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ደቡብ ሱዳን— በሠላምና በግጭት መካከል 

                                                       ቶሎሳ ኡርጌሳ 07-13-16 

ሰሞኑን በአዲሲቷ ሀገር ደቡብ ሱዳን መዲና ጁባ ውስጥ በፕሬዚዳንት ሳልቫ ኪርና 

በምክትላቸው ዶክተር ሪክ ማቻር ደጋፊዎች መካከል አዲስ ግጭት ተቀስቅሷል። በዚህም 

ሳቢያ የሰው ህይወት ጠፍቷል፣ የንብረት ውድመትና ጉዳትም ደርሷል። የጁባ አየር 

ማረፊያ መደበኛ ስራውን ማከናወን አልቻለም፤ የተቀናቃኝ ወገኖች ወታደሮችም 

ካምፖቻቸውን ለቅቀው ወጥተዋል። እጅግ የሚያሳዝነው ደግሞ የግጭቱ ዒላማ 

በገለልተኝነት የሚንቀሳቀሰው የተባበሩት መንግስታት ድርጅት (ተመድ) እና ንፁሃን 

ሲቪሎች መሆናቸው ነው።  

ይህን በአዲስ መልክ የተቀሰቀሰውን ግጭት አስመልክቶ የምስራቅ አፍሪካ የልማት በይነ-

መንግስታት ባለስልጣን (ኢጋድ) ምክር ቤት ችግሩ ከመዲናዋ አልፎ ወደ ሌሎች የሀገሪቱ 

አካባቢዎች እንዳይዛመት ሁለቱ ተቀናቃኞች በፍጥነት ተኩስ እንዲያቆሙ በሰጠው 

ማሳሰቢያ መሰረት፤ በአሁኑ ወቅት የተኩስ አቁም ስምምነት ተደርጎ አንፃራዊ ሰላም የሰፈነ 

ይመስላል። ይሁንና አዲሲቷ ደቡብ ሱዳን ውስጥ በየጊዜው የሚከሰተው የግጭት ሁኔታ 

በአስተማማኝና ዘላቂ ሰላም መተካት ይኖርበታል። ለዚህ ደግሞ ኢጋድና ጎረቤት ሀገራት 

የሚያካሂዱት ድጋፍ በተቀናቃኝ ወገኖች መደገፍ መቻል አለበት። ተቀናቃኞቹ የመዘዙት 

አዲስ የግጭት ጎራዴ ለህዝባቸው ሲሉ በአፋጣኝ ወደ ሰገባው ሊመለሱት ይገባል። አዎ! 

የደቡብ ሱዳንን ህዝብ ወክለው ስልጣን ላይ የሚገኙ አካላት፤ ኢጋድና ሀገራችን ላለፉት 

በርካታ ዓመታት የደከሙለትን ሠላም ዋጋ ማሳጣት ያለባቸው አይመስለኝም።     

እንደሚታወቀው የኢጋድ አባል ሀገራት በተለይም ኢትዮጵያ ወንድም ለሆነው የደቡብ 

ሱዳን ህዝብ ሠላም በርካታ ተግባሮችን ከውናለች፤ እንደ ጎረቤት ሀገር መሸከም የሚገባትን 

የችግር ሸክም ከዚያች ሀገር ህዝቦች ጋር ተጋርታለች። በሀገሪቱ አስተማማኝ ሰላም 

ለማምጣት ከሚሹ ሠላም ወዳድ ኃይሎች ጋር በጋራ ሰርታለች።  

የዚህ ፅሑፍ ዓላማም ሀገራችን ዛሬ ላይ ግጭት ብቅ ጥልም እያለ ቢከሰትም ለደቡብ ሱዳን 

ሠላም ዕውን መሆን ያከናወነችውን ተግባራት በማስታወስ፤ ይህ የሠላም ጥረት ረጅም ኪሎ 

ሜትሮችን የሚያካልል ድንበር ለምንጋራቸው እንዲሁም በቋንቋ፣ በባህልና በታሪክ 



2 
 

ከምንቆራኛቸው ብሎም እነርሱ ሠላም ሆነው ለሀገራችን ሁለንተናዊ ዕድገት ምቹ ሁኔታ 

ሊፈጥሩ ስለሚችሉት ለዚያች ሀገር ህዝቦች ሲባል በቀጣይም በምን መንገድ መጠናከር 

እንደሚኖርበት ማመላከት ነው።  

እንደሚታወቀው ኢትዮጵያ ከጐረቤት ሀገሮች ጋር በጋራ ተጠቃሚነት ላይ የተመሰረተ 

ግንኙነት የመፍጠር ጥረትን ስታከናውን ቆይታለች። በተለይም በአፍሪካ ቀንድ 

አስተማማኝ ሰላምን ለማስፈን በምታደርገው እንቅስቃሴ ሀገራችን ለጀመረችው የፈጣን 

ልማት ቀጣይነት መረጋገጥ ወሳኝ ሚና ያለው መሆኑን በመገንዘብ ከፍተኛ ትኩረት 

በመስጠት እየተንቀሳቀሰ ይገኛል። ይህን መነሻ ታሳቢ ባደረገ መልኩም ሀገራችን ለሰላም 

ካላት ጽኑ አቋም በመነሳት ለዘመናት የእርስ በርስ ጦርነት ስትታመስ ለቆየችውና ሰሞኑን 

ሰላሟ ለደፈረሰው ደቡብ ሱዳን ሰላም መስፈን ከፍተኛ ጥረት አድርጋለች።  

ለዘመናት በአንድ ድርጅት ጥላ ስር ሆነው ለህዝባቸው ነጻነትና እኩል ተጠቃሚነት 

ሲታገሉ ቆይተው፣ የናፈቁትን ሰላምና ልማት ማጣጣም የጀመሩት የደቡብ ሱዳን ህዝቦች 

ድርጅታቸው የደቡብ ሱዳን ነዓ አውጭ ሰራዊት ዳግም ወደ እርስ በርሰ ጦርነት በመግባቱ 

ለከፍተኛ ሰብአዊና ቁሳዊ ጥፋት መዳረጋቸው ይታወቃል። የተለያዩ መረጃዎች 

እንደሚጠቁሙት የእርስ በርስ ግጭቱ በሺህዎች የሚቆጠሩ ሰዎችን ለህልፈተ-ህይወት 

የዳረገና በመቶ ሺህ የሚቆጠሩ ዜጎችን ደግሞ የስደት ሰለባ እንዲሆኑ ምክንያት ሆኗል። 

እርግጥ በደቡብ ሱዳን የተከሰተው ችግር የአለም አቀፉን ማህበረሰብ ትኩረት በከፍተኛ 

ሁኔታ መሳብ ቢችልም፤ ለጉዳዩ እልባት ከመስጠት አንፃር ግን የኢትዮጵያንና የኢጋድን 

ያህል የተንቀሳቀሰ የለም ቢባል ከዕነታው ብዙም የራቅኩ አይመስለኝም። እርግጥ 

የዓለማችን አዲሷ ሀገር ደቡብ ሱዳን ውስጥ የተከሰተው ቀውስ የአደጋው ተጋላጭ 

የሚያደርገው በዋነኝነት የሀገሪቱን ዜጎች መሆኑን እስካሁን ከደረሰው ሰብአዊና ቁሳዊ 

ኪሳራ መገንዘቡ ከበቂ በላይ ማሳያ ይመስለኛል። ይሁንና ዳፋው ግን ለአካባቢው ሀገሮች 

መትረፉ የሚቀር አይደለም። 

እርግጥ ኢጋድና ኢትዮጵያ የደህንነት መጀመሪያም ሆነ መጨረሻ ሀገራዊ ህልውናን 

ማረጋገጥ ብቻ እንደሆነ ማመናቸውን በተለያዩ ወቅቶች በተግባር አረጋግጠዋል። በደቡብ 

ሱዳን የተከሰተው ቀውስ እልባት ለመስጠት ቁርጠኝነታቸውን በተግባር የማስመስከር 

እንቅስቃሴያቸውን ጀምረው ግንባር ቀደም ሚናቸውንም ሲጫወቱም ዛሬ ላይ ደርሰዋል። 
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የችግሩን አሳሳቢነት በመገንዘብም በተለያዩ ወቅቶች ለሚፈጠሩ ግጭቶች እልባት 

ለመስጠት በፕሬዚዳንት ሳልቫኪር ማያርዲትና በምክትላቸው ሪክ ማቻር የሚመሩት 

ተቀናቃኞች ተኩስ እንዲያቆሙና ወደ ድርድር እንዲመጡ የደረሱበትን አጋጣሚዎችን 

መፍጠር ችለዋል። ምን ይህ ብቻ— የሰላም መፍትሄን የሚያፈላለግ አደራዳሪ ልዑክ 

በማቋቋምም በጁባ፣ በናይሮቢና በአዲስ አበባ በርካታ ውጣ ውረድ የጠየቁ ጥረቶችንም 

አድርገዋል። በተለይም ሀገራችን ቀውሱን ለመፍታትና ችግሩ በሰላማዊ መንገድ 

እንዲጠናቀቅ ቁርጠኝነቷን በጠቅላይ ሚኒስትሯ አቶ ኃይለማሪያም ደሳለኝ አማካኝነት 

በሀገሪቱ ርዕሰ ከተማ ጁባ ድረስ ተገኝታ ገልፃለች። የደቡብ ሱዳን እህት ሀገር፣ የዜጓቿም 

ፈጥኖ ደራሽ ጎረቤት መሆኗንም አስመስክራለች።  

እርግጥ ሀገራችን ለአካባቢው ሰላም መስፈን የምታደርገው ጥረት ከውጭና ደህንነት 

ፖሊሲዋ የሚመነጭ በመሆኑ፤ ከሰላም ወዳድነቷ የሚመነጨው ጥረቷም እንደ ከአሁን 

በፊቱ ሁሉ ለፍሬ የሚበቃበትን መንገድ በመጠቀም ሁለቱ ወገኖች ወደ ሰላማዊ ድርድር 

የመጡበት ሁኔታ እንዲፈጠር አድርጋለች። ሁለቱ የደቡብ ሱዳን ተቀናቃኞች በሀገራችንና 

በኢጋድ ለቀረበው የሰላም ጥሪ ተወካዮቻቸውን ወደ አዲስ አበባ በመላክ በጎ ምላሽ 

የሰጡበት ሁኔታን ፈጥሯል። የመደማመጥና የድርድር መንገዶችንም ከፍቶ ነበር።  

ከብዙ ውጣ ውረድ በኋላም ሁለቱ ተቀናቃኞች ታሪካዊ ስምምነት ሊፈራረሙ ችለዋል። 

ሳልቫ ኪር የሀገሪቱ ፕሬዚዳንት፣ ተቀናቃኙ ዶክተር ሪክ ማቻር ደግሞ ምክትል ሆነው 

ለመስራትና በጥቂት ዓመታት ውስጥም ምርጫ ለማካሄድም ቃል የገቡበት አስተማማኝ 

ሁኔታም ተፈጥሮ ነበር። ይህ ሁኔታ ለዚያች ሀገር ህዝቦች ተስፋ ሰጪ ብቻ ሳይሆን፣ 

ያለፏቸው ሰቆቃዎች ማብቂያ ይሆናል ብለው የገመቱ ብዙዎች ነበሩ። ይሁንና ይህ ግምት 

በተለያዩ አለመግባባቶች አሊያም ለጊዜው ግልፅ ባልሆኑ ምክንያቶች ሳቢያ በየጊዜው 

ተግዳሮቶች እየገጠሙት ነው።  

በአሁኑ ወቅት በሁለቱ ወገኖች መካከል የተካሄደው ግጭት እንዲጠናቀቅ የኢትዮጵያ 

መንግስት ከፍተኛ ትኩረት ሰጥቶ በመስራት ያለበት ይመስለኛል። ምንም እነኳን በዚያች 

ሀገር ውስጥ ያለው ፖለቲካዊ ችግር መፈታት ያለበት በዚያች ሀገር ህዝብ ቢሆንም፤ ቀደም 

ሲል በጠቀስኳቸው የሀገራችን የሰላም ፅኑ አራማጅነት እንዲሁም ጎረቤቶቻችን ሰላም ሲሆኑ 

እኛም የምናገኘው ትሩፋት ከመኖሩ አኳያ ኢትዮጵያ ከደቡብ ሱዳን ወዳጆች ጋር በመሆን 

የበኩሏን ጥረት አጠናክራ መቀጠል ያለባት ይመስለኛል። ምክንያቱም በደቡብ ሱዳን 
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የሚፈጠሩ ግጭቶች በዋናነት በሀገሪቱ ዜጎች ላይ ለከፍተኛ አደጋ የሚጋርጡ ቢሆኑም፤ 

በአካባቢውና በሀገራችን ሰላምና ልማት ላይ ያለው አሉታዊ ጫና ‘ቀላል ነው’ ተብሎ 

ሊታለፍ ስለማይችል ነው።  

ያም ሆነ ይህ ግን በእኔ እምነት በአህጉራችንና በአካባቢያችን ሰላም እንዲሰፍን የበኩሉን 

ድርሻ በመወጣት ላይ የሚገኘው የኢፌዴሪ መንግስት፤ በጎረቤት ሀገር ደቡብ ሱዳን 

የተቀሰቀሰውን ቀውስ የማርገብ ጥረት አበረታች ውጤት እንደሚያስመዘግብ የሚያጠራጥር 

አይሆንም፡፡ ምክንያቱም የሀገራችን ሰላምና ልማት ለአካባቢያችን ዕድገት ድርሻ እንዳለው 

ሁሉ፤ የአካባቢያችን ሰላምና ልማትም ለሀገራችን ዕድገት መፋጠን የሚያበረክተው ቀናዒ 

አስተዋጽኦ የላቀ መሆኑንን በፅናት ስለሚያምን ነው። 

ከዚህ መሰረታዊ ዕውነታ በመነሳትም ሀገራችን ከተመድና ከኢጋድ በቀረበላት ጥያቄ 

መሰረት የሰላም አስከባሪ ኃይል ወደ ስፍራው ልካለች። የኢፌዴሪ መከላከያ ሚኒስትር 

አቶ ሲራጅ ፈጌሳ በቅርቡ የሀገራችንን የሰላም ማስከበር እንቅስቃሴ አስመልክተው ለህዝብ 

ተወካዮች ምክር ቤት እንደገለፁት፤ እ.ኤ.አ. በ2013 በደቡብ ሱዳን መንግስት ውስጥ 

በተፈጠረ የእርስ በርስ ልዩነት ሳቢያ ወደ ግጭት ሲገቡ የተባበሩት መንግስታት ድርጅትና 

ኢጋድ የሰላም አስከባሪ ኃይል እንዲሰማራ ሲወስኑ ከተመረጡ አፍሪካ ሀገሮች አንዷ 

ኢትዮጵያ ናት። ሀገራችን በዚህ የሰላም ማስከበር ተልዕኮ የኮንቲንጀንት ኃይል እና ስታፍ 

መኮንኖች የሰላም አስከባሪ ኃይል ከማሰማራቷም በተጨማሪም የተልዕኮው የኃይል አዛዥ 

ኃላፊነት እንደተሰጣትም ሚኒስትሩ ተናግረዋል።  

በዚህ ተልዕኮ በጥቅሉ አንድ ሺህ 250 የሚሆኑ የሰላም አስከባሪ ኃይልና የስታፍ መኮንኖች 

መሰማራታቸውን የገለፁት አቶ ሲራጅ፤ ሰራዉታችን ባደረገው ጥረት በሁለቱ ተቀናቃኞች 

መካከል በሚደረገው ግጭት ሳቢያ እየተከሰተ የነበረውን የህዝብ እልቂት ማስቆም ተችሏል። 

ሀገራችን ጉዳዩ በሰላማዊ መንገድ ሊፈታ ይገባዋል ብላ የያዘችው አቋምም ተግባራዊ 

እንዲሆን አግዟል። “የውስጥ ተፈናቃዩች ህዝቦች” (IDP’s) በመባል የሚታወቁትና ከሀገሪቱ 

የተለያዩ አካባቢዎች የተፈናቀሉ ዜጎች በሠላም አስከባሪው ጉያ ውስጥ እንዲጠለሉ 

ከመደረጉም በላይ፣ ተመልሰው ወደ አካባቢያቸው ሄደው እንዲቋቋሙ ተደርጓል።  

በአጠቃላይ እነዚህና ሌሎች የሰላም አስከባሪው ተግባራት የደቡብ ሱዳን ህዝብ ተነፃፃሪ 

የሰላም አየር እንዲተነፍስ ያደረጉ ናቸው ማለት ይቻላል። ይሁንና የዚያች ሀገር ችግር 
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ሁኔታዎችን እየጠበቀ በግጭት መልክ በየጊዜው መፈንዳቱ የሚደረጉ ጥረቶችን ዋጋ 

የሚያሳጡት ሊሆኑ አይችሉም። ለዚህም ይመስለኛል ኢጋድ ግጭቱን አስመልክቶ ሰሞኑን 

በሰጠው መግለጫ ላይ በዚያች ሀገር የተሰማራው የሰላም አስከባሪ ሰራዊት ይህን መሰሉ 

ግጭት መከላከል የሚያስችል ቁመና ሊኖረው እንደሚገባ የገለፀው። እርግጥም በደቡብ 

ሱዳን በሁለቱ ተቀናቃኞች አማካኝነት በየጊዜው ለሚፈጠሩ ግጭቶች መፍትሔ የሚሆኑ 

ዘላቂ ሃሳቦች በኢጋድና በዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ተጠንተው ገቢራዊ መሆን ያለባቸው 

ይመስለኛል። ይህ ሲሆንም ያቺ ሀገር አሁን እያስተዋልናት ካለነው በሰላምና በግጭት 

መካከል የመገኘት ችግሯን መቅረፍ ይቻላል።  


