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የልማታዊ መንግስትነትን ልክ ያየንበት ቀላል ባቡር በቀለሉ 

ግለሰቦች   አሉባልታ አይጨናገፍም 

!! (፩) 

ዮናስ 2-4-15 

ለዚህ ጽፉፍ መነሻ የሆነኝ  አዲስ አድማስ ጋዜጣ (ጥር 23/2007 አ.ም) የቀላል ባቡሩን ፕሮጀክት ምርቃት ተከትሎ የህዝብ 

አስተያየት ብሎ ይዟቸው የወጣው “መረጃዎች” ናቸው።   በአዲስ አበባ እተገነባ ያለውን እና ገና በመጠናቀቅ ሂደት ላይ 

የሚገኘውን ቀላል ባቡር  በተመለከተ አንዳንድ የቀለሉ ሰዎች ከሆዳቸውና ከግል ጥቅማቸው አንጻር መዝነው የሰፊውን ህዝብ  

ጥቅም ከግምት ሳያስገቡ የሰጡት አስተያየት የሚያሳፍር ከመሆኑም ባሻገር የሆዳምነታቸውን ጥግ የሚያመላክት ሆኗል። 

የከተማ ቁሬሊዬ መሻገሪያ እንዳጣ በሚያሳይ ፣ አንድ የመጠጥ ነጋዴም ከቤቱ ፊት ለፊት ከሚገኘው መጋዘን እንደልቡ መጠጥ 

ማመላለስ አልተቻለውም በሚሉና የግል ጥቅምን (ሊያውም ገና ያልተጠናቀቀ ፕሮጀክት ሆኖ እንጂ ከሳምንታት በኋላ በየ700 

ሜትሩ የሚገኙ የእግረኛ መንገዶችን ቁልጭ ብለው ያዩዋቸዋል) ታሳቢ ያደረጉት አስተያየቶች ስለእውነት የማይመጥኑና 

የሚያሳፍሩ ይልቁንም የቅናት የሚመስሉ ናቸው። እስኪ የተወሰነውን ከጋዜጣው ወስደን እንመልከት።    

ኅብረተሰቡ በባቡር መስመር አጠቃቀሙ ላይ በቂ ግንዛቤ እንዲኖረው ባለመደረጉ እና ስለ ጉዳዩ በበቂ ሁኔታ በመገናኛ ብዙኃን 
አለመነገሩ የሚያደርሰውን አደጋ የከፋ እንደሚያደርግው፤ [ . . . ] የኤሌክትሪክ ከኃይል በተለቀቀበት አካባቢ መግባት እና 
የባቡር ሃዲዱን ያለ ጫማ በባዶ እግር ማቋረጥ እጅግ ለከፋ አደጋ ሊያጋልጥ እንደሚችል፤ [ . . . ] አዲሱ የቀላል ባቡር 
ፕሮጀክት የከተማዋን ውበት የሚያጠፉ፣ ለእግረኛም ሆነ ለተሽከርካሪዎች የማያመች እንደሆነ፤ [ . . . ] ግንባታው በበቂ 
ጥናትና ባለሙያ የተሠራ ነው ለማለት እንደሚያስቸግር፤ [ . . . ] የባቡር መስመር ግንባታው ከተማዋን ለሁለት የከፈለ፣ 
እግረኛውንም ሆነ ተሽከርካሪዎችን ግምት ውስጥ ያላስገባ እና በከተማዋ ነዋሪዎች ላይ ማኅበራዊ እና ኢኮኖሚያዊ ችግሮችን 
የሚያስከትል እንደሆነም  . . .  
 

ይህ ከፍተኛ አቅም የገነባንበት፣ ልካችንን ያወቅንበት፣ መልካችንም በደማቁ የተጻፈበትን ገዙፍ ግንባታ ካልተገባ ከውጭ 

ግንባታዎች ጋር እያነጻጸሩ (ከላይ የተመለከትነውን አይነት ቅጥ ያጣ፣ ከዘጋቢው ጋዜጠኛ እስከ ዋና አዘጋጁ ድረስ ያሉትን ሁሉ 

ለከፋ ትዝብትና ታሪክ ተወቃሽነት አሳልፎ የሰጠ . . . )፣ ጥቅም ጉዳቱን ገና በውል ሳይመዝኑ፣  አጓጉል እና የማይመስሉ 

ወሬዎችን ቢያወሩም የልማታዊነት መንግስትነትን ልክ ስላየንበት ቀላል ባቡር እና ከባዱንም  እንዲህ እንተርካለን። 

የትራንስፖርት አገልግሎት እጥረት፣ የመንገድ መዘጋጋት፣ የተቆፋፈሩ ቦታዎች ለእግረኞችም አስቸጋሪ፣ እና ለዘራፊዎች ተጋላጭ 

መሆን፣ በትራንስፖርት ላይ ረዥም ጊዜ ማሳለፍና ከዚሁ ጋር ተያይዞ ለሚመጣ ድካም መጋለጥ፣ በሰዓቱ  ስራ አለመግባትና 

ወደቤት መመለስ አለመቻል፤ የትራንስፖርት ጥበቃ ረዣዥም ሰልፎችና ግርግሮች፣ ለህገወጥ ታሪፍ መጋለጥ እና በባቡር 

መስመር ዝርጋታው ዲዛይን ግራ የመጋባት ሁኔታዎችና የመሳሰሉቱ የባቡር መስመር ግንባታውን ተከትሎ በሁሉም 

የትራንስፖርት መጓጓዣ፣ በየመስሪያ ቤቱ፣ በየካፍቴሪያው፣ በቡድን ሆነው በሚጨዋወቱ ግለሰቦች አካባቢ፣ ባጠቃላይ 

በቤተሰብ አባላት መካከል ቀዳሚ አጀንዳና መወያያ ከመሆንም አልፎ አንዳንዱ ዘንድ በተለይ የመንገድ መዘጋጋትና የመስመር 

ዝርጋታው የፈጠራቸውን ተጽእኖ የመገንዘብ እድል በሌላቸው ባልና ሚስት፤ አባትና እናት፤ እንዲሁም ልጆች የአረፈድክ፣ 

ቆየህ፣ አመሸህ አና የመሳሰሉት ንትርኮችና አምባ ጓሮዎችም መነሻ መሆኑ የማይታበል ሃቅና የደረሰበቱ ሁሉ የሚያውቀው 
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ይመስለኛል።  አንዳንዶቹም ከምሬታቸው መብዛትና በተለይም ከግል ጥቅማቸውና ዕለታዊ ጉዳያቸው መስተጓጎል በመነሳት 

ቀድሞ ነገር "ባቡር ምን ያደርግልናል?" የሚሉና የግንባታውን አስፈላጊነትም ያለመቀበል  አስተያየቶችን መሰንዘራቸውም ሁል 

ጊዜ የምናዳምጠው ነው።  

ቡዙ ጭነትና ተሳፋሪን በአንድ ጊዜ በማንቀሳቀስና በየብስ ትራንስፖርት ረገድ የባቡር አገልግሎትን የሚወዳደር የለም። ዘመናዊ 

ባቡሮች ፍጥነታቸውን በከፍተኛ ደረጃ እያሻሻሉ ስለመጡ ከመንገድ ትራንስፖርት እየፈጠኑ መጥተዋል፤ በመሆኑም ጊዜና 

ወጪን ቆጣቢ የሆነ የየብስ ትራንስፖርት ስርዓት ከመጀመር አኳያ የባቡር መስመር ተመራጭ ነው። ይሁንና የባቡር መስመር 

አዋጭ የሚሆነው ከፍተኛ ጭነት ወይም መንገደኛ ባለበት እንጂ ውሱን ተጓዥ ወይም ጭነትን በማጓጓዝ ረገድ ይህን ያህል 

አዋጭ አይሆንም። 

ይህ እንደተጠበቀ ሆኖ የኢኮኖሚ እድገታችን በተፋጠነው ልክ እና ይኸው ፍጥነት ከዚህ በበለጠ እንዲቀጥል ቀልጣፋና በዋጋ 

ተወዳዳሪ የሆነ የየብስ ትራንስፖት አገልግሎት እንደሚያስፈልገን እሙን ነው። አገራችንን ልንጠቀምባቸው ከምንችል ዋና ዋና 

ወደቦች ጋር የሚያገናኝ የባቡር መስመር ያስፈልገናል፤ በአገር ውስጥም ዋነኛ የትራስፖርት ኮሪደሮችን የሚያገናኝ የባቡር 

መስመር እንደሚያስፈልገንም እሙን ነው። አሁን ባለንበት ተጨባጭ ሁኔታ የመንገድ ትራንስፖርትና የባቡር ትራንስፖርትን 

በማቀናጀት ፈጣንና በዋጋ ተወዳዳሪ የሆነ የትራንስፖርት ስርዓት መዘርጋት ይገባናል። መሆን የሚገባው ይህ ሆኖ ሳለ ለባቡር 

ትራንስፖርት በቂ ትኩረት ስላልተሰጠውና የሚፈልገውም ወጪ እጅግ በጣም ከፍተኛ ስለሆነ ፋይዳ ያለው የባቡር 

ትራንስፖርት አገልግሎት ሳይኖረን ቆይተናል። መንግስት ይህንን ሁኔታ ለመቀየር ነው አሁን አቅም በፈቀደ መጠን እየተረባረበ 

የሚገኘው፤ እያደረገ ያለውም ይህን በመሰለው ራእይና በእቅድ የሚመራ ሰፊ ርብርብ ነው። ሂደቱም በአገራችን ፈጣንና 

ቀጣይነት ያለውን ልማት የበለጠ ማረጋገጥ  የሚያስችል የየብስ ትራንስፖርት ስርዓት እየተገነባ ነው። 

በአፍሪካ ከሚገኙ 54 ሀገራት የከባድ ባቡር አገልግሎት ተጠቃሚ የሆኑት ኢትዮጵያን ጨምሮ ከ7 የማይበልጡ እንደሆነ 

መረጃዎች ያመላክታሉ። በአፄ ሚንልክ ዘመነ መንግስት የጀመረው የኢትዮ-ጅቡቲ ምድር ባቡር አገልግሎት የጣልያንን 

መውጣት ተከትሎ ወደ ተለያዩ ጠቅላይ ግዛቶች የትራንስፖርት አገልግሎት የሚሰጡ ሎንችናዎችና ትሬንታ ኳትሮዎች 

መግባታቸው የነበረው የባቡር መስመርን ወደተለያዩ ጠቅላይ ግዛቶች የማስፋፋት ውጥን በነበረበት መቆሙም አይዘነጋም። 

በሚኒልክ ዘመነ መንግስት ግዛቶችን ለማስተሳሰርና ዕቃዎችን  ለማጓጓዝ አገልግሎት ላይ ውሎ የነበረው የከባድ ባቡር መስመር 

ዝርጋታ አሁን ካለው የሃገሪቱ የኢኮኖሚ እድገት ጋር ተያይዞ የግድ የሚልበት ሁኔታ በመፈጠሩም እንደገና በልዩ መልክና 

በማኑፋከቸሪንግ ኢንዱስትሪ መዳረሻዎች ላይ ሁሉ ይደርስ ዘንድ ተጀምሯል፤ አንዳንዶቹም በመጠናቀቅ ሂደት ላይ ይገኛሉ። 

ወደ አዲስ አበባ ንመለስ፤ አዲስ አበባ እንዲህ ማደጓና የህዝቦቿ ቁጥር እንዲህ እንደሚመነደግ ግምት ባለመያዙና የኢኮኖሚው 

መዘውር ለሆነው የትራንስፖርት አገልግሎት የታሰበበት ያልነበረ በመሆኑ በተለይ ካለፉት 10 አመታትና የኢኮኖሚው 

እድገታችን "ደብል" መሆን ከጀመረበት ጊዜ አንስቶ የትራንስፖርቱ ጣጣ ከላይ እንደተጠቀሰው እራስ ምታት እንደሆነ 

ቀጥሏል። የዛሬ 10 ዓመት አካባቢ የአዲስ አበባን ትራንስፖርት አገልግሎት ከበቂ በላይ መሸፈን ይችሉ የነበሩት አንበሳ የከተማ 

አውቶብሶች አሁን ቁጥራቸው ከ10 እጥፍ በላይ ጨምሮና በ30 ሺዎች የሚቆጠሩ የተለያዩ ሚኒባሶችና መለስተኛ የግለሰብ 

አውቶብሶች ተደምረውም የትራንስፖርቱን አገልግሎት ፈቀቅ ማድረግ ተስኗቸው በተለይ ጠዋትና ማታ ህዝቡን እያዳከሙት 

መሆኑም እሙን ነው። 
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ስለሆነም መንግስት በቀየሰው የ5 አመታት የእድገትና የትራንስፎርሜሽን እቅድ ውስጥ የቀላል ባቡር አገልግሎት ግንባታ 

መጀመሩ የግድና ወቅቱ የሚጠይቀው ጉዳይ እንጂ የቀላሉ ባቡርን ጥቅሞች የሚያጣጥሉት እንደሚሉትና   መቃወምን ልማድ 

ያደረጉ (ባንዳንዶች ዘንድ መቃወም ሱስ የሆነ ሁሉ ይመስላል) ተቃዋሚዎች እንደሚያወሩት ሟርት አይደለም። 

በአንድ ፕሮግራም ላይ የምድር ባቡር ባልሥልጣን ዋና ስራ እስኪያጅ ዶ/ር ኢንጅነር ጌታቸው በትሩ እንደተናገሩት “የአንድ 

ከተማ ነዋሪዎች ቁጥር ከ3 ሚሊዮን በላይ ከደረሰ በአንድ አቅጣጫ ቢያንስ ከ15 ሺህ  ያላነሰ ሰው በ1 ሰአት ውስጥ መጓጓዝ 

የሚችልበት ትራንስፖርት እስከሌለ ድረስ ከተማው እንደከተማነት መንቀሳቀስ አይችልም’’ የሚል ኢኮኖሚያዊ ሳይንስ 

ማንሳታቸው የቀላል ባቡር መስመር ግንባታው የእድገትና የትራንስፎርሜሽን እቅዱ አቢይ አካል የመሆኑን ትክክለኛነት 

የሚያረጋግጥልን ጥሩ አስረጅ ነው። ይህ ካልሆነ ደግሞ “ለነዋሪዎች ምቹና ተስማሚ የሆነች አዲስ አበባን መፍጠር’’ የሚለው 

የከተማዋ ራዕይ ውሃ በላው ማለት ነው። ለምን? ቢሉ የአቅርቦት፣ የመጨናነቅ፣ የአማራጭ እጦት፣ የስራ ጊዜን በመንገድ ላይ 

ማሳለፍና ድካም፣ የሰውነት መዛልና የመንፈስ መሰበር የመሳሰሉቱ የከተማዋ ነዋሪዎች ምሬት ይህ የቀላል ባቡር ግንባታ 

እስካልተገነባ ድረስ እስከነምሬቱም ቢሆን ህዝቡ ጥቂት አመታት እንኳ መቆየት የማያስችለው ደረጃ ላይ እየደረሰ ብቻ ሳይሆን፣ 

ስራ አስኪያጅ እንዳሉቱም ከተማዋ ወደመቆም አዝማሚያ መድረሷ አይቀሬ በመሆኑ ነው። 

አሁን በአዲስ አበባ በአራቱም አቅጣጫ የማጠናቀቂያ ስራው በመከናወን ላይ ያለው   የቀላል ባቡር መስመር ግንባታ በሁለት 

ምዕራፍ የሚከናወን ሲሆን የመጀመሪያውና 32 ኪሎ ሜትር የሚሸፍነው ግንባታ ይኸው፣ በተያዘለት የእቅድ ዘመን (2007 

ዓ.ም) መሰረት፣ በመጠናቀቅ ላይ ይገኛል። በ2006 ዓ.ም ደግሞ የሁለተኛውና 32 ኪ/ሜትሩን 75 ኪሎ ሜትር 

የሚያዳርሰው የማስፋፊያ ግንባታ የሚጀመር መሆኑን ከባለስልጣመ/ቤቱ የወጡ መረጃዎች ያመለክታሉ።  

በማጠናቀቂያና በሙከራ ስራ ላይ የሚገኘው የመጀመሪያው ምዕራፍ  32 ኪ/ሜትር የቀላል ባቡር መስመር   በምስራቅ-

ምዕራብ አቅጣጫ ከአያት አደባባይ ይነሳና በመገናኛ፣ በመስቀል አደባባይ፣ ሜክሲኮ በኩል ጦር ሃይሎች አደባባይ የሚደርስ 

ሲሆን በሰሜን ደቡብ አቅጣጫዎች የሚሄደው ደግሞ መነሻውን ከአድዋ አደባባይ ያደርገና በአቡነ ጴጥሮስ አደባባይ፣ 

በሀብተጊዮርጊስ ድልድይ፣ በአዲስ ከተማ፣ መርካቶ፣ አብነት፣ ልደታ አድርጎ ከምስራቅ-ምዕራብ አቅጣጫው ጋር በመስቀል 

አደባባይ ተገናኝቶ ቃልቲ ድረስ የሚዘለቅ ነው።  

የመጀመሪያና 32 ኪሎ ሜትሩን የሚሸፍነው  ይህ በሙከራ ስራ ላይ የሚገኘው ምዕራፍ   ከቀጣዮቹ 3 ወራት በኋላ  42 

ባቡሮች ስራ እንደሚጀምሩ የተናገረው የኢትዮጵያ ምድር ባቡር ባለስልጣን የአንዱ ባቡር ርዝመት 30 ሜትር ሲሆን የአንዱ 

ፉርጎ ርዝማኔ ደግሞ 18 ሜትር ነው። 64 መቀመጫ ያለው አንድ ፉርጎ በአንድ ካሬ ላይ 8 ሰው መቆም እንዲችል ተደርጎ 

የተሰራ ሲሆን አንድ ባቡር በጥቅሉ ከ268 እስከ 317 ሰዎች እንደሚጭንና በ1 ሰዓት ውስጥ በተናጥል ጉዞ 7 ሺህ በጥምረት 

ደግሞ እስከ 15 ሺህ ሰዎች በሰዓት መጓጓዝ የሚችሉ መሆኑንም የባለስልጣኑ የስራ ሃላፊዎች ቀና ብለው ሲናገሩ ሰምተናል። 

አንድ ባቡር ጥገናና ሰርቪስ እየተደረገለት 100 አመት አገልግሎት እንዲሰጥ ተደርጎ የሚሰራ መሆኑና የውስጥ ቁሳቁሶቹም 

በተመሳሳይ ጥገናና ሰርቪስ 40 ዓመታት ማገልገል የሚችሉ መሆኑንም  ከባለስልጣኑ በወጡ መረጃዎች  ተመልክቷል።  
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ይህ የቀላል ባቡር ትራንስፖርት ስራ ሲጀምርና የማስፋፊያ ግንባታው ሲጠናቀቅ የሚቀርፈው ችግር የትራንስፖርት ብቻ 

ሳይሆን በህብረተሰቡ አኗኗርም ላይ መሰረታዊ ለውጦችን ያመጣል ተብሏል። አንድ ሰው ማዕከል ከተማ ላይ ሆኖ በሚሰራ ጊዜ 

ለመኖሪያ ቤት ችግርና ለተጋነነ የቤት ኪራይ ሂሳብ የሚጋለጥበት አግባብ በባቡሩ ምክንያት ወደ ከተማው ዳር ቤት ገንብቶ 

አልያም በቀላል ዋጋ ተከራይቶ በመኖር በቀላሉ ከተማ ማዕከል ሰርቶ ወደ ቤቱ መግባት የሚችልበትን እድል ይፈጥርለታል። 

ባቡሩ የሚነሳበትና በየፌርማታው ላይ የሚደርስበት ሰዓት የሚታወቅ በመሆኑም ህብረተሰቡ በትራንስፖርት ጥበቃ መንገድ 

ላይ  በማሳለፍ የሚባክን ሰዓት እንዳይኖረው ስለሚያስችለው በእቅዱ መሰረት ተንቀሳቅሶ ስራውን ማከናወንና በሰዓቱም 

ወደሚፈለገው ቦታ መድረስ የሚችልበትን ዕድልም ያጎናጽፈዋል። 

በኢንዱስትሪ ፖሊሲው መሰረት የቀላል ባቡር መስመር ግንባታ ከአስፓልት የመንገድ ግንባታ ጋር በመናበብና በመጣጣም 

ይከናወን ዘንድ ግድ ይላል።  በምረቃ ፕሮግራሙ እለት ይህንኑ በተመለከተ ያወሱት የአዲስ አበበባ መንገዶች ባለስልጣን ስራ 

አስኪያጅ ኢንጅነር ፈቃደ ሃይሌ “የባቡር መስመር ዝርጋታውን ተከትሎ ከመገናኛ፣ 22 ማዞሪያ፣ ኡራኤል፣ በሜክሲኮ፣ ልደታ 

የሚሰራው መንገድ የስርና የላይ (Under and Over pass) ማቋረጫ ይኖረዋል። በመገናኛ የተሰራው አደባባይም ሆነ 

ማሳለጫ አሁን  ባለው ሁኔታ የትራፊክ ፍሰቱ ላይ ትርጉም ያለው ለውጥ አላመጣም፤ ያሉት ዋና ስራ አስኪያጁ  ወደታች 

በወረደ 3ኛ ደረጃ ማቋረጫም ባቡሩም ሆነ ተሽከርካሪዎች በአግባቡ መተላለፍ እንዲችሉ ሆኖ ተገንብቷል። ከመገናኛ እስከ 

ባንቢስ በስር (Under) የሚሄደው ባቡር ከባንቢስ እስከ ሜክሲኮ ከላይ (Over) የሚሄድና መልሶ  ወደ ስር የሚገባ 

(Under)  ስለሆነ የመንገዱም ሆነ የባቡር መስመር ግንባታው በተጣጣመና በእቅድ በመመራት እየተሰራ መሆኑንም 

ተናገረዋል። 

በአራቱም አቅጣጫዎች የነጠላ መስመር 22 ፌርማታዎች የሚኖሩት ቀላሉ ባቡር በጋራ የልደታ - መስቀል አደባባዩን ጨምሮ 

በጥቅሉ 39 ፌርማታዎች በመጠናቀቅ ላይ ይገኛሉ። ከነዚህ ውስጥ 5ቱ ከልደታ እስከ መስቀል አደባባይ ባለው መስመር ላይ 

ይገኛሉ። በያንዳንዱ ፌርማታ መካከል የሚኖረው ርቀት ከ300 – 400 ሜትር ብቻ የሚረዝም ሲሆን እንደ ጎተራ ማሳለጫ 

ባሉ ቦታዎች ላይ ከ700 ሜትር እስከ 1.2 ኪሎ ሜትር ርቀት እንደሚኖራቸው የገለጸው የምድር ባቡር ባለስልጣን አንድ ሰው  

አንድ ፌርማታ ጋር ለመድረስ ቢያንስ ከ300-400 ሜትር ብቻ በእግሩ  መጓዝ የሚጠበቅበት እንደሆነ ተናግሯል። 

የፌርማታው አይነት 3 እንደሆነም  በምረቃ ፕሮግራሙ ላይ ተወስቷል። እነዚህም የመሬት፣ የመንገድና የድልድይ ፌርማታዎች 

ሲሆኑ የመሬት ውስጥና የድልድዩ የመተላለፊያ ደረጃዎችና ለአካል ጉዳተኞችም ምቹ የሆኑ ሊፍቶች የሚኖሩት ሲሆን የመንገዱ 

ፌርማታ 60 ሜትር ርዝመት ባለው ወለል (Plat form ) የተዘጋጀ መሆኑም በግልጽ በሚታይ ደረጃ ላይ መድረሱን 

አይተናል። 

በ2007 መጨረሻ የሚጀመረው ማስፋፊያ የሃያት አደባባዩን መነሻ ለገጣፎ፣ የቃልቲውን አቃቂ፣ የዳግማዊ ሚኒልኩን 

ሽሮሜዳ ፣የጦር ሃይሎቹን ሰበታ የሚያደርስ ነው። 

ሌላውና መጠቀስ የሚገባው ነጥብ ቢኖር ባቡሩ በሰዓት የሚጓዘው 80 ኪሎ ሜትር መሆኑንና ወደ ፌርማታ በተጠጋ ጊዜም 

ፍጥነቱ ከ30 እስከ 40 ኪሎ ሜትር በሰዓት ዝግ እንዲል ተደርጎ የተሰራ  መሆኑን ነው። ሌላም አለ፤ በባቡሩ ውስጥ የተገጠመ 

የሲግናል ማመልካቻዎች የኮሙኒኬሽንና ኤሌክትሪፊኬሽን መሳሪያዎችም የመንገደኛውን ጉዞ የሚያቀሉና ምቾት የሚሰጡ 
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ሆነው የተሰሩ ናቸው። ለመጓጓዣ የሚያገለግል የአገልግሎት ክፍያንም በተመለከተ የኤሌክትሮኒክ እና የወረቀት ትኬቶች ጥቅም 

ላይ ይውላሉ። የወረቀቶቹ ትኬቶች በአብዛኛው ከክልል ለሚመጡና በተከማዋ የጥቂት ቀናት ቆይታ ለሚኖራቸው ግለሰቦች 

የሚያገለግል ሲሆን የኤሌክትሮኒኩ ግን አንድ ጊዜ የሚሞላና በፌርማታ ላይ ወደባቡሩ ሲገቡ በሩ ላይ ወዳለው ማንበቢያ 

መሳሪያ በማስጠጋት ለመጓጓዝ የሚያስችል ሂሳብ ያሎት መሆኑን አረጋግጠው የሚሳፈሩበትና ሲወርዱም ለመሳሪያው 

ሲያስነብቡት የሄዱበትን ርቀት አስልቶ ሂሳብዎን የሚቆርጥበት አሰራር ነው። 

የባቡር ላይ ተቆጣጣሪ ሰራተኞችም ይህንኑ የማንበቢያ ማሽን በእጅ በሚያዝ ለማንበቢያ መሳሪያው እገዛ የሚያደርጉለት ሲሆን 

ሌሎች የሚደርሱበትን፣ የደረሱበትን እና ተያያዥ መረጃዎች የሚሰጡ ስክሪኖችና የድምጽ መሳሪያዎች በቀላሉ ባቡር 

ተገጥመው ከባድ ጥቅሞችን ይሰጣሉ። 

ይህ በእንዲህ እንዳለም የባቡር ኦፕሬተሮችን ጨምሮ ሌሎች የጉዞ ወቅት ሰራተኞች ለሁለት አመታት የወሰዱትን ስልጠና 

አጠናቀው ከባቡራችን ጋር አብረው ወደ ስራ ተሰማርተዋል። ይህንን ነው እንግዲህ እነ አዲስ አድማስ ያለበቂ ጥናት የተከናወነ . 

. . ጂኒ ቁልቋል እያሉ በለመደ አፋቸውና በተጠናወታቸው ክፍ የመጥላት ሱስ ተነሳስተው ለማጠልሸት የሞከሩት። ታዲያ ይህ 

የቀለሉ ግለሰቦች አስተያየት ካልሆነ ከአንድ ዜጋ እንዴት ይጠበቃል? የከባዱን ጨምረን በተለየ ከምርጫ 2007 ለማትረፍ 

የማጣጣል ዘመቻ እየተደረገበት ስላለው ባቡራችን ሌላም መረጃ በመያዝ በሁለተኛውና በመጨረሻው ክፍል 

እንመለስበታለን። 

 

  

 

 

 

 

 


