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ብኢንስቲትዩት መፅናዕትን ምርምርን ፖሊሲ ትግራይ (ኢመምፖት) 

ንመራኸብቲ ሓፋሽ ዝተወሃበ ፈላማይ ስሩዕ ጋዜጣዊ መግለፂ 

ኢንስቲትዩት መፅናዕትን ምርምርን ፖሊሲ ትግራይ (ኢመምፖት) መቐለ 19 ሓምለ 

2012፤ ኢመምፖት ብዕለት 19 ሓምለ 2012 ንኩሎም መንግስታውን ዘይመንግስታውን 

መራኸብቲ ሓፋሽ ትግራይ ኣብ ዝተዓዯምሉ መዴረኽ ሕሉፋት ፍፃመታት ስራሕን 

ቀፀልቲ መፅናዕትታትን ምርምራትን ፖሊሲ እቲ ትካልን መሰረት ገይሩ ፈላማይ ስሩዕ 

ጋዜጣዊ መግለፂ (press conference) ሂቡ፡፡ ነቲ ብኢመምፖት ዝተውሃበ ጋዜጣዊ 

መግለፂ ሽደሽተ መራኸብቲ ሓፋሽ ሽፋን ዝሃብዎ እንትኾኑ፤ ቀንዱ ዕላምኡ ዴማ 

ኢመምፖት ካብ ዝምስረት ጀሚሩ ክሳብ ሕዚ ዝፈፀሞም፣ ዝዓሞም ዘሎን ዝተለሞምን 

ስራሕቲ ንይግበአኒ በሃልቲ ንምፍላጥን ንምሕባርን ዝዓለመ እዩ፡፡  

ዕላማ ናይዚ ፅሑፍ እዚ እቲ ጋዜጣዊ መግለፂ ብመን ተዋሂቡ፣ ከመይ ነይሩ፣ እንታይ 

መልእኽትታት ተመሓላሊፎም፣ ዝተልዓሉ ሕቶታትን ዝተወሃቡ መብርህታትን ሓፈሻውን 

ህልውን ኩነታት ኢመምፖት እንታይ ይመስልን ፀሚቑ ዝዴህስስን ሓዯ ኣካል ምፍላጥ 

ኢመምፖት ገይርካ ንምቕራብ ዝተሓሰበን እዩ፡፡   

እቲ ጋዜጣዊ መግለፂ ኣብ ሰለስተ ክፋላት ተመቒሉ ዝተዋሃበ እንትኾን፤  

(1) ኣመሰራርታ፣ ራእይን ልኡኽን፣  ዝተሰርሑ መፅናዕትታትን ምርምራትን ፖሊሲ፣ 

ምስ ኣብያተ-ዕዮ ዘለዎ ርክብ፣ ዘጋጥሙ ፀገማትን ዝወሃቡ መፍትሕታትን ቀፀልቲ 

ክፍፀሙ ዝተሓንፀፁ ምርምራትን መፅናዕትታትን ፖሊሲ ኢመምፖት ዝምልከት 

ብዋና ዲይሬክተር እቲ ትካል ፍሰሃ ሃፍተ-ፅዮን (ድ/ር) ገለፃ ተገይሩ እዩ፡፡  

(2) ምኽትል ዋና ዲይሬክተር መፅናዕትን ምርምርን እቲ ትካል ኣብርሃ ኪሮስ (ድ/ር) 

ብወገኖም ክሳብ ሕዚ ዝተሳለጡ ምርምራትን መፅናዕትታትን ፖሊሲን ንቐፃሊ 

ዝተትሓዙ ትልምታትን ብዝርዝር ኣቕሪቦም እዮም፡፡  

(3) ብወገን ምሕዯራ እቲ ትካል ዴማ ምሓዝ ትካላዊ ቅርፂ፣ ግልፅነትን ስርዓትን ቁፃር 

ሰራሕተኛታት፣ ብንዋትን ሓይሊ ሰብን በፂሕዎ ዘሎ ብርክን፣ ኣብ ስራሕ ዝወዓሉ 

መምርሕታት ካልኦት ዛዕባታትን ብኣይተ ግርማይ ሃይሉ (ተወካሊ ምኽትል ዋና 

ዲይሬክተር ምሕዯራ) ቀሪቡ እዩ፡፡  
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ከም ኢንስቲትዩት ኣበይ ንርከብ? 

ዋና ዲይሬክተር ኢመምፖት ፍሰሃ ሃፍተ-ፅዮን (ድ/ር)፤ እቲ ኢንስቲትዩት ንምጥያሽ 

ብዙሓት ስራሕቲ ተወጊኖም እዮም፡፡ ብመሰረት እዚ መፅናዕትን ምርምርን ፖሊስታት 

ንምክያዴ ፈለማ ምሁራዊ ዓቕሚ ትግራይ ንምዕባለ ትግራይ ንምውዓል ፍልጠት መሰረት 

ዝገበረ ስራሕ ክስራሕ ውሽጣውን ግዲማውን ምርዴዲእ ተገይሩ እዩ፡፡ ቀፂሉ ኣጠቓቕማ 

ፍልጠት ንልምዓት ብዘጎልብት መልክዕ ዘኽይዴ ዴልደል ትካል ንምህናፅ፣ ንትግራይ 

ብፍልጠቱ ክሕግዝ ንዝዯሊ ኩሉ ጥጡሕ ባይታ ተመቻችዩ ብናይ ውሽጢ ዓቕምን 

ወለንታውያንን መፅናዕትታትን ምርምራትን ፖሊሲ ምክያዴ ተጀሚሩ እዩ፡፡ እቶም 

ዝካየደ መፅናዕትታትን ምርምራትን ፖሊሲ ንጠለብ መንግስትን መሓዉራቱን፣ በቲ 

ኢንስቲትዩትን ተመራመርትን ዝተኣመነሎም ዘካትቱ እዮም፡፡ ብመሰረት እዚ ኣብ በጀት 

ዓመት 2011 (እቲ ትካል ዝተጣየሸሉ ዓመት) ኣብ 12 ዘፈራት /ሴክተራት/፣ ኣብ በጀት 

ዓመት 2012 ዴማ ኣብ 14 ዘፈራት ዘትኮሩ ምኽረ-ሓሳባት ፖሊሲ ቀሪቦም እዮም፡፡ ካብዚ 

ብተወሳኺ ትልሚ ነዊሕ እዋን ትግራይ፣ ኢመምፖት ሓዊሱ ሰለስተ ኣብያተ-ዕዮ ብሓባር 

እንዲመርሕዎ፣ ኣብ ትግራይ ውሽጥን ወፃእን ዘለዉ 105 ምሁራት ወለታውያንን 

ኣወዲዴበኦምን (ጥምረት ዓለም ለኸ ምሁራት ተጋሩ /GSTS/) እንዲተሳተፍሉ ኣብ 

ምዴላው ይርከብ፡፡ ኣብዞም ዝሓለፉ ክልተ ዓመታት ነዞም መፅናዕትታትን ምርምራትን 

ፖሊሲ ዘጠናኽሩ፣ ዝምልከቶም ላዕለዎት ኣካላት (ሓንፀፅቲ ፖሊሲ ሓዊሱ) ተሳቲፎም 

ርእይቶ ዝሃብሎምን ጠቐምቲ እታወታት ዝተረኸብሎምን 29 መዴረኻትን ዓውዯ-

መፅናዕታትን እውን ተሳሊጦም እዮም፡፡    

ፍሰሃ ሃፍተ-ፅዮን (ዶ/ር) ጋዜጣዊ መግለፂ እንዳሃቡ [ኢመምፖት-ርክብ ህዝቢ፣ሓምለ 2012] 
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ክንፊ ምርምር ኢመምፖት ዘለዎ ብርኪ 

ምኽትል ዋና ዲይሬክተር መፅናዕትን ምርምርን ኣብርሃ ኪሮስ (ድ/ር)፤ ክንፊ ምርምር 

ኢመምፖት ኣብ ኣርባዕተ ዘፈራት (ዘፈር ቁጠባ - ዓውዱ ምምራት (manufacturing)፣ 

ምዝማን ሕርሻ፣ ኩነታት ምኽታምን ቱሪዝምን፤ ዘፈር ቴክኖሎጂ - ዓውዱ ቴሓር፣ ፀዓት፣ 

ዕዯናን ስነ-ምህዲርን፤ ዘፈር ሰናይ ምምሕዲርን ዱሞክራስን - ዓውዱ ፌዳራሊዝምን ሕገ-

መንግስታውነትን፣ ህዝባዊ ግልጋሎት፣ ከባብያውን ዓለማውን ፖለቲካንን መራኸብቲ 

ሓፋሽን፤ ዘፈር ማሕበራዊ - ዓውዱ ትምህርቲ፣ ጥዕናን ህንፀት መናእሰይን መሰላት 

ንጉደኣት ዝተጋለፁ ኣባላት ማሕበረ-ሰብን) መሰረት ገይሩ መፅናዕትታትን ምርምራትን 

ፖሊሲ ዘሳልጥ ክፍሊ እቲ ኢንስቲትዩት እዩ፡፡  

ኣብቲ ዘሎ ነባራዊ ኩነታት ምርምርን መፅናዕትን ፖሊሲ ዘካይዴ ብቑዕ በዓል ሞያ በቲ 

ዝዴለ ቁፅሪ ምርካብ ፈታኒ እዩ፡፡ ኣብ ዯንቢ እቲ ኢንስቲትዩት ዝተቐመጡ ናይዚ ዘበን 

ምርምርን መፅናዕትን ፖሊሲ ዝጠልቦም መመልመሊ ረቛሒታት ሓሊፎም ኣብ 

ኢመምፖት ዝተቖፀሩ በዝሒ ተመራመርቲ ክሳብ ሕዚ 14 (ሸሞንተ ድክትሬት ዱግሪ (3ይ 

ዱግሪ)፣ ሽደሽተ ዴማ  ማስትሬት ዱግሪ (2ይ ዱግሪ) ዘለዎም) እንትኾኑ ኩሎም 

ብቐዋምነት ኣብ ምስራሕ ይርከቡ፡፡ እዚ ምስቲ ክልልናን በይታናን ዝጠልቦ በዝሒ 

ተመራማሪ እንትነፃፀር ኣዝዩ ውሑዴ ቁፅሪ እዩ፡፡ ይኹን’ምበር ኣብቶም ዝሓለፉ ክልተ 

በጀት ዓመታት ብዞም ውሑዲት ተመራመርቲ  ብርክት ዝበሉ ንትግራይን ህዝባን 

ዝጠቕሙ ስራሕቲ ተፈፂሞም እዮም፡፡ ብመሰረት እዚ ኣብ በጀት ዓመት 2011 ኣብቶም 

ኣርባዕተ ኣቐዱምና ዝጠቐስናዮም ዘፈራት ብሓፈሻ 11 መፅናዕትታት ፖሊሲ ተሳሊጦም 

እዮም፡፡ ነብሲ ወከፎም እንተሪእና ክዓ ኣብ ዘፈር ሰናይ ምምሕዲርን ዱሞክራስን (ስርዓት 

ፌዯራሊዝም ኢትዮጵያ ዘለዉዎ ፀገማትን መፍትሒኦምን፣ ኩነታት ዓቕሚ ኣብያተ-ምኽሪ 

ጣብያታት ትግራይ፣ መፅናዕቲ ህንፀት ልምዓታዊ ዳሞክራስያዊ መንግስቲ ዝጠልቦ 

መሓውር ህዝባዊ ግልጋሎት)፤ ኣብ ዘፈር ቁጠባ (ምርግጋፅ ቁጠባን ምንካይ ብኽነትን፣ 

ዘበናዊ ኩባንያ ሓረስቶት፣ ምጉልባት ብፅሒትን ተጠቃምነትን ትግራይ ኣብ ዓለም-ለኻዊ 

ንግዱ፣ ስርዓት መጓዓዝያን ህንፀትን)፤ ኣብ ዘፈር ቴክኖሎጂ (ኣጠቓቕማ ፀዓት)፤ ኣብ 

ዘፈር ማሕበራዊ (ምርግጋፅ ብሉፅነት መንግስታዊ ኣብያተ ትምህርቲ፣ ስርዓት ተሓታትነት 

ኣብ ትምህርቲ፣ ፖሊስን ሕግን ትምህርቲ፣ ፖሊስን ሕግን ኣብ ኣልኮላዊ መስተታት፣ 
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መዏወንቲ ዕፃትን መዘናግዕታትን) ዝኣመሰሉ መፅናዕትታት ተሳሊጦም፤ ዝበዝሑ 

ተዛዚሞም፣ ዝተረፉ ዴማ ኣብ ምውዲእ ብርኪ ይርከቡ፡፡ 

ኣብ ስራሕ ዘበን 2013፤ ኣብ ኩሎም ዘፈራት 25 ሓዯሽቲ መፅናዕትታትን ምርምራትን 

ፖሊሲ ንምክያዴ ተተሊሙ ተግባራዊ ስራሕ ተጀሚሩ ኣሎ፡፡ እዞም መፅናዕትታትን 

ምርምራትን ፖሊሲ ናይ ውሽጢ ተመራመርቲ ከከም ኣዴላይነቱ ምስ ወለንታውያን 

ምሁራት ተጋሩ ብሓባር ዘካይዴዎም ኮይኖም ኣብ ቀዲማይ፣ ካልኣይ፣ ሳልሳይን ራብዓይን 

ርባዕ ዓመት ተዛዚሞም ኩሎም መዲርግቲ ኣካላትን ዝምልከቶም ምሁራትን ኣብ 

ዝተረኸብሎም መዴረኻት ክቐርቡ እዮም፡፡  

ምምሕዲራዊ ዕዮታት ኢመምፖትን ፍፃመታቶምን  

ብኣይተ ግርማይ ሃይሉ (ተወካሊ ምኽትል ዋና ዲይሬክተር ምሕዯራ)፤ ብክንፊ ምሕዯራ 

ኢመምፖት ዝተሳለጡ ቀንዱ ዕማማት እቲ ትካል ስርዓትን ትካላዊ ቅርፅን  ከማልእ፣ 

ሕጋዊ ናይ ምርምር ትካል ኮይኑ ክሰርሕ ዘኽእሉ ኣዋጃት፣ ዯንቢታት፣ መምርሒታትን 

መስርሓትን ምውጋን ናብ ተግባራዊ ስራሕ ምእታውን እዩ፡፡ ተሳትፎን መሰልን 

ሰራሕተኛታት ዘረጋግፅ ትካላዊ ሕገ-ዯንቢ ኣብ ስራሕ ውዒሉ፤ ብተነፃፃሪ ዝተማለአ 

ብቕዓትን ፍልጠትን ዘለዎ ሓይሊ ሰብ (ብወገን ምርምርን ምምሕዲርን) ክህልው ተሰሪሑ 

እዩ፡፡  

እቲ ኢንስቲትዩት ናብ ሓፋሽ ብቐረባ ንምብፃሕ መርበብ ሓበሬታ (www.tips.gov.et) 

ከፊቱ ስራሕቱ እንዲላለየ ይርከብ፡፡ ኣብ ኣእምሮ ህዝቢ ብቐሊሉ ዝቕረፅ ግልፂ ኣርማ 

ኣብርሃ ኪሮስ (ዶ/ር) ኣብ እዋን ጋዜጣዊ መግለፂ [ኢመምፖት-ርክብ ህዝቢ፤ ሓምለ 2012] 
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ኣስሪሑ እውን ኣብ ጥቕሚ ውዒሉ ኣሎ፡፡ ኣብዚ ሕዚ እዋን ኢንስቲትዩት መፅናዕትን 

ምርምርን ፖሊስ ትግራይ 36 ሓይሊ ሰብ (21% ካብቲ ክህልዎ ዝዴለ ጠቕላላ ሰራሕተኛ) 

ዘመሓዴር ኮይኑ፣ ምስቲ ክህልዎ ይግባእ ተባሂሉ ዝሕሰብ በዝሒ ኣወዲዱርካ ብዙሕ ስራሕ 

ይተርፎ እዩ፡፡  

ኢመምፖት ዘጓነፍዎ ፀገማትን ዝተውሃቡ መፍትሕታትን 

ኣብ ምስላጥ ዕማማት መፅናዕትን ምርምርን ፖሊሲ ቀየዴቲ ፀገማት ከም ዘጋጠሙ 

ዘመልከቱ ፍሰሃ ሃፍተፅዮን (ድ/ር)፤ ካብቶም ቀንዱ ሓለኽቲ ፀገማት እቲ ምርምር ዝጠልቦ 

ብቑዕ ሓይሊ ሰብ ዘይምርካብ፣ ብቋንቋ ትግርኛ ምምርማርን መፅናዕትታት ምክያዴ 

ምፅጋምን፣ ምቁርራፅ ሓይሊ መብራህቲ፣ ኢንተርኔት፣ ክስተት ሕማም ቫይረስ ኮሮና 

(ኮቪዴ-19) ከምኡ ዴማ ኣብ ገለገለ ኣብያተ-ዕዮ በቲ ትካል ዝወሃብ ምኽረ-ሓሳብ ምቕባል 

ግን ናብ ተግባራዊ ለውጢ ዘይምእታው ተጠቀስቲ ተርእዮታት ምዃኖም ይገልፁ፡፡ 

ኢመምፖት ነቶም ፀገማት ኣሊኻ ስራሕቲ ብዕውት ኣገባብ ንምፍፃም ዝከኣለሉ ጥጡሕ 

ባይታ ንምፍጣር ምስ ዝምልከቶም ኣብያተ-ዕዮ ምርዴዲእ እንዲገበረ እዩ፡፡   

እጃም ኢመምፖት ኣብ ምክልኻል ሕማም ቫይረስ ኮሮና (ኮቪዴ-19) 

ሕማም ቫይረስ ኮሮና (ኮቪዴ-19) ዘንፀላለዎ ገዚፍ ሓዯጋ ኣብ ቅዴሜና ፀኒሑን ሕዚ 

እውን ኣሎን፡፡ ነዚ ሂወት ዯቂ ሰባት ዝበልዕ ሓዯጋ ኮቪዴ-19 ብሳይንሳዊ ትንታነ ኣቢልካ 

መከላኸሊ ምንዲይ የዴሊ፡፡ ኢንስቲትዩት መፅናዕትን ምርምርን ፖሊሲ ትግራይ ኮቪዴ-

19 ሃንዯበት ካብ ዝተኸሰተሉ እዋን ጀሚሩ ኣብ ስርዓት ቁጠባ፣ ፍትሕን ሰናይ 

ምምሕዲርን ከይዴታት ትምህርትን ኣመልኪቱ መመሓየሽቲ ምኽረ-ሓሳባት ንዝምልከቶም 

ኣካላት ኣቕሪቡ እዩ፡፡   

ቀፀልቲ ትኹረታት ኢንስቲትዩት መፅናዕትን ምርምርን ፖሊሲ ትግራይ 

ትልሚ ነዊሕ እዋን (25 ዓመታት) ትግራይ ተዲልዩ ንዝምልከቶ ኣካል ኣብ ቀረባ እዋን 

ክቐርብ እዩ፡፡ ርእይቶን ምኽረ-ሓሳብን ኩሎም ዝምልከቶም ኣካላት ምስተወሃበሉ ዴማ 

ኣብ ተግባር ክውዕል እዩ፡፡ ኢንስቲትዩት መፅናዕትን ምርምርን ፖሊሲ ትግራይ እውን 

ነቲ ትልሚ ነዊሕ እዋን ትግራይ መሰረት ዝገበረ ትካላዊ ትልሚ ነዊሕ ዘበን ምዴላው 

ኣካል ቀፃሊ ትኹረቱ እዩ፡፡ ኣብዚ ትካላዊ ተልሚ እዚ ብምዴራኽ ምስ ተመሳሰልቲ 
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ሃገራውን ዓለምለኻውን ማእኸላትን ትካላትን ምርምርን ቀረፃን ፖሊሲ ዘሎ ርክብ 

ንምጥንኻር ዘኽእሉ ዝምዴናታትን ሽርክናታትን እውን ክፍጠሩ እዮም፡፡   

ራእይን ልኡኽን ኢንስቲትዩት መፅናዕትን ምርምርን ፖሊሲ ትግራይ 

ኢንስቲትዩት መፅናዕትን ምርምርን ፖሊሲ ትግራይ “ሓሳባት ፖሊስን ኣንፈታትን 

ብምፍልፋል ኣብ 2017 ብብርኪ ኣፍሪካ ዘተኣማምንን ተወዲዲራይን ትካል ምርምር ኮይኑ 

ምርኣይ” ዝብል ራእይን፤ “መፅናዕትታትን ምርምራትን ብምክያዴ ናይ ፖሊሲ፣

ትልምታትን ኣንፈታትን ሓሳባት ብምፍልፋል ኩለመዲይ ምዕባለ ትግራይን ከባቢኣን  

ክረጋገፅ ኣበርክቶ ምግባር” ዝብል ልኡኽን ተሓንጊጡ ዝሰርሕ ዘሎ ዕሸል ትካል 

መፅናዕትን ምርምርን ፖሊሲ ምዃኑ ይፍለጥ፡፡ 

ምስጋና  

ዋላ እኳ እቲ ጉዲይ ዋኒን ኩላትና እንተኾነ፤ ኢንስቲትዩትና ሓገዞም ንዘይተፈለየና 

ላዕለዎት ሓላፍቲ ስራሕ ክልልና፣ ኣባላት ቤት ምኽሪ ክልልና፣ ኣብያተ-ዕዮ ክልልናን 

ብዘይ ክፍሊት (ዓስቢ) ዝኸኣልዎ ኩሉ እናገበሩ ዝርከቡ ኣብ ውሽጥን ዯገን ዘለዉ 

ምሁራት ተጋሩን ልባዊ ምስጋንኡ ይገልፅ፡፡  

ሰላም! 

 


