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የልማታዊ መንግስትነትን ልክ ያየንበት ቀላል ባቡር በቀለሉ 

ግለሰቦች   አሉባልታ አይጨናገፍም 

!!(፪) 

ዮናስ 2-4-15 

ሀገራችን ፈጣን የኢኮኖሚና የማህበራዊ ዕድገት በማስመዝገብ ላይ መገኘተ አያጠያይቅም፡፡ ለዚህ ፈጣን ዕድገት ቁልፍ ሚና 

ከሚጫወቱት ጉዳዮች መካከልም በመሠረተ ልማት ግንባታ ዘርፍ የተደረገውና በመደረግ ላይ ያለው ትልቅ መሻሻል ነው፡፡ 

መንግስት ለመሠረተ ልማት በተለይም ለትራንስፖርት መሠረተ ልማት መስፋፋት ከፍተኛ ትኩረት ሰጥቶ በመስራት ላይ 

የሚገኝ ሲሆን የባቡር መሠረተ ልማትን በሀገሪቱ ለመዘርጋት የያዘው ግዙፍ ዕቅድም የዚሁ ትኩረት አንዱ አካል ነው፡፡ 

ፈጣኑ የኢኮኖሚ ዕድገት ፈጣን መጓጓዣ እንደመፈለጉ የሀገሪቱን ተጓጓዦች፣ ምርቶችና አገልግሎቶች በከፍተኛ መጠን ከቦታ 

ወደ ቦታ፣ ከወደብ ወደ ከተማ፣ ከከተማ ወደ ገጠር የማጓጓዙን ተግባር ከማቀለጠፍ አኳያ የባቡር መሰረተ ልማት  ወሳኝ 

መሆኑንም የሚጠራጠር የለም፡፡ 

የሀገሪቱን የባቡር ትራንስፖርት አገልግሎት ፈጣን፣ ዘመናዊ፣ ቀልጣፋና ውጤታማ በማድረግ የተጣለበትን ኃላፊነት መወጣት 

ዋነኛ ዓላማና ግቡ አድርጎ  በመንቀሳቀስ ላይ ያለው ኮርፖሬሽን ሀብትን፣ ጉልበትን፣ ጊዜን . . . ቆጣቢ፣ ከአካባቢያዊና ከድምጽ 

ብክለት ነጻ የሆነ፣ በኤሌትክሪክ ኃይል የሚንቀሳቀስ፣ ዘርፈ ብዙ ጠቀሜታ ያለው ዘመናዊ የባቡር ትራንስፖርት ለተጠቃሚው 

ለማበርከት ሌት ተቀን ደፋ ቀና እያለ ስለመገኘቱም በአይናችን በብረቱ እየተመለከትን ነው፡፡ ከአንዳንድ ፅንፈኞች ባሻገር 

ከሁሉም አቅጣጫ ባገኘው ድጋፍና ትብብርም የግንባታ ሂደቱ ተጠናቆ በሙከራ ሂደት ላይ ነው፡፡ 

እናም የተጀመረው የሙከራ ፕሮግራም በተያዘለት የጊዜ ማዕቀፍ ውስጥ ተጠናቆ ተግባራዊ እንቅስቃሴው ተጀምሮ የትሩፋቱ 

ተቋዳሾች መሆን የሁሉም ኢትዮጵያዊ ምኞትና ተስፋ ነው፡፡  

የባቡር ትራንስፖርት ከሁሉም ዘመናዊ የየብስ ትራንስፖርቶች በዕድሜው የቀደመ ነው፡፡ ከአየር ትራንስፖርት፣ ከሰፋፊ 

የጭነትና የመንገደኞች ትራንስፖርት (express ways) ከትልልቅ መርከቦች፣ የባቡር ትራንስፖርት ለኢንዱስትሪው አብዮት 

መሳካት ትልቁ ምክንያት መሆኑ ይታወቃል፡፡ አሁን የሰለጠኑትና በኢኮኖሚ ዕድገታቸው ትልቅ ደረጃ ላይ የደረሱት ሀገሮች 

እዚህ ለመድረስ የባቡር ትራንስፖርት መጠነ ሰፊ አስተዋጽኦ ያደረገላቸው ስለመሆኑም የታሪክ ድርሳናት ያወሳሉ፡፡ በአንጻሩ 

ታዳጊ ኢኮኖሚ ያላቸው ሀገሮች የሚገባውን ያህል የባቡር ትራንስፖርት መሰረተ ልማት አልዘረጉም፡፡ ይሁን እንጂ እነሱም ወደ 

መካከለኛ የኢኮኖሚ የዕድገት ደረጃ ለመድረስ ጉዞ ሲጀምሩ አንዱ ማሟላት ያለባቸው ጉዳይ የባቡር መሰረተ ልማት መሆኑን 

አውቀው ርብርብ በማድረግ ላይ ይገኛሉ፡፡ 

የኢትዮጵያ ምድር ባቡርና የኢፌድሪ የእድገትና የትራንስፎርሜሽ ዕቅድ መሰረታዊ አካሄድ በዚህ ማዕቀፍ ውስጥ የተካተተ 

ነው፡፡ መካከለኛ የኢኮኖሚ ዕድገት ደረጃ ላይ መድረስ ከተፈለገ ብዙሃኑን ሊያስተናግድ የሚችል የትራንስፖርት አግልግሎት 

ዋነኛ ምርጫ የሚሆነው ለዚህ ነው፡፡  
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ሀገራችን የተፈጥሮ ሀብት የተለገሰች ሀብታም ሀገር ስትሆን በህዝብ ብዛቷም ከአፍሪቃ በሁለተኛ ደረጃ ትመደባለች፡፡ የአየር 

ንብረቷ አመቱን ሙሉ ተስማሚ፣ ብሄር ብሄረሰቦች፣ የተለያዩ ሃይማቶች . . . በፍቅር ተስማምተው የሚኖሩባት፣ በታሪኳም 

ቀደም ካሉትና ለዓለም ስልጣኔ መሰረት ከሆኑት ሀገሮች ተርታ የምትመደብ ሀገር ናት፡፡ ነገር ግን፣ ይህን ሁሉ ሀብት ይዛ 

በተለያዩ ምክንያቶች ዝቅተኛ የኢኮኖሚ ዕድገት ካላቸው ሀገሮች ጎራ ለበርካታ አመታት መመደቧ እያበቃለት ያለ ይመስላል፡፡ 

ለኢኮኖሚ ደሀነታችን እንደ አንድ ምክንያት ሊቆጠር የሚችለው የሀገራችን የልማት አካባቢዎች መንገደኞችንና ጭነትን በስፋት 

ማጓጓዝ በሚችል ዘመናዊ የትራንስፖርት መሰረተ ልማት አለመገናኘቷ መሆኑም አያጠራጥርም፡፡ የባቡር ትራንስፖርት 

በሀገሪቱ መዘርጋት ደግሞ ይህንን ችግር በከፍተኛ ደረጃ እንደሚቀርፈው ሳይታለም የተፈታ ነው፡፡ 

በኢዮትጵያ ውስጥ የምድር ባቡር መረብ ከሰሜን ደቡብ (ከዛላንበሳ እስከ ሞያሌ) ከምስራቅ ምዕራብ (ከጅቡቲ ድንበር እስከ 

ጎራፈርዳ) በአጭር ጊዜ ሊያገናኘን የሚችል ትራንስፖረት መሰረተ ልማት ቢዘረጋ ብዙው መሰረታዊ የኢኮኖሚ ችግር መልስ 

ያገኛል፡፡ የጉዞ ጊዜ ይቀንሳል፣ ሰፊ የስራ ዕድል ይፈጥራል፣ የግብርና ውጤቶች ለፈላጊዎች በአጭሩ ይደርሳሉ፣ የቱሪዝም ዕድገት 

ይጨምራል . . . ብሎም የማህበረሰቡ የኢኮኖሚ አቅም እጅግ ከፍ ይላል፡፡ አሁን በኢኮኖሚ ያደጉት ሀገሮች ከ50 ዓመታት 

በፊት የተገበሩትም ይህንኑ ነው፡፡ 

አንዳንድ የከሰሩ ፖለቲከኞች እንደሚሉት፣ ድንገት ተነስተን ግዙፉን የባቡር መሰረተ ልማት ግንባታ እንዳልጀመርን ግልጽ 

ሊሆን ይገባል፡፡ ጉዳዩ በመንግስት ደረጃ በጥልቀት ተመክሮበት ስትራተጂና የፖሊሲ ዕቅድ ወጥቶ በአጭርና በረጅም ጊዜ 

ሊፈጸሙ የሚችሉ ተግባራት ተለይተው በዓለም አቀፍ ደረጃ በባቡር ትራንስፖርት መስክ ሰፊ ዕውቀትና ተሞክሮ ያላቸው 

ግለሰቦችና ድርጅቶች ምክር ለግሰውበት የተጀመረ ፕሮጀክት ነው፡፡ የቴክኖሎጂና የምህንድስና ውጤቶች ለተወሰኑ የህረተሰብ 

ክፍሎች ብቻ የተቀመጡ እንዳይደሉም ሊታወቅ ይገባል፡፡ ከዲዛየን ጋር ተያይዞ በርካታ አቃቂር ሊያወጡ የሚሹ ግለሰቦችና 

ስብስቦች ቢኖሩም ዛሬ ኢዮትጵያ በተለይ ባለፉት 10 እና 15 ዓመታት በርካታ የምህንድስና ተግባራትን በማከናወን ሰፊ 

ልምድ ያላት ሀገር መሆና ሊዘነጋ አይገባም፡፡  አዲስ አድማስ ተግባባን?  

የባቡሩ ፕሮጀክት በህብረተሰቡ ዘንድ እጅግ ሰፊ ድጋፍ አግኝቷል፤ እያገኝም ነው፡፡ ሆኖም ማንኛውም አዲስ ተግባር ሲጀመር 

ሊከሰት እንደሚችለው ሁሉ ይህ መጠነ ሰፊ የባቡር መስመር ግንባታ ሲጀመር የተለያዩ አመለካከቶች መፈጠራቸው አይቀሬና 

ጠናማም ነው፡፡ እንደ አዲስ አድማሶቹ የለየለት pessimism አቋም የመያዝና ከሱው ጋር የመቁረብ ጉዳይ ካልሆነ በስተቀር፤ 

ጨለምተኝነት ግን መልሶ ራስን እንጦሮጦስ እንደሚጥል ከልምድ አይተናልና አዲስ አድማስ ለምን ይህን እንደመረጠ ለጊዜው 

ግልፅ አይደለም። 

የህብረተሰቡ አመለካከት አሉታዊም እንዲሆን አዲስ አድማስንና ደምበኞቹን የመሳሰሉ ፅንፈኛ ሃይሎች ሌት ተቀን እየሰሩ 

መሆናቸው ይታወቃል፡፡ ይሁን እንጂ በየቀኑ፣ በየሳምነቱ፣ በየወሩና በየዓመቱ በሚከሰቱና ሊታዩ በቻሉ በተለይም ከሙከራና 

ጅማሮው  በኋላ የህብረተሰቡ አመለካከት አዎንታዊ እየሆነ ከመምጣቱም በላይ በእለት ተእለት ልማታዊ እንቅስቃሴ ውስጥ 

እየታየ ነው፡፡   

የባቡር ትራንስፖርት ራሱን የቻለ ኢንዱስትሪ ነው፡፡ በዋናነት የሚሰጠው አግልግሎት የብዙሃን መንገደኞችና የከባድ ጭነት 

ትራንስፖርት ፍላጎትን ማርካት ነው፡፡ ይህ በተለይ ርቀት ላለው የትራንስፖርት ፍላጎት ጠቀሜታው ሰፊ ነው፡፡ ርቀቱ ከ300 
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ኪ.ሜ በላይ ከሆነ ከመንገድ የትራንስፖርት ጋር ሲወዳደር ከ3 እጥፍ ያለፈ ትልቅ ጠቀሜታ እንደሚኖረው የዘርፉ ባለሙያዎች 

ያረጋግጣሉ፡፡ የሀገራችን የኤክስፖርት አካሄድ አዋጭ እንዲሆን ከፍተኛ አስተዋጽኦ እንደሚያደርግም ሳይታለም የተፈታ ነው፡፡ 

በአሁኑ ጊዜ የሀገራችን ወጪና ገቢ ንግድ እንቅስቃሴ ላይ ትልቁ ማነቆ ትራንስፖርት ስለሆነ ብዙ የንግድ ስራዎች አዋጪ 

እንዳይሆኑ አድርጓቸዋል፡፡ የባቡር ትራንስፖርት አገልግሎት መዘርጋት ወደ ውጪ የሚላኩ የጨርቃጨርቅ እና የቆዳ ምርቶችን 

የግብርና ውጤቶችን እና ሌሎች ሸቀጦችን በተመጣጣኝ ዋጋ ለአገልግሎት ፈላጊዎች በቀላሉ እስከ ወደብ ማድረስ ያስችላል፡፡ 

ወደ ሀገር ውስጥ የሚገቡ ልዩ ልዩ ምርቶችንም ወደ መሀል ሀገር ማድረስ አመቺ ይሆናል፡፡ ከዚህም ሌላ የባቡር መሰረተ ልማት 

ብቻ ብዙ የስራ እድል ይፈጥራል፡፡ ኢንዱስትሪዎች በባቡሩ መስመር አካባቢ እንዲስፋፉ ጥሩ በር ከፋች ነው፡ በተለይ የሀገር 

ውስጥና የውጭ ሀገር ቱሪስቶች ሀገራችንን  በስፋት መጎብኘት የሚያስችላቸው መሆኑን መገመት አይከብድም፡፡      

ከግንባታ ሂደቱ ጋር ተያይዞ ጽንፈኞቹ  ከሚያነሷቸውና ለማሳሳት ከሚጠቀሙባቸው ነገሮች አንዱ መዘግየቱን የተመለከተው 

ነው፡፡ ነገር ግን በብሔራዊ የባቡር መስመሮቻችን ላይ ዋናው ቁልፍ የሚሆነው የገንዘብ ጉዳይ መሆኑ ሊታወቅ ይገባል፡፡ 

የባቡር ፕሮጀክት ግንባታ የፋይናንስ ፍላጎት በአብዛኛው የውጭ ምንዛሪን የሚጠይቅ መሆኑም እንደዚሁ፡፡ ስለሆነም የውጭ 

ምንዛሪ ከሌለን በብር ልንሰራው የማንችለው ወይም ፈጽሞ ልንሰራው የማንሞክረው ጉዳይ መሆኑም ሊሰመርበት የሚገባው 

መሰረታዊ ጉዳይ ነው፡፡ ሁለተኛው የቴክኒክ ብቃት ጉዳይ ነው፡፡ ኢትዮጵያ ላለፉት 120 ዓመታት ምንም  ዓይነት የባቡር 

መሰረተ ልማት ግንባታ አካሂዳ አታውቅም፡፡ በመሆኑም በሀገር ውስጥ በሙያው የሰለጠነ የሰው ኃይል የቴክኒክ ብቃትና አቅም 

ያለው ኮንትራክተር ስለሌለ የውጭ ሀገር ኮንትራክተሮችን ማግኘት ያስፈልጋል፡፡ ይህም የሚወስደው ጊዜ ረጅም እንደሚሆን 

መገመት አይከብድም፡፡ አስፈላጊውን የሰው ኃይልና ቁሳቁስ  ለማንቀሳቀስ እንዲሁም ሌሎች ቅድመ ዝግጅቶችን ለማደራጀት 

የሚወስደው የዝግጅት ጊዜም ቀላል አይደለም፡፡ ይህ ሁሉ ሆኖ በአዲስ አበባ ጅቡቲ ኮሪደርና በአዲስ አበባ ቀላል ባቡር 

ፕሮጀክቶች ላይ ጥሩ አፈጻጸም የታየ መሆኑ አይካድም፡፡ ለአዲስ አበባው ቀላል ባቡር ፕሮጀክት አስፈላጊው በጀት ሙሉ 

በሙሉ የተገኘ  ስለሆነ ፕሮጀክቱን በተያዘለት ጊዜ ማጠናቀቅ  ተችሏል፡፡ የብሔራዊ የባቡር መስመርን በተመለከተ ከአዲስ 

አበባ ጅቡቲ ላለው ፕሮጀከት ረጅም ድርድር ጊዜ ቢወስድም ከቻይናው ኤግዚም ባንክ ጋር የብድር ስምምነት  ተደርጎ 

በተባለው ጊዜ አብዛኛውን ስራ መጨረስ እንደሚቻል የሚያጠግብ እንጀራ ከምጣዱ ያስታውቃል እንዲሉ ከአያያዙ ማረጋገጥ 

ይቻላል፡፡ ሌሎቹ ፕሮጀክቶች እስካሁን የኮንትራት ውለታ የተፈረመባቸው የአዋሽ-ወልዲያ/ሀራ ገበያ - ከመቀሌ - ወልዲያ 

/ሀራ ገበያ  - ሰመራ - አሳይታ ድረስ ያሉት ፕሮጀክቶች ናቸው፡፡ ለነዚህ ፕሮጀክት ፋይናንስ ማፈላለጉ ሂደት እንደቀጠለ 

መሆኑና የለመለመ ተስፋ እንዳለውም በመንግስት በኩል ተነግሮናል፡፡ ኮንትራት ያልተገባላቸው ነገር ግን ብዙ ጥናትና 

ውይይት የተደረገባቸው ኮሪደሮችም አሉ፡፡ ከሞጆ - ወይጦ - ሞያሌ ኮሪደር እና ከሰበታ -አምቦ-ኢጃጂ-ጂማ - በደሌ ኮሪደር 

የሚጠቀሱ ናቸው፡፡ በአጠቃላይ ግን በዕቅድ ውስጥ የተያዙትን ከ2300 በላይ የሆነውን የባቡር መስመር ግንባታ በወቅቱ 

መጨረስ ባይቻልም ዋነኛውንና ቁልፍ ችግር ፈቺ  እንደሆነ የሚታሰበው የአዲስ አበባ ጅቡቲው ኮሪደር እንደ አዲስ አበባ ቀላል 

ባቡር ፕሮጀክት በቅርብ ወራት ውስጥ ለአገልግሎት እንደሚበቃ ማየት ማመን ነውና  ሄድ ብሎ ማረጋገጥ ይቻላል፡፡  

የአዲስ አበባ ቀላል ባቡር ጉዳይ ከተነሳ ብዙ ጉዳዮችን ማንሳት ይቻላል፡፡ አዲስ አበባ ከተማ መሪ ፕላን ሲዘጋጅ የባቡር መስርን 

ያላከተተ ነው፡፡ አሁን የባቡር መስመር መዘርጋት ሲጀመር የተለያዩ መሰረተ ልማቶች ለምሳሌ መብራት፣ ውሃ ወዘተ 

ከቦታቸው በሚነሱበት ጊዜ ቤቶች ላይ ሊያርፉ ይችላሉ፡፡ ስለሆነም ተቃዋሚዎቹና አዲስ አድማስ እንደሚሉት ሳይሆን 

የከተማዋ መሪ ፕላን የባቡር መስመርን ያካተተ ቢሆን ኖሮ አንድም ቤት አይፈርስ እንደነበር ይታወቃል፡፡ ስለዚህ ፕላኑ የባቡር 
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መሰረተ ልማቱን ባካተተ መልኩ እየተስተካከለ መሆኑም ተገቢና ወደፊትም ከእንዲህ (የአዲስ አድማስ) አይነቶቹን አይረቤ 

ሙግቶች በእጅጉ ይታደጋል፡፡ መሪ ፕላኑን ለማስጠበቅ መሰረተ ልማቶች መነሳታቸውም የሚጠበቅ ነው፡፡ በባቡሩ መዘርጋት 

ምክንያት ከተነሱት ዋና ዋና መሰረተ ልማቶች መካከል ከመገናኛ እስከ ሜክሲኮ ያለው የውሃ መስመሩ በሚያልፍበት መስመር 

ላይ የተዘረጋ በመሆኑ በግድ መነሳት ስለሚኖርበት ነው አሁን እያየነው የሚገኘውና አንዳንዶች ለተለመደው የፖለቲካ 

ፍጆታቸው ለማዋል እየቋመጡለት የሚገኘው። የውሃው መስመር ተነስቶ የሚያርፈው ጠርዝ ላይ ነው፡፡ እዚያ ላይ ሌሎች 

መሰረተ ልማቶች ይኖራሉ ስለዚህ እነሱም ይሸጋሸጋሉ፡፡ ይህም በአካባቢው ቤቶች ስለሚኖሩ የግድ እንዲነሱ የሚያደርጋቸው 

መሆኑ የሚጠበቅ ነው፡፡ ይህ ሁሉ ሲደማመር ባቡሩ ነው ያስነሳቸው እንዲባል አደረገ እንጂ  የባቡሩ መስመር በቀጥታ ሄዶ 

ያፈረሳቸው ቤቶች እንደሌሉ ግልፅ ነው፡፡ በመሰረቱ የባቡር መስመር ዝርጋታው ያመጣው በጋራ የመስራት መዋቅርን እንጂ 

አስነሺ አይደለም፡፡ ከዚህ በኋላና ባቡሩ ይዞልን በመጣው ትሩፋት ሁሉም የአሰራር ሥርዓት በዘፈቀደ የሚከናውንበት አንዱ 

ተቋም የገነባውን ሌላው የሚያፈርስበት ሳይሆን ሁሉም መሰረተ ልማቶች በወጥነት የከተማዋን መሪ ፕላን ባስከበረ መልኩ 

የሚንቀሳቀሱበት ሂደት ውስጥ የምንገባ መሆኑ ነው፡፡ 

የመሰረተ ልማት አውታሮች ግንባታ በአንድ ሀገር ውስጥ የከተሞችን ገጽታና የነዋሪዎችን ሕይወት መለወጥ የሚያስችል መሆኑ 

ይታወቃል፡፡ የትራንስፖርት አገልገሎት ዘርፉን ለተገልጋይ ምቹ ለማድረግና አስተማማኝነቱን ለማረጋገጥ ሰፊ እንቅስቃሴ 

እየተካሄደ መገኘቱም እንደዚሁ፡፡ በመዲናችን አዲስ አበባ የትራንስፖርት እጥረቱን ለማቃለልና ተደራሽቱን ለማስፋት የብዙሃን 

ትራንስፖርት ማምጣት ምትክ የማይገኝለት መሆኑም ይታወቃል፡፡ መንግስት በአዲስ አበባ ከተማ ያለውን ከባድ 

የትራንስፖርት ችግር በመገንዘብ ለከተማዋ ፈርጀ ብዙ ትርጉም የሚኖረው የቀላል ባቡር ፕሮጀክት ግንባታ በመንደፍ 

ለተግባራዊነቱም ወሳኝ ተግባራትን ሲያከናውን መቆየቱና ባለፈው ሳምንት የሙከራ ፕሮግራም በይፋ መጀመሩ ይታወቃል፡፡ 

በመሆኑም በሀገራችን ዘመናዊ ከተማ ውስጥ የኤሌክትሪክ ባቡር ግንባታ ሂደት የአዲስ አበባ ቀላል ባቡር ቀዳሚው  ይሆናል፡፡ 

በዚህም መሰረት በአምስት ዓመቱ እድገትና ትራንስፎርሜሽን ፕሮጀክት ትልቅ ተስፋ ተጥሎበታል፡፡ 

አዲስ አበባ ቀላል ባቡር ትራንዚት ፕሮጀክት መገንባት የተጀመረው ከቻይናው CREC ኩባንያ ጋር EPC/Turnkey 

የግንባታ ስምምነት ተፈራርሞ ጥር 23 ቀን 2003 ዓ.ም መሆኑ ይታወሳል፡፡  

የቀላል ባቡር የመቆሚያ ጣቢያዎች ብዛት 39 ሲሆኑ በመሐከላቸው የሚኖረው ርቀትም በአማካይ 750 ሜትር መሆኑን 

የሚጠቁመው የኮርፖሬሽኑ መረጃ በየጣቢያዎቹ መካከል የመንገደኞች መሳፈሪያና መውረጃዎች የመስክ ስራ መቆጣጠሪያዎች 

የአስተዳደር ስራ ማከናወኛ ቦታዎች እንዳሉትም ይጠቁማል፡፡ 

በሁለተኛው ምዕራፍ ሊዘረጋ የታሰበው መስመር ከአያት የመኖሪያ መንደር ወደ ለገጣፎ፣ ከጦር ኃይሎች ወደ ለቡ፣ ከምሥራቅ 

ወደ ምዕራብ የሚዘረጋ መስመር ሲሆን ከዳግማዊ ምኒሊክ አደባባይ ወደ ሽሮሜዳ እንዲሁም ከቃሊቲ ወደ ገላን፣ ከሰሜን ወደ 

ደቡብ የማስፋፊያ ግንባታ መስመር ለመዘርጋት እቅድ ተይዞለታል፡፡ የአዲስ አበባ ቀላል ባቡር የሚገነባው ዘመናዊ በሆኑ 

የምህንድስና ዘዴዎች እና በቅርብ ጊዜ ውስጥ በሥራ ላይ በዋሉ ቴክኖሎጂዎች ነው፡፡ በሁለቱም የባቡር መስመሮች ላይ ጥምር 

ስታንዳርድ ስፋት 1435 ሚ.ሜ ያላቸውን የባቡር ሀዲዶች (Double Track) ያቀርባል፡፡  

የባቡር መስመሩ ግንባታ የሚከናወነው በመሬት ላይ፣ በዋሻ ውስጥ እና በድልድይ ሲሆን በመስመሩ ላይ ትንንሽ ድልድይ 

የሚፈልጉ ማቋረጫዎች ይኖሩታል የሚገናበው የመሬት ውስጥ ዋሻም ርዝመቱ አንድ ኪ.ሜ ይሆናል፡፡ 
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የትኬት ሽያጭ ገቢ የሚሰበሰበው በኤሌክተሮኒክስ የቲኬት ማሽን አማካይነት ሲሆን ክፍያውም ተጓዦች በተጓጓዙት ኪ.ሜ 

መጠን ይሆናል፡፡ የታክሲ ግፊያ፣ የአውቶቡስ መዘግየት እና የሌሎች ትራንስፖርት እንደልብ አለመገኘት የመሳሰሉትን ፈታኝ 

የትራንስፖርት ጉዳዮች ችግር ለመቅረፍ የሙከራ ስራው ተጠናቆ ወደተግባራዊ አገልግሎት  የሚገባበትን ቀን  ህብረተሰቡ 

በጉጉት  እየጠበቀ ነው፡፡ ይህንን የሕዝብ ጉጉት ተግባራዊ ለማድረግና ፕሮጀክቱን በተያዘለት ጊዜ አገልግሎት ላይ ለማዋል 

የሁሉም ባለ ድርሻ አካላት ቅንጅታዊ አሰራር ወሰኝ ነው፡፡  ለምን ቢሉ የሀገሪቱ ህዝብ ቁጥር በየጊዜው እየጨመረ በመምጣቱና 

የኢኮኖሚ ዕድገቱን ተከትሎ የሰዎችና የዕቃዎች ከቦታ ቦታ መዘዋወር እያደገ በመምጣቱ የትራንስፖርት ፍላጎት በሀገሪቱ 

እየጨመረ መምጣቱ የመጀመሪያው ነው፡፡ ስለሆነም የባቡር መስሮችን መገንባት የሀገሪቱን ትራንስፖርት ፍላጎት ሟሟላት 

መሆኑ ሊሰመርበት ይገባል፡፡ 

የባቡር መሰረተ ልማት በትራንስፖርት አገልገሎት ሰጪዎች መካከል ጤናማ ውድድር እንዲፈጠር ሚና ስለሚጫወት 

ህብረተሰቡ ቀልጣፋ ምቹና በዋጋ እንዲያገኝ ይረዳዋል፡፡ በተጨማሪም በትራንስፖርት አገልገሎት ሰጪዎች መካከል 

በሚደረገው ጤናማ ውድድር የትራንስፖርት ዋጋ የመቀነስ ዕድል ስለሚኖር ህብረተሰቡ የተለያዩ ዕቃዎችን (Goods) በተሻለ 

ዋጋ እንዲገዛ እድል ይፈጥርለታል፡፡ 

ባቡር ፈጣንና በአንድ ጉዞ ብዙ መጫን አቅም ያለው በመሆኑ ወጪንና ጊዜን በመቆጠብ የገቢና ወጪ ዕቃዎች ዝውውርን 

የተሳለጠ በማድረግ በሀገሪቱ ኢኮኖሚ ዕድገት ውስጥ ጉልሕ ድረሻ ይኖረዋል፡፡ ዘርፉ ከሌሎች የምድር ትራንስፖርት አይነቶች 

ጋር ሲነጻጸርም ፈጣን በመሆኑ የተጓዦችን ጊዜ እና ገንዘብ ይቆጥባል፡፡ የባቡር መሰረተ ልማት በሀገራችን መስፋፋት ክልሎችን 

በቀላሉ እንዲገናኙ ስለሚረዳ የሀገር ውስጥ ንግድን (Domestic Trade) በማጠናከር የክልሎች ዕድገት እንዲፋጠን ጉልህ 

ድርሻ ይኖረዋል፡፡ 

ባቡር ከባድ ዕቃዎችን ከሩቅ ስፍራ ለማመላለስ ተመራጭ ትራንስፖርት በመሆኑ ማዕድናትን ከሚመረቱበት ሥፍራ ወደ 

ተለያዩ ቦታዎች በማጓጓዝ የማዕድን ሀብታችንን እንድንጠቀም ምቹ ሁኔታ ይፈጥራል፡፡ ለኢንዱስትሪዎች መስፋፋት የባቡር 

ትራንስፖርት አስተዋጽኦ ከፍተኛ እንደነበር መረጃዎች ይጠቁማሉ፡፡ በተመሳሳይ  ሁኔታም የባቡር መሰረተ ልማት በሀገራችን 

መዘርጋት ኢንዱስትሪዎች እንዲስፋፉ ከፍተኛ ሚና ይኖረዋል፡፡ ከግብርና መር ኢኮኖሚ ወደ ኢንዱስትሪ መር ኢኮኖሚ 

ለምናደርገው ሽግግርም የራሱ አወንታዊ አስተዋጽኦ እንደሚኖረውም ይታመናል፡፡ 

በሀገራቸን የሚገነባው የባቡር ትራንስፖርት የሚንቀሳቀሰው በኤልክትሪክ ሃይል በመሆኑ የአካባቢ ብክለትን በመከላከል ሂደት 

ውስጥ የራሱ ሚና ይኖረዋል፡፡ በአንዳንድ ሀገሮች አትክልትና ፍራፍሬ የመሳሰሉ የግብርና ምርቶች ሳይበላሹ በፍጥነት ወደ 

ተጠቃሚው እንዲደርሱ ባቡር ከፍተኛ አስተዋጽኦ አለው፡፡ ሀገራችንም ኢኮኖሚዋ በግብርና ላይ የተመሰረተ በመሆኑ የባቡር 

ትራንስፖርት በቀላሉ ሊበላሹ የሚችሉ የግብርና ምርቶች ሳይበላሹ ወደ ተጠቃሚው እንዲደርሱ ስለሚያደርግ አርሶ አደሩን 

ተጠቃሚ በማድረግ በሀገሪቱ የግብርና ዕድገት ውስጥ የሚጫወተው ሚና ቀላል አይሆንም፡፡ 

የባቡር ትራንስፖርት በምግብ እህል ምርታማ ከሆኑ ሥፍራዎች እጥረት ወደ ሚታይባቸው አካባቢዎች የምግብ እህልን 

በማጓጓጓዝ የምግብ እህል እጥረትን ለመቅረፍ ይረዳል፡፡ ባቡር ፈጣንና ለረዥም ጉዞ ተመራጭ በመሆኑ ሰራተኛ ከቦታ ቦታ 

እንዲንቀሳቀስ ምቹ ሁኔታ ስለሚፈጥር ስራ አጥነትን በመቀነስ ረገድም የራሱ ሚና ይኖረዋል፡፡ ከዚሁ ጋር በተያያዘም በባቡር 

ግንባታ ወቅትና ባቡር አገልግሎት በሚጀምርበት ወቅት ለዜጎች የሥራ ዕድል ይፈጥራል፡፡ ባቡር በአጭር ጊዜ ረዥም ርቀት 
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ስለሚጓጓዝ በርቀት የሚገኙ ሕዝቦች በቀላሉ እንዲገናኙ ምቹ ሁኔታ ስለሚፈጥር የህዝቦች ግንኙነት እንዲጠናከር ይረዳል፡፡ 

ባቡር ከሌሎች ትራንስፖርት አይነቶች ጋር ሲነጻጸር የሚያስከትለው አደጋ አነስተኛ በመሆኑ በሀጋራችን በተሸከርካሪ ምክንያት 

በሰው ሕይወትና አካል ላይ የሚደርሰውን ከፍተኛ አደጋ ለመቀነስም ያስችላል፤ የባቡር ትራንስፖርት ጋዜጦችና ፓስታዎች ሩቅ 

ስፍራ በአጭር ጊዜ እንዲደርሱ ስለሚያደርግ በሀገራችን የመረጃ ፍሰትን ያጠናክራል፡፡  

ባጠቃላይ፣ ተቃዋሚዎቹ እና የቀለሉት ግለሰቦች የሚሟርቱበት ቀላል ባቡራችን ከባባድ ጠቀሜታዎች እነዚህ (ከብዙ 

በጥቂቱ)ን ይመስላሉ፡፡ እነዚህን፣ ሁሉንም ሆነ በከፊል፣ መካድ ደግሞ መረገም ካልሆነ በስተቀር ሌላ ምን ሊሆን ይችላል? 

ምንም።               

                                                                     

 

     


