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ĦSIEB TAL-EDITTRIĊI

L-ewwel nett, kif tħoss li għaddejt l-ewwel t’id. Bil-galbu u paċenzja kbira, qata’ ilparti tal-2014 s’issa? Jista’ jkun li tibda biċċa fosdqa li kien fadal bi mqass biex il-

F’din il-ħarġa

tikkumparaha ma’ dik li għadna kemm farfett ikun jista’ joħroġ. Dan malajr

__________________

ħallejna warajna, forsi b’xi bidliet għall- ħareġ...iżda

Ħsieb tal-Edittriċi
__________________

kien

hemm

problema

aħjar, jew sfortunatament għall-agħar... waħda: il-farfett ma rnexxilux itir!
Qatt innutajt kemm ċertu żminijiet diffiċli Tibda tgħid...imma issa li t-tifel għamillu ljistgħu jbiddlulek il-perspettiva tal-ħajja, ħajja

iktar

faċli,

mhux

kemm

jiftaħ

tant li tispiċċa tara kollox lewn wieħed, ġwenħajħ u jkompli triqtu?
skont

dak

li

tkun

għaddej

minnu? Kemm ikun tajjeb kieku l-ħajja daqsekk

Riżoluzzjonijiet għall2014
__________________
Għaliex iċċedi meta

F’mumenti bħal dawn nagħmlu tajjeb sempliċi!

Alla huwa miegħek?

niftakru li l-ħajja rari tikkonsisti f’abjad u Irridu nżommu f’moħħna li dan il-farfett

__________________

iswed...li xi kultant hemm bżonn ta' bil-ftit kien ilu żmien twil magħluq fil-fosdqa
riflessjoni fuq iċ-ċirkustanzi li nkunu fihom sabiex minn dudu tal-ħarir kabbar par
ġwienaħ u sar farfett...par ġwienaħ li

biex nifhmu l-iskop tagħhom.

Biex tgħinna nifhmu aħjar dan il-punt, għandhom

bżonn

iż-żmien

biex

isiru

Intervista lis-Sur Jesmond Schembri
__________________

qed niftakar f’storja sempliċi li qrajt dan l- b’saħħithom biżżejjed li jerfgħu l-farfett Leħħa ta’ berqa...bjuda,
għat-titjira. Dan kollu ma kellux ċans iseħħ tkarwit u xita tqattar.
aħħar...
meta Mark, b’intenzjoni tajba, fetaħ il-

__________________

biċċa fosdqa li kien jonqos u l-farfett

Programm għal
Jannar-Marzu
___________________

franka dak l-aħħar sforz. Diffiċli kemm hi
diffiċli din il-‘battalja’ kienet neċessarja
għall-farfett sabiex isaħħaħ ġwenħajh

Ritratti u Birthdays

għal meta joħroġ mill-fosdqa. Mingħajrha
ħareġ iktar malajr u b’inqas tbatija, iżda
baqa’ wkoll mingħajr il-kapaċita’ li jtir
għal destinazzjonijiet ġodda.
L-esperjenza tal-farfett tista’ faċilment
Mark kien spiss joqgħod josserva fosdqa tirrifletti dik ta’ ħajjitna, meta ngħaddu
ta’ farfett f’ħoġor it-tieqa ta’ kamartu, minn żminijiet diffiċli. Jekk matul din issakemm

darba

minnhom

innota sena ssib ruħek f’mument minn dawn,

ċaqlieqa ġejja minn ġol-fosdqa. Meta ftakar fil-farfett li sab it-triq lesta u baqa’
ttawwal biex jara x’kien qed jiġri, sab li l- ma tarx. Aħseb fil-potenzjal moħli, flfarfett ta’ ġo fiha kien qed jissara ma’ opportunitajiet li int ukoll titlef jekk bħalu
fetħa żgħira biex ikabbarha u jkun jista’ tieqaf tiġġieled. Ftakar li t-taqbida t’issa
joħroġ minnha, iżda wara tul ta’ ħin għad

tipprovdilek

il-ġwienaħ

biex

mingħajr progress, donnu qata’ qalbu u tesplora ħafna iktar minn dak li llum
waqaf. Mark induna x’kienet il-problema għadek biss toħlom bih.
tal-farfett u qatagħha li jagħtih daqqa

Kitba u tpingija ta’
Caroline Mercieca

Nilqgħu f’LINK lil
Georg Agius
Joel Attard
Matthias Brancaleone
Therese Camilleri
Claudia Camilleri
Emmanuel Camilleri
Sarah Cutajar
Jesmar Frendo
Daniel Mangion
Koren Micallef
Serginho Mizzi
Amanda Muscat
Angelise Saliba
Daniela Zammit
Graziella Zammit

Jannar - Marzu 2014 | Paġna 2
Riżoluzzjonijiet għall-2014: X’jaħsbu l-membri ta’ LINK?
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Riżoluzzjoni hija wegħda li inti tagħmel lilek innifsek

bir- Jien għalija togħġobni l-idea ta’ riżoluzzjoni. Huwa

biex tibda tagħmel xi ħaġa tajba jew tieqaf

għaliex mument fejn tirrifletti ftit fuq x’għamilt f’ħajtek matul

tagħmel xi ħaġa ħażina mill-ewwel jum tas-sena l-

ħafna drabi tipprova tagħmel riżoluzzjonijiet li maż- dik is-sena u tara kif tista’ tirranġa għas-sena d-

ġdida. Wegħdiet popolari li jagħmlu n-nies huma

żmien jintesew u terġa’ għal li kont... Barra minn dieħla. Pero’, jien nemmen li dan m’għandux ikun

jew

hekk, nemmen li jekk għandek tibdel xi ħaġa matul dan iż-żmien biss, imma ta’ spiss. Nista’ ngħid

xogħlohom aħjar, iwaqqfu xi vizzju ħażin, jagħmlu

m'għandekx għalfejn tistenna l-ewwel tas-sena... li b’xi mod jew ieħor nagħmel riżoluzzjonijiet, iżda

xogħol volontarju jew jitolbu aktar. Personalment

Għalhekk, personalment ma nagħmilx riżoluzzjonijiet nagħmilhom matul ħajti. Normalment dan jiġri meta

jien ma narahiex xi ħaġa ħażina li persuna

tal-ewwel tas-sena.

ninduna li qed nagħmel xi ħaġa mhux sewwa u nip-

tagħmel riżoluzzjoni u żżomm magħha. Dan hu

– Emmanuel Camilleri prova nwiegħed lili nnifsi biex nirranġaha. Diffiċli,

sinjal li l-persuna hi konxja minn xi affarijiet f’ħajjitha

Jiena

personalment

riżoluzzjonijiet

ma

tal-ewwel

tantx

tas-sena.

nemmen
Dan

imma jekk inkun determinat jirnexxieli.

biex

itejbu

l-figura

tagħhom,

jagħmlu

li tixtieq ittejjeb. Jien ġieli għamilt xi riżoluzzjonijiet

– Luke Cucciardi
Meta nisma’ il-kelma riżoluzzjoni l-ewwel ħaġa li
tiġini f’moħħi hija li rrid innaqqas mill-ikel. Kull sena
ngħidha, u kull sena infalli fiha. Ir-riżoluzzjonijiet fihom

iżda

mhux

dejjem

żammejthom,

għalhekk

nipprova li meta nara li hemm bżonn nirranġa xi
ħaġa għall-aħjar, nagħmilha dak il-ħin.
–Therese Camilleri

ma

jdumux

wisq,

affarijiet biex bihom jiskopri għalfejn twieled u
għaliex jeżisti, bħal ‘’minn fejn ġejt?’’, ‘’Għalfejn
qed ngħix?’’ u l-mistoqsija l-iktar popolari ‘’Veru
jeżisti Alla?’’.
Sfortunatament fil-ħajja mhux kollox ward u żahar
u għalhekk xi kultant insibu rwieħna f’mumenti
diffiċli li bihom nibdew nsibuha bi tqila nkomplu
naraw is-sabiħ tal-ħajja. F’dawn iċ-ċirkostanzi lbniedem jibda jistaqsi dik l-aħħar mistoqsija,
jistaqsi għalfejn il-ħajja hija daqshekk diffiċli u xi

talli ġie f’dan l-istat.

dan

F’dawn il-mumenti l-bniedem xi kultant jiżbalja u

minħabba li ħafna drabi dawn isiru ta’ bilfors jew

minflok jieqaf jaħseb għal ftit kif se jkompli, jaqta’

għax hekk it-tradizzjoni. Ngħid għalija ma nistenniex

qalbu u jieqaf mill-ħolma tiegħu. F’dawn is-

Jiena fl-opinjoni tiegħi naqbel li jkollok riżoluzzjoni fil- l-ewwel tas-sena biex nagħmel riżoluzzjoni. Jekk irrid
bidu ta’ sena ġdida. Meta tagħmel riżoluzzjoni tkun verament nibdel xi ħaġa ma nistenniex sal-ewwel

sitwazzjonijiet ninsew li aħna maħluqin biex ngħixu
kuntenti u b’hekk ninsew li biex inkunu kuntenti

qed timmira lejn xi ħaġa li tixtieq tagħmel matul dik tas-sena, imma nibda minn dak il-ħin għax dak ilis-sena imbaghad meta tasal biex tispiċċa s-sena mument huwa l-bidu tal-kumplament ta’ ħajti.
tara jkunx irnexxielek tasal għaliha...jiena nħobb

jiskopri l-veru sens tal-ħajja. Jibda jistaqsi ċertu

f’xi mumenti, minflok jersaq aktar lejH, iwaħħal fiH

ġid għal dak li jkun. Iżda wisq nemmen li ħafna minn
ir-riżoluzzjonijiet

Minn meta jitwieled, il-bniedem jibda jipprova

kultant, sfortunatament, jeħodha m’ Alla, tant li

infushom mhumiex ħżiena, anzi naħseb li jservu ta’
dawn

Għaliex iċċedi meta Alla huwa miegħek?

rridu nieqfu ftit u niftakru fil-mumenti sbieħ ta’
ħajjitna biex b’hekk inkomplu t-triq għal dak li
Riżoluzzjonijiet? Kulħadd jaf x’inhuma, imma ftit

nixtiequ. Hemm kwotazzjoni li meta naqraha ttini

nagħmel riżoluzzjonijiet. Bħala riżoluzzjoni għas-sena

idumu magħna. L-ewwel tliet ġimgħat tas-sena l-

kuraġġ,

li ġejja se nagħmel ħilti biex f’ċertu affarijiet inkun Kif tibda riesqa sena ġdida tibda tisma' ħafna nies

iktar, mill-inqas. Ħafna drabi jkunu jirriflettu n-

għaddej...din hi “il-problemi huma kbar imma Alla

nuqqasijiet li nkunu rridu nibdlu u ntejbu mis-sena

hu ikbar!”.

nagħmel dieta, mmur gym, inħobb iżjed, inrażżan

ta’ qabel, eżempju wara xi konsum qawwi ta’

Għalhekk,

ilsieni, naqta’ xi vizzju..." Ir-riżoluzzjonijiet jiena ma

mince pies u kejkijiet. Għamilt żmien fejn kont biex tieħdu dan il-parir, biex meta ssibu ruħkom

aktar organizzata, speċjalment fil-kamra tiegħi.
– Sarah Cutajar

– Daniel Mangion

ta' kull eta' jgħidu: "La tibda s-sena nistudja iżjed,

biex

ma

naqtax

qalbi

u

nkompli

mill-esperjenza tiegħi jien ngħidilkom

Riżoluzzjonijiet nagħmel iva, imma mhux sempliċi- nemminx bihom, għax fl-opinjoni tiegħi m'għandekx
ment kemm nagħmel riżoluzzjoni, imma kif ser in- għalfejn toqgħod tistenna sena ġdida tibda biex

nagħmel riżoluzzjonijiet, imma qas ġimgħa ma

f’mumenti diffiċli tieqfu taħsbu, u b’hekk tindunaw

kienu jdumu. Iżda llum xorta nżomm ħsieb uniku

li fil-ħajja xejn mhu impossibli jekk tħallu f’idejH.

wettaq dawn ir-riżoluzzjonijiet sabiex ikunu eħfef u tbiddel, tnaqqas, iżżid jew tagħmel xi ħaġa jew

f’moħħi: li dejjem inħares lejn il-ħajja b’mod

ma niksirhomx! U naħseb li huma motivazzjoni biex tmur x'imkien fejn tixtieq. Jekk għandek tagħmel xi

pożittiv; jiġri x’jiġri, dejjem ħa jkun hemm xi ħaġa

dak li jkun jagħmel evalwazzjoni ta’ ħajtu u jsib ħaġa, agħmilha issa, aħtaf l-opportunita' għax

tajba li toħroġ mit-taħwid u t-tgerfix kollu. U im-

dawk l-affarijiet li hemm bżonn jirranġa fihom.

bagħad id-dieta nibdiha minn għada!

– Kimberly Muscat

imbagħad jaf ikun tard wisq!
– Tiziana Azzopardi

–Amanda Muscat

Kitba ta’ Aaron Camilleri
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Intervista lis-Sur Jesmond Schembri, direttur tal-Aġenzija SEDQA

Meta nisimgħu bil-kelma SEDQA qisna bla ma rridu

Liema huma r-raġunijiet li jikkontribwixxu sabiex bniedem jiżviluppa vizzji bħal dawn?

naqgħu fuq il-vizzji. Pero’ kif bdiet din l-Aġenzija

Filwaqt li m’hemmx raġuni partikolari, xi wħud minnhom jinkludu l-istima tal-persuna lejha nfisha,

SEDQA?

il-kwalita’ ta’ trobbija fil-familja,

L-aġenzija SEDQA bdiet uffiċċjalment

edukazzjoni li tirċievi u l-kapaċita’ li ssolvi problemi li tiltaqa’ magħhom.

il-kumpanija tal-ħbieb li tagħmilha magħha, il-livell tal-

fil-26 ta’ Ġunju 1994. Bdiet bħala riżultat ta’ kummissjoni mmexxija mill-

Jeżistu servizzi għal dawk il-persuni li minkejja kollox ma jirnexxilhomx

Maġistrat Silvio Meli li llum il-ġurnata

jieqfu mill-abbuż?

huwa Imħallef. Din il-kummissjoni rrak-

In-natura tal-abbuż tas-sustanzi u logħob tal-azzard tista’ tiġi mxebbħa

komandat li jinġabru flimkien taħt

ma’ mard kroniku, bħal per eżempju d-dijabete u pressjoni għolja. Dan

aġenzija waħda s-servizzi li kienu qed

ifisser li, filwaqt li l-kundizzjoni tista’ tikkontrollaha, ma tistax tfejjaqha

jiġu pprovduti mill-istat f’dak li għandu

għal kollox. Kundizzjonijiet bħal dawn jinvolvu wkoll dak li jissejjaħ re-

x’jaqsam il-kura mill-abbuż tal-alkoħol

lapse, meta persuna terġa’ taqa’ fl-abbuż. Din hi xi ħaġa normali, u

u d-droga, filwaqt li tiżdiet taqsima

aħna nibqgħu noffru servizz

biex tieħu ħsieb il-prevenzjoni primar-

ta’

ja. Fl-1998 l-Aġenzija SEDQA

Filwaqt li l-astinenza tibqa’ l-

kompliet iżżid l-inkarigu billi tieħu ħsieb il-kura mill-abbuż tal-logħob

għan ewlieni tagħna, irridu

tal-azzard.

noqgħodu attenti li f’każ li l-

appoġġ

abbuż

ikompli,

lill-persuna.

il-persuna

Nafu li s-SEDQA toffri xi servizzi għal min għandu problema bl-alkoħol,

tgħaddi

droga jew vizzju tal-logħob. Forsi tista’ tgħidilna kif qed tittrattaw dawn il-problemi?

possibbli. B’hekk, minkejja li

F’każijiet bħal dawn ikun hemm bżonn naħdmu fuq tliet livelli differenti. Nibdew bil-livell mediku, fejn

dawn ikunu baqgħu jab-

tingħata l-għajnuna bażika sabiex il-persuna tiġi mnaddfa fiżikament. Dan il-proċess jissejjaħ ditossifisifi-

bużaw,

kazzjoni. Jista’ isir f’dar residenzjali, f’każ li jieħu ftit jiem, kif ukoll fl-outpatients l-isptar,
isptar, meta jkun hemm

Sedqa tkun qed tingħata

bżonn li jsir fuq medda ta’ xhur. It-tieni livell huwa dak soċjali, fejn il-persuna tingħata l-għajnuna
għajnuna biex

xorta.

tieħu ħsieb affarijiet bħal impjieg, housing, benefiċċji soċjali u affarijiet oħra relatati li setgħu
ħu ġew
traskurati fi żmien l-abbuż. Livell ieħor ta’ importanza huwa dak psikoloġiku. Hawnhekk il-persuna
persuna ti
tiġi
mgħejjuna individwalment jew fi grupp sabiex tifhem aħjar lilha nfisha u b’hekk tiżviluppa l-ħiliet
liet me
meħtieġa biex
tieqaf tabbuża. Dawn is-servizzi kollha jiġu offruti kemm fil-komunita’ kif ukoll fid-djar residenzjali.
Il-familja tingħata xi għajnuna mis-servizzi tagħkom?
Tajjeb li wieħed isemmi wkoll li barra għajnuna għall-persuna li tabbuża, nipprovdu wkoll appoġġ lilll-familja tagħha matul dan iżżmien ta’ bżonn. Dan jinkludi servizz ta’ terapija tal-familja fejn il-membri kollha jiġu
u mistiedna g
għal sezzjonijiet li jgħinuhom
jikkomunikaw aħjar bejniethom.

mill-inqas

l-għajnuna

ħsara

mis-
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Leħħa ta’ berqa...bjuda, tkarwit u xita tqattar.

U dawk li jieqfu jabbużaw...xorta jibqgħu jiġu segwiti mill-Aġenzija?

Xejn taħsbu li se nitkellem dwar it-temp jew xi

Kif diġa’ għedt, il-problema tal-abbuż taffettwa l-persuna tul ħajjitha kollha, u għalhekk anke

maltempata qalila li ħakmet lil Malta. Qed

dawk li jkunu waqfu jabbużaw mis-sustanzi jibqgħu jiġu offruti servizz t’appoġġ fuq bażi individwali

nirreferi għat-twelid u l-ħajja tal-grupp tagħna

kif ukoll fi gruppi.

LINK. Sitt snin ilu bħal leħħa ta’ berqa f’moħħ xi
żgħażagħ faqqgħet l-idea li jinfetaħ grupp tażĠieli ltqajtu ma’ każijiet fejn persuna taħt l-

żgħażagħ fi ħdan il-parroċċa ta’ San Ġorġ. Qajla

eta’ abbużat minn xi sustanza? Taħseb li l-

naħseb kienu jafu, li din l-idea kienet se tkun il-

awtoritajiet qed jaħdmu biżżejjed f’dan ir- rig-

bidu ta’ vjaġġ avventuruż. Vjaġġ kontinwu ta’

ward biex każijiet bħal dawn jonqsu kemm

kisbiet u skoperti, toroq mimlija esperjenzi għall-

jista’ ikun?

ħajja u mixja fejjieda ma’ dak kollu li jsawwar lilna tiegħu, għadu għaddej ta’ kull nhar ta’ Ġimgħa

Sfortunatament, l-abbuż tal-alkoħol huwa xi

ż-żgħażagħ.

għal sena sħiħa. Ħoss li maż-żmien kabbar,
għallem, biddel il-ħsieb, żejjen u mmarka l-

ħaġa mxerrda ħafna f’pajjiżna. Minkejja l-fatt
li dawn l-aħħar snin saru liġijiet li jipprojbixxu

Mat-twelid ta’ LINK numru ta’ żgħażagħ reġgħu karattru ta’ bosta żgħażagħ li missew ma’ LINK.

tfal taħt is-sbatax–il sena milli jixtru, jakkwistaw u jikkunsmaw l-alkoħol, din il-ħaġa għadna

skoprew li apparti l-laqta griża u sewda tal-ħajja

niltaqgħu magħha. Hemm bżonn sforz kemm mill-forzi tal-ordni kif ukoll minn dawk kollha nvoluti,

hemm

ukoll

inkluż il-bejjiegħa tal-ħwienet, biex dan l-abbuż jieqaf.

ħajjin,

għad

ż-żgħażagħ

il-bjuda.

Iż-żgħażagħ

għandhom
għad

għadhom U x-xita tqattar? Dik hija aħna ż-żgħażagħ...li

x’joffru...iva,

għandna

aħna permezz tal-ħidma, il-preżenza, il-komunikazzjoni

valuri

u u l-frott li nkabbru f’LINK, b’xi mod qed nagħtu

X’qed isir biex dawn il-vizzji jieqfu? Qed issir xi ħaġa edukattiva, speċjalment fost it-tfal?

prinċipji...għadna interessati li nagħtu kulur lil nifs ġdid lil xulxin u lil dawk kollha li niltaqgħu

Kif semmejt qabel, l-Aġenzija SEDQA ma tiħux ħsieb biss il-kura ta’ min jabbuża, iżda wkoll, b’mod

żgħażagħ oħra, lis-soċjetà u lill-Knisja.

magħhom tul ħajjitna. Bħalma x-xita tqattar hija

speċjali, il-prevenzjoni. Post fejn din il-prevenzjoni tingħata attenzjoni partikolari huwa fl-iskejjel. Il-

bżonnjuża fil-ħajja tal-bniedem minħabba diversi

prevenzjoni tibda mill-ewwel snin bikrija tal-iskola u tibqa’ għaddejja sal-livell post-sekondarju.

raġunijiet fosthom il-ħxejjex, il-frott, l-ambjent u x-

F’dawn l-interventi, ħaddiema mill-Aġenzija jitkellmu mat-tfal dwar l-importanza tal-istima

xorb, l-istess iż-żgħażagħ għas-soċjetà, għall-

tagħhom infushom, ir-rispett lejn l-oħrajn, il-ħbieb li għandhom ifittxu u l-komunikazzjoni mal-familja

parroċċa u għall-Knisja. Bi ftit għajnuna u ko-

u n-nies ta’ madwarhom. Aħna nemmnu li dawn l-interventi jservu ta’ pedament tajjeb kontra l-

operazzjoni

iżvilupp ta’ xi vizzju fil-futur.

minkejja li ġieli niżbaljaw, kapaċi nkunu nota

tindunaw

li

aħna

ż-żgħażagħ,

ħelwa f’idejn l-Istrument (Alla) li tpaxxi l-widna. IżFilwaqt li nirringrazzjak tal-ħin tiegħek għal din l-intervista interessanti, nixtieqek tgħaddi l-aħħar

żgħażagħ huma l-futur t’għada għax kapaċi

messaġġ, b’mod partikolari għaż-żgħażagħ.

jkunu ta’ eżempju minn issa...kulma jitolbu huwa li

Il-messaġġ tiegħi hu wieħed, sabiex iż-żgħażagħ jemmnu iktar fihom infushom u li f’każ ta’ bżonn

jingħataw iċ-ċans u - għala le - doża paċenzja u

ifittxu l-għajnuna. L-abbuż tas-sustanzi u l-logħob tal-ażżard iktar ikabbar milli jsolvi l-problemi.

Mal-ewwel

bikja

(laqgħa)

ta’

LINK

beda mħabba.

t-tkarwit...iż-żgħażagħ xtaqu li jerġgħu jibdew
jagħmlu ħoss fi ħdan il-parroċċa, fi ħdan ilKitba ta’ Antonio Montebello

Knisja...fi ħdan Alla. Dan il-ħoss, bit-tlajja’ u nżul

Kitba ta’ Noel Zammit Pawley
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