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Mario, tifel ta’ disa’ snin, kien ilu ħabib tal-qalb ma’ Bertu 

minn meta kienu fit-Tieni Sena tal-Primarja. Issa qegħdin fil-

Ħames Sena. Xahar ilu, lil Mario ġew jgħidhulu li Bertu qal 

kontrih. Iġġieldu u ma baqgħux ikellmu lil xulxin. Mario ħassu 

ħafna n-nuqqas ta’ ħbiberija ma’ Bertu; prattikament issa sab 

ruħu bla ħbieb. Intefa’ fil-kamra tiegħu, jilgħab il-ħin kollu bil-

kompjuter. Iktar ma beda jgħaddi ż-żmien, iktar beda jħossu 

komdu, jitkellem permezz tal-emails, u ċ-ċetting, u l-SMSs. 

Anke meta jkollu bżonn ikellem lil xi ħadd, sar jiddejjaq 

iċempel. Mario sar jippreferi jibgħat email jew SMS. Iktar ma 

jgħaddi ż-żmien, Mario qiegħed iħossu dejjem iktar waħdu. 

Martha kellha disa’ snin ukoll. Kienet tifla ferriħija, 

tipprova tkun ħabiba ma’ kulħadd. Imma l-iktar li 

kienet ħabiba kien ma’ Francesca. Xahrejn ilu, il-

familja ta’ Francesca marru joqogħdu f’raħal ieħor, 

allura Francesca bidlet l-iskola. Martha ħassitu 

ħafna n-nuqqas tal-ħabiba tal-qalb, imma llum, diġà 

għandha ħafna ħbieb oħra. Meta tħoss il-bżonn, 

iċċemplilha u ż-żewġt ibniet jgħaddu l-isbaħ nofs 

siegħa jirrakkuntaw u jagħtu l-aħbarijiet lil xulxin. 

Fid-dinja moderna, il-kompjuter għamlilna differenza enormi. Huwa mezz ta’ komunikazzjoni mill-

aqwa. Bih tista’ tibgħat email li fi ftit sekondi tasal għand xi ħadd in-naħa l-oħra tad-dinja. Il-

kompjuter huwa mezz ta’ informazzjoni mill-aqwa. Tagħfas buttuna u ssib l-informazzjoni kollha 

meħtieġa. Bil-kompjuter tippjana safra, mill-bidu sal-aħħar mill-kumdità ta’ darek.  Imma huwa fatt 

ukoll illi jeżisti periklu serju fost bosta żgħażagħ illum li l-kompjuter iżarmalhom il-ħila li 

jikkomunikaw personalment u realment mad-dinja ta’ madwarhom.   

Meta tispiċċa tikkomunika ma’ 

ħaddieħor bil-kompjuter biss, inti 

qiegħed tidħol dejjem iktar f’dinja 

virtwali, dinja perikoluża għas-saħħa 

tal-moħħ u l-paċi tal-qalb.  

X’inhu l-aħjar, li neżistu f’dinja 

virtwali jew li ngħixu f’dinja vera u 

reali? Fl-opinjoni tiegħi, it-tnejn 

bżonnjużi. Qas noħlom illum li l-

iskola ma ngħallmux lit-tfal kif jużaw 

il-kompjuter biex jiksbu l-

informazzjoni u biex iħaffu 

xogħolhom.  

Imma importanti ħafna wkoll li l-istudenti tagħna jiżviluppaw il-ħiliet soċjali tagħhom, il-ħila li 

jagħmlu l-ħbieb, li jkunu pożittivi, li jsolvu l-konflitti li jkollhom bejniethom b’modi paċifiċi, li 

japprezzaw is-sbuħija tar-relazzjonijiet. Għalhekk importanti li ż-żgħażagħ jattendu u jkunu attivi fl-

għaqdiet, kemm ċivili kif ukoll reliġjużi. Iż-żgħażagħ, l-għaqdiet għandhom bżonnhom.  


