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STEDINA TA’ REPUBBLIKA [PR 54/2020] 
 

 

Repubblika tinnota l-pubblikazzjoni tar-rapport tal-inkjesta tal-Maġistrat Joe Mifsud 

dwar l-imwiet u l-pushback illegali fl-inċidenti tal-ġimgħa tal-Għid fl-ibħra li 

tissorvelja Malta. Id-denunzji kienu dwar żewġ settijiet ta’ migranti separati; wieħed 

fuq dgħajsa li mbagħad iddaħħlet Malta u l-ieħor fuq dgħajsa li dawk li ma mietux 

ittieħdu illegalment il-Libja. 

 

Repubblika se teżamina fid-dettall dan ir-rapport u jekk ikun il-każ, tagħmel aktar 

kummenti. 

 

Nixtiequ iżda nemfasizzaw dan li ġej: 

 

1. Denunzja m’hix allegazzjoni ta' ħtija. Hi biss talba biex issir investigazzjoni.  

 

2. Inkjesta maġisterjali mhix proċess ġudizzjarju. La tista’ ssib ‘il xi ħadd ħati u 

lanqas innoċenti. Xogħol l-inkjesta hu li tfittex u tiġbor il-provi. 

 

3. Repubblika għamlet id-denunzji li għamlet għax il-gvern irrifjuta għal 10 ijiem 

li jagħti informazzjoni dwar dak li ġara fl-ibħra li tissorvelja Malta. Is-silenzju tal-

gvern kien jeħtieġ li jkun mistħarreġ għax f’dawk l-inċidenti mietu 12-il persuna wara 

ġimgħa fuq il-baħar. Lanqas ħaġa li kien jixraqilhom dawk il-vittmi u l-familji tagħhom 

hu li l-istat Malti jeżamina x’ġara. 

 

4. Is-suldati kien jixirqilhom li l-Gvern jara li dak li ġara jkun spjegat. Minflok il-

gvern injora l-mistoqsijiet ripetuti li sarulu mill-istampa u bis-silenzju tiegħu tefa’ dell 

ikrah fuq is-suldati, mhux Repubblika. Kuntrarju għall-gvern aħna tajna lill-Maġistrat 

l-informazzjoni kollha li kellna, inkluża informazzjoni li setgħet tispjega in parti l-

imġieba tal-armata Maltija fil-każ tal-qtugħ tal-cable tal-mutur. 

 

Għandha tkun drawwa normali li meta jmutu n-nies fil-kuntest t’azzjoni tal-istat Malti, 

dawn l-imwiet ikunu investigati. Repubblika wettqet dmirha meta talbet lill-

istituzzjonijiet li jaġixxu. Sakemm il-gvern ifalli minn dan id-dmir, Repubblika se 

tibqa’ tinsisti li mwiet ta’ nies meta l-gvern jaġixxi jew ma jaġixxix biex jipproteġi 

ħajjithom ikunu investigati. 

 

Nittamaw li l-istituzzjonijiet kollha wettqu dmirhom bl-aħjar mod f’dan il-każ biex 

jassiguraw ir-rispett tad-drittijiet tal-bniedem skond l-obbligi fil-Kostituzzjoni tagħna. 



 
 

 
 

Kulħadd: pulizija, gvern, armata, ġudikatura, parlamentari u soċjetà ċivili, għandna 

obbligu legali u morali ta’ solidarjetà u li nipproteġu l-ħajja ta’ kulħadd, ġej minn fejn 

ġej. Repubblika wettqet dmirha meta talbet lill-istituzzjonijiet biex jieħdu passi u 

jinvestigaw. 

 

Fuq kollox ninnotaw li wara l-pressjoni li għamilna permezz tad-denunzji tagħna, il-

Gvern waqqaf il-metodi tiegħu li aħna ngħidu waslu għal dawn l-imwiet u biex 57 

persuna kienu sfurzati illegalement il-Libja. 

 

Aħna naħsbu li l-arrest indefinit tal-migranti fuq il-vapuri tal-Captain Morgan hu 

illegali u kattiv. Imma żgur aħjar mill-għarqa. Aħna soddisfatti li l-azzjoni tagħna 

salvat ħajjiet ta’ persuni oħrajn li ġew wara dawn it-12 li spiċċaw mgħarrqa. 
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