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ኢትዮጵያ ወጣቶቿን ከችግር ወደ እድል ቀይራለች››

ስሜነህ 05-09-17
መንግስት በቅርቡ የወጣቶችን የስራ አጥነት ችግር ለመቅረፍ የ10 ቢሊዮን ተንቀሳቃሽ
ፈንድ መድቦ ተግባራዊ ማድረግ ጀምሯል፡፡ በአሁኑ ወቅት በሁሉም ክልሎች ስራ አጥ
ወጣቶች ተለይተውና ስልጠና ወስደው የፈንዱ ተጠቃሚ ለመሆን ተዘጋጅተዋል፡፡ወጣቶቹ
በመረጡት የስራ ዘርፍ ለመሰማራት የፈንዱን መለቀቅ እየተጠባበቁ መሆኑንን የተለያዩ
የሚዲያ ተቋማት ያወጧቸው ዘገባዎች የሚያመለክቱ ሲሆን አንዳንዶቹ ደግሞ ክልላቸው
በለቀቀላቸው ተጨማሪ ፈንድ ከወዲሁ ስራ ውስጥ መግባታቸው ታውቋል። አንድ ሁለት
ማሳያዎች እንመልከት።
ባለፉት ስድስት ወራት ተደርጎ በነበረው ጥልቅ ተሃድሶ ከሌሎቹ በተሻለ ነጥሮ የወጣውና
የልብ የሚያደርስ በሚባል ደረጃ ተሃድሶ ባደረገው ኦሮሚያ ክልል ምእራብ ሸዋ ዞን
ከመንግስት በተመደበ 168 ሚሊዮን ብር ተዘዋዋሪ ፈንድ ወጣቱን የስራ እድል ተጠቃሚ
ለማድረግ ወደ ተግባር መግባቱን የዞኑ የስራ እድል ፈጠራና የከተሞች የምግብ ዋስትና
ጽህፈት ቤት ይፋ ያደረገው መረጃ ያመለክታል። በዞኑ ባለፉት ዘጠኝ ወራት በመደበኛ
መርሀ ግብር ከ8 ሺህ በላይ ወጣቶች ወደ ስራ የገቡ ሲሆን ተዘዋዋሪ ፈንዱን በመጠቀም
ከ43 ሺህ የሚበልጡ ወጣቶችን ወደ ስራ ለማስገባት እንቅስቃሴ ተጀምሯል። እስካሁን
በምልመላ የተለዩ 1 ሺህ 143 ወጣቶችን በ166 ማህበራት በማደራጀት በከተማና በገጠር
ግብርና፣ በማኑፋክቸሪንግ፣ በኮንስትራክሽን ፣ በአገልግሎትና በአነስተኛ ንግድ ስራዎች
እንዲሰማሩ መደረጉንም መረጃዎቹ ጨምረው ገልጸዋል።
ወደ ስራ ከተሰማሩት ወጣቶች መካከል 247ቱ ሴቶች መሆናቸው ደግሞ የበለጠ መነቃቃት
የፈጠረ ሲሆን፤ ወጣቶቹን ስራ ለማስጀመር 16 ነጥብ 4 ሚሊዮን ብር የብድር ገንዘብ ፣
የመስሪያ፣ የማምረቻና የመሸጫ ቦታ ተሰጥቷል። በዚሁ ዞን ብቻ ከላይ ከተመለከተው ጎን
ለጎን ባለፉት ዘጠኝ ወራት በመደበኛ መርሀ ግብር ከ8 ሺህ በላይ በኢንተርፕራይዞች
ለተደራጁ 12 ሺህ ወጣቶች የስራ ዕድል ተፈጥሯል። ለነዚሁ ወጣቶች በተመሳሳይም

ከ17

ነጥብ 4 ሚሊዮን ብር የብድር ገንዘብ በተጨማሪ 884 ሄክታር የእርሻ መሬትና 190
የመሸጫና የማምረቻ ቤቶች ተሰጥቷል።

አፍሪካ ወርልድ ኒውስ ድረ ገፅ ወጣቶችን በተመለከተ ባወጣው ሰሞነኛ ዘገባው ኢትዮጵያ
ወጣቶችዋን ከችግር ወደ እድል ቀይራለች ብሏል።በእርግጥም ከላይ የተመለከተው ማሳያ
የሚያጠይቀው ይህንኑ ነው። ወጣት ለአንድ ሀገር ምጣኔ ሃብታዊ እድገት ከፍተኛ
ጠቀሜታ እንዳለው ሁሉ በቂ የስራ እድል መፍጠር በማይችል ሀገር ግን የፖለቲካ ስጋት
መሆኑ አይቀርም በማለት ዘገባውን የጀመረው አፍሪካ ወርልድ ኒውስ ድረ ገፅ የፖለቲካ
ስጋት የማይሆን ሰርቶ አዳሪና ሞጋች ትውልድ በመፍጠር ረገድ ኢትዮጵያ እየተሳካለት
ነው ማለቱ ከወዲሁ ተዘዋዋሪ የሆነውን ፈንድ ሙሉ ለሙሉ ወደስራ በምናስገባ ወቅት
ሊሆን የሚችለውን መገመት ያስችላል፡፡
በሁለተኛው የእድገትና ትራንስፎርሜሽን እቅድ ዘመን መንግስት የወጣቶችን ማህበራዊና
ምጣኔ ሀብታዊ ተጠቃሚነት የሚያረጋግጡ በርካታ መርሃ ግብሮች መዘርጋቱን ጨምሮ
ያወሳው ይህ አለማቀፍ ዘገባ፤እንደ አውሮፓዊያን አቆጣጠር በ2016 ዓ.ም በሀገሪቱ ለሚገኙ
ከ2 ነጥብ 7 ሚሊዮን በላይ ወጣቶች በስራ ፈጠራና በኢንተርፕርነርሽፕ የክህሎት ማሻሻያ
ስልጠና እንዲያገኙ መደረጉንም አትቷል፡፡
ሁለት ሶስተኛው የኢትዮጵያ ህዝብ ወጣት ነው፡፡ የነገዋ ኢትዮጵያ እጣ ፋንታ በእነሱ
እጅ ስለሆነ ይህ ለሀገሪቱ ትልቅ ሃብት ነው ፡፡ ወጣቶቹ ከፍተኛ የማደግ ፍላጎትና ህልም
አላቸው፡፡ይህ ህልማቸውና ፍላጎታቸው ኢትዮጵያን አይደለም ዓለምን መቀየር የሚችል
ነው። እስከ አሁን ችግር ሆኖ የቆየው በዚህ ከፍተኛ ቁጥር ባለው ህብረተሰብ ክፍል
የሚታየው ስራ አጥነት ነው፡፡
ወጣቶች

የማህበራዊ፤

የኢኮኖሚና

የስራ

አጥነት

ችግሮች

አሉባቸው፡፡

መንግስት

የችግሮቹን መንስኤ መርምሮ በማየት በተለይ ለወጣት ሥራ አጥነት ትኩረት ሰጥቶ
በመስራት ሌሎች ችግሮችን ማቃለል እንደሚቻል አምኖ በጀት በመመደቡ ስራዎች
እየተሰሩ ስለመሆኑ ማረጋገጡን የሚገልጸው አፍሪካ ወርልድ ኒውስ ድረ ገፅ ፤በከተሞች
ለ128 ሺህ
ተላልፈዋል፡፡

186

ወጣቶች የመስሪያና ምርት

በተጨማሪም

የገበያ

ትስስርና

ማሳያ ሼዶች ተገንብተው
የገበያ

ልማት

በስራቸው

ለወጣቶች
ተወዳዳሪና

ውጤታማ የሚያደርጋቸው ክትትልና ድጋፍ እየተሰጣቸው መገኘቱን፤ በሌላ በኩል ደግሞ
ለ913 ሺህ 584 ወጣቶች በተለያዩ የግብርና ስራዎች ላይ እንዲሰማሩ ድጋፍ የተደረገ
መሆኑን ማመልከቱ ጥልቅ ተሃድሶው በእርግጥም

ወጣቶችን በተመለከተ ጥልቀት የነበረው

መሆኑን የሚያመላክት ነው፡፡ የአፍሪካ ወርልድ ኒውስ ድረ ገፅ ዘገባን ለጊዜው አቆይተን
የአማራ ክልል በማሳያ እንመልከት።
በደብረብርሃን ከተማ በኢንተርኘራይዝ የተደራጁ ወጣቶች

በብድር ባገኗቸው ማሽኖች

ተጠቅመው በመስራት ወደ መካከለኛ ባለሃብትነት መሸጋገር መቻላቸውን በማሳያነት
እንመልከት።
የዋልያ የካፒታል እቃ ፋይናንስ ንግድ ስራ አክስዮን ማህበር የደብረብርሃን ቅርንጫፍ
ለክልሉ መገናኛ ብዙሃን ይፋ ባደረገው መረጃ መሰረት
በቆዳ፣

በወተትና

ወተት

ውጤቶች

ማቀነባበሪያና

በእንጨት፣ በጨርቃጨርቅ፣
በሌሎች

ዘርፎች

ለተደራጁ

ኢንተርፕራይዞች ማሽኖችን በብድር አቅርቧል። ባለፉት አምስት ዓመታት በግልና በጋራ
ተደራጅተው ለሚንቀሳቀሱ 11 ኢንተርፕራይዞች 50 ሚሊዮን ብር ዋጋ ያላቸው ማሽኖችን
ብድር መስጠቱንም አመልክቷል።
አክሲዮን ማህበሩ ኢንተርፕራይዞች ያለባቸውን የማሽን አቅርቦት እጥረት በመፍታት
ውጤታማ

እንዲሆኑ

ለማገዝ

የተቋቋመ

ሲሆን

፤የከተማ

አስተዳደሩ

ቴክኒክና

ሙያ

ኢንተርፕራይዝ ልማት ጽህፈት ቤትም አክሲዮን ማህበሩ የኢንተርፕራይዞችን የመስሪያ
ማሽን አቅርቦት እጥረት በመፍታት ጉልህ ሚና እየተወጣ መሆኑን አረጋግጧል።ስለሆነም
አፍሪካ ወርልድ ኒውስ ድረ ገፅ የኢትዮጵያ መንግስት የወጣቶችን ችግሮች ለመቅረፍ
ቁርጠኝነቱን አሳይቷል ሲል ያወጣው ዘገባ የሚጨበጥና የሚታይ መሆኑን

የሚያመላክት

ይሆናል፡፡
የወጣቶችን ችግር መቅረፍ ሀገሪቱ እያስመዘገበች ያለችውን የሁለት አሃዝ ኢኮኖሚያዊ
እድገት ለማስቀጠል የማይተካ ሚና እንዳለው እሙን ነው፡፡ከላይ የተገለጹትን ተግባራት
በጥንቃቄ ተግባራዊ እንዲሆኑ የሚያግዘው መንግስት ያወጣው የወጣቶች

የእድገትና

ልማት ፓኬጅ ተጠቃሽ ነው፡፡ ፓኬጁ ስኬታማ የሆነው በከተማ፣ በገጠርና በአርብቶ አደር
አካባቢ የወጣቶችን ተሳታፊነትና ተጠቃሚነት ከማሳደግ በተጨማሪ በተጠያቂነት ላይ
ከፍተኛ ትኩረት በመስጠቱም እንደሆነ ሊዘነጋ አይገባም፡፡
የወጣቶች ልማት ፓኬጅ ዋንኛ አላማ የወጣቶችን አመለካከት ከማስተካከል በዘለለ
የወጣቶችን ፖለቲካዊ
ነው፡፡ ፓኬጁ ወጣቶች

ተሳትፎ

ማሳደግና ኢኮኖሚያዊ ተጠቃሚነታቸውን

ማረጋገጥ

በሁሉም የመንግስት እቅድ ውስጥ ንቁ ተሳታፊ እንዲሆኑ

አድርጓቸዋል፡፡የወጣቶች

የነቃ

ተሳትፎ

በግብርና

ምርት፣

ምርታማነትና

በሜጋ

ፕሮጀክቶች ግንባታ ላይ ያላቸው አስተዋጽኦ ከፍተኛ እንደሆነ መረጃዎች ያመለክታሉ፡፡
በአሁኑ ወቅት በርካታ ኢትዮጵያዊያን ወጣቶች የራሳቸውንና የቤተሰቦቻቸውን ህይወት
ለማሻሻል በተለያዩ የሥራ ዘርፎች ላይ ተሰማርተው በመስራት ላይ ይገኛሉ፡፡በሀገሪቱ
የተቀረጸው ስርዓተ ትምህርትም የትምህርት ጥራትን በማረጋገጥና ለሳይንስና ቴክኖሎጂ
እንዲሁም ለፈጠራ ከፍተኛ ትኩረት ሰጥቷል፡፡
ግብርና ዋንኛ የኢኮኖሚ ዘርፍ በሆነባቸው እንደ ኢትዮጵያ ባሉ ሀገራት የወጣቶች ሚና
ከፍተኛ ነው፡፡አብዛኛው የማህበረሰብ ክፍል ወጣት እንደመሆኑ መጠን ይህን ሃይል
በጥንቃቄ በማሳተፍ ምርትና ምርታማነትን ማሳደግ አስፈላጊ ነው፡፡በሀገር ኢኮኖሚያዊ
እድገት ውስጥ ወጣቶችን በመንግስት የውሳኔ ሰጪነት ስፍራ ላይ ማሳተፍ ከፍተኛ
ጠቀሜታ አለው፡፡
በሜጋ ፕሮጀክቶች ግንባታ ላይም የወጣቶች ተሳትፎ የማይተካ ሚና አለው፡፡ለምሳሌ
በታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ግንባታ ላይ የወጣቱ ሚና ከፍተኛ ነው፡፡በፕሮጀክቱ
ግንባታ በመሳተፍ ኢኮኖሚያዊ ተጠቃሚ የሆኑ ወጣቶች ቁጥር ከፍተኛ ነው፡፡የሰለጠኑም
ሆኑ ያልሰለጠኑ ወጣቶች በቀጥታም ይሁን በተዘዋዋሪ ከፕሮጀክቱ ተጠቃሚ ሆነዋል፡፡
ግድቡ ለኢትዮጵያዊያን ከሜጋ ፕሮጀክትም በላይ ነው፡፡ በሀገር ግንባታ ሂደት የወጣቶች
ተሳትፎ የተረጋገጠበት ግድብ ነው፡፡ በሀገር አቀፍ ደረጃ ወጣቶች በታላቁ የህዳሴ ግድብ
ግንባታ ፤በገፅታ ግንባታና ድህነትን በመዋጋት ረገድ ያላቸው ተሳትፎ 94 ከመቶ መሆኑ
አፍሪካ ወርልድ ኒውስ ድረ ገፅ

ተመልክቷል፡፡

