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…ወጣቱን በልማት ኃይልነት መጠቀም 

ብ. ነጋሽ 03-23-17 

የወጣቶች የሥራ እድል ፈጠራ ልዩ ትኩረት ከተሰጠው ከአሥር ዓመታት በላይ 

አስቆጥሯል። የወጣቶች የሥራ እድል ፈጠራ በተለይ ልዩ ፓኬጅ ተቀርጾለት ተግባራዊ 

መደረግ የጀመረው በ1998 ዓ.ም ነበር። በዚህ ወቅት የወጣቶች የልማትና ተጠቃሚነት 

ፓኬጅ ተቀርጾ ላለፉት አሥር ዓመታት ተግባራዊ ተደርጓል። በዚህም ከ10 ሚሊዬን በላይ 

ወጣቶችን በሥራ ፈጠራ ፕሮግራም በአነስተኛና ጥቃቅን ተቋማት በማደራጀት ተጠቃሚ 

ማድረግ መቻሉን መረጃዎች ያመለክታሉ። ይሁን እንጂ በየወቅቱ ወጣቱን ማኅበረሰብ 

የሚቀላቀለውን ወጣት የሥራ ፍላጎት ማሟላት አልተቻለም። ይህ እንዲሆን ያደረገው 

ቀዳሚው ምክንያት የወጣቱ ቁጥር እድገት ከሚፈጠረው የሥራ እድል በላይ መሆኑ ነው። 

ሌላው ምክንያት የተነደፈውን የወጣቶች የልማትና ተጠቃሚነት ፓኬጅ በተገቢው መንገድ 

ተግባራዊ ማድረግ አለመቻል ነው። የመልካም አስተዳደር ችግርና ኪራይ ሰብሳቢነትም 

ወጣቱን የኅብረተሰብ ክፍል በሥራ ፈጠራ በሚፈለገው ልክ ተጠቃሚ የማድረጉን 

እንቅስቃሴ ካደናቀፉ ምክንያቶች መካከል ይጠቀሳል። 

ያም ሆነ ይህ፤ ምንም እንኳን የወጣቶች የልማትና ተጠቃሚነት ፓኬጅ የተቀረፀ ቢሆንም 

የወጣቶችን የልማት ፖሊሲ አስፈጻሚ ተቋም በፌዴራልና በክልል መንግሥታት ካቢኔ 

ውስጥ ተዋቅሮ እስከ ታችኛው የመንግሥት አስተዳደር መዋቅር ቢዘረጋም የሚፈለገውን 

ያህል ሰኬታማ ሥራ አልተከናወነም። ሥራ ፍለጋ ከገጠር ወደትናንሽ ከተሞች የሚፈልሱ 

እንዲሁም ከመጀመሪያ ደረጃ እስከ ዩኒቨርሲቲ ሁለተኛ ዲግሪ እንዲሁም በተለያያ ደረጃ 

ከቴክኒክና ሙያ ተቋማት ተመርቀው የሚወጡ ወጣቶችን ማስተናገድ የሚችል የሥራ 

እድል ስላልተፈጠረ ከተሞች የሥራ አጥ መናኸሪያዎች ሆነዋል።  

የአገሪቱን ከተሞች ያጨናነቁ ከዓመት ዓመት ቁጥራቸው እየጨመረ የሚሄድ ሥራ ፈላጊ 

ወጣቶች የተስፋ መቁረጥ ስሜት አድሮባቸዋል። በአገራቸው ሥራ አግኝተው የተሻለ 

ህይወት የመኖር ተስፋ የራቃቸው ወጣቶች ለህገ ወጥ የሰዎች ዝውውርና ስደት 

ተጋልጠዋል። በአገራቸው ምንም የሚጨበጥ ነገር ያጡ ወጣቶች በህገ ወጥ መንገድ 
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ለመሰደድ ሲነሱ ከችግሩ በስተቀር ምንም የሚያጡት ነገር እንደሌለ ስለሚሰማቸው ህገ 

ወጥ ስደት ሊያስከትል የሚችለው አደጋ ብዙም አያሳስባቸውም።  

ይህ ብቻ አይደለም፤ ከሥራ አጥነት መላቀቂያ መላ ጠፍቷቸው ተሰፋ የቆረጡ ወጣቶች 

በሥርዓቱ ላይ እምነት ያጣሉ። ይህ በሥርዓት ላይ እምነት ማጣት ወደሁከት የተቃውሞ 

እንቅስቃሴ ለመግባት ተጋላጭ ያደርጋቸዋል። ባለፈው ዓመት በተለያዩ የአገሪቱ 

አካባቢዎች ተቀስቅሶ የነበረው አውዳሚ ሁከት ውስጥ ወጣቶች የነበራቸውን ተሳትፎ 

መመለከት ለዚህ በቂ አስረጂ ነው። 

ይህን ችግር መነሻ በማድረግ፣ ከያዝነው ዓመት መግቢያ ጀምሮ የወጣቶች የሥራ እድል 

ፈጠራ ጉዳይ ልዩ ትኩረት ተሰጥቶታል። 5ኛው ዙር የሁለተኛ ዓመት የመንግሥት የሥራ 

ዘመን መክፈቻ በህዝብ ተወካዮችና በፌዴሬሽን ምክር ቤት የጋራ ስብሰባ ላይ የኢፌዴሪ 

ፕሬዚዳንት ዶክተር ሙላቱ ተሾመ ባደረጉት የዓመቱን የሥራ ክንውን እቅድ 

በሚያመለክት ንግግራቸው የወጣቶችን ተጠቃሚነት ጉዳይ ማንሳታቸው ይታወሳል። 

ለማስታወስ ያህል ፕሬዚዳንት ሙላቱ ተሾመ ባደረጉት ንግግር፤ "የአገራችን ወጣቶች 

የወደፊቷ ኢትዮጵያ ገንቢዎች ብቻ ሳይሆኑ፣ ዛሬ በምንገኝበት ወቅት የራሳቸው ፍትሃዊ፣ 

ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ እንዲሁም የፖለቲካዊና አስተዳደራዊ ፍላጐትና ጥያቄዎች ያሏቸው 

በመሆኑ፣ እነዚህን በአግባቡ የመመለስ ጉዳይ ቀዳሚ ትኩረት የሚሰጠው ይሆናል። ከወጣቶች 

ጥያቄዎች መካከል ሁሉንም ችግሮቻቸውን አስተሳስሮ የመፍታት እድል የሚሰጠው ኢኮኖሚያዊ 

ተጠቃሚነታቸውን የማረጋገጥ ጉዳይ በመሆኑ ከያዝነው ዓመት ጀምሮ ወጣቶች የሥራና የሃብት 

ፈጠራ እድላቸው በተጨባጭ እውን እንዲሆንና እየሰፋም እንዲሄድ ከፍተኛ ጥረት ይደረጋል። ይህ 

ጥረት ይሳካ ዘንድ የፋይናንስ አቅርቦትን ማስፋት፣ አዳዲስ የኘሮጀክት ሃሳቦችን ማመንጨትና 

አሳታፊ የአፈፃፀም ሥርዓት መገንባትን የግድ ይላል። በዚህ መሠረት፣ መንግሥት በያዝነው 

ዓመት በሁሉም ወረዳዎች የሚገኙ ወጣቶችን ለኢኮኖሚያዊ ልማት ተጠቃሚነት የማብቃት ዓላማ 

ያለውና ለዚህ ዓላማ ብቻ የሚውል የወጣቶች ተንቀሳቃሽ ፈንድ በማቋቋም ሥራውን ይጀምራል። 

ለዚህም ሲባል ለፈንዱ ማቋቋሚያ አሥር ቢሊዮን ብር የተመደበ ሲሆን የወጣቶችን ተሳትፎና 

ቁጥጥር በሚያረጋግጥ ተዘዋዋሪ አኳኋን ጥቅም ላይ እንዲውል ይደረጋል" ብለዋል። 

ይህን ተከትሎ ወጣቶችን በሥራ ፈጠራ የአገሪቱ የኢኮኖሚ እድገት እንቅስቃሴ ውስጥ 

በልማት ኃይልነት በመሳተፍ ተጠቃሚ እንዲሆኑ ለማስቻል የተለያዩ ተግባራት ሲከናወኑ 

ቆይተዋል። ከእነዚህ ተግባራት መካከል በ1998 ዓ.ም የተዘጋጀውን የወጣቶች የልማት 
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ተሳትፎና ተጠቃሚነት ፓኬጅ ከልሶ በተሻሻለ መንገድ የማዘጋጀት ሥራ ተጠቃሽ ነው። 

በዚህ መሠረት የወጣቶች የልማትና የእድገት ፓኬጅ ተዘጋጀ።  የወጣቶችን ኢኮኖሚያዊ፣ 

ፖለቲካዊና ማህበራዊ ተጠቃሚነት የማረጋገጥ ዓላማ ኖሮት ተከልሶ የተዘጋጀው የወጣቶች 

የልማትና የእድገት ፓኬጅ፣ በየጊዜው የሚነሱ የወጣቶች ጥያቄዎችን በሚመልስ መልኩ 

መዘጋጀቱን የወጣቶችና ስፖርት ጉዳይ ሚኒስቴር አስታውቋል።  

ከዚሁ ጎን ለጎን ፕሬዚዳንት ሙላቱ በንግግራቸው የገለጹት የወጣቶች የዕድገትና ልማት 

ፓኬጅ ፈንድ አስተዳደር ማዕቀፍ መዘጋጀቱን ነው። ለወጣቶች የሥራ ዕድል ፈጠራ 

የተመደበውን 10 ቢሊዬን ብር ተዘዋዋሪ ፈንድ ጥቅም ላይ ለማዋል የተዘጋጀው የወጣቶች 

የዕድገትና ልማት ፓኬጅ የፈንድ አስተዳደር ማዕቀፍ፣ በዓለም አቀፍ ደረጃና በአገር ውስጥ 

ተግባራዊ ተደርገው ውጤት ካስመዘገቡ ተቋማት ልምድ በመውሰድ መዘጋጀቱን 

የወጣቶችና ስፖርት ጉዳይ ሚኒስቴር አስታውቋል። ማዕቀፉ ተዘዋዋሪ ፈንዱ በአግባቡ 

ሥራ ላይ እንዲውል በማስቻል በርካታ ወጣቶችን ተጠቃሚ የማድረግ ዓላማ አለው። 

ከአጠቃላይ የ10 ቢሊዬን ብር ተዘዋዋሪ የወጣቶች ፈንድ ውስጥ እስከ ሰኔ 30 ቀን 2009 

ዓ.ም ባለው ጊዜ ሥራ ላይ የሚውል አምስት ቢሊዬን ብር ወደ ባንክ ፈሰስ ተደርጓል። 

በፈንዱ ተጠቃሚ የሚሆኑት ወጣቶችም እድሜያቸው ከ18 እስከ 34 ያሉ ሥራ አጥ 

ወጣቶች የሆናሉ። 

ከዚህ በተጨማሪ ጥር ማብቂያ ላይ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ለወጣቶች የሥራ እድል 

ፈጠራ ለተመደበው ተዘዋዋሪ ፈንድ ትግበራ የሚያግዝ የተዘዋዋሪ ፈንድ ማቋቋሚያ አዋጅ 

አፅድቋል። በአዋጁ መሠረት የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ፈንዱን በፌዴራል መንግሥት ስም 

የማስተዳደር ኃላፊነት ተሰጥቶታል። የብድር አሰጣጡ በአነስተኛ የገንዘብ ተቋማት 

አማካይነት የሚፈፀም ይሆናል። አነስተኛ የገንዘብ ተቋማት በማይገኙበት አካባቢ 

የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ተቋማቱን ተክቶ እንዲሰራ ይደረጋል። የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ 

የፈንዱን አተገባበር በዝርዝር እየመረመረ ለገንዘብና ኢኮኖሚ ትብብር ሚኒስቴር ሪፖርት 

ያቀርባል። የወጣቶችና ስፖርት ሚኒስቴርን ጨምሮ የክልልና የከተማ አስተዳደሮችም 

በየደረጃው ማስተግበር የሚያስችል ኃላፊነት ተሰጥቷቸዋል።  ይህ የአፈጻፀምና የቁጥጥር 

ሥርዓት መዘርጋቱ፣ ገንዘቡ በተገቢው መንገድ ለተመደበለት ዓላማ ሊውል እንደሚችል 

ያረጋግጣል። 
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10 ቢሊዬን ብር ተዘዋዋሪ ፈንድ የተያዘለት የወጣቶች የልማትና የእድገት ስትራቴጂ 

ቅድመ ዝግጅት ተጠናቅቆ ወደ ትግበራ መሸጋገሩን የወጣቶችና ስፖርት ሚኒስቴር ሰሞኑን 

አስታውቋል። ሚኒስቴሩ እንዳስታወቀው በስትራቴጂው የዝግጅት ምዕራፍ በኅብረተሰቡና 

በወጣቱ ዘንድ በቂ ግንዛቤ የመፍጠር፣ የሥራ ፈላጊ ወጣቶች ብዛትና በምን ሥራ ላይ 

መሰማራት እንደሚፈልጉ የመለየት ተግባር ተከናውኗል። ስትራቴጂውን ለመተግበር 

የተመደበው በጀት ተደልድሎ ወደ ታች የማውረድና የመሥሪያና የመሸጫ ቦታ ፍላጎት 

ለይቶ የማወቅ ሥራዎችም ተከናውነዋል።  

ሥራ አጥ ወጣቶችን በመለየት ሂደት በሁሉም ክልሎች ሦስት ሚሊዬን ሥራ ፈላጊ 

ወጣቶች ተመዝገበዋል። ወጣቶቹን በማደራጀትና ሥልጠና በመስጠት ወደ ሥራ 

የማስገባት እንቅስቃሴም ተጀምሯል። የተመደበው ገንዘብ ቀደም ሲል እንደተገለፀው 

ለታሰበለት ዓላማ እንዲውል የህግ ማዕቀፍ ተዘጋጅቶለት በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ 

አስተባባሪነት በየክልሉ ለተመረጡ 11 የፋይናንስ ተቋማት ደርሷል። የበጀት ድልድሉ 

ክልሎች ባላቸው ሥራ ፈላጊ ወጣት ቁጥር መሠረት ነው የተከናወነው። እስካሁን ባለው 

መረጃ፣ የትግራይ ክልል ወደ ትግበራ ገብቷል። አዲስ አበባ ከተማ መስተዳድር ሥልጠና 

በመስጠት ላይ ይገኛል። 

አዲሱ የወጣቶች የልማትና የእድገት ስትራቴጂ ቅድመ ዝግጅት ከማድረግ ጎን ለጎን 

በነባሩ የወጣቶች የልማት ፓኬጅ በዘንድሮው የመጀመሪያው መንፈቅ ዓመት ብቻ ለ600 

ሺህ ወጣቶች የሥራ እድል ተፈጥሯል። በቀጣይ ሦስት ወራት በየክልሉ የሥራ አጥ 

ወጣቶችን ቁጥር በጉልህ የሚቀንሱ ተግባራት ይከናወናሉ ተብሎ ይጠበቃል። 

ከዚህ አዲስ ስትራቴጂ ጋር በተያያዘ ወጣቶችን በሥራ እድል ፈጠራ የልማት ተሳታፊ 

በማድረግ ተጠቃሚ እንዲሆኑ የማስቻሉ ተግባር በአንዳንድ ወገኖች መንግሥት ለወጣቶች 

እንደሚያደርገው ችሮታ የሚታይበት ሁኔታ አለ። ይህ ስህተት ነው። ስትራቴጂው ወጣቶች 

ሊጠቀሙ የሚችሉበትን ሁኔታ እንደሚፈጥር ብቻ ሳይሆን፣ የአገሪቱን አምራች ኃይል 

በመጠቀም የኢኮኖሚ እድገት የማስቀጠልና ትራንስፎርሜሽኑን የማሳካት ተግባር 

እንደሆነም መታሰብ አለበት። በተለይ በተመቻቸው የሥራ እድል ተጠቃሚ የሚሆኑት 

ወጣቶች ድጋፍ እየተደረገላቸው እንደሆነ ሳይሆን የአገሪቱ የኢኮኖሚ እድገት በማስቀጠል 



5 
 

ረገድ ትልቅ ድርሻ ያላቸውና አገርና ህዝብ ወደሥራ እንዲገቡ እንደሚፈልጉ ማሰብ 

አለባቸው።  

ወጣቶችን ሥራ ላይ እንዲሰማሩ የማድረግ ተግባር ወጣቶችን የመደገፍ ሳይሆን የአገሪቱን 

እድገት የማስቀጠል ያለማስቀጠል ጉዳይ ነው። ወጣቶችም ባላቸው እውቀትና ጉልበት 

በኢኮኖሚ እንቅስቃሴ ውስጥ በመሳተፍ የልማት ኃይል የመሆን ኃላፊነትና የሞራል ግዴታ 

ያለባቸው መሆኑን ማሰብ አለባቸው። ወጣቶች ትልቅ የልማት ኃይል ስለሆኑ አገራቸው 

ትፈልጋቸዋለች። ወጣቶችም ባላቸው እውቀትና ጉልበት ሥራ ሳይንቁና ሳይመርጡ 

አገራቸውን በማሳደግ የህዝቡን የኑሮ ሁኔታ የማሻሻል የሞራል ግዴታቸውን እንዲወጡ 

ይጠበቃሉ።  

 

  


