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ወጣቱ ሥራ ላይ የነበረ የተዛባ አስተሳሰብን ሰብሯል! 
 

ተስፋዬ ለማ 11/10/12 

 

በቀደሙት ስርዓታት ወጣቱ የሚያገኘው የትምህርት እድል በጣም ዝቅተኛ ነበር። ከዚያም ባሻገር 

ሥራ ለማግኘት አስቸጋሪ ስለነበር የስራ አጥ ቁጥር ከፍተኛ ከመሆኑም በላይ ወጣቱ በአልባሌ 

ቦታዎች ሊውል ይገደድ እንደነበር መረጃዎች ያሳያሉ። በአገር ውስጥ በነበረው አለመረጋጋትና 

የስራ አጥነት ምክንያት እድሉ ያጋጠመው ሁሉ ወደ ሌሎች አገራት በመሰደድ እንደ አንድ 

አማራጭ የሚወሰድበት ጊዜ ነበር። ወጣት ሙሁራንም በተመደቡበት የስራ መስክ ለመስራት 

ያጋጥማቸው የነበረው የተለያየ ችግር በአገራቸው ህዝባቸውን ከማገልገል ይልቅ በባዕድ አገራት 

ማገልገልን ቅድሚያ ምርጫቸው ያደርጉ ነበር።  

 

ወጣት ይመነህም ተምረው በአገራቸው ማገልገል ሲችሉ በነበረው ብልሹ አሰራር ምክንያት 

አገራቸውን ጥለው ከተሰደዱ የ1970ው ወጣት የአሁኑ አዛውንት ናቸው። አቶ ይመነህ 

ትምህርታቸውን በከፍተኛ ብቃት በማጠናቀቅ የሁለተኛ ድግሪያቸውን በ1972 ነበር ያገኙት። 

ከዚያም ከአንድ ጓደኛቸው ጋር በዩነኒቨርስቲ መምህርነት ለሶስት ዓመታት ያህል አገልግለው ነበር።  

 

በ1974 ዓ/ም ነበር ወደ አሜሪካን አገር የሄዱት። በአሜሪካን አገር ከሃያ ዓመታት በላይ አሳልፈው 

ወደ አገራቸው ተመለሱ። እናም የወጣትነት ዘመን ጓደኛቸው በአሁኑ ወቅት በአዲስ አበባ ዩኒቨርስቲ 

ሌክቸረር ጋር ተገናኙና የወጣትነት ዘመናቸው ትዝታን ማውጋት ጀመሩ። ብዙ ነገሮች እያነሱ 

ወሬውን አሟሟቁት።  በመካከል ሌክቸረሩ የአሁኑ ዲያስፖራ  የወጣትነት ዘመን ጓደኛቸውን 

“ለመሆኑ ሥራህ  ምንድን ነው?” ሲሉ ጠየቁ።  

 

“ወዳጄ ይህንን ባትጠይቀኝ ይሻል ነበር። ከጠየቅከኝ ግን ልንገርህ። በ1974 ዓ/ም ካንተና ከሌሎች 

ጓደኞቼ ተለይቼ ወደ አሜሪካን አገር ሳቀና በአጭር ጊዜ ጥሩ ገንዘብ አጠራቅሜ ከራሴ ተርፎ 

ለሌሎች ዘመድ አዝማድና ጓደኞች እተርፋለሁ የሚል እምነት ሰንቄ ነበረ።” አሉ ዲያስፖራው። 

ከትንሽ ቆይታ በኋላ ንግግራቸውን ቀጠሉ። “ሁሉም ነገር አልጋ ባልጋ አልሆነልኝም፤ ፈተና 

የበዛበት የተወሳሰበ ነበር።   በአሜሪካን አገር  የመጀመሪያዎቹ ስድስት ወራት የሰቆቃ ወራት 

ነበሩ። አይደለም ለሌላ ሰው ልተርፍ ይቅርና ለራሴ የዕለት ጉርስ ያጣሁበት ሁኔታ ተፈጥሮ ነበር። 

ወደ አገርቤት ተመልሶ ለመምጣትም የሚኖረው የስነልቦና ችግር  ታውቀዋለህ። ለከፍተኛ እንግሊት 

ነበር የተዳረግኩት።”  
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ሌክቸረሩ  የጓደኛቸው ሁኔታ ቢያሳዝናቸውም የጠየቁት ጥያቄ አጭርና ቀላል መልስ የሚያስፈልገው 

ሆኖ እያለ ለምን መዘብዘብ እንዳስፈለገ ለማወቅ እየፈለጉ “እኔ የጠየቅክህ አሁን እየሰራህ ያለውን 

ሥራ  ነበር?   የገጠመህ ነገር ግን በእውነቱ የሚያሳዝን  ነው።” 

 

ዲያስፖራው ንግግራቸውን ቀጠሉ "አሁን የሚሰራውን ልንገርህ ነው” በማለት ወንበራቸው ላይ 

ወደኋላ ለጠጥ ብለው  “ከስድስት ወራት ቆይታ በኋላ መኪና ማጠብ  ሥራ አንድ አገኘሁ። 

በስድስት ወራት ቆይታ ብቻ  ሥራውን ሳገኝና  የቀደሙኝ እድሉን ያላገኙ በርካታ ያገር ልጆች 

ስለነበሩ  እግዚአብሄርን አመስግኘ ሥራየን ቀጠልኩ።  በዚህ መልክ ለሁለት ዓመታት ሰራሁ።”   

 

ዲያስፖራው ንግግራቸውን ቀጠሉ “ከዚያ በኋላ በሥራ ምክንያት ከሚመጡ አንዳንድ ሰዎች ጋር 

መተዋወቅ ጀመርኩ። በዚህ ሂደት አንድ በእድሜ ጠና ያሉ ባለሃብት መኪናቸውን ለማሳጠብ 

አዘውትረው ይመጡ ስለነበር ተዋወቅን። መኪናቸውን በጥንቃቄ አጥባለሁ እሳቸውም ትንሽ ጉርሻ 

ብጤ ወርወር እያደረጉልኝ ተቀራረብን። የዩኒቨርስቲ መምህር እንደነበርኩና ጥሩ ገቢ ያለውን ስራ 

ሰርቸ ራሴንና ቤተሰቦቸን ለመጥቀም አስቤ ወደ አሜሪካ መሄዴንም አጫወትኳቸው።  የማስተምረው 

ቋንቋ እንደነበርም አጫወትኳቸው። ይሁንና በተማርኩት ትምህርት በአሜሪካን አገር ስራ ማግኘት 

ባለመቻሌ  በያዝኩት ሥራ መሰማራቴን ነገርኳቸው።  አሜሪካዊው አዛውንት የእንግሊዘኛ 

መምህርነት ሳይሆን ደህና ክፍያ ያለው ሌላ ስራ እንደሚፈልጉልኝ ቃል ገቡልኝ። በገቡት ቃል 

መሰረት  በአንድ ጓደኛቸው ፋበሪካ የታሸጉ ምግቦችን የመደርደር ሥራ አገኙልኝ። ክፍያው የተሻለ 

በመሆኑ እሳከሁን ድረስ ይህንኑ እየሰራሁ ነው።አሁን  ምን እንደሚሰራ የተረዳህ ይመስለኛል፤ 

ስራው የታሸጉ ምግቦች መደርደር የስራ መጠሪያየ ደግሞ  የታሸጉ ምግቦች ደርዳሪ  ይባላል።” አሉ 

በፈገግታ ንግግራቸውን እየቋጩ።   

 

 

በቀደሙት ስርዓታት ለወጣቱ ትኩረት ባለመሰጠቱ የተነሳ በርካታ ኢትዮጵያውያን ወጣቶች 

በአገራቸው መስራት የሚያስችል የትምህርት ዝግጅትና ብቃት እያለው  በነበረው የመልካም 

አስተዳደርና የአስተሳሰብ ብልሹነት ምክንያት መስራት ያልቻለበት ሁኔታ ተፈጥሮ ነበር። ወጣቱ 

ያጋጥመው በነረው ኢኮኖሚያዊ፣  ማህበራዊና ፖለቲካዊ ችግር  ምክንያት በአገር ውስጥ ሰርቶ 

መኖር የማይቻል ሆኖ ይታየው ነበር። ወጣቱ ስለትምህርት፣ ስራና ብልጽግና ሳይሆን እብርተኝነትና 

አምባገነንነት እንዲማር ይደረግ ነበር። ጦረኝነትና ውትድርና ብቻ የእለት መዝሙሩ እንዲሆን 

በመደረጉ በአገሩ ሰብአዊና ዴሞክራሲያዊ መብቱ ተገፎ  ለዘመናት ኖሯል።   

 

ከዚህም በተጨማሪ በአገሪቱ  ለዘመናት የዘለቀው ድህነት ወጣቱን ተስፋ አስቆርጦ ለስደት ዳርጎት 

ነበር። ገና ከለጋ እድሜው በዚች አገር ሰርቶ መኖር እንደማይቻል ድምዳሜ ላይ የደረሰበት ሁኔታ 

ተፈጥሮ እንደነበር የቅርብ ጊዜ ታሪክ  ነው።  
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ወጣቱ ሰርቶ  ህይወቱን መቀየር የሚያስችለው አመች ሁኔታ ስላልተፈጠረለት  ለበርካታ ዓመታት 

ለስቃይና ለስደት ሲዳረግ ቆይቷል።  ድህነት የወለደው የስራ አጥነት ወጣቱን በአልባሌ ስፍራ 

እንዲውልና  የሱስ ተገዢ እንዲሆን አድርጎት ነበር። 

 

እውነታው ይህንን ቢመስልም በአገራችን ቅድመ 1983 ዓ.ም ለወጣቱ የተሰጠው ትኩረት በጣም 

አነስተኛ ነበር። ወጣቱ እንዲሳተፍ የሚፈልገው በአንድ መልክ ብቻ እንደነበር የቅርብ ጊዜ ታሪክ 

ነው። ሁሉም ወጣት በውትድርና መስክ በውድ አለበለዚያም በግድ እንዲሰለፍ ይደረግ ነበር። 

 

ውትድርና ወጣቱ ሊሳተፍበት የሚገባ አንድ ትልቅ የኃላፊነት ዘርፍ ቢሆንም በወቅቱ የነበረው ግን 

አንድም በግዳጀና  ብቸኛ አማራጭ ሆኖ ነበር። ወጣቱ የዘርፉ አስፈላጊነት በመገንዘብና በፍላጎት 

ሳይሆን በአፈናና በግዳጅ ይመለመል ስለነበር ለዘርፉ የነበረው አመለካከትም በዚያ ልክ የወረደ 

እንደነበር ይታወቃል።  

 

በዚህ መስክ ወጣቱን በውትድርና በማሰባሰብ ሌሎች አማራጮችን  በመዘርጋት በአፍሪካ ተወዳዳሪ 

የሌለው ወታደር በአገራችን ተገንብቶ ነበር።  የነበረው መንግስት  የእብሪት ጡሩምባ በመንፋት 

ጠብ አጫሪነትን በማራመድ ልማት የተዘነጋበት ወቅት ሆኖ ነበር።  የኢትዮጵያ ህዝብም  ስለራሱ 

ኑሮና ህይወት የሚያስብበት ጊዜ አልነበረም። ወጣቱም እንዲያ። ሁሉም ተደማምሮ  የገዢዎችን 

ዕድሜ ለማራዘም የተወሰደ እርምጃ እንደነበር እሙን ነው። 

 

በአገሪቱ ሰላምና መረጋጋት ጠፍቶ፣ ልማት የማይታሰብ ሆኖ፣ ብጥብጥና ሁከት ተንሰራፍቶ ውጥረት 

ነግሶ የቆይታ ጊዜን ማራዘም በወቅቱ የነበረው መንግስት ይከተለው የነበረው አቅጣጫ ነበር። 

 

ድህረ 1983 ዓ/ም መንግስት የወጣቱ ተሳትፎ ለአገሪቱ ልማት የሚኖረውን ጉልህ ሚና በመረዳት 

ወጣቱን ተሳታፊ ማደረገ የሚችሉ የተለያዩ ተግባራት እንዲፈጸሙ አድርጓል።   አገራችን የውስጥ 

ሰላሟን በማስፈን በአፍሪካ ቀንድና ብሎም በአፍሪካ ዘላቂ ሰላም ለማረጋገጥ በሚታደርገው ጥረት 

የወጣቱ ሚና የጎላ መሆኑን በመረዳት የተለያዩ ስትራቴጂዎችን በመንደፍ ለውጦች ተመዝግበዋል።  

 

በአገሪቱ ሰላም፣ ዴሞክራሲን ለማስፈንና  ዘላቂ ልማትን ለማረጋገጥ  ለሚደረገው ጥረት ስኬት 

ወጣቱን ዋነኛ ተዋናይ ለማድረግና የኢትዮጵያን ህዳሴ አብሳሪ እንዲሆን ለማስቻል አቅጣጫ ተይዞ 

እየተሰራበት ይገኛል።  

 

አገሪቱን ከድህነትና ኋላቀርነት በማላቀቅ አስተማማኝ የኢኮኖሚ መሰረት ለመጣል፣ ማህበራዊ 

ልማትን ለመገንባት የዴሞክራሲ ስርዓቷን ለማጎልበት የወጣቱ ድርሻ  የጎላ መሆኑን በመገንዘብ   

ወጣቱ  ችግሮች በራሱ ቀጥተኛ ተሳትፎ ደረጃ በደረጃ መቅረፍ እንዲችልና በአገሪቱ እየተመዘገበ 
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ካለው ቀጣይነት ያለው ልማት ተጠቃሚ መሆን ይችል ዘንድ የወጣቶች ብሄራዊ ፖሊሲ እንዲቀረፅና 

ተግባራዊ እንዲሆን ተደርጓል። 

 

በአገሪቱ የነበረው ሁኔታ ሙሉ በሙሉ ተቀይሯል። ወጣቱ አምራች ሃይል እንዲሆን በርካታ ስራዎች 

ተሰርተዋል። ቀደም ሲል የነበረው አስተሳሰብ እንዲሰበርም ያልተቆጠበ ጥረት መደረጉ ይታወቃል።  

በአሁኑ ወቅት ወደ ውጭ  የሚያማትረው ወጣት ቁጥር እየቀነሰ በአገሩ ስራ ፈጣሪነቱ እተጨመረ 

የመጣበት ሁኔታ ተፈጥሯል። የአገሪቱን   የልማትና የብልፅግና አማራጮችን ከመጠቀም ይልቅ 

ወደ ባዕድ አገራት መሰደድ በአጭር ጊዜ ሀብትን ማካበት የሚያስችል የሚመስላቸው  ወጣቶች 

አሁንም እንዳሉ ባይካድም  አስተሳሰቡ በአብዛኛው  እየተሰበረ መጥቷል።  

 

ወጣቱ በአገሩ ያለውን የስራ አማራጭና እድል አሟጦ መጠቀም የሚያስችለው አሰራር 

ተዘርግቶለታል። ለዚህ ዋናው መሰረት የጣሉት ደግሞ  ታላቁ መሪ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ 

ዜናዊ እንደነበሩ ወጣቶች ይመሰክራሉ።  

 

ወጣት ከፍያለው በጥቃቅንና አነስተኛ ስራ ተሰማርቶ ከፍተኛ ደረጃ ከደረሱ ወጣቶች አንዱ ነው። 

የእንጨት ስራ ድርጅት ከመሰል አራት ጓደኞቹ ጋር ሆኖ  ለመክፈት ሲንቀሳቀስ ምንም አይነት 

ካፒታል እንዳልነበራቸው ይናገራል። ስራውን ለመጀመር የቻሉትም መንግስት ባደረገላቸው ድጋፍ 

እንደሆነ የሚገልጸው ወጣቱ በአሁኑ ወቅት እያንዳንዳቸው ከአንድ ሚሊየን ብር በላይ ካፒታል 

መያዝ እንደቻሉ ይናገራል።  

 

ከፍያለው ታላቁ መሪ ክቡር መለስ ዜናዊ ለስኬቱ መሰረት እነደነበሩም ይገልጻል። ወጣቱ ትውልድ 

ድህነትን መዋጋትና ማሸነፍ እነደሚኖርበትና የተማራትነ ትምህርት በተግባር እየቀየረ መጓዝ 

እንዳለበት በሰጡት አስተምህሮ በመነሳሳት ከጓሰኞቹ ጋር ተመካክሮ ድርጅት ማቋቋማቸውን 

ይናገራል።  

 

ይህንን ወጣት ለአብነት ወሰድን እንጂ  በሚሊየን የሚቆጠሩ ወጣቶች በተመሳሳይ መልክ 

ተጠቃሚዎች ሆነዋል። ታላቁ መሪ በህይወት ዘመናቸው ከወጣቱ ጋር በመወያየት ችግሮቹን ነቅሶ 

በማውጣትና መፍትሄ በማስቀመጥ ወጣቱ ሃይል አምራችና ጤናማ ዜጋ ለማድረግ ያላሰለሰ ጥረት 

አድርገዋል። 

 

ወጣትነትን ሲገልፁም እንዲህ ብለው ነበር። "ከሰው ደግሞ ሰው ወጣቱ ነው። ጉልበት ያለው፣ ብሩህ 

አእምሮ ያለው። ስለዚህ ችግሮቹን ለመፍታት፣ እንቅፋቶችን ለማስወገድ ከወጣቱ በላይ አቅም ያለው 

የለም።”  

 



 5 

በኢትዮጵያ 30 በመቶ የሚሆነው የህብረተሰብ ክፍል ወጣት ነው። ቅድመ ኢህአዴግ ወጣቱ 

ከፍላጎቱ ውጪ እየታፈነ በውትድርና እንዲሳተፍ ይደረግ እንደነበርና የወጣቱን የልማት አንቀሳቃሸ 

ኃይልነት ሙሉ ግንዛቤ ያልተያዘበት ወቅት ነበር። በግዳጅ ወደ ውትድርና ከመግባት አልፎ 

በሚኖርበት ሰፈር በሰላም ህይወቱን የሚመራበትም ሆነ ከመሰል ጋደኞቹ ጋር የሚገናኝበት ሁኔታ 

አልነበረም። ይህ ማድረግ ከፖለቲካ ጋር በቀጥታ ስለሚያያዝ ለህይወቱ ይሰጋ ስለነበር የተረጋጋ 

ህይወት ነበረው ማለት አይቻልም።  

 

በአገሪቱ ተንሰራፍቶ የነበረው ኢኮኖሚያዊ፣ ማህበራዊና ፖለቲካዊ ችግር የፈጠረው የስራ አጥነትና 

ድህነት ገፈት ቀማሽም ወጣቱ ነበር። በወቅቱ የነበረው ስርዓት ለወጣቱ የህብረተሰብ ክፍል 

የሚሰጠው ትክረት አነስተኛ በመሆኑ ወጣቱ ለአልባሌ ተግባርና ለሱስ ተገዥ ለመሆን ተገዶ 

የነበረበት ሁኔታ ተፈጥሮ እንደነበር የቅርብ ጊዜ ታሪክ ነው።   

 

ይህ በአገሪቱ ለዘመናት የዘለቀው ድህንትና ኋላቀርነት ወጣቱን በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ ተጎጅ 

አድርጎት ለዓመታት ዘልቋል።  በዚህ መልክ በአገሩ ሰርቶ የመኖር ተስፋው ጨልሞ ማዶ ማዶውን  

አሻግሮ ተመልካች አድርጎት ያልተረጋጋ ህይወት ሳይኖረው  ዓመታት ተቆጥረዋል።   

 

ኢትዮጵያን ከድህነትና ኋላቀርነት ለማላቀቅ በአገሪቱ ዴሞክራሲያዊ መንግስት መመስረት ወሳኝ 

ስለነበር ለ17 ዓመታት እልህ አስጨራሽ ትግል ከተካሄደ በኋላ በዚች አገር የብሄሮች፣ ብሄረሰቦችና 

ህዝቦች እኩልነት ማረጋገጥ የሚያስችል ስርዓት ተገንብቶ ድህነትን ታሪክ ለማድረግ ርብርብ 

በሚደረግበት ወቅት የወጣቱ ተሳትፎ ወሳኝ በመሆኑ ወጣቱ ልዩ ትኩረት ሊያገኝ ችሏል። በአገሪቱ 

ከሚመዘገበው ልማት ተጠቃሚነቱን የሚያረጋግጡ የተለያዩ ስራዎች በመከናወን ላይ ናቸው።  

 

አገሪቱን ከድህነትና ኋላቀርነት በማለቀቀቅ አስተማማኝ የኢኮኖሚ መሰረት ለመጣል፣ ማህበራዊ 

ልማትን ለመገንባት፣ ለዴሞክራሲ ስርዓት መጎልበት የወጣቱ ተራ የጎላ መሆኑን የተገነዘበው 

የኢትዮጵያ መንግስት የነበሩትን  ችግሮች ወጣቶች በራሳቸው ቀጥተኛ ተሳትፎ ደረጃ በደረጃ 

መቅረፍ የሚችሉበት ስርዓት በማበጀት በአገሪቱ እየተመዘገበ ካለው ቀጣይነት ያለው ልማት 

ተጠቃሚ ለማድረግ ብሔራዊ ፖሊሲ እንዲቀረፅና ተግባር ላይ እንዲውል ተደርጓልዕ። 

 

ቀደም ሲል የነበረው የአስተሳሰብ ድህነት ጎልቶ እንዲወጣና አስተሳሰቡን በምን መልክ ማስወገድ 

እንደሚቻል የተለያዩ ስትራቴጂዎች ተነድፈው በመተግበር ላይ ይገኛሉ። ወጣቱ  ከጥገኝነትና 

ከጠባቂነት አመለካከት ተላቆ ሥራ ፈጣሪነቱንና የአገሪቱ ዋነኛ  የልማት ሃይልነቱን  

የሚያረጋግጥበት ሁኔታ ለመፍጠር የሚያስችል ሁኔታ እንዲመቻች ተደርጓል።  

 

ታላቁ የኢትዮጵያ መሪ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ በ2000 ዓ/ም ከመላ አገሪቱ 

ከተውጣጡ ወጣቶች ጋር በአካል በመላ አገሪቱ ከሚገኙት ጋር ደግሞ በፕላዝማ ቴሌቪዥን 
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ባደረጉት ውይይት በየአካባቢው ያለው ወጣት የሚያነሳቸውን ችግሮች በማድመጥ መፍትሄ 

እንዲያገኙ ማድረጋቸው በወጣቱ አስተሳሰብ ላይ ለውጥ ማምጣት ተችሏል።  

 

ከዚያን በኋላ የክልል አመራሮች በተመሳሳይ መልኩ ከወጣቱ ጋር ተቀራርበው በመስራት ወጣቱ 

የሚያጋጥሙትን ችግሮች እየተፈቱ ሥራ ፈጣሪ ለመሆን የበቁ ወጣቶች ቁጥር በቀላሉ የሚገመት 

አይደለም።  ጠቅላይ ሚኒስትሩ ወጣቱ ድህነትን እንዲጸየፍ፣ የሚሰሩ እጆችና ብሩህ አእምሮ እያለው  

እጆቹን ለልመና ሳይሆን ለስራ መዘርጋት እንዳለበት አስተምረውታል።  

 

በመሆኑም አሁን ያለው ወጣት ድህነትን ታሪክ ለማድረግ የነቃ ተሳትፎ ማድረግ እንደሚጠበቅበት 

መደምደም የተቻለበት ሁኔታ ተፈጥሮ የወጣቱ ተሳትፎ  ከዓመት ዓመት በከፍተኛ ደረጃ 

እየተጠናከረ መጥቷል።    

 

"የወጣቶች ንቁና የተደራጀ ተሳትፎ የፈጣን ልማትና ዴሞክራሲ ግንባታ መሰረት ነው!" ነበር ያሉት 

ታላቁ መሪ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ። በርግጥም  ለአንዲት አገር ፈጣን ልማትና 

ዴሞክራሲ ግንባታ እውን መሆን ዋናው ተዋናይና ወጣት  ነው። ወጣቱ ያለተሳተፈበት ሰላም፣ 

ልማትና ዴመክራሲ መሰረት አይኖረውም። ቢታይ እንኳን ቀጣይነቱ ፈተና ላይ ይወድቃል፤ 

የሁሉም ነገር አንቀሳቃሽ ሃይልና ሞተር ወጣቱ በመሆኑ።  

 

በዚህ መልክ በከተማና በገጠር ያለውን ወጣት ተጠቃሚ ለማድረግ የሚያስችሉ ተከታታይነት 

ያላቸው ተግባራት ተከናውነዋል። በከተማ የሚገኙ ወጣቶች በአነስተኛና ጥቃቅን እንዲደራጁ አመች 

ሁኔታ በመፍጠር  ሰፊ የብድር አቅርቦት በማዘጋጀት  ሰርተው እንዲለወጡ ማድረግ ተችሏል። 

በዚህ መልክ ከዝቅተኛ ኑሮ ወደ ተሻለ ኑሮ መሸጋገር የቻሉ ወጣቶች ቁጥር ቀላል አይደለም።  

 

ሌላው ደግሞ የትምህርት ተቋማትንና ዓይነትን የማስፋት ስትራቴጂ በመጠቀም በአገሪቱ በፈጣን 

ሁኔታ እያደገ ያለውን ኢኮኖሚ ዳር ማድረስ የሚችል የሰለጠነ ሃይል ለማፍራት የተወሰደው 

ስትራቴጂ ወጣቱን በእጅጉ ተጠቃሚ ያደረገ ነው። ቅድመ ኢህአዴግ የትምህርት እድል የሚያገኙ 

ወጣቶች ቁጥር በጣም ዝቅተኛ ነበር። ከሁለት ሺህ የማይበልጡ ወጣቶች በየዓመቱ ለከፍተኛ 

ትምህርት የሚታደሙባት አገር ነበረች። በዚች አገር የነበሩት ከፍተኛ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት 

ቤቶችና የአንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች በጣም ዝቅተኛ ስለነበሩ የትምህርት ዕድል የሚያገኙ 

ህጻናት በከተማና በከተማ አካባቢ የሚኖሩ ብቻ ነበሩ።  

 

ይህንን ሁኔታ ሙሉበሙሉ በመቀየር በአገሪቱ በሁሉም የትምህርት እርከን የትምህርት ተቋማትን 

በማስፋፋት በየዓመቱ ከ20 ሚሊዮን በላይ ህጻናትና ወጣቶች የትምህርት ማዕድ ታዳሚዎች 

እነዲሆኑ ተደርጓል። ከዚህም በተጨማሪ የከፍተኛ ትምህርት ተቋማትን በማስፋፋት በየዓመቱ አንድ 

መቶ ሺሕ የሚደርሱ ወጣቶች የከፍተኛ ትምህርት እድል እንዲያገኙ እየተደረገ ይገኛል።  
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ከዚህ ጎንለጎን የቴክኒክና ሙያ ተቋማትን በማስፋፋት ወጣቱ የራሱን ስራ መፍጠር የሚያስችለውን 

ክህሎት እየቀሰመ እነዲወጣ በማድረግ በከፍተኛ ደረጃ ተጠቃሚ የሚሆንበት ሁኔታ ተፈጥሯል። 

ወጣቱም ይህንን ተገንዝቦ ቀደም ሲል የነበረበትን የአስተሳሰብ ችግር በማስወገድ አቅሙ 

በሚፈቅድለትና ደህና ገቢ በሚያገኝበት የስራ ዘርፍ በመሰማራት ራሱንና ቤተሰቡን ከመጥቀም 

አልፎ አገሩን በማገልገል ላይ ይገኛል።  

 

በገጠር የሚኖረው ወጣትንም የተለያዩ ስልጠናዎችን በመስጠትና የብድር አገልግሎትን በማስፋት 

ተጠቃሚ የሚሆንበት ሁኔታ ተፈጥሯል። መሰረታዊ ትምህርቱን እንዲያጠናቅቅ እገዛ እየተደረገ 

ጎንለጎን ደግሞ ከስራው ጋር ተያያዥነት ያላቸው የተለያዩ ስልጠናዎች እየተሰጡ ምርቱን 

እንዲያሳድግ በመደረግ ላይ ይገኛል።  

 

የኤክስቴንሽንና የመስኖ ልማት ስልጠና፣ የእንስሳት እርባታ ስልጠና እና የንበ ማነብ ስልጠናዎች 

እየተሰጡት ወጣቱ አርሶ አደር የተረጋጋ ህይወት መምራት የቻለበት ሁኔታ ተፈጥሯል። ለአርሶ 

አደሩና አርብቶ አደሩ ስኬት የተለያያ ድጋፍ የሚያደርጉ የባለሙያዎች እየተመደበለት 

ምርታማነቱን ከዓመት ዓመት እያሳደገ መምጣት ችሏል። ከዚህመ በተጨማሪ እነደ ምርጥ ዘርና 

ማዳበሪያ የመሳሰሉ ግብአቶች እየቀረቡለት እየታገዘ ከነበረው ዝቅተኛ ኑሮ እየተላቀቀ ኑሮውን 

በተሻለ መንገድ በመምራት ላይ ይገኛል።  

 

በዘመናዊ የእንስሳት እርባታ፣ በንብ ማነብ፣ በጓሮ አትክልትና መሳሰሉት የስራ መስኮች በሰፊው 

በማሰማራት የገጠሩ ወጣት ተጠቃሚነቱን እያሳደገ መጥቷል። ተጠቃሚነቱን ይበልጥ ለማጠናከርም 

በየደረጃው የሚሰጡ ስልጠናዎች እንዳሉ ከሴቶች፣ ወጣቶችና ህጻናት ሚኒስቴር የተገኘ መረጃ 

ያሳያሉ።  

 

የወጣቶችን ተሳትፎ ለማስፋትና የአደረጃጀት አቅም ለመገንባት ባለፈው የበጀት ዓመት ብቻ ከ2 

ሺሕ 53 የወጣት አደረጃጀቶች ለተውጣጡ አመራሮችና አባላት ስልጠና መስጠቱን መረጃው 

ያሳያል። 

 

መንግስት የወጣቱን ተጠቃሚነት ትርጉም ያለው እንዲሆን ባደረገው ጥረት ጉዳዩን በቅርበት 

በመከታተልና የወጣቱን ጉዳይ የሚፈጽሙ ተቋማትን በማቋቋም ቀላል የማይባል ስራ ሰረቷል። 

በዚህ ምክንያት የወጣቱ  የልማት ተሳትፎና ተጠቃሚነት እያደደገ በመምጣቱ ቀደም ሲል የነበረው 

ስራን የመናቅና የጥገኝነት አመለካከት መስበር ተችሏል። በተለይ  ባለፉት ሁለት ዓመታት 

የተደረገው ሁለንተናዊ ጥረት ያስገኘው ለውጥ ወጣቱ የአመለካከት ለውጥ እንዲያመጣ አግዟል። 

ወጣቱ ከፍተኛ ተነሳሽነትና ንቅናቄ ፈጥሮ የፀረ ድህነት ትግሉን አጠናክሯል። ይህ ደግሞ ከክቡር 
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ጠቅላይ ሚኒስትር ህልፈተ ህይወት ማግስት በተጨባጭ ታይቷል። ወጣቶች በአንደበታቸው 

መስክረዋል።  

 

የጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ የሰላም፣ የልማተና የዴሞክራሲ ጅምሮችን በማስቀጠል ራዕያቸውን 

ዳር እናደርሳለን፣ ድህነትን ታሪክ እናደርጋለን የሚሉ መሪ ቃሎችን በሰፊው በማስተጋባት ነበር 

ሃዘናቸው ሲገልጸጹ የተደመጡት። 

 

ይህ ደግሞ በአገሪቱ የተፈጠረው የአስተሳሰብ ለውጥን የሚያሳይ ነው። ወጣቱ በሚደረግለት ስልጠና፣ 

ብድርና የምክር አገልግሎት እየተጠቀመ የስራ ፈጠራ አቅሙን ማሳደግ ችሏል። በ2000 እና 

በ2001 ዓ/ም ብቻ ለ2 ነጥብ 2 ሚሊየን ወጣቶች የስራ ዕድል የተፈጠረ ሲሆን ይህም እያደገ  

መጥቶ በ2004 ብቻ ከአንድ ሚሊየን ወጣቶች በላይ የስራ ታዳሚዎች ሆነዋል። በያዝነው ዓመትም 

የስራ ዕድሉን የበለጠ ለማስፋት እቅድ ተይዞ እየተሰራበት ይገኛል። 

 

ወጣቱም በአገራችን እየተተገበረ ያለው የአምስት ዓመቱ የእድገትና ትራንስፎርሜሽን እቅድ ዳር 

ለማድረስ  የጎላ ተሳትፎ እያደረገ ይገኛል። እቅዱ ሙሉ በሙሉ በመተግበር የአገራችንን ህዳሴ 

እናረጋግጣለን በሚል እልህና ወኔ እየሰራ ያለው የኢትዮጵያ ወጣት ማዶ ማዶ መመልከት ያለፈበት 

ፋሽን ሆኗል። አገሩ ላይ የተፈጠረለትን መልካም እድል በመጠቀም ህይወቱን መቀየር እስከቻለ 

ድረስ ውጭ የሚያስመኘውም አይኖርም።  

 

ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ በህይወት ዘመናቸው እንዳሉት ለወጣቱ የሚሳነው ነገር የለም። 

ጉልበቱ አለው፤ ብሩህ አእምሮ ይዟል፤ በአገር ሆኖ ሰርቶ መለውጥን አውቋል። በመሆኑም ችግሮቹን 

በሚያደርገው የተደራጀ ተሳትፎ እየፈታ የራሱን ህይወት በመቀየር አገሩን ለመቀየር ደፋ ቀና 

ማለቱን ተያይዞታል። ሥራ ላይ የነበረው ኋላቀር አስተሳሰብ ተሰብሯል። ወጣቱ ከሌላው የኢትዮጵያ 

ህብረተሰብ ጋር በመቀናጀት የእድገትና ትራንስፎርሜሽን እቅዱን ለማሳካት ጠንክሮ በመስራት ላይ 

ይገኛል። ስኬቱም የግድ ይሆናል። ውጭ ውጩን ማየትና መመኘት አክትሞለታል።  

 


