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The Global Research Network on Parliaments and People (GRNPP) በመባል 
የሚታወቀው ተቋም በኢትዮጵያ ና በማይናማር (Burma) ፓርላማ ፣ የፖለቲካ ተመራጮች ፣ 
በፖለቲካ ላይ ከ 1000 እስከ 5000 ፓውንድ በሚደርስ የእንግሊዝ ፓውንድ በመታገዝ 
ከተለያዩ የሙያ ዘርፎች አንፃር ጥናት ወይም ምርምር ለማድረግ ፈቃደኞች የሆኑ ግለሰቦች እና 
ተቋማት ለተጠቃሹ የፕሮጀክት (የጥናት)  ሥራ ያመለክቱ ዘንድ ጥሪ ያቀርባል ፡፡ 

በአነስተኛ ድጋፍ ለሚከናወን ጥናት እና ምርምር አመልካቾች የቀረበ ጥሪ 

ከዚህ አንፃር ተቋሙ አመልካቾች በ GRNPP’s Parliaments and People Program(P4P) 
ስር በፐሮጀክቱ ስራ እንዲሳተፉ ይጋብዛል፡፡ በዚህ ጥናት እና ምርምር የሚሳተፉ የዲሞክራሲን 
ሂደትና ግኑኝነት በጥልቁ ማስረፅ እንዲቻል ምሁራን (Academics) ፣ የጥበብ ሰዎች እና 
አክቲቪስቶች የሚጫወቱትን ሚና የማስተዋወቅ፣ የማስረፅ እና የማስረዳት የማይተካ ሚና 
የሚገነዘቡና ይህንኑ እውቅና የሚሰጡ ሊሆኑ ይገባቸዋል፡፡ 

ይህንኑ በሚመለከት ሦስት ሰፊ የፈጠራ ጭብጦች ተነቅሰው ወጥተዋል፡፡ እነኚህም የሚካሄዱ 
ጥናቶች ታሪክን ፣ ስነ - ፆታን እና ባህልን እንዲያግዙ እና እንዲያነቃቁ የታሰቡ ጭብጦች 
ናቸው፡፡ 

1. የውክልና ባኅል(Culture of Representation) 
2. የማግለልና የ አለመረጋጋት ታሪክ (History of exclusion and instability) 
3. በመገናኛ ብዙሃን እና ኪነጥበብ አማካኝነት ጠንካራ ዲሞክራሲን ማስረፅ (Imagining 

deeper democracy through media and the arts) 

በፕሮፌሰር ኢማ ከሪው የሚመራው ይህ ፕሮግራም ፤በአርትስ እና ሂውማኒቲስ የምርምር 
ካውንስል እና ግሎባል ቻሌንጅስ ሪሰርች ፈንድን የበጀት ድጋፍ በለንደኑ School of Oriental 
and African Studies (SOAS) አስተባባሪነት ና በኢላይንትድ ማይናማር ሪሰርች 
ፋውንዴሽን፣ በፎርም ፎር ሶሻል ስተዲስ (FSS)፣በሀንሳርድ ሶሳይቲ፣በጃዋሀርላል ኔሩ 
ዩኒቨርሲቲ እና በሊድስ ዩኒቨርሲቲ እገዛ እና የጋራ ትብብር የሚካሄድ ነው፡፡ 



ማመልከት የሚችሉት እነማን ናቸው? 

የዘርፉ ተመራማሪዎች ፣ የጥበብ ሰዎች እና በባህልና የፈጠራ ኢንዱስትሪው ውስጥ የሚሠሩ 
ማመልከት ይችላሉ፡፡ ዋና አመልካቾች በኢትዮጵያ አሊያም በማይናማር ነዋሪዎች የሆኑ መሆን 
ይኖርባቸዋል፡፡ለአጋዥ የፖሮጄክት ፈንዶች አቅርቦት ቀደም ሲል የተመቻቸ ሁኔታ ያላገኙ 
የቅድሚ ያዕድል እንዲሰጣቸው ይደረጋል፡፡ 

የማመልከቻ አቀራረብ 

አጠቃላይ የፕሮግራሙን ዝርዝር እና እንዴት ማመልከት እንደሚቻል መረጃ ለማግኘት ድረ-
ገጻችንን http://parliaments4people.com/grants/ ይጎብኙ፡ በአጠቃላይ አሰራሩ ላይ 
አሊያም ድጋፉላይ ጥያቄ ቢኖርዎ እባክዎበ grnpp@soas.ac.uk ኢሜይል አድራሻችን 
ይጻፉልን፡፡ 

በቅርቡ ትልቅ ድጋፍ ያለውን (ከ5000 – 100,000 ፓውንድ) ተጨማሪ የማመልከቻ ጥሪማርች 
2018 ላይ እንደሚወጣ በቅድሚያ እናሳውቃለን፡፡ዲጂታል ጋዜጣችንን ለማግኘት 

http://parliaments4people.com እንዲሁም ቲውተር ገጻችን @GRNPPI ይጎብኙ፡፡ 
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