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INFITTXU LI NKUNU OBJETTIVI
EDWARD SCICLUNA /Ministru għall-Finanzi

L

-objettività hija kwalità importanti ħafna.
F’kull qasam tal-ħajja,
minn dak l-aktar evidenti,
bħalma huma l-Qrati, sal-inqas ħaġa. Anke ﬁl-kamp
tax-xogħol, ﬁl-mod li bih ttmexxija ta’ azjenda timxi
mal-impjegati tagħha. Fitteħid ta’ deċiżjonijiet ma
għandux ikun hemm ħars
lejn l-uċuħ. M’għandux ikun
hemm preferenzi.
Hemm baħar jaqsam bejn
l-objettività u s-soġġettività.
Ikun argument minn pożizzjoni ta’ objettività jekk
min ikun qiegħed jagħmlu
jagħmel dan wara li jkun
sema’ kull pożizzjoni, ikun
għarbel sewwa u jkun ġust
ﬁl-konklużjoni li jasal għaliha peress li ma jkunx telaq
minn punt ta’ preġudizzju.
Min-naħa l-oħra, tkun pożizzjoni soġġettiva jekk min
ikun qiegħed jagħmilha

Hija kwalità importanti li
tpoġġi lilek innifsek ﬁżżarbun ta’ dak li tkun se titkellem dwaru. Fiż-żarbun
ta’ dak li dwaru jew fuqu

tkun se tieħu deċiżjoni.
Hawn min hu kapaċi jagħmel hekk imma ma jkunx
lest jagħmlu għax ma jkunx
irid jara u jisma’ l-veduta
tal-parti l-oħra. Iﬁsser li biex
tiġġudika trid tkun lest li
tiġġudika b’mod objettiv,
b’mod ġust.
L-istess meta tisma’ b’każ
li jixxukkjak, serq jew serq bi
vjolenza. Huwa b’mod naturali li tgħid li kellu bżonn li
min ikun wettaq dak ir-reat
jinqabad u jingħata l-kastig.
U mhux biss, imma x’aktarx
ukoll tibda tikkwantiﬁka u
tispeċiﬁka x’għandu jkun ilkastig.
Imma anke hawn tidħol lobjettività. Tistaqsi x’seta’
wassal għat-twettiq tar-reat,
taħt liema ċirkostanza twettaq, x’kundizzjoni kien ﬁha
min wettaq ir-reat, kienx
taħt l-inﬂuwenza ta’ xi sustanza jew oħra.
Ma jﬁssirx li meta tagħmel
dawn il-kunsiderazzjonijiet
tkun qed tagħmilhom biex
b’xi mod tiġġustiﬁka t-twettiq tar-reat jew biex tipprova
tiskolpi minnu lil min ikun
wettqu. Tagħmel dawn ilkunsiderazzjonijiet biex almenu tibbilanċja l-każ u ma
tasalx għal konklużjonijiet
b’għajnejk
magħluqin,
b’mod preġudikat, imma
tipprova tifhem is-sitwazzjoni. Ikun hemm ħafna ċirkostanzi x’tikkonsidra, fosthom, pereżempju, l-isfond
familjari li jkun ġejja minnu
jew li ﬁh trabbiet il-persuna
konċernata. Mill-ġdid, dan
ma jiġġustiﬁkax ir-reat imma għall-inqas tkun tista’
tagħrbel sew is-sitwazzjoni.
Anke meta tiġi għallkastig innifsu. X’aktarx li lewwel reazzjoni tkun li l-

kastig mogħti jkun mistħoqq. Li b’mod naturali lkastig ikun b’sens ta’ tpattija, ta’ għajn għal għajn u
sinna għal sinna. Imma jekk
tagħmel hekk jispiċċa kulħadd għama u kulħadd bla
snien. Dan huwa ﬁl-linja
tas-soġġettività.
Iżda jekk il-kastig tħares
lejh mil-lat objettiv issib li
jkun jagħmel aktar sens
minn dak ta’ tpattija. Ikun
jagħmel aktar sens jekk int
tikkastiga b’mod li ħaddieħor jirrealizza li ma għandux jirrikorri għal atti
kriminali. Li jkun hemm deterrent. Li l-kruha u l-konsegwenzi tal-kastig ikunu
ta’ twissija, ta’ twiddiba biex
dak li jkun jieqaf, jaħseb u
jiżen qabel jaġixxi b’mod li
jista’ jkun hemm konsegwenzi.
Il-kastig jista’ jintuża
wkoll biex ifejjaq. Biex jirriabilita lill-persuna konċernata
li wettqet ir-reat, li kif għidt
aktar ’il fuq tista’ tkun ġejja
minn sfond soċjali imkisser.
Minn trobbija infeliċi. Kastig
li ﬂ-istess ħin jgħin lill-persuna konċernata tiskopri lilha nniﬁsha, tagħraf x’ħiliet
jista’ għandha moħbijin ﬁha.
Kastig li jgħinha timmatura
b’mod li tkun ta’ kontribut
għall-familja tagħha u tassoċjetà.
Fir-realtà l-objettivita hija
mﬁttxija f’kull sens u forma,
kemm jekk qiegħed taqra
gazzetta kif ukoll jekk
qiegħed tieħu sehem f’diskussjoni bejn il-ħbieb. Hija
kwalità li n-nies ġeneralment
tﬁttex. L-objettività hija
valur li għandna ngħadduh
lil uliedna u hija strumentali
għal ħajja aktar trankwilla u
feliċi.

f’żewġ ħidmiet.
L-appostolat
ewlieni
tiegħi hu li noﬀri rtiri u
workshops lir-reliġjużi u qassisin tal-post kif ukoll lillInsara ta’ knejjes oħra. Noﬀri wkoll direzzjoni spiritwali
lis-sorijiet, qassisin u lajċi.
Bl-għajnuna ta’ qassisin u
reliġjużi oħra, qed noﬀru rtiri ﬁ tmiem il-ġimgħa (weekend retreats) lil ħafna studenti universitarji u żgħażagħ
minn parroċċi diﬀerenti.
It-tieni ħidma tiegħi f’Galilee Centre hija l-amministrazzjoni taċ-Ċentru, blgħajnuna ta’ tliet sorijiet
tal-istaﬀ. Dan iﬁsser li nieħu
ħsieb il-ħaddiema tagħna u
bħala apprezzament, nissussidjaw il-miżata tal-iskola
ta’ wliedhom. Din it-tieni

ħidma tinvolvi wkoll xogħol
ta’ manutenzjoni, nagħmlu
li nistgħu biex noﬀru spazju
ta’ talb u nilqgħu lil kull min
jiġi jitlob hawn minn knejjes
Insara diﬀerenti.
Bħalissa qed ngħin insib
il-fondi u nikkordina blokk
ta’ bini ta’ tnax-il kamra
bħala parti mill-pjan tagħna
biex nirrinovaw iċ-Ċentru.
Nispera li intom il-qarrejja tkomplu tibagħtu bolol
użati u d-donazzjoni tagħkom lill-Mission Fund. Biddonazzjoni tagħkom, ilMission Fund ikunu jistgħu
jgħinu lil min qegħdin naqdu, f’isem Alla, f’pajjiżi tatTielet Dinja.
Nitlobkom tibagħtu d-donazzjoni tagħkom f’wieħed
minn dawn l-kontijiet ban-

karji: HSBC (Kont Nru: 061
197 448 050), BOV (Kont
Nru: 163 007 980 19), APS
(Kont Nru: 200 008 207 62)
jew BANIF [(Kont Nru: 000
879 631 01).
Għal iktar informazzjoni,
jekk jogħġobkom, żuru ssit elettroniku tal-Mission
Fund: www.missionfund.
org.mt.
Min-naħa tiegħi, inwegħedkom li niftakar ﬁkom u
ﬂ-għeżież tagħkom mejtin
ﬁt-talb u ﬁl-quddies tiegħi
ta’ kuljum. Itolbu ’l Alla u
l-Madonna biex jagħmluna
strumenti tajbin f’idejn Alla
ħa nressqu ħafna nies lejn
Alla. Grazzi.
FR JOSEPH PULLICINO S.J.,
Galilee Centre,
Debre Zeit, l-Etjopja

Diskussjoni b’mod objettiv twassal biex tkun segwita ferm
aktar minn waħda li tkun qiegħda issir minn lenti soġġettiva

jkun telaq minn punt ta’
preġudizzju u li ma jkunx
lest jiċċaqlaq minnha għax
hekk ikun jitlob l-interess
personali tiegħu jew tal-entità li f’isimha jkun qiegħed
jitkellem.
Huwa ċar daqs il-kristall
li se ssib lil min ma jkunx
irid ikun objettiv għax ikun
irid jirbaħ kull fejn ikun,
f’kull ċirkostanza, u akkost
ta’ kollox. Mingħand nies
bħal dawn tistennix objettività, imma ninsab konvint
li l-parti l-kbira tan-nies
tieħu gost tisma’ u ssegwi
diskussjonijiet jekk dawn
isiru b’mod objettiv.
Idealment hekk għandha
tkun is-sitwazzjoni, għal din
il-kwalità trid taħdem, imma daqstant ieħor trid tammetti li dak li jidher li huwa
l-ideali mhux dejjem ikun
faċli! Trid tkun lest tisma’,
kif ngħidu, iż-żewġ qniepen,

għax jekk le, bilfors se tispiċċa ppreġudikat bil-konsegwenza li mhux bilfors
tkun ġust ﬁl-pożizzjoni li
tieħu.

Hu ċar daqs il-kristall
li se ssib lil min ma
jkunx irid ikun objettiv
għax ikun irid jirbaħ
kull fejn ikun, f’kull
ċirkostanza, u akkost
ta’ kollox. Mingħand
nies bħal dawn tistennix
objettività, imma ninsab
konvint li l-parti l-kbira
tan-nies tieħu gost tisma’
u ssegwi diskussjonijiet
jekk dawn isiru
b’mod objettiv

Grazzi lill-Mission Fund

Sur Editur,
Nixtieq nirringrazzja lillMission Fund ta’ Malta
għad-donazzjoni ġeneruża
li oﬀrew lil Galilee Centre
f’nofs ix-xahar ta’ Frar li
għadda. Tawna għotja ta’
€2,000 biex ngħinu lit-tfal
tal-ħaddiema tagħna jħallsu

l-miżata tal-iskola u biex inħaﬀru septic tank ġdid għallistess Ċentru.
Bħalissa l-ministeru tiegħi
f’Galilee Centre – li hi dar
għall-irtiri mmexxija millĠiżwiti u l-Franciscan Sisters of Our Lady f’Debre
Zeit, l-Etjopja – jikkonsisti

