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BŻONN TA’ OPPOŻIZZJONI KREDIBBLI B’MEXXEJ ĠDID
Malta għandha bżonn, u jixirqilha, Oppożizzjoni kredibbli b’mexxej ġdid mill-aktar fis.
Sena ilu ġejt mogħti l-inkarigu li mmexxi proċess ta’ riforma u tiġdid fil-PN. F’din issena ħdimt mal-livelli kollha tal-partit u stajt inġedded it-twemmin tiegħi fil-valuri sbieħ
ta’ dan il-partit u fil-potenzjal qawwi li għandna biex inservu u noħolqu l-ġid għall-poplu
kollu.
Dejjem sostnejt li l-Istatut il-ġdid li adottajna flimkien huwa biss il-pedament għall-futur
tal-partit. Wisq nibża illi jekk ma jkunx hemm tmexxija ġdida li kapaċi tgħaqqad ilqawsalla kollha ta’ opinjonijiet li l-PN minn dejjem ħaddan, u li tispira fiduċja fil-poplu
u taħdem għall-milja tal-aspirazzjonijiet tiegħu, dan il-pedament ma jissarrafx fil-ġid li
għandu l-mira u l-potenzjal li jilħaq.
Id-deċiżjoni tas-7 ta’ Lulju fil-Grupp Parlamentari Nazzjonalista u dik ta’ dalgħodu
kmieni fil-Kumitat Eżekuttiv fejn maġġoranza ta’ membri fiż-żewġ organi tal-PN taw vot
ta’ sfiduċja f’Adrian Delia, Kap tal-Partit u Kap tal-Oppożizzjoni, juru bl-aktar mod ċar
l-urġenza li l-PN iniedi proċess li jwassal għall-għażla ta’ mexxej ġdid tal-partit.
Huwa għal kollox ħażin u żbaljat li Adrian Delia ibaxxi dawn l-organi u jgħid li l-voti
b’maġġoranza ċara tagħhom m’għandhom l-ebda konsegwenza. Il-voti tal-Membri
Parlamentari (eletti minn eluf kbar ta’ ċittadini) u tal-membri tal-Kumitat Eżekuttiv (eletti
mill-iċken sal-ogħla saff tal-partit) mhumiex voti kontra l-interessi tal-partit imma
espressjoni libera u demokratika dwar x’inhu l-aħjar li jsir biex il-partit jaqbad it-triq tassuċċess.
Ma naf bl-ebda pajjiż demokratiku fejn mexxej politiku jitlef il-fiduċja tal-maġġoranza
tal-Membri Parlamentari tiegħu u tal-membri tal-Eżekuttiv nazzjonali tal-partit tiegħu u
dan il-mexxej ma jagħżilx it-triq ovvja u onorabbli u jwitti t-triq għal bidla fit-tmexxija.
Lanqas ma naf bl-ebda partit serju f’pajjiż demokratiku li tul tliet snin ta’ tmexxija jitlef
l-appoġġ u l-fiduċja tal-poplu b’mod hekk qawwi u konsistenti kif qed jiġri lill-PN u dak
il-partit jibqa’ ċass u ma jiħux il-passi meħtieġa biex jirrimedja t-tmexxija tal-partit. Dan
fl-istess waqt meta tant Maltin u Għawdxin huma lesti jersqu lejn il-PN minħabba li lPartit Laburista ħadem xibka enormi ta’ korruzzjoni u abbużi bl-involviment tal-ogħla
politiċi tiegħu.
Tliet snin ilu maġġoranza ta’ tesserati tal-PN għażlu lil Adrian Delia bħala Kap fuq ilwegħda li kien ser jimplimenta ‘mod ġdid’ ta’ politika u li kien ser jirbaħ lura l-fiduċja
tal-poplu li l-partit kien qed jitlef. Wara tliet snin it-tesserati mhux biss ma rawx din ilwegħda sseħħ, talli raw il-partit isofri emoraġija ta’ appoġġ u fiduċja.
Il-kontroversja li ddominat it-tmexxija ta’ Dr Delia hija pubblika u dokumentata fil-media
ta’ dawn it-tliet snin. Bħal kulħadd Dr Delia għandu l-merti tiegħu wkoll. Imma huwa
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fatt li dawn il-merti ma humiex biżżejjed biex jegħlbu l-fatturi l-oħra kollha li qed ifixklu
lill-partit milli jikseb il-kredibbiltà meħtieġa u jingħaqad biex b’mod effettiv jikseb lappoġġ u l-fiduċja popolari li suppost qed igawdi wara dak kollu li l-pajjiż għaddej
minnu taħt Gvern Laburista.
Il-Grupp Parlamentari u l-Kumitat Eżekuttiv raw u fehmu b’mod ċar din ir-realtà u ħadu
l-passi li dehrilhom meħtieġa. Għandu jkun ċar għal Adrian Delia li jekk tassew irid ilġid tal-partit u tal-pajjiż għandu jiżblokka t-triq għal għażla ta’ Kap ġdid tal-partit.
L-Statut il-ġdid tal-partit jikkonferma li l-għażla finali tal-Kap titħalla f’idejn it-tesserati.
Iżda -Istatut dejjem ħaseb għal bilanċ serju ta’ kif kull saff tal-partit, mit-tesserati salKap, iħossu parti ħajja fl-organizzazzjoni tal-partit li hu mibni fuq demokrazija
rappreżentattiva.
Filwaqt li t-tesserati jivvotaw għall-Kap, il-Kap hu soġġett għall-kontabbilità lejn l-organi
tal-partit – il-Kumitati Sezzjonali, il-Grupp Parlamentari, il-Kunsill Amministrattiv, ilKumitat Eżekuttiv u l-Kunsill Ġenerali. Id-dmirijiet tat-tesserati fl-elezzjoni tal-Kap
mhumiex superjuri għad-dmirijiet u l-funzjonijiet ta’ dawn l-organi. Ħadt qatt ma
jgħaddilu minn moħħu li jekk gvern jitlef vot ta’ fiduċja fil-Parlamentari dan joħroġ jgħid
li l-vot hu bla konsegwenza għax huma ċ-ċittadini li tellgħuh hemm u mhux l-MPs.
Meta persuna tagħżel li tittessera fil-partit “tħaddan il-prinċipji, l-Istatut u d-dixxiplina
tal-Partit” (Art 4) u tintrabat li fil-partit taħdem taħt id-direzzjoni u d-dixxiplina tal-organi
tiegħu. L-Istatut tal-partit ma jafdax din il-funzjoni ta’ tmexxija, direzzjoni u dixxiplina
f’idejn it-tesserati imma f’idejn il-Kumitat Eżekuttiv u l-Kunsill Ġenerali.
Artikolu 44 tal-Istatut jipprovdi li hu l-Kumitat Eżekuttiv, u mhux it-tesserati, li “ifassal u
jiddeċiedi l-politika tal-partit u jagħti d-direttivi meħtieġa għat-tmexxija tiegħu.” U
Artikolu 45 jipprovdi li “Il-Kumitat Eżekuttiv għandu: a) jiddeċiedi l-politika ... tal-Partit
soġġett għad-direzzjoni tal-Kunsill Ġenerali; b) jieħu d-deċiżjonijiet meħtieġa għattmexxija u d-direzzjoni koordinata tal-partit; c) flimkien mal-Membri Parlamentari
Maltin u Ewropej u mal-Kunsilliera Lokali jaħdem għat-twettiq tal-prinċipji u l-politika
tal-partit...” Allura kif jista’ xi ħadd jgħid li vot b’maġġoranza tal-Kumitat Eżekuttiv jew
tal-MPs ma jiswa xejn!
Dr Adrian Delia huwa fid-dmir jieqaf jabbuża mil-lealtà u t-tjubija tat-tesserati u huwa
obbligat jidderiġihom skont id-direzzjoni li qed jagħti l-Kumitat Eżekuttiv għall-ġid talpartit. It-tesserati għandhom jiġu rrispettati u mhux inkwetati li jħabbtu wiċċhom ma’
kwistjonijiet ta’ kuljum li jinqalgħu fil-partit meta huma ma għandhom l-ebda
responsabbiltà oħra ħlief dik li jivvutaw darba kull tant snin għal kap.
Għaldaqstant jien ningħaqad mal-appell ta’ Dr Lawrence Gonzi u oħrajn, u nappoġġja
bis-sħiħ kull proposta li tirrisolvi l-kriżi li għaddej minnha l-partit billi jkun hemm
elezzjoni fiera u ġusta għal Kap tal-Partit.
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