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Gozo Business Chamber 

Ċelebrazzjoni tal-20 Sena 

tal-Kamra tan-Negozju għal-Għawdex 
Diskors konklussiv   -   Joseph Borg 

Il-Ġimgħa 10 ta’ Jannar  2020           Kempinski Hotel, San Lawrenz 

 

Onorevoli Membri Parlamentari, Speaker Emeritus, President tar-

Reġjun. Segretarju Permamenti, Sinjuri u Ħbieb. 

Huwa ta’ pjaċir kbir għalija li llum qiegħed fostkom u magħkom biex 

flimkien nagħmlu ċelebrazzjoni. Qed niċċelebraw bħal familja waħda t-

twaqqif tal-Kamra tan-Negozju għal Għawdex, b’kuntratt iffirmat 

sewwasew f’dan il-lokal fejn qed niġu ospitati llum, nhar it-Tnejn 20 ta’ 

Diċembru, 1999. 

GĦADDEW GĦOXRIN SENA 

Iwa, għaddew għoxrin sena. Ċertament, aħna ma għadniex l-istess, 

Għawdex ma baqax l-istess, anqas il-Kamra tan-Negozju għal Għawdex 

ma baqgħet l-istess. Id-dmir tagħna bħal dejjem kien u jibqa’ li 

nippromwovu u niddefendu lil min jagħmel in-negozju f’Għawdex, 

imma l-ambjent ta’ dakinhar inbidel drastikament, f’ħafna ħwejjeġ għall-

aħjar u oħrajn għall-agħar. 

Nixtieq f’din l-okkazjoni insellem lil dawk kollha li mexxew lil din il-

Kamra fl-għoxrin sena li għaddew. Nibda’ mis-Sur John Magro l-

promotur ewlieni u l-ewwel President tal-Kamra, warajh Dr Michael 

Caruana, it-tieni President. Imbagħad is-Sur Joseph Grech, it-tielet 

President tal-Kamra u warajh is-Sur Michael Grech, ir-raba’ President, 

segwit mis-Sur Joseph Grech, il-President ta’ qabli. Dan hu mument li 

fih nixtieq nerġa’ nrodd ħajr lil Joe li  prattikament ta ħajtu għall-Kamra 

l-ewwel fil-kariga ta’ Chief Executive Officer u mbagħad bħala 

President. F’din l-okkazjoni nixtieq li insellmulu. 
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MONUMENT TAL-VOLONTARJAT 

Dawn il-persuni li semmejt, flimkien mal-membri kollha tal-Kunsilli, il-

membri l-oħra kollha, u fuq kollox l-impjegati tal-Kamra, taw is-saħħa 

lil din li llum nistgħu insejħulha istituzzjoni fil-gżira ċkejkna tagħna. 

Kemm irnexxejna s’issa u x’akkwistajna ma nistgħux niġġudikawh aħna 

li konna parti integrali mill-Kamra. Ilum ma nistax ma nfaħħarx, ma 

nfakkarx u ma nroddx ħajr għas-siegħat twal ta’ volontarjat li dawn il-

persuni fit-tmexxija offrew, taw, iddedikaw, għal ġid aħħari ta’ 

Għawdex tagħna, mingħajr ma fittxew l-interess personali tagħhom. 

Kif għidt fil-bidu d-dinja nbidlet. Dan l-aħħar irċevejt telefonata minn 

bank lokali fejn intqalli: “Inti l-President tal-Gozo Buisness Chamber 

hux hekk?” Irrispondejt li iva. Qaltli, “Għax qed ninnutaw fil-kont 

tiegħek ma jidher li hemm ebda dħul ta’ fondi mill-Gozo Buisness 

Chamber.” Kompliet, “Tista’ tispjegali ftit?” Għidtilha, “Int bis-serjeta’ 

qed tistaqsini? Jien mill-Gozo Buisness Chamber ma ndaħħalx flus. Ma 

qatgħetx qalbha. Reġgħet staqsietni l-istess fuq Fundazzjoni li jien ilni 

nagħti sehem b’mod volontarju fiha s-snin. Irrispondejtha li “Jien 

m’għandix żmien x’nitlef dalgħodu”. U bil-pulit qtajtilha.  

X’irrid ngħid? Il-kunċett ta’ volontarjat qed jintilef. Addirittura kważi 

mhux aċċettat. Jien nemmen li jekk Għawdex jitlef dan is-sens ta’ għotja 

li hu l-volontarjat, jitlef parti sostanzjali minn dak li jiddistingwieh. 

Għax aħna fil-Kamra dejjem hekk emminna; li biex ikun hemm żvilupp 

ekonomiku, soċjali u politiku, u biex dan ikun ikollu tassew bixra umana 

jrid ikun imsawwar madwar il-valur tas-sens ta’ għotja li effettivament 

huwa l-volontarjat.1 

 

 

                                                           
1 Cf. Benedittu XVI, Caritas in Veritate, 79  
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ŻMIEN BLA PREĊEDENT 

Għidna li ż-żminijiet qed jinbidlu. F’dan id-diskors tiegħi ma nistax ma 

nsemmix is-sitwazzjoni preżenti fil-pajjiż, sitwazzjoni li ġiet deskritta 

mill-President ta’ Malta l-Eċċellenza Tiegħu Dr George Vella bħala bla 

preċedent u li dawn m’humiex żminijiet normali.2 

Għaliex wasalna s’hawn u kif ser noħorġu minn din is-sitwazzjoni? Fir-

riflessjonijiet tiegħi, ftakart fi ktieb li kont qrajt u studjajt fl-1984. Lil 

George Orwell kont diġa qrajtu xi ftit anqas minn għaxar snin qabel 

meta kellna nistudjaw Animal Farm għall-eżami tal-English Literature. 

Imma apprezzajt ħafna lill-awtur meta qrajt il-ktieb tiegħu Nineteen 

Eighty-Four li mbagħad spiċċajt biex ibbażajt it-teżi li ktibt dak iż-

żmien fuqu. In-novella Nineteen Eighty-Four, miktuba fl-1948 u 

ppublikata sena wara, titkellem minn pajjiż ivvintat li fih Big Brother 

ikollu setgħa bla qies. Joħloq żmien fejn il-ġustizzja, il-verita’ u l-

moralita’ jiġu miknusa hekk li ħadd ma jibqalu kontroll fuq xejn. 

Winston Smith, li fin-novella jirribella minn din is-sitwazzjoni, jistqarr, 

u ser nikkwota mill-oriġinali, “nothing was your own except the few 

cubic centimeters inside your skull”.3 Qatt ma bsart li ser nerġa niftakar 

f’dan il-ktieb wara daqshekk żmien. 

Kif wasalna s’hawn? Ngħid għalija u nibda minni. Tort tiegħi. Għaliex 

meta rajt ħwejjeġ jiġru madwari li ma għoġbuni xejn, ma tkellimtx, bqajt 

sieket. Is-skiet kollettiv tagħna li wassalna sa hawn. Hekk naħseb jien. 

Imma nistgħu nibqgħu siekta għax hekk jaqblilna? Spiċċajna biex 

ħammiġna l-politika u n-negozju, spiċċajna biex tellifna l-fiduċja fl-

istituzzjonijiet, spiċċajna biex l-onest qed jiġi mqiegħed fl-istess keffa 

tal-kriminal. Kulħadd jaf x’inhu s-sewwa, x’inhu ġust u x’għandek 

                                                           
2 Cf. President George Vella, Indirizz lin-Nazzjon, 1 Diċembru 2019 
3 George Orwell, Nineteen Eight-Four, Harmondsworth 1954, 27 
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tagħmel u x’għandek twarrab. Dak li jgħodd għal politika jgħodd ukoll 

għal business, għan-negozju. Trid tispiċċa li dak kollu li jiġi għal idejna, 

dment li jagħtina s-setgħa, dment li jaqblilna, dment li ħa jħallilna l-flus, 

nagħmluh. Irmejna l-prinċipji, irmejna l-valuri, irmejna s-sisien li 

fuqhom mibni pajjiżna u spiċċajna kif qal tant tajjeb il-viċi Prim 

Ministru Dr Chris Fearne u oħrajn, li ġrat ħsara kbira, kważi rreparabbli 

għall-pajjiż.4 

Skond il-fehma tiegħi, nirranġaw is-sitwazzjoni biss jekk nerġgħu lura 

għall-irġulija, għall-prinċipji, għall-valuri. Hekk biss tista’ s-saltna tad-

dritt issaltan f’pajjiżna. Jekk l-azzjonijiet tagħna ma jkunux mibnija fuq 

il-ġustizzja, il-verita’ u l-moralita’ qajla jistgħu jwasslu għall-ġid 

komuni li lkoll nixtiequ.  

Huwa wkoll wieħed mill-għanijiet tagħna bħala Kamra li għal din is-

sena norganizzaw xi attivitajiet għall-membri tagħna li fihom niddiskutu 

l-business u l-etika u nerġgħu intennu kif in-negozju ma jistax 

jiddistakka ruħu mill-moralitá biex jintlaħaq il-ġid komuni. Mhux l-

ewwel darba li ġew organizzati attivitajiet ta’ din ix-xorta mill-Kamra u 

l-bżonn tagħhom qed jidher illum, aktar minn qatt qabel.  

IL-POLITIKA U N-NEGOZJU 

Semmejna l-politika u semmejna in-negozju. Bħala Kamra ma nistgħux 

ma nkunux grati lejn l-appoġġ li qed insibu mill-Ministeru għal-

Għawdex fil-persuna tal-Ministru Justyne Caruana u minn hawn nixtieq 

pubblikament nirringrazzjaha. Il-Kamra dejjem sabet l-appoġġ minn kull 

min kien fit-tmexxija tal-Ministeru għal Għawdex sa mit-tnissil tal-

Kamra għoxrin sena ilu. U minn hawn nixtieq nirringrazzja lil kull min 

appoġġjana f’dawn is-snin kollha. 

                                                           
4 Dr Chris Fearne, 25 ta’ Novembru 2019 f’https://www.youtube.com/watch?v=Z0Swnall_Qw 

https://www.youtube.com/watch?v=Z0Swnall_Qw
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Ir-relazzjoni bejn il-politika u n-negozju qed tiġi u trid tiġi diskussa anke 

fid-dawl ta’ dak li ġara f’pajjiżna dan l-aħħar. Isimgħu ftit parir li 

ingħata lil wieħed li kien ħiereġ għall-elezzjoni. Nikkwota. “Għandek 

tixħet attenzjoni speċjali fuq l-għaqdiet li jirrapreżentaw lin-negozjanti. 

Għandek issir taf min huma l-mexxejja ta’ dawn il-gruppi, li m’għandiex 

tkun diffiċli għalik għax m’hemmx numru kbir. Agħmel ħbieb ma’ dawn 

il-mexxejja u urihom li inti lest taħdem għalihom. Dan jgħin immens 

lill-kampanja elettorali tiegħek għaliex dawn il-mexxejja mbagħad 

jiġbru aktar votanti għalik, iħeġġu aktar nies għal warajk, imexxu l-

aħbarijiet li tixtieq int u hekk tidher aħjar ma’ kulħadd”.5 

Din is-silta hija meħuda minn ittra li inkitbet bil-Latin, bl-isem 

Commentariolum Petitionis jew “Kif għandek tirbaħ l-elezzjoni!” 

Inkitbet fis-sajf tas-sena 64 Qabel Kristu minn Quintus Tullius Cicero lil 

ħuh Marcus Tullius Cicero, magħruf minna llum bħala Ċicerun, li kien 

ħiereġ għall-elezzjoni ta’ konslu ta’ Ruma. Min jaqra din l-ittra kollha 

jintebaħ kemm f’elfejn sena ma nbidel xejn, għax il-politika minn 

dejjem kellha bżonn in-negozju bħalma l-business dejjem għandu bżonn 

il-politika.  

Għar-Rumani s-sistema adottata mill-Griegi li kull raġel kellu vot 

wieħed, kienet twassal għal mob rule. Fis-sistema Rumana l-voti kienu 

jinħadmu fuq bażi ta’ gruppi, imma kif rajna, xorta waħda l-vot kollox u 

għal vot kien isir kollox. Sakemm il-mexxejja politiċi tagħna jibqgħu 

jiddependu mill-vot personali ma tlumhomx li jaħdmu biex jirbħu l-voti. 

Imma għal darb’oħra nistaqsu, m’hemmx limitu għas-sistema ta’ pjaċiri? 

Fuq kollox, u hawn niġu fejn din is-sistema qed tolqotna fil-laħam il-ħaj, 

għaliex għadna ma hedejniex inqassmu l-impjiegi komdi mal-Gvern? 

Kif jista’ s-settur privat jikkompeti fis-suq tax-xogħol ma’ istituzzjoni 

bħall- Gvern, li donnu jista’ jippermetti li persuna anqas biss tidher fuq 

                                                           
5 Cf. Quintus Tullius Cicero, How to win an election. An Ancient guide for modern politicians, trans. Philip 

Freeman, Princeton University Press 2012, 51 
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il-lant tax-xogħol, jew li tagħmel dan għal ftit ħin biss? U x’jiġrilu l-

politiku li jipprova jrażżan dan il-laissez faire? Jispiċċa ma jitlax fl-

elezzjoni.  

Din hija l-ġustizzja? Dan is-sewwa? Dan etikament korrett? 

U l-istess fil-business tagħna f’Għawdex u Malta. Kif nistgħu aħna li 

nimmanifatturaw lokalment, kif nistgħu aħna li nbiegħu lokalment, 

nikkompetu ma’ ditti barranin jew persuni oħra lokali li qed idaħħlu 

prodotti b’mod li jiskapulaw kompletament ir-reġim tal-VAT? Kif 

jistgħu d-ditti tagħna jikkompetu ma’ ditti oħra, speċjalment barranin, li 

jħallsu interessi aġevolati jew taxxi aġevolati fl-istess suq?  

Din hija l-ġustizza? Dan is-sewwa? Dan etikament korrett? 

Huwa f’dawn iċ-ċirkustanzi li aħna għandna bżonn il-protezzjoni tal-

politiċi b’leġiżlazzjoni li tħares il-business lokali. Kultant il-

legiżlazzjoni tasal ukoll, imma fejn hu l-enforcement? 

Imma allura kollox ħażin, kollox mudlam? Assolutament mhux hekk, 

imma ż-żmien li għaddejjin minnu jnessina mill-kisbiet kollha li saru 

għaliex qed naraw ħafna affarijiet li ksibna jtiru mar-riħ. Ejjew inqawwu 

qalbna. Ejjew nagħmlu kuraġġ u nifhmu li ma nistgħux nibqgħu siekta 

fejn naraw li l-affarijiet mhux sejrin sew. Fuq kollox għalhekk ġiet 

imwaqqfa l-Kamra għoxrin sena ilu. Biex titkellem, biex tagħti s-saħħa 

lil membri bil-proposti tagħha, biex tippromwovi lil Għawdex u n-

negozji li hu jħaddan, biex tagħti servizz lil komunita’ kollha 

Għawdxija. 

IŻ-ŻGĦAŻAGĦ TAGĦNA 

Is-sena l-oħra l-Kunsill tal-Kamra iddeċieda li jibda jorganizza 

attivitajiet li jinteressaw lill-ġenerazzjoni żagħżugħa. Bdejna fl-aħħar 

tas-sena u ser inkomplu matul din is-sena. Għaliex dan? Għax nemmnu 
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li l-ġenerazzjoni żagħżugħa tista’ tagħti ħajja ġdida kemm lil business u 

anke lit-tmexxija politika tal-pajjiż. 

Min hu familjari mal-filosfu Grieg Aristotile jaf li kien ħareġ bit-terminu 

tabula rasa.6 Bħal meta għandek blackboard miktub bil-ġibs u ħassartu, 

ġibtu nadif. Bħal meta trid tibda mill-ġdid, tinsa l-passat, u tħares lejn il-

futur b’moħħ miftuħ, mingħajr preġudizzju. 

Fid-dawl ta’ dan, xtaqt biex nagħlaq, naqsam magħkom il-konklużjoni 

ta’ ktieb li qrajt dan l-aħħar. Fil-fatt hu l-aħħar ktieb li ħareġ Andrea 

Camilleri, il-kittieb Sqalli li wara ħajja iddedikata għat-teatru, għadda 

għall-kitba. Il-ktieb jismu Ora dimmi di te. Lettera a Matilda.7 Ktieb 

ħelu mmens fejn Camilleri jirrakkonta lin-nepputija tiegħu Matilda  l-

istorja ta’ ħajtu. Fil-konklużjoni jispiċċa billi jagħti parir liż-żgħazagħ, 

inkluż lil Matilda. Jistedinhom biex jagħmlu tabula rasa mill-ideat u l-

konvinzjonijiet preżenti u nikkwota “jerġgħu jagħtu lill-politika l-etika li 

tilfet, jagħtu sens differenti u ġdid lill-ħajja ta’ bejnietna, iqajmu lil 

pajjiżna mhux biss ekonomikament imma jagħtuh ħajja u saħħa imsejsa 

fuq idejali ġodda. Jien ċert li t-tama tiegħi isseħħ,” jispiċċa. 

Jien dan li nawgura lilna lkoll, kemm dawk li huma xi ftit kbar, bħali, u 

lil dawk li għadhom igawdu ż-żogħzija. Ċertament il-Kamra tagħna hija 

waħda mill-aktar żagħzugħa li hawn f’dis-sala. Dawn huma l-awguri 

tiegħi lilkom li kontu hawn magħna l-lejla, u lil Kamra tagħna f’egħluq 

l-għoxrin sena tagħha. J’Alla jkollna l-enerġija li niġġeddu, li nagħtu 

ħajja ġdida lilna nfusna, lil Kamra tan-Negozju tagħna, lil Għawdex u lil 

Malta tagħna. Grazzi lil kulħadd. 

                                                           
6 L-ewwel li jissemma t-terminu tabula rasa huwa fil-ktieb De Anima ta’Aristotile c 350QK 
7 Cf Andrea Camilleri, Ora dimmi di te. Lettera a Matilda, Bompiani 2018, 103-104 


