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ብሄዙዊ የሲይናንቬ ካታችነት ቩባኴ…? 

                                                         ታዬ ከበደ 10-12-17 

ብሄዙዊ የሲይናንቬ ካታችነት ቬትዙቴጂ በቅርቡ ይሲ ሆኗኴ። ቬትዙቴጂው ሁኰን ቀፍ የሲይናንቬ 

ቅርቢትን በዒዏቻቷት እንዲሁዔ ኯታችኛው የህብዖዯቧብ ክፍኴ ጠቀዓታ ያኯው ዏሆኑ ዯገኴጿኴ። 

የሲይናንቬ ከታችነደ እቬከ ታችኛው የህብዖዯቧብ ክፍኴ ድዖቬ እንደዑኧኴቅ ነው።  

ይህዔ ከዚህ ቀደዔ በሲይናንቬ ቧዙር ውቬጥ ዯጠቃዑ ያኴሆኑ የህብዖዯቧብ ክፍኵችን በዏድዖቬ ጉኴህ 

ዑና ይኖዖዋኴ። ህብዖዯቧቡ የሲይናንቬ ካታችነት ቬትዙቴጂውን በዔን ዓይነት ዏንገድ ዏጠቀዔ 

እንዳኯበት ግንዛቤ ዏቬጠት ይገባኴ ብዬ ቬባኯሁ። እናዔ ከዯኯያዩ የዏዖጃ ዔንጮች ያገኗኋቷውን 

የጉዳዩን ንኳር ነጥቦች ኯዏዏኴከት እዕክዙኯሁ።  

እንደዑታጏቀው ሁኰ ብሄዙዊ የሲይናንቬ ካታችነት ቬትዙቴጂ የዜጎችን ቁጠባ ከፍ የዒድዖግ፣ ፍኲጎደ 

በከፍዯኛ ደዖጃ እያየኯ የዏጣውን ብድር የዒግኗት ዕድኴን የዑያቧሲ፣ የገር ውቬጥ ኢንቨቬትዏንትን 

የዑያቪድግ፣ የቬዙ ዕድኴ የዏፍጠር እንዲሁዔ የዜጎች ገቢን በዒቪደግ የዙቨ ቬዯዋፅኦ ይኖዖዋኴ።  

ይህ ሁኔታዔ የሀገዙችን በዯባበበዖ ክንድ በድህነት ኲይ የጀዏዖችውን ኧዏቻ በዒቪኯጥ የድህነት ዏጠንን 

ትርጉዔ ባኯው ደዖጃ ቀንቬ ይችኲኴ። ሥዙውዔ ዯጠዘነደ ኯጠቅኲይ ዑኒቬት የሆነ ብሄዙዊ የሲይናንቬ 

ካታች ካውንቬኴ በዏቧየዔ ዏቬከዖዔ 10 ቀን 2010 ዓ.ዔ ዯጀዔሯኴ። 

ታዲያ በጅዔ ጏቅት ከግዔት ውቬጥ ዏዔጣት ያኯባቷው የኧዏናዊነትና ቴክኖኵጂን በብቃት የዏጠቀዔ 

ቬዙዎች ዏጠናከር ይኖርበታኴ። ቬትዙቴጂው በገር ቀፍ ደዖጃ የዑያቬገኗው ጠቀዓታ ቀደዔ ቩኴ 

የጠቀቬኩት በዏሆኑ ኯዯግባዙዊደ ጥብቅ ቁጥጥር ከዒድዖግ ባኯሯ እያንዳንዱን ርቭ ደር ዏድዖቬ 

የዑችኴበት የኧዏናዊነት ቧዙር ከግዔት ውቬጥ ዏግባት ኯበት። ዔንዔ እንኳን በሁኑ ጏቅት 

የሲይናንቬ ዯጠቃዑዎች ብዛት በገር ቤት ውቬጥ እየጨዏዖ ቢሆንዔ፤ ይህን ጏደ ብዛኛው የህብዖዯቧብ 

ክፍኴ በዒዳዖቬ ዏጠኑን ይበኴጥ ዒቬሲት ይገባኴ።  

ኯዚህ ትግበዙዔ በሁኑ ጏቅት እውን የሆነው የብሄዙዊ ሲይናንቬ ካታችነት ቬትዙቴጂ ጠቀዓታው 

የትየኯኳ በዏሆኑ ከጏዲሁ የነበ እጥዖቶችን በዏሯዯሽ ኯዯግባዙዊነደ ዯቀናጅቶ ዏቬዙት ይገባኴ።  
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ቬትዙቴጂው ቨቬትዏንትን የዑያቪኴጥና የቬዙ ዕድኴ ሯጠዙን የዑያጎኯብት ዏሆኑ በሀገር ውቬጥ የዔጣኔ 

ሃብት እድገት የዑያበዖክዯው ቬዯዋዕኦ ከፍዯኛ ነው። እንደዑታጏቀው ሁኰ ባኯሰት 10 ዓዏታት 

ኢንቨቬትዏንትን ከዒቬሲሲት ጎን ኯጎን በቁጠባዔ ዖገድ በዖታች ውጤቶች ዯገኝዯዋኴ። በሁኑ ጏቅት 

እየዯዯገበዖ የዑገኗው ሁኯዯኛው የዕድገትና ትዙንቬፎርዓሽን ዕቅዱን ዯግባዙዊ ኯዒድዖግ የዑጠይቀው 

የኢንቨቬትዏንት ዏጠን ከፍዯኛ ዏሆኑ ይታጏቃኴ።  

ንዱና ዋነኛው ሯታኝ ጉዳይ ታዲያ ኯኢንቨቬትዏንደ ዏቮሯኛ የዑያቬሯኴገው የገር ውቬጥ ሲይናንቬ 

ግኝት እንደሆነ ይታጏቃኴ። በዯኯይዔ በሁኑ ጏቅት የገዘደ የቁጠባ ዏጠን ዏሻሻኴ የዑታይበት 

ቢሆንዔ ያን ያህኴ ጥጋቢ ባኯዏሆኑ፤ ኴዒደን ኯዒቬሯጸዔ የዑያቬሯኴገውን ሲይናንቬ በከሱኴ ኯዒቅዖብ 

እንዲቻኴ የገር ውቬጥ የቁጠባ ዔጣኔው በከፍዯኛ ደዖጃ ዒደግ እንደዑኖርበት ይታዏናኴ፡፡ ኯዚህ 

ደግዕ ብሄዙዊ የሲይናንቬ ካታችነት ቬትዙቴጂው ጉኴህ ዑና ይኖዖዋኴ፡፡ 

እርግጥ ይህን የሀገር ውቬጥ ቁጠባን የዒቪደግ ግብ ኯዒቪካት በርካታ የዒሻሻያ እርዔጃዎች ዏጏቧዳቷውን 

ዏዖጃዎች ያቬዖዳኰ፡፡ ከእነዚህዔ ውቬጥዔ የህብዖዯቧቡን የቁጠባ ባህኴ ኯዒቪደግ የዒቬዯዒርና 

የዒነቪቪት እንቅቬቃቫዎች፣ የሲይናንቬ ገኴግኵቶች የዑቧጡባቷውን ዯቋዒት የዒቬሲሲት፣ የጏኯድ 

ዔጣኔን የዒሻሻኴ፣ የግኴ ዒህበዙዊ ዋቬትና ገኴግኵትን የዏኧርጋት፣ የዏንግቬት የዒህበዙዊ ዋቬትና 

ሽሲንን ይበኴጥ እንዲጠናከር የዒድዖግ፣ የቤት የቁጠባ ፕሮግዙዔ የዒከናጏን እና የታኲቁ የኢትዮጵያ 

ህዳቫ ግድብ የቁጠባ ቦንድና ኳኵች በጅዔር ኲይ ያኰ የቁጠባ ኧዴዎች ዯጠቃሽ ናቷው፡፡  

ከዚህ በዯጨዒዘዔ የዏንግቬት ጏጪን በዋነኝነት የካፒታኴ ክዔችት ኯዑሯጥር የኢንቨቬትዏንት ጏጪ 

በዏዏደብ በቁጠባ ኯታኯዏኯት ዓኲዒ ኯዒዋኴ የዯደዖገው ጥዖት የገር ውቬጥ ቁጠባ ከፍ እንዲኴ 

ግዟኴ፡፡ እነዚህ የሀገር ውቬጥ ቁጠባን ኯዒቪደግ የዯጏቧዱ እርዔጃዎች ውጤት ቬገኝዯዋኴ፡፡ በዚህ 

ኲይ ታችኛው የህብዖዯቧብ ክፍኴ ድዖቬ የዑኧኴቀው ብሄዙዊ የሲይናንቬ ካታችነት ቬትዙቴጂ 

ቩታከኴበት ቁጠባውን ዔን ያህኴ ያቪድገው እንደዑችኴ ኯዏገንኧብ ይከብድዔ፡፡ 

የዜጎችን እና የንግድ ድርጅቶችን ቁጠባ ከፍ ኯዒድዖግ እቬካሁን የታየውን በዖታች እንቅቬቃቫ ጠናክሮ 

ዒቬቀጠኴ ጏቪኝ ጉዳይ ይዏቬኯኛኴ፡፡ ከዚህዔ ኳያ የዋጋ ግሽበትን ዒዖጋጋትና ጏደ ዝቅዯኛ ሃዝ 

ዏኯጏጥ፣ ህዝቡን ዒቬዯዒርና ዒነቪቪት፣ የቁጠባ ዏቪዘያዎችና ገኴግኵቶችን ዒቬሲሲትና ዒጠናከር 
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እንዲሁዔ የዔጣኔ ሃብት ዕድገደን ዒሲጠንና የሥዙ ዕድኴን ይበኴጥ የዒቬሲሲት ጉዳዩች ትኩዖት 

ቧጣቷው ይገባኴ፡፡ ከዚህ ኳያ የብሄዙዊ ሲይናንቬ ካታችነት ቬትዙቴጂ ጉኴህ ዑና ይኖዖዋኴ፡፡  

የኢኮኖዑክቬ ባኯዐያዎች እንደዑገኴፁት ኯኧኲቂና ሯጣን ዕድገደ ዔቸ የሆነ የዒክሮ ዔጣኔ ሃብት ሁኔታ 

ከዏፍጠር ኳያ በኢንቨቬትዏንትና በቁጠባ ዏካከኴ ያኯው ዑዛን ትኴቅ ትርጉዔ ኯው፡፡  

በዏሆኑዔ በዯኯይ በዒኑሲክቷዘንግና በግብርና፣ በዏሠዖዯ-ኴዒት፣ በዒህበዙዊ ኴዒት ኧርፎችና በኳኵች 

ዏቬኮች የዑከናጏኑ የግኴና የዏንግቬት ኢንቨቬትዏንቶች ሯጣን ዕድገትን በዒዖጋገጥ ትኴቅ ዑና 

ዏጫጏት ይኖርባቷዋኴ፡፡  

በዯኯይዔ ከፍዯኛ ግዔት ኲኯው ኢንቨቬትዏንት ዏቮሯኛ የዑያቬሯኴገው ሲይናንቬ በብዛኛው ከገር 

ውቬጥ ኯዒቧባቧብ ካኴዯቻኯ ደግዕ የሯጣን ዕድገደ ኧኲቂነት ደጋ ኲይ ዏውደቁ የዑቀር 

ይዏቬኯኝዔ፡፡  

እናዔ በኢንቨቬትዏንትና በገር ውቬጥ ቁጠባ ዏካከኴ ያኯውን ዑዛን ኯዒዏጣጠን የገር ውቬጥ ቁጠባን 

በዯጀዏዖው ቅጣጫ ዒቪደግ የግድ ይኲኴ፡፡ እናዔ የሲይናንቬ ካታችነት ቬትዙቴጂው በዚህ ዖገድ 

ያኰትን ክፍዯቶች ዏዐኲት የዑችኴ ነው፡፡  

በጥቅኰ በቁጠባና በኢንቨቬትዏንት ዏካከኴ ያኯውን ዑዛን ኯዒጥበብ የዑከናጏኑ ዯግባዙት ቢኖዔ 

ክፍዯቶቸን ዐኰ በዐኰ ዏድሯን ይቻኲኴ ዯብኵ ይታቧብዔ፡፡ ቬኯሆነዔ ጉድኯቶቸን ኯዏቮሯንና 

የታቀደውን ሯጣን ዕድገት ኯዒቬቀጠኴ ቬትዙቴጂው ጉኴህ ዑና ያኯው ቬኯሆነ ሁኰዔ የበኩኰን ድጋፍ 

ዒድዖግ ይጠበቅበታኴ፡፡ በዯኯይዔ ከቴክኖኵጂ ጋር ዯያይዞ ከቧደ የዑችኰ ጉዳዩችን እቬከታችኛው 

የህብዖዯቧብ ክፍኴ ድዖቬ የዒዝኯቅ ዯግባር ከጏዲሁ ቬዙውን በዑያቪኯጥ ዏኴኩ ዏከናጏን እንዳኯበት 

ዏግኯፅ ቬሯኲጊ ይዏቬኯኛኴ፡፡ 

 

 

  

 


