
1 
 

የትራንስፖርት አገልግሎትን ከፍ የሚያደርገው ዘርፍ 
ረዳ አበበ  11-05-14 

ኢትዮጵያ አንገቷን ስትደፋ ከነበረበት የከፋ ድህነትና ኋላቀርነት ለማላቀቅ መንግስት 

ላለፉት ሁለት አስርት ዓመታት አያሌ ተግባራትን አከናውኗል፡፡ በዚህም የፀረ - 

ድህነት ትግሉ ‘ዋነኛ አንቀሳቃሽ’ በመባል ለሚታወቀው የመሰረተ ልማት ዘርፍ ልዩ 

ትኩረት ሰጥቶ ተንቀሳቅሷል—ዛሬም ድረስ፡፡ ከሀገሪቱ ፍላጎት የመነጨ ትክክለኛ 

ፖሊሲዎችንና ስትራቴጂዎችን ቀይሶም ለተግባራዊነታቸው በትጋት በመስራት 

ስኬታማ ውጤቶችን ማስመዝገብ ችሏል፡፡  

ውድ አንባቢዎቼ! በዚህ ፅሑፌ መንግስት በአምስት ዓመቱ የዕድገትና 

የትራንስፎርሜሸን ዕቅድ የሀገራችን የዕድገት ደረጃ ወደ ተሻለ ደረጃ ለማሸጋገር 

እያከናወናቸው ካሉት ታላላቅ የመሰረተ ልማት ስራዎች መካከል የባቡር ፕሮጀክት 

ስራው በምን ደረጃ እንደሚገኝ ለመዳሰስ እሞክራለሁ።… 

እንደሚታወቀው ኢትዮጵያ ዘላቂ ልማትን ለማምጣትና በምጣኔ ሃብት መስክ ዓለም 

አቀፍ ተወዳዳሪ መሆን የሚያስችላትን ዘርፈ ብዙ ስራዎችን በማከናወን ላይ 

ትገኛለች። የሚሌኒየሙን የልማት ግቦች በማሳካት ሀገሪቱን መካከለኛ ገቢ ካላቸው 

ሀገሮች ተርታ ለማሰለፍ እየተደረገ ያለው ጥረትም በሁሉም ዘርፍና አካባቢዎች 

ተጠናክሮ ቀጥሏል። 

በዚህ ረገድ መንግስት ፖሊሲዎችንና ስትራቴጅዎችን ነድፎ በተግባር ላይ እንዲውሉ 

በማድረግ የበኩሉን ሚና እየተጫወተ ሲሆን፤ በተለይም በሶስት ዙሮች ተከፋፍሎ 

የሚፈፀመው የእድገትና የትራንስፎርሜሽን ዕቅድም ተዘጋጅቶ አራተኛ ዓመቱን 

ይዟል።  

በመሆኑም በመጀመሪያው ዙር የአምስት ዓመቱ የትራንስፎሜሽን እቅድ ትኩረት 

ከተሰጣቸው ዘርፎች መካከል ለሁሉም የኢኮኖሚ መስክ መሰረታዊ  ደጀን እንዲሆን  

አጽንኦት የተሰጠው አንዱ የባቡር መስመር ግንባታ ነው።  
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እንደሚታወቀው የዕለት ተዕለት እንቅስቃሴና በተለይም በውጪና ገቢ ንግዳችን ላይ 

ከፍተኛ የሆነ አሉታዊ ተጽእኖ እየፈጠረ ያለውን የትራንስፖርት እጥረት ለመቅረፍ 

የአገልግሎት መሰረተ ልማቶችን የማስፋፋትና ተደራሽነቱን ማረጋገጥ ይገባል።  

ይህን ችግር ለመቅረፍም የባቡር መስመር ዝርጋታን የማስፋፋትስራ ትኩረት 

ተሰጥቶታል። ባቡር በዋጋ ርካሽ ከመሆኑ፣ከፍተኛ የሆነ ጭነትንም በአንድ ጊዜ 

ከማጓጓዝ አንፃርና በፈጣንነቱ ተጠቃሽ የሆነ የየብስ ማጓጓዣ ነው።  

የባቡር ትራንስፖርት በሀገር ውስጥ ኢኮኖሚያዊ ትስስር የሚገደብ ብቻ ሳይሆን 

ከጎረቤት ሀገራትም ጋር ኢኮኖሚያዊ ትስስር ከመፍጠር አንፃር ያለው ጠቀሜታ 

ቁልፍና የጎላ መሆኑም እሙን ነው።  

የኢትዮጵያ ምድር ባቡር ኮርፖሬሽን ኢትዮጵያ በአለም አቀፍ ደረጃ ተወዳዳሪ 

ኢኮኖሚን ለመገንባት የምታደርገውን ሁለገብ ጥረት ማፋጠንና የሀገሪቷን የልማትና 

የንግድ ማዕከላት የሚያስተሳስር እንዲሁም ከጎረቤት ሀገራት ገበያና ወደቦች ጋር 

የሚያገናኝ ዘመናዊ የባቡር መሰረተ ልማት የመዘርጋት ራዕይን ሰንቆ ሰፊ እንቅስቃሴ 

በማድረግ ላይ ይገኛል።  

በዚህም መሰረት በመላ ሀገሪቱ ዘመናዊ የባቡር መሰረተ ልማት  በመገንባት  

እየተመዘገበ ያለውን ፈጣን ኢኮኖሚያዊ ዕድገት ለመደገፍና በመላ ሀገሪቱ የባቡር 

ትራንስፖርት አገልግሎት እንዲስፋፋ ብሎም ዘርፉን ወደ ላቀ ደረጃ ለማሸጋገር 

እንዲቻል ከፍተኛ ጥረት እያደረገ ነው፡፡  

በሚኒስትሮች ምክር ቤት ደንብ ቁጥር 141/2000 በህዳር ወር 2000 ዓ.ም የመንግስት 

የልማት ድርጅት ሆኖ በአዲስ መልክ የተቋቋመው የኢትዮጵያ የምድር ባቡር 

ኮርፖሬሽን፤ ዋና ዓላማው ተፎካካሪና አቅምን ያገናዘበ የትራንስፖርት አገልግሎት 

ማረጋገጥ የሚችል የተቀናጀና ከፍተኛ አቅም ያለው የባቡር ትራንስፖርት ስርዓት 

መዘርጋት መሆኑን መረጃዎች ያመለክታሉ።  
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በመሆኑም ያስቀመጠውን ዓላማና ግብ ለማሳካት መንግስት እያከናወነ ካለው የባቡር 

መስመር ዝርጋታ አቅጣጫ አኳያ የባቡር መሰረተ ልማት ፕሮጀክቶችን ነድፎ 

የበኩሉን ሚና እየተጫወተ ነው። 

በዚህም መሰረት የአዲስ አበባን ቀላል የባቡር መስመር ግንባታን ጨምሮ በ8 

አቅጣጫዎች የተያዙ ፕሮጀክቶችን በተያዘላቸው የጊዜ ሰሌዳ እንዲጠናቀቁ እየሰራ 

ነው።  

በተለይም ከፕሮጀክቶቹ መካከል ለወጪ ንግዳችን ቁልፍ እንደሚሆን የሚጠበቀውን 

መስመር በማከናወን ሀገሪቱ ከጎረቤት ሀገሮች ጋር ያላትን የየብስ ግንኙነት ለማጠናከር 

እየሰራ ይገኛል።  

እንደሚታወቀው ቆጣቢ የሆነ የየብስ ትራንስፖርት ስርዓት ለማካሄድ የባቡር መስመር 

ተመራጭ ነው። ይሁንና የባቡር መስመር አዋጭ የሚሆነው ከፍተኛ ጭነት ወይም 

መንገደኛ ባለበት እንጂ ውሱን ተጓዥ ወይም ጭነትን በማጓጓዝ ረገድ ይህን ያህል 

አዋጭ እንደማይሆን ይታመናል።  

ዳሩ ግን የኢኮኖሚ እድገታችን በተፋጠነ ልክ ይኸው ፍጥነት ከዚህ በበለጠ 

እንዲቀጥል ቀልጣፋና በዋጋ ተወዳዳሪ የሆነ የየብስ ትራንስፖት አገልግሎት 

እንደሚያስፈልገን እሙን ነው።  

እርግጥ ሀገራችን ልትጠቀምባቸው ከምትችለው ዋና ዋና ወደቦች ጋር የሚያገናኝ 

የባቡር መስመር ያስፈልገናል፤ በአገር ውስጥም ዋነኛ የትራስፖርት ኮሪደሮችን 

የሚያገናኝ የባቡር መስመር እንደሚያስፈልገን ሳይታለም የተፈታ ጉዳይ ነው።  

እንደሚታወቀው ቀደም ባሉት ጊዜያት ለባቡር ትራንስፖርት በቂ ትኩረት 

ስላልተሰጠውና የሚፈልገውም ወጪ እጅግ በጣም ከፍተኛ ስለሆነ ፋይዳ ያለው የባቡር 

ትራንስፖርት አገልግሎት ዛሬ ላይ ደርሰናል። ይሁንና መንግስት ይህንን ሁኔታ 

ለመቀየር አቅም በፈቀደ መጠን በርካታ ስራዎችን እየከወነ ይገኛል። 
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እርግጥ አሁን በምንገኝበት ተጨባጭ ሁኔታ የመንገድ ትራንስፖርትንና የባቡር 

ትራንስፖርትን በማቀናጀት ፈጣንና በዋጋ ተወዳዳሪ የሆነ የትራንስፖርት ስርዓት 

መዘርጋት እንደሚገባን አሌ የሚባል ጉዳይ አይደለም። ይህን ነባራዊ ሁኔታ በሚገባ 

የሚረዳው የኢፌዴሪ መንግስትም ፈጣንና ቀጣይነት ያለውን ልማት የበለጠ ማረጋገጥ 

የሚያስችለውን የየብስ ትራንስፖርት ስርዓት ገንብቶ እየተንቀሳቀሰ ነው።  

ሁላችንም እንደምናውቀው በአፍሪካ ከሚገኙ 54 ሀገራት የከባድ ባቡር አገልግሎት 

ተጠቃሚ የሆኑት ኢትዮጵያን ጨምሮ ከ7 የማይበልጡ ናቸው። በአፄ ምኒልክ ዘመነ 

መንግስት የተጀመረው የኢትዮ-ጅቡቲ ምድር ባቡር አገልግሎት የጣልያንን መውጣት 

ተከትሎ ወደ ተለያዩ ጠቅላይ ግዛቶች የትራንስፖርት አገልግሎት የሚሰጡ 

ሎንችናዎችና ትሬንታ ኳትሮዎች በመግባታቸው የነበረው የባቡር መስመርን ወደ 

ተለያዩ ጠቅላይ ግዛቶች የማስፋፋት ውጥን ባለበት መቆሙ አይዘነጋም፡፡ 

በአፄ ምኒልክ ዘመነ መንግስት ግዛቶችን ለማስተሳሰርና ዕቃዎችን ለማጓጓዝ 

አገልግሎት ላይ ውሎ የነበረው የከባድ ባቡር መስመር ዝርጋታ አሁን ካለው የሀገሪቱ 

የኢኮኖሚ ዕድገት ጋር ተያይዞ እንደገና በልዩ መልክና በማኑፋክቸሪንግ ኢንዱስትሪ 

መዳረሻዎች ላይ ሁሉ ይደርስ ዘንድ የግድ የሚልበት ሁኔታ ተፈጥሯል። ስራውም 

ተጀምሯል። አንዳንዶቹም በመጠናቀቅ ሂደት ላይ ይገኛሉ። 

ሀገራችን ከ20ኛ ክፍለ ዘመን መጀመሪያ ጀምሮ የባቡር ትራንስፖርትን የጀመረች 

ቢሆንም ቅሉ፤ ዘርፉ ግን በበርካታ ተግዳሮቶች ተተብትቦ ቆይቷል፡፡ ታዲያ ይህ ዘርፍ 

በሀገራችን የነበረው የአገልግሎት ሽፋን አናሳ መሆኑና ከቴክኖሎጂው ኋላቀርነት ጋር 

ተያይዞ የሚሰጠው ኢኮኖሚያዊ ፋይዳ እዚህ ግባ የሚባል አልነበረም፡፡  

አሁን ግን ፈጣኑን የሀገሪቱን ኢኮኖሚያዊ ፋይዳ በዘላቂነት ለማስቀጠል ከሚያስፈልጉ 

ዘመናዊ የመሰረተ ልማት አውታሮች መካከል አንዱና ዋነኛው ሊሆን ችሏል።  

ይህን ሃቅ በሚገባ የተረዳው የኢፌዴሪ መንግስትም በአምስት ዓመቱ የዕድገትና 

ትራንስፎርሜሽን ዕቅድ ሁለት ሺህ ሶስት መቶ ዘጠና አምስት ኪሎ ሜትር የባቡር 
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መስመር ለመዘርጋት ትልም ይዞ ወደ ትግበራ ከገባ እነሆ ከሶስት ዓመታት በላይ 

ተቆጥረዋል፡፡  

በእነዚህ ጊዜያትም ተስፋ ሰጪ ስራዎች ተከናውነዋል፡፡ በዚሁ ዘርፍ ለዘመናት 

‘አይሆንም’ ሲባል የነበረው እየሆነ፤ ‘አይቻልም’ የተባለውም እየተቻለ ነው፡፡ የባቡር 

መስመር ዝርጋታው በአራቱም አቅጣጫዎችና በአጭር ጊዜ የሚተገበር ሲሆን፤ 

በአጠቃላይ ርዝመቱ ወደ አምስት ሺህ ኪሎ ሜትር ይደርሳል፡፡  

በዚህ የባቡር ዝርጋታ በአንድ በኩል በመዲናችን አዲስ አበባ የቀላል ባቡር ግንባታ 

እየተከናወነ ሲሆን፤ በሌላ በኩል ደግሞ መዲናችን አዲስ አበባ ከሌሎች ክልሎች 

እንዲሁም ክልሎችን እርስ በርሳቸውና ከሌሎች አጎራባች ሀገሮች የሚያገናኝ ትልቅ 

የመሰረተ ልማት ግንባታን ያቀፈ ነው፡፡  

የአዲስ አበባ የቀላል ባቡር ፕሮጀክት ዝርጋታ በፍጥነት በመከናወን ላይ ነው፡፡ ይህ 

ታላቅ የግንባታ ዘርፍ አሁን በተጨባጭ ስራው ሰባ ሶስት ከመቶ ያህል ተጠናቅቋል፡፡ 

ቀሪው ሃያ ሰባት ከመቶ ደግሞ እስከ መጪው ጥር ወር 2007 ዓ.ም ድረስ ይጠናቀቃል 

ተብሎ ይጠበቃል፡፡  

የአዲስ አበባ ቀላል ባቡር ፕሮጀክት የመጀመሪያ ምዕራፍ ሰላሳ አራት ያህል ኪሎ 

ሜትር ርዝመት አለው፡፡ ይህ ቀላል የባቡር ፕሮጀክት በሁለት አቅጣጫ እየተከናወነ 

ነው።  

አንደኛው አቅጣጫ በምዕራብ ከአያት አደባባይ በመናሳት በመገናኛ አቋርጦ በመስቀል 

አደባባይ ልደታ ጦር ኃይሎች የሚደርስ ሲሆን፤ ሁለተኛው አቅጣጫ ደግሞ ወደ ደቡብ 

ከሚኒሊክ አደባባይ በአብቶቡስ ተራ፣ በሰባተኛ፣ በአብነት፣ በልደታ፣ በመስቀል 

አደባባይና በጎተራ አድርጎ ቃሊቲ የሚደርስ ነው፡፡  

የፕሮጀቱ ግንባታ ተጠናቅቆ ስራውን ሲጀምር በሰዓት ስልሳ ሺህ መንገደኞችን 

በአራቱም አቅጣጫዎች የማጓጓዝ አቅም አለው፡፡ ይህ የቀላል ባቡር ፕሮጀክት የአዲስ 

አበባ ከተማን የትራንስፖርት ችግር ከማቃለል ባለፈ፣ በኤሌትሪክ ኃይል የሚሰራ 

በመሆኑ ለአረንጓዴ ልማት ስትራቴጂ የበኩሉን አስተዋጽኦ ያበረክታል፡፡  
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ለፕሮጀክቱ ግንባታ አራት መቶ ሰባ ሚሊዮን የአሜሪካ ዶላር በጀት የተያዘለት ሲሆን፤ 

ከዚሁ ውስጥ ሰማንያ አምስት ከመቶ ያህሉ ከቻይና ኤግዚም ባንክ የተገኘ ነው፡፡ 

ቀሪው አስራ አምስት ከመቶ ደግሞ በኢትዮጵያ መንግስት የሚሸፈን ይሆናል፡፡ ይህ 

ፕሮጀክት በኢትዮጵያና በቻይና መካከል ያለውን የሀገራት ግንኙነት በማጠናከር ረገድ 

የላቀ አስተዋጽኦ የሚያበረክት ነው፡፡  

ከዚህ በተጨማሪም ሀገራችን ገና በማደግ ላይ የምትገኝ በመሆኗ እንደ ቻይና ዓይነት 

አስቀድመው በቴክኖሎጂ ወደፊት ከተራመዱ ሀገሮች ልምድ ለመቅሰም ያስችላታል፡፡ 

የቀላል ባቡር መስመር ዝርጋታው ሰላሳ ዘጠኝ የሚሆኑ ፌርማታዎች ይኖሩታል። 

ግንባታው ሙሉ በሙሉ ሲጠናቀቅም ተጓዞች በሚጓጓዙት የርቀት መጠን ተሰልቶ 

ክፍያው የሚወሰን ይሆናል፡፡ በአሁኑ ወቅት በተጨባጭ ፕሮጀክቱ ለሶስት ሺህ ስምንት 

መቶ ሰዎች የስራ ዕድል ፈጥሯል፡፡  

ከዚህ ጎን ለጎንም የባቡር ዝርጋታው ፕሮጀክት ሲጠናቀቅ ስራውን የሚያከናውኑ 

የባቡር ሽፌሮች፣ መካኒኮች እና ሌሎች ባለሙያዎች በቻይና ሀገር ስልጠና በመውሰድ 

ላይ ናቸው፡፡ ቁጥራቸውም ሁለት መቶ ሃምሳ ሁለት መሆኑን መረጃዎች ያስረዳሉ፡፡  

በመዲናችን በመከናወን ላይ ያለው ይህ ፕሮጀክት ስራው ሶስት ዓይነት ግንባታዎችን 

ያካተተ ነው፡፡ አንደኛው በድልድይ ላይ የሚያልፍ መስመር መዘርጋት ሲሆን፤ 

ሁለተኛው በመሬት ላይ የሚያልፍን መስመር ዝርጋታን ማከናወን ነው፡፡ ሶስተኛው 

እና ከፍተኛ የሆነ ድካም የሚጠይቀው ደግሞ የዋሻ ላይ ግንባታ ነው፡፡  

ታዲያ እዚህ ላይ ‘የባቡር መስመር ግንባታ መሰራቱ የሚኖረው ጠቀሜታ ምንድነው?’ 

የሚል ጥያቄ ማንሳት አስፈላጊ ይመስለኛል። እርግጥ የግንባታው ጠቀሜታዎች በርካታ 

ናቸው። ከእነርሱም መካከል የትራፊክ መጨናነቅ ከመቀነስ አንጻር የሚጫወተው ሚና 

የላቀ ነው፡፡  

ሰዎችን በፍጥነት ከቦታ ቦታ መንቀሳቀስ ማስቻሉም እንዲሁ፡፡ ባቡር በርካታ ስዎችን 

በአንዴ ከቦታ ቦታ ስለሚያንቀሳቀስ ጊዜንና ወጪን ከመቆጠብ አኳያም ጠቀሜታው 

ከፍተኛ ነው፡፡  
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የተለያዩ ዓለምና አህጉር አቀፍ ተቋማት የሚገኙባትንና ስብሰባዎች የሚሄዱባትን 

የመዲናችንን ውበትና ዘመናዊነት በመጨመር ረገድም አስተዋፅኦው በቀላሉ የሚታይ 

አይደለም፡፡ ለዜጎች የስራ ዕድል ከመፍጠር አኳያም እንዲሁ፡፡  

የቀላል ባቡር ፕሮጀክቱ በኤሌትሪክ የሚሰራ በመሆኑ ሀገራችን ለነዳጅ ታወጣ 

የነበረውን ከፍተኛ ወጪ ለመቆጠብ እንዲሁም የአየር ብክለትን በመከላከል ረገድ 

የሚጫወተው ሚና ከፍተኛ ነው።  

የቴክኖሎጂ ሽግግርን በማሳለጥ በኩልም ጠቀሜታ አለው። በዚህም ሀገሪቱ በቀጣይ 

ለምታከናውናቸው መሰል ግንባታዎች የሀገራችን ሰራተኞች የሚቀስሙትን ዕውቀት 

ተጠቅመው ሙሉ በሙሉ የመስራት ችሎታቸውን ሊያዳብሩ ይችላሉ፡፡  

ታዲያ እዚህ ላይ የባቡር መስመር ዝርጋታ የቴክኖሎጂ ሽግግርን ከማረጋገጥ አኳያ 

የላቀ ሚና ይጫወታል ሲባል፤ ሽግግሩ ሀገራችን ለወጠነቻቸው የልማት ፕሮግራሞች 

ማሳኪያ ምን ዓይነት ቴክኖሎጂ እንደሚያስፈልጋት ለይቶ መጠቀም ወሳኝ መሆኑ 

አያጠያይቅም፡፡ እናም በቅድሚያ በሂደት መቅዳት፣ መላመድና ማሻሻል  

በስተመጨረሻም ቴክኖሎጂውን በማመንጨት የሚጠበቁ ተግባራት መሆናቸውን ልብ 

ማለት ይገባል፡፡  

እርግጥ የሌሎች ሀገሮች ተሞክሮ ለመረዳት እንደሚቻለው የጎንዮሽና የቀጥታ 

የቴክኖሎጂ ማሸጋገርያ መንገዶች አሉ፡፡ በመሆኑም ኢትዮጵያን በመሰሉ በማደግ ላይ 

የሚገኙ ሀገራት ሊከተሉት የሚገባው አካሄድ፤ ፈጣን የኢኮኖሚ ዕድገት ካስመዘገቡት 

ሀገራት ልምድ በመቅሰም የሚከናወነው የልማት ስራ የተሻለ ውጤት ያስገኛል።  

እናም ፈጣን ለውጥ ለማምጣት መሰረታዊ የሚባለው የጎንዮሽ የቴክኖሎጂ ሽግግር 

በብዙ መንገዶች ሊገኝ ይችላል፡፡ የባቡር ዝርጋታ ፕሮጀክት ነው ቴክኖሎጂው ጥቅም 

ላይ እየዋለ የሀገሪቱ ባለሙያዎች ትምህርት ይቀስማሉ፡፡  

ለወደፊትም መሰል ፕሮጀክቶች በሀገራችን ሲገነቡ በእኛው መሃንዲሶች ሙሉ በሙሉ 

ተግባራዊ እንደሚደረጉ ይታመናል፡፡ ስለሆነም ሀገራችን ላለፉት 10 ዓመታት 

በተከታታይ ያስመዘገበችው የአስራ አንድ በመቶ አማካይ ኢኮኖሚያዊ ዕድገት ሀገሪቱ 
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በ2025 ልትደርስበት ያሰበችውን የመካከለኛ ገቢ ጎራ ካላቸው ሀገራት የመቀላቀል 

ዕድልን መደላድል እንደሚፈጥር ጥርጥር የለውም፡፡ በተለይም የሀገራችንን ከተሞች፣ 

ክልሎችንና አጎራባች ሀገሮችን የሚያስተሳስሩ መሰረተ ልማቶች ለዚህ ትልም ወሳኝ 

ሚና አላቸው፡፡  

በኤሌትሪክ ኃይል ማመንጫ፣ በቴሌኮም፣ በመንገድ እና በባቡር መስመር ዝርጋታ 

እየተደረጉ ያሉ ሰፊ መሰረት ያላቸው የልማት ፕሮጀክቶች ያለ ምንም እንቅፋት 

እየተከናወኑ ናቸው፡፡ በተለይም በትራንስፖርት ዘርፍ በኩል የባቡር አገልግሎት 

በፍጥነት ግዙፍ የሆነን ሎጀስቲክካዊ አቅርቦት ወደ ተፈለገበት ቦታ ስለሚያደርስ 

አገልግሎቱ የአማራጮች ሁሉ ቅድሚያ መሆኑ አይካድም፡፡  

ለዚህም ነው—መንግስት በሀገር አቀፍ ደረጃ የባቡር መስመር ዝርጋታውን በማሳለጥ ላይ 

የሚገኘው። እንደሚታወቀው በሀገር አቀፍ ደረጃ ከሚዘረጉ የባቡር መስመሮች 

በመጀመሪያው ምዕራፍ ከተካተቱ ውስጥ የአዲስ አበባ - ድሬዳዋ- ደዋሌ አንደኛው 

ሲሆን፤ የስድስት መቶ ሃምሳ ስድስት ኪሎ ሜትር ርዝመት አለው፡፡  

ከሃምሳ አምስት በላይ ጣቢያዎችም ይኖሩታል፡፡ የአዋሽ- ወልዲያ- መቀሌ ፕሮጀክት 

ደግሞ አምስት መቶ ሃምሳ ስድስት ነጥብ ሁለት ኪሎ ሜትር የሚሸፍን ሲሆን፤ ከሃያ 

ሶስት በላይ ጣቢያዎች ይኖሩታል፡፡ 

ይህ ፕሮጀክት ሀገራችንን ከጎረቤት ጁቡቲ ጋር በማገናኘት ለመካከለኛው ኢትዮጵያ 

የኢኮኖሚ እንቅስቃሴ የሚኖረው አስተዋጽኦ ከፍተኛ ነው፡፡ ዝርጋታው ሲጠናቀቅም 

በሁለቱ ሀገራት መካከል ያለውን ግዙፍ የሆኑ ሎጀስቲካዊ አገልግሎቶችን በፍጥነት 

ለመለዋወጥ ያስችላል።  

ግዙፍ የሆኑ ሎጀስቲካዊ ዕቃዎች በሁለቱም ሀገራት በፈጣን ጊዜ መከናወናቸው ደግሞ፣ 

አንድም ጊዜን ከመቆጠብ፣ ሁለትም የባቡር መስመር ዝርጋታው ዘመኑ በሚጠይቀው 

የኤሌትሪክ ሃይል ስለሚንቀሳቀስ ሀገራቱ ለነዳጅ ያወጡት የነበረውን ከፍተኛ ወጪ 

ይቀንሳል፡፡ ሌላኛው ፕሮጀክት ደግሞ የሰሜኑን የሀገራችን ክፍል ከመካከለኛው 

የሀገሪቱ ክፍል ጋር የሚያገናኝ ነው— የወልድያ- ሰመራ- ገላፊ ገበያ የምድር ባቡር 
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ፕሮጀክት። ይህ መስመር ሁለት መቶ ሃምሳ ስድስት ነጥብ አራት ኪሎ ሜትር 

ርዝመት ያለው ሲሆን፤ ከሃያ አምስት በላይ ጣቢያዎች ይኖሩታል፡፡  

የአዲስ አበባ -ኢጂጆ- ጅማ- በድሪ ፕሮጀክትም ሶስት መቶ ሰላሳ ዘጠኝ ነጥብ ሶስት 

ኪሎ ሜትር ርዝመት ነው። በሃያ አምስት ጣቢያዎች አገልግሎት እንዲሰጥ ተገርጎም 

የሚገነባ ነው፡፡ ኢትዮጵያን ከደቡብ ሱዳን ጋር የሚያገናኝ ያገናኛል፡፡ ከጆሞ- ኮንሶ 

የሚዘረጋው ባለ አምስት መቶ ሰማንያ ሰባት ኪሎ ሜትር የባቡር መስመር ዝርጋታ 

ደግሞ ሀገራችንን ከኬንያ ጋር የሚያገናኝ ፕሮጀክት ነው፡፡  

ከአዋሽ - ኮምቦልቻ - ሃራ ገበያ የምድር ባቡር መስመር ግንባታ ፕሮጀክትም ሌላኛው 

ተጠቃሽ የባቡር መስመር ነው፡፡ ይህ ፕሮጀክት እንደ ሌሎች ፕሮጀክቶች ሁሉ 

የኤሌትሪክ ኃይል የሚጠቀም ሲሆን፤ ሶስት መቶ ሰባ አምስት ኪሎ ሜትር 

ይረዝማል፡፡ አገልግሎቱም ለጭነትና ለመንገደኞች ማመላለሻ የሚውል ነው፡፡  

ታዲያ እዚህ ላይ በሀገር አቀፍ ደረጃ በመካሄድ ላይ ያሉት የባቡር መስመር ዝርጋታ 

ፕሮጀክቶች በአንድ በኩል የሀገራችንን ወጪና ገቢ ምርቶችን በተሻለ ፍጥነት 

ለማስወጣትና ለማስገባት በጉዞ ላይ ይባክን የነበረውን ጊዜ የሚቆጥቡ መሆኑን 

መገንዘብ ይገባል።  

ኢትዮጵያ ከዘርፉ የምታገኘውን ጥቅምና አቅምንም ያሳድጋሉ። ከጎረቤቿ ጋር 

በማገናኘትም በሀገራቱ መካከል የሚኖረውን ኢኮኖሚያዊ፣ ማህበራዊና ፖለቲካዊ 

ግንኙነት በእጅጉ እንዲጠናከሩ ያደርጋሉ፡፡  

የመሰረተ ልማት ግንባታና አገልግሎቶች እንደ ሌሎቹ የልማት ዘርፎች ሁሉ የዜጎችን 

የኑሮ ደረጃ በማሻሸል ሁሉም የሀገሪቱ አካባቢዎች እኩል የልማት ዕድል እያዲያገኙና 

ተጠቃሚ እንዲሆኑ የሚያስችሉ ናቸው፡፡ እርግጥ በሀገራችን የሚከናወኑ ማናቸውም 

የልማት ስራዎች አንድ የፖለቲካና ኢኮኖሚ ማህበረሰብ ለመፍጠር የሚደረገው ሁሉን 

አቀፍ ርብርብ አካል መሆናቸው አይታበይም፡፡ በተለይም የትራስንፖርት አገልግሎትን 

ከፍ የሚያደርገው ይህ ዘመናዊ ፕሮጀክት ከዚህ አኳያ የላቀ ሚና ይጫወታል። 

ከሁሉም በላይ የሀገሪቱን የህዳሴ ጉዞ በማሳለጥ ረገድ አንድ እርምጃ ያስጉዘናል።  


