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Merħba! Il-Papa jistieden lill-bnedmin ta’ rieda tajba biex ningħaqdu flimkien u nitolbu sabiex 

il-progress fit-teknoloġija u apparat b’intelliġenza artifiċjali jibqa’ dejjem għas-servizz         

tal-bniedem. 

Ninġabar: 

Inpoġġi bilqiegħda f’post komdu u nikkalma. Nieħu nifsijiet ’il ġewwa u ’l barra bil-mod. Fis-skiet 

inħoss lil Alla u l-imħabba tiegħu fija. Nagħraf lil Alla bħala l-Ħallieq tiegħi li tani l-intelliġenza biex 

nużaha għall-ġid tal-oħrajn. Nirringrazzjah tad-doni kollha li taha lill-umanità.  

X’nista’ nagħmel: 

Infittex fuq l-Internet u niddiskuti ma’ familti kif l-intelliġenza artifiċjali tista' tintuża favur jew 

kontra l-umanità. Waħdi jew fil-komunità, nitlob biex l-intelliġenza artifiċjali tintuża b’mod tajjeb 

fi ħdan is-soċjetà. 

Kliem ta’ dawl: 

L-intelliġenza artifiċjali la hija tajba u lanqas ħażina. Hija għodda. Hija teknoloġija għalina biex 

nużawha.                                                                                                                      Oren Etzioni 

Nitlob: 

Mulej, grazzi talli tajtna l-intelliġenza biex noħolqu magni u sistemi tal-kompjuter li 

jippermettulna ngħinu lil ħaddieħor. Għinna nirrealizzaw li l-bnedmin, b'kuntrast mal-magni, 

għandhom qalb u kuxjenza biex jgħinuhom jiddeċiedu u jagħżlu kif jużaw l-invenzjonijiet 

tagħhom, biex jgħinu u mhux  biex jissostitwixxu jew iweġġgħu bnedmin oħra.  

Naħseb ftit: 

Illum kulħadd jaf li l-intelliġenza artifiċjali tista' tintuża biex tissostitwixxi jew saħansitra tagħmel 

ħsara lill-bnedmin. Kemm hu importanti li l-intelliġenza artifiċjali, ir-robotika u innovazzjonijiet 

oħra jikkontribwixxu għas-servizz tal-umanità? 

Fatt ċkejken: 

Chen kien tarbija Ċiniża li twieled b'difett f’qalbu li kien 

fatali. Kellu kundizzjoni rari li kienet diffiċli biex tfejjaqha. 

F’Marzu tas-sena 2016, meta kellu disa' xhur, Chen daħal     

l-isptar b’attakk ta’ qalb qawwi u bi pneumonia. Iċ-ċans li 

jmut qabel ma jagħlaq sena, kien għoli ħafna jekk ma kinux 

se jagħmlulu xi trattament. “Kien żgħir u ċkejken wisq u 

kien jeħtieġ trattament minnufih," qal il-kirurgu tat-tarbija, Dr. Xueqin, id-Direttur taċ-ċentru 

pedjatriku tal-kirurġija tal-qalb fl-Isptar tal-Poplu ta' Jilin. Minkejja li l-operazzjoni kienet riskjuża u 

kkumplikata ħafna, kienet suċċess, u t-tifel ċkejken baqa' ħaj minkejja dan l-intervent.   

It-tim ta' tobba kien iddeċieda li jibni mudell tal-istess daqs tal-qalb ċkejkna ta’ Chen billi uża 

printer 3D biex jippjana din l-operazzjoni kkumplikata. Din kienet l-ewwel darba li ntuża dan         

il-metodu fiċ-Ċina. "Permezz tal-mudell, konna kapaċi nkunu nafu preċiżament fejn u kif għandna 

naqtgħu, u kemm kellha tkun kbira l-inċiżjoni. U bi pjan bħal dan li kien maħdum bir-reqqa, 

lestejna l-operazzjoni f’nofs il-ħin li konna qed nistennew li nieħdu," qal it-tabib Zhang Xueqin. 

Chen kien fortunat li l-għajnuna tat-teknoloġija diġitali fis-saħħa mhux talli salvatlu ħajtu, iżda 

seta’ jgħix ħajja aħjar. 


