መቻቻልና
ማህበራዊ
ውህደት

አሁን ባለው ሁኔታ ላይ የመቻቻልና የማህበራዊ ውህደት ጉዳይ
ዙሪያ ትኩረት መስጠቱ እየጨመረ የመጣ ጉዳይ ነው። በተለይም ግልጽ
የሆነ የባህል የአስተሳሰብና ብዝሃነት ጎልቶ ይታያል። ይህ የሆነበት
ምክንያት መላመድን ለማጎልበት፣ በጥቃቅን ማህበረሰቦች ውስጥ ሊከሰቱ
የሚችሉ ማንኛውንም አይነት ማህበራዊ ሁከቶችን በመጻረር ትስስሮችን
ለማጠናከር ነው። ይህ ሁኔታ በዘመናዊ ማህበረሰቦች ውስጥ የደስታ እና
የኑሮ ደረጃን ከፍ ለማድረግ ይህ በጋራ የወደፊት ዕምነት ውስጥ
መጠናከርን ይጠይቃል ፡፡
የሶሺዮሎጂያዊ ሥነ-መለኮት ምሁራን መቻቻል እና ማህበራዊ አንድነት
እርስ በርሳቸው የሚጣጣሙ ፅንሰ-ሀሳቦች መሆናቸውን ያረጋግጣሉ።
በዚህ ዘርፍ “ኢብን ኸልዱውን” በማህበረሰብ ትስስርና የብዝሃነት
ተቀባይነት መካከል ባለው አገናኝ ላይ፤ በህብረተሰቡ አባላት መካከል
የሚደረግ ውል በመካከላቸው አንድነትንና ውህደትን እንደሚያሰራጭ
በማሰብ ሌሎች ምሁራኖችን ቀድሟቸዋል።
መቻቻል እና ብዝሃነት ውጤታማ ለሆኑ የህብረተሰብ ትስስር፤ ድሎችን
ለመጎናጸፍና ህብረተሰቡን ሊያጋጥሙ የሚችሉ ተግዳሮቶችን ለማሸነፍ
ዋና መሠረቶች ናቸው። ለዚያ ምሳሌ የሚሆነው በሙስሊሞች
የተቋቋመው የአንዳሉሺያ ስልጣኔ ሲሆን፤ የተለያዩ ባህሎች ሐይማኖቶችና
ማንነቶች ተባብረው እስከ ዛሬ ድረስ የሰው ልጅን የሚመራ ብሩህ ሥዕል
ለመሳል ነበር። አንድ ህብረተሰብ የመቻቻል እሴቶችን በተለማመደ ቁጥር፤
እንደ አብሮ መኖር፣ መቀራረብ፣ የጋራ ተቀባይነትና መግባባት፣ የመቻቻል
ባህሉ የበለጠ ሥር በመስደድ ይጸናል። በዚህ መልኩም መቻቻል ባህሪና
የኑሮ ዘይቤ ይሆናል። ባህሪያቱ በግልፅ በማህበረሰቡ አባላት ትስስር
የተገነቡ ሆነው ይጎላሉ። በዚህ መሠረት መቻቻልና ማህበራዊ ውህደት
ሦስት መሠረታዊ ትግሎችን ሥራ ይጠይቃል። እነርሱም፦ በህብረተሰብ፣
በግለሰቦችና በመንግስት ተቋማት መካከል የተቀናጀ ጥረቶች ነው።
በግልሰቦች ዙሪያ የጋራ የሆኑ ስብእናዎችን በተግባር ማሳየትና
በማህበረሰቡ ውስጥ ገንቢ የሆኑ ተሳትፎዎችን በማቅረብ እንዲሁም
አዎንታዊነት ያላቸውን ግንኙነቶችን በመፈጸም ይወሰናል። ህብረተሰቡን
በተመለከተ ደግሞ ሁሉንም ክፍሎቹን በተሟላ ስምምነት ሁኔታ ውስጥ
ለማዋሃድ ዋስትና ይሰጣል። ያለ አድልዎ ከማህበራዊ ትስስር ጋር የተያያዙ
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ግቦችን በማሳካት ለሁሉም ሰው ዋስትና ይሰጣል። መንግስታዊ ተቋማት
የህብረተሰቡን አንድነት ከማሳካት አንጻር ትልቅ ጫና አለባቸው።
ምክንያቱም እነዚህ ተቋማት ሰብዓዊ መብቶችን የሚጠብቁና ነፃነትን
የሚሰጡ ስለሆኑ ነው። ይህንንም በአውሮፓ ህብረት (ኮሙኒኬሽን) ዘገባ
ላይ የተወሰነው ህገ_ደንብ ያረጋግጣል።
ከዚህ ጋር ተያያዥነት ያላቸውን ጽኑ ፍኖቶችን መሠረት በማድረግ፤
የተባበሩት ዓረብ ኤምሬቶች ከተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎችና ቡድኖች
መካከል ከሌሎች ጋር ማህበራዊ አንድነትን፣ ፍቅርን፣ ሰላምን፣
መቻቻልን፣ ግልጽነት እና አብሮ መኖር ፅንሰ ሀሳቦችና በመሬት ላይ
ለሚስተዋሉ ሀሳቦች ልዩና ፈር ቀዳጅ ሞዴልን ያቀርባል። በኢምሬት
ማህበረሰብ ውስጥ ቀዳማዊ ሰብኣዊ እሴቶችን ያጎለበቱ ድንቅ አመራሮች
ምስጋና ይግባቸው። ከብዙ አሥርተ ዓመታት በፊት የተጀመረው እና
መሠረቶቹ በሟቹ “ሸይኽ ዛይድ ቢን ሱልጣን አል ናህያን” የተገነቡ
ናቸው። አሏህ ነፍሳቸውን በገነት ያሳርፈው። መቻቻል ከማህበረሰብ
አንድነት እሴቶች ጋር የተቆራኙ ከፍተኛ ትርጉሞችን ያዘለ ነው። ከዚህም
አልፎ በሁለቱ ስርዓቶች መካከል ያለውን የግንኙነት ጥንካሬ ያንፀባርቃል።
የህይወት ጥራትን፣ እድገትንና ብልጽግናን በማምጣት ከህብረተሰቡ
የወደፊት ሁኔታ ጋር በቅርብ የተዛመዱ ማህበራዊ ፅንሰ ሀሳቦችን አጉልቶ
ያሳያል።
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