ኤምሬትስ ፤
የተቻቻለና የተሣሠረ
ማኅበረሰብ
ፀሐፊ ፡ ሻይካ ናስር አል ካርቢ

የተባበሩ የዐረብ ኤምሬትስ በተለያዩ ባህሎች መካከል አብሮ የመኖር ማኅበራዊ
እሴቶችን፣ እንዲሁም የእኩልነትና የፍትህ መርሆችን በመተግበር ረገድ በአብነት ልትጠቀስ
የምትችል ልዩ ዘመናዊ መንግሥት ናት፡፡ በዚህም የተነሳ ማኅበረሰቡ በእጅጉ የተያያዘና
የተሣሠረ ሊሆን ችሏል፡፡ ግልጽና ታላቅ ዓላማ ባነገበ ዕቅድም ይንቀሳቀሳል፡፡ የኤምሬትስ
መንግሥት ሊያፀናው ብሎ የሠራበት ማኅበረሰብ፤ በተለያዩ ጉዳዮች ላይ፤ በተለይም መቻቻልን
ማስፋፋት፣ የሌሎችን ሥልጣኔዎች፣ ባህሎችንና ልማዶችን ማክበር ላይ ነው፡፡ በዚህም የተነሳ
ማንኛውም ግለሰብ የራሱ የሆነ መገለጫ ተጠብቆለታል፤ ማንነቱና እሱነቱ ተከብሯል፡፡
በአንድ ማኅበረሰብ ዉስጥ ባለ እያንዳንዱ ግለሰብ መካከል መተዛዘንና መተባበር
ከቀደምት አያቶች የተወረሰ ነባር እሴት ሆኖ ይንፀባረቃል፡፡ መንግሥት ሁሌም ለያንዳንዱ
የኤምሬትስ ማኅረሰብ ጎልቶ የሚታይ ልዩ ምልክት ሆኖ የሚወጣ እስኪሆን ድረስ እነኚህን
እሴቶች ተጨባጭ ማድረግና እነርሱን ማስረጽ ላይ የሚሠሩ ተቋሞችን ያመቻቻል፡፡
የማኅበረሰብ አባላት ትስስር የኤምሬትስ መንግሥት ከተመሠረተበት ጊዜ ጀምሮ ትልቅ
እሴት ሆኖ ዘልቋል፡፡ የመንግሥቱ መሥራቾችም በዚሁ ላይ ነው ቃልኪዳን የተገባቡት፡፡
እሴቶቹን ለማጠናከርም እጅግ ውድ የሆነ ዋጋ ከፍለዋል፡፡ የአንድነት መንግሥቱ እና
የኤምሬትስ ማኅበረሰብ ሁሉ ትልቅ ትንሽ ሳይባል ይህን መሠረት አድርጎ ነው የተንቀሳቀሰው፡፡
የቴክኖሎጂ መስፋፋት ተፅእኖ አለሳደረበትም፣ እንዲያውም የበለጠ አፀናው፣ ዘላቂ ዕድገትና
ልማት ለማምጣት አስፈላጊ እንደሆነ አረጋገጠበት፡፡
የተባበሩት የዐረብ ኤምሬትስን ተሞክሮ ስናይ በመተሳሰርና መተዛዘን ላይ መስማማቱ
የማዕዘን ድንጋይ ነበር፡፡ በዚህም ማኅበረሰቡ ተሻሻለና ከፍ አለ፣ በለፀገ፣ በብዙ መልኩ አደገ፡፡
በዓለም ደረጃ ከበለፀጉ ማኅበረሰቦች እስከመሆን ደረሰ፡፡ በሰብዓዊነት ረገድ ይህ በሰዎች
መካከል ያለው ትስስር በሁሉም ዘርፉ በከፍተኛ ሁኔታ ጨምሯል፡፡ ይህም በአንድ ማኅበረሰብ
ዜጎች መካከል ለጠንካራ ትስስርና ዉህደት የሚያበቃ ነው፡፡
መሠረታዊ ጉዳዩ ነባሩን እሴት ሳይነኩ ማኅበረሰቡን ማንቃት በመሆኑ፤ ይህ የዕድገትና
ብልጽግና ጉዞ በዋናነት የተደገፈበት ምርኩዝ ከአባቶችና አያቶች የተወረሱ ዛሬም ድረስ የቀጠሉ
ነባር ባህሎችንና ልማዶችን ባስጠበቀ መልኩ የመደጋገፍና መቻቻል እሴትን ለማጠንከር ሰዎችን
ሁሉ የሚያስተሳስር፣ የኤምሬትስን ማኅረሰብ ከጥንቱ ሥልጣኔው፣ ካሁኑ ልዩ ሁኔታው፣
ከወደፊቱ ብልጽግና ጋር የሚያስተሳስር ጠንካራ ሥር እስኪፈጠር ድረስ ይቀጥላል፡፡
ከዚህም በተጨማሪ የማኅበረሰቡን ባህልና ሥሪት ጠብቆ ለማቆየት ለቅርስ እና
ለሥልጣኔ ትኩረት መስጠት አስፈላጊ ነው የሚሆነው፡፡ ይህም የኤምሬትስ መንግሥት ሰዎች
ቀደምት አባቶቻቸውና አያቶቻቸው የነበሩበትን ከተለመደ ሕይወት ያገኙትን ልምድ
እንዲጠብቁ፣ እያንዳንዱን ግለሰብ በመደገፍ በተለያየ መልኩ እየሠራበት ያለ ጉዳይ ነው፡፡
ምክንያቱም በመቻቻል፣ በመከባበር፣ በብርቱ የማኅበረሰብ መተሳሰር ሰብኣዊ እሴቶች ላይ
የቆሙ ስለመሆናቸው ያምናሉና ነው፡፡
3  من2 صفحة

የኤምሬትስ ማኅበረሰብም ሆነ ማንኛዉም ነባር የሆኑ መልካም እሴቶችን የሚጠብቅ
ማኅበረሰብ ሁሉ፤ በመቻቻልና በመተሳሰር ረገድ ቀዳሚ ከሆኑት እና እንደ አብነትም ሊወሰዱ
ከሚችሉ ማኅበረሰቦች መካከል ቢሆን በርግጥም ይገባዋል፡፡ ምክንያቱም እነኚህ እሴቶች
የአንድን ማኅበረሰብ ሚዛናዊነት ለመጠበቅ፣ ለዕድገትና በጥልቀትና በጥቅሙ ከፍ ያለ
ለሚታሰበው የትስስር ራዕይ የሚኖራቸው ሚና ከፍተኛ ነውና ነው፡፡
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