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Introduzzjoni

Ħafna snin ilu, biex inkunu eżatti fl-1609, kien hemm kavallier li kien jismu 
Jean de Villers. Jean kien kavallier tal-Ordni ta’ San Ġwann. Dak iż-żmien 
Malta kienet taħt il-ħakma tal-Kavallieri tal-Ordni. Il-membri tal-Ordni ta’ San 
Ġwann kienu ġew Malta fl-1530, wara 7 snin jivvjaġġaw mal-Ewropa, hekk kif 
kienu telqu minn Rodi.

Jean kellu dsatax-il sena, kien ġuvni twil, mislut, b’xagħru sewda tuta u naqra 
ta’ mustaċċi rqaq li kellu bokka bihom tgħidx kemm! Jean kien ġej minn 
familja aristokratika Franċiża. Familja sinjura li kienet l-għaxqa tagħhom illi 
l-uniku tifel li kellhom kien daħal kavallier. Huwa daħal mal-Ordni ta’ sbatax-il 
sena u hekk kif daħal mal-Ordni, intbagħat iservi ġewwa l-gżejjer Maltin. Jean 
kien ilu sentejn Malta. Huwa, bħal ħafna kavallieri oħra, kien joqgħod ġewwa 
l-Forti Sant’Anġlu, il-Birgu.

Kapitlu 1: 
Jean de Villers

Jean kien dara hawn Malta. Kien kuntent għax kien għamel xi ftit ħbieb. Il-parti l-kbira tal-
ħbieb li kellu kienu kavallieri bħalu, però kellu wkoll xi ftit ħbieb Maltin. L-akbar ħabib li kellu 
kien il-Gran Mastru, li dak iż-żmien kien Alof de Wignacourt. Alof kien raġel twil u imponenti, 
kellu baffi u mustaċċi folti, griżi, u għalkemm il-ħarsa tiegħu kienet iġġiblek sudizzjoni, kien 
magħruf bħala raġel ġust u ta’ qalb tajba. Forsi kienu daqshekk ħbieb hu u Jean għax Alof 
kien ukoll Franċiż. Għalkemm Alof issa kien imdaħħal sew fiż-żmien, kellu stima kbira lejn iż-
żagħżugħ Jean. Kien jara ħafna kwalitajiet f’Jean li kienu jfakkruh fih innifsu meta huwa kien 
tal-età ta’ Jean. Meta Jean kien wasal Malta u ma kien jaf lil ħadd, Alof mill-ewwel kien ħadu 
taħt idejh u beda jrawmu għall-ħajja ta’ kavallier ġewwa l-gżejjer Maltin.

Waħda mill-karigi li l-Gran Mastru kien fada f’idejn Jean kienet dik li jieħu ħsieb il-provista 
tal-ilma tal-gżejjer Maltin. Din kienet kariga importanti immens, meta wieħed iżomm f’moħħu 
li l-ilma dak iż-żmien ma kontx issibu fil-vit bħalma wieħed jista’ jsibu llum il-ġurnata. Iktar 
minn erba’ mitt sena ilu ma kinux jeżistu viti, u l-ilma ma kienx aċċessibbli bħalma aħna 
mdorrijin bih illum il-ġurnata.

Jean kien ħa din il-kariga li fdalu l-Gran Mastru b’serjetà kbira, speċjalment f’dawk iż-żminijiet 
meta għal dawk l-aħħar sentejn kienu qed ibatu ħafna min-nuqqas ta’ ilma. Kemm dik is-
sena kif ukoll is-sena ta’ qabel ġewwa l-gżejjer Maltin kien hemm nixfa kbira. Ma tantx kienet 
għamlet xita u kulħadd kien beda jħoss in-nuqqas ta’ ilma. Il-Gran Mastru kien ilu jħokk rasu, 
jara x’ser jagħmel dwar din il-problema. F’dawk iż-żminijiet l-ilma kienu jridu jġibuh minn 
għejun fil-Marsa jew inkella minn bjar taħt il-bini.

Il-Forti, kif ukoll ħafna mill-binjiet li kien hemm il-Birgu, kellhom ħażna ta’ ilma, u din kienet 
taqa’ taħt il-kariga ta’ Jean, li jiċċekkja l-ħażna tal-ilma ta’ kuljum. Kull filgħodu Jean kien imur 
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idur jiċċekkja l-bjar u l-ġwiebi li kien hemm ġewwa l-fortifikazzjonijiet. Kull kavallier li kien 
joqgħod ġewwa l-Forti kellu kariga bħal din; min kien jieħu ħsieb il-munizzjon, min kien jieħu 
ħsieb is-swar, u Jean kien jieħu ħsieb il-bjar u l-ġwiebi li kien hemm ġewwa l-fortifikazzjoni. 
Kien jara li kienu nodfa u li kien hemm provista biżżejjed għall-kavallieri, għas-suldati u 
n-nies li kienu jgħixu l-Birgu. Għalkemm kull kariga kienet importanti, speċjalment f’dawk 
iż-żminijiet meta l-kavallieri kienu għadhom ma ġewx għall-aħħar fuq saqajhom mill-assedju 
li kienu ġarrbu iktar minn erbgħin sena qabel, l-ilma kien kwistjoni ta’ ħajja jew mewt. X’kien 
jiswa li jkollok swar sodi jew munizzjon biżżejjed jekk is-suldati u l-kavallieri li kienu jgħixu fil-
fortifikazzjonijiet ma kienx ikollhom x’jixorbu?

6. X’kien jismu l-Gran Mastru?

___________________________________________________________________________________________________________

7. Iddeskrivi l-Gran Mastru.

___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________

8. X’kienet il-kariga ta’ Jean?

___________________________________________________________________________________________________________

9. Minn fejn kienu jieħdu l-ilma dak iż-żmien?

___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________

10. Xi problema kellu l-Gran Mastru?

___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________

Wara li qrajt Kapitlu 1, wieġeb il-mistoqsijiet li ġejjin:

1. F’liema sena telqu l-Kavallieri minn Rodi?

___________________________________________________________________________________________________________

2. Minn liema pajjiż kien Jean?

___________________________________________________________________________________________________________

3. Kemm kellu żmien Jean?

___________________________________________________________________________________________________________

4. Iddeskrivi lil Jean.

___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________

5. Fejn kien joqgħod Jean?

___________________________________________________________________________________________________________

Kont taf illi s-Salib ta’ Malta beda jiġi użat uffiċjalment  
mill-Kavallieri tal-Ordni ta’ San Ġwann fl-1126.
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Kapitlu 2: 
Bjar u Ġwiebi

Għodwa waħda Jean bħas-soltu kien beda r-ronda tiegħu, jiċċekkja bir bir. Hekk kif beda jiftaħ 
l-ewwel bir mill-ewwel induna li l-livell tal-ilma kien naqas ġmielu. Mar biex jiftaħ it-tieni 
wieħed u sab l-istess sitwazzjoni. Meta fetaħ it-tielet bir u reġa’ sab l-istess, beda jinkwieta. 
Beda jħares lejn il-bir u jrembel subgħajh ġol-mustaċċi. Kien kważi nittifhom dawk l-erba’ 
sufiet li kellu, hekk kif lemaħ lil Francois, li kien kavallier tamparu, u għajjatlu.

“Francois, qed tara bħali?” 
qallu Jean. “Xi tridni nara, Jean?” staqsieh 

Francois.

“Il-livell tal-ilma… baxx ħafna, 
hux veru?”

“Mhux talli baxx, imma hemm 
wasal fil-qiegħ!” wieġbu 
l-ieħor.

Għal dan il-kliem Jean iktar beda jinkwieta. Beda jpetpet għajnejh waħda f’waħda u beda jħoss 
qalbu tħabbat sitta sitta. Kien diġà Novembru u lanqas qatra xita ma kienet għadha għamlet. 
Il-bjar kienu kważi vojta! Fil-fortifikazzjonijiet kien hemm diversi bjar taħt il-bini. Dawn kienu 
jservu biex meta tagħmel ix-xita, l-ilma tax-xita li jkun niżel fuq is-swar, kif ukoll fuq il-bini, 
permezz ta’ sistema ta’ kanali mħaffrin fil-swar u li jkunu inklinati, l-ilma bl-għajnuna tal-
gravità kien jinżel ’l isfel għal ġol-bjar. Il-bjar kienu jkunu mħaffra fil-blat. Dawn kienu jservu 
ta’ ħażna ta’ ilma għal dawk li kienu jgħixu fl-inħawi tal-Birgu. Il-bjar kien ikollhom forma ta’ 
qanpiena, fejn l-għonq tal-bir kien ikun dejjaq u aktar ma tinżel ’l isfel aktar jinfetaħ. Din il-
forma kienet tagħti stabilità lill-bir. Fil-qiegħ tal-bir kien ikun hemm ħofra iżgħar, fejn kien 
jinġema’ xi frak u żrar li jkun niżel mal-ilma. Kull sena, qabel tagħmel l-ewwel xita, dawn il-
bjar kienu jitnaddfu.

Hekk kif kien qed jiċċekkja wieħed mill-bjar Jean induna li s-sallura li kien hemm ġol-bir ma 
kinitx qed tiċċaqlaq. Kienet mietet. Dan kien ifisser li l-ilma kien maħmuġ. Huwa mill-ewwel 
ħa azzjoni u għalaq dak il-bir. Ħadd ma seta’ jtella’ l-ilma min dan il-bir issa, għax l-ilma kien 
infettat. Is-sallura kienet indikazzjoni tajba biex wieħed jinduna jekk l-ilma kienx tajjeb għax-
xorb, iżda kienu jeżistu modi oħra biex jiddiżinfettaw l-ilma dak iż-żmien. Kienu jużaw il-lumi, 
jgħallu l-ilma kif ukoll jitfgħu l-ġir ġol-ilma.

Barra l-bjar Jean kien ukoll jiċċekkja l-ġwiebi li kien hemm fil-Forti. Il-ġiebja kienet tkun 
ikbar mill-bir u kien ikollha forma rettangolari. Din ukoll kienet isservi biex jinħażen l-ilma. 
Ġeneralment ġo kull fortizza kien ikun hemm tnejn minnhom, waħda fil-għoli u l-oħra aktar 
fil-baxx.
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Hekk kif lesta mir-ronda Jean mar jiġri jirrakkonta dak kollu li kien osserva lill-Gran Mastru.

“Alof, għandna 
problema,” qallu 
Jean.

“X’ġara, Jean?” 
staqsieh il-Gran Mastru.

“L-ilma fil-bjar naqas sew u 
xita mhux qed tagħmel. Jekk 
ser nibqgħu sejrin hekk mhux 
ser ikollna ilma għax-xorb 
minn hawn u ftit ieħor.”

Għal dan il-kliem Jean kien qisu kkalma ftit. La l-Gran Mastru kien jaf bil-problema u kien qed 
jieħu ħsiebha, ma kellux għalfejn iħabbel moħħu iktar dwarha.

“Għandek raġun tinkwieta. Infatti din 
il-problema ilha tinkwetani għal bosta 
xhur issa. B’hekk għadni kif qabbadt 
inġinier fuq l-ilma, lil ċertu Padre Natale 
Tomasucci, patri Ġiżwita minn Messina, 
biex jgħinni f’din il-problema.  Kif ikolli 
risposta mingħandu nkellmek.”
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Wara li qrajt dawn is-siltiet, aħdem dan l-eżerċizzju.

Imla l-vojt b’dawn il-kelmiet: 

qanpiena, nodfa, frisk, trab, evaporazzjoni, gravità, 
inklinat, għatu, msakkar, xita, sajf, bjut.

1. Ix-xita tinġabar minn dak li jkun niżel fuq il-__________. Dawn għandhom jinżammu 

dejjem __________.

2. Il-kanal ikun kemxejn __________, biex l-ilma jinżel permezz tal-__________.

3. Il-forma ta’ __________ tagħti stabbiltà u saħħa lill-bir.

4. L- __________ għandu jinżamm magħluq u anke __________ meta ma jkunx 
qed jintuża, biex dejjem iżomm nadif u lanqas ikun hemm periklu.

5. L-għonq ikun dejjaq sabiex b’hekk ikun hemm anqas __________.

6. Il-ħofra żgħira fil-qiegħ hija fejn jinġabar it-__________ u xi frak ieħor.

7. Il-bir għandu jitnaddaf lejn l-aħħar tas-__________, qabel l-ewwel __________ 
tal-istaġun.

8. Il-ġebla Maltija tajba biex il-bjar li kienu jitħaffru jżommu l-ilma nadif u __________.

Kapitlu 3: 
Spieri

Kien wasal Diċembru u kienet kesħa xxoqq il-għadam. Kif ħareġ mis-sodda Jean diġà kien 
beda jara l-fwar ħiereġ minn ħalqu ma’ kull nifs li jieħu. Kif dawwar subgħajh mal-mustaċċi 
ħasshom qishom ħabel bil-kesħa li kienet. Kien jixtieq kieku jibqa’ ġewwa dakinhar għax il-
bard li kien qed iħoss ma kienx tas-soltu, iżda meta tkun kavallier tal-Ordni u xogħlok ikun li 
tgħin il-proxxmu u taqdi lill-Ordni, ma tantx kien ikollok għażla għajr li tqum u tibda l-ġurnata 
bħas-soltu. Biex iktar tiġih ħażina lil Jean illum kien imissu jmur idur xi għelieqi u jkellem lill-
bdiewa. Jean qam mis-sodda u beda jlesti għaż-żjarat li kellu jagħmel. Kellu jmur f’xi għelieqi 
u jiċċekkja l-ispieri li kellhom. B’hekk Jean libes, lesta ż-żiemel u rħielha għal għonq it-triq.

Kienet triq twila ġmielha, u sa ma wasal fl-għalqa li kellu jżur kien qed iħoss għadmu kollu se 
jinqasam bil-bard. Nefaħ tnejn f’idejh, ħakkhom ftit flimkien u niżel minn fuq iż-żiemel. Rabat 
iż-żiemel ma’ siġra u telaq bil-mixi jfittex lil Ġamri l-bidwi. Ġamri kien bidwi Malti li kellu bosta 
artijiet li kien jaħdem. Għalkemm Ġamri kien jieħu ħsieb u kien jaħdem dawn l-għelieqi, dawn 
l-artijiet ma kinux tiegħu iżda kien iħallas qbiela għalihom lis-Sinjur.

Wara xi għaxar minuti jdur ġol-għelieqi, lemaħ lil Ġamri.

“Bonġu, Ġamri.”

“Bonġu, Sur Kavallier. Kif tinsab?”

“Jien ninsab tajjeb. Mela nibdew, Ġamri? Tibda turini waħda l-ispiera li ħaffirt?”

“Dażgur! Imxi waħda miegħi,” wieġbu Ġamri.
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Hekk kif imxew ftit metri bogħod minn fejn iltaqgħu waslu ħdejn ħorża. Il-ħorża 
kienet tidher eżatt qisha dik ta’ bir, iżda kien hemm differenza konsiderevoli 
bejn spiera u bir. L-ispiera kienet xaft imħaffer ġol-blat li ġeneralment kien 
ikun minn madwar 12 sa 15-il metru fond. L-akbar differenza bejn bir u spiera 
hija li spiera ma kienx ikollha qiegħ. L-ispiera kienet titħaffer sa ma wieħed 
kien isib il-vina tal-ilma. Kif waslu ħdejn l-ispiera Jean staqsa lil Ġamri biex 
jiftaħhielu u jniżżel waħda l-barmil għall-ilma.

Ġamri pront pront qallu: “Sur Kavallier, ma tantx nista’ ntella’ ilma għax 
l-ispiera qed tixxotta.”

Għal dan il-kliem Jean reġa’ beda jaħseb fuq il-problema li kellhom fil-bjar 
il-Birgu. B’hekk reġa’ staqsa lil Ġamri jekk hux l-ispieri kollha kienu l-istess. 
Ġamri spjegalu illi l-ispieri li għandu lejn in-naħat ta’ fuq, dawk tar-Rabat u 
Ħad-Dingli, ma għandhomx din il-problema. L-ispieri, għalkemm jiddependu 
wkoll mix-xita biex ikollhom l-ilma, ma jiġux affettwati kollha bl-istess mod, 
peress li l-ilma tax-xita jieħu xhur u anke snin sakemm jiskula bejn il-blat.

Hekk kif lestew l-ispezzjoni fl-ispieri tar-Rabat u Ħad-Dingli Jean reġa’ rħielha 
lura lejn il-Birgu. Sa ma wasal il-Birgu kien dalam ġmielu. Kienet ġurnata twila 
għal Jean, iżda xorta waħda kien għad baqagħlu biċċa xogħol oħra x’jagħmel 
qabel ma jkun jista’ jirtira għal-lejl. Hekk kif wasal lura l-Forti mar jiġri għand 
il-Gran Mastru biex jirrakkontalu l-informazzjoni kollha li kien ġabar f’dik il-
ġurnata. Id-diskors mill-ewwel reġa’ waqa’ fuq in-nuqqas ta’ ilma.

“Valletta wkoll għandhom nuqqas kbir ta’ ilma; mhux il-Birgu biss qiegħda 
din il-problema. Infatti hemmhekk bil-bosta agħar minn hawn il-problema. 
Il-popolazzjoni ta’ Valletta żdiedet ġmielha; biss biss il-popolazzjoni tal-
gżejjer irduppjat mill-assedju ’l hawn!” qallu Alof.

“U issa x’se nagħmlu?” staqsieh Jean.

“Issa Padre Tomasucci qed jassessja s-sitwazzjoni u dalwaqt jgħidilna kif 
nistgħu nsolvu din il-problema. Li jgħidilna hu nagħmlu,” wieġbu Alof.

“Kollox sew. Mela nħalli f’idejk.”

Fl-aħħar kienet spiċċat il-ġurnata għal Jean u issa seta’ jmur lura lejn il-
kamra tiegħu biex forsi jibda jisħon ftit u jistrieħ. Għal darb’oħra Jean reġa’ 
daħal jorqod rasu mistrieħa. Kellu fiduċja kbira fil-Gran Mastru u kien jaf 
li la din il-problema kien ħadha f’idejh żgur li kien ser isolviha ma jdumx.
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Wara li qrajt din 
is-silta, aħdem 
l-eżerċizzju li jmiss.

Agħżel ir-risposta t-tajba. Jista’ jkun hemm iktar 
minn risposta waħda tajba.

1. Kif jista’ wieħed itella’ l-ilma minn spiera?

A. B’pompa tal-elettriku.

B. B’barmil.

Ċ. Permezz ta’ raddiena.

4. Għal xiex qegħdin il-ħitan tal-ġnub?

A. Bħala dekorazzjoni.

B. Biex wieħed ikun jista’ jaċċessa l-ispiera 
b’mod iktar faċli.

Ċ. Iżommu l-ġebel u l-ħamrija milli jaqgħu 
ġewwa u b’hekk jimblokkaw l-ispiera.

2. Għaliex il-livell tal-ilma fl-ispiera jonqos?

A. Għax ikun ittella’ ħafna ilma min-nies.

B. Għax fis-snin ta’ qabel ma tkunx għamlet 
ħafna xita.

Ċ. Għax ibattluha biex inaddfuha.

5. Għaliex l-ispieri Maltin ġeneralment ma 
jkollhomx il-ħitan tal-ġnub?

A. Għax l-ispieri Maltin imħaffra fil-blat.

B. Għax ma ssibx blat fejn tħaffer.

Ċ. Għax biex tibni l-ħitan jiġu għoljin.

    

3. Tista’ spiera tixxotta kompletament?

A. Iva

B. Le

6. Għaliex wieħed ma jistax jaqbad u jħaffer 
spiera hawn Malta?

A. Għax hemm kontroll fuq it-teħid mill-ilma 
tal-pjan.

B. Għax it-tħaffir jikkontamina l-ilma tal-pjan.

Ċ. Għax l-ilma tal-pjan qed jonqos.
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Kapitlu 4: 
Mini

Hekk kif Jean bexxaq ftit għajnejh ra raġġ dawl dieħel mit-tieqa. Sa fl-
aħħar kienet tidher li ħarġet ġurnata bnazzi. Qam bil-ġirja mis-sodda 
u beda jipprepara biex jibda l-ġurnata. Illum kellu ġurnata oħra barra 
mill-Forti. Kellu jerġa’ jiltaqa’ ma’ xi bdiewa oħra. Libes malajr, mar 
għall-quddies u wara mar jieħu l-kolazzjon. Wara l-kolazzjon mar fl-
istalel biex jipprepara ż-żiemel. Kif lemħu dieħel iż-żiemel beda jiżher. 
Jean kellem ftit liż-żiemel waqt li kien qed jippreparah u anke tah 
żewġ karrottiet li kien refagħlu miċ-ċena tal-lejl ta’ qabel. Jean rikeb 
iż-żiemel u rħielha għal Wied il-Kbir. Illum kellu jdur tliet widien. Beda 
bl-iktar wieħed viċin, dak ta’ Wied il-Kbir.

Hemmhekk kellu jiltaqa’ ma’ bidwi jismu Toni. Flimkien kellhom 
jiċċekkjaw xi mini. Is-sistema tal-mini kienet teknika antika ħafna, 
sistema għat-trasferiment tal-ilma tal-pjan. L-ewwel kien jitħaffer 
xaft fejn kienu jaħsbu li hemm l-akwiferu. Imbagħad kienu jħaffru 
mina inklinata u serje ta’ xaftijiet vertikali għall-arja. Din it-teknika 
ġiet ivvintata fil-Mesopotamja eluf ta’ snin ilu u wara xterdet mal-
Mediterran kollu. Dawn il-mini jistgħu jkunu kilometri twal, jiddependi 
mill-pajjiż fejn ikunu. Jissejħu b’ħafna ismijiet, bħal ‘qanat’, ‘foggara’ 
jew ‘mini’. Ġo Malta jissejħu ‘mini’ u huma twal ftit mijiet ta’ metri biss. 
Dawn il-mini kienu jwasslu l-ilma tal-pjan sal-bokka, biex b’hekk 
l-ilma kien jintuża mill-bdiewa biex isaqqu l-għelieqi kif ukoll min-nies 
tal-lokal għall-użu ta’ kuljum.

Kif wasal Wied il-Kbir Jean mill-ewwel lemaħ lil Toni. Niżel minn fuq iż-żiemel, rabtu ma’ siġra 
u mexa fid-direzzjoni ta’ Toni.

“Bonġu, Sur Kavallier,” laqgħu Toni.

“L-għodwa t-tajba, Toni. Ġurnata sabiħa llum,” qallu Jean.

“Iva, ilu ma jkollna ġranet hekk. Imnalla nzertat ġurnata sabiħa għax fejn sejrin 
ikun kollu tajn. Tlaqna?”

“Ejja mmorru, għax jien għandi żewġ widien oħra xi ndur wara hawn.”

It-tnejn li huma rħewlha jiċċekkjaw ix-xaftijiet u l-bokka tal-mina. Hekk kif lestew minn hemm 
Jean reġa’ tela’ fuq iż-żiemel u beda t-triq tiegħu lejn Wied il-Għasel. Hemmhekk l-istess, 
kellu jiltaqa’ ma’ bidwi ieħor u jara l-mini ta’ dak il-wied.

Kien diġà beda jbexbex meta Jean sellem lil Ġakbu, il-bidwi li ltaqa’ miegħu fl-aħħar wied li 
kellu jżur, Wied l-Isperanza.  B’hekk f’dik il-ġurnata kien żar tliet widien u ċċekkja l-mini li kien 
hemm f’Wied il-Kbir, Wied il-Għasel u Wied l-Isperanza. Kellu ġenn biex jerġa’ lura l-Forti għax 
ġurnata bħal din kienet tgħejjih wisq.

Kif Jean beda dieħel fil-Forti, minn barra beda jisma’ ħafna storbju. Ħaffef il-pass għax il-
kurżità bdiet tegħlbu biex jara x’kien qed jiġri. Hekk kif wasal fil-bitħa prinċipali tal-Forti 
rrealizza x’kien għaddej. Kien qorob il-Milied u l-kavallieri kienu diġà qed jiffesteġġaw. Kulħadd 
kien ferħan. Jean daħal fil-folla u għalkemm kien għajjien xorta waħda kompla ftit ma’ sħabu 
l-kavallieri. Baqa’ hemm jgħid kelmtejn ma’ xi kavallieri li kien jara biss f’okkażjonijiet bħal 
dawn. Għamel xi nofs siegħa u rħielha lejn id-dormitorju. Kien għajjien mejjet. Hekk kif mess 
rasu mal-imħadda mill-ewwel beda jonħor, u lanqas biss sema’ lil sħabu deħlin jorqdu.
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Ninvestigaw mina  
tal-ilma taħt l-art.

Is-sistema tal-mini hija teknika antika kif l-ilma tal-
pjan kien jgħaddi minn fetħa għal ġo mina inklinata, 
b’sensiela ta’ xaftijiet vertikali. Dawn ix-xaftijiet 
kienu mezz ta’ arja għall-mini. Din is-sistema ġiet 
ivvintata eluf ta’ snin ilu fil-Mesopotamja, u wara 
din is-sistema nfirxet mal-Mediterran kollu. Dawn 
il-mini kienu jkunu twal ħafna kilometri. Kienu 
jissejħu b’ħafna modi differenti, skont il-pajjiż; fost 
dawn l-ismijiet li kellhom kienu jissejħu “qanat”, 
“fogarra”, “qattara” eċċ. Ġo Malta dawn kienu jkunu 
ftit mijiet ta’ kilometri twal u jissejħu “mini”. Wieħed 
jista’ jsib dawn il-mini f’widien bħal Wied il-Kbir, 
Wied il-Għasel u Wied l-Isperanza.

Imla l-vojt.
Biex jiftħu mina l-ħaddiema kienu l-ewwel iħaffru x    u jekk kienu jsibu l-ilma, 
imbagħad kienu jibdew iħaffru orizzontalment mill-bokka ’l ġewwa.

Il-mina prinċipali kien ikollha kanal kemxejn i  , biex b’hekk l-ilma kien ikun jista’ jasal 
sal-b   .

L-għoli tal-mina prinċipali kien ikun biżżejjed kemm ħ   ikun jista’ joqgħod 
bilwieqfa u jiċċaqlaq.

L-iskop tax-xaftijiet vertikali kien li jdaħħlu l-a  fil-mina u wkoll minħabba l-kondensazzjoni 
li jkun hemm ġewwa.

Il-bdiewa kienu jiżirgħu l-p   tagħhom barra l-bokka f’serje ta’ għelieqi mtarrġa.
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Kapitlu 5: 
Akkwadotti
Kienet għodwa fost l-oħrajn u l-affarijiet kienu reġgħu bdew ġejjin għan-normal wara 
l-festeġġamenti tal-Milied u tal-ewwel tas-sena. Kienet għaddiet sena oħra u bdiet is-sena 
1610. Issa li kienu għaddew il-festi x-xogħol reġa’ beda jiżdied. Jean bakkar ġmielu biex jilħaq 
ilesti x-xogħol kollu li kien waqagħlu b’lura. Dalgħodu kellu jmur Valletta ma’ kavallier ieħor 
biex jiċċekkjaw xi bjar hemmhekk. Mar lesta ż-żiemel u mbagħad mar ifittex lil François. Hekk 
kif beda jdur mal-Forti lemaħ lil François bilqiegħda taħt ċint iterter bil-bard. Xejn ma kien 
jidher sew François. Għajnejh kienu ħomor nar u tant kien qed jitriegħed bil-bard illi Jean 
beda jistħajlu siġra f’uragan.

“François, kif int?” qallu Jean.

“Haw’, Jean… Xejn m’jien qed inħossni sew!” wieġbu François.

“Jaqaw ma rqadtx biżżejjed?”

“Ma rqadt xejn, biex ngħidlek. Bqajna nlabalbu jien u żewġ kavallieri oħra l-lejl kollu.”

“Mhux ta’ b’xejn, mela! Ejja, qum minn hemm ħalli mmorru!” qallu Jean, bil-herra. Dawn 
l-affarijiet xejn ma kien jieħu gost bihom Jean. Hu kien serju f’xogħlu u ma kienx iħalli l-ħajja 
personali ttellfu mill-qadi ta’ dmirijietu.

B’hekk irħewlha għal Valletta. Ix-xogħol li kellhom jagħmlu dakinhar kien li jiċċekkjaw li binjiet 
ġodda li kienu nbnew dan l-aħħar kellhom bir mad-dar, għall-ħażna tal-ilma. Fi żmien il-Gran 
Mastru Jean Parisot de Valette l-kummissjoni tal-Ordni kienet ħarġet liġi illi kull binja ġdida 
kellu jkollha bir mad-dar għall-ħażna tal-ilma. Min ma kienx jobdi din il-liġi kien jiġi mmultat 
50 skud (l-iskudi kienu l-muniti li kienu jintużaw fi żmien il-Kavallieri tal-Ordni). B’hekk dan 
kien ix-xogħol li Jean u François kellhom jagħmlu dakinhar.

Hekk kif waslu l-Floriana rabtu ż-żwiemel u rħewlha bil-mixi għal Valletta.  Kellhom lista ta’ 
djar ġodda li riedu jiċċekkjaw. Bdew iħabbtu bieb bieb u jkellmu lir-residenti. Wara li kienu 
għaddew tliet sigħat sħaħ jagħmlu dan, kulma sabu kienet dar waħda li kienet kisret l-ordni 
maħruġa mill-kummissjoni. In-nies li kienu marru joqogħdu Valletta kien żdied sew. U dawk 
kollha li kienu joqogħdu hemm kellhom jieħdu l-ilma mill-bir li kienu ħaffru mad-dar. Iżda 
xorta waħda dan ma kienx biżżejjed, minħabba li s-sentejn ta’ qabel xita kienet għamlet ftit 
li xejn. Ir-residenti kollha li Jean u François kellmu qalulhom l-istess kliem: l-ilma tal-bir ma 
kienx qiegħed iservihom.
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Il-ħin kien sar sew u hekk kif beda jbexbex Jean u François irħewlha lura lejn il-Birgu. Kif 
waslu l-Birgu Jean sab kavallier jistennieh. Il-Gran Mastru kien bagħat għalih b’urġenza. Jean 
ħalla ż-żiemel f’idejn François u telaq bil-ġirja għal ħdejn il-Gran Mastru.

“Għidli, Alof! Bgħatt għalija?” staqsieh Jean.

“Iva, ta! Għadni kif irċevejt ir-rapport ta’ Padre Tomasucci u xtaqt inkellmek fuqu.”

“Iva, mela! Xi jgħid ir-rapport?”

Il-Gran Mastru beda biex qallu li r-rapport kien jgħid li l-ilma tar-Rabat u Ħad-Dingli huwa ta’ 
kwalità tajba ħafna u li huwa possibbli li dan l-ilma jwassluh sa Valletta. Il-problema kienet li 
din il-biċċa xogħol kienet tirrikjedi ħafna flus u żmien.

“Jiġifieri x’ser nagħmlu?” staqsa Jean.

“Ma tanx hemm għażla. Il-proġett irid isir. In-nies ta’ Valletta m’għandhomx biżżejjed ilma. Ma 
nistgħux nibqgħu niddependu fuq ix-xita. Fondi għal dan il-proġett l-Ordni m’għandux, però 
jien żgur li dan il-proġett jeħtieġ li jsir. B’hekk kont qed naħseb li niffinanzja dan il-proġett 
jien,” qallu Alof.

“Naqbel miegħek, Alof. U jeħtieġ li dan il-proġett jibda mill-aktar fis possibbli. L-unika ħaġa 
li hemm kontrina hija li jekk jerġgħu jassedjawna jkun iktar faċli biex jattakkawlna l-provista 
tal-ilma.”

“Iva, għandek raġun, iżda l-ilma huwa iktar importanti, u rridu nagħmlu xi ħaġa dwaru għax 
in-nies xorta ma jistgħux jibqgħu mingħajr ilma.”

Il-Gran Mastru kompla jispjega lil Jean fiex kien ser jikkonsisti dan 
il-proġett. L-inġinier kien qallu li jistgħu jinbnew dawk li jgħidulhom 
“akkwadotti”. Din ma kinitx xi invenzjoni riċenti. Kien hemm pajjiżi 
oħra fl-Ewropa li diġà kellhom din is-sistema. L-akkwadotti huma 
sistema ta’ mini, waħda ħdejn l-oħra, li fuqhom jitħaffru kanali minn 
fejn jgħaddi l-ilma. Din is-sistema tibda mill-għejun tar-Rabat u ta’ 
Ħad-Dingli, l-ewwel b’sistema ta’ pajpijiet taċ-ċaqquf għaddejjin taħt 
l-art imbagħad iqabbdu ma’ serje ta’ mini li jibdew minn Ħ’Attard 
sa barra Valletta. Peress li r-Rabat u Ħad-Dingli qegħdin fil-għoli 
u Valletta iktar fil-baxx, l-ilma jinżel ’l isfel minn fuq il-kanali tal-
akkwadotti sa ma jasal fil-funtana barra Valletta.

Baqgħu jitkellmu fuq il-proġett għal xi ftit minuti oħra u wara Jean 
telaq lura lejn il-kamra tiegħu. Għalkemm Jean kien għajjien mejjet, 
ma setax jorqod, jaħseb fuq dak il-proġett li kien semmielu l-Gran 
Mastru. Dawn l-akkwadotti kienu ser jagħmlu titjib kbir fil-ħajja tal-
kavallieri, kif ukoll f’tal-Maltin li kienu jgħixu f’dawn il-gżejjer. Issa 
n-nies li kienu joqogħdu Valletta ma kinux ser jiddependu biss fuq 
l-għejun tal-Marsa u fuq il-bjar. Issa kien ser ikollhom l-ilma li ġej 
min-naħat ta’ fuq permezz tal-akkwadotti.
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Sib akkwadott f’Malta jew Għawdex.
Ħu ritratt ta’ akkwadott ġo Malta jew Għawdex u 
waħħlu hawn isfel. Wara wieġeb il-mistoqsijiet li ġejjin.

X’jismu l-akkwadott?          

Meta nbena?            

Fejn jinsab dan l-akkwadott?         

Kemm huwa twil dan l-akkwadott?        

Minn liema bliet u rħula jgħaddi?         

Il-kanal ta’ fuq tal-akkwadott miftuħ jew magħluq?      

L-akkwadott għandu parti minnu li tibqa’ għaddejja taħt l-art?    

Għadu jintuża? Għaliex?          

Epilogu

Hekk kif beda x-xogħol fuq l-akkwadotti Jean kien ta’ sikwit imur jiċċekkja x-xogħlijiet. Il-ħajja 
kompliet għaddejja u Jean dejjem kien baqa’ jistinka u jaqdi dmiru mill-aħjar li seta’. Kull fejn 
kien imur Jean kien sar magħruf bħala l-kavallier għatxan, peress li kull fejn kien jersaq hu 
kien biex jiċċekkja l-ilma. L-għaqal tiegħu kien ta’ eżempju għall-kavallieri l-oħra sħabu. Fil-
fatt bis-saħħa tiegħu François rabba l-għaqal u kien sar l-id il-leminija ta’ Jean. Kien jgħin lil 
Jean fil-kariga tiegħu, issa li x-xogħol kien żdiedlu sew bil-bini tal-akkwadotti. Flimkien kienu 
jieħdu ħsieb il-provista tal-ilma tal-gżejjer Maltin.

Ix-xogħol fuq l-akkwadotti beda fl-1610 taħt is-superviżjoni tal-inġinier Tomasucci, iżda spiċċa 
taħt is-superviżjoni ta’ Bontadini de Bontadini, li laħaq wara Tomasucci. Dawn ħadu ħames 
snin biex jitlestew. L-akkwadotti kienu jibdew minn Ħ’Attard u jispiċċaw il-Floriana, fejn illum 
hemm dik li tissejjaħ “il-funtana ta’ Wignacourt”. L-akkwadotti kien hemm biċċa minnhom fejn 

kienu jgħaddu minn taħt l-art. Hekk kif tlestew l-akkwadotti n-nies 
ta’ Valletta ħadu r-ruħ għax issa ma baqgħux jiddependu biss mix-
xita li kienet tagħmel fl-istaġun; issa setgħu jsibu l-ilma kull meta 
kien ikollhom bżonn.

Il-Gran Mastru Alof de Wignacourt kompla jiffinanzja x-xogħlijiet li 
kienu qed isiru fuq l-akkwadotti. Kien xjaħ sewwa u kien beda jegħja. 
Fil-fatt seba’ snin wara li tlestew l-akkwadotti, fl-14 ta’ Settembru 
1622, il-Gran Mastru miet. Warajh laħaq il-Gran Mastru Louis Mendes 
de Vasconcelles, li sfortunatament ma tantx dam igawdi din il-kariga, 
għax sena wara li laħaq gran mastru miet. Fl-1623 imbagħad laħaq 
Antoine de Paule bħala s-sitta u ħamsin gran mastru tal-Ordni.
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L-ilma tal-Forti 

Waqt assedju x’kienet l-iktar ħaġa importanti li kull forti 
kien ikollu? Is-swar? Il-fosos tal-madwar? L-armamenti 
u l-munizzjon? Ħafna suldati? Erġa’ aqra… Le, kien ikun 
inutli li forti jkun mibni b’saħħtu u armat sa snienu jekk 
ma kienx ikun hemm ilma għas-suldati u l-kavallieri li 
kien ikun hemm ġewwa l-forti!

Waqt il-bini ta’ forti l-inġiniera kienu dejjem jippruvaw li ġewwa s-swar ikun 
hemm nixxiegħa naturali tal-ilma. Ħafna drabi din ma kinitx tkun possibbli, u 
b’hekk kien ikollhom iduru għal metodi oħra: ġwiebi, bjar, spieri u f’xi każijiet 
fejn kien ikollhom iġibu l-ilma mill-bogħod, akkwadotti jew mini taħt l-art. 
Waħda mill-iktar affarijiet importanti kienet illi l-fosos tad-drenaġġ jitbattlu 
sabiex jiġu evitati l-mard, il-kontaminazzjoni u l-għargħar.
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Sib is-sors

Fl-imgħoddi, meta ma kienx hawn impjanti ta’ 
desalinizzazzjoni u lanqas network ta’ pajpijiet, l-abitanti 
tal-gżejjer kellhom modi oħra biex jiksbu l-ilma ħelu. 
Għaqqad il-linji ta’ bejn is-sors tal-ilma u d-deskrizzjoni.

L-ilma ġej minn…

… nixxiegħa tal-ilma jew 
għadira fil-għoli

… taħt l-art u jittella’ bil-
barmil

… mina taħt l-art u jinżel 
permezz tal-gravità

… l-ilma tax-xita meħud 
mis-sors

water-work

Stampi tax-xogħlijiet 
tal-ilma

Ħares sewwa lejn l-istampi. Dawn ir-ritratti kollha 
jinsabu f’partijiet differenti tal-gżejjer Maltin.

Qabbel:

1. Kanal fejn jiskula l-ilma tax-xita

2. Sezzjoni trasversali ta’ bir

3. Akkwadott

4. Il-ħorża ta’ bir

A

B

C

D
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L-istampa ta’ hawn taħt turi parti mill-arma li hemm fuq funtana 
ta’ Wignacourt li tinsab Malta. Taf fejn tinsab din l-arma?

Penġi l-parti li hemm nieqsa u wara żur il-funtana biex tara kif 
tidher.

Penġi l-parti 
n-nieqsa
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