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በጋምቤላ በሙርሊ ጎሳዎች ወራሪነት  የተፈጸመው ድርጊት በሀገራችን ታይቶም ተሰምቶም አይታወቅም፡፡ 208 ሰው 

ገድለው 108 ህጻናትና ሴቶችን 2000 የቀንድ ከብቶችን ይዘው በመሰወር ወደ ደቡብ ሱዳን ገብተዋል፡፡ ሙርሊዎች 

በከብት አርቢነትና ከቦታ ቦታ በመዘዋወር የሚኖሩ ናቸው፡፡ እነዚህ ታጣቂዎች የወሰዱዋቸውን ህጻናትና ሴቶች 

እንዲመልሱ ለማድረግ የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ከደቡብ ሱዳን መንግስት ባገኘው ስምምነት መሰረት በደቡብ 

ሱዳን መሬት ውስጥ ገብቶ ሲንቀሳቀስ ቆይቶአል፡፡ 

ጥቃት አድራሾቾ  ያሉበትንም ቦታ ለይቶና ከብቦ ሲያበቃ ጉዳዩን በሀይል እርምጃ ከመፍታት ይልቅ በሰላማዊ መንገድ 

በድርድርና በሽምግልና ለመፍታት ጥረት ሲያደርግ ነበር፡፡ ምክንያቱም እነዚህ የሙርሊ ጎሳዎች እጅግ ጥንታዊ የሆነ 

ኑሮ የሚኖሩ አርብቶ አደሮች ሲሆኑ፤ የውሀ እጥረትና ድርቅ ሲያጋጥማቸው ወደራቀ ቦታ እየሄዱ ከብት በመዝረፍ፤ 

ሴቶችና ህጻናትን አስገድዶ በመውሰድ ለዘመናት የኖሩ መሆናቸው ይታወቃል፡፡ 

ሙርሊዎች ምንም አይነት ዘመናዊ ስልጣኔን አያውቁም፡፡ መብራት፤ የጤና አገልግሎት፤ ትምህርት ቤት፤ ሌላውንም 

የማያውቁ ተፈጥሮ በለገሰቻቸው ብቻ ኋላቀር ህይወት የሚመሩ በመሆኑ ከእነዚህ ሰዎች ጋር ውጊያ ውስጥ መግባቱ 

ምንም አይነት ትርጉም የለውም፡፡ ምን እንደመጣባቸው እንኳን በቅጡ ሊረዱ አይችሉም፡፡ 

አንድ ዘመናዊ ሰራዊት ምን እንደሆነ፤ ምንስ የማድረግ አቅም እንዳለው ጭርሱንም አያውቁም፡፡ በመሆኑም በነዚህ 

የማህበረሰብ ክፍሎች የተወሰዱትን ህጻናትና ሴቶች በሰላም ለማስመለስ በጎሳ አለቆች አማካኝነት የተደረገው ድርድር 

ተገቢም የሚደገፍም፤ የህዝቡንም ማንነትና ህይወት በአግባቡ ከመረዳት የመነጨ በመሆኑ ሊደነቅ ይገባዋል፡፡ የሀይል 

እርምጃ ለመውሰድ ቢሞከር ኖሮ ምናልባትም የተወሰዱትን ዜጎች መልሶ ለማግኘት የሚቻል አይሆንም ነበር፡፡ 

በድርድሩ የጎሳ አለቆቹ በጉዳዩ ገብተውበት 32ቱን  ህጻናት ከታገቱበት በማስለቀቃቸው፤   ከፒቦር ግዛት ወደ ጁባ 

እንደሚገቡ፤ ቀጥሎም ወደ ኢትዮጵያ እንደሚሄዱ የደቡብ ሱዳን ባለስልጣናት ለዜና ምንጮች ገልጸዋል፡፡  

መልካሙ ዜና የተወሰዱት ዜጎቻችን ያለአንዳች ጉዳት መገኘታቸውና ያለአንዳች ግጭትም በሰላም  መመለሳቸው ሲሆን፤ 

ሌሎቹም በሰላም ሊገኙ እንደሚችሉ ያለውን ተስፋ አመላካች ነው፡፡ በእርግጥ ቀሪዎቹ እንዴትና በምን ሁኔታ ውስጥ 

እንደሚገኙ በግምት መናገር አይቻልም፡፡ ሁኔታውን ይፋ የሚያደርጉ መንግስታዊ መግለጫዎችን መጠበቁ ተገቢ ነው፡፡ 

ከዚህ በመለስ ደግሞ ከታገቱት ጋር ተያያዥነት በሌለው ሁኔታ እዚያው ጋምቤላ የተፈጠረው አሳዛኝ ድርጊት ያልተጠበቀ 

ቢሆንም በተወሰደው እርምጃ ሁኔታውን መቆጣጠር ተችሏል፡፡ 

ወደ 280 ሺህ የደቡብ ሱዳን ስደተኞችን ያስጠለለቸው ኢትዮጵያ በገዛ ምድሯ ዜጎቿ በስደተኞች  ተገድለዋል፡፡ይህ 

አይነቱ ክስተት በሌሎችም ሀገራት በስደት በገቡ ሰዎች አማካኝነት ይፈጠራል፡፡ ትልቁ ነጥብ ሁኔታውን ቀድሞ መቆጣጠር 

መቻሉ ነው፡፡ አስቀድሞ መከላከል አለመቻሉ የፈጠረው ግዙፍ ክፍተት በአካባቢው ባሉ ሀላፊዎች ላይ ተጠያቂነትን 

እንደሚያስከትል መታወቅ አለበት፡፡ 

ከጋምቤላ የተገኙ መረጃዎች እንደሚያመለክቱት፤ አንድ ኢትዮጵያዊ ሾፌር መኪና እየነዳ  በአጋጣሚ አንድ የስደተኞቹን 

ህጻን ገድሏል በሚል መነሻ፤ ለበቀል የተነሳሱት ስደተኞች 12 ኢትዮጵያውያንን ገድለዋል፡፡ይህንን ፈጸሙ የተባሉትም 



ወደ 40 የሚጠጉ ተጠርጣሪዎች በቁጥጥር ስር ውለዋል፡፡ በማስረጃ በተደገፈ መንገድ ሁኔታው ተጣርቶ ሲያበቃ 

የፍርድ ቤቱ ውሳኔ ለህዝብ ይፋ እንደሚሆን ይጠበቃል፡፡ 

ስደተኞቹ በፈጸሙት በዚህ አስነዋሪ ድርጊት በችግራቸው ወቅት በሰላምና በፍቅር የተቀበለቻቸውን አገርና ሕዝብ ማሳዘን 

አይገባቸውም ነበር፡፡ ከተለያዩ ወገኖች በሚሰነዘሩ አስተያየቶችም እንዴት ህግና ስርአት፤ መንግስትም ባለበት አገር ይሄን 

አይነቱን ድርጊት ከለላ የተሰጣቸው ስደተኞች በዜጎች ላይ ይፈጽማሉ? ሲባል ይደመጣል፡፡ 

ከደቡብ ሱዳን የእርስ በእርሱን ጦርነት ሸሽተው ወደ ኢትዮጵያ የገቡት ¾ የሚሆኑት ስደተኞች ምንም አይነት 

ትምህርትና ስልጣኔ የሚባል ነገር የሌላቸው፤ በጫካ ኑሮ ፍራፍሬ በመብላትና በአርብቶ አደርነት ከቦታ ቦታ እየተዘዋወሩ 

ይኖሩ የነበሩ ናቸው፡፡ ከዚህ አንጻር ድርጊታቸው  የጎደለው፤ በጭካኔና በአረመኔነት የተሞላ መሆኑ እራሳቸውን ጨምሮ 

ለአንዳንድ ወገኖች ላይገርም ይችላል፤ ይሁን እንጂ ድርጊቱ በተጠለሉበት ምድርና በአጉራሾቻቸው ላይ መሆኑ 

ኢሰብአዊነቱን ያጎላዋል፡፡ 

ቀድሞ ነገር፤ ስደተኞቹ የጣሱት መጠለያ የሰጠቻቸውን የኢትዮጵያን ህግና ስርአት ነው፡፡ ታዲያ ነገ በሌላ አጋጣሚ 

ተመሳሳይ ድርጊት እንደማይፈጽሙ ምንም አይነት ዋስትና የለም፡፡ይሁን እንጂ፤ ይህ የአሁኑ ትልቅ ትምህርት የተገኘበት 

በመሆኑ ነገም ሆነ ሌላ ጊዜ ድርጊቱ እንዳይፈጠር መንግስት ክፍተቶቹን በመሙላት ቀዳዳዎቹን መድፈን ይጠበቅበታል፡፡ 

ምክንያቱም መንግስት ይህንን ያህል ቁጥር ያለው ሕዝብ በስደተኝነት ተቀብሎ በሰላም እንዲኖሩ ሲፈቅድ፤ በአካባቢው 

ከፍተኛ ጥበቃ የማድረግ ግዴታም ሀላፊነትም ነበረበትና ነው፡፡ ክፍተቱ እንዴት ሊፈጠር ቻለ? እንዴት በአካባቢው 

ያለው ኃይልስ እንዴት ተዘናጋ? የሚለው ነጥብ ለወደፊቱ ሊታሰብበት ይገባል፡፡ 

የአሁኑ ድርጊት የሚናገረው ስደተኞቹ በዜጎች ላይ ጥቃት ሲፈጽሙ በአካባቢው ጥበቃ ቢኖር ኖሮ ሊከላከል ወይንም 

ጥፋቱን ሊቀንስ ይችል ነበር የሚለውን ነው፡፡ ስለዚህም ተገቢ ትኩረትና ጥንቃቄ ሊደረግበት ይገባል፡፡ የትም አገር ላይ 

በስደት የገቡ ሰዎች በተለያዩ አጋጣሚዎች መጠነኛ ረብሻ ወይም ሁከት ሲያስነሱ፤ በዚያም ጥፋት ሲፈጽሙ ይታያሉ፡፡ 

ወዲያው ግነ ሁኔታው በጸጥታ አስከባሪዎች ቁጥጥር ስር ይውላል፡፡  

280 ሺህ የሚደርስ የደቡብ ሱዳን ስደተኛ በጋምቤላ መከማቸቱ ለሀገሪቱም በአካባቢው ባለው ተጨባጭ ሁኔታ ትልቅ 

የደህንነት ስጋት ነው፡፡ በደቡብ ሱዳን ያለው የውስጥ ችግራቸውን መፍታት እንዲችሉ ኢትየጵያ የዲፕሎማቲክ እገዛዋን 

አጠናክራ መቀጠል አለባት፡፡ በሽምግልናውና በአደራዳሪነቱ የተጫወተችው ሚና የላቀ እንደመሆኑ መጠን አሁንም 

የተረጋገጠ ሰላም አግኝተው ወደሀገራቸው በሰላም እንዲመለሱ ማድረግ ቅድሚያ ትኩረት ሊሰጠው የሚገባው ጉዳይ 

ነው፡፡  

አደጋውን በተመለከተ ከኢትዮጵያ ጠ/ሚ/ር የተሰጠው መግለጫ የደቡብ ሱዳን መንግስትም ሆነ አማጽያኑ እንደሌሉበት 

ያረጋግጣል፡፡ በሌላ በኩል የተለያዩ መወነጃጀሎች እየተሰሙ ሲሆን፤ ድርጊቱን በበላይነት የመሩትና ያደራጁት በደቡብ 

ሱዳን ያሉ ወገኖች መኖራቸውን አንዳንድ መረጃዎች እየጠቆሙ ነው፡፡ ይህንን አለም አቀፍ ሚዲያዎችም ዘግበውታል፡፡ 

እናም  ጉዳዩን በሰላማዊ መንገድ በድርድር ለመፍታት የተጀመረው አካሄድ እንዳለ ሆኖ፤ ለምን ይህ ድርጊት ተፈጸመ? 

እነማንስ መሩት? ከጀርባ ያሉትስ ሀይሎች እነማናቸው?  ምን መልእክት ነው ለማስተላለፍ የፈለጉት? የሚሉት ነጥቦች 

በጥልቀት መፈተሸ ይገባቸዋል፡፡ ምክንያቱም የሙሊር ጎሳዎች ብቻ ሳይሆኑ ሌሎችም ተሳታፊ እንዳሉበት ጥቂት 

በአካባቢው የነበሩ እማኞች ጠቁመዋልና፡፡ 

በመሰረቱ የቅርቡን ወረራቸውን ከሌላው ግዜ የተለየ ከሚያደርጉት ነጥቦች መካከል ጥቃቱን ለመፈጸም የመረጡበት 

ሰአት ሊነጋጋ ሲል መሆኑ፤ በአካባቢው ጥበቃና በቂ ሀይል እንደሌለ መረጃ መሰብሰባቸው፤ ሌላ ሀይል እሰኪደርስ 



ድረስም በ13 ቀበሌዎች ላይ ጥቃትና ዘረፋ ፈጽመን ርቀን መሄድ እንችላለን ብለው ማቀዳቸው ሲሆን፤ ይህም 

አጠቃላይ እንቅስቃሴው ወታደራዊ እውቀት ባላቸው ሰዎች የተቀነባበረ ይሆን እንዴ የሚል ጥርጣሬን ያጭራል፡፡  

በሌላ በኩል የአገሩና የድንበሩ ጠባቂ ጥንትም ህዝብ ነው፡፡ ጥቃት ሲመጣም መከላከያ ከመድረሱ በፊት አስቀድሞ 

እየተከላከለ የሚቆየው ህዝብ ነው፤ ከሚለው መሰረታዊ ነጥብ ስንነሳ በጋምቤላ የተፈጸመው አሳዛኝና ዘግናኝ ድርጊት 

ከውስጥ አጋዥና ተባባሪ ክፍል ነበረው ብሎ ለማለትም ያስገድዳል፡፡ እናም እንደግለሰብ ሲታሰብ፤ በዚህ ድርጊት 

ተባባሪዎች፤ መንገድ መሪዎች፤ መረጃ አቀባዮች ወዘተ. በትክክል ከመሀል ነበሩ ማለት ነው ያሰኛል፡፡ እነማን ናቸው? 

የሚለውን መለየት ግን የመንግስት ሀላፊነት ነው የሚሆነው፡፡ መጠራጠሩ ግን ተገቢ ነው፡፡ 

በመጨረሻም የአትዮጵያ መንግሥት ያሳየው ትዕግስት፤ ጉዳዩን ለመፍታት የወሰደው አማራጭ አርቆ አስተወይነቱን 

የሚያሳይ መሆኑ ሊሰመርበት ይገባል፡፡ የተጀመረው ድርድርም በቶሎ ተጠናቅቆ የታገቱ ዜጎች በሰላም ወደቀያቸው 

የሚመለሱበት ሁኔታም ይመቻቻል ተብሎም ይታመናል፡፡ ለተጎዱትም የሚደረገው ድጋፍም እንዲሁ፡፡ በቀጣይም ከፍተኛ 

ጥንቃቄ ማድረግ፤ ሁሉንም ወገን ማስተማርና ማሳወቅ፤ አካባቢያቸውን ማልማት የልማቱም ተጠቃሚ እንዲሆኑ ማድረግ 

የመንግስታቸውም  የመንግሥታችንም ትኩረት ሊሆን ይገባል፡፡ 

 


