
“Imħabba fit-Taqbida” kien l-isem tad-

dramm bi produzzjoni ta’ Wirt iż-Żejtun u 

l-Juventutis Domus Sacra Familia li sar 

fis-sala tal-Juventutis Domus nhar it-8 u 

d-9 ta’ Novembru. 

Dan id-dramm b’kitba u direzzjoni ta’ Joseph 

Agius kien ibbażat fuq il-ġrajja storika tal-

Aħħar Ħbit tat-Torok tal-1614.  Is-suġġett ta’ 

dan id-dramm kien marbut ma’ storja ta’ 

imħabba fittizja bejn Ġużeppi, tfajjel orfni li 

ġie mrobbi min-nannuh, wara li l-ġenituri 

tiegħu mietu wara li twieled, u Madalena, 

ilsira Lhudija tal-familja ta’ Klement Tabone, 

li kellha l-esperjenza tagħha x’tirrakkonta. 

Minkejja li kienu għaddew biss disgħa u 

erbgħin sena mill-Assedju l-Kbir tal-1565, iż-

żgħar ma tawx każ ta’ missirijiethom meta 

dawn kienu jwissuhom dwar ir-riskju li Malta 

terġa’ tiġi attakkata mill-Imperu 

Ottoman.  Ġużeppi  ma tantx tah importanza 

l-kliem ta’ nannuh dwar dan, sakemm 

Klement Tabone stess wissieh fuq il-

probbabilta’ ta’ attakk ieħor mit-Torok fuq il-

gżira.  Kien hawnhekk imbagħad li Ġużeppi 

ddeċieda li jieħu l-lezzjonijiet mingħand 

Klement fuq kif jiġġieled bix-xabla li nannuh 

tah meta għalaq tmintax –il sena. 

Ġużeppi u Madalena żżewġu u kienu qed 

jistennew tarbija meta f’għodwa tal-Ħadd 

semgħu l-għajjat tan-nies fit-
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Aħbarijiet fil-Qosor 

 Fit-2 ta’ Novembru, l-
Avukat Dr Joseph 
Buttigieg inħatar bħala 
President tas-Soċjeta’ 
Mużikali Beland.  Dr 
Buttigieg barra li huwa 
membru fundatur ta’ 
Wirt iż-Żejtun, kien ta’ 
għajnuna kbira fit-
twaqqif ta’ l-għaqda 
tagħna.  Wirt iż-Żejtun 
tawguralu għal din il-
ħatra ġdida. 

 Nhar il-Ħadd 23 ta’ 
Novembru, Wirt iż-
Żejtun organizza “Jum 
it-Tifkira”. Din is-sena   
l-kommemorazzjoni 
speċjali ingħatat lil 
Klement Tabone.  Fil-
knisja Parrokkjali ta’ 
Santa Katarina saret 
quddiesa li għaliha 
attendew is-soċjetajiet 
ċivili tal-lokal u l-grupp 
tal-iScouts u l-Guides 
taż-Żejtun.  Wara l-
quddiesa sar korteo sal
-kappella ta’ San 
Klement fejn il-Kumitat 
Eżekuttiv ta’ Wirt iż-
Żejtun poġġa bukkett 
fjuri.  Din il-kappella 
nbniet minn Klement 
Tabone. 

 Sa biex inkomplu 
nkattru l-għarfien u l-
apprezzament tal-
istorja u l-wirt storiku, 
nhar il-Ġimgħa. 5 ta’ 
Diċembru, Wirt iż-
Żejtun ippreżentat 
numru ta' kopji taż-
żewġ kotba li ġew 
ippubblikati mill-għaqda 
s'issa, lil Ministru tal-
Edukazzjoni, dan 
sabiex titqassam kopja 
f'kull librerija pubblika.  

                  
                  

Din is-sena li qed tintemm, kienet sena 

mimlija attivita’ għall-Wirt iż-Żejtun.  It-

tifkiriet li għamilna f’għeluq l-400 sena mill

-aħħar ħbit tat-Torok fuq Malta, ħallew 

impatt tajjeb fuq l-għaqda tagħna. 

L-attivitajiet li għamilna kellhom l-iskop li 

jwasslu l-istorja ta’ pajjiżna permezz ta’ mezzi 

differenti.  L-istess attivitajiet kienu mmirati 

lejn udjenzi differenti.  Id-diversi mixjiet u 

żjajjar kulturali li għamilna mhux biss ġibdu 

lejhom nies Maltin minn diversi nħawi ta’ 

pajjiżna, iżda wkoll konna onorati bil-

parteċipazzjoni tal-ambaxxatriċi Amerikana.   

Għall-ewwel darba, Wirt iż-Żejtun ħadna 

ħsieb li nwettqu proġett ta’ restawr.  Permezz 

tal-fondi miġbura mill-ħlas ta’ sħubija tal-

membri tal-istess għaqda, kif ukoll xi 

donazzjonijiet li rċevejna minn numru żgħir ta’ 

individwi, ġiet irrestawrata l-istatwa artistika 

ta’ San Girgor li nħadmet fil-bidu tas-seklu 

dsatax.  Din l-istatwa inkixfet mill-E.T. il-

President ta’ Malta, Dr Marie-Louise Coleiro 

Preca, ftit jiem biss wara l-ħatra tagħha. 

It-tieni simpożju li organizzajna, din id-darba 

b’rabta diretta mall-aħħar ħbit tat-Torok kellu 

attendenza tajba ħafna.  Il-preżentazzjonijiet li 

saru matul is-simpożju nġabbru fit-tieni ktieb 

maħruġ mill-għaqda.  Dan il-ktieb intlagħqa 

b’mod pożittiv minn dawk kollha li jħobbu l-

istorja ta’ pajjiżna. 

Għal darb’oħra erġajna organizzajna l-wirja fl-

okkazzjoni ta’ Żejt iż-Żejtun.  Din ukoll kienet 

marbuta mar-raba’ ċentinarju tal-ħbit tat-

Torok.  Din is-sena mhux biss sibna il-

koperazzjoni tal-Ministeru għall-Ġustizzja, 

Kultura u Gvern Lokali u ta’ Heritage Malta, 

iżda wkoll tal-APS Bank, li kienu ta’ għajnuna 

kbira għalina sabiex din tittellgħa fil-fergħa li 

għandhom fiż-Żejtun. 

L-attivitajiet intemmu b’tislima lil Klement 

Tabone, permezz tad-dramm “Imħabba fit-

Taqbida” li ttellgħa fis-sala tad-Domus bil-

ħidma u l-għajnuna tal-voluntiera u atturi tad-

Domus stess u b’impenn kbir mill-awtur u 

direttur tal-istess dramm, Joseph Agius. 

(ikompli wara...) 
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Nhar il-Ħadd, 2 ta’ Novembru, f’għodwa bix-xita, 
Wirt iż-Żejtun organizza l-aħħar mixja tiegħu 
għal din is-sena.  Il-mixja kienet dik tal-Ħbit tat-
Torok tal-1614 mill-knisja Parrokkjali l-Qadima 
sal-kappella ta’ San Klement. 
 
Dawk li attendew ingħataw spjegazzjoni dwar ir-rwol 
tal-knisja Parrokkjali l-Qadima matul dan il-ħbit u kif 
l-attakk kompla kmieni fl-għodwa tas-6 ta’ Lulju 
1614.  Il-mixja mbagħad kompliet fit-toroq dojoq tar-
Raħal t’Isfel, b’waqfiet fil-kappella tas-Salvatur li dik 
il-ħabta kienet iddedikata lil Santa Marija u kienet 
ukoll il-viċi parroċċa; f’Ħajt il-Wied fejn wieħed seta’ 
japprezza l-karatteristika tad-djar; u quddiem id-dar 
ta’ Klement Tabone, ftit metri ‘l bogħod mill-kappella 
li bena, iddedikata lil San Klement.  Fost l-udjenza li 
titkellem bl-Ingliż, kien hemm l-E.T.  Gina 
Abercrombie – l-Ambaxxatriċi Amerikana għal Malta 
li onoratna billi ingħaqdet magħna f’din il-mixja. 

Il-Mixja tal-Aħħar Ħbit tat-

Torok tal-1614 
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toroq u taħbit fuq il-bieb tagħhom.  It-Torok kienu 

ankraw fil-Bajja ta’ San Tumas u rħewla lejn ir-

raħal.  L-istorja kellha tmiem ta’ swied il-qalb meta 

Ġużeppi nħataf bħala lsir mit-Torok meta mar 

jiddefendi lil Klement għax dan tal-aħħar tilef ix-

xabla waqt il-ġlieda f’Bulebel. 

Iż-żewġ preżentazzjonijiet kellhom attendenza tajba 

u l-udjenza faħħret lill-atturi kollha u ‘l-awtur tad-

dramm.  

 


