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ግን ለምን ይዋሻል? 

የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ከፍተኛ አመራሮች በየሶስት ወር የጋራ የስራ ክንውን ግምገማ እንደሚያካሂዱ ይታወቃል። 
ከአጀንዳዎቹ አንዱ የትምህርት ጥራት ግምገማ ነው። መድረኩ እርስ በርስ ለመማማርና በመካከላቸው ያለው ክፍተት 
ለማጥበብ ፍቱን መድሃኒት ነበር። ታዲያ ምን ያደርጋል ለመማማርያ ተብሎ በየተቅዋማቱ ለስብሰባ የሚቀርበው ሪፖርትና 
በየተቅዋማቱ ያለው እውነታ አራምባና ቆቦ ነው።  

የተለያዩ የመንግስት አካላት (ለምሳሌ የት/ት ሚኒስቴር፣ የተወካዮች ምክር ቤት፣ ወዘተ) በየዓመቱ በነዚህ ተቁዋማት ላይ 
የመስክ ምልከታ ያካሂዳሉ። እነዚህ አካላት ከየተቁዋማቱ ባለድርሻ አካላት ጋር ዳሰሳ አካሂደው የሚያቀርቡት ግኝት 
የየተቁዋማቱ ትክክለኛ ገፅታ የሚያሳይ ሆኖ ሳለ በዩኒቨርሲቲዎች በሚካሄደው ስብሰባ እንኳን ታሳቢ አይደረግም፣ 
በምስጥር ይያዛል። ዩኒቨርሲቲዎች ከእውነታ ጋር የማይገናኝ የተሽሞነሞነ ሪፖርት ያቀርባሉ፣ አብዛኛው አመራር ዋሾ 
በመሆኑ አብሮ ያጨበጭባል ይመሰጋገናል፣ ለቀጣይ ስብሰባ እንዴት እንደሚዋሽ ተማምሮ ይለያያል።  

ኢህአዴግ በመልካም አስተዳደርና ሙስና ትግል ቆርጣ በገባበት ወቅት የዩኒቨርሲቲው አመራር፣ ቦርድና የት/ት ሚኒስቴር 

እውነታውን እያወቁት በየዩኒቨርሲቲው ያለውን የት/ት ጥራት ተግዳሮት ላይ እውነተኛ ግምገማ በማካሄድ በየደረጃው 
እንደመፍታት ባለድርሻ አካላቱ የሚያውቁትና ፀሃይ የሞቀውን የመማር ማስተማር ችግር እንዳይገለጥ ማድበስበስ ለምን 

አስፈለገ?  

አንባቢዎች ከምን ተነስተህ ይህን ግዙፍ ድምዳሜ ሰጠህ ብላቹህ እንደምትጠይቁኝና ትክክለኛ ጥያቄ እንደሆነ 

አምናለሁኝ። መነሻየ ለሶስተኛ ዲግሪ ጥናቴ ፕሮፖሳል ለማዘጋጀት ይረዳኝ ዘንድ በሰሜን ኢ/ያ በሚገኙት ነባር 

ዩኒቨርሲቲዎች ሶስቱ ላይ (ባህርዳር፣ ጎንደር ና መቐለ ዩኒቨርሲቲ) የሰነድ ዳሰሳ፣ ከመምህራንና ከተማሪዎች ጋር ደግሞ 

ቃለመጠይቅ አድርጊያለሁኝ። ከመምህራንና ተማሪዎች ያገኘሁት ግብዓትና በማናጅመንት ተዘጋጅቶ ለቦርድና ለት/ት 
ሚኒስቴር ሪፖርት የተደረገው ክንውን ይፋለሳል። ጭብጦቼን በጥቂቱ እንደሚከተለው አቀርባለሁኝ፤ 

 የማናጅመንት ሪፖርት የሚያሳየው 

 የመማር ማስተማር እቅድ ከት/ት ክፍል እስከ ሰኔት ባለው እርከን ባለድርሻ አካላትን በማሳተፍና 
ውይይት በማካሄድ በምልአተ ጉባኤ እንደፀደቀ፣  

 የሩብ ዓመት፣ የስድስት ወር፣ የዘጠኝ ወርና የዓመት የስራ ክንውን ከትምህርት ክፍል እስከ ሰኔት ድረስ 
ባለድርሻ አካላትን በማሳተፍ እንደሚገመገምና የመፍትሄ አቅጣጫ እንደሚቀመጥ 

 ዩኒቨርሲቲዎቹ በአራቱም ክንፎች (መማር ማስተማር፣ ምርምር፣ ማህበረሰብ አገልግሎትና መልካም 

አስተዳደር) ከጊዜ ወደ ጊዜ እየተሻሻሉ አስተማማኝ ደረጃ ላይ እንደደረሱ 

 ከመምህራንና ተማሪዎች የተካሄደው ቃለ-መጠይቅ የሚያሳየው ደግሞ 

 እቅድ ወቅቱን ጠብቆ አይዘጋጅም 

 የስራ ክንውን ሪፖርት ወቅቱን ጠብቆ አይቀርብም 

 እቅድና ሪፖርት በተመለከተ፤ 
 የመቐለ ዩኒቨርሲቲ ዳሰሳ እንደሚያመለክተው ባለድርሻ አካላት ተሟልተው አይገኙም። 

በት/ት ክፍል በሚደረግ ስብሰባ መገኘት ያለባቸው ባለድርሻ አካላት ሁሉም መምህር፣ 

የት/ት ክፍል ካውንስል ሁሉም አባላት፣ የተማሪ ካውንስል ተወካዮችና የት/ት ክፈሉ 

የየክፍሉ የተማሪ ተወካዮች ያካትታል። ነገር ግን በስብሰባ የሚገኙት ከመምህራኑ ¼ 

አይሞሉም፣ ከት/ት ክፍል ካውንስል አባላት 2/3 የሚሆኑ፣ የት/ት ክፍሉ የተማሪ 
ተወካዮች ሙሉ በሙሉ አይጋበዙም እንዲሁም የተማሪ ካውንስል ተወካዮች አልፎ አልፎ 
በከፊል ይጋበዛሉ። ስለዚህ እቅዱም ሆነ የክንውን ሪፖርቱ የሚተቸውና የሚፀድቀው በኮሌጅ 
ካውንስልና በሰኔት ነው ማለቱ ይቀላል። በዚህ ሁኔታ የሚፀድቅ እቅድ ባለቤትና ተጠያቂ 
ሊነሮው አይችልም እንዲያው የግድ መደረግ ስላለበት ይካሄዳል እንጂ። ከሌሎቹ 
ዩኒቨርሲቲዎች የሚለየው ቁጥሩ እዚህ ግባ ባይባልም በስብሰባው የሚገኘው ተሰብሳቢ 
በባለቤትነት ስሜት እቅዱና የክንውን ሪፖርቱ ላይ ያመነበትን ይተቻል ከዛም አልፎ ምልአተ 
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ተሳትፎ ባልተረጋገጠበት ስብሰባ የሚፀድቅ እቅድና ሪፖርት ሊኖር እንደማይገባና ዳግም 
ስብሰባ እንዲጠራ ተጠርቶ የማይገኝ ላይ አስተዳደራዊ እርምጃ እንዲወሰድ ያሳስባል ነገር ግን 

ተግባራዊ አይደረግም። ሁሉ ጊዜ ስብሰባው በምልአት እንደተካሄደ ይዋሻል። ውሸቱ ከት/ት 

ክፍል እስከ ት/ት ሚኒስቴር በቅብብሎሽ ይዳረሳል። 
 በጎንደር ዩኒቨርሲቲና በባህርዳር ዩኒቨርሲቲ የየክፍሉ የተማሪ ተወካዮች ካለመሳተፋቸውና 

የካውንስል ተወካዮች ተሟልተው ካለመገኘታቸው በቀር የት/ት ክፍሉ መምህራንና የት/ት 
ክፍሉ ካውንስል አባላት ምልአተ ጉባኤ በተገኙበት እቅዱና የክንውን ሪፖርት ይተቻል 
ይፀድቃል። እነዚህ ዩኒቨርሲቲዎች ከመቐለ ዩኒቨርሲቲው የሚለያቸው በስብሰባ የሚገኘው 
ተሰብሳቢ በንቃት አይሳተፍም። እቅዱንና ሪፖርቱን በባለቤትነት አይተችም፣ ዝምታን 
የመረጠ ነው።  

 እቅዱ ከት/ት ሚኒስቴር በሚሰጥ አቅጣጫና መመርያ የሚዘጋጅ ሆኖ ለአፈፃፀም ቁጥጥርና ክትትል እንዲሁም 
ተጠያቂነት ያለው ፋይዳ ከሞላ ጎደል ጥሩ ቢሆንም በተግባር ግን አደረጃጀቱን ጠብቆና ተጠያቂነትን መሰረት 
ያደረገ ሳምንታዊ፣ ወርሃዊ፣ ወዘተ ክትትል፣ቁጥጥርና ድጋፍ አይደረግም። ከዚህ የተነሳ ማናጅመንት ሪፖርት 
የሚያደርገውና ባለድርሻ አካላት የሚያቁት እውነታ ለየቅል ነው። ለምሳሌ ማናጅመንት ተከናወነ የሚለውና 
ባለድርሻ አካላት ሃሰት የሚሉትን ቀጥየ ልዘርዝር፤ 

 የት/ት ክፍለ ጊዜ በአካዳሚክ ካላንደር መሰረት አይጀመርም፣ ከአንድ ወር በኃላ የሚጀመሩ የት/ት 

ዓይነቶች አሉ በተለይ ከሌላ ት/ት ክፍል ወይም ኮሌጅ በሚመደቡ መምህራን የሚያዙ የት/ት 
ዓይነቶች ላይ 

 መምህራን በሳምንትና በሰሚስተር የተመደበላቸውን የት/ት ክፍለ ጊዜ አሟጠው አያስተምሩም፣ 
አንዳንድ መምህራን በወር ሶስት ክፍለ ጊዜ የሚገቡ አሉ፣ ተማሪው አቤቱታ ቢያቀርብም መፍትሄ 
አይሰጠውም 

 የልማታዊ ሰራዊት አልተመሰረተም፣ የተማሪዎች ቁርኝት (ኔትዎርክ) የሚባለው የይስሙላ ነው 
ክትትልና ድጋፍ አይደረግለትም  

 እንደ የመቐለ ዩኒቨርሲቲ ያሉት የመምህራን ማህበር የላቸውም፣ መምህራኑ አቋቁመን ነበር ነገር ግን 
በማነጅመንት ሴራ ከሰመብን ይላሉ፣ ኢህአዴግ ደግሞ በዩኒቨርሲቲዎች የመምህራን ማህበር ይቋቋም 

ይላል። ታዲያ ያለ የህዝብ ክንፍ (ለምሳሌ መምህራን ማህበር) የጥፋት ካልሆነ ምን የሚሉት ልማታዊ 

ሰራዊት ሊፈጠር ይችላል?   

 የተከታታይ ምዘና በእቅድ አይመራም፣ ለተማሪ በወቅቱ ግብረ መልስ አይሰጥም፣ ተማሪው 
የእያንዳንዱ ምዘና ውጤቱ ሳያቅ የሰሚስተር ውጤት ይተላለፋል፣ ተማሪው በውጤቱ ዙርያ 
እንዳይጠይቃቸው ከግቢ የሚጠፉ መምህራን አሉ 

 መምህራን አቴንዳንስ ስለማይወስዱ ተማሪዎቻቸውን አያቁም፣ አይከታተሉም፣ ድጋፍ አያደርጉም፣ 
አይገስፁም 

 ቁጥራቸው ጥቂት ቢሆንም ከውጤት ጋር በተያያዘ ሴት ተማሪዎችን ይደፍራሉ። ይህችን ይወዳል 

ሰውየው!!! 

 የድጋፍ ስራ (ረሜድያል) በእቅድ አይመራም፣ መምህራን ገንዘብ ለማግኘት ሲባል ብቻ ለፈተና አንድ 
ሳምንት ሲቀረውና ተማሪው በተጨናነቀበት ወቅት ድገፍ ለማድረግ ፕሮግራም ያወጣሉ ተማሪውም 

አይገኝም፣ ተማሪው ድጋፍ ሳይደረግለት መምህራኖቹ ግን እስከ የ100 ሰዓት ክፍያ ይከፈላቸዋል። 

ይህቺናት ጨዋታ?   

 አንድ መምህር በአማካይ እስከ 12 ተማሪዎች ተመድበውለት የቅድመ ምረቃ ተማሪዎችን የምርምር 

ስራ ያማክራል። ይቻል ይሆን?  የትምህርት ጥራቱስ?   

 ት/ት ክፍሎች በግልፅ የሚታይ የመምህራን እጥረት እያለ (ይህ እጥረት ቦርድ ጭምር ያቁታል) 
ለትርፍ ሰዓት ሲሉ አዳዲስ መምህራን አይቀጥሩም። ከዚህ የተነሳ ያሉት ጥቂት መምህራን በሳምንት 

እስከ 21ሰዓት ክፍለ ጊዜ ይመደባሉ። እንግዲያውስ የትምህርት ጥራት እንዲች ናት!!! እናንተየ 

የመንግስት መኪና ቻይና ረዥም ዓመት ያገለግላል የሚለው ፈሊጥ በመምህራንም ይሰራ ይሆን እንዴ?   
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 በደባል ሱስ (መጠጥ፣ ሲጋራና ጫት) የተጎዱ ሟመምህራን ተበራክተዋል፣ በአብዛኛው ክፍለ 
ጊዚያቸውን የማይጠቀሙ፣ ተከታታይ ምዘና የማያካሂዱና ወቅታዊ ግብረ መልስ የማይሰጡት እነዚህ 
መምህራኖች ናቸው፣ ከዩኒቨርሲቲው ከፍተኛ አመራሮች ጭምር በዚህ አስከፊና ስራ አስፈቲ ሱስ 
የተበከሉ በመኖራቸው ተማሪው አቤቱታውን አይደለም ኡኡታውን ቢያሰማ እንኳን የሚሰማ የለም፣ 

እጮሃለህ የሚለው ፈሊጥ በነዚህ ዩኒቨርሲቲዎች (በተለይ በመቐለ ዩኒቨርሲቲና በባህርዳር 

ዩኒቨርሲቲ) አይሰራም 

  በሁለተኛ ዲግሪ የሚታየው ችግር ደግሞ፤ 
 ያለበቂ ዝግጅት መከፈት 
 የተሟላ መምህራን አለመኖር 
 በቂ የሚነበቡ መፃህፍትና ጆርናሎች አለመኖር 
 ያሉት መምህራን ብቃት ማነስ  
 የሶስተኛ ዲግሪ የሌለው መምህር ረዳት ፕሮፌሰር ነው በሚል እንዲያስተምር፣ ምርምር 
እንዲያማክርና ምርምር እንዲገመግም ይደረጋል 

 ለገንዘብ ፍትሃዊ ክፍፍል ሲባል ብቁ መምህር እያለ ብቃት የሌለው መምህር መመደብ 

(ምደባው ብቃትና ልምድ መሰረት ያደረገ አይደለም) 
 ልክ እንደ ቅድመ ምረቃ ፕሮግራም ክፍለ ጊዜን አሟጦ አለመጠቀም፣ ተከታታይ ምዘና 
አለማካሄድ፣ ወቅታዊ ግብረመልስ አለመስጠት፣ የምርምር ስራዎችን ጊዜ ሰጥቶ አለማማከር፣ 

ለምከታ (ዲፌንስ) መቅረብ የሌለባቸውን የምርምር ፅሁፎች ማቅረብ  

የሚገርመው ደግሞ በነዚህ የስራ ድክመቶች ላይ ተማሪዎች፣ መምህራን፣ ማናጅመንትና ቦርድ እኩል ግንዛቤና እውቅና 
አላቸው ነገር ግን በፅሁፍ ተከትበው በየደረጃው ሪፖርት አይደረጉም  መፍትሄም አይበጅላቸውም። ሪፖርቱ የውሸት ነው፣ 
የመፍትሄ ሃሳብና እርምጃው ውሸት ነው፣ እቅዱም በዚህ የውሸት መሰረተ ድንጋይ የቆመ ነው፣ በዩኒቨርሲቲዎች ስብሰባ 

የሚደረገው መማርም ያው በውሸት የተሞላና ከአንገት በላይ ነው። ግን ለምን ይዋሻል?  ለዛውም መንግስት ከክራይ 
ሰብሳቢነትና ከሙስና አንገት ለአንገት በሚተናነቅበት ወቅት።  

የሚገርመው ደግሞ የዩኒቨርሲቲዎቹ አመራሮች ኢህአዴግን ወክለው የተሾሙ ናቸው አንዳንዶቹ ደግሞ የድርጅት አባላት 
ብቻ ሳይሆኑ የድርጅቱ ከፍተኛ አመራሮች ናቸው። ኢህአዴግ ከውሸት ቁልል ሪፖርት ወጥቶ በጠንካራ አለት ለመቆም 
እየታገለ ባለበት ወቅት ከእውነታ ጋር የሚቃረን የውሸት ሪፖርት በማቅረብ በአረፋ ላይ ሊያቆሙት በሚጥሩት 

የዩኒቨርሲቲ አመራሮች ላይ ለምን እርምጃ አይወስድም?     

ከአሁን በኃላ በልማታዊ መንግስታችን ስርዓት ላይ ራስ ምታትና ፈተና የሚሆነው በዩኒቨርሲቲዎች የተንሰራፋው 
አደርባይነት፣ ክራይ ሰብሳቢነት፣ ሙስናና ውስጠ ወይራ አመራሮች መሆናቸው ልብ ልንል ይገባል። የክራይ ሰብሳቢነትና 
የሙስናው ትግል ሁለገብ በማድረግ እንጂ ዩኒቨርሲቲዎችን አይነኬ ደሴት በማድረግ አይደለም። በዩኒቨርሲቲዎች ያለው 
የማያሰራ ጫካ በባለድርሻ አካላት የነቃ ተሳትፎና የኢህአዴግ የነቃ አመራር መመንጠር አለበት። ወጣቱን ከልማታዊ 
መንገድ የሚያስወጣው የማዘዣ እዝ በከፍተኛ ተቋማት መሆኑ ከኢህአዴግ የተሰወረ አይደለም። አፋጠኝ እርምጃ 
ይጠይቃል። አለበለዝያ እንደተጣፈ አሮጌ ልብስ በአንዱ ሲይዙት በአንዱ የሚቀደድ ሆኖ ያልተገባ የህይወት የንብረትና 

የጊዜ ዋጋ እንዳያስከፍለን እሰጋለሁኝ። ሳይቃጠል በቅጠል!!! 

ከዓብለሎም መንክር 

መጋቢት 5/2008 ዓ.ም.   


