በመቻቻል እና በሰው
መብት መካከል ያለው
ግንኙነት
በ- ዶ /ር ሙሀመድ ሸህማት ተፃፈ

የሰላም ነቢያት እና የሰላም መልእክተኞች በዋና ዋና ተግባሮቻቸው
ውስጥ ሁሉን አቀፍ መንፈሳዊ እና ሥነ ምግባራዊ እሴቶችን ለማጠናከር ፣
መብቶችን ለማስጠበቅ እና ከፍ ለማድረግ በመቻቻል እና በሰብዓዊ መብቶች
መካከል ያለው ትስስር በሰው ልጆች የብዙዎች ብዝኃነት ብቅ እያለ በሰው
ተሞክሮ ጥልቀት ውስጥ በሰው ልጆች መካከል በማህበረሰባቸው መካከል
መግባባት እና ትብብር አድጓል ፡፡ በዚህ ታሪካዊ ትስስር ;በሰብዓዊ መብቶች እና
በመቻቻል መካከል የጊዜ እና የቦታ ሽግግር ግንኙነት በመመስረት ዘመናዊ
የመቻቻል ፅንሰ-ሀሳብ በሰው ልጅ ክብር ምሰሶዎች ላይ እና ያለ አድልዎ ሰብአዊ
መብቶችን በማክበር ላይ የተመሠረተ ነው፡፡
ስለዚህ ዓለም አቀፍ የሰብአዊ መብቶች ስምምነቶች ይህንን ትስስር
ለመደገፍ የመጡ ሲሆን በዚህ መሠረት በ1995 የሰብዓዊ መብቶች ፣ መቻቻል ፣
ዴሞክራሲ እና ሰላም መካከል የዩኔስኮ አጠቃላይ ኮንፈረንስ ሁለንተናዊ የሰብአዊ
መብቶች መግለጫን የሚያገናኝ ነው :: የተባበሩት መንግስታት በባህሎች እና
በህዝቦች መካከል የጋራ መግባባትን በማሳደግ የመቻቻል እሴቶችን ለመደገፍ
ቁርጠኝነትን የሚደነግግ ሲሆን እነዚህም በህብረተሰቡ ውስጥ መብቶች
የግለሰቡን የመቻቻል እምነት እና የህብረተሰቡን አደረጃጀት መሠረት በማድረግ
ነው፡፡ በሃይማኖቶች እና ባህሎች መካከል መቻቻል ;መግባባት እና ግልፅነትን
የሚያበረታታ ነው፡፡
በሰብአዊ መብቶች እና በመቻቻል መካከል ያለው ግንኙነት የሰለጠኑ
ማህበረሰቦች የሰውን ልጅ የመቻቻል ህጋዊነት እንዲያገኙ እና የዚህን መርህ
ህጋዊነት ሊያደፈርሱ የሚችሉ ነገሮችን ሁሉ የሚቆጣጠሩ የህግ አውጭ ህጎችን
እንዲያወጡ አድርጓቸዋል፡፡ በዚህ መሠረት የተባበሩት አረብ ኤምሬቶች ከባህላዊ
ቅርሶ፣ ከህገ-መንግስቷ ለተነሱ የሰብአዊ መብቶች መከበር እሴቶች ከፍተኛ
ቅድሚያ የሰጠች በመሆኗ በሰብአዊ መብቶች እና በዓለም አቀፍ የሰብአዊ
መቻቻል መስክ ምሳሌ ነች ፡፡ በዓለም አቀፍ የሰብአዊ መብቶች ድንጋጌዎች
መርሆዎች መሠረት የፍትህ ፣ የእኩልነት ፣ የመቻቻል እና የመብት መርሆዎችን
የሚያራምድ እንዲሁም የሰብአዊና የእርዳታ ሥራዎችን የሚደግፍ የሕዝባዊ
መብቶችን ለሁሉም የሚያረጋግጥ የሕግ አውጭ ሥርዓቱ ነው::
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በአለም አቀፍ የሰብአዊ መብቶች ድንጋጌ መርሆዎች መሠረት የፍትህ ፣
የእኩልነት ፣ የመቻቻል ፣ የመብቶች መከበር እንዲሁም ለሰብዓዊ እና የእርዳታ
ስራዎች መርሆዎችን የሚያራምድ ህዝባዊ መብቶችን ለሁሉም የሚያረጋግጥ
ህገ-መንግስት ነው::
መቻቻል በሁሉም የሰው ልጆች መካከል እኩልነትን በሚጠይቁ የሀገር
ውስጥ እና ዓለም አቀፍ ህጎች ውስጥ ከሥነ ምግባር ወደ የቁርጠኝነት የተሸጋገረ
በግለሰቦች እና ማህበራት ፣ ባህላዊ እና ኢኮኖሚያዊ መብቶች ውስጥ የሰብአዊ
መብት ተቋማት የህብረተሰብ ባህል ሲሆን በዘመናዊው ህብረተሰብ ውስጥ
በሁሉም መልኩ አድልዎ ማድረግን የከለከለ ነው ፡፡
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