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አንድ አገር በውስጧ ታቅፋ የያዘችው የገፀ ምድርና ከርሰ ምድር ውሃ ከነዳጅ በበለጠ አገሪቷን ዘላቂ ልማትና 

ብልፅግናን እንድትጎናጸፍ ያደርጋታል፡፡ እርግጥ ነው ነዳጅ ያላቸው አገሮች ያገኙትን የምድር ፀጋ በመጠቀም ከከፍተኛ 

የሃብት ማማ ላይ መድረስ ችለዋል፡፡ ይሁን እንጂ በነዳጅ ላይ ጥገኝነትን ፈጥረው የሚንቀሳቀሱ አገራት የህዝባቸው 

ህልውና በነዳጅሃብት ላይ መሰረቱን ጥሎ በዋጋ ማንሰራራትና መውረድ ላይ የተመሰረተ በመሆኑ ሁሌም ስጋትን ደቅኖ 

ነው ፔትሮ ዶላሩን የሚያርከፈክፈው፡፡ በዚህ ላይ የተመሰረተው ኢኮኖሚም ዜጎቹን ተጠቃሚ ቢያደርጋቸውም በሌላው 

ጎኑ ግን ሌሎች የኢኮኖሚ አማራጮችን በመፍጠር ተንቀሳቅሶ የመስራት ፍላጎታቸውን በመግታት በተቃራኒው ሁሉንም 

በገንዘባችን እንገዛዋለን በሚል አስተሳሰብ ዘላቂ ፈጠራን አያበረታታም፡፡  

በተቃራኒው በጉያቸው ያለውን የከርሰ-ምድርና ገፀ-ምድር ውሃን በመጠቀም እጆቻቸውን ለልማት ያነሱ አገሮች 

ደግሞ ይህን ውሃ ለመጠቀም የሚያስችል ቴክኖሎጂ ከመፍጠር በተጨማሪ ዘላቂና አስተማማኝ ብሎም ለአየር ንብረት 

ተስማሚ የሆነ ኢኮኖሚን በመገንባቱ ሄደት ትልቅ ድርሻ አላቸው፡፡ ሆኖም አንዳንድ አገሮች በተለይም ታዳጊ ሀገራት 

ይህን ምርጥ የተፈጥሮ ፀጋ ከመጠቀም አኳያ ሰፊ ክፍተቶች ይታይባቸዋል፡፡ ለዚህ ደግሞ ሁልጊዜ የዝናብ ውሃን 

ብቻ በመጠቀም ለማልማት ጥረት ማድረጋቸው መድረስ ከሚችሉት የእድገት ማማ እንዳይደርሱ ሲያደርጋቸው 

ቆይቷል፡፡ ይህ አይነቱ አካሄድ ከቅርብ አመታት ወዲህ እየተቀየረና በአመት ሁለትና ሶስት ጊዜ የሚመረትበትን 

መንገድ በመፍጠር በየጊዜው አዳዲስ አሰራሮችን በመፍጠር በተለይም ወጣቱ ትውልድ ከፍተኛ ለውጥ ማምጣት 

ችሏል፡፡ ኢትዮጵያም ይህን የከርሰ-ምድርና ገፀ-ምድር ውሃ በመጠቀም የአርሶ አደሩን ምርትና ምርታማነት 

ከማሳደግ በተጨማሪ በተለያዩ ምክንያቶች ስራ አጥ ሆነው የቆዩ ወጣቶችን የስራ ባለቤት በማድረግ ላይ ትገኛለች፡፡ 

በአገራችን በርካታ ስራ አጥ ወጣቶች ቢኖሩም ወጣቶቹ ስራ ላይ መሰማራት የሚችሉባቸው በርካታ የስራ መስኮች 

ይገኛሉ፡፡ ይሁን እንጂ ስራን በእራሳችን የመፍጠር ልምዳችን አነስተኛ በመሆኑ በርካታ የስራ መስኮች ሳይነኩ 

ቆይተዋል፡፡ እነዚህን መስኮች ደፍሮ የመግባቱ ኃላፊነት በወጣቱ ላይ የተንጠለጠለ ቢሆንም ምቹ ሁኔታዎችን 

በማመቻቸትና በመደገፍ ወጣቶችን ወደ ዘርፉ የመሳብ ኃላፊነቱን ደግሞ መንግስት መወጣት አለበት፤ እየተወጣም 

ይገኛል፡፡  

በአገራችን በተለያዩ ክልሎች በርካታ የስራ ዘርፎች ላይ ተሰማርተው አመርቂ ውጤት ያስመዘገቡ ወጣቶች በከፍተኛ 

ሁኔታ ተበራክተዋል፡፡ ለዚህ ማሳያ ከሚሆኑን ወጣቶች መካከል በደቡብ ብሄሮች፣ ብሄረሰቦችና ህዝቦች ክልል ጋሞጎፋ 

ዞን አርባ ምንጭ ዙሪያ ወረዳ ጫኖ ሚሌ ቀበሌ የሚገኙ ወጣቶች በተለያዩ የግብርና ስራ ላይ ተሰማርተው እየሰሩ 

የሚገኙትን መጥቀስ ይቻላል፡፡ በዚህ ቀበሌ በርካታ ወጣቶች ስራ አጣን ብለው እጃቸውን አጣጥፈው 

አልተቀመጡም፡፡ ይልቁንም ፍላጎታቸውን መሰረት በማድረግ ተደራጅተውና ከመንግስትም የተለያዩ ድጋፎችን ጠይቀው 

በመስራት ትልቅ ደረጃ ላይ መድረስ ችለዋል፡፡  

 

የጫኖ ሚሌ ቀበሌ የአበያ ሃይቅን ተንተርሳ የተመሰረተችና ለአትክልትና ፍራፍሬ፣ ለንብ ማነብና ለተለያዩ የመዝናኛ 

አገልግሎት ተስማሚ የሆነች ቀበሌ ናት፡፡ ይህን ምቹ ሁኔታ በመጠቀም ወራ ወጣቶች ደን ልማት፣ ንብ እርባታና 

መዝናኛ ማዕከልን በማህበር በመመስረት ስራ እንዲፈጠርላቸው ሳይሆን ስራ ፈጣሪ ሆነው ለመገኘት ችለዋል፡፡ ወራ 

ወጣቶች ጫኖ ሚሌ ቀበሌ የታደለችውን የከርሰ-ምድርና ገፀ-ምድር ውሃ በመጠቀም  የቤት እንስሳትና አራዊት 

መፈንጫ ሆኖ ለአካባቢው ስነ-ምህዳርና ለአበያ ሃይቅ አስጊ የነበረውን የሃይቁን ዳር ቦታ ከቀበሌው በመረከብ 

የአትክልትና ፍራፍሬ ችግኝ በማልማት፣ ንብ በማነብና ተራቁቶ የነበረውን ጫካ ወደነበረበት በመመለስ የመዝናኛ 

አገልግሎት መስጠት በሚችልበት ደረጃ ላይ አድርሰው ተጠቃሚነታቸውን አረጋግጠዋል፡፡ 



ወጣቶቹ ከጥቂት አመታት በፊት እጃቸውን አጣጥፈው ስራን ከሰማይ እንደሚገኝ መና በመጠበቅ ጊዚያቸውን 

በከንቱ ሲያሳልፉ ቆይተዋል፡፡ አሁን ግን ለቀጣይ የህይወት መንገዳቸው ምቹ መደላድል ፈጥረው በጋራ የማልማትና 

የማደግ ተስፋቸውን እያለመለሙ ይገኛሉ፡፡ በፍላጎት የሚስማሙ የቀበሌው ወጣቶች በአንድ በመደራጀትና ቁጠባ 

በመጀመር ብሎም ህጋዊነታቸውን የሚያረጋግጥ ማህበር በመመስረት ቁጭ ብሎ መዋልን ደህና ሰንብት ብለው 

ተሰናበቱና ስራቸውን አሃዱ ብለው ጀመሩ፡፡ ወጣቶቹ በተለያየ የትምህርት ደረጃ ላይ የሚገኙና በትምህርትም አለም 

ያላሳለፉ ወጣቶችን በማቀናጀት ለአንድ አላማ ቆመው የተነሱ ናቸው፡፡ ወጣቶቹ ራዕያቸውንና ግባቸውን በማስቀመጥ 

በቁርጠኝነት በመስራት ከእራሳቸውም አልፈው ለሌሎች የስራ እድልን መፍጠር በሚያስችል ሁኔታ ለመስራት 

ተስማምተው ነው ስራቸውን የጀመሩት፡፡ የጀመሩት ውጥን ፍሬ አፍርቶ አሁን ካሉበት ደረጃ መድረስ ችለዋል፡፡ 

ከተደራጁ በኋላ ከቀበሌው የተሰጣቸውን የወል መሬት በመጠቀም የተለያዩ የፍራፍሬ ችግኞችን በማልማት ለአካባቢው 

አርሶ አደሮች በሽያጭ መልክ ያቀርባሉ፡፡ ለዚህ ደግሞ የመጀመሪያ ስራ ያደረጉት ለበርካታ ጊዜያት በተለያዩ 

ምክንያቶች ተራቁቶ የነበረውን ቦታ ወደ ነበረበት ለመመለስ ባደረጉት ጥረት ቦታውን እፎይታ ወደሚሰጥ ደንነት 

ቀይረውታል፡፡ 

ተፈጥሮን በአግባቡ በመንከባከብ የሚገኘው ምላሽ ጥሩ መሆኑን የተገነዘቡት ወጣቶች ቅድሚያ ስራቸውን ለአካባቢው 

እንክብካቤ ማድረግን ነው የመረጡት፡፡ ደኖች ለሁለንተናዊ የግብርና ስራ ትልቅ ፋይዳ እንዳላቸው በመገንዘብ 

የመጀመሪያ ስራቸው አንዱ አካል እንዲሆን በማድረግ ለቀጣይ የስራ ውጤቶቻቸው አጋዥ የሆነ ስንቅ መሰነቅ 

ችለዋል፡፡ ይህ ቦታ በአሁኑ ሰዓት ከእንስሳት ንክኪ ነጻ በማድረግ ለሚያከናውኗቸው ተግባራት ምቹ ሁኔታን የፈጠረ 

ሆኗል፡፡ በዚህ የደን ችግኝ ውስጥ ከፍራፍሬ ችግኝ ማልማት ጎን ለጎን የንብ ማነብ ስራ በማከናወን ከፍተኛ ገቢ 

እያገኙ ይገኛሉ፡፡ በተለይም ንቦቹ ሩቅ ቦታ ሳይጓዙ የሚቀስሙት አበባን ከዚሁ ደን እንዲያገኙ በማስቻሉና የውሃ 

ችግርም እንዳይኖር የተንጣለለውን የአበያ ሃይቅ ውሃ ከጎናቸው አድርገው እንዲጠቀሙ በማድረግ ተመጋጋቢ የሆነ 

ስራን መስራት አስችሏቸዋል፡፡ 

የደኑ እንክብካቤ ማማር ከላይ ተንደርድሮ  እየመጣ ሃይቁ ውስጥ ይቀላቀል የነበረውን ደለልና ቆሻሻ ውሃ 

ከመከላከል ባሻገር በሰዎችና በእንስሳት አላስፈላጊ ጉዳት ይደርስበት የነበረውን ሃይቅ ከችግሩ መታደግ ችለዋል፡፡ 

በመሆኑም ሀይቁ ነፋሻማና ንፁህ አየርን ወደ ደኑ ያለ አንዳች ስስት እንዲለግስ አድርጎታል፡፡ በአንድ ድንጋይ ሁለት 

ወፍ ይሉወታል ይሄ ነው፡፡ 

ደኑና ሐይቁ ወጣቶቹ ላደረጉት የደን እንክብካቤ ውለታውን ለመክፈል ጊዜ አልወሰደም፡፡ ደኑና ሃይቁ እራሳቸውን 

አሳምረውና በንፁህ አየር ታጅበው እንደሚገኙ የሰሙ የአካባቢውና የአርባ ምንጭ ነዋሪዎች በቦታው ተገኝተው 

የውበቷ ተቋዳሽ ለመሆን መንገዳቸውንና አቅጣጫቸውን ወደዚህ ቦታ ማድረግ ጀመሩ፡፡  

ወጣቶቹ የአካባቢውን ነዋሪ ፍላጎትና አቅም ባማከለ መልኩ በደኑ ውስጥና በሃይቁ ዳርቻ የመዝናኛ አገልግሎት 

በመስጠት ለበርካቶች የመንፈስ እርካታን መፍጠር ችለዋል፡፡ የመዝናኛ ቦታው በስራ የደከመ አዕምሮን ለማነቃቃት 

የሚፈልጉ ስራተኞች፣ በጥናት የደከመ አዕምሮን ለማዝናናት የሚፈልጉ የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች፣ ሂሳብ ያደከመውን 

አዕምሮ ለማሳረፍ የመጡ ጀማሪና ቱጃር ነጋዴዎችን፣ በካፌና ሆቴሎች ነጻነት ያላገኙ ወጣት ፍቅረኛሞችን፣ 

ልጆቻቸውን ለማዝናናት የሚፈልጉ ባለትዳሮችን የአብርሃምና የሳራ ጋብቻ ይሁንላችሁ ተብለው ትልቅ የቤተሰብ 

ግንባታ የሚመሰርቱ አዲስ ተጋቢ ሙሽሮችን እንኳን ደህና መጣችሁ በማለት የሚቀበል ልዩ ህብር ያለው ቦታ ነው፡፡ 

ቅዳሜና እሁድ በቦታው የሚዝናኑት በርካቶች ቢሆኑም አዳዲስ ተጋቢ ሙሽሮች የሚያደርጉት ሽርሽር ግን ልዩ 

ውበት ይፈነጥቃል፡፡  

ሙሽሮቹ በመዝናኛ ቦታው ለመስተናገድና የትልቁን ህይወት ጉዞ ግንባታቸውን ትዝታ በዚህ ቦታ ለማድረግ ቀጠሮ 

የሚይዙት ከጋብቻቸው ቀን አስቀድሞ ነው፡፡ ካልሆነ ግን የበርካቶች ምርጫ ይህ ቦታ በመሆኑ በቦታው ለመስተናገድ 



እድሉን ለማግኘት ይቸገራሉ፡፡ በጫካው ውስጥ ያሉ ንቦች የሰርግ ዘፋኙን ስንኝ የሰሙ ይመስል ከመናደፍ ይልቅ 

‹‹ንቦ ንቦ  አትናደፊ ለሙሽሮች ብለሽ እለፊ›› የሚለውን የሙሽሮች ዘፈን በተግባር በማሳየት በተፈጥሯዊ ጥዑመ 

ዜማቸው ያጅቧቸዋል፡፡ የማህበሩ አባላት በዕለተ ቅዳሜና እሁድ በጫካው ውስጥ እንደሚያነቧቸው ንቦች ያለ እረፍት 

በታታሪነት ተፍ ተፍ ሲሉ ይውላሉ፡፡ በሐይቁ ዳር ተቀምጦ የዛፎችን መዓዛ እየማገ የረካ አዕምሮ ከንቦች ማርን ብቻ 

ሳይሆን የስራ ክብርና ታታሪነትንም ይቆርጣሉ፡፡ 

 


