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ዩኒቨርሲቲዎቻችን ከፍተኛ የትምህርት ተቋማት 

ወይስ ከፍተኛ የዝርፊያ ተቋማት 
 

(ከአብዱራህማን አህመዲን) 
07-25-17  

Email: ahayder2000@gmail.com 
 

በፖለቲካና በኢኮኖሚው ጉዳይ ላይ ስናተኩር የዚህ ሁሉ መሰረት የሆነውን ማህበራዊ ጉዳይ 

እየዘነጋነው እንደሆነ ያሳሰበኝ አንድ የዩኒቨርሲቲ መምህር ወንድሜ ነው፡፡ ባህል፣ ትምህርትና ጤናን 

የመሳሰሉት ማህበራዊ ጉዳዮቻችን ጤናማ ካልሆኑ፤ ጤናማ ፖለቲካም ሆነ ጤናማ ኢኮኖሚ 

ሊኖረንም፤ ልንገነባም አንችልም፡፡ ከነዚህ ማህበራዊ ጉዳዮቻችን ውስጥ በዚህ ጽሁፍ ላነሳ የፈለግኩት 

ስለ ትምህር ነው፡፡ 

የሀገሪቱን የትምህርት ፖሊሲ አንዳንዶች “ትውልድ ገዳይ ነው” እያሉ ለዓመታት “ሲያሟርቱ” 

ነበር፡፡ አሁን አሁን ተምረው ከሚመረቁ ወጣቶች ብዙዎቹ፤ “garbage in garbage 

out” ዓይነት የመከኑ፣ እውቀት አልባ፣ ስማቸውን እንኳ በትክክለኛ ፊደል አስተካክለው መጻፍ 

የተሳናቸው መሆናቸውን ስናይ “ሟርቱ” ወደ “እውነት” የተቀየረ እየመሰለን መጥቷል፡፡ በርግጥ፤ 

በበኩሌ ችግሩ ፖሊሲው ሆኖ አይታየኝም፡፡  

ችግሩን አስረግጦ ለመናገር የመስኩ ባለሙያዎችን ጥናትና ምርምር የሚጠይቅ መሆኑ እንደተጠበቀ 

ሆኖ፤ በምርምር ያልተደገፈ ተራ አስተያየት (መላምት - Hypothesis) ማቅረብም የሚቻል 

ይመስለኛል፡፡ እንደኔ እንደኔ ለትምህርት ጥራት መጓደል መንግስትና ፖሊሲው ብቻ ሳይሆኑ፤ 

ት/ቤቶችን “ወልዶ መጣያ” ካምፕ እያደረጓቸው ካሉ የተማሪዎች ወላጆች ጀምሮ ራሳቸው 

ተማሪዎቹ፣ መምህራንና የትምህርት አስተዳደሩ ሁሉ ተጠያቂዎች ናቸው የሚል እምነት አለኝ፡፡  

ከመንግስት አኳያ አንድ ትልቅ ነገር የተደረገ ይመስለኛል፡፡ ለምሳሌ ባለፈው ዓመት ፌዴራል 

መንግስት ከነበረው በጀት የትምህርት ድርሻ 22 ወይም 39 ቢሊዮን ብር ገደማ ነበር፡፡ ይሄ 

ትልቅ በጀት ሊባል የሚችል ነው፡፡ ከዚህ ውስጥ የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት (የዩኒቨርሲቲዎች) 

ድርሻ 38 ቢሊዮን ሲሆን፤ ከመዋዕል ሕፃናት እስከ 12ኛ ክፍል ላሉት የትምህርት ደረጃዎች 

የተመደበው ግን 1 ቢሊዮን ብር (3) ብቻ ነበር፡፡  

ችግሩ ያለው እዚህ ላይ ይመስለኛል፡፡ ይህ የበጀት አመዳደብ የሚያሳየን መሰረቱን ትተን አናቱን 

ለማደስ የተነሳን መሆኑን ነው፡፡ ይህ ደግሞ ከፍተኛ የትምህርት ተቋሞቻችንን ከእንጥላቸውና 

ከአናታቸው “እዲነቅዙ” አደረጋቸው እንጂ የትምህርትን ጥራት ሊያመጣ አልቻለም፤ አይችልምም፡፡ 

የትምህርትን ጥራት ለማሻሻል ከታሰበ ከታች ከስር መሰረቱ፤ ከመዋዕለ ህፃናትና ከ1ኛ ደረጃ ጀምረን 

ወደላይ እየገነባን መሄድ ይገባናል እንጂ ከላይ ከአናቱ ዩኒቨርሲዎች ላይ ገንዘብ ማፍሰስ ድንጋይ 

ላይ ውሃ ከማፍሰስ የተለየ ሆኖ አይታየኝም፡፡  

በርግጥ በአሁኑ ጊዜ ለዩኒቨርሲቲዎች እየተመደበ ያለው በጀት “ለመሰረተልማት ግንባታ ነው” ሊባል 

ይችላል፡፡ ይሁን እንጂ፤ በዚህ ወቅት ወደ 35 ገደማ ዩኒቨርሲቲዎች በመላ ሀገሪቱ የተገነቡ 

ይመስለኛል፡፡ ይህንን ቁጥር ወደ 50 ለማድረስ በየመንደሩ ተጨማሪ ዩኒቨርሲቲዎችን መገንባቱን 
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አቁመን ያሉትን ዩኒቨርሲቲዎች ጠንካራ የጥናትና የምርምር (የልህቀት) ተቋማት ለማድረግ ብንሰራ 

የተሻለም፣ ተመራጭም ነው ባይ ነኝ፡፡ ቀሪውን ገንዘብና ትኩረታችንን መዋዕለ ሕፃናት፣ 1ኛ ደረጃ፣ 

2ኛ ደረጃ እና መሰናዶ ት/ቤቶችን በማጠናከር ዙሪያ ላይ ብናደርግ እያንጫጫን ያለውን የጥራት 

ጉዳይ ግማሽ መፍትሄ ሰጠነው ማለት ነው፡፡ 

ከላይ እንደገለጽኩት ከተመደበው 39 ቢሊዮን ብር ዓማታዊ የትምህርት በጀት ውስጥ 38 ቢሊዮን 

(97) የሚሆነው የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት (ዩኒቨርሲቲዎች) ድርሻ ነው፡፡ ይሁን እንጂ፤ 

ዋናው ኦዲተር መ/ቤት ካቀረበው ሪፖርት እና በመገናኛ ብዙሃን ሲገለጽ እንደሰማነው 

ዩኒቨርሲቲዎቻችን ከፍተኛ የዝርፊያ ተቋማት መሆናቸውን ማስተዋል ይቻላል፡፡ እስከ ዶክትሬት ዲግሪ 

ድረስ የሂሣብ መዝገብ አያያዝ (አካውንቲንግ) የሚያስተምሩና የሚያስመርቁ ዩኒቨርሲቲዎቻችን፤ 

ለሌሎች አርኣያ መሆናቸው ቀርቶ የፋይናንስ ስርዓታቸው የተበላሸና የሙስና ካምፖች ከሆኑ የሀሪቱን 

ችግር እንዴት አድርገው ሊፈቱ ይችላሉ 

ዩኒቨርሲቲዎቻችን ችግራቸውን ለመፍታት ቁርጠኛነቱ ካላቸው ቁልፉ በእጃቸው ነው፡፡ የዩኒቨርሲቲዎቹ 

መሪዎች አርቆ አሳቢ ቢሆኑ ኖሮ እያስተማሯቸው ካሉት ተማሪዎች ውስጥ የ3ኛ እና የ4ኛ ዓመት 

የሂሣብ መዝገብ አያያዝ (አካውንቲንግ) ተማሪዎችን የኪስ ገንዘብ እየከፈሉ በማሰራት ለዘመናት 

የተበላሸ ችግራቸውን ማስተካከል በቻሉ ነበር፡፡ ተማሪዎቹም በየጫት ቤቱ ከሚንጦለጦሉና አልባሌ 

ስፍራ ከሚውሉ በተግባር የታገዘ እውቀት እና የትምህርት መሣሪያዎችን ለመግዛትና ሌሎች 

ወጪዎቻቸውን ለመሸፈን የሚረዳ ሣንቲም ያገኙ ነበር፡፡ 

ጽሁፌን ከማጠቃለሌ በፊት አንዳንድ ማነጻጸሪያዎችን ላቅርብ… ከላይ እንደተጠቀሰው በዚህ ወቅት 

ለትምህርት ዘርፍ የሚመደበው በጀት ጨምሯል፤ በአንጻሩ የትምህርቱ ጥራት አሽቆልቁሏል፡፡ 

የዩኒቨርሲቲ መምህራን ደመወዝ በሦስት ዓመታት ውስጥ በ150 ጨምሯል፤ በአንጻሩ የመምህራኑ 

የሥራ ተነሳሽነት ቀንሷል፣ ይሉኝታ-ቢስነታቸው ጨምሯል፡፡ (የመምህራኑ ይሉኝታ-ቢስነት ከመጨመሩ 

የተነሳ በየወሩ ደመወዝ እንዲጨመርላቸው ይፈልጋሉ፡፡) 

መምህራኑ ተጨማሪ ደመወዙ ቀርቶባቸው፣ እየተራቡና እየተጠሙ ባሉበት ዩኒቨርሲቲ የተንሰራፋውን 

ሙስና ቢዋጉ፣ ብክነትን ቢያስቀሩና ተማሪዎቻቸውን አሰማርተው የፋይናንስ ስርዓቱ እንዲሻሻል 

ቢያደርጉ ከሚጨመርላቸው ደመወዝ በላይ የላቀ የህሊና እርካታና የሞራል ልዕልና ይጎናጸፉ ነበር፡፡ 

ለተማረ ሰው ከገንዘብ በላይ የላቀ ዋጋ ሊሰጠው የሚገባው ነገር የህሊና እርካታና የሞራል ልዕልና 

መሆን ይገባዋልና! 

ስለ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዝዳንቶች ሹመት አንድ ነገር ሳልል ባልፍ ጽሁፌን የተሟላ አያደርገውም፡፡ እናም 

ትንሽ ልበል፡፡ በመንግስት በኩል የዩኒቨርሲቲ ፕሬዝዳንት የሚሾምበት አሰራር መፈተሽ አለበት፡፡ 

የፖለቲካ ታማኝነትንና ዘርን መሰረት ያደረገ ሹመት መቆም አለበት፡፡ ይህ መስፈርት ሙስናንና 

ዝርፊያን አላስቀረም፣ የትምህርት ጥራትን አላመጣም፣ … ችግር አልፈታም፣ ሕዝብንና ሀገርን 

ተጠቃሚ አላደረገም፡፡ “የድርሻየን ይዤ ልሩጥ” በሚል ፈሊጥ ሁሉም ወንበሯን እንደያዘ 

የሚነድፈው እቅድ ተቋሙን ለማሻሻል ሳይሆን ኪሱን በብር የሚሞላበትን የሌብነት ስልት ነው፡፡ 

ከሹመት ጋር በተያያዝ አንድ ነገር ልጨምር… በዲላ ዩኒቨርሲቲ በአንድ ዓመት ውስጥ ሦስት 

ፕሬዝዳንቶች ተቀያይረዋል፡፡ ለምን ተቀያየሩ ጥፋታቸው ምን ነበር … የሚታወቅ ነገር የለም! ግን 

… በዚህ የፕሬዝዳንት መቀያየር ውስጥ አንድ እውነት ፈልጎ ማግኘት የሚቻል ይመስለኛል፡፡ 
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ይኸውም በእውቀትና በልምድ ሳይሆን በዘር ማንነት ላይ የተመሰረተ ሹመት የተሻለ ውጤትን 

ማስገኘት አለመቻሉን ነው፡፡ 

ዩኒቨርሲቲዎች የጥናትና ምርምር ተቋማት ናቸው ካልን ሐጎስ የጋምቤላ ዩኒቨርሲቲ፣ ገመቹ የጎንደር 

ዩኒቨርሲቲ፣ ደስታ የጅግጅጋ ዩኒቨርሲቲ፣ ፋጡማ የአክሱም ዩኒቨርሲቲ፣ ቲመርጋ የሰመራ ዩኒቨርሲቲ፣ 

… ወዘተ. ፕሬዝዳንት ሆነው ቢሾሙ ምንድነው ችግሩ  

ሁሉን ነገር በዘር፣ በጎሣ፣ በብሔር፣… መለኪያ መለካት ትርጉምም ፋይዳም የለውም፡፡ 

ፌዴራሊዝማችን ሊጠነክር የሚችለው ከተለያዩ ብሔር/ብሔረሰቦች የተገኘን ኢትዮጵያውያን በጋራ 

የምንመራቸው የጋራ ተቋማትን እየገነባን ስንሄድ እንጂ በመንደርና በጎጥ ሚዛን እየተለካንና 

እየተሰፈርን በመሾማችን ሊሆን አይችልም፡፡  

“ዶክተር” ትብለፅ ትግራይ ተወልዳ ሐረር ከተማ ያሉ ወገኖቸዋን ብታክም፣ ጎንደር የተወለደው 

“ኢንጅነር” ስመኘው ኦጋዴን ወርዶ ግድብ ሰርቶ መስኖ ቢዘረጋ፣ የአፋሩ አይዳሒስ ወደ ጋምቤላ÷ 

የጋምቤላው ዑጁሉ ወደ መቀሌ÷ የሶማሌው አብዱላሂ ወደ ሻሸመኔ÷ የአምቦው መገርሳ ወደ ደብረ 

ማርቆስ÷ … ወዘተ. ሄደው በሙያቸው እንዲያገለግሉ ቢደረግ ፌዴራሊዝማችን በደምና በአጥነት፤ 

በላብና በፍቅር ተሳስሮ አንድ የፖለቲካና የኢኮኖሚ ማህበረሰብ ከመፍጠር ውጪ ምን ጉዳት 

ይከሰታል 

“እራስን በራስ ማስተዳደር” የሚለው ጽንሰ ሃሳብ መንፈስና ትርጉም “ሁሉንም ነገር በዘር መለኪያ 

መስፈር” ማለት አለመሆኑም መታወቅ አለበት፡፡ 


