
ID-DIXXIPLINA – bżonnjuża jew żejda? 
 

 

Il-kelma ‘dixxiplina’ bħal donnha ma tantx għadha 

‘moda’. Forsi għax meta nsemmuha, jiġuna f’moħħna 

xeni mill-passat fejn xi għalliem kien jaqbad ir-riga u 
jagħti xi daqqa fuq l-idejn ta’ xi student li ma jkunx 

ġab ruħu sew, inkella xi missier li jħoll iċ-ċintorin biex 

jagħti xi tagħlima lil ibnu! Illum l-għalliem u l-missier li 

jagħmlu hekk jistgħu jiġu fl-inkwiet! Imma b’daqshekk 
ma jfissirx li d-dixxiplina m’għadhiex fis-soċjetà 

tagħna. 

 

Id-dixxiplina għandha 
l-għeruq fil-passat. Fil-fatt 

il-Griegi tal-Qedem baqgħu 

magħrufa għall-mod kif ivvintaw bosta logħob organizzat u daħħlu 

regolamenti għal kull logħba. Dawn ir-regoli bdew jissejħu ‘dixxiplini’. 
Hekk beda l-Logħob Olimpiku; dan kien isir biex jingħata ġieħ lil alla 

Zeus.    

 

Id-dixxiplina tidħol f’kollox; tidħol fil-familja, fil-professjoni jew xogħol 

tagħna u tidħol anke waqt il-ħin liberu u l-mod kif nipprattikaw il-

passatempi tagħna.  

 
Il-kelma DIXXIPLINA nistgħu nużawha f’diversi kuntesti. Insemmu 

x’uħud minnhom. Nhar it-Tnejn li għadda sebaħ jum kiesaħ u 

maltemp. Marija ħassitha komda bejn il-kutri u xtaqet tibqa’ fis-sodda. Imma meta ommha 

għajtitilha Marija ndunat li kien sar il-ħin u jekk ma tqumx  kienet se tispiċċa tasal tard l-iskola. 
Marija qamet, b’sagrifiċċju, lestiet kollox u l-iskola waslet fil-ħin. Marija uriet dixxiplina fuqha 

nnifisha.  Fl-istess jum, Ġemma, li tattendi l-istess klassi tal-iskola bħal Marija,  baqgħet titnikker 

qalb il-kutri. Ommha għajtitilha bosta drabi imma Ġemma ma kellhiex aptit toħroġ minn bejn 

il-kutri. Fl-aħħar omm Ġemma anke telgħet għaliha fuq. Ġemma qamet, imma x’ħin ommha 
niżlet isfel, reġgħet daħlet fis-sodda. Ġemma, bin-nuqqas ta’ dixxiplina li uriet, tħarbtet hi, 

ħarbtet lil ommha, waslet tard l-iskola u tilfet l-ispjega tal-Matematika. In-nuqqas ta’ dixxiplina 

fuqna nfusna jista’ jġib bosta nkwiet bejnietna.   

 
Mario dis-sena qiegħed membru fil-kumitat tal-każin tal-festa. Il-Kumitat jiltaqa’ kull ħmistax 

nhar ta’ Ħamis. Il-Ħamis li għadda Mario ma kellux aptit jattendi l-laqgħa, allura baqa’ d-dar jara 

t-televixin.  Bin-nuqqas ta’ dixxiplina li Mario qiegħed juri, qiegħed iżomm ix-xogħol tal-kumitat 

lura u hekk jaqta’ qalb sħabu. Meta l-President tal-każin qallu nofs ta’ kelma, Mario rrisponda, 
“Jekk jidhrilkom xi ħaġa, sibu lil xi ħadd ieħor għall-kumitat! Jiena mħabbat ħafna, u ma nkunx 

nista’ niġi dejjem għal-laqgħat!”  



 

Nistgħu nsemmu mitt elf każ meta madwarna naraw nuqqas ta’ dixxiplina: 

� min ma jsuqx sew u bil-galbu; 

� min jarmi żibel barra wara li ma 
jilħaqx lil tal-iscammel; 

� min m’għandux paċenzja 

joqgħod fil-kju u jipprova 

jaqbeż lil ħaddieħor; 

� ma jżommx il-ħin 

tal-appuntamenti; 

� min jitnikker fuq xogħlu jew 

jagħmel xogħol lif ġie ġie; 
� min ma jikkontrollax ir-rabja 

meta jiltaqa’ ma’ xi kuntrarju; 

� min jagħmel il-ħin kollu dak li 

għandu ‘aptit’ u mhux dak li hemm bżonn isir. 
 

Ma naqbilx ma’ dixxiplina esaġerata bħalma ma naqbilx ma’ ebda esaġerazzjoni oħra. Ma 

nistennewx li xi tifel ta’ tliet snin, jattendi xi kunċert mużikali ta’ xi sagħtejn u dan ma jiċċaqlaqx. 

Ma nistennewx li t-tfal l-iskola jagħmlu mit-8.30am sas-2.30pm l-iskola  mingħajr l-ebda brejk. 
Ma nistennewx li-tfal se jagħmlu minn x’ħin jiġu mill-iskola sakemm jorqdu bil-weekend b’kollox 

jaqraw u jistudjaw il-ħin kollu. Ma nistennewx li ħaddiem jaħdem il-ġunata kollha u ma jiqafx 

għall-ebda brejk. Mill-banda l-oħra l-istudent li jiġi 

mill-iskola, jintefa’ fuq il-kompjuter u ma jiċċaqlaqx minn 
fuqu għal sigħat twal, ikun qed juri nuqqas ta’ dixxiplina 

kbir fuqu nnifsu, minbarra li jkun qed jagħmel ħsara kbira 

lilu nnifsu. 

 
Għalhekk naraw kif id-dixxiplina tagħmel il-ħajja iktar faċli 

għalina lkoll filwaqt li n-nuqqas ta’ dixxiplina jagħmel 

il-ħajja iktar diffiċli. Id-dixxiplina hija valur li, għax ma 

nistgħux ngħaddu mingħajru, kull wieħed minna għandu 
jitħarreġ sew fih. Min m’għandux dixxiplina fuqu nnifsu ma 

jistax jagħmel progress f’ħajtu. 
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