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f’dan il-artiklu. F’intervista 
li kien ta lili Godfrey Pirotta 
kien qalli hekk: 

“Il-magazin il-Ħsieb kien 
l-idea tas-Sur Alfred Baldac-
chino, ex-MP Laburista li 
kien ġie elett f’isem il-Par-
tit Nazzjonalista f’elezzjo-
ni każwali imma kien qa-
sam għan-naħa Laburista. 
Għalkemm il-magazin jista’ 
jiġi meqjus bħal tiegħu għal-
iex hu kien bdih u kien jiffi-
nanzjah, imma għal xi raġuni 
ma sabx l-appoġġ ta’ Mintoff 
u wara ftit ħarġiet jiena kont 
ġejt avviċinat minn Alex Sce-
berras Trigona biex nieħu re-
sponsabilità għalih. 

Jiena kont avviċinajt nies 
bħal Evarist Bartolo, Victor 
Laiviera, Robert Cefai, Victor 
Cassar, Godwin Cini u oħrajn 
biex il-Ħsieb ikun jista jkom-
pli jigi ppubblikat. Billi la jie-
na u lanqas Evarist ma stajna 
nkunu edituri kien sar qbil li 
Alex Sciberras Trigona jieħu 
dan l-irwol. Konna intfajna 
b’ruħna u ġisimna fix-xog-
ħol. Għalkemm il-magażin 
kien identifikat mal-Partit 
Laburista fir-realtà qatt ma 
kellna indħil mill-Partit. 

Anzi meta waqt konferen-
za generali tal-Partit Laburis-
ta xi ħadd ħareg jistaqsi għal-
iex fil-Ħsieb konna ngħidu 
affarijiet li ma kinux idoqqu 
għal widnejn, Mintoff kien 
qam jiġi u qallu biex ma 
jindaħalx għaliex hekk ried 
il-magazin għaliex għalih 
kien qisu l-vuċi tal-element 
żagħżugħ.” 

U xi jgħidilna dwar il-Per-
it Mintoff? Fi kliemu:

“L-aħjar mod ta’ kif kellek 
taġixxi miegħu kien li l-eww-
el tagħtih iċ-ċnas kollu biex 
jgħid dak li għandu jgħid u 
turih li qed tifhmu sewwa, 
imbagħad tibda tgħarbel 
il-proposta tiegħu ma’ dak li 
diġa tkun taf. Hu kien jibqa’ 
jisimgħek b’attenzjoni u 
jerġa’ jagħmillek patafjun 
mistoqsijiet biex ikompli 
jsaffi u jorqom miegħek l-ar-
gument li jkun beda” (p.101). 

Bħala Professur tax-xjen-
za politika, ma jistax jonqos 
li f’dan il-ktieb jitkellem fit-
tul dwar il-politika u l-poter. 
Huwa jikkwota mill-Vanġe-
li sa Machiavelli. Fuq kol-
lox huwa jemmen bi sħiħ 
li l-ġustizzja soċjali teħtieġ 
“bidla totali fil-qlub tan-nies” 
(p.178). Dak li jiddefenixxi l-

bniedem għalih mhuwiex is-
suċċess ekonomiku, mihiex 
il-kompetizzjoni li rawmuna 
fiha.

Konklużjonijiet tiegħi 

Dawn il-ktieb huwa qa-
bel xejn għodda essenzjali 
għal dawk kollha interessati 
fil-politika. Mhumiex biss 
l-istudenti tal-istudji politiċi, 
imma anke kandidati, dawk 
midħla tax-xandir u l-pop-
lu b’mod ġenerali li tajjeb 
li jaqraw dan il-ktieb. Dan 
il-poplu Malti, li tant huwa 
“akkanit” fejn tidħol politika 
imma forsi jeħtieġ ukol li jin-
forma aktar lilu nnifsu dwar 
numru ta’ valuri. 

Ħatji – politika, familja 
u sport - minn fomm 
Salvu Sant, 

Kien xieraq li jkollna 
rikonoxximent għall-ħidma 
twila ta’ Salvu Sant permezz 
ta’ dan il-ktieb. L-aktbar 
valur ta’ dan il-ktieb huwa 
ċertament li joffrielna diversi 
riflessjonijiet minn politiku 
veteran, politiku li ltaqa’ ma’ 
bosta’ dinjitajiet u esperjenza 
l-akbar ġrajjiet li sawru dan 
il-poplu u fuq kollox għex 
il-ħajja ordinarja tal-ħaddie-
ma. Dawn it-tip ta’ kotba 
ma jappellawx għal sezzjoni 
waħda tal-poplu. Ktieb bħal 
dan nemmen li għandu jkun 
fil-librerija ta’ dawk kollha li 
jgħidu li għandhom għal qal-
bhom il-politika. 

Il-ktieb għandu intro-
duzzjoni tal-President Emer-
itu Ugo Mifsud Bonnici kif 
ukoll tal-President Emeritu 
Marie-Louise Coleiro Preca. 
Miktub b’mexxej ħafna tant 
li qed noqgħod lura milli 
ngħidilkom il-kontenut ta’ 
dan il-ktieb. Biss ser inpoġġi 
ftit mistoqsijiet għall-inter-
ess tal-qarrejja. Kif inbidel 
il-ħsieb politiku Malti matul 
is-snin? Kif affettwa l-inter-
dett lil Salvu kif ukoll lil ħuh 
Lorry? Xi rwol kellu l-Partit 
Laburista biex jikkumbatti 
kemm il-forzi konservatti-
vi u reazzjonarji kif ukoll 
il-Komuniżmu? Ir-relazzjo-
ni bejn Mintoff u Lorry Sant 
vera kienet daqstant ħażina? 
Kif iddeċieda li joħroġ għall- 
politika? X’tibdil sar fil-qa-
sam tal-isports? 

F’dan il-ktieb insibu 

bosta tagħrif interessanti 
dwar laqgħat ma’ dinjitajiet 
bħal Tito u Nasser kif ukoll 
ġrajjiet oħra kulturali bħar-
rock opera Ġensna. Għandu 
preżentazzjoni mill-isbaħ u 
stampi storiċi li jikkumpli-
mentaw it-test. 

Mill-istqarrija    
għall-istampa

Salvu Sant għex il-famil-
ja, il-politika u l-isport 
b’intensità sa minn tfulitu 
f’ċirkostanzi diffiċli. L-es-
perjenzi tiegħu għadhom 
imnaqqxin f ’moħħu bil-lin-
ji ċari ta’ memorja perfet-
ta. Fil-ktieb Ħajti, Politka, 
familja, sport – minn fomm 
Salvu Sant, l-ex deputat la-
burista inaqqax il-karattru 
ta’ Dom Mintoff kif tant jafu 
tajjeb hu fuq għexieren ta’ 
snin b’tifkiriet ta’ ġrajjiet li 
qed jitwasslu lill-pubbliku 
għall-ewwel darba. Inaqqax 
ukoll il-karattru ta’ ħuh, Lor-
ry, bla ma jagħmel xi apoloġi-
ja għalih, anzi jwassalhulna 
sħiħ u awtentiku. 

Salvu jirrakonta dwar 
ir-relazzjoni bejniethom, 
kontroversji li kien hemm 
inkluż bejn Lorry u Mintoff 
meta Mintoff ma riedx li Lor-
ry jikkontesta l-istess distrett 
tiegħu – il-Kottonera. Salvu 

Sant jikteb kif hu spiċċa fin-
nofs u imponewlu x’kellu 
jagħmel biex ikun hemm 
żblokk għal din is-sitwazzjo-
ni taħraq. 

Sant, jagħtina l-esperjen-
za mill-aktar personali tiegħu 
fl-interdett. Ipinġi stampa 
ġenwina ta’ ħafna mexxejja 
li hu jaf sewwa, fuq iż-żewġ 
xaqlibiet tal-politika Maltija. 
U ċertu ġrajjiet li jirrakkonta 
jistgħu jissorprendu lil dawk 
li jaħsbu li l-politika Maltija 
hi biss ġlieda tal-klieb u l-
qtates.

Salvu Sant f’dan il-ktieb 
iwasslilna ħafna avveni-
menti mill-esperjenza rik-
ka u twila tiegħu fit-Tarzna, 
fil-karigi tiegħu fil-Partit La-
burista, f’korporazzjonijiet 
tal-Istat Malti, fil-Parlament 
u f’għaqdiet sportivi. Minn-
hom kollha Salvu Sant joħroġ 
bħala raġel li essenzjalment 
hu Malti li jfittex is-sliem ma’ 
dawk kollha li forsi ma jaq-
blux kif għandhom iħobbuha 
lil Malta, jew kemm iħob-
buha, imma li żgur jaqblu 
li huma lkoll aħwa wliedha. 
Il-ktieb hu riżultat ta’ kon-
verzazzjonijiet li Salvu Sant 
kellu mal-awtur Kenneth 
Vella li wara ddeċidew li 
għandhom jiġu ppubblikati 
fi ktieb minħabba li kienu 
qed jingħaddu għall-ewwel 

darba. Il-ktieb jinkludi wkoll 
dokumenti u ritratti li qatt ma 
kienu ġew pubblikati qabel. 
L-esperjenza ta’ Salvu Sant 
tidher ukoll mill-ammont 
ta’ nies li jissemmew f’dan 
il-ktieb, tant li jissemmew 
aktar minn 230 persuna dif-
ferenti li b’xi mod jew ieħor 
ħadem magħhom fil-politika, 
it-tarzna u l-isport.

Dan ix-xahar Salvu Sant 
ippreżenta kopja tal-ktieb 
lill-Prim Ministru Robert Ab-
ela waqt laqgħa li saret bil-
Berġa ta’ Kastilja. 

Konklużjonijiet tiegħi

Dan il-ktieb mhux biss 
nostalġija għal xi ftit li jiftak-
ru lil Salvu Sant fil-politika, 
jew forsi dawk li jafuh fil-qa-
sam tal-isports. Lanqas huwa 
biss tagħrif għal ġenerazz-
joni ġdida dwar personaġġ 
ieħor fl-istorja politika tagħ-
na. B’mod sempliċi ħafna, 
Salvu Sant iqanqal ħafna 
temi politiċi u joħloq disk-
ussjoni; liema diskussjoni 
hija tant meħtieġa. Iġiegħel 
lil kull min qed jaspira jidħol 
fil-politika, imma fuq kollox 
għaċ-ċittadin kwalunkwe li 
jivvota u jista’ jimbotta l-ide-
at, li jifhem aħjar il-ħsieb 
politiku u kif dan ġie attwat 
f’Malta. 


	01_TOR
	02_TOR
	03_TOR
	04_TOR
	05_TOR
	06_ORZ
	07_ORZ
	08_TOR
	09_TOR
	10_TOR
	11_TOR
	12_TOR
	13_TOR
	14_TOR
	15_TOR
	16_TOR
	17_TOR
	18_TOR
	19_TOR
	20_TOR
	21_TOR
	22_TOR
	23_TOR
	24_TOR
	25_TOR
	26_TOR
	27_TOR
	28_TOR
	29_TOR
	30_TOR
	31_TOR
	32_TOR
	33_TOR
	34_TOR
	35_TOR
	36_TOR
	37_TOR
	38_TOR
	39_TOR
	40_TOR
	41_TOR
	42_TOR
	43Tor
	44Tor
	45Tor
	46Tor
	47Tor
	48_TOR
	Digital UBET

