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Mr Speaker, b’dieqa u dispjaċir qed inqum nagħmel din l-istqarrija ministerjali, marbut ma’ 

każ ieħor li seħħ dalgħodu għall-ħabta tal-10.30 a.m. wara li saret splużjoni f’vettura fi Triq 

Marina ġewwa l-Imsida, bl-indikazzjonijiet huma li l-isplużjoni seħħet kawża ta’ bomba.  

Naturalment l-investigazzjonijiet  dwarha għadhom għaddejjin u mhux l-iskop tiegħi li 

nitkellem fuqhom.  

 

Irrid nuri r-rabja kbira tagħna għal dak li qed jiġri. Din is-sena dan kien it-tieni każ ta’ fejn 

vettura splodiet kawża ta’ bomba.  Il-fatt li jseħħu dawn il-każi ma nistgħux ma nkunux 

irrabbjati. 

 

Apparti r-rabja iżda, ninsabu xxokkjati li, speċjalment dak li seħħ dalgħodu, ġara proprju fi 

triq li hija waħda li jgħaddu minnha eluf ta’ persuni bil-karozzi tagħhom, triq li hija waħda 

traffikuża li r-riskju ta’ vittmi għal dawn it-tip ta’ każi  mhuwiex biss għal persuna li qiegħed 

fil-karozza imma anke għal persuni li jkunu għaddejjin minn dik l-istess triq.  

 

Għandi fiduċja fil-ħidma tal-Pulizija li bħalissa jinsabu għaddejjin bl-investigazzjonijiet li 

qed jeħduhom b’serjetà kbira bħalma dejjem jagħmlu. Inserrħu ras il-pubbliku li l-Pulizija 

qed tagħmel ħilitha u dak kollu meħtieġ biex jiġbru l-evidenza sabiex malajr kemm jista’ jkun 

jaslu għal konklużjonijiet tagħhom u jkunu jistgħu jressqu dawk involuti quddiem il-Qorti.  

 

Bħala Gvern impenjati biex dejjem nibqgħu nsaħħu l-kapaċitajiet tal-Pulizija quddiem xejriet 

kriminali li jkunu qegħdin jiżviluppaw. Riċentement fil-Korp tal-Pulizija diġa` ġew introdotti 

għodod ġodda għal korp iżjed intelliġenti. Bħala Gvern irridu nkomplu nagħtu spinta fl-

avvanz f’dan ir-rigward.  

 

Mr Speaker, barra minn dan, għada f’laqgħa skedata tal-Kabinett tal-Ministri, se niddiskutu 

dwar dawn il-fatti li seħħew u dwar x’tip ta’ għajnuna l-Korp tal-Pulizija għandhom bżonn 

biex ikomplu jwettqu l-ħidma tagħhom, speċjalment għall-każijiet simili bħal dak li seħħ 

illum.  

 

Il-Gvern se jkun qed jikkonsidra u jiddiskuti jekk hux il-każ li jkun hemm pieni aktar ħorox 

għal każijiet ta’ din in-natura. Din hija parti mid-diskussjoni li se tkun qed issir għada fil-

Kabinett tal-Ministri fuq dawk il-persuni li jitressqu quddiem il-ġustizzja biex il-Qorti tkun 

tista’ tgħaddi l-ġudizzju.  

 

Dawn huma l-konsiderazzjonijiet li xtaqt inressaq quddiemkom. Ninsabu rrabbjati għal dawn 

il-każijiet u xxokkjati li qed jiġru fit-toroq fejn jgħaddu ħafna nies, b’konsegwenzi mhux biss 

fuq il-persuna li fuqha tkun immirata l-ħsara imma anke persuni innoċenti li jkunu għaddejjin 

mill-viċinanzi.  

 

Bħala Kabinett determinati li niddiskutu kif se nkomplu l-ġlieda kontra l-kriminalità kollha, 

inkluż dik organizzata, għal iżjed protezzjoni u sigurtà fil-pajjiż.   


