ሇአስረኛው የአባይ ወንዝ ዴሌዴይ አስር ምክንያቶች
10 reasons for 1oth Abay river crossing bridge
1

መግቢያ

ከኢትዮጲያ የስታቲስቲክስ ኤጀንሲ በተገኘው መረጃ መሰረት ታሊቁ የአባይ ወንዝ 1450 ኪልሜትር አጠቃሊይ ርዝመት ያሇው ሲሆን 800 ኪሜ
ያህለን ርቀት በሀገር ውስጥ የሚጓዝ ነው፡፡ ከዯቡባዊ የጣና ሀይቅ በመነሳት የሀገሪቱን ሰሜን ምእራብ እየተጠማዘዘ ወዯሱዲን የሚገባው አባይ
400 ኪሜ ያህለን በጥሌቅ ሸሇቆ ውስጥ የሚያሌፍ በመሆኑ ወንዙን ሇመሻገር እጅግ አስቸጋሪ በመሆኑ ከቀሪው ግማሽ የሀገሪቱ ክፍሌ ጋር
ያሇዴሌዴይ ሇመገናኘት አመቺ አይዯሇም፡፡
ይህ ታሊቅ ወንዝ ከመነሻው ከጣና 40 ኪሜ ያህሌ ወረዴ ብል 45 ሜትር ከፍታ ሊይ ወዯ ታች ሲወርዴ የሚያሳየው የተፈጥሮ ውበት ጢስ አባይ
የሚሌ ስያሜን አግኝቷሌ፡፡ ምንም እንኳ ወዯ ጣና ሀይቅ የሚገቡ ገባር ፍሳሾች ቢኖሩም ግሼ አባይ ተብሊ የምትታወቅ አንዱት አነስተኛ ምንጭ
የአባይ መነሻ እንዯሆነች ይታመናሌ፡፡ ይህ ወራጅ ተፋሰስ ያዴግና ወንዝ ሆኖ ትንሹ አባይ ወይም ግሌገሌ አባይ በሚሌ የሚታወቅ ሲሆን ከመራዊ
በሰሜን አቅጣጫ ወዯ ጣና ሀይቅ ይቀሊቀሊሌ፡፡
በጎንዯር ግዛት ጎርጎራ ከሚባሇው ጀምሮ ማጌች፣ ሰሜንና ዯቡብ ጉመራ፣ ርብና ቂሌጤ የሚባለ ትናንሽ ወንዞች የጣና ሀይቅን የሚቀሊቀለ ሲሆን
ከሀይቁ ወጥቶ የአባይ ወንዝ ከባህርዲር ከተማ ጀምሮ እስከሜዱቴራንያን ባህር የሚያዘሌቀውን ረጅሙን ጉዞ ይቀጥሊሌ፡፡ በጉዞው ሊይ የአባይን
ወንዝ መጠን እየጨመሩና እያበዙ የሚሄደ በርካታ ገባር ወንዞች ያለ ሲሆን እነዚህንም ሇመጥቀስ ያህሌ ወንቃ፣ በሽል፣ ዋሇቃ፣ ዋንጪት፣ ጀማ፣
ሙገር፣ ጉዯር፣ አግወሌ፣ ነዱ፣ ዱዳሳ፣ ዲቡስ፣ ሀንዲሳ፣ ቱሌ፣ አባያ፣ ሳዳ፣ ታሚ፣ ጫ፣ ሽታ፣ ሱሀ፣ ሙጋ፣ ጉሊ፣ ተምጫ፣ ባጫት፣ ካትሊን፣ ጂባ፣
ጨሞጋ፣ ወተርና በሇስ ይጠቀሳለ፡፡
የአባይ ወንዝ "ጥቁር አባይ" ወይም "ብለ ናይሌ" እየተባሇ ቆይቶ የኢትዮጲያን ግዛት ተሻግሮ ወዯ ሱዲን በመግባት ካርቱም ከተማ ሊይ ነጭ አባይ
ከሚባሇው አጋሩ ጋር እንዯተቀሊቀሇ ናይሌ በሚሌ መጠሪያ ወዯዘሊቂ ቤቱ ወዯሜዱቴራንያን ባህር ይገባሌ፡፡ እንግዱህ አባይ ወንዝ በትውሌዴ ሀገሩ
በኢትዮጲያ 800 ኪሜ ያህሌ ሲጓዝ ከ17ኛው ክፍሇዘመን አንስቶ እስከ 2000 ሚሉንየም ዴረስ 8 ያህሌ ሌዩ ሌዩ አይነት ዴሌዴዮች የተገነቡሇት
ሲሆን ከቅርብ አመታት ወዱህ ዯግሞ ተጨማሪ ሁሇት ዴሌዴዮች እንዱገነቡ ተወስኖ 9ኛው ዴሌዴይ ግንባታው የተጀመረ ሲሆን 10ኛው ዴሌዴይ
ዯግሞ እነሆ በውቢቱ የባህርዲር ከተማ ሊይ ሉገነባ በመባቻው ሊይ እንገኛሇን፡፡
አባይ ወንዝን ሇመሻገር ዴሌዴይ የመገንባቱ ሂዯት በየዘመኑ እጅግ ብዙ የቴክኒክና አስተዲዯራዊ ውጣ ውረድችን የሚያስተናግዴና ከባዴ ውሳኔን
የሚጠይቅ ሆኖ ተገኝቷሌ፡፡ ነገር ግን የመንገድቹና የዴሌዴዮቹ መገንባት ሇሀገር የሚሰጡት ጠቀሜታ ታሊቅ በመሆኑ የቅዴሚያ ትኩረት
ተሰጥቷቸው መገንባታቸውና እየተገነቡ መሆኑን ከቀዴሞውና ከአሁኑ ታሪካችን እንረዲሇን፡፡
የአባይ ወንዝ ዴሌዴዮች ግንባታ ጅማሬ የ 400 አመት የጉዞ ታሪክ ያሊቸው ሲሆኑ እንዯ አጋጣሚ ሆኖ አሁን ሉጀመር የተዘጋጀው 10ኛው የአባይ
ወንዝ ዴሌዴይ ከመጀመሪያው ዴሌዴይ በትክክሌ 400ኛ አመቱን ( 1618- 2019) ጠብቆ የሚገነባ መሆኑ ዴንቅ ታሪካዊ አጋጣሚ ነው፡፡
ላሊኛው አጋጣሚ የዛሬ አራት መቶ አመት የመጀመሪያው ዘመናዊ ዴሌዴይ ሲሰራ በዘመኑ በአውሮፓ የነበረውን የግንብ ዴንጋይ አርች ዱዛይን
ተከትል የተሰራ ሲሆን ዛሬም ሊይ የሚገነባው ዴሌዴይ ከሁሇት አስርት አመታት ጀምሮ የወንዞችን ስፋት በሚመጥን መሌኩ ዘመናዊ ዴሌዴይ
ተብሇው በአውሮፓ ፈረንሳይ ሀገር ተፈሌስፎ በጃፓንና በእስያ ሀገራት እየተዘወተረ የመጣ ኤክስትራድስዴ የተባሇ የዴሌዴይ አይነት እየተገነባ
መሆኑ ነው፡፡
ይህ አስረኛው የአባይ ዴሌዴይ 380 ሜትር ርዝመት እንዯሚኖረው ዱዛይኑ የሚያመሇክት ሲሆን ሲጠናቀቅ በሀገራችን በርዝመቱ ሁሇተኛ
እንዯሚሆን ይጠበቃሌ፡፡ ይህም በዴሌዴይ አይነቱም ሆነ በርዝመቱ በሀገራችን ሁሇተኛ ያዯርገዋሌ ማሇት ነው፡፡ ይህም ማሇት በአይነቱ ተመሳሳይ
የሆነውና በአባይ ሸሇቆ የተገነባውን ባሇ 303 ሜትር ዴሌዴይ የመጀመሪያው ዴሌዴይ ተከትል ሁሇተኛ ሲሆን በርዝመቱ ዯግሞ አሁን የተከዜ
ወንዝን አቋርጦ የሚያሌፈው 440 ሜትር ርዝመት ያሇውን ዴሌዴይ ተከትል ሁሇተኛ ይሆናሌ ማሇት ነው፡፡
ይሁንና ግን እስካሁን በሀገራችን ካሇው የዴሌዴይ ግንባታ ሌምዴ በመነሳት ከዋጋ አንፃር ከ 250 ሚሉዮን ብር በሊይ ወጪ መዯረጉ ያሌተሰማ
ሲሆን ይህ ዴሌዴይ ግን እስከ አንዴ ተኩሌ ቢሉየን ብር ዴረስ የዋጋ ግምት መያዙ ከተሰማበት ቀን አንስቶ ኮንትራቱም ሉፈረም እስከተቃረበበት
ወቅት በአንዲንድች ዘንዴ ሇአንዴ ዴሌዴይ ይህን ያህሌ ዋጋ ማውጣት ተገቢ ነውን? የሚሌ ጥያቄ ሇንግግርና ሇክርክር መቅረቡ ምስጢር
አይዯሇም፡፡
በእርግጥ ከብዙ አስተዲዯራዊና ኢኮኖሚያዊ መሇኪያዎች አንፃር ይህ ጥያቄ ሇምን ተነሳ ማሇት አይቻሌምና እንዯው ጥሩ ዴሌዴይ ከመፈሇግ ዯረቅ
ምኞት ባሇፈ ግን ብዙዎችን ሉያሳምንና ሉያስማማ የሚችሌ ምክንያቶችን ማቅረብ ሙያው የሚጠይቀው ጉዲይ በመሆኑ ቀዴሞውንም የጃፓን
መንግስት በትብብር ዴሌዴዩን እንዱሰራሌን ብዙ ውይይቶች፣ የሳይት መረጣና የቴክኒክ ቡዴንን ባህርዲር በማመሊሇስ በማሳመኛነት ከቀረቡ
አንኳር ነጥባች መካከሌ ጥቂቶቹን በመውሰዴና የበሇጠም ግሌፅና ጠንካራ በማዴረግ "ሇአስረኛው የአባይ ዴሌዴይ አስር ምክንያቶች" በሚሌ ርእስ
የሚከተለት ነጥቦች ተዘጋጅተው በመቅረባቸው የብዙዎችን ቀሌብ ሉስብ ችሎሌ፡፡
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በዚህም ምክንያት የሆነ ተሇዋጭ አዱስ ዴሌዴይ መገንባት ከሚሇው ፍሊጎት በሊይ በእርግጥም ዘመናዊ ዴሌዴይ እንዯሚያስፈሌግ ጉዲዩ
በሚመሇከታቸው ዘንዴ ሁለ ተቀባይነት በማግኘቱ የዋጋው ውዴነት በሁሇተኛ ዯረጃ እንዱታይና ይሌቁን ግንባታው በተቻሇ ፍጥነት እንዱጀምር
ጉጉት የሚጭር ሆኖ ተገኘ፡፡ በዚህም ውሳኔ መሰረት የሁለ አይኖች በጅማሬው ሊይ ሆነና ቀጣይ ትኩረት የኮንትራት ውሌ ማሰርና የመሰረት
ዴንጋይ ወዯማኖር ሇግንባታው ሂዯትና ሇፍፃሜው ዯግሞ ርብርብ ሇማዴረግ ቃሌ ወዯ መግባት ሆነ፡፡
ይህ ውሳኔ ከማንም በሊይ የዴሌዴዩ አይነት ምን ይሁን በሚሇው የመረጣ ሂዯት ጉዲይ ከ አስር አመታት በፊት ጀምሮ ሲወጥኑና ሌዩ ሌዩ
የፋይናንስ ማፈሊሇግና የፕሮጀክት አፈፃፀም አማራጭ መንገድችን ሲያጠኑ ሇነበሩ የኢመባ የዴሌዴይ መሀንዱሶች፣ ውቢቷ ባህር ዲር አማራጭ
አዱስ ዴሌዴይ እንዱኖራት ሇረጅም አመታት ዯፋ ቀና ሲለ ሇነበሩ የከተማዋ አስተዲዲሪዎች፣ በተሇያየ አጋጣሚ በፕሮጀክቱ ዙሪያ ምክረ ሀሳብ
ሲያቀርቡ ሇነበሩ ባሇሙያዎች፣ በፕሮጀክቱ ዱዛይንና ግንባታ ሇሚሳተፉ ባሇሙያዎችና የፕሮጀክቱን ቀረፃ አስተዲዯርናና ትግበራ ሙለ ሀሊፊነት
የተሸከመው አሰሪ መስሪያ ቤት ኢመባ ጭምር እንዱሁም ሇመሊው የኢትዮጲያ ህዝብ መሆኑ ግሌፅ ነው፡፡
2

አስሩ ምክንያቶች

ይህ አዱሱ 10ኛው የአባይ ወንዝ ዴሌዴይ አሁን ዱዛይን በተዯረገው መሰረት ተወጣሪ combination of Cable Stayed and Box Girder (
Extradosed) ዘመናዊ ዴሌዴይ ሆኖ እንዱሰራ ያስፈሇገበትን ምክንያት ከሚገሌፁት የምህንዴስናና የቴክኒክ ጥናቶች ዝርዝር በተጨማሪ
በተያያዥነት የቀረቡት አስሩ መሰረታዊ ምክንያቶች እንዯሚከተሇው ይቀርባለ፡፡





ይህ አዱስ ዴሌዴይ በአሁኑ ወቅት ዋጋው ውዴ ቢመስሌም የሀገር ሀብትንና እሴትን ማሳዯግ አስፈሊጊ ነው የሚሇውን አሇም አቀፋዊ
አስተሳሰብን በመቀበሌ የሀገር ቋሚ ቅርስ ሀብትና ኩራት ከመሆን አሌፎ ቀጣዩ ትውሌዴም የተሻሇና የበሇጠ ነገር እንዱሰራ ሇማነሳሳትና
በሀገራችን የዴሌዴይ ምህንዴስና ዯረጃንም ሇማሳየት ጭምር ዘመናዊ ዴሌዴይ መገንባት ተገቢ ነው፡፡
ከመንገዴ ዯረጃና ስፋት አንፃር እንዱሁም በሀገራችን እየጨመረ ከመጣው የትራፊክ ፍሰት ብዛትና አይነት አንፃር የሱዲንን ፖርት
በመተማ በኩሌ ከመሀሌ ሀገር ጋር በማገናኘት ከጅቡቲ መንገዴ ቀጥል ሁሇተኛው የንግዴ ወጪና ገቢ ኮሪዯር በመሆኑ ዯረጃውን የጠበቀ
መንገዴ ሉመጥን የሚችሌ ረጅምና ሰፊ ዴሌዴይ መገንባት ተገቢ ነው፡፡
ይህ ዋና መንገዴ ( አውራ ጎዲና) በሀገራችን ካለት ዋና መንገድች አንደ ሲሆን ከዋና ከተማችን ከአዱስ አበባ ተነስቶ ዯብረማርቆስ፣
ባህርዲር፣ ጎንዯር፣ ሽሬ፣ አክሱም ዴረስ በመዝሇቅ ከአንዴ ሺህ ኪሜ በሊይ በሆነ ርዝመት መሀሌ ሀገርን ከሰሜን ጋር በማገናኘት ትሌቅ
አስተዋፅኦ ያሇው በመሆኑ ዘመናዊ ዴሌዴይ መገንባት ተገቢ ነው፡፡
ከኢትዮጲያም አሌፈንም አፍሪካን በመንገዴ ሇማገናኘት ከ50 አመታት በሊይ በአፍሪካ ህብረት ፅ ቤት በኩሌ እየተዯረገ ያሇው ጥረት
አካሌ የሆነው ከኢንተር አፍሪካ መንገድች አንደና ከግብፅ ካይሮ እስከ ዯቡብ አፍሪካ ኬፕታውን ዴረስ በመዘርጋት ሊይ የሚገኘው ዋና
መንገዴ አካሌ በመሆኑ በዚህ አፍሪካአቀፍ ባህርይ ባሇው መንገዴ ሊይ ኢኮኖሚያዊና ፖሇቲካዊ ጥቅምን ሇኢትዮጲያ ሇማስገኘት ዘመኑን
የሚመጥን ዴሌዴይ መገንባት ተገቢ ነው፡፡



ይህ ዴሌዴይ የሚገነባበት ወንዝ ብለናይሌ ተብል በአሇም የሚታወቅና በርዝመቱ በአሇም የአንዯኝነትን ስፍራ የያዘው የናይሌ ወንዝ
አካሌ በመሆኑ እንዱሁም የናይሌ ወንዝ በሚያሌፍባቸው እንዯ ዩጋንዲ ሱዲንና ግብፅ ሀገሮች የተገነቡት ዴሌዴዮች እጅግ ዘመናዊና
አይንን የሚስቡ በመሆናቸው እኛም የሀገራችንን ዯረጃ ከመጠበቅ አንፃር በዚህ ስፍራ ዘመናዊ ዴሌዴይ መገንባት ተገቢ ነው፡፡



የባህርዲር ከተማ በአፍሪካ ትሌቁ በሆነው የጣና ሀይቅ ዲርቻ የምትገኝ በመሆኗ ከዚህ እውቅ ሀይቅ አፍ ሊይ ይህን መሰለ ዘመናዊ
ዴሌዴይ መገንባት የከተማዋ መሇያ ምሌክት ሆኖ ሉያገሇግሌ ስሇሚችሌ ዘመናዊ ዴሌዴይ መገንባት ተገቢ ነው፡፡



በብዙ ሀገራት የከተሞችን ውበት ከሚጨምሩ መሰረተ ሌማቶች አንደ ከተሞችን ሇሁሇት ከፍሇው የሚሄደ የወንዝ ተፋሰሶች በዋናነት
ይጠቀሳለ ፡፡ በሀገራችን በኢትዮጲያ ባለ ከተሞች ይህን አይነት ተፈጥሮ ብዙም ባይኖረንና ወዯፊት ግን አቅማችን እንዯፈቀዯ ሰው
ሰራሽ ተፋሰሶችን ሌንሰራ ብንችሌም በተፈጥሮ ፀጋ የተሰጠንን ዯግሞ በአግባቡ መጠቀም የሁሊችንም ሀሊፊነት ነውና በዚህ ረገዴ ይህ
አባይ ወንዝ ከጣና አፍ ገና ሲወጣ በመስፋፋት ሊይ ያሇችውን የባህርዲር ከተማ ሇሁሇት ከፍል የሚያሌፍ በመሆኑ ብዙ ህዝብ
በሚኖርበት ከተማ መሀሌ ሇመሀሌ በሚያሌፍ ወንዝ ሊይ ዘመናዊ ዴሌዴይን መገንባት የከተማዋን ውበትና ኩራት ከመጨመሩም በሊይ
ይህን ተከትል የሚመጡ የመሰረተ ሌማት አውታሮች ሇከተማዋ ከፍተኛ ገቢ እንዯሚያመነጩ ስሇሚታሰብ ዘመናዊ ዴሌዴይ መገንባቱ
ተገቢ ነው፡፡



ባህርዲር ከራሷ አሌፋ ወዯፋሲሌ ቤተመንግስት፣ ወዯ ዲሽን ተራራ፣ ወዯሊሉበሊና ወዯ ጥንታዊ የስሌጣኔ ከተማ አክሱም የሚሄደ
የሀገርውስጥና የውጭ ጎብኝዎችን የምታስተናግዴ በመሆኗ በዚህ መንገዴ የሚያሌፉ ሀለ በሚያዩት የምህንዴስና ውጤት ይዯሰቱ
ይዯነቁና መሌካም ትዝታ ይኖራቸው ዘንዴ ዘመናዊ ዴሌዴይ መገንባቱ ተገቢ ነው፡፡



የባህርዲር ከተማን ውበት በመጨመር ሇነዋሪዎቿና ሇእንግድቿ የአይን ማረፊያ ሉሆኑ ከሚችለ መሰረተ ሌማቶች አንፃር ይህ ዘመናዊ
ዴሌዴይ የሚገነባበት ስፍራ እጅግ ተመራጭ ከመሆኑም ባሻገር በተሇይም የዴሌዴዩን አይነትና ዱዛይን በመምረጥ ሂዯት ውስጥ በነበረው
ትግሌ በባህርዲር ቤተመንግስት ተራራ ሊይ በተዯጋጋሚ ሰፊ ጊዜ በመውሰዴ ከተማዋን ከዲር እስከዲር በመቃኘት ከጣና ሀይቅ ውበት፣
ከዩንቨርሰቲውና ከስታዱየሙ ውበት ከሰማእታት ሀውሌትና ከአባይ ማድ ውበት በተጨማሪ ከተማዋ አንዴ ትሌቅ ነገር እንዯጎዯሊት
በባሇሙያዎች ምናባዊ እይታ ውስጥ ሇመቅረፅ የተዯረገው ሙከራ ታሊቅ አስተዋፅኦ ነበረው፡፡ ይህም በተመረጠው ስፍራ ሊይ አሁን
ሉገነባ ያሇውን አይነት ዴሌዴይ ቢገነባ የከተማዋን ውበት ሙለ ከማዴረግም ባሇፈ በተሇይ ይህ ዘመናዊ ዴሌዴይ ዛሬ በሌዩ ሌዩ የአሇም
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ሀገሮች በፊሌምና በቦታው ተገኝቶ ማየት እንዯሚቻሇው የባሇኬብሌ ተንጠሌጣይ ዴሌዴዮች ስትራክቸርና ገመድች መለ በመለ በሌዩ
ሌዩ የኤላክትሪክ መብራቶች ስሇሚያጌጡ በምሽትም ጭምር የዴሌዴዩን ቅርፅ በማየት የነዋሪውንና የቱሪስትን ዯስታ ከመጨመርም
ባሇፈ ሇሆቴልች ግንባታና ሇፊሌም ስራ እንዱሁም ሇሌዩ ሌዩ ጥናቶችና አሇምአቀፍ ስብሰባዎች ተመራጭ ከተማ ያዯርጋታሌ፡፡ ይህን
ውበት ዛሬ ሊይ በምናብ ሇማየት ቤተመንግስት ተራራ ሊይ መውጣትና ከተማዋን መቃኘት ብቻ በቂ ይሆናሌ፡፡


በባህርዲር ከተማ የሚገኘው ነባሩ የአባይ ወንዝ ዴሌዴይ ከመገንባቱ ከ1950 ዎቹ በፊት በሀገራችን ረጅም ዴሌዴዮችን ዱዛይን
የማዴረግና የመገንባቱ ሂዯት ሙለ በሙለ በውጭ ሀገር ባሇሙያዎች የሚከናወን የነበረ ሲሆን ርዝመቱ እስከ 170 ሜትር የሚዯርስ
ረጅም ዴሌዴይን በታሊቁ አባይ ወንዝ ሊይ ዱዛይንም ሆነ ግንባታውን ማዴረግ በኢትዮጲያውያን አይቻሌም የሚሇውን አስተሳሰብና
ፍራቻ በመስበር ሙለ በሙለ በሀገራችን ባሇሙያዎች ተሰርቶ በመጠናቀቁ በዘመኑ ከፍተኛ የሀገርና የባሇሙያዎች ኩራት የሆነና
በቀጣይነትም በባሮ ወንዝ ሊይ በጋምቤሊ ከተማ ላሊ ተመሳሳይ ታሪክ ቀጥልም በነቀምት ቡሬ መንገዴ ሊይ የሚገኘውን የአባይ ዴሌዴይ
ግንባታ በማካሄዴ ብቃት እንዲሇ ሇማስመስከር በር የከፈተና እንዯነበር ይታወሳሌ፡፡ ዛሬ ዯግሞ ምንም እንኳ የግንባታ ቴክኖልጂውና
ሌምደ ባይዲብርም ይህ አይነቱን ሌዩና ዘመናዊ ዴሌዴይ ሇማስገንባት በሚያስችሌ የዱዛይን ሀሳብ ሊይ ከውጭ ባሇሙያዎች ጋር እኩሌ
መዯራዯር የሚያስችሌ የዴሌዴይ ባሇሙያዎቻችን እውቀት ያዯገበት ጊዜ ሊይ በመዴረሳችን ዘመናዊ ዴሌዴይን በወረቀትና በፊሌም
ከማየት ባሇፈ በሀገራችን ሇማስገንባት የምንችሌበት ዯረጃ ሊይ ዯርሰናሌና ይህን ማዴረጋችንም ተገቢ ይሆናሌ፡፡
3

ተጨማሪ መረጃ

የአባይ ወንዝን የሚያቋርጡ የአስሩ ዴሌዴዮች አጭር መረጃ የሚከተሇውን ይመስሊሌ

It.
No.

Bridge
Name

Constructi Bridge
onYear
Length,
mt
32

Route Location Bridge Type Constructed by

1

Abay No.1

1618

2*
3

Abay No.2

1660

40

Abay No.3

1947

213

Gohatsion Dejen

4

Abay No.4

1959

169

Merawi Bahrdar

5

Abay No. 5

1990

235

Bure Nekempt

6

Abay No.6

2008 Altern.
Of No 3

303

Gohatsion Dejen

7

Abay No.7

2010

320

Assosa Guba

8

Abay No.8

2014

280

9

Abay No.9

220

10

Abay No.10

Under
construction
Repl of No.2
@
Commencem
ent stage

380

42 km down stream Masonry Arch
from Tana Lake
Motta DebreTabor Masonry Arch
RC
RCDG
RCDG

Portuguese

Arch+ Italy

PC Box Girder

IHA / Ethiopia
Blue Nile PLC,
/Ethiopia
Kajima Corp, Japan

Extradosed
(
Cable+RC
Box)
Stell truss + Syno Hydro, China
RCDG
PC Box Girder CGCOC, China

Combolcha
Gundewoyn
Motta - DebreTabor PC Box Girder

BahirDar Town

Portuguese

Extradosed

Zhongmei- JTE /
China
CCCC / China

ግርማ ወርቁ ( ኢር)
የዴሌዴይ ሀብት አስተዲዯር ቡዴን መሪ (ኢመባ)
ሚያዝያ 2010 ዓም
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