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ወጣቱ የኪራይ ሰብሳቢዎች ዓላማ ማስፈጸሚያ እንዳይሆን… 

                                                      ደስታ ኃይሉ 12-13-17 

የአገራችን ወጣት በአሁኑ ወቅት ህዝቦች ለማደናገር በመሯሯጥ ላይ የሚገኙት ኪራይ ሰብሳቢዎች ዓላማ ማስፈጸሚያ 

እንዳይሆን ተገቢው ጥንቃቄ መደረግ ይኖርበታል። ለዚህም በየደረጃው ያለው አመራርና የዴሞክራሲ ተቋማት፣ 

ትምህርት ቤቶችና ዩኒቨርሲቲዎች ወጣቱን ከታች ጀምሮ ስለ ሕብረ ብሔራዊነትና ፍትሃዊ ተጠቃሚነት ድረስ ባሉ 

አጀንዳዎች ዙሪያ በማስተማር ተገቢውንየግንዛቤ ሊያስጨብጡት ይገባል። 

እንደሚታወቀው ሁሉ በማደግ ላይ ያሉ ሀገራት ካሏቸው ሃብቶች መካከል አንዱ የሰው ሃብት ነው። እንደ ኢትዮጵያ 

ያሉ ሀገራት ይህን የሰው ሃብታቸውን በአግባቡ ከተጠቀሙ ሃብቱ የዕድገታቸው ምንጭ መሆኑ አያጠያይቅም።  

ከአገራችን ውስጥ ከግማሽ በላይ የሚሆነው ወጣቱ የህብረተሰብ ክፍል እንደሆነ ይታወቃል። ይህን አፍላና ሁሉንም 

ነገር የመፈፀም ባህሪያዊ ተፈጥሮ ያለውን ወጣት በልማት ስራ ላይ ማሰማራት ከተቻለ ለውጥ ማምጣት ይቻላል።  

ይህን ሃቅ የተገነዘበው የኢፌዴሪ መንግስት ቀደም ባሉት ጊዜያት ወጣቶችን በአነስተኛና ጥቃቅን በማደራጀት ራሳቸውን 

ጠቅመው የሀገራቸውን ዕድገት እንዲደግፉ ማድረግ ተችሏል።  

በአሁኑ ሰዓት ወጣቱ በልማት ስራው ላይ እንዲሳተፍ በፌዴራል መንግስት ደረጃ የ10 ቢሊዮን ብር ተዘዋዋሪ ፈንድ 

ተመድቦ ወጣቱን ወደ ስራ ማስገባት ተችሏል። በዚህም ውጤት እየተገኘበት ነው። ክልሎችም በፊናቸው ገንዘብ 

መድበው ወጣቱን ወደ ስራ እያስገቡ ነው። 

ይህ ሁኔታ ባለበት የተስፋ አገር ውስጥ ወጣቱ የኪራይ ሰብሳቢዎች ዓላማ ማስፈፀሚያ እንዳይሆን ጥንቃቄ ማድረግ 

ያስፈልጋል። እንደ እኔ…እንደ እኔ ወጣቶች የዚህች ሀገር ገንቢዎች ናቸው።  

አገራችንን ከድህነት ለማውጣት በሚደረገው ትግል ፋና ወጊዎች ሆነው መንቀሳቀስ ይገባቸዋል። በወጣቶች ላይ 

ኢንቨስት ማድረግ ሀገርን ማበልፀግ መሆኑን ሁሉም ሊገነዘበው ይገባል።  

አገራችንን የመሰለ በርካታ ቁጥር ወጣት ያለው ሀገር በወጣቱ ላይ ኢንቨስት አድርጎ ከወጣቱ አፍላ ጉልበት 

የሚያገኘውን ልማታዊ ፋይዳ ማረጋገጥ ካልቻለ ችግሮች መፈጠራቸው አይቀርም። 

ወጣቱ ኃይል አፍላ ጉልበት ያለው ነው። ሀገራችን ይህን ለስራ ዝግጁ የሆነ ጉልበት በሚገባ መንገድ መጠቀም 

ይኖርባቸዋል። ይህን ጉልበት አጣጥሞ በተገቢው መንገድ መጠቀምም ለሀገራዊ ዕድገት ያለው ፋይዳ ሳይታለም 

የተፈታ ጉዳይ ነው።  

ወጣቶች በተፈጥሯቸው ሁሉንም ነገር የመስራት ስሜት የታደሉ ናቸው። እነርሱን በማናቸውም ሀገራዊ የልማት 

ትልሞች ውስጥ በማስገባት ማሳተፍ ስራዎችን በአፍላ ጉልበት እንዲሁም በፈቃደኝነትና በፍላጎት ስሜት ሊተገብሩት 

ይችላሉ።  

ይህ ደግሞ የተያዙ ዕቅዶችን ለመፈፀምና የሚፈለገውን ሀገራዊ ዕድገት ለማምጣት ከፍተኛ ሚና ይኖረዋል። ስለሆነም 

በወጣቶች ላይ መዋዕለ ንዋይን ማፍሰስ ውጤቱ መልሶ የሚከፍለው ሀገርን መሆኑ ሊታወቅ ይገባል። 
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ወጣቱ የመንግስትን ትኩረትና የተመደበለትን ተንቀሳቃሽ ፈንድ በአግባቡ ለመጠቀም ራሱን ለስራ ዝግጁ ማድረግ 

ይኖርበታል። በእኔ እምነት ራስን ለስራ ማዘጋጀት አንድን ችግር ለመፍታት ግማሽ መንገድ እንደመሄድ ያህል 

ይቆጠራል። እናም ወጣቱ አስቀድሞ ራሱን ለማንኛውም ስራ ማዘጋጀት አለበት።  

ማንኛውም ስራ ከችግር መውጫ ቀዳዳ መሆኑን ማመን ይኖርበታል። በአጭሩ ወጣቱ ስራን ሳይንቅና ምናልባትም 

በስደት ቢሄድ ለባዕድ ሀገራት ሊያበረክተው የሚችለውን የጉልበት ስራ ዓይነት ጭምር ስራዎችን አክብሮ በመስራት 

የመንግስትን ትኩረት አሟጦ ሊጠቀምበት ይገባል።  

የስራን ክቡርነት አርማ ከፍ አድርጎ ማውለብለብ ይጠበቅበታል። ያኔ ራሱን፣ ቤተሰቡንና ከምንም በላይ እያሰበችለት 

ያለችውን ሀገሩን መጥቀሙ አጠያያቂ አይሆንም። ከዚህ በተጨማሪ ወጣቱ ስራ ፈጣሪ እንጂ ስራ ጠባቂ ሊሆን 

አይገባም። ቀደም ሲል ለመጥቀስ እንደሞከርኩት የፌዴራል መንግስትና ክልሎች ወጣቱ በስራ ውስጥ እንዲያልፍ 

ተንቀሳቃሽ ፈንድ አዘጋጅተዋል።  

ወጣቱ በዚህ ፈንድ እንደምን ራሱን ለስራ ዝግጁ ማድረግ እንደሚችል ማሰብ ይኖርበታል። በአሁኑ ወቅት ሀገራችን 

ውስጥ የተመቻቸ የስራ ምህዳር አለ። ዋናው ነገር ይህን ምቹ የስራ ድባብ በፈጠራ ክህሎት አጅቦ እንዴት 

ውጤታማ ማድረግ እንደሚቻል ማወቁ ላይ ነው።  

እናም አንድነት ኃይል በመሆኑ፤ በቅድሚያ ተደራጅቶ አዋጪ ስራን መምረጥ፣ የተገኘን ባጀት በስራ ላይ ብቻ 

ማዋል፣ እንደ አንድ ሆኖ ማሰብ፣ በተመረጠው ስራ ላይ በእኔነት መንፈስ መንቀሳቀስ እንዲሁም ከተጀመረው ስራ 

የሚገኝ ትሩፋትን በቁጠባና አግባብ በሆነ መንገድ ብቻ መጠቀም ከወጣቱ የሚጠበቁ ተግባሮች ናቸው።  

ስለሆነም ወጣቱ በመንግስት የተሰጠውን ትኩረት ያህል፤ እርሱም ራሱን፣ ቤተሰቡንና ሀገሩን በሚጠቅሙ ስራዎች ላይ 

በማዋል ነገው ብሩህ እንዲሆን ከወዲሁ ማዘጋጀት ይኖርበታል። ራሱን በማብቃት ተጠቃሚነቱንም ማስፋት አለበት።  

መንግሥት የግሉና የመንግሥት የዘርፎች ተዋንያን በፍትሃዊ የገበያ ውድድር የተመሩ ልማታዊ ኢንቨስትመንት 

የማስፋፋት፣ በሌላ በኩል ደግሞ ገበያው የማይመልሳቸውን የልማት ጥያቄዎች በተጠናና በተመረጠ ሁኔታ መንግሥት 

በራሱ በቀጥታ የሚሳተፍባቸው አቅጣጫዎች እየተከተለ መሆኑን ወጣቱ ሊገነዘብ ይገባል።  

ይህም መንግስት ታዲያ እዚህ ላይ የመሰረተ ልማትና የሰው ሃብት ልማት ኢንቨስትመንት የማስፋፋት ሥራ በእኛ 

ሀገር ተጨባጭ ሁኔታ እንደ ልማታዊ መንግሥት ማከናወን ያለበት ቁልፍ ተግባር እንደሆነ ታምኖበታል የሚካሄድ 

መሆኑን ማወቅ አለበት።  

መንግስት በዚህ መልኩ የገበያ ጉድለቱን በማጥበብ የኪራይ ሰብሳቢነት ምንጮችን ለማድረቅ እንዲሁም 

የማኑፋክቸሪንግ፣ የግብርናና የመሳሳሉት ድጋፎች በማድረግ ልማታዊ ባለሃብቶች እንዲበረታቱ እያደረገ የሚገኝ 

በመሆኑ ወጣቱ ይህን ሁኔታ በአግባቡ ጥቅም ላይ ሊያውለው ይገባል። 

እርግጥ ከላይ የጠቀስኳቸውን ጉዳዩች ያነሳኋቸው ወጣቱ አያውቃቸውም ከሚል እሳቤ አይደለም። ወጣቱ ሁሉንም 

አገራዊ ጉዳዩች በሚገባ ያውቃቸዋል። ሆኖም ይህን ሁኔታ በሚቃረን መልኩ ኪራይ ሰብሳቢዎች የተለያዩ አጀንዳዎችን 

እያራመዱ የዓላማቸው ማስፈጸሚያ ሊያደርጉት ሲሞክሩ ይታያል።  
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ይህን ሁኔታ ወጣቱ በሚገባ ማወቅ አለበት። የኪራይ ሰብሳቢዎች ዓላማ አገራችን ውስጥ ሰላም ጠፍቶ እንድንታመስ 

መሻት ነው። በመሆኑም ወጣቱን ከኪራይ ሰብሳቢዎች አጀንዳ ለመነጠል ሁሉም የህብረተብ ክፍል በርብርብ መስራት 

ይኖርባቸዋል።  

በተለይም ትምህርት ቤቶች፣ የዴሞክራሲ ተቋማትና ሌሎች የሚመለከታቸው አካላት በጋራ በመስራት ወጣቱ ወደ 

አገራዊው ልማት ካለፈው ጊዜ በበለጠ ሁኔታ ፊቱን ማዞር ይኖርበታል።   

 

  

 


