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የመሰረተ ልማት ትራንስፎርሜሽናችን ለውጭ ኢንቨስትመንታችን 

                                                                                                   

ስሜነህ 06-02-16 

አገራችን ኢትዮጵያ የተጓዘችባቸው ያለፉት ሃያ አምስት ዓመታት በሌሎች መስኮች 

እንደተደረገው ሁሉ የመሰረተ ልማት መስፋፋት እውን የሆነባቸው ነበሩ፡፡ መንግስት ይህን 

ልማት ማስፋፋት የጀመረው በዝቅተኛ የፋይናንስና የመፈፀም አቅም ላይ እያለም ጭምር 

መሆኑ ሊዘነጋ የማይገባውና የሃያ አምስቱን አመታት ውጤት ስንለካ ታሳቢ ማድረግ 

የሚገባን ነጥብ ነው፡፡ ሊያውም “የመንግስት ሚና ዝቅ ማለት አለበት” ከሚለው የኒዮ 

ሊበራል አስተሳሰብ ጋር ተጨምሮ፡፡ ገና ከጠዋቱ የተካሄዱት የአለም ከተማ-ሰቆጣ-አብይ 

አዲ መንገድ፣ የሚሌ አሰብ መንገድ፣ የአዲስ አበባ አዋሳ መንገድ ግንባታዎች ለዚህ ቁልፍ 

የልማት ስራ የተሰጠውን ትኩረት ያሳያሉ፡፡ በጣና ሃይቅ ላይ የተሰራው የጫራ ጫራ 

ግድብና በርካታ የኤሌክትሪክ ማስተላለፊያ መስመሮች ዝርጋታና የመሳሰሉት መንግስት 

ገና ከጠዋቱ ለኢነርጂ ልማት ልዩ ትኩረት እንደሰጠ ያመላክታሉ፡፡ ቴሌኮምን ለማሻሻል 

ከአናሎግ ወደ ዲጂታል አገልግሎት ሽግግር የተደረገው ገና ይህ ነው የሚባል የኢኮኖሚ 

አቅም ባልነበረት ወቅት ነው፡፡ በገጠርም ሆነ በከተማ የንፁህ መጠጥ ውሃ አቅርቦትን 

ለማስፋፋት ከባድ እንቅስቃሴ ተካሂዷል፡፡   

አገራችንን ከማሳደግ አኳያ ሀብት ፈጣሪ የሆኑት ዋነኛ ዘርፎች ግብርናና ማኑፋክቸሪንግ 

እንደሆኑ ታምኖበት እነዚህን ለመደገፍ የሚያስችል የመሰረተ ልማት ዝርጋታ የመንግስት 

ዋነኛ የትኩረት ማዕከል እንዲሆን መደረጉ ይታወቃል፡፡ በዚህ መሰረት ከጠቅላላው አገራዊ 

በጀታችን ውስጥ እጅግ አብዛኛው ለመሰረተ ልማት አውታር መስፋፋት እንዲውል 

መደረጉ ተገቢ ነው፡፡ ከታላቁ የህዳሴ ግድብ እስከ ባቡር ልማት ድረስ የተጀማመሩት 

ፕሮጀክቶች አገራችን የዛሬና የትላንትን የመሰረተ ልማት እዳ ከማቃለል አልፋ የነገን 

እድገት፤ ይልቁንም የውጭ ኢንቨስትመንት የሚሸከም የመሰረተ ልማት አውታር 

ወደማስፋፋት እየተሸጋገረች እንደሆነ የሚያሳዩ ናቸው፡፡  
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ላለፉት ሃያ አምስት ዓመታ በኢትዮጵያ የመሰረተ ልማት ግንባታ እጅግ በከፍተኛ ደረጃ 

እንዲስፋፋ መደረጉ የሃገር ውስጡንም ሆነ የውጭ አልሚዎችን ለመደገፍ የሚያስችል 

የፖለቲካ ኢኮኖሚ እየተገነባ ለመሆኑ ሁነኛ ማሳያ ነው፡፡  

የአንድን ዘመናዊ የገበያ ኢኮኖሚ ቅልጥፍናና የውድድር ብቃት ከሚወስኑት ነገሮች አንዱ 

የትራንስፖርት አገልግሎቱ ቅልጥፍናና ውጤታማነት ነው። የትራንስፖርት ዘርፍ የአገሪቱ 

የኢኮኖሚ የደም ስር ተደርጎ በመወሰዱ በአገራችን ባለፉት አመታት ፈጣን ልማት 

ለማረጋገጥ አስችሏል። በተለያዩ የአገራችን ብሄሮችና ብሄረሰቦች መካከል መተዋወቅ፣ 

መግባባትና መቀራረብን ፈጥሯል። ከአገር ውስጥ ግንኙነት አልፎ ክፍለ አህጉራዊና 

አህጉራዊ  የኢኮኖሚና የፖለቲካ ትስስሮችን መፍጠር የሚያስችለንን መልካም እድል 

አስገኝቶልናል። በአጭር አመታት ውስጥ ግዙፍ የትራንስፖርት እና መሰል የመሰረተ 

ልማት አውታር በልማታዊና ዴሞክራሲያዊ መንግስቱ መገንባት በመቻሉ በዚህ አመት 

የተከሰተውን ከባድ የድርቅ አደጋ ከወደብ ደራሽ እህልና አልሚ ምግብ በሚሊዮን ቶን 

በማጓጓዝ ለወገኖቻችን በወቅቱ ደርሶ መታደግ መቻሉም የመሰረተ ልማት ሂሳባችንን 

ስንሰራ ታሳቢ ሊደረግ የሚገባው ሌላኛው ነጥብ ይሆናል።  

እነዚህን እና ከላይ የተመለከቱ ነጥቦችን መጠነኛ እና ግን ደግሞ ወሳኝ በሆኑ በተለይም 

ከውጭ ኢንቨስትመንት ፍሰቱ አኳያ ትርጉም ያለው ድርሻ ያበረከቱትን የመሰረተ ልማት 

አውታሮች በአስረጂዎች አስደግፈን እንመልከት። 

ድህነትን ለማጥፋት የሚያስችል ፈጣን የኢኮኖሚ እድገት ለማምጣት እንዲሁም ማህበራዊ 

አገልግሎቶችን ለማስፋፋትና ህዝቡን ተደራሽ ለማድረግ የመንገድ መሰረተ ልማት እጅግ 

አስፈላጊ ነው፡፡ በተጨማሪም ከተማውን ከምርት አካባቢዎች፣ የግብርና አካባቢዎችን 

ደግሞ ከገበያ ስፍራዎች ጋር በማገናኘት የአርሶ አደሩንም ሆነ የከተማ ነዋሪውን የጋራ 

ተጠቃሚነት ለማረጋገጥ መንገድ ወሳኝ ነው፡፡   

በዚህም ከ1989 ዓ.ም እስከየመጀመሪያውን የእድገትና ትራንስፎርሜሽን እቅድ ዘመን 

ማብቂያ ድረስ አራት የመንገድ ልማት ፕሮግራሞች በመንግስታችን ተቀርፀው ተግባራዊ 

ተደርገዋል፡፡ በእነዚህ አራት ፕሮግራሞችም 118ሺ 550 ኪ.ሜ የሚረዝሙ አዳዲስ 

የአስፋልት፣ የጠጠር፣ የገጠርና የወረዳ መንገዶች ግንባታና የመንገዶች ከባድ ጥገና 



3 
 

ስራዎች መከናወናቸው የመጀመሪያውና ለውጭ ኢንቨስትመንት ምቹ ሁኔታ የፈጠረልን 

ተግባር ነው።   

በመንግስት ልዩ ትኩረት ተሰጥቷቸው በአስፋልት ደረጃ ከተገነቡት መንገዶች መካከልም 

ሀገራችንን ከጎረቤት ሀገራት ወደቦች ጋር የሚያገኛኙት መንገዶች ይገኙበታል። በዚህም 

ሀገራችንን ከሰሜን ሶማሌላንድ፣ ከሱዳንና ከጅቡቲ ጋር የሚያገኛኙ መንገዶች ግንባታቸው 

የተጠናቀቀ ሲሆን ከኬንያ ጋር የሚያገኛኘን መንገድም በመጠናቀቅ ላይ ይገኛል፡፡ 

በተጨማሪም አዲስ አበባን ከክልል ዋና ከተሞች እና ከሌሎች ትላልቅ ከተሞች ጋር 

የሚያገናኙ ነባር የጠጠር መንገዶች በአስፋልት ደረጃ ተገንብተው አገልግሎት እየሰጡ 

መገኘታቸውም ስለአጀንዳችን ሊሰመርበት ይገባል፡፡ 

የሀገራችን ኢኮኖሚ በከፍተኛ ፍጥነት እያደገ መሄዱን ተከትሎ በአንድ ግዜ በርካታ 

ጭነት ለማጓጓዝ የሚያስችል የትራንስፖርት አይነትን መጠቀም የግድ እንደሚል 

የተረዳው መንግስት ለሀገራችን አዲስ የሆነውን ዘመናዊ የባቡር ኔትዎርክ ለመገንባት 

አቅዶ ወደ ስራ መግባቱ ይታወቃል፡፡ በዚህም በመጀመሪያው ምዕራፍ በአምስት 

ኮሪደሮችና በሰባት መስመሮች በጠቅላላው የ2ሺ 741 ኪሎ ሜትር ሀገራዊ የባቡር 

ኔትወርክ ግንባታ ለማካሔድ ታቅዶ እየተሰራ ይገኛል፡፡ 

በአሁኑ ወቅት አዲስ-አበባን ከጂቡቲ ጋር የሚያገናኘው የባቡር ሀዲድ የኢትዮጵያ ክፍል 

የሆነው አዲስ አበባ/ሰበታ- መኢሶ-ደወሌ (656 ኪ.ሜ.) የባቡር ሀዲድ ግንባታ ከ97 በመቶ 

በላይ ተጠናቋል፡፡  ከመቀሌ-ሃራ ገበያ (268 ኪሜ) እና ከሃራ ገበያ - አዋሽ (389 ኪ.ሜ) 

የባቡር መስመር ግንባታ እየተከናወነ ሲሆን ከ25 በመቶ በላይ ተጠናቋል፡፡ ከሃራ ገበያ - 

አሳይታ (229 ኪ.ሜ)፣  ከአሳይታ-ታጁራህ  ወደብ  (210 ኪ.ሜ)፣ ከአዲስ አበባ/ሰበታ - 

ኢጃጂ - ጂማ - በደሌ-ቴፒ-ዲማ (740 ኪ.ሜ)፤ እና ከሞጆ - ሀዋሳ - ወይጦ - ሞያሌ (905 

ኪ.ሜ) ዲዛይናቸው ተጠናቆ  ፋይናንስ እየተፈለገላቸው ይገኛል፡፡ እንዲሁም ወልድያ- 

ወረታ-ፍኖተ ሰላም (500 ኪ.ሜ)፣ ወረታ - መተማ (244 ኪ.ሜ)፣ መቀሌ - ሽሬ (368 

ኪ.ሜ)፣ ኢጃጅ - ኩምሩክ (460 ኪ.ሜ)፣ ኢተያ- ጊኒር (248 ኪ.ሜ) የባቡር መስመሮችን 

ግንባታ በያዝነው ሁለተኛው የእድገትነና ትራንስፎርሜሽን እቅድ ዘመን ለማስጀመር 

እንዲቻል የዲዛይን ጥናት እየተከናወነባቸው መገኘቱ የውጭ ኢንቨስትመንታችን በቅርብ 

ጊዜ ውስጥ በምን ያህል ፍጥነት እንደሚወነጨፍ ከወዲሁ የሚያመላክት ነው፡፡ 
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ኢኮኖሚያችን በሁለት አሀዝ እንዲያድግ ከሚያስችሉት እና የውጭ ኢንቨስትመንቱን 

ለማሳለጥ ከሚያስችሉ የትራንስፖርት መሰረተ-ልማቶች መካከል የወጪ-ገቢ እቃዎቻችንን 

በብዛትና በቅልጥፍና የሚጓጓዝበት መሰረተ-ልማት መሆኑ ይታወቃል፡፡  ለሀገር ውስጥ 

ኢንዱስትሪዎች ግብዓት የሚሆኑ ገቢ እቃዎችና ወደ ውጪ የምንልካዎች የወጪ ንግድ 

እቃዎችን በፍጥነትና በአነስተኛ ወጪ ማጓጓዝ ካልተቻለ በስተቀር ኢኮኖሚውንም ሆነ 

የውጭ ኢንቨስትመንት ፍሰቱን በያዘው ፍጥነት  ማስቀጠል  የማይቻል መሆኑ ግልፅ 

ነው፡፡ ይህም በመሆኑ ባለፉት 25 አመታት መንግስት ትኩረት ሰጥቷቸው ከተከናወኑት 

ተግባራት መካከል የመልቲ-ሞዳል ትራንስፖርት ስልትን ተግባራዊ ማድረግ፣ የብሔራዊ 

መርከቦቻችንን የመጫን አቅም ማሳደግ፣ ደረቅ ወደቦችን መገንባት ዋና ዋናዎቹ እና 

ስለአጀንዳችን በአስረጂነት ሊጠቀሱ የሚገባቸው ጉዳያችን ናቸው፡፡ 

ሀገራችንን በሲቪል አቬሽን የትራንስፖርት ዘርፍ ያላትን ስም አገልግሎት ለማሳደግ 

ባለፉት 25 አመታት ትኩረት ተሰጥቶት ሲሰራበት ቆይቷል፡፡ በዚህም የሀገራችን ሲቪል 

አቬሽን ባለሰልጣን የሪጉላቶሪ አቅሙን በዘመናዊ መሳሪያዎችና በሰለጠኑ ባለሞያዎች 

ከማሳደግ በተጨማሪ የሚሰጠው አገልግሎት በጥራትና በቅልጥፍና ደረጃ ለማሳደግ 

ተችሏል፡፡ በአሁኑ ወቅትም አንድን አይሮፕላን ለማሳረፍና ለማስነሳት የሚወስደው ግዜ 

ከ3 ደቂቃ በታች ለማድረስ የተቻለ ሲሆን ይህ ከአመታት በፊት በአማካይ ከ7 ደቂቃ 

በላይ የሚወስድ ነበር፡፡ ብሔራዊ አየር መንገዳችንም ብዙዎቹ የአውሮፓና የአፍሪካ 

ሀገራት አለም አቀፉን ፉክክር መቋቋም አቅቷቸው ኪሳራ ውስጥ በገቡበት ወቅት ፉክክሩን 

ተቋቁሞና ይበልጥ ጠንክሮ አለም አቀፍ መዳረሻዎቹን እያሳደገ በተሻለ አትራፊነት 

እንዲቀጥል ለማድረግ መቻሉ ሌላኛውና የውጭ ኢንቨስትመንታችንን ከአመት አመት 

እየተወናጨፈ መሄዱን የሚያረጋግጥልን አስረጅ ነው፡፡   

የኢትዮጵያ ሕዳሴ  ስኬታማነት ከተረጋገጠባቸው የልማት ዘርፎች መካከል አንዱ ከመሆኑ 

አንፃር የቴሌኮም መሰረተ ልማት ትራንስፎርሜሽናችን ከውጭ ኢንቨስትመንታችን 

መመንደግ ጋር ተያይዞ ሊጠቀስ የሚገባው አጀንዳ ነው። ባለፉት 25 አመታት ብቻ 

የተሰራው የቴሌኮም ማስፋፋት ስራ በአገራችን የቴሌኮም አገልግሎት መስጠት 

ከተጀመረበት ካለፉት 100 አመታት እስከ ደርግ ውድቀት ድረስ ከተሰራው ስራ በላይ 

ነው። እስከ 1983 ዓ.ም ድረስ 512 የሀገሪቱ ከተሞች ብቻ የአገልግሎቱ ተጠቃሚ ነበሩ፡፡ 

በዚሁ ወቅት የጣቢያዎቹም የመስመር አቅም 175ሺ 653 ነበር፡፡ በዓለም አቀፍ ግንኙነት 
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ረገድም ሀገሪቱ ቴሌክስን ጨምሮ 395 አገናኝ መስመሮች ብቻ የነበሯት መሆኑን ነው 

መረጃዎች የሚጠቁሙት። 

የሰለጠነው አለም ቴክኖሎጂ የደረሰባቸው የሽያጭ ማሽኖች፣ ሞባይል ባንኪንግና ሌሎችም 

ዘመናዊ አገልግሎች በከተሞች የተዘረጉ ሲሆን በገጠር ከከተማው መሰረታዊ ልዩነት 

በሌለው መልኩ አገልግሎቱን ተደራሽ በመደረግ ላይ የሚገኝ እንደሆነ ያረጋግጣል፤ ይህ 

ደግሞ በውጭ ኢንቨስትመንታችን ፍሰት ላይ የሚፈጥረውን አወንታዊ ተጽእኖ ለመገመት 

አይከብድም።   

በአጠቃላይ፡ ከላይ የተጠቀሱትን የመሰረተ ልማት አውታሮች ጨምሮ በመጠጥ ውሃ፣ 

በሃይል እና በመስኖ ልማት  ዘርፎች ያመጣነው ትራንስፎርሜሽን ባለፉት ሃያ አምስት 

አመታት በውጭ ኢንቨስትመንት ዘርፍ በስኬት ጎዳና እየተረማመድን መጥተናል፤ በዚህ 

መልክ መምጣታችን፤ በተለይም ደግሞ የተቀየሰው የኢትዮጵያ ሕዳሴ ጎዞ በትክክለኛው 

አቅጣጫ እየተመራና መላ የአገራችን ህዝቦችን በፍትሃዊነት ተጠቃሚ በማድረግ ላይ 

እንደሚገኝ አመላካች ነው።   

  

 

 


