
 

1. ኣብዚ ናይ ተሳትፎ ፃዋዒት ምዕራብያውን ዝብል ናይ ትግርኛ ኣገላልፃ ዋላኳ እንተተጠቀምና ብ ኣብዝሓ ኣብ 
ትቅሚ ዝውዕል ኣገላልፃ ግን ሰሜንዊ ዓለም (Global North) ዝብል ድርብ ቃል እዩ። ይኹን እምበር 
ክልቲኦም ኣገላልፃታት ነናይ ባዕሎም ውሱንነት ኣለዎም። ብክልቲኦም ሓሳባዊ ምድባት ክግለፅ ዝተለየ 
ኣብዝሓለፉ 500 ዓመታት ግዝኣታታት ወሪርካ ብምሓዝ፣ ብ ስርዓት ንግዲ ባርያ፣ ብባዕዳዊ መግዛእቲ፣ ኣብ 
ዝሓለፉ ኣርብዓ ዓመታት ከዓ ብኣተሓሳስባታት ኒዮሊብራልዝም ከም ፖለቲካዊ፣ባህላዊ፣ ቴክኖሎጂያዊን 
ገንዘባዊ ልዕልነትን ዘልዎም ክፋላት ዓለምና ዘካተተ እዩ። 

 
 
 
 
 

 
ናይ ተሳትፎ ፃዋዒት 

  
ምቕናይ ሓዪሊ ሚዛን ትሕብብር ምዕራብያውንን ኣፍሪካውያንን ኣብ ዘርፊ ፅንዓትን ምርምርን   

 
ማእኸል ምርምር ፔሪቮሊ ኣፍሪካ (ማምፔኣ) ከም ኣቆፃፅራ ኣውሮፓውያን ኣብ ጥሪ 2020 ብ ድጋፍ ገንዘብ ፔሪቮሊ 
ፋውንዴሽን ዝተመስረተ እዩ። እቲ ማእኸል ብሪስቶል ዩኒቨርሲቲ ዝተፈላለዩ ናይ ፅንዓት ዘርፍታት ብምጥማር ናይ 
ፅንዓትን ምርምርን ትሕብብራት ኣብ ናይ ኣፍሪካ ኣህጉራዊ ናይ ለውጢ ውጥናት ፅቡቕ ተፅዕኖ ንክህልዎም ናይ ባዕሉ 
እጃም ንኽዋፃእ ይደሊይ እዩ። ማምፔኣ ቀንዲ ዓላማኡ ኣብ መንጎ ኣፍሪካን ምዕራባዊ ዓለምን ብኣንፃር ትሕብብር ፅንዓትን 
ምርምርን ዘሎ ዘርፈ ብዙሕ ምዝባዕን ምብልላፅ ሓይሊን ፀንቂቕኻ ንምርዳእን ንምትራፍን ዘኽእሉ ተግባራት ንምፍፃም 
ግይሩ ኣሎ። በዚ ስራሕቱ ኣብ ኣፍሪካ ዘለዉ ተዋሳእቲ ፅንዓትን ምርምርን ዘለዎም ኣመለኻኽታን ኣተሓሳስባን ማእኸላዊ 
ቦታ ንክሕዙ ይገብር። 
  
ናይዚ ፃዋዒት ዕላማ ኣብ መንጎ ኣፍሪካውያንን ኣብ ኣፍሪካ ዝቕመጡ ምሁራት፣ ተመራመርቲ፣ ናይ ምርምር 
ኣተሓበብርቲን ተምሃሮን ምስ ኣብ ምዕራባዊ ዓለም ዘለው ተመራመርትን ናይ ምርምር ተቕዋማትን ኮነ ዩኒቨርቲታትን 
ዘለዎምን ዝነበሮምን ናይ ስራሕ ርክብ ባህሪ፣ ናይ ሓይሊ ሚዛን፣ ኣብ ኸይዲ ምርምር ካብ መፈልምታ እስካብ መፈፅታ 
ዘለው ዝተፈላለዩ ኣካይዳታት ሓሳብ ንክለዋወጡን ክትዕ ዘልዕሉ ፅሑፋት ንክርከቡን እዩ።   
 
ድሕረ ባይታ 

 
ናይ ፅንዓትን ምርምርን  ተግባራትን ናይ ፍልጠት ውፅኢታትን ናይ ምሕታም ተግባራት ካብ ኣብቶም ኣካይዳታት ውሽጢ 
ተሳትፍቲ ዝኾኑ ተዋሳእቲን ዘሎ ናይ ሓይሊ ሚዛን ተፅዕኖ ወፃኢ ኣይኮኑን። ናይ ምርምር ሓሳባት ካብ ምጥንሳሶም 
ጀሚሩ፣ ናይ ፅንሰ ሓሳብ ህንፀት፣ ናይ  መረዳእታ ምእክብን ምትንታንን፣ ናይ ሕትመትን ስርጭትን ከምኡውን ኣብ 
ውፅኢት ፅንዓትን ምርምርን ክህልዎ ዝኽእል ተበፃሕነት ኣብ ሕድሕድ ብርኪ ዘለዉ ዝተፈላለየ ዓይነት ናይ ሓይሊ ዓቕሚ 
ብዘለዎም ተዋሳእቲ ዝተመልአ እዩ። ኣብ ኣፍሪካ ውሽጢ ዘሎ ሓፈሻዊ ናይ ፅንዓትን ምርምርን ኣካይዳን ናይ ፍልጠት 
ውፅኢት ምስንዳእ ስራሕን ብፍላይ ኣብ እዋን ባዕዳዊ መግዛእቲ ብዝነበሩ ኩነታት ዝፈጠሩዎ ዓሸራ ፅዕንቶ ውሽጢ እዩ።  
 
ኣብ ናይ ቀደም ባዕዳዊ መግዛእቲ ሃገራት ዝርከቡ ዩኒቨርቲታት፣ ናይ ምርምር ማእኸላትን መንግስታዊ ትካላት ኣብ ኣፍሪካ 
ውሽጢ ዝካየዱን ስለ ኣፍሪካ ዝግበሩን ፅንዓትን ምርምርን ዓብይ እጃም ኣለዎም። ብተፃራሪኡ ከዓ ኣፍሪካውያንን ናይ 
ኣፍሪካውያን ናይ ፍልጠት ማእኸላት ስለ ምዕራባውያን ሃገራት ኣብ ዝግበሩ ናይ ፅንዓትን ምርምርን ኣካይዳታት ዘለዋም 
ተሳትፎን እጃምን ግን ብጣዕሚ ንእሽተይ እዩ። ኣብ ውሽጢ ኣፍሪካ ዝግበሩ ስራሕቲ ፅንዓትን ምርምርን ኩሎም ክበሃል 
ብዘኽእል መጠን ኣብታ ኣህጉር ብዘለዉ ምሁራት፣ ላዕለዎት ናይ ትምህርቲ ትካላትን ናይ ምርምር ማእኸላትን ምስ 
ብምዕራብያውን ብዝግበር ምትሕባብር፣ ምቅንጃውን ምትሕግጋዝን ዝፍፀሙ እዮም። 
 
ኣብዚኦም ዝኣመሰሉ ናይ ምቅንጃው፣ ምትሕብባርን ምትሕግጋዝን ስራሕቲ ውሽጢ ዝርክቡ ርክባት ዘይ ምምጥጣን 
ሓይሊ ርክብ ክረአ ይክእል። ንኣብነት መብዛሕቲኦም ስራሕቲ ፅንዓትን ምርምርን ናይ ገንዘብን ካሊእ ዓይነት ናይ ሞያ 
ድጋፍ ካብ ምዕራብያውን እንትኸውን እቲ ድጋፍ ብ ውልቀ ሰብ፣ ብኽልታዊ ውይ ካብኡ ብዕሊ ገበርቲ ሰናይ ትካላት 
ክሽፈን ይኸእል። ናይ ምዕራብያውን ፍልፍል ኣታዊ  ካብ ምዃን ሓሊፎም ናይ ባዕሎም ድልየት ንክፍፅሙ ብፍላይ ከዓ 
ኣብ ክንዲ ዘላቒ መፍትሒታት ጊዚያዊ ጉዳይት  ትኹረት ክገብሩ ይረኣይ። ብኣብዝሓ ሓላፍነት ምምሕዳር ድጋፋት 
ምርምር ኮነ ምምንጫውን ምምርሕን ምኽሪ ሓሳባት ብምዕራባውይን ናይ ፅንዓትን ምርምርን ትካላት ዝተትሓዙ እዮም። 
እዞም ኣብ ገንዘብን ናይ ኣፍፃፅማ ደረጃ ዝረኣዩ ልዕልነታት ብኣብዝሓ ግዘ ምስ ልዕልነት ስነፍልጠት ዝተተሓሓዙ እዮም። 
ብዙሕ ግዘ ንኣፍሪካ ዝምልከቱ ስራሕት ፅንዓትን ዝካየዱ ብ ቋንቋ ምዕራባውያን እንትኸውን ናይ ምዕራባውያን 
ማሕበራዊ፣ ታሪካዊን ፖሎቲካዊን መሰረት ዝገበሩ ፅንሰ ሓሳባትን ንድፍ ሓሳባትን ክሕዙ ይረአይ። ኣፍሪካ ብቆል ዝኾኑ 
ስነፍልጠታትን ቋንቋታትን  ንስራሕቲ ፅንዓትን ምርምርን ኾነ ውፅኢት ምርምር ኣብ ምስርጫው ጥቕሚ ዝውዕልሉ 
ኣሰራርሓ ብጣዕሚ ዝተወሰነ እዩ።  

https://parc.bristol.ac.uk/
https://parc.bristol.ac.uk/


 

2. ንኣብነት ትካል ተራድኦ ኣሜሪካ፣ ትካል ምርምር ዩናይትድ ኪንግደም  ፣ ትካል ዓለም ለኸ ልምዓት ካናዳ፣ ትካል ዓለም 
ለኸ ልምዓት ስዊድን፣ ፣ ናይ ብዙህ ሃገራት ትሕብብር ትካላት (ባንኪ ዓለም፣ ውድብ ሕቡራት መንግስታት፣ ሕብረት 
ኣውሮፓ)፣ ናይ ውልቀ ገበርቲ ሰናይ ትካላት (ናይ ጌት ፋውንዴሽን፣ ናይ ፎርድ ፋውንዴሽን፣ ናይ ማክ ኣርተር 
ፋውንዴሽን) 

 
ከም እዚኦም ዝኣመሰሉ ናይ ገንዘብን ናይ ኣፍፃፅማ ጉዳያትን ዘፍጥርዎ ናይ ሓይሊ ዘይምምጥጣናት ኣብ መንጎ 
ኣፍሪካውያንን ምዕራባውያንን ምሁራትን ትካላት ምርምርን ዘለው ርክባት ኣሉታዊ ተፅዕኖ የሕድሩ። እዚኦም ኣሉታዊ 
ፅዕንቶታት ከዓ ብወገኖም ኣፍሪካውያን ኣብ ዓለምለኻዊ ምህዳር ሳይንስን ምርምርን ውሽጢ ዘለዎም ዕቕሚ፣ ተሰማዕነትን 
ምፍጣር ተፅዕኖን ይግድቡ። ነዚኦም ዝኣመሰሉ ምዝናፋት ንምቕራፍ ኣብ ቀረባ እዋን ዝተፍላለዩ ቀስቓሳት ክካየዱ 
ዝጀመሩ እንትኸዉን ምልቓቕ ላዕለዎት ትምህርቲ ትካላት ካብ ኣተሓሳስባታት ባዕዳዊ መግዛእቲን ፡ናይ ፀሊም ህይወት 
ዋጋ ኣለዎ፡ ዝብሉ ምንቅስቓሳት ከም ኣብነት ክጥቀሱ ይኽእሉ። 
 
ኣብ ቀረባ እዋን ዝተጀመሩ ከም ፡ዝተመጣጠኑ ምትሕብብራት፡ ዝበሉ ምንቅስቓሳት ተወሳኺ ምይይጥን ናይ መምሀሪ 
ኣረኣእያታትን ንክህልዉ ዋላኳ እንትኽኣሉ እኹል ግን ኣይኮኑን። ከም ኣረኣእያ ማእኸል ምርምር ፔሪቮሊ ኣፍሪካ 
(ማምፔኣ) ቶም ኣብ ላዕሊ ዝተጠቐሱ ናይ ሓይሊ ሚዛን ምብልላፃትን ምዝናፋትን ንምትራፍ ኣፍሪካውያንን ኣብ ኣፍሪካ 
ዝቕመጡ ምሁራትን ትካላትን ዘለዎም ኣረኣእያን ኣተሓሳስባን ጎሊሁ ክወፅእ ምግባር ናይ ግድን ኣድላዪ እዩ።  
 
ብመረበብ ዝተሓገዘ መድረኽ ምይይጥን ልውውጥ ሓሳብን 

 
ነዚ ንክሕግዝ ፔኣምማ ብመረበብ ኢንተርኔት ዝተመስረተ ናይ ሓሳብ መለዋወጢ፣ ናይ ክትዕን ምሁራዊ ምይይጥ 
መድረኽ ንምድላው ዓሊሙ ኣሎ። ኣብዚ መድረኽ እዚ ኣፍሪካውያን ምሁራትን ኣብ ኣፍሪካ ዝቕመጡ ምሁራትን 
ትካላትን፣ ሓለፍቲ ምርምርን ትምሃሮን ምስ ኣብ ምዕራባዊ ዓለም ዝርከቡ ተመራመርቲን ናይ ምርምር ማእኸላትን ኣብ 
ኩሉ ዘርፊ ምርምርን ፅንዓትን ዝነበሮምን ሐዚ ዘለዎምን ርክብን ስራሕቲ ትሕብብርን ኣመልኪቶም 
ርእይቶኦም፣ልምዶምን ትዕዝብቶምን ንኸካፍሉ ንዕድም።  
 
ኣብዚ መድረኽ እዚ ኣብ ምትሕብባራት ፅንዓትን ምርምርን ዘድህቡ ምልክታታት፣ ብዛዕባ ዓይነታት ትሕብብር፣ 
መግለፂታትን ኣከያይዳታትን ዘለዎም ተፅዕኖታት፣ ምብልላፅ ሕይሊ ሚዛን ዘርእዩ ልምድታትን ኣጋጣሚታትን ዘውስኡ 
ፅሑፋትን ነበረታትዕ። ብተወሳኺ ኣብ ከይዲ ትሕብብር ፅንዓትን ምርምርን ክቕየሩ ዘለዎም ነገራት፣ እቲ ሕይሊ ምዝናፍ 
ከመይን፣ ብከመይ ዓይነት ምልክዑ (ብግለሰብ፣ ብፖሊሲን ብትካላት ደረጃን)ክቕየሩ ከምዝግባእ፣ ከምኡውን ዝተጀመሩን 
ኣብ ትግበራ ዘለዉ ተስፋ ወሃብቲ ኣከያይዳታትን ኣሰራርሓታትን ዝምልከቱ ሓሳባትን ዝኣመሳሰሉን ጉዳያትን ንክለዓሉ 
ንደልይ።  
ብሓፈሻ እቶም ናይ ምይይጥ ሓሳባት ካብዚ ብታሕቲ ካብ ዝተዘርዘሩ ሓደ ውይ ካብኡ ብላዕሊ ጉዳያት ክድህስሱ 
ይኽእሉ።  
 

፩)ናይ ፅንዓትን ምርምርን ፍረነገር፣ ቀንዲ ኣድህቦን ኣበርክቶን ዝውሰን ኣከያይዳ 
፪)ናይ ልምዓት ኣረኣእያ ኣንፈት ብፍላይ ክዓ ምስ ካብ ምዕራባውያን ናብ ኣፍሪካ ዘነፃፅር በዓል ሕደ ኣንፈት 
ርእይቶ፣ ኣብ ናይ ሓባራዊ ማሕለኾታት ናይ ምድሃብ ዕድልን፣ ናይ ኣረኣእያ ኣንፈቶም ብተፃራሪኡ ኣብ ናይ 
ምዕራባውያን ጉድለታትን ድኽመታትን ምድሃብ 
፫) ኣብ ደረጃ ምምንጫው ሓሳባት ምርምር ዘለው  ኣከያይዳታት ምክፍፋል ሓላፍነትን እጃምን 
፬)ብዛዕባ ምምራፅ ንድፈ ሓሳብ፣ ፅንሰ ሓሳብን ናይ ምርምርም ኣከያይዳታትን ዝተመልክተ 
፭) ከይዲ ምምራፅ ሓገዝቲ ምርምርን ተሓባበርቲን  
፮) ኣብ ኣመዳድባ ገንዘብን ሃፍቲን ምርምር ዝተመልከተ 
፯) መረፃ ፅንዓትን ምርምርን ዝካየደሎም ቦታታትን ተሳተፍቲ ኣካላትን 
፰) ኣጠቓቕማ ኣቕርቦት ምርምር ዝካየደሎም መሳረሒታትን ቁሳቑስን  
፱) መረዳእታ ኣብ ምትንታንን ምፅሓፍ ፅንዓታዊ ውፅኢታትን ኣመልኪቶም ዝግበሩ ውሳነታትን ኣከያይዳታትን 
፲)ብዛዕባ ሕትመት ዝምልከቱ ሕቶታት (ናይ ደራሳይነት ዋጋ፣ ናይ መፅሄታትን ኣሐተምቲን መረፃ) 
፩፩)ናይ ፅንዓትን ምርምርን ውፅኢታት ኣብ ምስርጫው መዳይን ምስ ኣጠቓቕማ ቋንቋን ዘለው ኣከያይዳታትን  
፩፪) ኣብ ዓውደ ፅንዓታት፣ ጉባኤታትን ሳይንሳዊ መድረኻትን ዝ ህሉ ንቑሕ ተሳትፎ 
 

ማእኸል ምርምር ፔሪቮሊ ኣፍሪካ (ማምፔኣ) ነዚ ናይ ተሳትፎ ፃውዒት ብዝተፍላለዩ ኣፍሪካውያን ቋንቋታት ብምድላው 
ምስ ዘበን ባዕዳዊ መግዛእቲ ዝተተሓሓዙ ኣሉታዊ ዓሸራታት ካብ ምቕራፍ ኣንፃር ናይ ባዕሉ ኣስተዋፅኦ ከም ዝገብር 
ይኣምን። ይኩን እምበር ብኩሎም ናይ ኣፍሪካ ቋንቋታት ፅሑፋት ምትእንጋድ ብኣንፃር ገንዘብን ኣፈፃፅማን ኣዝዩ ፈታኒ 
እዩ። ነዚ ማሕለኾ መፍትሒ ንምርካብ ናይ ባዕልና ዓቕሚ ኣናሃነፅና ንግዚኡ ግን ክንቕብሎም ንኽእል ቋንቋታት ብ 
ኢንግሊዝኛን ፈንሳይኛን ጥራሕ እዩ።  



 

 

 
ናይ ተሳትፎ ፅሑፋት ካብ ሸሞንተ ሚእቲ እስካብ ሓደ ሽሕን ክልተ ሚእቲን ቓላት እንተዝኾኑ ይምረፅ። ኣብዚ ምይይጥ 
መድርኽ ክሳተፉ ንዝደልዩ ሰባት ትዕዝብቲ ብዚ ኣድራሻ እዚ parc-conversations@bristol.ac.uk ምልኣኽ ዝክኣል 
እንትኸውን ተወሳኺ መርዳእታን መብራህረሂን እንተድልዩ ን ድ/ር ኢዮብ ባልቻ ገብረማርያም ብ 

e.b.gebremariam@bristol.ac.uk ምርካብ ይከኣል። 
 

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

