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Huwa ta’ pjaċir kbir għalija li għal darb’oħra f’isem
il-komunità Melleħija kollha qiegħed inwassal dan
il-messaġġ fil-ktejjeb li l-Għaqda Mużikali Imperial
tippubblika fl-okkażjoni tal-festa. Bil-pubblikazzjoni ta’
dan il-ktejjeb wieħed ikollu minjiera ta’ informazzjoni
storika, kulturali u politika, mhux biss fuq l-istess
Għaqda, imma wkoll fuq ir-raħal tagħna. Għaldaqstant
irrid nirringrazzja lil dawk kollha li jagħtu l-kontribut
tagħhom permezz tal-kitba ta’ diversi artikli li ta’ kull
sena jidhru f’dan il-ktejjeb tal-festa.
Meta wieħed jibda jqalleb il-paġni ta’ dan ilktejjeb, wieħed malajr jinduna kemm hi kbira l-ħidma
li ssir minn dawk kollha li huma nvoluti fis-soċjetajiet
tal-banda. Il-każini tal-baned jagħmlu xogħol soċjali
u kulturali qawwi li jistħoqqlu kull għarfien. Huma
marbuta mal-festi tradizzjonali tal-irħula tagħna
li jikkostitwixxu l-element ewlieni mill-identità
nazzjonali tagħna bħala poplu. Jiġbru flimkien,
f’volontarjat dedikat, mijiet biex ma ngħidx eluf ta’
żgħażagħ u ċittadini oħra. Veru xi kultant jiżbruffaw
wisq il-piki u ċertu partiġġjaniżmu sfrenat, biss kollox
ma’ kollox, kif wieħed jista’ jara mill-kwalità ta’
attivitajiet li qegħdin itellgħu s-soċjetajiet Melleħin,
fosthom l-Għaqda Mużikali Imperial, l-impenn huwa
wieħed serju ħafna. L-ammont ta’ attivitajiet soċjali u
mużikali li qegħdin jiġu organizzati fil-Mellieħa huwa
wieħed impressjonanti. Kull Mellieħi għandu jħossu
kburi li fil-Mellieħa għandna daqstant soċjetajiet li
huma mpenjati mhux biss matul il-jiem tal-festa, iżda
s-sena kollha. Kif ġa esprimejt f’kitbiet oħra hija
ħasra li l-inizjattivi kulturali u mużikali li jittieħdu,
mhux biss mill-Għaqda Mużikali Imperial, imma millgħaqdiet Melleħin kollha, ma jkunux jafu bihom iċċittadini Melleħin kollha, u għaldaqstant l-attendenza
mhux dejjem tkun kif wieħed jixtieqha.
Fost ir-ritratti u kitbiet li nsibu f’pubblikazzjoni
ta’ din ix-xorta, wieħed jara diversi ritratti li jfakkru
xi parti mill-istorja tal-istess soċjetà, u għaldaqstant
illum wieħed ma jistax ma jiftakarx u ma jsemmix lil
dawk kollha li matul dawn l-aħħar tmienja u tmenin
sena taw is-sehem tagħhom fil-ħidma tas-soċjetà u li
llum m’għadhomx magħna u għalhekk ma jistgħux
jiċċelebraw il-festa magħna, kif qegħdin nagħmlu aħna
lkoll. Dawn kienu nies li ħadmu u stinkaw biex bnew
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l-Għaqda Mużikali Imperial,
anke meta ċ-ċirkostanzi talħajja kienu ferm aktar diffiċli
u ta’ qtigħ il-qalb minn dawk
tal-lum. Biżżejjed wieħed
isemmi hawnhekk it-Tieni
Gwerra Dinjija fil-bidu tassnin erbgħin u l-emigrazzjoni
li laqtet lir-raħal tagħna fis-snin sittin. Biss f’dawn
iċ-ċirkostanzi, l-Għaqda xorta sabet nies li kienu
determinati li jaslu fejn kellhom jaslu. Hawnhekk
huwa xieraq li nsellem il-memorja tal-eks President
tal-Għaqda s-Sur Ġużeppi Bartolo, li l-Mulej għoġbu
jsejjaħlu għal għandu ftit tal-ġimgħat ilu. Ġużeppi kien
wieħed minn dawn il-pilastri tal-Għaqda Mużikali
Imperial, li ta ħafna minn ħinu biex l-Għaqda tibqa’
miexja ’l quddiem u tagħti dak il-kontribut kulturali
u mużikali fil-komunità Melleħija. Jalla s-soċjetajiet
tagħna jibqgħu jsibu nies bħal Ġużeppi Bartolo, li
minkejja l-impenji kollha li jkollhom, ikunu lesti li
joffru l-ħin liberu tagħhom biex iwettqu ħidma b’risq
l-għaqdiet u b’hekk dak kollu li bnew missirijietna
nkomplu nsaħħuħ aħna biex ngħadduh lil dawk ta’
warajna.
Nagħlaq billi nawgura lil kull wieħed u waħda
minnkom il-kumplament tal-festa t-tajba. Insellem u
nagħti l-festa t-tajba lill-Melleħin li qegħdin jgħixu
barra mill-Mellieħa, f’xi belt jew raħal ieħor, kif
ukoll lil dawk l-emigranti Melleħin, li jien ċert li
għalkemm qegħdin ’il bogħod minna, qalbhom żgur li
tkun magħna f’dan iż-żmien tas-sena. Lil dawn irrid
ngħidilhom grazzi mill-qalb tal-appoġġ u s-sostenn li
intom tagħtu lill-għaqdiet tagħna Melleħin. Ħafna millopri li nsibu fil-każini tagħna huma xhieda ta’ kemm
intom verament tħobbu l-għaqdiet tagħna, minkejja li
tinsabu ’l bogħod minna. Hawnhekk ma rridx ninsa
nsemmi wkoll lill-benefatturi oħrajn li kontinwament
jagħtu l-appoġġ tagħhom lis-soċjetajiet tagħna.
Insellem u nirringrazzja lill-President, is-Sur Josef
Borg, il-Kumitat u l-membri tal-Għaqda Mużikali
Imperial. Mill-ġdid nifirħilkom u nixtieqilkom aktar
snin ta’ ħidma b’risq l-Għaqda Mużikali Imperial u
l-poplu Mellieħi kollu. Prosit u awguri sinċieri.
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