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ዘመኑ የሰላም አማራጭን ብቻ የሚሻ  ነው 

ስሜነህ 

 05-06-16 

  

በጋምቤላ ክልል በሚገኙ ዜጎቻችን ላይ የደቡብ ሱዳን ታጣቂ ቡድን ባደረሰው ኢሰብአዊ ጥቃት 208 ሰዎች 

መሞታቸውን፣ 75 ሰዎች መቁሰላቸውን፣ 108 ህጻናት ታፍነው/ታግተው መወሰዳቸውንና ከነዚህም 

50ዎቹ መለቀቃቸው ይታወቃል። መንግስት እንደገለጸው የሞት በትር የበረታው በህጻናትና በሴቶች ላይ 

ሲሆን ጉዳቱን ያደረሰው ደግሞ ከመሬሌ ጎሳ\ደቡብ ሱዳን የተነሳው ከብት ዘራፊ ቡድን ነው። ጠ\ሚኒስትር 

ኃይለማሪያም ጥቃቱ በተፈጸመ በሶስተኛው ቀን በኢቢሲ ቴሌቪዥን ቀርበው በሰጡት መግለጫቸው ላይ 

“ከዚህ በፊት በተለምዶ ይሄ የመሬሌ ጎሳ የሚባል የጎሳ አባላት በተለያዩ ጊዜያት ወደ ጋምቤላ ክልል በመግባት 

በባህላዊ መንገድና በተለያዩ ኋላ ቀር አስተሳሰቦች ምክንያት በህጻናት፣ በከብቶች ዘረፋና ግድያ እየፈጸሙ 

መሄዳቸው ይታወቃል።“ 

  

ይህን ተከትሎም በርካታ አስያየቶች የተሰጡ ሲሆን የዚህ ጽሁፍ ማእከላዊ ጭብጥም ይህንኑ አስተያየት 

በተገቢ ምክንያት ማሄስ ነው። 

  

የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞከራሲያዊ አንድነት መድረክ (መድረክ) እና ሰማያዊ ፓርቲዎች   የሰጡትን 

መግለጫ  ስናስቀድም   “ዜጎቻችን ለዚህን ያህል ጥቃት የተዳረጉት ቀደም ሲል ጥቃት ሲፈጸምባቸው 

እንደቆየ እየታወቀ የኢህአዴግ መንግስት ግን ራሳቸውን የሚከላከሉበትን ትጥቅ በማስፈታቱ የመከላከያ 

መሳሪያ እንዳይኖራቸው በመደረጉና ባዶ እጃቸውን በቀሩበት ሁኔታ ለደህንነታቸው ተገቢው ጥበቃ 

ስላልተደረገላቸው  ነው ” ማለታቸውን እናገኛለን። 

  

ፓርቲዎቹ አያይዘውም “ቀደም ባሉት መንግስታት በየጠረፍ አካባቢዎች ይመደብ የነበረው ጠረፍ ጠባቂ 

ሀይል እንዳይኖር በመደረጉ የውጭ ሀገር ታጣቂዎች እንደፈለጉ ድንበር ጥሰው የሚገቡበትና ወገኖቻችን 

ጥቃት የሚደርሱበት ሁኔታ የተፈጠረ መሆኑንም ለመረዳት ችለናል”  ሲሉም በመግለጫቸው አመልክተዋል። 

  

  

አቶ ኃይለማሪያም ጥቃት ፈጻሚዎቹ ከደቡብ ሱዳን መንግስትም ሆነ ከተቃዋሚው የሪክ ማቻር ቡድን ውጭ 

መሆኑን በቴሌቪዥን መናገራቸውን እንዴት ያዩታል ተብለው ለተጠየቁት ጥያቄ ሲመልሱ “ዜጎቹ የእኔ ናቸው 

አይደሉም ወይም እኔን አይመለከተኝም ወንበዴዎች ናቸው ማለት የነበረበት የደቡብ ሱዳን መንግስት ነው። 

የእኛ መንግስት ትኩረቱ መሆን ያለበት በዜጎቻችን ላይ ስለደረሰው ጥፋት እንጂ ጥቃት ስላደረሰው ቡድን 
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ማንነት ላይ አልነበረም” ሲሉ ሲሉ በዘሃበሻ ድረ ገጽ ላይ አስተያየታቸውን የከተቡት ደግሞ ዶክተር በድሉ 

ዋቅጅራ የተባሉ ግለሰብ ናቸው።   

 

ዶክተር በድሉ አያይዘውም “አንድ ሉዓላዊ አገር ክልል ውስጥ ለሚፈጸም ጥፋት ጥቃት ያደረሰው አገር 

መንግስት ተጠያቂ መሆኑ ግልጽ ነው። ጥቃቱን ያደረሰው ቡድን አባላት ሱዳናዊ በመሆናቸው የደቡብ ሱዳን 

መንግስት ለጥፋቱ ተጠያቂ ነው”  በማለትም አስተያየታቸውን አስፍረዋል ። ዶክተር በድሉ “ሌላው አሳዛኙ 

ነገር እኮ እስካሁኑ ሰዓት ድረስ (ቃለ ምልልሱን ያደረግነው ትናንት ማክሰኞ ረፋዱ ላይ ነው) የደቡብ ሱዳን 

መንግስት ኦፊሻላዊ መግለጫ አልሰጠም። ለዚህ ደግሞ የኢትዮጵያ መንግስት ማብራሪያ መጠየቅ ነበረበት። 

ሌላው ቀርቶ ሀዘናቸውን እንኳን አልገለጹም። ይህ የሚያመለክተው ለኢትዮጵያ ያላቸውን ንቀት ነው። ይህ 

ደግሞ እንደ ሀገር ውድቀት ነው” ሲሉም በአስተያየታቸው አክለዋል።  

  

የኢትዮጵያዊያን ዴሞክራቲክ ፓርቲ (ኢዴፓ) የቀድሞው ሊቀመንበር አቶ ሙሼ ሰሙ በበኩላቸው “ክቡር 

የሆነው የሰው ልጅ ህይወት በዚህ መልኩ ማለፉ እንደ ሀገርም ሆነ እንደ ዜጋ እጅግ አሳዛኝ ነው” ሲሉ 

ለሰንደቅ ጋዝጣ ተናግረው።  “የደረሰው ጉዳት መጠኑ በገለልተኛ አካል ተጣርቶ ባይቀርብም የደረሰውን 

ጉዳት ስመለከት ግን ቦኮሃራም ናይጄሪያ ላይ ካደረሰው በምንም የሚተናነስ ሆኖ አላገኘሁትም” ይላሉ። 

  

የደቡብ ሱዳን መንግስት በጉዳዩ ላይ ምንም አይነት ኦፊሻላዊ መግለጫ አለመስጠቱን እንዴት ያዩታል 

ተብለው የተጠየቁት አቶ ሙሼ “በመጀመሪያ የኢትዮጵያ መንግስት ጉዳዩን የያዘበትን መንገድ ማየት 

ይኖርብናል። የኢትዮጵያ መንግስት ጥቃቱን የተመለከተው ቀለል አድርጎ እና ምንም እንዳልተፈጠረ አድርጎ 

ነው። ስለዚህ የአገሪቱ መንግስት ቀለል አድርጎ በተመለከተው ጉዳይ ላይ የደቡብ ሱዳን መንግስት ከመሬት 

ተነስቶ ኃላፊነቱን በመውሰድ መግለጫ ሊሰጥ አይችልም። ከደቡብ ሱዳን የምንጠብቀው መግለጫ ከእኛ 

መንግስት በሚመነጭ አቋም ላይ ተነስተን ነው” ብለዋል። ልሎቹንም ስንመለከታቸው በአብዛኛው የዚህ 

ተመሳሳይ ናቸው።  

  

ድህነት ዋነኛ ጠላቷ የሆነችውን ይህች ሃገር ማንም ይምራት ማንም፤ የትኛውም አይነት ርዕዮተ 

ዓለም የሚከተል ፓርቲ ይግዛት፤ ሊበራል፤ ይሁን ሶሻል፤ አልያም አብዮታዊ ዴሞክራሲያዊ ከውጭ 

ሃገራት ጋር ለሚኖረን ግንኙነት መነሻው ከራሳችን ኢኮኖሚያዊ የልማት አጀንዳ፣ ከአካባቢያችን 

ሠላምና መረጋጋት በአጭሩ ከልማታችን እና ከደህንነታችን መሠረታዊ አገራዊ ጥቅም አኳያ መሆኑ 

አያጠራጥርም፡፡ ከዚህ አንፃር ከጐረቤት ሃገራት ጋር የሚኖረን ግንኙነት የተመሠረተውም በዚሁ ልክ 

እና አግባብ መሆኑ ሊሰመርበት ይገባል ፡፡ 
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ከደቡብ ሱዳን ጋር ተያይዞ ከሠሞኑ የተፈጸመውን እገታና ጥቃት በተመለከተም ጉዳዩን ማስተናገድ 

የሚገባን ከላይ በተመለከተው መልኩ በተሠጡት እና እየተሠጡ በሚገኙት አስተያየቶች ልክ ሳይሆን 

የአስተያየቶቹ ባለቤቶችም ሃገር የመምራት እድሉ ቢኖራቸው ከዚሁና ከላይ በተመለከተው ሃገራዊ 

ልማታችን እና ደህንነታችን አኳያ  መሆኑ ሊታወቅ ይገባል፡፡ 

ኢትዮጵያ የሠሜኑም ግንጣይ ነችና ከደቡብ ሱዳንም ጋር ሆነ ከሌሎች ጐረቤት ሃገራት ጋር ሊመጡ 

ለሚችሉ ስጋቶች የተጋለጠች ሆና መቆየቷና ከዚህ ጋር ተያይዞም ሱዳንን እና ሌሎች ጐረቤት 

ሃገራትን በጥርጣሬ ስትመለከት መቆየቷ ይታወቃል፡፡ 

ያም ሆኖ ግን በብዙ ኢትዮጵያውያን ዘንድ ስለግንኙነቱ ያለው አመለካከት የተዛባና ጥርጣሬ 

የተቀላቀለበት መሆኑ ልንከተል ከሚገባን ከልማታችን እና ደህንነታችንን መሠረት ያደረገ ግንኙነት 

ጋር  የሚጋጭ እና የተጣረሠ ነው፡፡ ከሠሞኑ የተፈጸመውን ጥቃትና አፈጻጸም በተመለከተ 

የተሠነዘሩት ከላይ የተመለከቱ እይታዎች ምንጭም ይህና የተዛባው መንገድ ነው፡፡ 

ከደቡብ ሱዳንም ጋር ሆነ ከሠሜኗ ጋር የሚኖረን እና ሊኖረን የሚገባው ግንኙነት የትንኮሣ እና 

የቂም በቀል ሳይሆን የልማትና የዴሞክራሲ አጀንዳችንን እውን ከማድረግ መነሣት ያለበት መሆኑ 

ለድርድር መቅረብ የለበትም፡፡ የሠሞኑን ጥቃትና አፈናም በፍለጠው ቁረጠው ሣይሆን ከዚሁና 

ከረዠም ጊዜ ትልማችን አኳያ ማስተናገድ የሚገባን መሆኑ ከሠከነ እና ዴሞክራሲያዊ ከሆነ ስርዓተ 

መንግስት የሚጠበቅ ነው፡፡ 

በፍለጠው ቁረጠው ምናልባት ጊዜያዊ ድል ልናገኝ እና በጀብደኝነት ስሜት ልንወጠር እንችል 

ካለሆነ ዘንድ በዘላቂነት የምናመጣው ፋይዳ  ስለማይኖር ከዚህ ይልቅ መነሻ ባደረግነው የግንኙነት 

መሠረት ታግዘን ውስጣችንን ማጠናከር ብንችል በሃይማኖትም ሆነ በሌላ ሠበብ በሃገራችን ላይ 

የሚቃጡ እና እየተቃጡ የሚገኙ ጥቃቶችን የሚያስተናግድ ሁኔታ ስለማይኖር ስጋቱ በመሠረቱ 

የሚወገድ መሆኑም ሊታወቅ ይገባል፡፡ 

ሌላውና ከላይ የተመከቱ ሠሞንኛ አፈናና ጥቃትን መሠረት ያደረጉ አስተያየቶች ፋይዳ ቢስ 

የሚያደርጋቸው በሱዳን ውስጥ ያለውን አክራሪነት እና ፀረ ዴሞክራሲ ራስዋን ሱዳንን ሊበትን እና 

ለመገነጣጠል የዳረጋት መሆኑን ታሣቢ ያላደረገ እይታ መሆኑ ነው፡፡ 

በአባይ ውሃ አጠቃቀም ፤ በወደብ አገልግሎት በሁለቱ ሃገሮች መካከል ጠንካራ የኢኮኖሚ ትስስር 

ለመፍጠር የሚያስችል የመሠረት ልማት ትስስር ወዘተረፈዎችንም ታሣቢ ማድረጉ ዘላቂነት ላለው 

መፍትሄ የሚበጅ መሆኑን ማስመር ያስፈልጋል፡፡ 

ከዚህ አንፃር ከሠሞኑ  በሃገራችን ዜጐች ላይ የደፈጣ ጥቃት እና አፈና ባደረሱ ሃይሎች ላይ 

እየወሠድን የሚገኘው እርምጃና የመከላከያው ሃይል ሚና ሊመዘን የሚገባው በዚሁና ከላይ 
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በተመለከተው አግባብ ስለሆነ ድርድሩም ሆነ ከድርድር ባሻገር የሚገኙ ዲፕሎማሲያዊ ጥረቶች 

በሙሉ መታየት ያለባቸው እንደ አንድ የመከላከል አቅም እንጂ ከማነስ እና ከአቅም መፈርጠም 

እና አለመፈርጠም ጋር ሊሆን አይገባም፡፡ 

ከሠሞኑ ደቡብ ሱዳን አደረገችው እንጂ ከዚህ በቀደምም ሌሎች የጐረቤት ሃገራትም የሞከሩት እና 

የከሸፉ ብዙ የጠብ አጫሪነት ተግባራት መኖራቸውን ማስታወስም ቀጥሎም የሚመጣ መሆኑን 

ያስገነዝበናል ፤እና ዋናው ትኩረት ዘላቂነት ላለው እና ከሃገራችን መሠረታዊ የኢኮኖሚና ደህንነት 

አኳያ ለሚመጣ መፍትሄ ሊሆን ይገባዋል፡፡ ደቡብ ሱዳንን ጨምሮ ሞክረው ከከሸፈባቸው እና ስጋት 

መሆናቸው ከሚያጣራጥሩት የጐረቤት ሃገራት ጋር የፍቅርም ሆነ የጠብ ግንኙነት የነበረን መሆኑን 

ማስታወስና የሃገሮቹንም ፋይዳ በምንተነትንበት ወቅት ከስሜት መጽዳት የሚያስፈልገን መሆኑ 

አያጠያይቅም፡፡ አልያ አደጋው ከፍተኛ ነው፡፡ አሁን እየሆነ ያለው እና ሠሞንኛውን ጥቃት 

በተመለከተ እየተሠጠ የሚገኘው ሃሣብ በሉት አስተያየት በአንድ በኩል አገሮቹ ከልማታችን እና 

በዴሞክራሲያዊ ስርአት ግንባታ ትግላችን ላይ ያላቸውን በጐም ሆነ አሉታዊ ተጽእኖ በተለያዩ 

ምክንያቶች (ከላይ ከተመለከቱት አንፃር ደግሞም ስለተቃውሞ ፖለቲላ ፍጆታ ሲባል ብቻ) አጋኖ 

የማየት፤ በሌላ ቢኩል ደግሞ ፋይዳቸውን አሣንሶ የሚመለከቱ ናቸው፡፡ 

ስለሆነም ጉዳዩን ከነዚህ ስሜቶች በመጽዳት ማየትና ይልቁንም ከመሠረታዊ የሃገራችን ልማትና 

ዘላቂነት ያለው ደህንነት አኳያ የሚመዝን መፍትሄ እንጂ የፍለጠው ቁረጠው አካሄድ የክፍለ ዘመኑ 

ፖለቲካም የማይመጥነው ኋላቀር እና ደካማ አስተሣሠብ ነው የሚሆነው፡፡ 

 


