. Ma ġrewx biex jgħinuh. Il-lupu ħarbat il-merħla nagħaġ u qatel
ħafna minnhom.
Esopu jgħallimna li l-giddieb ma jitwemminx anki meta jghid il-verita.
Meta nitkellem dwar is-sitwazzjoni fil-Libja żgur ma rridx inkun it-tifel li jbezza’ b’lupu li ma jeżistix.
Is-sitwazzjoni fil-Libja hija nkwetanti biżżejjed. M’għandix għalfejn nivvinta jew nesaġera.
Nittama li jien żbaljat imma minn dak li rajt s’issa minn sħabi fl-Unjoni Ewropea, ħlief il-ġirien tagħna,
ftit hemm fosthom li jħossu u jemmnu bis-serjetà kemm l-Ewropa hija marbuta ma’ dak li jiġri filMediterran, fil-Libja u fl-Afrika. Qishom il-Mediterran u l-Afrika huma ‘l bogħod. Ma jmissux ma’ lEwropa.
Ma rridx u m’għandix għalfejn inkun it-tifel jgħajjat “ġej il-lupu.” Imma sħabna se jintebħu li l-lupu
jeżisti tassew meta jkun tard wisq għax jaraw in-nagħaġ maqtula?
Imma waqt li ma rridx inkun it-tifel li jbeżża’ b’lupu li ma jeżistix, ma niddejjaq xejn inkun it-tifel fi ħrafa
oħra.

Din id-darba ħrafa ta’ Hans Christian Andersen dwar tifel li jissogra jgħid daqxejn verita meta ta’
madwaru jagħmlu ta’ bir-ruħhom li l-imperatur tagħhom liebes ħwejjeġ sbieħ ħafna meta fil-fatt hu
għarwien.
It-tifel ċkejken jgħajjat: “Imma l-imperatur mhu liebes xejn.”
Dwar dak li qed jiġri fil-Libja, l-Unjoni Ewropea hija liebsa ħwejjeġ sbieħ jew għarwiena?
Pajjiżi fi ħdanha jżommu man-naħat differenti maqsuma kontra xulxin fil-Libja.
Trid twaqqaf l-armi lejn naħa waħda mill-baħar imma n-naħa l-oħra iddaħħal l-armi kollha li trid minn
fuq l-art.
Ma tagħmel xejn kontra l-qsim illegali ta’ dgħajjes mibgħuta mit-traffikanti.
Ma tqassamx b’mod ġust l-immigranti u l-ftit (fosthom Malta) jieħdu ħafna u l-ħafna jieħdu ftit.
Saħħa u sliem.
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