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Għeżież membri, huwa ta’ unur kbir għalija li se nkun qed immexxi din l-
organizzazzjoni tagħna għal sena oħra ... l-organizzazzjoni li aħna ħloqna lkoll 
flimkien biex immexxu l-ġlieda nobbli tagħna li rriduha twassal, fost l-oħrajn, 
biex f’pajjiżna ssaltan il-ġustizzja u biex pajjiżna jkun amministrat b’intergità, 
b’onestà u b’sens ta’ servizz. 
 
Minn qalbi nirringrazzja lilkom il-membri u lil sħabi fil-kumitat eżekuttiv għall-
fiduċja tagħkom fija u għall-ħidma u l-kollaborazzjoni tagħkom miegħi. 
 
 
Inħares lejn ir-rwol tiegħi f’din il-kawża tagħna b’entużjażmu kbir. Nara li 
flimkien għandna l-opportunità li nagħtu lis-soċjetà tagħna żewġ affarijiet li 
tassew għandha bżonn: IT-TAMA u l-AZZJONI li huma neċessarji biex naslu 
għall-BIDLA li pajjiżna taħt jeħtieġ. 
 
Jekk irridu li nagħtu t-tama lil ħaddieħor, jeħtieġ li qabelxejn ikollna t-tama aħna. 
Bħalma l-qtiegħ ta’ qalb jittieħed, daqstant ieħor tittieħed u tinfirex it-tama. Jekk 
ikollna t-tama – speċjalment it-tama mibnija fuq id-determinazzjoni u fuq analiżi 
korretta tar-realtà u ta’ dak li hemm jistenniena – dan is-sentiment ikun jidher f’dak 
li ngħidu u f’dak li nagħmlu. 
 
U n-nies ta’ rieda tajba li se jaraw it-tama f’għajnejna – in-nies ta’ rieda tajba li ser 
jarawna konvinti minn dak li ngħidu u determinati li niksbu dak li nixtiequ għal pajjiżna 
– se jirrispettawna u ser iħossuhom inkaraġġiti jimxu fid-direzzjoni li nemmnu li 
pajjiżna għandu jaqbad fl-oqsma tal-governanza u l-ġustizzja. 
 
 
Meta għażilna d-data ta’ din il-laqgħa annwali ma konniex qed nobsru li kienet se 
tkun ftit jiem ’il bogħod minn elezzjoni ġenerali. Madankollu, issa li l-affarijiet huma 
proprju hekk, ngħid li t-timing ma setax ikun aħjar għal dan l-appuntament annwali 
tagħna. 
 
Minn kemm ilna li waqqafna lil Repubblika – ftit wara l-assassinju ta’ Daphne 
Caruana Galizia – din se tkun l-ewwel elezzjoni ġenerali li pajjiżna qed jgħaddi 
minnha. Kif qed taraw b’għajnejkom, aħna ma ħadniex rwol attiv u m’aħna qed 
nieħdu sehem bl-ebda mod fl-elezzjonijiet tal-pajjiż, ħlief, naturalment, bħala 
ċittadini u votanti. Kif għedna dejjem kemm ilna mwaqqfin, aħna la nikkontestaw 
elezzjonijiet u lanqas ma ngħinu lil xi partit jew ieħor. 



 
 

 
 

 
Iżda tajjeb li llum li ninsabu hawn miġbura flimkien niddeċiedu u nimpenjaw ruħna 
minn issa dwar kif se nimxu fil-leġislatura li jmiss. 
 
Nagħmluha ċara li jkun min ikun fil-gvern ta’ pajjiżna ftit tal-jiem oħra, ikun 
kemm ikun kbir jew żgħir id-distakk bejn il-partiti li qed jieħdu sehem f’din l-
elezzjoni, aħna se nibqgħu għaddejjin fl-impenn u bid-determinazzjoni tagħna 
għal dan il-pajjiż għażiż tagħna. 
 
Meta nuża l-kliem “tama”, “azzjoni” u “determinazzjoni” ma nkunx qed nużahom 
bħala slogans li jistgħu jfissru ħafna u jistgħu ma jfissru xejn. Lanqas ma nużahom 
biex nipprova inbellagħha lil xi ħadd li hemm it-tama filwaqt li jien inkun nemmen li 
fir-realtà m’hemmx. Nuża dan il-kliem għaliex nirraġunahom b’moħħi u għax 
inħosshom f’qalbi. It-tama li nħoss mhijiex xi ħolma frivola jew xi utopija. It-tama 
tagħna hi ankrata fi twemmin preċiż u hi bbażata fuq il-fatti u fuq ir-raġuni. 
 
It-tama u d-determinazzjoni tagħna huma qabelxejn ankrati fit-twemmin li pajjiżna 
hu kapaċi joħroġ mit-triq il-ħażina li qiegħed fiha u jaqbad it-triq it-tajba ... it-triq tal-
onestà.  
 
Nenfasizza li m’iniex nitkellem dwar ‘it-triq tal-perfezzjoni’. Dik it-triq nafu li ma 
teżistix u ma nippretenduha mingħand ħadd. Iżda nippretendu ... anzi neżiġu ... 
li min se jkun qed imexxi pajjiżna jqabbdu: 
it-triq tal-integrità 
it-triq tar-rispett lejn xulxin 
it-triq tal-meritokrazija 
it-triq tal-ġustizzja 
it-triq tal-istituzzjonijiet li jaqdu lill-poplu u mhux lil xi klikka ta’ briganti. 
 
 
It-tama u d-determinazzjoni tagħna huma bbażati wkoll fuq fatti li nafu bihom. 
 
Inħares l-ewwel nett lejn il-fatti li jirrigwardjaw lil din l-organizzazzjoni u l-
kawża tagħna. F’dawn is-snin issaħħaħna ħafna. 
 
Issaħħaħna: 
fil-kapaċità li nwasslu l-messaġġ tagħna 
fil-ħila tagħna li nitkellmu man-nies u mal-istituzzjonijiet; u 
fil-kapaċità tagħna li nwasslu għal bidliet sinifikanti fil-pajjiż. 
 
B’sodisfazzjon ngħid li qed ikellmuna bosta rappreżentanti ta’ pajjiżi barranin u ta’ 
istituzzjonijiet internazzjonali. Dawn qed iduru fuqna biex jifhmu aħjar dak li għaddej 
minnu pajjiżna u x’għandu bżonn pajjiżna biex jimxi ’il quddiem fl-oqsma tal-
governanza, tal-ġustizzja u tad-demokrazija. 
 



 
 

 
 

 
Waħda mill-akbar sfidi li rnexxielna nindirizzaw kienet il-bżonn li noħorġu miċ-ċrieki 
żgħar tagħna u nibdew nitkellmu u nikkomunikaw ma’ għadd ferm ikbar ta’ nies. Din 
ma kinetx xi ħaġa faċli, speċjalment minħabba l-kampanja qalila kontrina li ssir fil-
media tradizzjonali u fis-social media minn dawk li ma jriduniex naslu għand il-poplu 
Malti u Għawdxi. Iżda, bil-mod il-mod, dawn l-ostakli qed negħlbuhom. Mill-kuntatt 
li jkolli man-nies – anke fit-triq – b’sodisfazzjon kbir ngħidilkom li qed jirnexxielna 
nilħqu nies li sa ftit żmien ilu ma kinux jisimgħu jew ma kinux jagħtu kas tal-messaġġi 
tagħna. 
 
Mhux biss ... Il-messaġġ tagħna qed jasal u qed ikun ta’ sostenn anke għal 
persuni li jwettqu funzjonijiet importanti ħafna fl-istituzzjonijiet ta’ pajjiżna. 
Tajjeb tkunu tafu li magħna saru jitkellmu ħafna aktar nies mill-istituzzjonijiet. 
Dawn ilkoll qed jgħidulna li bi kliemna u bl-azzjonijiet tagħna qed nolqtu l-
musmar fuq rasu. Fuq kollox, ilkoll qed jgħidulna li b’dak li qed ngħidu u b’dak 
li qed nagħmlu, qed innislu fihom it-tama u l-kuraġġ biex jaħdmu aktar għall-
verità u għall-ġustizzja. 
 
Bi pjaċir kbir ngħidilkom li llum il-ġurnata għandna relazzjoni mill-qrib u ta’ 
fiduċja ma’ ħafna u ħafna membri tal-Korp tal-Pulizija ..... minn kuntistabbli sa 
uffiċjali ta’ karigi għolja ...... anke ma’ wħud li kienu jħarsu lejna b’ċertu 
xettiċiżmu. Dawn il-pulizija llum qed jiftħu qalbhom magħna u qed jgħidulna li 
jħossuhom imweġġgħa u umiljati bil-mod li bih qed jitmexxa l-Korp tal-Pulizija. 
 
Fuq kollox, dawn ilkoll jgħidulna li għandna raġun f’dak li ngħidu u jħeġġuna nkomplu 
nitkellmu biex inqajmu mir-raqda lill-Kummissarju tal-Pulizija ħalli nibdew naraw il-
prosekuzzjonijiet fil-Qrati tagħna u biex il-prosekuzzjonijiet li jsiru jkunu serji u jwaslu 
għal ġustizzja vera. 
 
 
Jeżistu ħafna persuni integri u tal-affari tagħhom fl-istituzzjonijiet – pulizija, 
maġistrati, imħallfin u persuni f’istituzzjonijiet oħra li ma nistax insemmi biex 
ma nikxifx l-identità tagħhom. Nassigurakom li dawn isegwu ħidmietna 
b’interess kbir. Ma nistax nenfasizza biżżejjed l-fatt li dawn ilkoll qed iħarsu 
lejna u fina qed jaraw garanzija li l-ġlieda għas-sewwa se tkompli u se 
titwettaq. Fina qed jaraw garanzija li jekk se jkun hawn min jipprova jwaqqaf 
il-kors tal-ġustizzja, aħna nkunu tarka għal min fl-istituzzjonijiet irid jaqdi dmiru 
b’lealtà lejn il-ġurament li ħa. 
 
Aħna lil dawn ma nistgħux u ma rridux niddiżappuntawhom. Għalhekk, minn 
hawn, inġedded il-wegħda tagħna li, jiġri x’jiġri fl-elezzjoni ġenerali, il-ġlieda 
tagħna se tkompli bl-istess impenn jekk mhux b’iktar. Lil kull min fl-
istituzzjonijiet tagħna se jkun qed jaqdi dmiru, aħna nwegħduh li se nkunu 
spalla ma’ spalla miegħu u se niddefeduh b’kull mezz mill-bullying ta’ min se 
jipprova jwaqqaf il-kors tal-ġustizzja. 



 
 

 
 

 
 
Hemm fatt ieħor importanti li għandu jimliena lkoll bit-tama u d-
determinazzjoni: bdejna ningħataw raġun. 
 
Jekk bħal daż-żmien sena konna ngħidu li l-Istat Malti għandu responsabbilità 
xi jġorr għall-assassinju ta’ Daphne Caruana Galizia, minn dak iż-żmien ’l hawn 
dan m’għadnix ngħiduh aħna biss. Issa, dak li konna ngħidu aħna – u li ħafna 
kienu jmeruna fuqu – saret il-verità stabbilita mil-Istat Malti. 
 
Bord ta’ Inkjesta ta’ 3 Imħallfin iċċertifika proprju dak li aħna konna ilna ngħidu. L-
inkjesta pubblika qalet ukoll, bħalma aħna konna nirrepetu ta’ kuljum mis-16 ta’ 
Ottubru 2017: 
 

1. Illi Daphne Caruana Galizia nqatlet minħabba x-xogħol tagħha ta’ ġurnalista; 
 

2. Illi l-Gvern ta’ Joseph Muscat ħoloq klima ta’ impunità li ġiet sfruttata mill-
qattiela ta’ Daphne proprju biex qatluha; 
 

3. Illi l-Korp tal-Pulizija kellu fih larinġ imnawwar li kkontribwew biex inħolqot din 
il-klima ta’ impunità u li daħlu kompliċi mal-qattiela ta’ Daphne; 
 

4. Illi l-Avukat Ġenerali naqas b’mod gravi lill-Poplu Malti u - agħar minn hekk - 
għamilha ta’ ostaklu għall-ġlieda kontra l-korruzzjoni u l-ħasil tal-flus; 
 

5. Illi f’Malta teżisti dik it-tip ta’ kriminalità organizzata li tissejjaħ Mafja u li allura 
għandna bżonn liġijiet apposta biex niġġildulha. 

 
 
Ħbieb, f’dawn l-erba’ snin u nofs li flimkien magħkom ilni impenjat f’din il-ġlieda 
nobbli tagħna, tgħallimt ħaġa fundamentali: tgħallimt illi jekk tiżra’ taħsad. 
 
Żrajna ħafna u l-frott beda jinbet. 
 
Infakkar fi tnejn mill-akbar kisbiet tagħna. 
 
L-ewwel: Ġegħelna lill-gvern ibiddel il-metodu li bih il-ġudikanti Maltin jiġu 
maħtura, biex illum il-ġurnata għandna sistema ta’ ħatra ta’ ġudikanti denja ta’ 
demokrazija. 
 
It-tieni: Fl-2019, irnexxielna nneżżgħu mill-poter lill-Prim Korrott Joseph 
Muscat u lil dawk l-eqreb tiegħu – ħaġa li sa ftit ġimgħat qabel kulħadd kien 
iqies bħala xi ħaġa impossibbli. 
 
Dawn ir-riżultati waslu fi żmien qasir wara li waqqafna l-organizzazzjoni tagħna. 



 
 

 
 

 
 
Però, infakkar li appena waqqafna lil Repubblika ... meta bil-kemm kienet 
għadha nixfet il-linka taċ-ċertifikat tar-reġistrazzjoni tagħna ... aħna tlabna lill-
Qrati sabiex jagħmlu inkjesti maġistrjali dwar diversi skandli nazzjonali. Din it-
tip ta’ żerriegħa tieħu aktar fit-tul biex tinbet u tikber pjanta li minnha nkunu 
nistgħu nieħdu l-frott. 
 
Waħda mill-inkesti li tlabna ... f’Mejju tal-2019 ... kienet dwar il-privatizzazzjoni 
ta’ tliet sptarijiet Maltin. Imbagħad f’Novembru tal-2021 irrapurtjana lil Joseph 
Muscat lill-pulizija fuq informazzjoni kompromettenti ppubblikata mill-
ġurnalist Jacob Borg, ukoll b’konnessjoni ma’ dik il-privatizzazzjoni. Din l-
inkjesta u dan ir-rapport wasslu biex fid-19 ta’ Jannar ta’ din is-sena l-pulizija 
– fuq ordni tal-Maġistrat Inkwirenti – għamlet tfitxija fid-dar tal-Prim Korrott 
Joseph Muscat. 
 
Aħna qed inħarsu ’il quddiem biex din l-inkjesta u inkjesti oħra li tlabna jkunu 
konklużi. Inħarsu b’ottimiżmu lejn dak li se jirriżulta minnhom, anke għaliex aħna nafu 
x’informazzjoni u x’dokumentazzjoni tajna lill-Maġistrati. 
 
 
Kollox jindika li pajjiżna riesaq lejn bosta mumenti ta’ verità. Filwaqt li dan jimliena 
b’ottimiżmu, b’sens ta’ realiżmu u responsabbilità jeħtieġ li nifhmu wkoll il-perikli li 
tali mumenti jistgħu jġibu magħhom. 
 
Fis-sigħat u fil-jiem wara t-tfittxija għand Joseph Muscat, rajna lill-Prim Minsitru 
Robert Abela jimminina l-awtorità tal-Maġistrat Inkwirenti. Smajna u rajna lill-Whip 
tal-Gvern Glenn Bedingfield jinċita lis-segwaċi tal-Partit Laburista kontrina, kontra l-
ġurnalisti tat-Times u kontra l-maġistratura. 
 
Rajna l-biża’ f’għajnejn Joseph Muscat waqt li xandar filmat mill-washroom tad-dar 
tiegħu. Biex jippruvaw jiffrankaw il-ħabs, dawn in-nies ma jaħsbuhiex darbtejn biex 
iġelldu lill-poplu, biex ikesksu lil dawk għomja warajhom kontrina u kontra l-
maġistrati li jaqdu dmirhom. 
 
Allura jeħtieġ li nħejju ruħna għal dak il-mument. Jeħtieġ li minn issa nirduppjaw l-
impenn tagħna. 
 
Għalhekk, inħeġġiġkom issemmgħu leħinkom iktar minn qatt qabel. Tħallu lil ħadd 
jiddemoralizzakom. 
 
Inħeġġiġkom ukoll biex bħalma dejjem għamiltu kull meta sejjaħnilekom, terġgħu 
twieġbu għas-sejħa tagħna kull meta nsejħulkom biex ninżlu fit-toroq. 
Nassigurawkom li l-presenza tagħkom fil-manifestazzjonijiet li norganizzaw huma l-
aqwa riżorsa tagħna. 



 
 

 
 

 
 
Aħna kommessi li nibqgħu għaddejjin bil-ġlieda tagħna, sal-aħħar, ikunu xi 
jkunu ċ-ċirkostanzi, ikunu xi jkunu l-isfidi, ikunu kemm ikunu kbar l-ostakli. 
 
Jaf jiġu mumenti ... anzi, jien ċert li se jiġu mumenti ... 
ta’ qtiegħ ta’ qalb 
ta’ tensjoni kbira u ta’ attakki feroċi, kemm fuqna, kif ukoll fuq persuni ta’ rieda 
tajba fl-istituzzjonijiet. 
 
Is-soluzzjoni għal dan kollu huma l-GĦAQDA u l-IMPENN. 
 
Jien m’għandi l-ebda dubbju li intom se tkunu spalla ma’ spalla magħna. 
 
Għandna raġun u dan ir-raġun se neħduh kollu kemm hu ... u se neħduh fi 
żmienna. 
 
Grazzi ħafna. 

________________ 
 
 
 


