
 

 

 

 

 

 

 

Malta hija maħkuma minn kriżi politika qawwija.  

Uħud minn dawk li huma allegatament implikati, anke jekk biss b’assoċjazzjoni, fl-atti li wasslu għas-sitwazzjoni 

kurrenti ħadu ġurament ta’ lejaltà lejn ir-Repubblika ta’ Malta u l-Kostituzzjoni tagħha, u li jaqdu dmirijiethom 

b’onestà u bl-aqwa ħiliet tagħhom.  

Il-Kamra ttenni dak li qalet fl-istqarrija ta’ Novembru 2017 fejn wissiet dwar “il-futur imwiegħri li s-soċjetà 

tagħna ser tiffaċċja jekk ma jiġux osservati s-saltna tad-dritt u standards etiċi”, u li fiha fakkret lill-

professjonisti kollha dwar: 

• id-dover li jġibu ruħhom b’mod etiku; 

• id-dritt li jeżerċitaw il-professjoni tagħhom mingħajr biża’; 

• l-obbligu li jżommu l-istituzzjonijiet kontabbli; 

• l-obbligu li jitkelmu meta l-istituzzjonijiet ifallu; 

• id-dmir li jaħdmu għall-ugwaljanza u l-ġustizzja soċjali fl-industriji rispettivi tagħhom; u 

• ir-responabbiltà li jfittxu l-ġid komuni. 

Għalhekk nappellaw lill-kmamar u assoċjazzjonijiet professjonali kollha sabiex jaqdu d-dmir tagħhom li 

jinvestigaw kull ksur ta’ kondotta professjonali u li jżommu l-membri tagħhom kontabbli mingħajr biża’ jew 

favur. Insejħulhom ukoll sabiex jirsistu għal istituzzjonijiet u proċessi li jiggarantixxu l-ugwaljanza bejn iċ-

ċittadini, u jfittxu l-ġid komuni flok l-interessi personali tal-ftit. 

Il-Kamra tal-Periti tkelmet b’mod konsistenti għal diversi snin dwar il-bżonn ta’ riformi. L-attenzjoni prinċipali 

tal-Kamra kienet iffukata, naturalment, fuq l-industrija tal-bini u l-kostruzzjoni. Il-fallimenti tas-sistema tal-

ippjanar, in-nuqqas ta’ regolamenti tal-bini adegwati, u l-ħsara li qed issir lill-wirt kulturali u naturali tagħna 

huma turija ta’ kif pajjiżna ġie maħkum minn spekulazzjoni u korruzzjoni għal għexieren ta’ snin, a skapitu tal-

ġid komuni. 

Fallimenti simili jeżistu anke f’industriji oħra. Huwa ċar li s-soċjetà tagħna hija mifnija b’marda kronika u kiefra 

li qed tnawwar il-pedamenti tagħha. Huwa l-obbligu ta’ kull wieħed u waħda minna li jiġġieled din il-pjaga u 

jara li ma tibqax tiggranfa l-industriji tagħna, is-soċjetà taghna, u pajjiżna. 

Fl-istqarrija tagħna tal-2017 konna kkwotajna il-kliem ta’ Jane Jacobs, ġurnalista, awtriċi u attivista Amerikana 

dwar id-diżinn urban u ppjanar: “Hemm kwalità iktar kiefra mill-kruha u d-diżordni, u din il-kwalità iktar kiefra 

hija l-maskra diżonesta ta’ ordni falza, li tilħaq il-milja tagħha billi tinjora jew tgħakkes l-ordni onesta li qed 

tissielet sabiex teżisti u tinqeda”. 
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Iż-żmien li nippretendu li hawn l-ordni spiċċa 



Iż-żmien ta’ maskri disonesti li jilludu li ngħixu fl-ordni spiċċa. Wasal issa ż-żmien li dawk il-persuni f’awtorità 

jirrikonoxxu s-sitwazzjoni gravi li wassal għall-inkwiet soċjali li qegħdin fih, u jieħdu dawk id-deċiżjonijiet kollha 

neċessarji sabiex jiġi ssalvagwardjat l-interess nazzjonali. 


