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Ninġabar: 
Insib post għall-kwiet u nqatta’ ftit ħin fis-silenzju u nħoss il-preżenza t’Alla fija.  Nirringrazzja lil Alla 

ta’ kemm-il darba ħafirli n-nuqqasijiet tiegħi u napprezza l-imħabba kbira li Hu għandu għalija. 

Merħba! Il-Papa jistieden lill-bnedmin ta’ rieda tajba sabiex ningħaqdu flimkien u nitolbu     

biex il-liġi tal-piena tal-mewt, li teħodha kontra d-dinjità tal-bniedem, titneħħa minn kull 

pajjiż. 

Nitlob: 
Nitolbok Mulej, għan-nies tad-dinja kollha, speċjalment dawk li qed jistennew il-piena tal-mewt, 

sabiex ħajjithom u d-dinjità tagħhom bħala ulied ta’ Alla li hu mħabba, ikunu rispettati u protetti 

f’kull stadju u f’kull ċirkostanza. 

Kliem ta’ dawl: 

It-tneħħija tal-piena tal-mewt tagħmilna soċjetà ċivilizzata. Turi li nemmnu tassew meta ngħidu li 
aħna ngħożżu l-ħajja.                                       Desmond Tutu 

X’nista’ nagħmel: 
Nippromwovi u nissielet biex ma jkunx hawn iżjed il-piena tal-mewt. Noffri s-sapport tiegħi lil dawk li 

jżuru u jaħdmu fost il-ħabsin, kif ukoll lil dawk li joffru l-ministeru tagħhom għal dawk li jiskuntaw    

is-sentenza u joħorġu mill-ħabs.  

Naħseb ftit: 
Swor Helen Prejan qalet, “Qatt ħsibt li jien ma nistax noqgħod inħares mingħajr ma nagħmel xejn 

filwaqt li l-gvern tiegħi jiġġustizzja liċ-ċittadini tiegħu? Jekk ma nitkellimx u ma nirreżistix, jiena qed 

inkun kompliċi.” Napprezza l-libertà li jien ingawdi? 

Fatt ċkejken: 
Walter McMillian, ħaddiem Afro-Amerikan, kien joqgħod 

Monroeville, Alabama, post magħruf għar-razziżmu.  Huwa kien 

ġie kkundannat għall-mewt mingħajr ma kellu ħtija. Kien akkużat 

li qatel mara żagħżugħa bajda, li kienet taħdem bħala skrivana 

f'maħżen tad-‘drycleaning’. Waqt li kien qed iseħħ dan il-qtil, 

McMillian kien mal-familja tiegħu 11-il mil 'il bogħod minn fejn 

inqatlet.  Walter McMillian qatt ma kien instab ħati ta’ xi reat qabel. Iżda ir-raħal kollu kien jaf li       

fil-passat, kien kellu relazzjoni ma’ mara bajda u li wieħed minn uliedu kien iżżewweġ mara bajda. 

Sakemm McMillian kien qed jistenna li jgħaddi proċess, hu kien diġà  qed jinżamm f’post fejn             

il-priġunieri jkunu qed jistennew il-piena tal-mewt, daqs li kieku kien diġà instab ħati. Għalkemm 

erbgħin fil-mija tan-nies fil-konteja fejn kien Joqgħod McMillian kienu ta’ karnaġġjon iswed,               

il-proċess  ġie rilokat  għal kontea fejn il-maġġoranza kbira  tan-nies kienu bojod. Il-proċess beda fil-

15 t’Awwissu 1988 u dam biss ġurnata u nofs. Il-pulizija qabbdu  tliet irġiel bojod, wieħed minnhom 

qattiel, biex jixhdu kontrih. II-ġurija injorat ix-xhieda ta' għexieren ta' rġiel suwed, li xehdu li raw lil 

McMillian ħdejn daru waqt il-ħin  tar-reat. Mingħajr ebda evidenza fiżika waħda li kienet tpoġġi lil 

McMillian fix-xena tar-reat, huwa ġie kkundannat għal għomru l-ħabs. L-Imħallef Robert E. Lee Key  

Jr. m’aċċettax ir-rakkomandazzjoni  tal-ġurija u impona l-piena tal-mewt. Fit-23 ta’ Frar 1993, wara 

ħames appelli, il-Qorti tal-Appell Kriminali ta' Alabama waqqfet il-kundanna ta' McMillian u ordnat 

proċess ġdid. Ix-xhieda ammettew li kienu gidbu waqt  il-proċess, u li kienu ħadu ġurament falz.  

Ġimgħa wara, il-prosekuturi waqqgħu l-akkużi kollha.  Għall-ewwel darba f'sitt snin, Walter 

McMillian kien raġel ħieles. 


