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Min għandu ċans?
Dr John Baptist Gauci
Segretarju Ġenerali

Il-ħin… dejjem għaddej b’pass meqjus sew u bla
waqfien, imma qatt m’għandu xi għaġla partikolari.
Aħna li bħal donnu dejjem mgħaġġlin, nippruvaw
niġru warajh biex inlaħħqu miegħu, imma qisu
dejjem għalxejn. Ċans ta’ xejn, daqslikieku għada
ma jisbaħx ukoll. Min hu involut f’xi xogħol
volontarju, imma mhux biss, jaf sewwa x’qed
ngħid. Għax ngħidulha kif inhi, bħal donnu ixxogħol dejjem jaqa’ fuq l-istess erbgħa, sitta, jew
forsi tużżana min-nies. Mhux għax ma jkunx hemm
min ma jkunx jinqala’ biex jagħmel l-istess biċċa
xogħol, imma ċertu nies tkun qisek trid timbuttahom
biex jiċċaqalqu xi ftit. Xi wħud jippreferu jżommu
lura milli jxammru l-kmiem u jmiddu għonqhom
għax-xogħol, ħalli mbagħad jaf issibhom li jkunu
jieħdu l-ewwel biex jikkritikaw meta xi ħaġa ma
tmurx bl-aħjar mod possibbli. U biex tkompli
tgħaxxaq kollox, bħal qisu min hu msallab bixxogħol, inżiduhulu, filwaqt li min qed ibandal
saqajh, inħalluh jibqa’ jbandalhom. Nistħajjilkom
tgħiduli “Hekk sewwa!”
Wieħed ħabib tiegħi darba qalli frażi li bqajt
niftakarha. Qalli li x-xogħol trid ittih lil min
għandu x’jagħmel għax b’hekk tkun ċert li se jsir,
u probabilment isir tajjeb mill-ewwel. U tifhimha
jekk taħsibha ftit. Min għandu ħafna x’jagħmel ma
jistax jippermetti li joqgħod jitlajja, għax inkella
ma jispiċċa qatt. Lanqas jista’ jissogra li jagħmel
biċċa xogħol ta’ kafkaf, għax inkella jaf li x’aktarx
se terġa’ tispiċċa f’ħoġru. Ara min mhux imħabbat,
jippreferi jibqa’ hekk u biċċa xogħol ta’ kwarta jara
kif jagħmel biex iġebbidha għal siegħa, jekk mhux
iktar. Nistħajjilkom tgħiduli “Hekk ġusta l-ħajja!”
Jekk hux sew jew ġust inħalli f’idejkom
tiddeċiedu; jien opinjoni għandi, imma nippreferi
nżommha ftit għalija. Li hu żgur hu li aħna li dħalna
għall-volontarjat ma nistgħux nippretendu li kulħadd
għandu jagħmel bħalna. Ma nistgħux inġiegħlu lil
ħaddieħor jimxi fuq l-istess passi tagħna. Dik trid
tkun deċiżjoni tagħhom. Forsi n-nuqqas ġej xi ftit jew
wisq min-naħa tagħna. Forsi m’aħniex qed inħajru
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biżżejjed lin-nies biex jidħlu
għax-xogħol
volontarju.
Jista’ jkun li bl-imġiba
tagħna jew bid-diskors
tagħna, forsi mingħajr ma
biss nintebħu u bla ebda
intenzjoni ħażina, qegħdin
innaffru lin-nies minflok nattirawhom. Tifhmunix
ħażin: mhux qed inpoġġi l-ebda tort għan-nuqqas
tal-volontarjat fuq min b’ħafna sagrifiċċju qed
jiddedika ħinu għal dan l-għan nobbli; kulma qed
ngħid hu li ta’ min forsi wieħed jagħmel ftit eżami
tal-kuxjenza.
Jista’ jkun li xi ftit mit-tort hu tagħna wkoll għax
forsi m’għandniex paċenzja nispjegaw bil-kalma,
jew forsi nkunu nervużi wisq u taqbżilna malajr. Hu
minnu li xi kultant tħossok li kważi kważi sakemm
tispjega kif trid issir biċċa xogħol, tkun stajt ilħaqt
għamiltha inti stess. Imma hemm fejn, fl-opinjoni
tiegħi, qed nonqsu. Għax anke jekk l-ewwel darba
tieħu iktar fit-tul biex tispjega lil ħaddieħor x’għandu
jagħmel, id-drabi li jmiss forsi jkun jista’ jagħmel ilbiċċa xogħol iktar malajr, u possibilment mingħajr
l-intervent tiegħek. Minbarra li dan jiffrankalek
il-ħin, dik il-persuna tibda wkoll tħossha utli u jaf
titħajjar tagħmel pass ieħor biex taqbad it-triq talvolontarjat. Jekk ma jsib xejn li jattirah, kif jista’
wieħed jiddeċiedi li jagħti xi ftit mill-ħin diġà
limitat għall-ħidma volontarja? Għax jekk inkunu
sinċiera magħna nfusna, illum tista’ tgħid li ħadd
m’għandu ċans għalxejn. Fil-verità, nafu sew li
ċ-ċans irridu nagħmluh aħna stess jekk verament
irridu li nagħmlu xi ħaġa, u ma nistgħux nistennewh
li se jiġi waħdu, għax inkella dejjem jirnexxilna
nsibu xi ħaġa oħra differenti fiex nhedew.
Kull min hu involut fix-xogħol volontarju hemm
bżonn li jwassal stampa sabiħa ta’ dan l-aspett tant
importanti fil-ħajja ta’ kwalunkwe komunità. B’hekk
biss nistgħu forsi nibdew nittamaw li iktar nies
jitħajru jiddedikaw ftit minn ħinhom biex, mingħajr
ma jistennew xejn lura, ikunu t’għajnuna għall-
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istess komunità li jgħixu fiha. It-triq mhix għanniżla, imma pjuttost bil-kontra – irridu nitħabtu
qatigħ jekk nixtiequ li dan il-messaġġ tagħna jasal.
Fil-ħajja tal-lum jeżistu distrazzjonijiet ta’ kull tip li
jtellfu milli wieħed jara u jifhem għalfejn ix-xogħol
volontarju hu prezzjuż u ta’ fejda mhux biss għal
min jirċevih, imma bil-wisq iktar għal min jagħmlu.
Il-lezzjonijiet li wieħed jieħu bl-involviment fissettur tal-volontarjat ma jeħodhom minn imkien
aktar – la minn fuq il-bank tal-iskola, la minn fuq

il-post tax-xogħol u lanqas mill-familja.
Iżda dawn il-problemi u d-diffikultajiet
m’għandhomx jaqtgħu qalb dawk li huma involuti
fil-volontarjat, u lanqas dawk li mhumiex involuti
m’għandhom jitfgħu l-isponża u jċedu l-armi.
Kollha kemm aħna rridu nemmnu b’rieda sħiħa li
għad jista’ jkollna iktar nies li jagħrfu li x-xogħol
volontarju hu verament sabiħ. Kuraġġ!
Il-festa t-tajba lil kulħadd.
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