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የተሳትፎ ጥሪ 

በአፍሪካውያንና በምዕራባውያን1 መካከል በጥናትና ምርምር መስክ ስለሚኖር ትብብር 

ያለውን የኃይል መስተጋብር መቃኘት 

 

ፔሪቮሊ አፍሪካ ምርምር ማዕከል (ፔአምማ) እ.ኤ.አ. በጥር 2020 በፔሪቮሊ ፋውንዴሽን የገንዘብ ድጋፍ 

የተቋቋመ ነው። ማዕከሉ ብሪስቶል ዩኒቨርሲቲ የተለያዩ የጥናት ዘርፎችን በማጣመር የጥናትና ምርምር 

ትብብሮች የአፍሪካ አህጉር በቀል የለውጥ ውጥኖች ላይ በጎ ተፅኖ እንዲኖራቸው የበኩሉን ሚና 

ለመወጣት ይፈልጋል። ፔአምማ በአፍሪካና በምዕራቡ ዓለም መካከል በጥናትና ምርምር ትብብር አኳያ 

ያሉ ዘርፈ ብዙ የኃይል መዛባትንና መበላለጥን ጠንቅቆ ለመረዳትና ለማስቀረት የሚያስችሉ ተግባራትን 

ማከናወን ዓላማው አድርጓል። በዚህ ተግባራቱም በአፍሪካ የሚገኙ የጥናትና ምርምር ተዋንያን 

አመለካከትና እሳቤዎች ማዕከላዊ ስፍራን እዲይዙ ያደርጋል። 

የዚህ ጥሪ ዓላማ አፍሪካውያንና በአፍሪካ ውስጥ ያሉ ምሁራን፣ ተመራማሪዎች፣ የምርምር 

አስተባባሪዎችና ተማሪዎች በምዕራቡ ዓለም ካሉ ተመራማሪዎች፣የምርምር ድርጅቶችም ሆነ 

ዩኒቨርሲቲዎች ጋር ስላላቸውና ስለነበራቸው የስራ ግንኙነት ባህሪ፣ የኃይል መስተጋብር፣ በምርምር 

ሂደት ከጅማሮው እስከ ፍፅሜው ደረስ ስላሉ የተለያቱ ሂደቶች ሀሳብ የሚያጋሩና ሙግትን የሚያነሳሱ 

ጽሁፎችን ለማግኘት ነው። 

መንደርደሪያ 

የጥናትና ምርምር ተግባራትና የዕውቀት ውጤቶችን የማሳተም ተግባራት በሂደቶቹ ውስጥ ተሳታፊ 

በሚሆኑት ተዋንያን መካከል ከሚኖር የኃይል መስተጋብር ተጽዕኖ ውጪ አይደሉም። የምርምር 

ሃሳቦችን ከመጠንሰስ ጀምሮ የፅንሰ ሃሳብ ግንባታ፣ የመረጃ መሰብሰና ትንተና፣ የህትመትና ስርጭት 

እንዲሁም ለጥናትና ምርምር ውጤቶች የሚኖረው ተደራሽነት በእያንዳንዱ ደረጃ ያሉና የተለያየ ዓይነት 

የኃይል አቅም ባላቸው ተዋንያን የተሞላ ነው። በአፍሪካ ውስጥ ያለው አጠቃላይ የጥናትና ምርምር 

ሂደትና የዕውቀት ውጤቶችን የማሰናዳት ስራ ደግሞ በተለይ በቅኝ አገዛዝ ጊዜ በነበሩ ሁነቶችና አሻራ 

ተፅዕኖ ስር ያለ ነው። 

በቀድሞ ቅኝ ገዢ ሃገራት የሚገኙ ዩኒቨርሲቲዎች፣ የምርምር ማዕከላትና መንግስታዊ ድርጅቶች 

በአፍሪካ ውስጥ የሚከናወኑና ስለ አፍሪካ የሚደረጉ ጥናትና ምርምሮች ላይ ከፍተኛ ሚና አላቸው። 
 

1 በዚህ የተሳትፎ ጥሪ ምዕራባውያን የሚለውን በአማርኛ ይበልጥ የተለመደውን አገላለጽ ብንጠቀምም በአሁኑ ጊዜ 

ይበልጥ ጥቅም ላይ የሚውለው አገላለፅ ሰሜናዊው ክፍለ ዓለም (Global North) የሚለው ነው። ነገር ግ ን ሁለቱም 

አገላለፆች የራሳቸው ውስንነት አላቸው። በሁለቱም ሃሳባዊ ምድብ ማጉላት የተፈለገው ነገር ላለፉት 500 ዓመታት ግዛትን 

ወሮ በመያዝ፣ በ “ባሪያ ንግድ ስርዓት”፣ በቅኝ ግዛት አስተዳደርና ላለፉት አርባ ዓመታት ደግሞ በኒዮሊበራል የርዕዮተ 

ዓለም አስተሳሰብ የኢኮኖሚ፣ የፖለቲካ፣ የባህል፣ የቴክኖሎጂና የገንዘብ የበላይነትን የያዘውን የዓለማችንን ክፍል ነው። 

https://parc.bristol.ac.uk/
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በተቃራኒው አፍሪካውያንና የአፍሪካውያን የዕውቀት ማዕከላት ስለምዕራባውያን ሀገሮች የሚደረጉ 

ጥናትና ምርምር ሂደቶች ላይ ያላቸው ተሳትፎና ሚና ግን በጣም ኢምንት ነው። ሁሉም በሚባል ደረጃ 

አብዛኛዎቹ አፍሪካ ውስጥ የሚደረጉ ጥናትና ምርምሮች በአህጉሪቱ ውስጥ ባሉ ምሁራን፣ ከፍተኛ 

የትምህርት ተቋማትና የምርምር ማዕከላትና በምዕራባውያን መካከል በሚኖር ትብብር፣ ቅንጅት 

ወይም መተጋገዝ የሚከናወኑ ናቸው። 

በነዚህ የመቀናጀት፣ የመተባበርና የመተጋገዝ ሂደት ውስጥ ያሉ ግንኙነቶች የተለያየ ዓይነት የኃይል 

ሚዛን አለመመጣጠን ይንፀባረቅባቸዋል። ለምሳሌ አብዛኛው የጥናትና ምርምር የገንዘብ ወጪና 

የቴክኒክ ድጋፍ ምንጭ ምዕራባውያን ሲሆኑ ድጋፉ በሁለትዮሽ፣ በባለብዙ ትብብር ወይም በግለሰብ በጎ 

አድራጊ ድርጅቶች ሊሸፈን ይችላል።2 የምዕራባውያን የገንዘብ ምንጭ መሆን በጥናትና ምርምር 

ሂደቶች ላይ የራሳቸውን ፍላጎት እንዲራምዱ በተለይም ደግሞ ዘላቂ የሆኑ መፍትሄዎች ላይ ሳይሆን 

የአጭር ጊዜ ጉዳዮች ላይ ትኩረት እንዲደረግ ምክንያት ሲሆን ይታያል። በአብዛኛው ጊዜ የምርምር 

ድጋፎችን የማስተዳደር ኃላፊነት፣ ምክረ ሃሳቦችን  የማመንጨትና የመምራት ሚናም በምዕራባውያን 

የምርምር ተቋማት በተለየ የተያዙ ናቸው።  

እነዚህ በገንዘብና በአፈፃፀም ደረጃ ያሉ የበላይነቶች አብዛኛውን ጊዜ  ከስነ-ዕውቀት የበላይነት ጋር 

የተያያዙ ናቸው። ብዙውን ጊዜ አፍሪካን የተመለከቱ ጥናቶች የሚካሄዱ የምዕራቡን ዓለም ማህበራዊ፣ 

ታሪካዊና ፖለቲካዊ ሂደቶችን መሰረት አድርገው የተጠነሰሱ ፅንሰ ሃሳቦችና ንድፈ ሃሳቦችን በመጠቀምና 

በምዕራባውያን ቋንቋ ነው። አፍሪካ በቀል ቋንቋዎችና የስነ ዕውቀት እይታዎች ለጥናትና ምርምሮችም 

ሆነ የምርምር ውጤቶችን ከማሰራጨት አንፃር ጥቅም ላይ የሚውሉበት አሰራር በጣም ውስን ነው። 

እነዚህ የስነ-ዕውቀት የገንዘብና የአፈፃፀም ጉዳይን በተመለከተ ያሉ የኃይል መዛነፎች በአፍሪካውያን 

ምሁራንና የምርምር ተቋሞችና በምዕራባውያን መካከል ያሉትን ዘርፈ ብዙ ግንኙነቶች ላይ አሉታዊ 

ተፅኖ ያሳርፋሉ። እነዚህ አሉታዊ ተፅኖዎችም የአፍሪካውያን ምሁራንና ተመራማሪዎች በአለምዓቀፍ 

የሳይንስና ምርምር ምህዳር ውስጥ የሚኖራቸውን አንፃራዊ ስፍራ፣ ተሰሚነትና ተፅኖ ፈጣሪነት 

ይወስናሉ። ይህን የመሰሉ መዛነፎችን የማስቀረት እንቅስቃሴ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በተለያዩ መስኮች 

የተፋፋመ ሲሆን የከፍተኛ ትምህርት ስርዓትን ከቅኝ አገዛዝ አስተሳሰብ የማላቀቅ እንቅስቃሴዎችና 

“የጥቁሮች ህይወት ዋጋ አለው” የሚባለው ንቅናቄ ተጠቃሾች ናቸው። 

በቅርብ ጊዜ የተጀመሩ “የተመጣጣኝ ትብብሮች” እንቅስቃሴ ተጨማሪ የውይይትና የመማማሪያ 

እይታዎች እንዲኖሩ ቢያስችሉም በራሳቸው ግን በቂ አይደሉም። አንደ ፔሪቮሊ አፍሪካ ምርምር ማዕከል 

(ፔአምማ) እይታ ከላይ የተገለፁትን የኃይል መበላለጥና መዛነፎች ለማስቀረት የአፍካዉያንና 

ተቀማጭነታቸውን በአፍሪካ ያደረጉ ምሁራንና ማዕከላት ያላቸውን እይታና አስተሳሰብ ጎልቶ እንዲወጣ 

ማድረግ የግድ አስፈላጊ ነው።  

የበይነ መረብ የውይይትና የሃሳብ መቀያየሪያ መድረክ 

ለዚህም እንዲረዳ ፔአምማ በበየነ መረብ ላይ የተመሰረት የሃሳብ መለዋወጫ፣ የሙግትና የምሁራዊ 

ውይይቶች መድረክ ማዘጋጀት አስቧል። በዚህ መድረክ ላይ አፍሪካውያን ምሁራንና ተቀማጭነታቸውን 

 
2 ለምሳሌ የአሜሪካ የልማት ተራድዖ ድርጅት፣ የዩናይትድ ኪንግደም የምርምር ድርጅር፣ የካናዳ ዓለም አቀፍ የልማት ድርጅት፣ የስዊድን ዓለም 
አቀፍ የልማት ድርጅት፣ ዓለም አቀፍ የልማት ምርምር ማዕከል ፣ የባለብዙ ትብብር ድርጅቶች (የዓለም ባንክ፣ የተባበሩት መንግስታት 
ድርጅት፣ የአውሮፓ ህብረት) ፣ የግል በጎአድራጎት ድርጅቶች (የጌት ፋውንዴሽን፣ የፎርድ ፋውንዴሽን፣ የማክአርተር ፋውንዴሽን) 
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በአፍሪካ ያደረጉ ምሁራንና ማዕከላት፣ የምርምር መሪዎችና ተማሪዎች በምዕራቡ ዓለም ከሚገኙ 

ተመራማሪዎችና የምርምር ማዕከላት ጋር ከዚህ በፊት ስለነበራቸውና በአሁን ሰዓት ስላላቸው በሁሉም 

የትምህርት ዘርፎች ስላሉ የምርምርና ጥናት ትብብር ሂደቶች እይታቸውን፣ ልምዳቸውንና 

ትዝብታቸው እንዲያካፍሉ እንጋብዛለን። 

በዚህ የበየነ መረብ መድረክ ላይ የጥናትና ምርምር ትብብሮችን የተመለከቱ የትኛውንም አይነት 

ምልከታዎች፣ ስለትብብር አይነቶች፣ መገለጫዎችና ሂደቶትች  ስላላቸው ተፅዕኖዎች፣ የኃይል ሚዛን 

መበላለጥን የሚያሳዩ ልምድና አጋጣሚዎችን የሚያነሱ ፅሁፎችን እናበረታታለን። በተጨማሪም 

ጥናትና ምርምርን በተመለከተ ስላሉ ትብብሮች ሊቀየሩ የሚገባቸው ነገሮች፣ እንዴትና በምንአይነት 

መልኩ የኃይል መዛነፎች ሊቀየሩ እንደሚገባ (በግለሰብ፣ በፖሊሲና በተቋማት ደረጃ)፣ የተጀመሩና 

በትግበራ ላይ ያሉ ተስፋ ሰጪ አካሄዶችና አሰራሮችን በመለከተ ያሉ ሃሳቦችና መሰል ጉዳዮች እንዲነሱ 

እንፈልጋለን።  

በአጠቃላይ የውይይት ሃሳቦቹ ከዚህ በታች የተዘረዘሩትን አንድና ከዚያም በላይ ጉዳዮችን ሊዳስሱ 

ይችላሉ፤ 

 

፩) የጥናትና ምርምርን ፍሬነገር፣ ዋና አትኩሮትና አበርክቶት የመወሰን ሂደት፣ 

፪) የልማት እይታ አቅጣጫ በተለይም ከምዕራባውያን ወደአፍሪካ የሚያማትረው ባለ አንድ 

አቅጣጫ እይታ፣ የጋራ ተግዳሮቶች ላይ የማተኮር እድልና ፣ የእይታ እቅጣጫውን በተቃራኒው 

የምዕራባውያን ተግዳሮት ላይ ስለማድረግ፣  

፫) የምርምር ሃሳቦችን በማመንጨት ደረጃ ስላሉ የሚና እና የኃላፊነት መከፋፈል ሂደቶች፣ 

፬) የንድፈ ሃሳብ፣ ፅንሰ ሃሳብና የምርምር አካሄዶችን የመምረጥ ሂደቶችን በተመለከተ፣ 

፭) የምርምር አጋዦችና ተባባሪዎችን የመምረጥ ሂደት፣ 

፮) የገንዘብና ምርምርን የተመለከተ ሀብት አመዳደብ፣ 

፯) ጥናትና ምርምር ሰለሚካሄድባቸው ቦታዎችና ስለተሳታፊዎች ምርጫ፣ 

፰) የምርምር ማካሄጃ መሳሪያዎችና ቁሳቁስ አቅርቦትና አጠቃቀም፣ 

፱) ስለ መረጃ ትንተናና ጥናታዊ ውጤቶችን በመፃፍ ረገድ ስለሚደረጉ ውሳኔዎችና አካሄዶች፣ 

፲)  ህትመትን የተመለከቱ ጥያቄዎች (የደራሲነት ዋጋ፣ የመፅሄቶችና የአሳታሚዎች ምርጫ)፣ 

፩ ፩) የጥናትና ምርምር ውጤቶችን በማሰራጨት ረገድና ስለቋንቋ አጠቃቀም ያሉ አካሄዶች፣ 

፩ ፪)  በዓውደ ጥናቶች፣ ጉባዔዎችና ሳይንሳዊ መድረኩች ላይ ስለሚኖር ንቁ ተሳታፊነት፣ 

 

ፔሪቮሊ አፍሪካ ምርምር ማዕከል (ፔአምማ)  ይህንን የተሳትፎ ጥሪ በተለያዩ የአፍሪካ ቋንቋዎች 

ማዘጋጀት ከቅኝ ግዛት ዘመን ጋር በተያያዘ ቋንቋዎች ላይ ያሉትን አሉታዊ አሻራዎች ከመቅረፍ አንፃር 

የራሱን አስተዋፅኦ ያደርጋል ብሎ ያምናል። ነገር ግን በሁሉም የአፍሪካ ቋንቋዎች ፅሁፎችን መቀበልና 
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ማስተናገድ ከገንዘብና ከአፈፃፀም አንፃር በጣም ፈታኝ ነው። ለዚህ ተግዳሮት መፍትሄ ለማግኝት 

የራሳችንን አቅም እየገነባን ለጊዜው ግን ፅሁፎችን መቀበል የምንችለው በእንግሊዘኛና በፈረንሳይኛ 

ብቻ ነው። 

የተሳትፎ ፅሁፎች ከስምንት መቶ እስከ አንድ ሺህ ሁለት መቶ ቃላት ድረስ ቢሆኑ ይመረጣል። በዚህ 

የበይነ መረብ ውይይት ላይ መሳተፍ የሚፈልጉ ሰዎች ጦማር፣ ትዝብት ወይም የእይታ ማካፈያ 

ፅሆፎችን በ parc-conversations@bristol.ac.uk  አድራሻ መላክ የሚችሉ ሲሆን ተጨማሪ መረጃና 

ማብራሪያ ካስፈለገ ከዶ/ር ኢዮብ ባልቻ ገብረማርያም በ e.b.gebremariam@bristol.ac.uk  ማግኘት 

ይቻላል። 

mailto:parc-conversations@bristol.ac.uk
mailto:e.b.gebremariam@bristol.ac.uk

