የጠቅላይ ሚኒስትሩ ማብራሪያዎች
ታዬ ከበደ 11-08-17
የኢፌዴሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ክቡር አቶ ኃይለማርያም ደሳለኝ በቅርቡ ፓርላማ ቀርበው በወጣቶች የስራ ፈጠራ፣
በግብርና እና በኢንዱስትሪ ጉዳዩች ዙሪያ ማብራሪያ ሰጥተዋል። በዚህም መንግስት የወጣቶች ስራ ፈጠራ
እንዲጎለብት፣ ኢንዱስትሪው አሁንም የአገራችን ኢኮኖሚ መሪ ከሆነው ግብርናችን የመሪነት ሚናውን እንዲረከብ
እየተሰሩ ያሉትን መደላድሎች እንዲሁም የከተማው ነዋሪ ሥራ እንዲኖረው በመንግስት እየተከናወኑ ያሉትን ተግባሮች
ዘርዝረዋል።
በዚህ ፅሁፍ ላይ የመንግስትን ጥረት ከወጣቶች ስራ ፈጠራ ጋር በማያያዝ ለመመልከት
እንደሚታወቀው ሁሉ የወጣቶች ስራ ፈጠራ ጉዳይ የመንግስት ትክክለኛ አቅጣጫ ነው።

እንሞክራለን።

ዛሬ ወጣቱ ቀና ብሎ በሀገሪቱ በመመዝገብ ላይ ከሚገኘው ፈጣንና ተከታታይ ዕድገት በኢኮኖሚው ላይ ባበረከተው
አስተዋጽኦ መጠን በየደረጃው ተጠቃሚ ሆኖ ወደ አዲስ ምዕራፍ እየገሰገሰ ነው።
ለአብነት በእነዚህ ዓመታት ውስጥ በሚሊዮን የሚቆጠሩ ወጣቶች በተለያዩ የስራ መስኮች ተደራጅተው ተጠቃሚ
መሆናቸውን ማንሳት ይቻላል። እናም ወጣቱ በአሁኑ ወቅት የላቀ ተጠቃሚ ለመሆንም ቁርጠኛ አቋም ከመንግስት
ጋር መስራት ያለበት ይመስለኛል። ለዚህ ደግሞ የትኛውንም ዓይነት ስራ መናቅ የለበትም።
ወጣቱ ከመንግስት የሚሻው ነገር ተጠቃሚነትን ነው። ይህን ለመከወንም መንግስት ለወጣቱ ስራ ፈጠራ ሊውል
የሚችል ቢሊዮኖችን መድቧል። ወጣቱም ወደ ስራ ገብቷል። በአጭር ጊዜ ውስጥ ውጤት እያስመዘገበም ነው።
የአገሩ ተስፋ ሊሆን እንደሚችል ከወዲሁ ደማቅ የተጠቃሚነት መንገዶችን እየተጓዘ ነው።
እርግጥ የወጣቱ ቁጥር ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረ በመምጣቱ በልማቱ ልክ በሚፈለገው ደረጃ ተጠቃሚ ሆኗል
ማለት አይቻልም። ያም ሆኖ ግን ዛሬም ከትናንቱ በተሻለ ሁኔታ የወጣቱን ተጠቃሚነት ለማረጋገጥ ብሩህ ተስፋዎች
ተወጥነዋል። የወጣቶችን ሁለንተናዊ ብቃት በማሳደግ በአገሪቱ የዴሞክራሲያዊ ሥርዓትና መልካም ልማታዊ አስተዳደር
ግንባታ እንዲሁም በኢኮኖሚ፣ ማህበራዊና ባህላዊ ልማት እንቅስቃሴዎች ውስጥ በተደራጀና በተቀናጀ አኳኋን የነቃና
ግንባር ቀደም ተሳትፎ እንዲያደርጉና ከውጤቱም በተገቢው መንገድ ተጠቃሚ እንዲሆኑ መንግስት ቁርጠኛ አቋም
መያዙ ተገቢና ትክክለኛ ነው።
ወጣቱ በግብርናው ዘርፍ ውስጥም የነቃ ተሳትፎ ማድረግ አለበት። እንደሚታወቀው ሁሉ የግብርናው ዘርፍ ስራ
ፈጣሪ እየሆነ ነው። ግብርና አብዛኛው የአገራችን ህዝብ የሚገኝበት አካባቢ ለሚገኙ አርሶ አደሮችና ወጣቶች የስራ
ፈጠራ ዋስትና ሆኖ ይቀጥላል። ይህም ኢትዮጵያ በሁለተኛው የልማት ዕቅዷ ዘርፉን ለማዘመንና ስራ ፈጣሪነቱንም
ለማጎልበት የያዘችውን ዕቅድ ለማሳካት ይረዳል።
መንግሥት ግብርናውን ወደ ላቀ ደረጃ ማሸጋገር አማራጭ የሌለው መፍትሔ መሆኑን ተገንዝቦ ሲሰራ ቆይቷል።
በያዝነው ሁለተኛው የልማት ዕቅድ ላይም ባለፉት ሁለት ዓመታት የተገኘውን አመርቂ ውጤት ይበልጥ አጎልብቶ
ለመቀጠል እየተሰራ መሆኑን መረጃዎች ያስረዳሉ።
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የግብርና ልማት መዋቅራዊ ለውጥ ማምጣት ይችል ዘንድ በበሁለተኛው አምስት ዓመቱ የዕድገትና ትራንስፎርሜሽን
ዕቅድ ትኩረት ተሰጥቶታል። እንደሚታወቀው አሁን ባለው ተጨባጭ ሁኔታ ለእርሻ ሊውል የሚችል ሰፊና ለም
መሬት እንዲሁም የአርሶ አደሩ ጉልበት አለ።
በአገሪቱ ተጨባጭ ለውጥ ለማምጣት ታዲያ ይህ ግብርናው ውጭ ከፍተኛ እምቅ ሃብት ነው። ይህ ሃብት ለዜጎች
ሰፊ የሥራ ዕድል እየፈጠረ ሲሆን፤ ገና ምንም ያልተነካ እምቅ በመሆኑም ውጤት ሊያመጣ የሚችል ነው።
አገሪቱን ለመለወጥ ወሳኙ ሃብት ተደርጎም ተወዷል። በመሆኑም ወጣቱ በዚህ ግዙፍ የስራ መስክ ላይ መሰማራት
ይኖርበታል።
በኢንዱስትሪው ዘርፍም ለውጦች እየተገኙ ስለሆኑ ወጣቱ አፍላ ጉልበቱን ማዋል ይኖርበታል። ዛሬ ኢንዱስትሪው
በተለይም የማምረቻ ኢንዱስትሪው ለውጦች እየታዩበት ነው። ሰፊ የሰው ሃይልም እየጠየቀ ነው። የሚፈጠር እና
የውጭ ቀጥተኛ ኢንቨስትመንትንም በስፋት መሳብ የሚችል ነው።
ይህም የህዝቦችን ተጠቃሚነት ከፍ የሚያደርግ ከመሆኑም በላይ፤ የውጭ ምንዛሬ በማስገኘት ረገድም የራሱን ሚና
ይጫወታል። ከዚህ ጎን ለጎንም የቀላል ማኑፋክቸሪንግ ልማቱን ያፋጥናል፤ ከተሞችን ወደ ላቀ የዕድገት ደረጃ
የማሸጋገር ብሎም አዳዲስ ከተሞች እንዲፈጠሩና በዚያኑ ልክም የመልካም አስተዳደር ችግሮች እንዲቀረፉ የራሱን
አዎንታዊ ሚና ይጫወታል።
በሀገራችን የተተለመው የኢንዱስትሪ ፓርኮች ልማት ፕሮግራም መሬትን ውጤታማ በሆነ መልኩ ለልማት ስራ ብቻ
እንዲውል የሚያደርግና የኪራይ ሰብሳቢነት በር የሚዘጋ መሆኑን መገንዘብ ተገቢ ይመስለኛል።
እርግጥም ልማቱ ለመሰረተ ልማት ግንባታ የሚወጣውን ወጪ በተቀናጀ መልኩ መጠቀም የሚያስችልና ለአካባቢ
ጥበቃ ሥራ ትኩረት የሚሰጥ በመሆኑ ኢንዱስትሪዎችን በእሴት ሰንሰለት እርስ በርስ ስለሚያስተሳስር ብክነትን
የሚቀንስና የኪራይ ሰብሳቢነትን በመዋጋት ረገድ ሚናው የጎላ ነው።
ከዚህ በተጨማሪ በውጭ ሀገር ባለሙያዎች የሚከናወኑ ስራዎችን በሂደት በሀገር ውስጥ የሙያው ባለቤቶችና በሀገር
በቀል ተቋማት አማካኝነት እንዲከናወኑ መሰረት ይጥላል። ይህም የዕውቀትና የቴክኖሎጂ ሽግግር እንዲረጋገጥ ሰፊ
ዕድልን ይፈጥራል። ወጣቱም በዚህ ማዕቀፍ ውስጥ በመግባት ተጠቃሚ መሆን ይኖርበታል።
መንግስት የወጣቶችን ሁለንተናዊ ብቃት በማሳደግ በሀገሪቱ የዴሞክራሲያዊ ሥርዓትና መልካም ልማታዊ አስተዳደር
ግንባታ እንዲሁም በኢኮኖሚ፣ ማህበራዊና ባህላዊ ልማት እንቅስቃሴዎች ውስጥ በተደራጀና በተቀናጀ አኳኋን የነቃና
ግንባር ቀደም ተሳትፎ እንዲያደርጉና ከውጤቱም በተገቢው መንገድ ተጠቃሚ እንዲሆኑ መንግስት ቁርጠኛ አቋም
ይዟል።
የሀገራችን ወጣቶች አካበባቢ ከሥራ ስምሪት ጋር ተያይዞ የሚታየውን የተሳታፊነትና ፍትሐዊ ተጠቀቃሚነት ጥያቄ
ለመመለስ ከፍተኛ ጥረት እንደሚደረግ መረጃዎች ያስረዳሉ። በዚህም በተለያዩ የኢኮኖሚና ማህበራዊ ልማት ዘርፎች
የወጣቶችን ተሳትፎና ተጠቃሚነት ከግምት ውስጥ ያስገቡ እንዲሆኑ፣ ወጣቶች በህብረት ሥራ ማህበራት በመደራጀት
የብድርና ቁጣባ አገልግሎት ተጠቃሚ እንዲሆኑ ለማድረግ ታስቧል።
በተለይም ከከፍተኛ ትምህርት ተቋማትና ከቴክኒክ ሥልጠና ማዕከላት ተመርቀው የሚወጡ ወጣቶች ያገኙትን
ዕውቀትና ክህሎት የወደፊት የሀገራችን ተስፋ በሆኑ አምራች ዘርፎች ማለትም በግብርና፣ በማኑፋክቸሪንግ
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በኢንዱስትሪዎችና በዲጂታል ቴክኖሎጂ ላይ ተሰማርተው የወደፊት የሀገራችን ልማታዊ ባለሃብቶች መፍለቂያ እንዲሆኑ
ሁለንተናዊ ድጋፍ እየተደረገላቸው ነው። ወጣቱ በዚህ ዓይነቱ አበረታች ሁኔታዎች ውስጥ ስለሚገኝ ለስራ በመትጋት
ተጠቃሚነቱን ማጎልበት ይኖርበታል።

3

