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Barranin b’Malti bħall-Maltin 

Imtella': 12 ta’ Ġunju 2018 fuq tvm.com.mt 

Rapport: Glen Falzon 

Filmat: Justin Vassallo 

Il-lingwa mhix biss kwistjoni ta’ identità iżda wkoll għodda importanti tal-komunikazzjoni u ta’ integrazzjoni. 

TVM tkellem ma’ għadd ta’ barranin li tgħallmu l-Malti u issa jħossuhom li integraw sew fis-soċjetà Maltija u 

permezz tal-lingwa mhux biss jitkellmu l-Malti iżda jistgħu wkoll jgħixu stil ta’ ħajja bħal tal-Maltin 

25 sena ilu, Ron ġie jgħix Malta. Bħala żagħżugħ Olandiż, ħassu xi ftit ħuta barra mill-ilma għax ma kienx jaf 

il-Malti. Jirrakkonta mumenti ħelwin li kien ikollu ma’ tal-ħaxix. 

Ron Van Maarschalkerweerd qal ”meta kont qed immur nixtri u nkellimhom bl-Ingliż kienu jżommuli ftit iżjed 

min-nies li kienu jitkellmu bil-Malti u għalhekk għedt speċi ma jistax ikun irrid nitgħallem il-lingwa biex 

għall-inqas inħallas prezz tajjeb mhux bl-għoli.” 

Tgħallem il-Malti għax għamilha mal-Maltin, mingħajr ma qabad ktieb b’idu. Ron illum huwa stilista tal-moda 

u għandu negozju tal-ħwejjeġ f’Malta. Jistqarr li l-Malti għenu jitgħallem lingwi oħrajn. 

“It-Taljan bdejt nifhmu iżjed u anki l-Ispanjol. Naħseb li l-fatt li kont diġà nitkellem bl-Ingliż, Olandiż u 

mbagħad żidt lingwa oħra għamilhieli aktar faċli biex nifhem lingwi oħrajn” stqarr Ron. 

Ermira Tartari Bonnici hija Albaniża li ġiet Malta 18-il sena ilu biex tistudja. Illum infermiera u tgħallem 

fl-Iskola Medika tal-Isptar Mater Dei. Tgħid li l-Malti kien essenzjali biex tikkomunika mal-pazjenti. 

Ermira Tartari Bonnici qalet “meta nagħmlu t-taħriġ tal-infermiera trid tkun ħafna mal-pazjenti kuljum u 

ħassejtu bżonjuż li biex nifhimhom huwa tajjeb li nkun naf, b’hekk tista’ tgħin aħjar skont il-bżonnijiet 

tagħhom. Kif nafu mhux kulħadd jitkellem l-Ingliż l-isptar fil-wards allura tajjeb li tkun taf il-lingwa tal-pajjiż.” 

Kienet toqgħod ma’ familja Maltija u mill-ewwel affaxinat ruħha bl-ilsien Malti. 

“Il-Malti m’għamilt l-ebda kors biex nitgħallmu. Niftakarhom isaqsuni kemm ilni hawn Malta u kont ili xi 6 

xhur u diġà kont bdejt nagħmel xi kliem flimkien f’sentenza jiġifieri ġie mis-smigħ” qalet Ermira. 

L-Isqalli Andrea Di Vita wkoll tgħallem il-Malti għax għamilha mal-Maltin. Illum huwa kok u l-Malti għenu biex 

iżid il-klijentela. Anki ma’ ibnu jitkellem bil-Malti. 

Andrea Di Vita qal “jgħinni ħafna jekk naf il-lingwa. Imma Malta differenti għax ġejt hawn 22 sena ilu u 

tgħallimtu bil-mod u biż-żmien tgħallimt il-Malti.” 

L-esperjenzi ta’ dawn il-persuni huma xhieda tas-siwi li l-barranin jitgħallmu l-ilsien Malti biex jintegraw aktar 

fis-socjetà Maltija. 
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A. Segwi b’attenzjoni l-filmat Barranin b’Malti bħall-Maltin u wara kompli dawn 

is-sentenzi billi tagħżel l-informazzjoni t-tajba.   

1. Ron ilu li ġie Malta 

a) 15-il sena.  

b) 20 sena.  

ċ) 25 sena.  

 

2. Meta Ron kien imur jixtri u jitkellem bl-Ingliż, kienu 

a) jagħtuh servizz aħjar.  

b) jitolbuh prezz ogħla.  

ċ) jżommulu irħas.     

 

3. Ron irnexxielu jitgħallem il-Malti billi  

a) xtara kotba bil-Malti.    

b) kien jitħallat mal-Maltin.     

ċ) kien joqgħod għand familja Maltija.   

 

4. It-tagħlim tal-lingwa Maltija għenu jsibha eħfef biex jitgħallem  

a) lingwi oħra.      

b) iħit.       

ċ) jifhem il-ħtiġijiet tal-klijenti tiegħu.   

 

5. Emira Tartari Bonnici hija  

a) Albaniża.  

b) Alġerina.  

ċ) Taljana.  

 

6. Hija ġiet Malta biex  

a) taħdem.  

b) tiddeverti.  

ċ) tistudja.  

https://youtu.be/qlHdvz-7nKY
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7. Fil-bidu li ġiet Malta kienet toqgħod 

a) ma’ familja.   

b) mal-ħbieb.   

ċ) mal-qraba tagħha.   

 

8. Ermira, mal-ewwel  

a) ħassitha miġbuda lejn l-ilsien Malti.    

b) ħasset il-Malti diffiċli biex titgħallmu.     

ċ) irrealizzat li m’għandhiex għalfejn titgħallem il-Malti.   

 

9. Ermira rnexxielha tibda tgħaqqad xi kliem f’sentenzi wara ftit 

a) ġimgħat f’Malta.  

b) xhur f’Malta.  

ċ) snin f’Malta.   

 

10. Andrea Di Vita stqarr li minbarra li jitkellem bil-Malti mal-klijenti tiegħu, juża wkoll il-Malti biex 

jikkomunika ma’ 

a) martu.  

b) ħbiebu.   

ċ) ibnu.  

 

 B. Irrispondi b’mod verbali dawn il-mistoqsijiet.  

1. Ron jgħid li meta ġie Malta ħassu ħuta barra mill-ilma peress li ma kienx jaf il-Malti.  

Fisser fi kliemek xi jrid jgħid b’din l-espressjoni. 

2. X’inhi l-professjoni ta’ Ron illum? 

3. Għalfejn Ermira tħoss li għaliha hu importanti li titgħallem il-Malti?  

4. Kemm ilu joqgħod Malta Andrea? 

5. Għalfejn huwa importanti li l-barranin jitgħallmu l-Malti? 


