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6 ta’ Frar, 2020 
 
Onor Dr Adrian Delia 
Kap tal-PN 
 
Għażiż Dr Delia, 
 
 
Fl-1 ta’ Frar, iltqajna d-Dar Ċentrali f’laqgħa li damet sejra sitt sigħat. Fid-diskussjoni ħadu sehem ukoll 
iż-żewġ Viċi Kapijiet David Agius u Robert Arrigo flimkien ma’ Clyde Puli is-Segretarju Ġenerali.  
 
F’dik il-laqgħa, minbarra eżami f’ċertu dettal tal-abbozz ta’ Statut ġdid għall-partit li kont 
issottommettejt bħala parti mill-proċess ta’ riforma u tiġdid, iddiskutejna wkoll il-bżonn urġenti ta’ tim 
ġdid għat-tmexxija tal-partit. 
 
Ħassejt li sal-aħħar tal-laqgħa konna ilħaqna intiża li inti tieħu l-passi meħtieġa biex mill-ewwel 
tavviċina numru ta’ persuni u tistedinhom jikkonsidraw ftehim li jingħaqdu miegħek bl-iskop a) li t-tim 
tat-tmexxija jiġġedded u jissaħħaħ b’demm ġdid; b) li jkun kompost b’mod li manifestament juri  li 
hemm rieda li l-partit jitmexxa fi spirtu ta’ għaqda; u c) li t-tim jibda l-ħidma ta’ restawr tal-partit u l-
politika tiegħu bħala sisien għal kredibilità u fiduċja fost il-poplu. Nikkonsidra li tim bħal dan kellu 
jkun ċ-ċavetta biex f’qasir żmien il-partit iwettaq id-deċiżjonijiet li hemm bżonn u jibda kapitlu ġdid 
ta’ fejda. 
 
Tul ix-xhur li għaddew, regolarment, wiċċ imb’wiċċ, b’emails jew WhatsApp, wissejt sew lilek kif 
ukoll lil Clyde dwar l-urġenza assoluta li jittieħdu l-passi biex il-partit jibda ħiereġ mill-kriżi li jinsab 
fiha. Għidtilkom ukoll li ma’ kull ġurnata li tgħaddi kienu ser jinqalgħu ġrajjiet u kwestjonijiet li 
jirrendu sitwazjoni diffiċli aktar komplessa.  
 
Inti taf li jien ħdimt b’ħafna paċenzja, prudenza, diplomazija u rispett. Konxjament irrifjutajt li nagħti 
kummenti fil-pubbliku dwar l-andament tal-ħidma tiegħi. Dan għamiltu fl-interess tal-partit u tal-pajjiż 
li għandu bżonn urġenti ta’ Oppożizzjoni effettiva li tinbena bħala għażla kredibbli għall-
konsiderazzjoni tal-poplu. 
 
Meta nħares lura lejn l-aħħar xahrejn nara diversi okkażjonijiet ta’ reżistenza, ambivalenza u tkaxkir 
tas-saqajn dwar proposti biex Grupp u Partit isibu saqajhom. Il-Kunsill Ġenerali rabatkom li t-tibdil 
għall-Istatut tal-partit kellu jiġi diskuss u deċiż sal-aħħar ta’ Jannar li għadda. 
 
Mil-laqgħa tas-Sibt li għadda ma ġie reġistrat l-ebda progress dwar ftehim fuq tim ta’ tmexxija kif 
spjegajt hawn fuq. Kif mistenni is-sondaġġ tal-opinjoni pubblika mniedi mill- Malta Today ikkarga bil-
kbir l-urġenza għal azzjoni deċiżiva. Ir-rapporti dwar l-eżitu tal-laqgħa mal-Grupp Parlamentari tal-
bieraħ u l-iżviluppi li segwew jesiġu azzjoni immedjata. 
 
Għaldaqstant ser nitlob lil Alex Perici Calascione sabiex bħala President ilaqqa’ l-Kumitat Eżekuttiv 
bl-iskop li dan jieħu l-passi kollha meħtieġa sabiex fl-iqsar żmien  possibbli jagħżel tim ġdid għat-
tmexxija tal-partit. Fiċ-ċirkostanzi huwa biss tim ġdid li jista’ jassigura li l-partit jadotta dawk il-miżuri 
u proposti meħtieġa biex jirriforma u jiġġedded. 
 
Sliem u saħħa. 
 
 
Louis Galea 
Inkarigat Proċess Riforma PN 


