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ወጣቶቻችን እና የህዳሴ ጉዟችን 

በአቦዘነች ነጋሽ 

08/04/14 

ኪዳነ ግርማይ ይባላል፤ በከሰመራ ዩኒቨርሲቲ በአፕላይድ ፊዚክስ 2003 ዓ.ም ነበር 

የተመረቀው፡፡ ወደ ትውልድ ሥፍራው ትግራይ፣ ውቅሮ ሲመለስ ግን ከዚህ ቀደም 

እንደነበረው ልማድ ምርጫውን በተመረቀበት ትምህርት ወደ ተቀጣሪነት መሰማራት 

አላደረገም፤ ይልቁንም በወቅቱ መንግስት ባመቻቸው የሥራ እድል ተጠቅሞ ከጓደኞቹ 

ጋር 24 ሆነው በመደራጀት በኮብልስቶን ንጣፍ ሥራ ላይ ተሰማሩ፤ ጠንክረውም ሰሩና 

ተሳካላቸው፤  ወደ ሌላ፣ የተሻለ ደረጃና የስራ ዘርፍ  ለመሻገር የሚያስችላቸውንም ገንዘብ 

መቆጠብ ቻሉ፡፡ 

በቆጠቡት በህብረት ሽርክና ማህበር በመደራጀት የብሎኬት ማምረቻን አቋቋሙ፤ በዚህም 

አልተወሰኑም፤ ደረጃ ዘጠኝ የኮንትራክተርነት ፍቃድ በማውጣት በግንባታ ሥራ ላይ 

ተሰማሩ፤ ዛሬ  ራሳቸውን ከመቻል አልፈው ለሀምሳ ዜጎች የሥራ ዕድል መፍጠር የቻሉ 

ትጉሀን ለመሆን በቅተዋል፡፡ 

     * * * * 

ያሬድና ጓደኞችም የዩኒቨርሲቲ ትምህርትቸውን እንዳጠናቀቁ ወትሮም ቢሆን ቀልባቸው 

ባረፈበት የብረታብረት የፈጠራ ሥራን ለመጀመር ጊዜ ማባከንን አልፈለጉም፡፡ 

ቤተሰቦቻቸው የአቅማቸውን ያህል አንድ፣ አንድ ሺ ብር ለሥራ መጀመሪያ 

አበረከቱላቸው፡፡ እነሱም ያገኘኟትንም ገንዘብ በጥንቃቄ በመጠቀም ከውጪ የሚገቡትን 

የሻይ ማፍያ፣ የጁስ መጭመቂያ፣ የቡና መፍጫና የመሳሰሉትን ማሽኖች ኮፒ አድርገው 

ማምረት ጀመሩ፡፡ ሥራቸውን በጥንቃቄና በጥራት ማከናወናቸው ምርቶቻቸው በቀላሉ 

በደንበኞቻቸው ዘንድ ተወዳጅነትን እንዲያተርፉ አግዟቸዋል፡፡ የኔ ያሬድ የፈጠራ ሥራ 

እዚህ ላይ አልቆመም፤ ለሙከራ የሰሩት የንፋስ ሀይል ማመንጫ መሳሪያም ለአምስት 

አባወራዎች አገልግሎት እየሰጠ ይገኛል፡፡ 

* * * * 
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የማነና ሌሎች ዘጠኝ ጓደኞቹ በጥቃቅንና አነስተኛ ተደራጅቶ የመስራት ሃሳብ የመጣላቸው 

በዘርፉ ውጤታማ የሆኑ መሰል ወጣቶችን ተሞክሮ በቴሌቪዥን የማየት ዕድል ከገጠማቸው 

በኋላ ነበር፡፡ የሚሰሩትን የሥራ መስክ ለመወሰን አስቀድመው ጥናት አድረጉ፤ 

የጥናታቸው ውጤት ደግሞ በሚኖሩበት የአዲግራት ከተማና አካባቢው ከፍተኛ የወለል 

ንጣፍ (ታይልስ) እጥረት እንዳለ አመላከታቸው፡፡ ምርቱን የፈለገ ተጠቃሚ መቀሌ 

በሚገኘው ፋብሪካ አስከ ስድስት ወር ድረስ ወረፋ ለመጠበቅ እንደሚገደድ አስተዋሉ፡፡ 

በቢዝነሳቸው ቀጣይነት፣ አዋጭነትና ተቀባይነት ላይ በሰሩት ጥናትም ሥራው ተስፋ 

ያለው መሆኑን ማረጋገጥ ቻሉ፡፡ የኢንተርፕራይዙ አባላት  ለመስራት ባሰቡት የሥራ 

መስክ ላይ የአጭር ጊዜ ስልጠናን ወስድው በ2004 ዓ.ም ወደ ሥራ ገቡ፡፡ 

‹‹ያሳለፍነው ፈታኝ ጊዜ ማንኛውም የተደላደለ የሥኬት ጎዳና ላይ ለመድረስ በቅድሚያ 

እጅግ ፈታኝ የሆነውን ጎርበጥባጣና አቀበት የበዛበትን መንገድ ማለፍ ግድ እንደሆነ 

አስተምሮናል›› የሚሉት የኢንተርፕራይዙ አባላት ለሚያመርቱት ምርት 

የሚያስፈልጋቸውን የነጭ ድንጋይ ግብዓት አስራ አምስት ኪሜ በትከሻቸው ተሸክመው 

ማመላለስ የተገደዱበትን  ጊዜ እንዳሳለፉም ይናገራሉ፡፡ 

ዛሬ በትከሻቸው ሳይሆን በትላልቅ ገልባጭ መኪኖች ከሚያስጭኑት ጥሬ ዕቃ የደረጃ፣ 

የመስኮትና የእግረኛ መንገድ ንጣፎችን በስፋት እያመረቱ ለገበያ ያቀርባሉ፡፡ ከአስሩ 

አባላት በተጨማሪ ለ2 ቋሚና ለ23 ጊዜያዊ ሰራተኞች የሥራ ዕድል ፈጥረዋል፡፡    

   * * * * 

ኪዳነ፣ ያሬድና የማነ ‹‹የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ምሩቃን የሥራ ዕድል ፈጠራ ያሉ 

ምቹ ሁኔታዎችና ተግዳሮቶች›› በሚል በፌዴራል የጥቃቅንና አነስተኛ ኢንተርፕራይዞች 

ልማትና በፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት የጋራ ትብብር በተዘጋጀው የፓናል ውይይት ላይ 

ተሳታፊ ከነበሩ  ሥራ ፈጣሪ ምሩቃን መካከል ጥቂቶቹ ናቸው፡፡ 

ቀኑ ግንቦት 13/2006 ዓ.ም፣ ስፍራው ደግሞ በፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት የመሰብሰቢያ 

አዳራሽ! የዘርፉን አስፈፃሚዎች፣ የሚመለከታቸውን ባለድርሻ አካላትና በዘርፉ የስራ ዕድል 

የተፈጠረላቸው ምሩቃን ተሳታፊ የሆኑበትን የፓናል ውይይት በይፋ የከፈቱት የከተማ 

ልማት፣ ቤቶችና ኮንስትራክሽን ሚኒስቴር ሚንስትር ዴኤታ አቶ ደሳለኝ አምባው ‹‹ባለፉት 

የዕድገትና ትራንስፎርሜሽን አመታት በዘርፉ ለ5.6 ሚሊዮን ዜጎች የሥራ እድል 
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መፈጠሩንና ዜጎች ከሀገሪቱ ሀብት በፍትሃዊነት ተጠቃሚ እንዲሆኑ እየተደረገ ባለው ጥረት 

አበረታች ውጤቶች መመዝግብ እንደቻሉ አስረድተዋል፡፡ 

መንግስት በተለይም ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ከተለያዩ የትምህርት ተቋማት  ምሩቃን ትኩረት 

በመስጠት ከጥቃቅንና አነስተኛ አንተርፕራይዞች ልማት ዘርፍ ተጠቃሚ እንዲሆኑ 

የሚያስችሉ ተግባራትን በማከናወን ላይ እንደሚገኝም ሚኒስትር ዴኤታው በንግግራቸው 

አመልክተዋል፡፡ በውጤቱም ምሩቃን ላይ ይስተዋል የነበረው ተቀጥሮ መስራትን እንደ 

ብቸኛ የህይወት ግብ አድርጎ የመውሰድ አዝማሚያ ላይ ለውጥ ማማጣት ተችሏል፡፡  

የፌዴራል የጥቃቅንና አነስተኛ ኢንተርፕራይዞች ልማት ኤጀንሲ የልማት ዘርፍ ምክትል 

ዋና ዳይሬክተር አቶ አስፋው አበበ ለፓናል ውይይቱ ባቀረቡት የመነሻ ፅሁፍ ከ2004-

2006 ዓም ዘጠኝ ወራት ድረስ ከ150 ሺ በላይ ምሩቃን በመላ ሀገሪቱ በዘርፉ 

ከተፈጠረላቸው የሥራ ዕድል ተጠቃሚ እንደሆኑ ተመልክቷል፡፡ 

ወጣቶቹ በዘርፉ በሰፊው እንዲሰማሩ ለማድረግ ‹‹ከተማርንበት ትምህርት መስክ ውጪ  

እንዴት እንሰማራለን›› በሚለው አመለካከት ላይ ለውጥን ለማምጣት ሰፋፊና 

ተከታታይነት ያላቸው የግንዛቤ ማስጨበጫ ስራዎች መሰራታቸውን አስታውሰዋል፡፡ 

ምሩቃኑ ገና ከትምህርት ተቋም መውጣታቸውን፣ ሥራ ለመጀመር የሚያስችል ገንዘብ 

የሌላቸው መሆኑን ከግንዛቤ በማስገባት ጥሪት የሚያፈሩባቸውን እንደ ኮብል ስቶን ሥራ 

ላይ መሰማራት መቻላቸውም በገለፃው ላይ የተነሳ ሌላው ሃሳብ ነበር፡፡ ከዚህ መሰሉ ሁኔታ 

በመነሳት ባለፉት ሁለት አመታት ውስጥ በሀገር አቀፍ ደረጃ ውጤታማ የሆኑ በምሩቃን 

የተቋቋሙ ኢንተርፕራይዞችን ቁጥር ከዕለት ወደ ዕለት እየጨመረ መጥቷል፡፡ 

ምሩቃኑ የተለያዩ የሙያ ስልጠናዎችን በማግኘት ገበያው በሚፈልገው ሥራ ላይ 

እንዲሰማሩ በማስቻል ረገድ የቴክኒክና ሙያ ትምህርትና ስልጠና ኮሌጆች ቀዳሚውን 

ድርሻ ይወሰዳሉ፡፡ በእነዚህ ተቋማት የሚገኙት ሥልጠና ውጤታማነትን የሚያላብሳቸው 

እንዲሆን የብቃት ማረጋገጫ ፈተናን እንዲወስዱ እየተደረገ መሆኑም በፓናል ውይይቱ 

ላይ ተጠቅሷል፡፡ በተለይም በአሁኑ ጊዜ በቴክኒክና ሙያ ትምህርትና ስልጠና ተቋማት 

ውስጥ የሚገኙ ሰልጣኞች ገና ተመርቀው ሳይወጡ ሃያ በመቶ መቆጠብ ብሎም መደራጀት 

መጀመራቸው በዘርፉ “ሰርቶ መበልፀግ ይቻላል” የሚለውን አስተሳሰብ ከፍተኛ 

ተቀባይነትን እያገኘ መምጣቱን የሚያሳይ ነው፡፡ 
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በእርግጥ በዘርፉ የሥራ ዕድል የተፈጠረላቸው ምሩቃን በመላ ሀገሪቱ ከሚገኙ 

ዩኒቨርሲቲዎችና የቴክኒክና ሙያ ተቋምት በየአመቱ እየተመረቁ ከሚወጡት አንፃር 

ሲታይ ቁጥራቸው እጅግ ውሱን እንደሆነ ማስተዋል ይቻላል፡፡ ከዚህም በመነሳት በፓናል 

ውይይቱ ተሳታፊ የነበሩ የዘርፉ አስፈፃሚዎች ‹‹በምሩቃን የሥራ ዕድል ፈጠራ ረገድ ብዙ 

የቤት ሥራ ይጠብቀናል›› ሲሉ ነበር የገለፁት፡፡ በሌላ በኩል የስራ ፈላጊ ምሩቃንን መረጃ 

በአግባቡ መዝግቦ አለመያዝ፣ ተገቢውን ሥልጠና እንዲያገኙና ከተደራጁ በኋላም ቶሎ 

ሥራ አለማስጀመር እንዲሁም የሚያስፈልገውን ድጋፍና ክትትል አለማድረግ በምሩቃን 

የሥራ ዕድል ፈጠራ ላይ የሚነሱ ተግዳሮቶች ናቸው፡፡ 

የፌዴራል የጥቃቅንና አነስተኛ ኢንተርፕራይዞች ልማት ኤጀንሲ ዋና ዳይሬክተር አቶ 

ገ/መስቀል ጫላ በማጠቃለያ መልዕክታቸው ላይ እኒህን ተግዳሮቶች ለመፍታት ጥረት 

ማድረግ የሁሉም የዘርፉ አስፈፃሚዎች ሃላፊነት እንደሆነ ጠቁመው ‹‹ሀገራችን በተፈጥሮ 

ሀብት መታደሏ፣ የወጣቱ ትውልድ ቁጥር በርካታ መሆን፣ የትምህርትና ስልጠና እድል 

መስፋፋት እንዲሁም የልማታዊ መንግስታችን ቁርጠኝነት የዘርፉን ስኬታማነት 

የሚያረጋግጡ መልካም አጋጣሚዎች መሆናቸውንም በመረዳት ራሳቸውን ችለው 

የሚወዳደሩና ወደ ባለሃብትነት የሚደርሱ ምሩቃንን ለማፍራት ርብርብ ማድረግ ይገባል›› 

ሲሉም በአፅንኦት አሳስበዋል፡፡ 

* * * * 

የእነ ኪዳነ ግርማይ የዛሬ ብሎኬት ማምረቻ ነገ የተለያዩና ለአገራችን የደም ስር የሆኑ 

ግብኣቶችን የሚያመርት ትልቅ የኮንስትራክሽን ድርጅት እንደሚሆን ራዕይ ሰንቀዋል፤ 

ያሬድና ጓደኞቹ እስከ 2007 ዓ.ም ከውጭ ሀገር የሚገቡ ቀላል ማሽኖችን ሁሉ በሀገር 

ውስጥ ተክተው እንደሚያመርቱ ዕቅድ ይዘዋል፤ ነዋሪነታቸውን በትግራይ አዲግራት ከተማ 

ያደረጉት እነየማነ ደግሞ አሁን ያላቸውን አነስተኛ  የወለል ንጣፍ ማምረቻ ከአምስት 

ዓመት በኋላ 250 ሰራተኞችን ያካተተ ፋብሪካ ማድረግ እንደሚችሉ በእርግጠኝነት 

እየነገሩን ነው፤ እንደሚሳካላቸውም እርግጠኞች ነን።  

በምሩቃን የሥራ ዕድል ፈጠራ ላይ የተዘጋጀው የፓናል ውይይት ማጠቃለያ ላይ 

የተላለፈው መልዕክትም ‹‹እነዚህን መሰል ባለ ራዕይ ምሩቃንን ተሞክሮ በየክልላችን፣ 
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በየአካባቢያችን በማስፋፋት የህዳሴ ጉዟችንን እናሳካ!!›› የሚል ነው፡፡ ለዚህ ደግሞ 

ሁላችንም መረባረብ ይጠበቅብናል። 

  


