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ለተከበራቹ የዓይጋ-ፎረም አስተዳደር፤ ሶሞኑ የምረቃ ወቅት ከመሆኑ ጋር ተያይዞ 

ስለ ምረቃ፣ ስለ ሽልማት፣ ስለ ማበረታቻና የክብር ዶክትሬት አሰጣጥ ጋር ተያይዞ 

የመወያያ አጀንዳ ሲሆን ይታያል፡፡ ከዚህ ጋር በተያያዘ በተለይ የክብር ዶክትሬት 

ከመስጠት ኣኳያ ያለኝን አመለካከት ለመግለፅና ለሚደረጉ ውይይቶች የበኩሌን 

አስተያየት ለመስጠት ይህን አጭር ፅሁፍ በመፃፍ ስልክላቹ በዌብ ሳይታቹ 

በማውጣት የተለመደው ትብብራቹ እንደምታደርጉልኝ በመተማመን ነው፡፡ 

የአገራችን ህዝቦች ለዘመናት ዘመናዊ ትምህርት አጥተው በድህነትና በድንቁርና 

ሲሰቃዩ ኖሮው ከትውልድ ወደትውልድ እየተቀባበለ የመጣውን ግፈኛው 

የትምክህት ስርዓት በህዝቦች ትግል ከተገረሰሰ ቦሃላ የህዝቦች የእኩልነት መብቶች 

ተከብረው እነሆ 25 የሰላምና የልማት ዓመታት ኣስቆጥረናል፡፡ ኣሁን በኢትዮጵያ 

በያንዷንዷ የገጠር ቀበሌ የአንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት እንዲስፋፋ በያንዷንዷ 

ወረዳ ቢያንስ አንድ ሁለተኛ ደረጃ እንኪስፋፋ፣ በርካታ የቴክኒክና ሙያ ኮሌጆች 

እንዲስፋፉ፣ ተደርጓል፡፡  

ልማታዊ ዴሞክራሲያዊ መንግስታችን የየክልሉ የልማት ጥረት በጥናትና ምርምር 

ለመደገፍና አገራችን ለደረሰችበት የልማት ደረጃ የሚያስፈልጋትን የተማረ የሰው 

ሃይል በብዛትም በዓይነትም ለማሟላት፣ 33 ዩኒቨርሲቲዎች የተገነቡ ሲሆን አሁን 

ደግሞ ሌሎች 11 ዩኒቨርሲቲዎች በመጨመር ቁጥሩ ወደ 44 እንዲያድግ 

እየተደረገ ነው፡፡ 

የነዚህ የትምህርትና የስልጠና ተቋማትን ለማስፋፋት ከተጠቀምንባቸውም 

መርሆዎች አንዱ ፍትሃዊ ተጠቃሚነት ሆኖ ዓላማውም ባለፉት ስርዓት የተበደሉ 
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ህዝቦች ልዩ ድጋፍ በማድረግ እንዲማሩና እንዲጠቀሙ በማድረግ ወደ ተመጣጣኝ 

ደረጃ በማምጣት ነው የአገራችን ህዝቦች ያለ አድልዎ በሁሉም መስክ እኩል 

የመጠቀም ዕድል ለመስጠት ነው፡፡  

የዩኒቨርሲቲዎቻችን በየ ክልሉ መከፈት ዋና አላማ የአከባቢውን ልማት 

በትምህርት፣ ስልጠናና ምርምር ለመደገፍ፣ የአሀባቢው እምቅ ሃብት ብጥናትና 

ምርምር ወደ ልማት ለማዋል፣ የኣከባቢውን ባህል ለማሳደግ፣ በኣከባቢው የሚደረጉ 

በጎ ኣስተዋፅኦችን ለመደገፍና ለማበረታታት ነው፡፡ ከዚህ ኣኳያ ሲታይ 

ዩኒቨርሲቲዎቻችን የሚፈፅሙት ተግባራት በቂ ባይባልም አበረታች ስራዎች 

እየተሰሩ ናቸው፡፡  

ድሮ ባለፉት ስርዓቶች ይከተሉት ከነበረው የተዛባ ፖሊሲ የተነሳ፣ ከፍተኛ 

የትምህርት ተቋሞቻችን ኣብዛኛው የምርምር ስራዎቻቸው ከሃገራችን ሁኔታ ፈፅሞ 

የማይገናኙ፣ ከውጭ አገር ህዝቦችና ኩባንያዎች ጋር የተያያዙ ሲሆኑ በጣም 

ጥቂቶች ግን ከአገራችን አንድ የተወሰነ አከባቢ ብቻ ያተኮሩ ነበር፡፡ በአጠቃላይ 

በአገራችን ይደረግ የነበረው የጥናትና ምርምር ስራዎች፣ ለአገራችን እድገትና 

ልማት ፋይዳ የሌላቸው፣ የህዝቦች ተጠቃሚነት ግምትውስጥ ያላስገቡ፣ የሃብት 

ብክነት የሚታይባቸው ነበሩ፡፡ በሌላ በኩል የሽልማትና የማበረታቻ ስራዎች 

በአጠቃላይ ከነበረው የአድልዎ ስርዓት የተነሳ በአድልዎ የተሞላና የተወሰኑ 

የአገራችን ክፍሎችን ብቻ ያተኮረ፣ መሸለምና መበረታታት የሚገባቸው ዜጎቻችን 

በብሄር ማንነታቸው ምክንያት ከሽልማቱም ከማበረታቻውም ሲከለከሉ እንደነበር 

የቅርብ ጊዜ ትውስታችን ነው፡፡  

ኣሁን ግን ምስጋና ይድረሰውና ለፌደራላዊ ስርዓታችን፣ በያንዳንዱ ክልል 

ዩኒቨርሲቲዎችን በማስፋፋት፣ እነዚህ ዩኒቨርሲቲዎቻችን የየክልሉ ልማት 

ከማፋጠን ኣኳያ ጥሩ ስራ እየሰሩ ይገኛሉ፡፡ ልማቱን በምርምር ከመደገፍ ባሻገር 

በየአከባቢው የሚደረጉና የተደረጉ በጎ ተግባራት፣ የልማት ጥረቶች፣ የባህል፣ 
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የቋንቋ ዕድገቶች በስተጀርባ ያሉ የግለሰቦች የላቀ ኣስተዋፅኦ በማበረታታትና 

በመሸለም አኩሪ ተግባራት በመፈፀም ላይ ናቸው፡፡  

ላገራቸው ካበረከቱት የላቀ በጎ አስተዋፅኦ እውቅና መሰጠት ሲገባቸው ባለፈው 

ስርዓት አድሎዋዊ ፖሊሲ ምክንያት ባለመሰጠታቸው፣ ገሚሶቹ ከመሸለም ፋንታ 

ለእስራትና ለእንግልት ሲዳረጉ ታይቷል፡፡ አሁን ግን ዩኒቨርሲቲዎቻችን እነዚህ 

ወገኖች ላበረከቱት የላቀ ኣስተዋፅኦ እውቅና በመስጠት የክብር ዶክትሬት 

በመስጠት ሲያበረታትዋቸው ይታያል፡፡ ሆኖም ግን ኣንዳንድ የትምክህትና 

የጠባብ አስተሳሰብ የተጠናወታቸው ወገኖችና አንዳንድ የዋሆች፣ ይህን 

የዩኒቨርሲቲዎቻችን በጎ ተግባር ሲኮንኑትና ሲያጥላሉት ይሰማሉ፡፡  

ዩኒቨርሲቲዎቻችን የተቋቋሙበትን ዋናው ዓላማ የክልሉን ልማት ለማፋጠንና 

ለማበረታታት ነው ከተባለ፤ ታድያ ለየክልሉ የልማት ኣስተዋፅኦ በማድረጋቸው፣ 

የክልሉ ባህል፣ ቋንቋ፣ እምቅ ሃብት ማልማታቸውና ከነዚህ የልማት እንቅስቃሴ 

በስተጀርባ ያሉ ግለሰቦች ማበረታታቸው እንዴት ሊያስወቅሳቸው ይችላል? ይህ 

ተግባራቸው እንዴት ከጎጠኝነት ወይም ዘረኝነት ይያያዛል?  

እዚህ መነሳት ያለበት ጥያቄ ካለ፣ የሚሸለመው፣ የሚበረታታው፣ የክብር ዶክትሬት 

የሚሰጠው ግለሰብ ልህዝብ ምን ኣስተዋፅኦ ኣደረገ? የአገሪቱ፣ የአንድ ህዝብ 

ወይም የብሄር ብሄረሰቦችን ባህል ቋንቋ ከማሳደግ ኣኳያ፣ ችግር ከመፍታት ኣኳያ 

ምን ውጤት ኣስመዘገበ? የሚል መሆን ነበረበት፡፡  

ዩኒቨርሲቲዎቻችን የተረሱ ኣከባቢዎች በማልማት፣ ተረስተው የነበሩ ህዝቦችና 

ባህሎቻቸው በጥናትና በምርምር በማነቃቃት፣ ግለሰቦች ላበረከቱት መልካም 

ኣስተዋፅኦ በማንነታቸው ምክንያት ሽልማትና ማበረታቻ ተነፍጓቸው የነበሩትን 

በማስታወስና በመሸለም /የክብር ዶክትሬት በመስጠት/ የሚያደርጉትን ተግባራት 

ያላቸው ህዝባዊ ወገንተኝነትና የልማት አጋርነት የሚያሳይና መመጎስ ያለበት 

እንጂ መኮነን ያለበት ጉዳይ ኣይደለም!!!  
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ስለዚ በየክልሉ ያሉ ዩኒቨርሲቲዎቻችን፣ ባሉበት ክልል ለሃገርም ለክልልም በጎ 

ኣስተዋፅኦ በማድረግ በህዝቡ ዘንድ የሚታወቁ ግለሰቦች በሂወት ያሉም በሂወት 

የሌሉም ፈልጎ ማበረታታት ይበል፣ ይደግ፣ ይመንደግ የሚያሰኝ አኩሪ ተግባር 

መሆኑ ታውቆ ተጠናክሮ መቀጠል ያለበት ጉዳይ ነው፡፡  

ለምሳሌ መቐለ ዩኒቨርሲቲ ከሚያከናውናቸው ስራዎች ውስጥ በጥናትና ምርምር 

የትግራይ ክልል ልማት ጥረትን መደገፍ፣ ድህነትና ድርቅን የሚያስወገድ ጥናትና 

ምርምር ማካሄድ፣ የክልሉ ቋንቋ ባህል የሚያሳድጉ ጥናትና ምርምር ማድረግ፣ 

በዚህ ዙርያ በጎ ኣስተዋፅኦ ያላቸው ግለሰቦች /የክልሉ ተወላጆችም ከክልሉ ውጭ 

የሆኑትንም ጭምር/ ማበረታታትና መሸለም የሚሉ ይገኝባቸዋል፡፡ በመሆኑም 

በክልሉ በ1977 ዓ.ም. ባጋጠመ ድርቅ በጎ ኣስተዋፅኦ ላደረጉና አሁን በድህነት 

ማጥፋት ዙርያ በጎ ኣስተዋፅኦ በማድረጋቸው ለነ ቢልጌት መቐለ ዩኒቨርሲቲ 

ቢሸልማቸው ምን ችግር አለው? ለትግራይ ህዝብ አስተዋፅኦ በማድረጋቸው 

ስለተሸለሙ መቐለ ዩኒቨርሲቲ ዘረኛ ነው ሊባል ነው?  

አርቲስት ኪሮስ አለማዮ በርካታ የትግርኛ ዘፈኖችን በመዝፈን ለትግርኛ ቋንቋ 

ዕድገት ከፍተኛ አስተዋፅኦ በማድረጉ፣ በዚህ ጉዳይ ጥናትና ምርምር በማድረግ 

ላይ ያለው መቐለ ዩኒቨርሲቲ የክብር ዶክትሬት ስለ ሰጠው ዘረኛ ነው ሊባል 

ነው? ወይስ በሌላ ክልል ያሉ ዩኒቨርሲቲዎች መሸለም ነበረባቸው ሊባል ነው? 

ለምን?  የባህርዳር ዩኒቨርሲቲ፣ የወለጋ ዩኒቨርሲቲ፣ የሰመራ ዩኒቨርሲቲ፣ የጅግጅጋ 

ዩኒቨርሲቲ፣ ወዘተ ሁሉም ዩኒቨርሲቲዎቻችን በያሉበት አከባቢ፣ ያካባቢው ተወላጅ 

ሆኖ መልካም ኣስተዋፅኦ ያደረጉ፣ የህዝቡን ባህል ቋንቋ፣ የአገራችን ማሕበረ-

ኤኮኖሚያዊ ዕድገትን በማፋጠን፣ የኣገራችን ገፅታ በመለወጥ፣ ላበረከቱት 

ኣስተዋፅኦ እውቅና መስጠቱ የቱ ላይ ነው ስህተቱ?  ለነገሩ የብሄር ብሄረሰቦችና 

ህዝቦች የእኩልነት መብት በመረጋገጡ የሚከፋቸው የትምክህት ሃይሎች፣ የነሱ 

አመለካከት የሚጋሩ የዋሆችና ጠባቦች ቢተቹት አይገርምም፡፡ 
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ያለፈው ስርዓት ርዝራዦች፣ ከነሱ ውጭ ብቁ፣ ለአገር አሳቢ፣ ያገር ፍቅርያለው፣ 

ለአንድነት የሚቆረቆር፣ ሌላ እንደሌለ፣ ለዚህም መሸለምም መመጎስም ያለባቸው 

እነሱ ብቻ እንደሆኑ አድርገው ስለሚወስዱ፣ ኣሁን ዩኒቨርሲቲዎቻችን 

የሚያደርጉት ፍትሃዊ የእውቅና መስጠት ተግባር ኣይዋጥላቸውም፡፡ በሌላ በኩል 

የትምክህት ስርዓት ብሶት የወለዳቸው ፅንፈኛ ጠባቦችም ከራሳቸውና መሰሎቻቸው 

ውጭ እውቅና መስጠት ማለት የነሱ ማንነት እንደ መንካት አድርገው ስለሚያዩት 

አሁንም ዩኒቨርሲቲዎቻችን የሚሰጡት የክብር ዶትሬት ዴግሪን ብቅንነት 

ኣይመለከቱትም፡፡ 

የልማታዊ ዴሞክራሲያዊ መንግስታችን ፖሊሲዎችና ስትራቴጂዎች ዋናውና 

ማጠንጠኛው ፈጣን፣ ቀጣይነት ያለውና ሁሉም ህዝቦች ተጠቃሚ የሚያደርግ 

ፍትሃዊ ልማትን ማረጋገጥ ሆኖ፣ ሁሉም መንግስታዊ ተግባራትና እንቅስቃሴ 

ወደዚህ ግብ የሚወስዱ ናቸው፡፡ ከዚህ ኣኳያ ዩኒቨርሲቲዎቻችን የሚያደርጓቸው 

ትምህርት፣ ስልጠና፣ ጥናት፣ ምርምር፣ ሽልማት በነዚህ ሶስቱ ማለትም ፈጣን፣ 

ቀጣይነት ያለው፣ ፍትሃዊ መርሆዎች የሚመሩ ልማትንና ውጤትን የሚያበረታቱ 

እንጂ የጎጠኝነትና ዘረኝነት ተግባራት የሚያበረታቱ ኣይደሉም፡፡  

ስለዚ ዩኒቨርሲቲዎቻችን አሁንም የክልሎች የልማት እንቅስቃሴ በጥናትና 

ምርምር በመደገፍ፣ ለክልሉ ልማት ልዩ አስተዋፅኦ ላደረጉ ግለሶቦች በመሸለምና 

በማበረታታት የሚያደርጉት መልካም ተግባር፣ በትምክህተኞች ወይም በጠባቦች 

አሉባልታ ወሬዎችና ትችቶች ሳይበገሩ አጠናክረው መቀጠል አለባቸው፡፡  


