
    መልካም አስተዳደር የጋራ ስራ ዉጤት

             በአገራችን በየደረጃዉ የሚታዩ የመልካም አስተዳደር እጦት ችግር ከሚባለዉም በላይ እንጂ በሚገለፀዉ ደረጃ ብቻ የተወሰነ

      አይደለም፡፡ መልካም አስተዳደር ዋና ዋና ምሶሶዎች (Pillars of Good governance)    ያሉት ሰፋ ያለ ፅንሰ-   ሀሳብ ነዉ፡፡ ከእነዚህ

          ምሶሶዎች የህግ የበላይነትን ማክበርና ማስከበር፤ ፍትሃዊነት፤ አለማዳላት፤ ግልፅነት፤ አሳታፊነት፤ ቀልጣፋነትና ዉጤታማነት

  ይገኙባቸዋል፡፡ እነዚህ ፅንሰ-           ሀሳቦች በየራሳቸዉ ሰፋ ያለ ትንታኔና ትርጉም ያላቸዉ ሀሳቦች ስለመሆናቸዉ በመንግስት አመራርነት

            እንዲሁም መንግስታዊ ባልሆኑ ድርጅቶችና የቢዝነስ መሪዎች የሚረዱት እንደሆነ ለክርክር አይቀርብም፡፡ ታዲያ ጥያቄዉ መልካም

              አስተዳደር በማንና እንዴት ይስፈን ነዉ፡፡ በእኔ እምነት መልካም አስተዳር የማስፈን ሂደት ለተወሰኑ አካላት የሚተዉ አይመስለኝም፡፡

             በእርግጥ ለህዝቡ ትክክለኛ መረጃ ከመስጠት ጀምሮ ፍትሐዊ፤ ግልፅ፤ አሳታፊ፤ ወቅታዊና ቀልጣፋ መንግስታዊ አገልግሎት (Public

service)               የማቅረብ ኃላፊነት ከማንም በላይ የመንግስት ተቋማት ኃላፊነት ነዉ፡፡ ይህ ማለት ግን መልካም አስተዳደር የማስፈን ጉዳይ

                የመንግስት ብቻ ነዉ ማለት አይደለም፡፡ አንድ አገልግሎት ለመስጠት ህጋዊ ንግድ ፈቃድ አዉጥቶ ወደ ንግድ ከገባ ነጋዴ ጀምሮ፤

              ባለሀብቱ፤ ሲቭክ ማህበራቱ፤ በአጠቃላይ ህዝቡ መልካም አስተዳደር በማስፈን ሂደት የጎላ ድርሻ አላቸዉ፡፡ በንግድ ስራ የተሰማራ

              ግለሰብ ወይም ቡድን በዓመታዊዉ ገቢ መጠን ስሌት መሰረት በተጨማሪ እሴት ታክስ ከፋይነት ተመዝግቦ ሸቀጡን አሊያም

            አገልግሎቱን ለሸማቹ ተጨማሪ እሴት ታክስ በተጨመረበት ዋጋ እየሸጠ ደረሰኝ የማይቆርጥና የመንግስትን ለመንግስት የማያስገባ

              ስግብግብ ህግ በመጣሱ ወንጀለኛ ብቻ ሳይሆን ትልቁን የመልካም አስተዳደር ምሶሶ በመናድ ተግባር ተሳትፏል፡፡ መልካም አስተዳደር

             ህግ ከማክበርና ከማስከበር ዉጭ ሊሆን አይችልም፤ አይታሰብምም፡፡ የህግ የበላይነት የመልካም አስተዳደር ምሶሶዎች ቁንጮ ነዉ፡፡

               ህግ የማክበር ጉዳይ ደግሞ የሁሉም ዜጋ ጉዳይ እንጂ የመንግስት ብቻ አይደለም፡፡ በእርግጥ መንግስት ህግ የማክበርና የማስከበር

            ኃላፊነቱን በአግባቡ ካልተወጣ ለተጨማሪ ህግ ጥሰቶች በር ይከፍታል፡፡ ወንጀለኛዉ በሚሸለምበትና ንፁህ ዜጋ እንደወንጀለኛ

       በፍርድም ሆነ ያለፍርድ ዘብጥያ በሚጣልበት አገር በህግ ማዕ         ቀፍ መመራት አስፈላጊም ጠቃሚም ላይሆን ይችላል፡፡ በዚህ ጉዳይ ላይ

    አንድ ክስተት ባነሳ ደስ ይለኛል፡፡

     በደቡብ ብሔሮች፤ብሔረሰቦችና ህዝቦች ክልል መንግስት በቤንች-      ማጂ ዞን ጉራፈርዳ ወረዳ ከዛሬ 2     ዓመት በፊት እንዲህ ሆነ፡፡ የሸኮ

               ብሔረሰብ አባል የሆኑ ቡድኖች የሸኮ ብሔረሰብ በደል እየደረሰበት ነዉ፤ መፍትሔ ይሰጠን ሲሉ በወቅቱ ለነበረዉ የወረዳ አስተዳደር

             መዋቅር ጥያቄ ያቀርባሉ፡፡ የቀረበዉ ጥያቄ ከወረዳዉ አቅም በላይ ስለነበር ጥያቄዉን በማደራጀት ለዞኑ አስተዳደር ጽ/  ቤት እንዲቀርብ



             ተደረገ፡፡ ዞኑ ጉዳዩን ይወያይበትና የክልል መንግስት አቅጣጫ እንዲያስቀምጥ ጥያቄ ያቀርባል፡፡ በክልሉ መንግስት በኩል የተሰጠዉ

             ምላሽ የወረዳዉን አመራር መገምገም ሆነና አረፈ፡፡ በግምገማዉም ወቅቱ የመሄር እርሻ የሚከናወንበት ስለነበር የወረዳዉ አመራር

             የግብርና ቴክኖሎጂ የማስፋትና ምርታማነትን ለመጨመር ቁርጠኛ ስላልሆነ የቀረበዉ ጥያቄ መደበቂያ ዋሻ ነዉ ተብሎ ተደመደመና

              ለአመራሩ ማስጠንቀቂያ ተሰጠ፡፡ ታዲያ ከመነሻዉ ጥያቄዉን ያነሳዉ ቡድን ጉዳዩን አከረረዉና ጦርነት በማወጅ በርካታ ንፁሃንን ገደለ፤

              አቆሰለ፤ አፈናቀለ፡፡ ጦርነቱ በፌዴራልና በክልሉ የፀጥታ ኃይሎች በቁጥጥር እንዲዉል ተደረገ፡፡ ከዚህ በኋላ ለቡድኑ ጥያቄ መፍትሄ

           ፍለጋ የቀረበለትን ጥያቄ አደራጅተዉ ያቀረቡ የወረዳዉ አመራሮች ጥፋተኛ ስለሆናችሁ ጉዳያችሁ በፌዴራል ፍ/   ቤት የሚታይ ነዉ

     ተብለዉ የወራዳዉን የወቅቱን አስተዳዳሪ ጨምሮ 8         አመራሮች አዲስ አበባ ተይዘዉ መጡና ቂልንጦ ማረሚያ ተወረወሩ፡፡ እነዚህ

             የወቅቱ አመራሮች ያለፍርድ ሁለት ዓመት ሆናቸዉ፡፡ በዚህም የመልካም አስተዳደር ምሶሶ የሆኑት ቀልጣፋ አግልግሎትና ወቅታዊ

              ምላሽ መስጠት ተናዱ፡፡ በተቃራኒዉ በወቅቱ በሸኮ ብሄረሰብ ቡድን የቀረበዉን ጥያቄ የወረዳዉ አመራር የግብርና ቴክኖሎጂ የማስፋት

               ስራ ላለመስራት ለመደበቂያ ዋሻነት የተጠቀመዉ ነዉ በማለት የተዛባ ሪፖርት ለክልሉ መንግስት ያቀረቡና ወቅታዊ ምላሽ እንዳይሰጥ

                ምክንያት በመሆን ለጦርነቱ መቀስቀስ መነሻ የሆኑት የወቅቱ የክልሉ ፍትህ ቢሮ ኃላፊ በአሁን ሰዓት ላቀረቡት ጦርነት የቀሰቀሰ የዉሳኔ

    ሃሳብ ሽልማት ይሆናቸዉ ዘንድ የም/          ርዕሰ መስተዳደር ማዕረግ ተሰጥቶአቸዉ በፍትህ ቢሮ ኃላፊነት እንዲቀጥሉ ተደረገ፡፡ በመሆኑም

             …ፍትሃዊነትና ተጠያቂነት የሚሉ ሁለቱ የመልካም አስተዳር ምሶሶዎች ተደረመሱ፡፡ ታዲያ እንዴት ሆኖ መልካም አስተዳደር ይስፈን .?

            እናም የምንናፍቀዉ መልካም አስተዳር የሚሰፍነዉ በየደረጃዉ የሚገኙ የመንግስት አካላትም ይሁኑ መላዉ ህዝብ የመልካም

            አስተዳደር ምሶሶዎችን በሚንድ ተግባር ባለመሳተፍ መሆኑን ተረድተን ሁላችንም ለመልካም አስተዳር መስፈን እንስራ፡፡

      መልካም አስተዳደር የጋራ ስራ ዉጤት ነዉ !!!  

  ታማኝ ይበልጣል-    ካፋ ዞን ሺሼእንዴ ከተማ
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