ዘላቂነት ያለው
መቻቻል

ቋሚ ዘላቂነት ያላቸው ሥራዎች ዘመናዊ ስብእናን የተላበሱ
አሠራሮች ለሰብዓዊ ፍጥረታቶች በሙሉ በተለያዩ የሰው ልጆች የህይወት
ዘርፎች በአካባቢው፣ በኢኮኖሚው፣ በማህበራዊ ህይወቱ፣ በባህልና
በሐይማኖትም ምቹና ለመጪው ትውልድ ዋስትናን የሚያረጋግጥ መሆኑ
ይታሰባል። ተፈላጊነት ያለው የቋሚነትና የዘላቂነት ጉዳይ ለሰው ልጆች
ደስታን ለመስጠት ከላይ የተገለጹትን ነገሮች ያላሟላና ያላካተተ ከሆነ
ሁሉን ያሟላ ዘላቂነት ተብሎ አይቆጠርም። ሐይማኖት የማንኛውም
ሰብዓዊ ማኅበረሰብ ማህበራዊና ባህላዊ ማንነት ወሳኝ አካል እንደመሆኑ
መጠን መንግስታዊ ድርጅቶች ከፍተኛ ጥበቃ እያደረጉለት ይገኛል።
የመቻቻል ባህል በቋሚነት የሚቀጥሉበትን መንገዶችም ቀርጸዋል። ይህ
የሆነበት ምክንያት ብዝሃነታቸውና ዝንባሌዎቻቸው ምንም ይሁን ምን
በኅብረተሰቡ ልማት የሚተባበር ትውልድ ለመፍጠር ነው። ለሰው ልጅ
በጣም ጠቃሚ ከሆኑት ስልጣኔያዊ ግኝቶች መካከል አንዱ በማህበረሰቦች
ባህላዊ፣ ሐይማኖታዊና ጎሳዊ አካላት መካከል የመቻቻል እሴቶችን
ማሳካትና ማጽደቁ ነው። ሆኖም ግን ይህንን ስኬት የሚከተለው ተግዳሮት
ይህንን የእሴቶች ስርዓት ጠብቆ በማቆየት እና በማኅበረሰቡ አባላት
አስተሳሰብና ህልውና ውስጥ የአሁኑ እና ቋሚ ባህል እንዲሆን ማድረግ፣
በዕለት ተዕለት ተግባራቸው መቀጠልና እንዲያውም ከብዙ እና ተለዋዋጭ
የህብረተሰብ ፍላጎቶች ጋር ተጣጥሞ ለትውልድ ማስተላለፍ ነው፡፡
እ.ኤ.አ. በ1987 ዓ.ል ለተባበሩት መንግስታት ድርጅት በዓለም አቀፍ
ደረጃ ያቀረበውን የአካባቢ ልማት ሪፖርትና የተከታታይ መጠኖቹን እድገት
ተከትሎ የዚህ ፅንሰ-ሀሳብ እና አተገባበሩ ባለፈው ምዕተ-ሰማንያ ውስጥ
በዓለም አቀፍ ደረጃ “ዘላቂነት ያለው መቻቻል” በሚለው ፅንሰ-ሀሳብ
የህዝብ ፍላጎት ጅምር ላይ ውይይት ተጀምሯል። በዚህ መስክ ውስጥ
በተደረጉት ተከታታይ ጥናቶች መሠረት ይህ ጽንሰ-ሀሳብ በዓለም አቀፍ
ደረጃ እንዲስፋፋና እንዲሰራጭ ለትግበራው አስተዋጽኦ አድርጓል። ይህም
የመቻቻል መስፋፋት የራሱ ተቋምና ቀጣይነት ወደ ሰፊ ቦታዎች ያለውን
እድገት ምክንያት ግልጽ የሆነ ጥሪ አድርጎ ፓሪስ ውስጥ ሃያ ስምንተኛ
ክፍለ ጊዜ ላይ የዩኔስኮ ጠቅላላ ጉባዔ የመቻቻል መርሆዎች ላይ ያለው
መግለጫ (ኖቬምበር 16 1995) መቻቻል ወደ ዘመናዊ ጽንሰ_ማቋቋም
ረገድ ትልቅ ሚና ተጫውተዋል። መግለጫው ሌሎችን
የመቀበል፣
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የማድነቅ፣ የመግባባት እና በግልጽነት የመቅረብ አስፈላጊነትንም
በአጽንኦት ገልጿል። በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ መልኩ ባህሉን፣ እምነቱንና
ልምዶቹን ከግል እምነቱ የመነጩ ዶግማዎችን ባለማሳነስና ባለመናቅ
ተፈጻሚነቱ ይረጋገጣል።
የመቻቻል ዘላቂነት አስፈላጊነት የሰውን ልጅ አስፈላጊ ሀብቶችና ህያው
ትርጉሞችን በመንከባከብ አልፎ ተርፎም የልማቱን ቀጣይነት ለማረጋገጥ
እና ተተኪው ትውልድ በብዝሃነት ብርሃን የሚደሰቱበትን ለብዙ አሥርት
ዓመታት ደስታን ቀጣይነት ባለው መልኩ ለመጠበቅ ነው። ይህን የልማት
ፕሮጀክት ትግበራ ለመከወን የመቻቻል ባህልን ያጸደቀና ከሰብዓዊ
አስተሳሰብ ከማህበረሰባዊ ባህልና ከህግ ድንጋጌዎች ጋር ትስስር ያላቸው
አንዳንድ መሰረታዊ ጽንሶች ያስፈልጋሉ። በመቻቻል መሠረታዊ ባህሎች
አማካይነት ለማህበረሰቡ የተለያዩ አካላቶች ምሉእነትን በማጽደቅ
ተደራሽነቱ ይረጋገጣል። እነዚሁ ማህበረሰቦች በሰላምና በደህንነት
ኑሯቸውን ለማሟላት በጋራ ይሠራሉ። የቅርብና የሩቅ ምኞታቸውንና
ህልማቸውንም ያሳካሉ።
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