
  መልካም አስተዳደር በትግራይ

  ዘስላሰ ግደይ (መቐለ) 01-23-16

   ብዙ አንባቢም ጠያቂም (  ጋዜጠኞች በተለይ)        ስለተወሰዱ እርምጃዎች የማወቅ ጉጉት እንዳላቸው በመረዳት አዳዲስ

              መረጃዎች በማከል በዚህ መጣጥፌ ማካተት ያለውን ፋይዳ ግምት ውስጥ በማስገባት በቅድሚያ ትላንት በአክሱም ዛሬ

              ደግሞ በመቐለ የተጀመረው የዞን ደረጃ መልካም አስተዳደር ህዝባዊ ኮንፈረንስ ከነገ በስትያ ደግሞ በሁመራ እንደሚቀጥል

           በቅድሚያ ማውሳት ይገባል፡፡ይህን ተከትሎም በተያዘው መርሃግብር መሰረት በሁሉም ወረዳዎችና ከተሞች በተመሳሳይ

          በህዝብ ውክልና የተሰጣቸው ተሳታፊዎች የሚገኙበት ህዝባዊ ኮንፈረንስ በመላ ትግራይ ይካሄዳል፡፡

             ቀደም ብሎ በክልል ደረጃ የተካሄደው ህዝባዊ ኮንፈረንስ የማጥራት እንቅስቃሴ ዳር እንዲደርስ ተሳታፊዎቹ የበኩላቸውን

 ሚና መጫወት           እንደሚቀጥሉበት በመንግስት በኩል ደግሞ እስከታች ክትትልና ድጋፉን እንዲያጠናክር ቃልም አደራም

               ሰጥተው ነበር፡፡ የዚህ ቃልና አደራ መቀጠያ የሆነው ህዝባዊ ኮንፈረንስ እሰከ ቀበሌ ድረስ ለመዝለቅ ይሀውና ዞን፣ ከተሞችና

             ወረዳዎች ደርሳል፡፡ የዚህ አካሄድ ትልቁ ፋይዳ በየደረጃ እርከኑ ያሉትን የመልካም አስተዳደር ችግሮችና መፍትሄዎቻቸው

             ልቅም አድርጎ መገባባት ላይ ለመድረስና የተወሰዱት እርምጃዎች ተገቢነት ላይ ሰፋ አድርጎ ለመነጋገር ያስችላል፡፡

      ለምሳሌ ትላንት መቀሌ ላይ በተጀመረው የከተማዋ (የዞን)        ህዝባዊ ኮንፈረንስ ላይ በመልካም አስተዳደር ረገድ ዋነኛ መንስኤ

             መሆናቸው በመጀመሪያው የህዝብ መድረኮች ላይ ተነስተው እርምጃ በተወሰደባቸው ጉዳዮች ላይ በመወያያ ሰነዱ ላይ

             ዘርዘር ተደርገው ተቀምጣል፡፡ በነገራችን ላይ እርምጃ መውሰድ ሲባል በቀጣይነት የተጠያቂነትና ሃላፊነት ወሰን እለታዊ

             ተግባሩ የሚያደርግ የህዝብ አገልጋይነት መንፈስ ለማጠናከር፣ የህዝብን ጥቅም የሚጎዱ በአንፃሩ ለኪራይ በር የሚከፍቱ

             ቀዳዳዎችን በመዝጋት የህዝቡ የመልማት ጉጉት መሰረት ያደረገ እድገት አሟልቶ ለመጠቀም ስለሚያስችል ነው፡፡ በሌላ

   አነጋገር ልማታዊነት እንዲያብብ ጠ          ያቂ ህብረተሰብ በሁሉም ዘርፍና ቦታ መጨመር የአገልጋዩ እንቅልፋምነት ፍቱን
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            መድሀኒት ነው፡፡ ትልልቅ የህዝብ ጥያቄዎች በመመለስ ጊዜውን የሚያጠፋ ለልቅምቃሚ ወሬዎች ጊዜ የሌለውም

ያደርገዋል፡፡

               ዋናው ጉዳይ አሁን ትልልቆቹ የህዝብ ጥያቄዎች መሰረት በማድረግ በምን ደረጃ እርምጃ እየተወሰደ ነው የሚለውን ዘርዘር

             አድርገን እንይ፡፡ የመንግስት ቁርጠኝነት በሚል ርእስ ስር ዛሬ ለኮንፈረንስ ተሳታፊዎች በተዘረጋው የመልካም አስተዳደር

        ሰነድ ላይ እንደተገለፀው የማጥራት ስራ አሁንም እንደቀጠለ ቢሆንም 32     ፈፃሚዎችና ባለሙያዎች ጉዳያቸው በህግ

   እንዲታይ እየተደረገ ሲሆኑ 53          ያህሉ ደግሞ ጥፋታቸው በዲስሊን እየታየ ነው፡፡ የተሸጋሸጉና ማስጠንቀቅያ የተሰጣቸው

337            ያህል ሆነዋል፣ በርካታ አመራሮችን ባለሙያዎች በተመሳሳይ ሂስ ተደርገዋል፡፡ በመልካም አስተዳደር የሚደረገው

               ትግል መገለጫ በምን ያህል ሰው እርምጃ ተወሰዳ ሳይሆን ሌላው ከዚህ ምን ያህል ተምራል፡፡ ለመልካም አስተዳደር ችግሮች

       ምንጭ የሆኑ ጉዳዮች በተማላ መንገድ ተነቅሰው ወጥተዋል ወይ?

           እርግጥ ነው የኮንፈረንስ ተሳታፊ በጥልቀትና በስፋት ከነማሳያዎቹ በማቅረብ እንደሚያጠናክረው የሚጠበቅ ቢሆንም በሰነዱ

              ላይ የተዘረዘሩ የማጥራት ውጤቶች እንደዚህ ፅኃፊ እምነት አበረታች ለመሆናቸው ማሳያ የሚሆኑ በከፊል ላቅርብ፡፡

             ህዝብን በተደራጀ አገባብ በማንቀሳቀስ በመልካም አስተዳደር ላይ መሰረታዊ ለውጥ ለማምጣት እንረባረብ የሚለው መሪ

               ቃል አስፈላጊነት ከሚያሳይ አንድ ገና በማጥራት ሂደት ላይ ያለ ጉዳይ ልጀምር፡፡ ሰነዱ በግልፅ እንዳሰወቀመጠው የፍትህ

                አካላት በማጥራት ሂደት በተማላ መንገድ ለማለፍ እያነከሰ ነው ያለው፡፡ ህዝቡ ቁርጠኝነትና ተፅእኖ በዚህ አካል ላይ ወሳኝ

               ነው፡፡ የዚህ ማሳያ በክፍለ ከተሞችና የዞን ፍርድቤቶች ራሳቸውን ለማየት ከዝግጁነት ማነስ ጀምሮ የሚታይ ችግር አለ፡፡

              ኮንፈረንስ ተሳታፊ ከፍ ያለ ተፅእኖ ሳርፈበታል ተብሎ የሚታሰበው ጉዳይ አንዱና ዋነኛው ሊሆን ይገባዋል፡፡ የዳኘነት

               ስርአቱ በራሱ የዳኞቻ አስተዳደር ጉባኤ የሚታይ መሆኑ ህዝብ ያውቃል፡፡ ሆኖም ቀላል የሚባሉ ጉዳዮች ከአንዳንድ

              ደላሎችና ጠበቆች ጋር በመመሳጠር በህዝብ ጥቅምና የመልማት ፍላጎት ላይ ከፍተኛ ተፅእኖ ያሳደሩ፣ ህዝብን እንዲያማርር

              ያዳረጉ ጉዳዮች በወቅቱ ህዝቡ መጠቆሙ ለውውይት የቀረበው ሰነድ በግልፅ ዘርዝራል፡፡ ሆኖም የዳኝነት አካሉ በሁለት
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               ተከፍሎ ገና እየተከራከረበት ነው ያለው፡፡ በአንድ ወገን ህዝቡ ያለቁ ጉዳዮች የመገምገም መብት አስተያት የማሳረፍ እምነት

              ያጣባቸው ጉዳዮች ላይ ለሚመከተው የዳኞች አስተዳደር የማቅረብ መብት አለው የሚሉ ዳኞች ያሉትን ያህል ባለሙያ ለሆነ

             ሁሉ አስተያየት መስጠትም መገምገምም የለባቸውም የሚል ልዩነት የፈጠሩ በመኖሩ የማጥራት መድረኩ ገና አልተጠናቀቁ

              ሰነዱ ያብራራል፡፡ የመካከለኛና ቀበሌ ዳኞች የተወሰነ ጅምር አላቸው፡፡ በመሬት ወረራ ራሳቸው ያሰማሩና በምልጃና ጉቦ

          በሚሰሩት ላይ ራሳቸውን መገምገምና በህግ አግባብ ባጠፉት ላይ እርምጃ እንዲወሰድ አድርገዋል፡፡

              በሌሎች ጉዳዮች ላይ በተለይም መሬት አስተዳደር ላይ ብልሹ አሰራር የተገኘባቸው ክፍለ ከተሞች ከተማ ልማት

              አመራሮችን መሃንዲሶች ህግ ፊት እንዲቀርቡ በማድረግ የተሻለ ርቀት የማጥራት ሂደትና ውጤት ተገኝታል፡፡ በሌሎች

            የማዛጋጃቤትና አገልግሎት ዘርፎች በተመሳሳይ ለውጥ የሚጠየቁ ጉዳዮች በዝርዝር ለኮንፈረንሱ ቀርባል፡፡ በገቢዎች ከቀረጥ

              ነፃ የሚገቡ የግንባታ ቁሳቁሶች ወደ ገበያ እያቀረቡ ገበያውን የተቆጣጠሩ ነጋዴዎች እያዩ እናዳላዩ የሚያለፉ በአንፃሩ አነስተኛ

              ነጋዴዎች ላይ ጫና የሚፈጥሩ አመራሮች እንደነበሩም ሰነዱ ያብራራል፡፡ የመቀሌ ከተማ ህዝባዊ ኮንፈረንስ ሰባት መቶ ያህል

    የከተማዋ ነዋሪዎች እየተሳተፉበት ያለ ነው፡፡ሰላም፡፡
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