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ስሜነህ 07-03-17 

የጀርመን መንግሥት በጂአይዜድ አማካይነት ከሚሰጣቸው ድጋፎች መካከል የግብርና አግልግሎት ማዕከላት ፕሮጀክት 

የተሰኘው አንዱ ሲሆን፣ ይህንን በሚያስፈጽመው፣ ‹‹ከልቲቬቲንግ ኒው ፍሮንታየርስ ኢን አግሪካልቸር- ሲኤንኤፍኤ›› በተባለ 

ተቋም አማካይነት ፕሮጀክቶችን እያስፋፋ ይገኛል፡፡ በዚህ ተቋም አማካይነት ድጋፍ ካገኙ ወጣቶች መካከል  በኬሚካል፣ በዘር 

አቅርቦት መስክ እስከ 30ሺሕ ዩሮ ግምት ያለው የዓይነት ድጋፍ ያገኙና እራሳቸውን የለወጡ ወጣቶች ስለመኖራቸው ከክልሉ 

የወጡ መረጃዎች እያመለከቱ ነው፡፡ ለዚህ ድጋፍ መጠይቅ ከሆኑት ዋናው ተመጣጣኝ የገንዘብ መጠን ያለው መዋጮ 

ማድረግና ቀጣይነቱ የሚያስተማምን የግብርና ንግድ ሥራ ውስጥ መገኘት እንደሆነ ለተለያዩ የሃገር ውስጥ መገናኛ ብዙሃን 

የገለጹት ወጣቶች  እኩል መጠን ያለውና በዓይነት የሚደረገው መዋጮ ለወደፊቱም ዘላቂነት ያለው የግብርና ንግድ ሥራ 

እንዲኖር፣ አነስተኛ ገበሬዎችም ከዚህ አገልግሎት በዘላቂነት መጠቀም እንዲችሉ ታስቦ የተዘረጋ ፕሮግራም እንደሆነ 

አረጋግጠዋል፡፡ 

በፌደራሉ መንግስት በብሄራዊ ደረጃ ለወጣቶች ከተመደበው የማንቀሳቀሻ ፈንድ ባሻገር ርቆ በመሄድና ሌሎች ተመሳሳይ 

አማራጮችነ በመጠቀም ረገድ ኦሮሚያ በተምሳሌትነት ተጠቃሽ ነው። ይህ ሊወሰድ የሚገባው ተሞክሮ  የወጣቶችን 

ተጠቃሚነት ለማረጋገጥ በክልሉ ከሚንቀሳቀሱ ባለሃብቶች ጋር በመቀናጀት በርካታ ወጣቶችን ተጠቃሚ እያደረገ የሚገኘው 

ከላይ የተመለከተው አይነት አሰራር ነው።   

የወጣቱን ተጠቃሚነት መሰረት ባደረገው ጥልቅ ተሃድሶ ማግስት የእውነትም ወጣቶችን መነሻ ያላደረገ ልማት መድረሻው  

ከንቱ መሆኑን ከሌሎቹ በተሻለ የተገነዘበ እንደሆነ ያረጋገጠው ኦሮሚያ ማረጋገጡንም ግና ከጅምሩ በተለያዩ ተጨባጭ 

እንቅስቃሴዎቹ አሳይቷል። በኦሮሚያ ክልል ምእራብ ሸዋ ዞን  ባለፉት ዘጠኝ ወራት በመደበኛ መርሀ ግብር ከ8ሺህ በላይ 

ወጣቶች ወደ ስራ የገቡ ሲሆን ተዘዋዋሪ ፈንዱን በመጠቀም  ከ43ሺህ የሚበልጡ ወጣቶችን ወደ ስራ ለማስገባት 

የሚያስችለው አሰራርም ተዘርግቶ አልቋል። በዚህ ዞን ብቻ እስካሁን በምልመላ የተለዩ 1ሺህ 143 ወጣቶችን በ166 

ማህበራት በማደራጀት በከተማና በገጠር ግብርና፣ በማኑፋክቸሪንግ፣ በኮንስትራክሽን፣ በአገልግሎትና በአነስተኛ ንግድ ስራዎች 

እንዲሰማሩ ተደርጓል።   

ወደ ስራ ከተሰማሩት ወጣቶች መካከል 247ቱ ሴቶች መሆናቸው ደግሞ የበለጠ መነቃቃት የፈጠረ ሲሆን፤ ወጣቶቹን ስራ 

ለማስጀመር 16 ነጥብ 4ሚሊዮን ብር የገንዘብ ብድር፣ የመስሪያ፣ የማምረቻና የመሸጫ ቦታ ለነዚሁ ወጣቶች ተሰጥቷል። 

ከላይ ከተመለከተው ጎን ለጎን ባለፉት ዘጠኝ ወራት በመደበኛ መርሀ ግብር  ከ8ሺህ 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። 

ከተንቀሳቃሹ ፈንድ ባሻገር ኦሮሚያ ወደወሰዳቸው አማራጮች ስንሻገር የሪፖርተር ሰሞንኛ ዘገባ ሁነኛ ዋቢ ይሆነናል። 

ወጣት አብርሃም እንድርያስ የተባለን የክልሉ ወጣት የሚያስተዋውቀን ሪፖርተር፤ ወጣቱ ግሪን አግሮ ሶሉሽን የተባለ ኩባንያ 

መሥራች ስለመሆኑ ይገልጽልንና በዲጋሉ ጢጆ ወረዳ ውስጥ የሳጉሬ ግብርና አገልግሎት ማዕከልን በመመሥረት ለገበሬዎች 

የሜካናይዜሽን አገልግሎት፣ ለዩኒቨርሲቲ እንዲሁም ለቴክኒክና ሙያ ተመራቂዎች በሜካናይዜሽን እርሻ መስክ ሥልጠናዎችን 

በመስጠት ላይ የሚገኝ መሆኑን ያትታል፡፡ ከዚህም በተጨማሪ ልዩ ልዩ የእርሻ መሣሪዎችን በማከራየትም እንደሚንቀሳቀስ 

በተመሳሳይ፡፡ 

አብርሃም የያንግ አፍሪካ ሊደርስ ኢኒሺዬቲቭ የአምና ተሳታፊ ሲሆን፣ በአሁኑ ወቅት ከታዋቂው የአሜሪካው ፐርዱ ዩኒቨርሲቲ 

ጋር ለግብርና ግብዓቶችና ምርት ማጓጓዣ፣ ብሎም ለሜካናይዜሽን እርሻ የሚረዳ ተሽከርካሪ በአገር ውስጥ ለማምረት 

ከዩኒቨርሲቲ ምሁራን ጋር አብሮ እየሠራ ነው፡፡ እሱም የ30ሺሕ ዩሮ ግምት ያላቸውና ለሥልጠና የሚያገለግሉ ቁሳቁሶች ድጋፍ 

ለማግኘት የሚያስችለውን ቅድመ ሁኔታ በማሟላቱ የዕድሉ ተሳታፊ ለመሆን በቅቷል፡፡ 

ይህ ፕሮጀክት በሙከራ ደረጃ እየተተገበረ የሚገኝ ሲሆን እስካሁን ዋና መዳረሻውን በአርሲ ዞን በማድረግ የሮቤ፣ የኢተያ፣ 

የአሰላ፣ የሳጉሬ እንዲሁም የሁሩታ ግብርና አገልግሎት ማዕከላት የተባሉትን አምስት አነስተኛ የግል ድርጅቶች ለመመሥረት 

ለእያንዳንዳቸው 30ሺሕ ዩሮ መጠን ያላቸው ልዩ ልዩ የቁሳቁስ ድጋፎችን አቅርቧል፡፡ 

ፕሮግራሙ ለመጪዎቹ አራት ዓመታት የሚቆይ ሲሆን፤ በእስካሁኑ የሙከራ ሒደት ድጋፍ ባገኙት አምስት የግብርና 

አገልግሎት ማዕከላት አማካይነት የ375ሺሕ ዩሮ ግምት ያላቸው ሽያጮችን ማከናወን ተችሏል። ለ25ሺሕ ደንበኞችም 

ምርቶችና አገልግሎቶችን ማዳረስ የተቻለ ሲሆን፤ ከ1ሺ 600 በላይ ገበሬዎችንም ለማሠልጠን እንደተቻለ ዘገባው 

አመልክቷል፡፡  

በጀርመን መንግሥት በአነስተኛ ግብርና መስክ ድጋፍ ከሚደረግበት የማዕከላት ማቋቋሚያ ባሻገር፣ በአሜሪካ መንግሥት 

የሚደገፉ 26 ፕሮጀክቶችም በአገር አቀፍ የተቋቋሙ ሲሆን፣ እነዚህን ማዕከላት የሚመሠርቱ ሰዎችም ከ40 እስከ 50 ሺሕ 

ዶላር የሚገመት የቁሳቁስ ድጋፍ እንደተደረገላቸው መረጃዎች ይጠቁማሉ፡፡ 

 የወጣቶችን ችግር መቅረፍ ሀገሪቱ እያስመዘገበች ያለችውን የሁለት አሃዝ ኢኮኖሚያዊ እድገት ለማስቀጠል የማይተካ ሚና 

እንዳለው እሙን ነው፡፡ እነዚህንም በጥንቃቄ ተግባራዊ ለማድረግ መንግስት ያወጣው የወጣቶች  የእድገትና ልማት ፓኬጅ 

ለብቻው በቂ እንደማይሆን በመገንዘብ እንደኦሮሚያ ክልል መስተዳድር ሌሎች አማራጮችን መሻት ከሌሎቹም ክልሎች 

ይጠበቃል፡፡ ፓኬጁ ስኬታማ የሚሆነው በከተማ፣ በገጠርና በአርብቶ አደር አካባቢ የወጣቶችን ተሳታፊነትና ተጠቃሚነት 

ከማሳዳግ በተጨማሪ በተጠያቂነት ላይ ከፍተኛ ትኩረት ከመስጠት ባሻገር ከላይ ያነሳነው አይነቶቹን አብነቶች በመጠቀምም 

ጭምር ነው፡፡ 



የወጣቶች ልማት ፓኬጅ ዋንኛ አላማ የወጣቶችን አመለካከት ከማስተካከል በዘለለ የወጣቶችን ፖለቲካዊ  ተሳትፎ  ማሳደግና 

ኢኮኖሚያዊ ተጠቃሚነታቸውን  ማረጋገጥ ነው፡፡ ፓኬጁ ወጣቶች  በሁሉም የመንግስት እቅድ ውስጥ ንቁ ተሳታፊ እንዲሆኑ 

የሚያደርጋቸው ደግሞ ከላይ በተመለከቱት አይነት የክልሎች የፈጠራ ውጤት የሆኑ ድጋፎች ሲታገዙ ነው።  

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። ይህንን 

ለማድረግ ደግሞ ልክ እንደኦሮሚያ ከመንግስት ጠባቂነት መላቀቅና ከመንግስት በጀት ባሻገር መመልከት ከክልሎች 

ይጠበቃል። 


