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NOTA: 

F’dan l-eżami l-istudenti ma jistgħux jużaw għodod elettroniċi oħra barra minn dawk 

speċifikati fil-karta. 

 

Għall-kitba t’hawn taħt: 

Segwi l-istruzzjonijiet li jidhru fil-kummenti. Agħmel b’tali mod li t-track changes ta’ dawn 

it-tiswijiet ma jidhrux, u fl-aħħar ħassar il-kummenti. 

 

Sfont tal-istorja 

F’Settembru 1939 l-armata Ġermaniża attakkat il-Polonja u jumejn wara 

l-Ingilterra u Franza ddikjaraw gwerra fuq il-Ġermanja ta’ Adolf Hitler. 

Ħmistax wara, ir-Russja, li kellha ftehim sigriet mal-Ġermanja, attakkat hi 

wkoll il-Polonja u b’hekk dan il-pajjiż ma baqax jeżisti iżjed bħala pajjiż għax 

inqasam bejn ir-Russja u l-Ġermanja. Dan kien il-bidu tat-tieni Gwerra Dinjija. 

L-istorja f’dan il-ktieb isseħħ fil-Polonja fis-sena 1942. 

Il-Furja 

Dan kien il-mod kif Bruno kien isejjaħ lill-Führer, jew Adolf Hitler, li bħala 

l-kap tal-pajjiż u tal-armata Ġermaniża pprova jieħu l-Ewropa kollha taħt idejh. 

Mill-bidu nett huwa kien responsabbli tal-qtil mis-suldati Nażisti ta’ dawk 

kollha li kienu kontra tiegħu jew li ma kinux Ġermaniżi puri, fosthom il-Lhud, 

iż-żingari, nies bi bżonnijiet speċjali u anke reliġjużi. Għaxriet ta’ miljuni ta’ 

nies ġew maqtula, sitt miljun minnhom irġiel, nisa, żgħażagħ u tfal Lhud. Dan 

kien l-Olokawst, il-qerda tal-Lhud permezz ta’ kampijiet ta’ konċentrament fejn 

il-Lhud kienu jaħdmu bħal skjavi sakemm imutu bil-għeja, bil-ġuħ jew 

bil-mard, meta mhux fil-kmamar tal-gass. 

Auschwitz kien kamp tal-konċentrament tan-Nażi li llum sar simbolu ta’ 

terrur, ġenoċidju u tal-Olokawst. Fl-aħħar gwerra kien l-ikbar kamp u l-iktar 

wieħed tal-biża’. L-ewwel priġunieri li ġew maqtula f’dan il-kamp kienu politiċi 

Pollakki u warajhom dawk Sovjetiċi u żingari. Hawnhekk il-priġunieri kienu 

msawta, imħollija bil-ġuħ, xkubettjati, mgħallqa u maqtula b’modi differenti. 

L-ikbar numru ta’ mwiet kien bil-gass industrijali. 
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