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tkun taf qabel ma titlaq
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Kelmtejn Qabel
Kull meta inti tmur f’pajjiż jew tiltaqa’ ma nies mill-pajjiż, inti dejjem se tiltaqa
ma affarijiet li huma differenti. Huma jieklu affarijiet differenti, huma għandhom
ideat differenti dwar il-ħin, l-imġiba, kif jirrispettaw lil’ xi ħadd, u x’inhu mportanti
fil-ħajja. Naturalment, u minkejja hu magħruf li ċ-ċittadini kollha tal-pajjiż ma
jġibux ruħhom l-istess, aħna nagħmlu ġeneralizzazzjonijiet minn dak li naraw
u nesperjenzaw. Din tgħina nagħmlu sens dwar ambjenti ġodda u tagħtina ħjiel
dwar kif għandna nġibu ruħna. Hawnhekk għandek ħarsa ġenerali ta’ uħud millaffarijiet li tista’ t’esperjenza meta żżur iċ-Ċina jew meta titkellem ma’ nies Ċiniżi.
Huwa ċar li mhux kulħadd se jġib ruħu kif kien imfisser, iżda l-biċċa l-kbira se jkunu
trabbew f’ambjent fejn dak li ġie deskritt huwa parti normali mill-ħajja soċjali. Laktar li hu importanti huwa li taqra dan b’moħħ miftuħ u tuża din l-informazzjoni
bħala bidu biex tesplora l-ġid taċ-Ċina u l-kulturi tagħha.
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Ħarsa Ġenerali
BASIC MODULE |

Iċ-Ċina hija t-tielet l-akbar pajjiż fid-dinja – wara r-Russja
u l-Kanada – u huwa l akbar pajjiż ta’ l-Asja. It-territorju ta’
madwar 9.600.000 kilometru kwadru b’abitati ta aktar min
1.300.000.000 ta’ nies.

Bosta mill-ibliet li jinstabu fiċ-Ċina huma kbar
ħafna. Skond il-ktieb il-blu uffiċjali li ġie ippublikat fl-2009 mill-Akkademja Ċiniża ta’ l-xjenza
soċjali rrapportat li sa l-2008 hemm 118 ibliet
b’popolazzjoni ta’ aktar minn miljun u erbat
ibliet b’aktar minn 10 miljuni. L-aktar ibliet li
huma popolati huma Chongqing b’madwar
29.190.000 fl-2011, Shanghai 23.470.000 fl2011, segwit minn Beijing 20.180.000 fl-2011,
Ir-reġjun ta’ Hong Kong hija abitata “biss” sa
madwar 7.071.576 nies.
Il-pajjiż ġie msemmi Ċina mill-barranin.
Tradizzjonalment iċ-Ċiniżi jsejħula r-Renju
Nofsani (Zhongguo). Fl-imgħoddi ċ-Ċiniżi
tabilħaqq kienu jqisu l-pajjiżhom bħala ċċentru tad-dinja. Illum, in-nies Ċiniżi għadhom
kburin ħafna bin-nazzjon u l-kultura tagħha.
Jekk inti tikkritika liċ-Ċiniżi fuq iċ-Ċina, hu
jew hi jistgħu jħossuhom personalment insulentati. Allura ma’ kull vjaġġ mħejji lejn
pajjiż ieħor, huwa għaqli li opinjonijiet ta’ kritika żżommhom għalik innifsek. Dan huwa każ
partikolari ma’ suġġetti li jiġġeneraw kritika
fuq iċ-Ċina tal-Punent, bħall-politika tat-tifel
wieħed u d-drittijiet umani. Evita milli tuża ttliet T – Tibet, Tajwan u Tianamen – kif ukoll.



Skond l-informazzjoni uffiċjali tal-gvern ċiniż hemm 56
gruppi etniċi differenti jgħixu fiċ-Ċina. Il-maġġoranza
kbira (aktar minn 90%) huma Ċiniżi Han, li jħallu 55
gruppi ta’ minoranza li jgħixu madwar il-pajjiż kollu.
Il-gvern Ċiniż huwa konċernat biex iżomm l-identità
ta’ dawn il-gruppi u bħala konsegwenza ta’ dan, ilgruppi ma jkunx suġġetti għal leġislazzjoni tal-kontroll fuq il-popolazzjoni.
Skond stħarriġ mħejji mill-Università ta’ Purdu fl2007 aktar minn nofs iċ-ċittadini Ċiniżi jallegaw li
huma ateista. Ir-rivoluzzjoni kulturali kellha influwenza kbira fuq dan. Madankollu, twemmin ta’ kważi
kull reliġjon – Taoism, Buddiżmu, Iżlam, Ġudajiżmu,
jistgħu jinstabu fiċ-Ċina.

Madankollu, twemmin
ta’ kważi kull reliġjon –

Taoism,
Buddiżmu, Iżlam,
Ġudajiżmu,
jistgħu jinstabu fiċ-Ċina.
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Komunitajiet Etniċi
BASIC MODULE |

Kull bniedem b’attitudni individualista huwa
meqjus tipiku għall-kultura tal-punent. FiċĊina in-nies huma mrawma li l-komunità
tiġi l-ewwel–il-benesseri soċjali huma aktar
importanti mill-kuntentizza ta’ l-individwu.
Għalhekk, ħafna drabi in-nies Ċiniżi jagħmlu
dak li oħrajn jagħmlu, jaħsbu dak li oħrajn
jaħsbu u jieħdu deċiżjonijiet kollettivament.
Wara kollox, jekk kulħadd qed jagħmel xi ħaġa
b’mod partikolari għanda tagħmel sens. L-armonija fi ħdan grupp huwa l-valur prinċipali.
Konsegwentement, tispikka mill-folla, hija
kunsidrata bħala pożittiva fil-punent, imma
meqjusa b’mod negattiv fiċ-Ċina. Hemm rikonoxximent li dan qed jinbidel. Il-ġenerazzjoni
żagħżugħa għanda tendenza li tkun aktar individwalista, għalkemm l-sens ta’ lealtà lejn ilfamilja, għall-kumpanija u lejn il-pajjiż għada
ferm qawwija.
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Valuri u Attitudni
BASIC MODULE |

Il-poplu Ċiniż ikkunsidra l-prinċipji tat-Taoism u
Confucianism bħala fundamentali għall-kultura
tagħhom u dawn għadhom għeżież illum. Dawn ilvaluri tradizzjonali jikkonċernaw essenzjalment ma’ listinkar għall-armonija mal-madwar tad-dinja, awtoaċċettazzjoni, kif ukoll il-ħames virtujiet Confuciani
ta’ proprjetà, għerf, fedelta, tjiebà u l-umanità.
L-aktar ħaġa importanti għal Ċiniż huwa li “iffrankar ta’ wiċċ”. Dan jista’ jiġi identifikat mal-kunċetti
tal-Punent ta’ dinjità, unur u reputazzjoni. Xi ħadd li
“jżomm milli jaqa’ għaċ-ċajt” u jgħin lill-oħrajn biex
iżommu ruħhom huwa persuna rispettabbli. Għal
Ċiniż meta “tilef il-wiċċ” hija traġedja. Dan jista’
jirriżulta fi tkissir ta’ relazzjoni. Għalhekk huwa importanti li jiġi żgurat li l-konversazzjonijiet jsiru mingħajr
xkiel. Kritika diretta, partikularment mill-perspettiva
tal-persuna innifsu tista’ twassal għal telf ta’ wiċċ u
jeqirdu l-potenzjal ta’ ħbiberija jew relazzjoni ta’ negozju.

Tradizzjonalment, il-Ċiniżi jiddejqu jiftaħru. Huma
japprezzaw l-modesta u l-kortesija li huwa mifhum
bħala sottovalutazzjoni ta’ wieħed nnifsu, fejn huwa
iktar jew inqas ugwali għal forom ta’ modesta tal-punent. Iċ-Ċiniż dejjem jissottovalutaw lilu nnifsu u jenfasizza l-istatura ta’ dawk madwaru. Meta hu jisma
kumpliment hu kapaċi jgħid li huwa esaġerat u li ma
jistħoqqlux dan.
Rispett għal-tradizzjoni hija importanti ħafna fil-ħajja
Ċiniżi. Dan mhux sorprendenti peress li xi tradizzjonijiet Ċiniżi dam mingħajr interruzzjoni għal eluf ta’ snin.
Il-Poplu Ċiniż huma konxji ta’ kemm hu importanti lkontribut tagħhom għall-iżvilupp taċ-ċiviltà dinjija hi.
Tabilħaqq, kif tista’ l-umanità tagħmel mingħajr, karta, għaġin, porċellana, is-sistema deċimali, umbrelel,
ħarir, kumpassi, karretti, stampar, porvli, tè, xkupilji
tas-snien u ... karti tat-twaletta?
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Kapitlu 2

Tfal fiċ-Ċina

CHILDREN MODULE |

Fiċ-Ċina t-tfal huma adurati. Huma mhumiex meqjusa bħala
esseri separati, iżda bħala dixxendenti - proġeni tal-linja. Iċ-Ċiniż
huwa inseparabbilment u għall-ħajja, marbuta ma’ familja li tant
iħobb u taċċetta, iżda wkoll jinvolvu ruħhom f’kollox u jkunu jafu
dwar kollox.

Fiċ-Ċina normalment huma in-nanniet
li jieħdu ħsieb tat-tarbija. It-tfal huma
tradizzjonalment merfugħa fuq l-idejn jew
fuq dahar l-adulti għal ħafna itwal milli huwa
normalment il-każ fil-Punent. Huma wkoll
spiss jorqdu fil-kamra tal-ġenituri tagħhom
għal ħafna itwal milli fid-djar tal-Punent. Xi
wħud jemmnu li huwa dan twettiq li jagħti
lok għall-ispirtu ta’ kollettività daqshekk
prevalenti fis-soċjetà Ċiniża.

Minn tard l-1970, bl-introduzzjoni gradwali tal-‘politika ta’
tifel wieħed’, il-familja medja Ċiniża trabbi tifel wieħed biss,
għalkemm issa din il-politika qeda tibda tintreħa. Parzjalment
din għandha x’taqsam maż-żieda fil-ġid. Ġenituri issa jistgħu
jipprovdu biex irabbu żewġt itfal u xi wħud jistgħu jħallsu
l-multi li huma xi kultant imposti talli jkollhom it-tieni tifel. It-tifel
huwa ċ-ċentru tal-familja - dawn jsejħulhom ‘imperaturi żgħar’ u anke fil-familji li mhumiex ġenituri għonja ħafna jistinkaw biex
jipprovdu l-aħjar għal uliedhom. Xi wħud jgħidu li qedin jgawdu
eċċessivament.
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Tfal fiċ-Ċina

CHILDREN MODULE |

Iċ-Ċiniżi ż-żgħar ma jkollhom ħafna ħin liberu. Ilġenituri Ċiniżi jaħsbu li wisq ħin liberu għandu effett
negattiv fuq ir-riżultati tat-tagħlim. Fil-ħin liberu millistudji, t-tfal jistaw jtajru t-tajra, jipprattikaw Kung fu,
jilgħabu tennis tabella jew badminton jew attivitajiet
oħra ta’ barra. Il-ġenituri jaraw dan bħala parti milliżvilupp ġenerali tat-tfal.
Ġenituri maħbubin Ċiniżi jagħtu kura prinċipalment
għall-iżvilupp tat-tarbija tagħhom. Ċiniżi żgħażagħ
huwa maħsub li għandhom jkunu bieżla f’xogħolhom
u li jistinkaw għall-eċċellenza. Il-ġenituri huma
mistennija li jħejju t-tfal tagħhom mal-ħiliet li jistgħu
jkunu utli fil-ħajja adulta. Hekk kif f’ħafna pajjiżi jaħlu
l-ħin fuq it-televiżjoni, jew fuq vidjow games huwa
meqjus ħażin, għalkemm il-ġenerazzjoni żagħżugħa
qed isir aktar familjari ma’ l-internet.

Tradizzjonalment omm Ċiniża ma tagħtix kas ħafna
dwar l-istima li t-tfal tagħha għandhom lejhom
nfushom. L-skuntentizza tagħha mar-riżultati taħidma tat-tarbija tagħha hija espressa b’mod ċar
u bi frankezza. Hija wkoll ma tiħux interess dwar
l-affarijiet kollha li jagħtu pjaċir lit-tifel u xi jkun
qed jagħmel - xi affarijiet huma ovvji u ma jeħtiegu
li jiġu ppremjati. Kisbiet veri huma ammirati millfamilja kollha. Riċentement, madankollu, dan
qiegħed isir kawża għad-dibattitu fil-midja Ċiniża.

It-trobbija mil-ġenituri tpoġġi enfasi kbira fuq ilvirtù tradizzjonali ta’ “Dong Shi”, fi kliem ieħor,
tagħlim lit-tfal biex jaġixxu b’mod xieraq għalsitwazzjoni f’kwalunkwe ħin u mingħajr twissija.
It-tfal għandhom ikunu prudenti u maturi, l-ewwel
m’għandu jitqies huwa t-tendenza lejn oħrajn u
wara għandhom jqisu dwarhom infushom. Raġel
żagħżugħ għandu wkoll jantiċipa l-ħtiġijiet ta’
oħrajn.
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Edukazzjoni
STUDENTS MODULE |

Edukazzjoni hija trattata b’serjetà estrema - li tieħu prijorità fuq
affarijiet oħra. Iċ-Ċiniżi jkollhom tama għolja fit-tfal tagħhom u
konsegwentement tirsisti biex jirkbuhom. Mill-età bikrija ħafna
mit-tfal jidraw kompetizzjoni u jaħdmu ħafna għall-ogħla gradi.

It-tagħlim h
uwa bbażat
prinċipalme
memorja. M
nt fuq il-pra
inn età bikri
ttika talja sabiex jik
għandhom
tbu, żagħżag
jiftakru num
ħ Ċiniżi
ri kbar ta’
huwa ferm m
karattri. Għ
ifhum li l-pra
alhekk
ttika tal-me
importanti ta
morja huwa
s-sistema ed
fattur
ukattiva.
Fiċ-Ċina, l-għalliema huma trattati b’rispett kbir. Huwa
meqjus li tkun insolenti jekk issejħilhom direttament
b’isimhom. Il-mod normali li jsejħulhom hija bil-kunjom
u l-kelma ‘għalliem’. Mela jekk għandek għalliema
imsejħa Sinjura Wang, inti s-sejħilha Wang Laos Shi
(Wang ‘għalliem’).

Barra minn Dong Shi hemm ukoll il-virtù ta’ “Zheng
Jing”, jew il-proprjetà. Ċiniżi żgħażagħ għandhom
ikunu fidili, Onorevoli, virtuż, twajba, u ubbidjenti.
Fl-ebda mod ma għandhom jiddevjaw min-normi li
ġew aċċettati.
Fiċ-Ċina l-edukazzjoni tibda fl-età ta’ 3, u għalhekk
kważi l-obbligu li jagħmlu l-familjari kburin hi
permezz ta’ riżultati tajbin. “A negattiv” tista’ tkun



ta’ traġedja għal-familja. Gradi tal-iskola li mhumiex
sodisfaċenti, jwassal għal sigħat ta’ eżerċizzji oħra fiddar, skond ir-regola li “prattika tikkomporta perfetta”.
Tfal Ċiniżi vera jistinkaw f’xogħolhom - dawn jqattgħu
sigħat ma’ kotba u ħafna minnhom jattendu klassijiet
supplimentari magħżula mill-ġenituri tagħhom. Dawn
spiss jkunu lezzjonijiet tal-Ingliż, daqq ta’ strumenti
mużikali, pixxini u eżerċizzju fiżiku ieħor.
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Edukazzjoni
STUDENTS MODULE |

Hemm tliet livelli fis-sistema skolastika - elementari, l-iskola
sekondarja u l-kulleġġ qabel ma tieħu eżamijiet li jwasslu għaluniversità.
L-eżami universitarju huwa msejjaħ “l-ogħla eżami” (Gao
kao) u jitwettaq f’Ġunju kull sena f’kull provinċja. Hija ddum
għal tliet-ijiem u tinkludi matematika, lingwa Ċiniża, a lingwa
barranija u xi suġġett ieħor li jvarja skond il-qasam prospettiv
jixtieq japplika l-istudent.
Fiċ-Ċina fl-2011 kien hemm 2429 universitajiet approvati
statali u privati. Dan in-numru ma jinkludix universitajiet
militari u lanqas universitajiet f’Hong Kong jew Macau. (FiċĊina l-ebda distinzjoni ma ssir bejn il-kulleġġi u universitajiet)
Madwar 34.000.000 nies jistudjaw fl-universitajiet Ċiniżi filmument. Wara 4 snin l-istudenti normalment jirċievu grad
ta’ baċellerat. Biex tikseb Masters spiss jeħtieġ ftit aktar
2 jew 3 snin ta’ studju. Għal PhDs normalment tiegħu bejn
3 - 5 snin.

Għalkemm ħafna Ċiniżi żgħażagħ jattendu l-università
(fl-2011 78.7% tal-persuni li ħallew l-iskola kellhom
l-opportunità li jmorru l-università)*, l-għażla għall-aqwa
universitajiet hija vera iebsa.
Kultant dan jirrikjedi li tkun student minn l-għola klassi biex
tiġi ammess fl-aqwa università. Il-kompetizzjoni hija iebsa
u xi kultant frazzjoni ta’ punteġġ jista’ jiddeċiedi jekk student
jkunx ammess jew le. Xi universitajiet issa qed joperaw
entratura bl-eżamijiet tagħhom stess għal fuq il-quċċata
“Gao Kao”, jew bħala test għal-entratura diretta.
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Edukazzjoni
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Iċ-Ċiniżi jħeġġu li tistieden studenti minn barra. Barra mix-xewqa li jaqsmu l-għarfien
u l-esperjenzi, il-profil internazzjonali ta’ l-università se jkunu msaħħa permezz ta’
skambji ma’, u żjarat minn, studenti barranin.
Ħafna mill-istudenti Ċiniżi jgħixu fil-kampus. Huma jgħixu fid-dormitorji, fejn kważi
l-kmamar kollha huma dejjem maqsuma. L-istudenti jistgħu jsibu ruħhom sa daqs tmin
minn nies f’kamra waħda, għalkemm aktar kapaċi issib li jkun hemm bejn 6 jew 4. Fillivell postgraduat inti tista’ tistenna li ssib 2 istudenti għal-kamra waħda. Studenti internazzjonali normalment ma jgħixux flimkien ma’ studenti Ċiniżi.
Fiċ-Ċina edukazzjoni ogħla mhijiex b’xejn. Anke skejjel statali jitolbu ħlasijiet għattagħlim. Għal familja Ċiniża medja hija ta’ spiża kbira. Imma, l-edukazzjoni tat-tfal hija
ta’ prijorità għal kull familja. Il-ġenituri u n-nanniet jagħmlu sagrifiċċji kbar akkost ta
kollox biex jiffrankaw l-flus għall-edukazzjoni tan-neputijiet tagħhom. L-edukazzjoni hija
perċepita bħala mogħdija għal-prosperità u xogħol tajjeb.
“Sir tabib, Inġinier, jew negozjant” - dawn huma x-xewqat tal-ġenituri Ċiniżi. Dawn
il-professjonijiet huma meqjusa ta’ prestiġju. Waħda mir-raġunijiet li għandhom
daqshekk sinifikat huwa għaliex jeħtieġu ħafna snin ta’ edukazzjoni u tagħlim tul
il-ħajja.

Għalkemm ċerti professjonijiet bħal dawk
għandhom x’jaqsmu ma’ lingwi, letteratura
jew arti ma’ kinux valutati daqs dawk
ta’ xjenza, mediċina, jew il-liġi, illum
jekk xi ħadd ikun kapaċi jikseb għixien
tajjeb b’dawn il-ħiliet, allura dan huwa
meqjus bħala pożittiv. Ġenituri għadhom
ikkonċernati, għalkemm dwar kemm se
tkun stabbli karriera tat-tfal tagħhom.
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Ivvja ġġar u t-Turiżmu
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Ewropej li jivvjaġġaw lejn iċ-Ċina se jsibu ruħhom f’dinja
differenti, xorta waħda se ssib nies amikevoli, lukandi ndaf, blebda periklu ta’ serq. Iċ-Ċina huwa pajjiż relattivament sikur għal
turist. Dan il-pajjiż huwa talment kbir li jkollok tivvjaġġa madwaru
biex tidrah. Wieħed għandu jżomm f’moħħu li mhux barranin biss,
iżda litteralment miljuni ta’ Ċiniżi wkoll jħobbu jivvjaġġaw.

Xi żminijiet tas-sena - partikolarment
festi nazzjonali - jiġu prenotati kmieni.
Fil-Festival tar-Rebbiegħa aktar Ċiniż
jagħmlu l-vjaġġ lura lejn il-belt dar
tagħhom u s-sistema tat-trasport
tiġi hekk okkupata li tista’ taħseb li
m’hemmx spazju għal kulħadd. Bliet
infushom, ladarba issa l-provinċja ta’
roti huma mimlija karozzi u konġestjoni
tat-traffiku saret xi ħaġa komuni.

Ivvjaġġar bl-ajru
Issa jidher li qed jikber in-numru ta’ sistemi ta’ trasport qed
isiru relattivament irħas li jistgħu jeħduk minn reġjun taċ-Ċina
għall-ieħor. Titjiriet huma organizzati b’mod tajjeb u effiċjenti
u għal dawk li m’għandhomx ħafna ħin fuq idejhom dan huwa
faċilment l-aħjar mod biex tivvjaġġa minn A għal B. Hekk kif ittrasport domestiku jiġi pprenotat daqshekk kmieni, tant li titjiriet
internazzjonali u l-konnessjonijiet magħhom wkoll ibatu matul ilperjodu tal-vaganzi tas-sajf tipikament fiż-żminijiet festivi bħallMilied, Għid u Ringrazzjament.
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Ivvjaġġar bil-Ferrovija
Jekk jkollok il-ħin u jkollok aptit ta’ avventura, il-ferroviji fiċ-Ċina huma mod tajjeb ħafna biex tivvjaġġa.
Huma puntwali u effiċjenti - speċjalment bin-numru
ta’ ferroviji ġodda b’veloċità għolja li qed jinbnew għalkemm spiss jkunu inkredibilment iffullati.
Fiċ-Ċina biljetti għall-ferroviji huma Jinstabu għal
bejgħ fi ġranet speċifiċi qabel it-tluq. Dan jista’ jkun 10 jew 20 ġurnata qabel. Biex tkun żgur
li tilħaq biljett għandek bżonn tkun taf meta jkunu
għal-bejgħ. Fil-festi huwa kważi impossibbli li
ssib tixtri biljett – In-nies jikkampjaw fl-istazzjon
u jisforzaw ruħhom biex jitilaw fuq il-ferrovija.
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Fuq il-ferroviji li tista’ torqod fihom
issib sodod rotba għall-vjaġġaturi
sinjuri, sodod iebsa għal dawk,
li mhumiex daqshekk sinjuri. Hemm
ukoll sedili rotba u bankijiet iebsa
għal klassijiet soċjali oħra.
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Festi Pubbliċi Ċiniż
Festival

Data

Ġranet ta’ Vaganzi

Jum l-Ewwel tas-Sena

1 ta’ Jannar

3 ijiem

Festival tar-Rebbiegħa

Jimxi skond iċ-ċiklu lunari

7 ijiem

Festival ta’ Qingming

Normalment jkun f’April imma jimxi
maċ-ċiklu lunari

3 ijiem

Jum Mejju

1 ta’ Mejju

3 ijiem

Festival tad-Dragun
bid-Dgħajsa

l-5 jum tal-5 xahar lunari

3 ijiem

Jum Nofs-il Ħarifa

15 ta’ Awwissu skond il-kalendarju lunari

1 ijiem

Jum Nazzjonali

1 ta’ Ottubru

7 ijiem

Kunu konxji li je
kk inti tkun
qed tagħmel a
rranġamenti
għall-ivvjaġġar
ħafna nies Ċiniż
i
jieħdu ħin mix-x
ogħol madwar
dawn il-festi bie
x jiġu estiżi
- partikolarme
nt fil-festival ta
rRebbiegħa u lJum Nazzjonali
.
F’dawn iż-żmin
ijiet il-meżżi ko
llha tat-trasport
huma partikola
rment iffullati.
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Djaletti
Hemm ħafna djaletti Ċiniżi, iżda tnejn minnhom biss huma kunsidrati: Mandarin
u Cantonese, għalkemm il-Mandarin huwa jiġi aktar rikonoxxut bħala bażi għall-pajjiż filkitba u f’dak mitkellem. It-tnejn huma lingwi ta’ tonalità. Dan ifisser li t-tifsira ta’ kelma
tista’ tinbidel skond it-ton - u anke bl-istess ton it-tifsira tista’ tbiddel skond il-kuntest!
Madankollu, huwa ferm utli li tkun taf xi espressjonijiet bażiċi taċ-Ċiniż peress li bħala
poplu Ċiniż ħafna għadhom ma jafux jitkellmu ħafna Ingliż.
Iċ-Ċiniżi għandhom żewġ uċuħ – dik mitkellma u dik miktuba. Dan ifisser li l-kitba mhix
traskrizzjoni ta’ kif kelma tinħass (bħal kif qeda fis-sistema ta’ kitba fil-Punent). Bħala
għajnuna fit-tagħlim taċ-Ċiniż, kien hemm bosta tentattivi biex jiġi miktub bi stil Latin (dan
jiġifieri li jużaw forom ta’ alfabett tal-Punent). Dan wassal għal kisba tal-Pinyin - (mod ta’ ortografija Ċiniża permezz tal-ħoss) u huwa użat kemm fl-iskejjel ġewwa ċ-Ċina u biex jgħinu
barranin jitgħallmu l-lingwa. Minn mindu bdiet l-era tal-kompjuter, l-utenti tal-kompjuters, minflok qagħdu jinkwetaw ruħhom bil-kalligrafija tal-karattri Ċiniżi, sempliċiment ittajpja l-kelma bil-Pinyin u l-karattri meħtieġa jidhru fuq l-iskrin. Il-kompjuter jista’ wkoll
jaqra l-karattri.

In-Negozjar
In-negozjar huwa frekwenti ħafna fiċ-Ċina. Tkun fejn tkun minti se titlef xejn biex tistaqsi
jekk jistax jkollok skont. Lok tajjeb fejn speċjalment tista’ tinnegozja ħafna huma f’żoni
turistiċi. Tista’ anki tibda minn 10%! Meta s-sidien ta’ kjosk jew ħwienet ma jitkellmu ebda
Ingliż, inti tista’ faċilment tikkomunika permezz kalkulatur tagħhom biex turi kemm inti
lest li tħallas. Bħal f’kwalunkwe pajjiż, kultant xi nies jistgħu jużaw rikatt emozzjonali biex
jipperswaduk sabiex tixtri aktar jew tħallas aktar. Finalment jiddependi kemm tħoss li hi
konvenjenti fuq xi ħaġa u jew kemm verament tridu.
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Ristoranti fiċ-Ċina spiss jkunu iffullati, il-postijiet
jkunu storbjużi, fejn l-okkorrenzi waqt ikla tajjeb
tkun akkumpanjata b’ konversazzjoni sostanzjali.
F’ċertu ristoranti jkun hemm kmamar separati għal
gruppi ta’ persuni jew għal okkażjonijiet speċjali
u jekk inti tkun mistieden għal pranzu minn Ċiniż
li qed jospitak inti tista’ ukoll tittieħed f’wieħed
minn dawn il-postijiet. Bħal f’kwalunkwe pajjiż
hemm firxa ta’ ristoranti minn dawk ta’ l-għola
grad f’lussu għal swali tal-ikel f’stabbiliment merkantili. Il-menù li jiġik pprovdut spiss jkun ktieb kbir
b’stampi kkuluriti ta’ l-ikel fih. Hemm minnhom li
tista’ ssib li jkollhom deskrizzjoni tal-ikel li tkun blIngliż, iżda f’ħafna postijiet dan għadu mhux il-każ
u jkollok tassumi xi tkun qed tiekol. It-tisjir Ċiniż
jinvolvi ħafna ikel bil-laħam. Majjal huwa popolari kif ukoll tiġieġ, papri u ħut. Tista’ saħansitra
jintwera l-ħut ħaj tiegħek f’borża tal-plastik qabel
ma jittieħed fil-kċina u jissajjar dan għalik. Jekk
inti veġetarjan, madankollu, inti mhux se tispiċċa
bil-ġuħ. hemm varjetà kbira minn fejn tagħżel ta’
platti tal-ħaxix b’togħma vera tajba.
Għall-vjaġġaturi li ma jridux jduqu l-ikel lokali,
jew jixtiequ li jieħdu ftit żmien il bogħod millisfida tal-komunikazzjoni biex tipprova r-ristoranti
Ċiniżi, qed jikber in-numru ta’ ktajjen ta’ ristoranti
internazzjonali bħall-Pizza Hut u McDonalds.
Naturalment dawn kellhom jiġu adattati sabiex
jaqdu l-gosti lokali, B’hekk tistenniex li ssib l-istess
affarijiet li ssib lura d-dar.
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Tiekol Barra
It-tisjir Ċiniż huwa sofistikat u jiddiversifika ħafna. Likel ivarja minn reġjun għal reġjun - u xi ikel reġjonali
huwa aktar famużi minn oħrajn (bħal Sichuan jew
Guangdong). Ross jew taljarini huwa tip ta’ ikel bażiku
għal maġġor parti taċ-Ċiniżi. Xi platti huma magħrufa
internazzjonalment bħal Papra Peking jew għaġina
bil-mili tal-laħam. M’hijiex sorprendenti jekk in-nies
jieklu affarijiet li anki n-nies tal-Punent rarament
jikkunsidraw - bħal saqajn tat-tiġieġ jew geddum
ħanżir. Madankollu, l-għajdud li ċ-Ċiniżi jieklu kollox
hija kkunsidrata biss bħala għajdud.
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Drawwiet differenti
Vjaġġar lejn kwalunkwe pajjiż huwa inevitabbli li se
tara affarijiet li n-nies jqisu normali, imma li inti tista’
ssib mhux tas-soltu u possibbilment sorprendenti. Blistess mod l-affarijiet inti issib naturali tista’ toffendi
involontarjament. Iċ-Ċina m’hijiex eċċezzjoni għal dan.
Għalkemm huwa meqjus manjieri ħżiena, in-nies jobżqu
fit-triq aktar spiss minn dawk fl-Ewropa, u huma ħafna
drabi jagħmlu aktar ħsejjes meta jieklu. Huma wkoll
kultant jnaddfu l-imnieħer tagħhom mingħajr ma jużaw
maktur. Fil-latrini pubbliċi, karta tat-twaletta mhux
dejjem jkunu pprovduti. Għandek bżonn tieħu miegħek.
Ħafna mil-latrini pubbliċi huma latrini baxxi sa’ l-art.
Il-poplu Ċiniż wkoll jaħseb li xi drawwiet Ewropej huma
pjuttost stramba: tqegħid karti tat-tissue użati lura fil-but,
gdim dwiefer, li tnaqqir tas-snien, tmiss xufftejn xi ħadd
bis-swaba huma kollha ikkunsidrati li mhumiex iġjeniċi.
Evita li tagħmel uċuħ, u mossi bil-ġesti, partikolarment
ippuntar.

Il-proċess tan-negozju normalment jdum żmien
twil. Wieħed għandu jkun pazjenti, ottimista
u kalm u ftakar, li n-nies Ċiniżi m’humiex mdorrija
jesprimu l-opinjonijiet tagħhom b’mod dirett.
Tradizzjonalment, huma pjuttost jippreferu
jevitaw konfrontazzjonijiet, trid tindirizza
kwistjoni għal darb’oħra biex issibu soluzzjoni
differenti.
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Għal negozjanti Ċiniżi, meta jagħmlu ftehim, l-iktar ħaġa
importanti huma l-kompetenzi tal-kuntrattur. Huma
jivverifikaw l-għarfien tiegħu dwar qasam partikolari matul
l-ewwel laqgħa. Jiddependi fuq l-għarfien ta’ sieħeb finnegozju, huma jew jirrispettaw lilu, jew jippruvaw jieħdu
vantaġġ min-nuqqas ta’ l-għarfien tiegħu.
Għalhekk, meta espressjonijiet bħal: “forsi”, “issa
nerġaw lura għal dan aktar tard”, jew “issa naraw”
jidhru, li huma għandhom jiġu kkunsidrati bħala “le”.
Wieħed għandu jżomm f’moħħu li ċ-Ċiniż m’għandu
l-ebda ekwivalenti kelma “le” jew “iva”.
Il-poplu Ċiniż jittratta l-ġerarkija kemm fil-ħajja
privata kif ukoll fin-negozju bl-akbar rigward.
Għalhekk, il-kapijiet tad-delegazzjonijiet huma
l-ewwel dawk li jidħlu fil-kamra tal-konferenzi u jkunu
qed jinnegozjaw. L-imsieħba għandhom jaċċertaw li
huma jirrappreżentaw grad li jkun ugwali. Il-membri
tat-tim għandhom jevitaw jesprimu l-opinjonijiet
differenti min dik tal-pożizzjoni tal-mexxej.
Għaċ-Ċiniż l-ksur ta’ etikett huwa meqjus bħala
tbajja fuq l-unur u jistgħu jannullaw l-opportunità
ta’ kooperazzjoni. Jekk inti tixtieq li tagħmel negozju
maċ-Ċiniżi, inti m’għandekx tikkritikah bil-miftuħ,
twaqqaw għaż-żufjett jew titrattaħ b’mod li ma
jixraqx fil-pożizzjoni tiegħu fil-kumpanija.
Puntwalità huwa ferm apprezzat – meta tasal tard
għal laqgħa din titqies bħala offiża personali. Laqgħa
tibda b’diskors ta’ merħba lil-ospitanti - il-kap tattim. Imbagħad tkun segwita b’diskors reċiproku.
Konverżazzjoni dwar affarijiet trivjali huwa użat biex
tagħmel l-atmosfera aktar pjaċevoli. L-applauż jista’
jkun mod biex jilqgħu xi ħadd fil-kumpanija. Hu din
għanda tkunu reċiproku.
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Jekk inti tixtieq li tagħmel negozju maċ-Ċiniżi,
għandek tipprepara ħafna biljetti bid-dettalji tannegozju tiegħek – huma jimpurtahom ħafna dwar
l-isbuħija tal-preżentazzjoni fuq il-biljett. Biljetti tannegozju għandhom jingħataw u jittieħdu biż-żewġ
idejn. Mhux xieraq li tpoġġi biljetti tan-negozju filbut quddiem is-sid. Huwa spiss utli li tpoġġi l-biljetti
tan-negozju fuq il-mejda quddiemek waqt il-kors
tal-laqgħa (fejn jkun hemm mejda) bħala gwida biex
jgħinek tiftakar l-ismijiet.
Inti m’għandek qatt tagħmel mozzjoni, tagħti sinjali
b’wiċċek, tmiss lil xi ħadd jew taptap fuq l-ispalla ta’
xi ħadd, iżżomm id-daħk jew tinfaqa tidħaq bla-ebda
raġuni! Iċ-Ċiniżi jivvalutaw mġieba ristretta u kalma.
Huma jobgħodu l-ippontar ta’ swaba - jekk inti tixtieq
tippunta lejn xi ħaġa, għamel dan b’id miftuħa.

L-Lbies Xieraq
L-ilbiesi għan-negozju għandu jkun wieħed
konservattiv - ilbiesi skuri, żraben u ingravata lixxa.
Fin-negozju l-etikett tan-nisa huma mistennija
li jilbsu libsa jew ilbiesi formali, takkuna li mhux
għolja wisq. Lbiesi żgħar, ġojjelli ikkuluriti jew
qomos maqtugħa baxxi ma tagħmilx impressjoni
tajba. Fis-sajf l-irġiel m’għandhomx bżonn li
jilbsu ingravajjet u ġgieget. Qliezet skuri u qomos
b’kullar miftuħ huma aċċettabbli.

Meta jsir negozju ma Ċiniż kun konxju li nnegozjar jieħdu ż-żmien. Iċ-Ċiniżi jaħsbu fuq il-ħin
b’mod “kożmiku” fil-kuntest li dejjem jagħmlu
pjanijiet fit-tul. Filwaqt li fl-Ewropea mgħaġġla
kollox għandu jinkiseb u jsir malajr. Meta qed jiġu
stabbiliti ż-żminijiet dovuti huwa tajjeb li jkollox
ftit ġimgħat ta’ riserva.
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Tislijiet
Tislijiet u firda għanda tinbeda minn sieħeb
Ċiniż. Normalment rikonoxxenza bi ħsad ta’
idejn tipikament tal-Punent hija aċċettata. Xorta
waħda, wieħed jista’ jikkommetti imitazzjoni , kif
skond it-tradizzjoni ċ-Ċiniża jirrigwardaw li pruwa
hija biżżejjed. Bewsa fuq il-ħaddejn hi meqjusa
wisq intima - speċjalment ma’ l-ewwel laqgħa.
Huwa wkoll rakkomandabbli li tingħata attenzjoni
għall-mezz ta’ kif ikun indirizzat minn hu opposti
tiegħek. Fiċ-Ċina il-kunjom huwa dejjem mogħti
qabel l-isem, jekk xi ħadd ikollu grad xjentifiku
għandu jingħata qabel il-kunjom. Bħala sinjal ta’
rispett, il-kap tal-kumpanija jiġi indirizzat bħala
l-“President ...” Ħu ħsieb li żżomm f’moħħok li lĊiniż huma ħerqana li jkun fuq termini familjari
mal-imsieħba kummerċjali tagħhom.

Għotja tar-Rigali
Għotja tar-Rigali hija parti importanti f’relazzjonijiet ta’ negozju u relazzjonijiet soċjali huma
r-rigali tradizzjonali. Iċ-Ċiniżi jagħtu rigali u jippretendu li oħrajn jagħmlu l-istess. Rigal jeħtieġ
li jkun ippakkjat b’mod sabiħ. L-aħjar kuluri huma ta’ deheb u aħmar, jew fidda u roża. Oqgħod
attent minn affarijiet bl-abjad jew iswed, fiċ-Ċina dawn il-kuluri huma l-kuluri ta’ niket u mewt.
Iċ-Ċiniżi huma pragmatiċi u din tidher fl-attitudni tagħhom lejn rigali. Rigali tajbin għal negozju
huwa apparat eleganti għal korporattiva, artiġjanar mill-pajjiż tiegħek, huma aċċessorji eleganti
għal fuq bank. Rigal la għandu jkun la wisq irħis, għax juri nuqqas ta’rispett, u lanqas wisq
għaljin, għax jista’ jkun imbarazzanti jekk ir-rigal tagħhom mhuwiex daqshekk siewi. Xi numri li
għandhom tifsira speċjali. In-numru “4” huwa pprojbit – għax jixbaħ il-kelma “mewt”. In-numru
“8” huwa meqjus li hu simili mal kelma li tfisser prosperità u l-iżvilupp.
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Il-Logħob Olimpiku f’Beijing beda fit-8 jum tat-8
xahar fl-2008 fit-08:00. In-numru “9” jirrappreżenta
relazzjoni fit-tul.
Matul żjarat fid-djar huwa apprezzat ħafna jekk
inti tagħti rigal lill-mara ta’ l-ospitanti. Ċikkulata
jew Cognac huma xierqa. Ir-rigal ma jitneħħiex
l-ippakkjar quddiem min tah ir-rigal. Skond waħda
mit-tradizzjonijiet, għandek tippretendi li inti ma
tridx li jaċċetta r-rigal. Il-parti l-oħra għandha tinsisti.
Imbagħad huwa meħtieġ li taċċetta preżenti u juri
gratitudni kbira. Rigali huma mogħtija u aċċettati biżżewġ idejn.
Xi rigali huma projbiti. Huwa inaċċettabbli li tagħti
arloġġi (dan jiġi interpretat li hu qed jikkundanna
xi ħadd għall-mewt), umbrella (tista’ tissimbolizza
firda), kappell aħdar jindika li r-raġel ġie ingannat.
Skieken wkoll mhumiex rigali tajbin.

Pranzu ta’ Negozju
Meta tistabbilixxi relazzjonijiet personali dawn huma
aktar importanti minn laqgħat uffiċjali ġewwa l-uffiċċji. Labbiltà li tikseb fiduċja ma’ l-imsieħeb Ċiniż waqt li tqatta
ħin flimkien magħhom huwa essenzjali għas-suċċess.
Ikliet, formali jew informali, huma mod ta’ bażi għal
relazzjonijiet soda u inti tista’ issib ruħek mistieden għal
ħafna minnhom. Dan huwa l-post għal-konversazzjoni
b’firxa kbira - mhux biss fin-negozju. Turi interess dwar
iċ-Ċina, mingħajr ma’ tikkritika, huwa apprezzat ħafna u
hu meqjus bħala sinjal ta’ ħbiberija.
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Invitazzjoni għall-pranzu huma parti importanti għal
relazzjonijiet personali. Iċ-Ċiniżi jistenna li l-ospitanti
jilqgħuh mal-bieb u jwasslu għal post fuq il-mejda li
tikkorrispondi mal-pożizzjoni tiegħu fil-kumpanija.
Is-sedil ta’ unur, huwa riżervat għal-ospitanti jew
l-mistieden ta’ l-għola grad, huwa dak fiċ-ċentru
jiffaċċja lejn l-Lvant jew qed jiffaċċja l-bieb. L-postijiet
fejn jitpoġġew mbagħad jiġu rranġati skond l-importanza ta’ dawk ta’ importanza ogħla jitpoġġa eqreb
lejn is-siġġu ta’ unur. (Meta l-familja jkollha pranzu,
s-sedil ta’ unur huwa għall-mistieden bl-ogħla sinifikat u l-kap tad-dar jieħu l-sedil inqas prominenti.)
Jekk imwejjed huma użati, s-sedil li qed jiffaċċja
l-bieb huwa s-sedil ta’ unur. Is-sedili fuq in-naħa taxxellug tal-sedil ta’ unur huwa t-tieni, ir-raba’, is-sitt,
eċċ fl-importanza, filwaqt li dawk fuq il-lemin huma
it-tielet, l-ħames, is-seba’, eċċ fl-importanza, sakemm
jingħaqdu flimkien.

Il-menù jiġu deċiżi għalik, jew se jkunu ġie deċiżi minn qabel, u inti m’għandekx tistenna
li tagħżel il-platti tiegħek u mhux neċessarjament tiġi mistoqsi jekk inti tixtieq ċertu ikel.
Għandu jkun hemm ħafna platti fuq il-mejda - madwar 20. Huwa mod biex juru ospitalità
lejn l-ospitanti kif ukoll ir-rispett lejn l-mistednin. L-ospitanti jibda festa bit-tqegħid tal-biċċiet
tal-ikel ta’ l-aħjar platt fuq pjanċa tal-mistieden ta’ unur. Huwa xieraq li l-mistieden jipprova
daqsxejn minn kull platt u jħalli xi fdal fuq il-platt - huwa sinjal li mittiekel biżżejjed. Oqgħod
attent! Iċ-Ċiniżi jittrattaw l-astinenza mix-xorb alkoħoliku b’suspett. Dan spiss jittieħed bħala
prova fit-tmiem ta’ l-ikla. Ħafna drabi l-ikliet jispiċċaw b’serje ta’ proposti ta’ għotja u riferimenti. Ċertament għandek bżonn li tipproponi towst lejn l-ospitanti tiegħek (dan huwa element ta’ rispett bażiku), iżda probabbilment ikollok bżonn li tipproponi towst lil ħafna nies.
Inti ser tkun mistenni li tixrob ix-xarba tiegħek f’nifs wieħed u ta’spiss meta tħalli t-tazza
tiegħek vojta ser terġa tintlielek.
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Etikett taċ-Ċopstik
Bl-użu taċ-ċopstiks qed issir dejjem aktar frekwenti flEwropa bir-ristoranti orjentali li qed jitfaċċaw. Fiċ-Ċina
l-etikett ta’ kif dawn jiġu użati żviluppaw matul sekli
u huwa tajjeb li tkun taf xi ftit minn dawn sabiex ma
tagħtix sinjali żbaljati biex ma’ tkunx qed toffendi.
Hija ta’ etikett fqira toqgħod tilgħab biċ-ċopstiks
mat-tarf tal-iskutella; fl-istess ħin, nies foqra jagħmlu
dan it-tip ta’ storbju biex jiġbdu l-attenzjoni. Huwa
impertinenti tistgħad għal-ikel b’ċopstik. Affarijiet li
huma wisq diffiċli biex jiġu immaniġġjati biċ-ċopstiks
huwa tradizzjonalment mittiekel b’kuċċarina. Huwa
meqjus bħala etikett fqira li sserraħ l-punt taċċopstiks lejn oħrajn li jkunu bilqiegħda mal-mejda.
Iċ-ċopstiks m’għandhomx jitħallew mwaħħla vertikalment fl-iskutella tar-ross minħabba li tixbah ir-ritwali tal-ħruq ta l-inċens li tissimboliżża “għalf” għallmejtin u l-mewt b’mod ġenerali.Iż-żamm taċ-ċopstiks
b’mod ħażin tirrifletti ħażin fuq il-ġenituri tat-tfal,
li għandhom ir-responsabbiltà fit-tagħlim tat-tfal
tagħhom. Tradizzjonalment, kulħadd juża ċ-ċopstiks
tiegħu biex jieħdu l-ikel mill-platti għal skutella tiegħu
stess, jew li jgħaddu l-ikel mill-platti għall-anzjani’
tagħhom jew l-iskutella tal-mistednin. Illum, jservu
ċopstiks “ċopstiks ta’ użu għall-komunità” huma
użati. Dawn huma użati biex jieħdu l-ikel direttament
mil-platti li jservu; huma jiġu ritornati lura mal-platti
wara li wieħed jservi lilhu nnifsu.
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Meta tkun poġġut bilqiegħda għall-ikla, hija
drawwa komuni li tippermetti lil anzjani biex
jieħdu ċ-ċopstiks tagħhom qabel ħaddieħor.
Iċ-ċopstiks m’għandhomx jintużaw rashom
l’ isfel; huwa “aċċettabbli” li jintużaw ‘b’lura’
ħalli tħawwad jew tittrasferixxi d-dixx għal
ġo platt ieħor (jekk il-persuna m’għandhiex
l-intenzjoni li tieklu). Dan il-metodu huwa
użat biss jekk ma jkunx hemm biżżejjed
ċopstiks biex jisservaw.
Wieħed m’għandux ‘jħaffer’ jew ‘jfittex’ ġo
l-ikel biex jsib xi ħaġa partikolari. Dan huwa
xi kultant magħruf bħala “tħaffer il-qabar
tiegħek” jew “tħaffir għall-qabar” u hija
forma estremament fqira.
Meta isserraħ ċ-ċopstiks mal-quċċata taliskutella tfisser “Lest milli niekol”. Meta
sserraħ ċ-ċopstiks ma’ l-ġenb ta’ l-skutella
jew fuq l-appoġġ taċ-ċopstiks jfisser li wieħed
qed jieħu waqfa temporarja milli jiekol.
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Siġilli
Fil-punent, siġilli kienu jintużaw fuq dokumenti u ittri mportanti. Is-siġill għandu jindika min bagħat
l-ittra. Kultant kienu jindikaw l-importanza tal-individwu. Kultant kienu jindikaw il-professjoni. Fiċ-Ċina
jippreservaw l-verżjoni tagħhom ta’ siġilli li tissejjaħ
CHOP u dan huwa użat biex legalment jawtorizza dokumenti tan-negozju. Iċ-CHOP hija kumpanija reġistrata
ma’ l-Amministrazzjoni ta’ l-Industrija u Kummerċ
u approvata mill-Amministrattiva tas-Sigurtà
Pubblika. Il-kumpanija jista’ jkollha ukoll CHOPs oħra
li jiddependu skond l-oqsma tan-negozju u d-daqs
tal-organizzazzjoni. Dawn jistgħu jkunu għal kuntratti
jew għal dokumentazzjoni finanzjarja fost oħrajn.
Jistgħu jaħdmu biss persuni f’pożizzjonijiet ta’ fiduċja
u l-awtorità jkollha l-permess biex tuża ċ-CHOP. Dan
ifisser li tista’ topera bħala tip ta’ miżura ta’ kontrofirma u awtorizzazzjoni fi ħdan il-kumpanija.

Kumpaniji iżgħar jistaw ma jużawx CHOPs b’mod
estensiv bħal-impriżi li jkunu akbar minnhom.
Kumpaniji li jinstabu fil-Punent jeħtieġ li jkunu
konxji għax dawn jistgħu jintalbu għas-siġill
u ċ-CHOPs dwar id-dokumentazzjoni millkontropartijiet Ċiniżi li ma jkunux konxji bi prattiki
ta’ negozju differenti.
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