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አጓጊ እና እውን መሆን የጀመረ ሐገራዊ ራዕይ የያዘ ህዝብ፤ የመደፈር ስሜት ሊፈጥር በሚችል በደል ተገፋፍቶ 

ከስትራተጂያዊ ግብ ላለመናጠብ ይጠነቀቃል፡፡ ቆዳውን አደንድኖ በደሉን ታግሶ ለማለፍ ይወስን ይሆናል እንጂ ዘሎ ዘራፍ 

አይልም፡፡ ‹‹በኪሱ አምስት የሌለው፤ በሽፍቶች ዋሻ ይንጎራደዳል›› ይላሉ፡፡ ሀኖም ወደ ብልጽግና የሚያደርስ ትልቅ ራዕይ 

ይዞ በጊዜ የለኝም መንፈስ ከግቡ መለድረስ የሚገሰግስ ህዝብ፤ በኪሱ አምስት የሌለው መንገደኛ አይደለም፡፡ ስለዚህ ራዕዩን 

ሊሰርቁ ያደፈጡ ሽፍቶች በተደበቁበት ዋሻ መንጎራደድ አይፈልግም፡፡  

ሩቅ አስባ ሩቅ ለማደር የምትጓዝ ሐገር፤ ሊባክን የሚችል ሐብት እና ጊዜ አይኖራትም፡፡ ጉዞው በዘመነ - ግሎባላይዜሽን 

የሚደረግ የህዳሴ ጉዞ መሆኑን ስለምትገነዘብ፤ ለግቡ መሳካት ምቹ ከባቢያዊ ሁኔታ ለመፍጠር ጥረት ታደርጋለች እንጂ 

በስሜት ግፊት ውጫዊ ሁኔታው እንዲበላሽ አታደርግም፡፡ አንዳንዴ እንዳላዩ ለማለፍ የሚያስቸግር ሐገራዊ ክብርን የሚነካ 

ችግርን ጭምር በትዕግስት ለመሻገር መጨከን ያስፈልግ ይሆናል፡፡  

የኢትዮጵያ መንግስት፤ ሐገራዊ ውርደት የሚያሸክመን እና ለውጭ ጥቃትም በቀላሉ ተጋላጭ የሚያደርገን ድህነት መሆኑን 

ያምናል፡፡ ‹‹ዋነኛ ጠላቴ ድህነት ነው›› ብሎ የተነሳ ህዝብ በቀላሉ ወደ ግጭት ላለመግባት አብዝቶ ይጠነቀቃል፡፡ ‹‹ከድህነት 

በፍጥነት የመውጣት ጉዳይ የህልውና ጉዳይ ነው›› ብሎ የሚያስብ መንግስት፤ ‹‹በጊዜ የለኝም›› መንፈስ ተነስቶ የህዳሴ ጉዞ 

የጀመረ ሐገር፤ ጊዜውን፣ ሐብቱን እና ጉልበቱን ባልረባ ነገር ከማባከን ይቆጠባል፡፡  

ስለዚህ ድህነትን ለማሸነፍ ትክክለኛ ፖሊሲ ታጥቆ የተነሳው መንግስት፤ ኢኮኖሚያዊ ትራንስፎርሜሽን የመፍጠር እና በቶሎ 

መካከለኛ ገቢ ካላቸው ሐገራት ጎራ የመቀላቀል ዕቅድ ይዞ እየተረባረበ ይገኛል፡፡ ለዚህ ግብ መሳካት ወሳኝ አስተዋጽዖ 

ያላቸው በርካታ ሜጋ ፕሮጀክቶችን እየተገበረ ነው፡፡ ስለዚህ ‹‹ሁሉም ወደ ጦር ግንባር›› ብሎ፤ የልማቱን ነገር እርግፍ 

አድርጎ ለጦርነት አይነሳም፡፡  

በቅርቡ ከደቡብ ሱዳንን የሙርሌ ጎሳ አባላት፤ በዜጎቻችን ላይ በፈጸሙት ጥቃት የተነሳ በማስተዋል ለመራመድ የወሰነው፤ 

በርካታ ሜጋ ፕሮጀክቶች ይዞ ከፍጻሜ ለማድረስ የሚረባረበው መንግስት፤ በኪሱ አምስት እንደ የሌለው ሰው በሽፍቶች 

ዋሻ አይንጎራደድም፡፡ ራዕዩን አያስነጥቅም፡፡ ይለቅስ በሰከነ እርምጃ ለስትራተጂካዊ ግቡ ፋይዳ ያለውን የሰላም ጎዳና 

ይከተላል፡፡ አሁን የምንመለከተው ሁኔታ የኢትዮጵያ መንግስት ችግሩን ለመፍታት የተከተለው አካሄድ ትክክለኛ መሆኑን 

የሚያረጋግጥ ነው፡፡   

በቅርቡ የሁለቱ ሐገራት ሽምግሌዎች ባደረጉት ውይይት ትልቅ ለውጤት ተገኝቷል፡፡ አሁን ታግተው ከተወሰዱት ህፃናት 

መካከል 63 ያህል ተመልሰዋል፡፡ እስካሁን ትኩረት የተሰጠው ህጻናቱን የማስመለሱ ጉዳይ መሆኑን የገለጹት የምዕራብ ዕዝ 



አዛዢ ከእንግዲህ የተዘረፉ ከብቶችን የማስመለሱ ጥረት እንደሚጀመር አስታውቀዋል፡፡ ይህ ውጤት የተገኘው በሰላማዊ 

ውይይት እና በትብብር በመስራት ነው፡፡  

የአሁኑ ክስተት ግልጽ እንዳደረገው፤ የኢትዮጵያ ሁኔታ ደቡብ ሱዳንን ይነካል፡፡ የደቡብ ሱዳን ሁኔታም ኢትዮጵያን 

ይነካል፡፡ የሁለቱ ሐገራት ህዝቦች የጋራ ነገር እንዳላቸው ብቻ ሳይሆን፤ ሰላማዊ ጉርብትናቸውን የሚረብሽ ነገር ሲከት 

በችግሩን በውይይት የመፍታት ትልቅ ልምድ ቀስመውበታል፡፡  

ለረጅም ዘመን የዘለቀው የደቡብ ሱዳን ህዝቡን ለሰላም እጦት፣ ለድህነት እና ስደት ከመዳረግ ባሻገር፤ የህዝቡን ነባር ባህል 

እየቀየረው መሆኑን እየተመለከትን ነው፡፡ ቀደም ሲል ያልነበረ ህጻናትን በከብት የመለወጥ ልማድ ተፈጥሯል፡፡ በሐገሪቱ 

ሰላም የማስፈን ጥረቱንም የተወሳሰበ ሁኔታ ውስጥ እያስገባው ነው፡፡  

በተለይ ከ1983 እስከ 1992 ዓ.ም ድረስ የተካሄደው የደቡብ - ለደቡብ ግጭት፤ በዲንካ እና በኑዌር ጎሳዎች ዘንድ በፍጥነት 

እየሰፋ የሄደ መፈራቀቅ ከማስከተሉ ባሻገር፤ በደቡብ ሱዳን ህዝብ ዘንድ ወታደራዊ መንፈስ እንዲጠናከር አድርጓል፡፡ በእርስ 

በእርሱ ጦርነት ዘመን፤ ሁለቱ ብሔረሰቦች ውጊያ በሚያካሂዱበት ጊዜ ያከብሯቸው የነበሩ የቆዩ ባህላዊ ደንቦችም እየተሻሩ 

ነው፡፡ በርካታ የኑዌር ወንዶች እና ሴቶች ‹‹ክዋኔያዊ›› (Performative) የጎሳ ማንነትን እየተዉ፤ ‹‹ደም ተከል›› 

(Primordialist) የማንነት ግንዛቤ መያዝ ጀምረዋል፡፡ ይህ በጦርነቱ ወቅት የተፈጠረ የአመለካከት ለውጥ ነው፡፡ የኑዌር 

- ዲንካን ጦርነት ያባባሰ እና የኑዌሮችን የስርዓተ ፆታ ግንዛቤ የቀየረ ነው፡፡ እንዲሁም፤ ቀደም ሲል የነበረውን የብሔረሰባዊ 

ማንነት ትርጉም እንዲለወጥ ያደረገ ነው፡፡  

አንድ ሰው ራሱን እንደ ኑዌር ከቆጠረ ኑዌር ይሆናል፡፡ ኑዌር ለመሆን ቋንቋውን መናገር፣ ከብቶችን መውደድ፣ በማኅበረሰቡ 

ውስጥ ተሳትፎ ማድረግ፣ ለሥነ ምግባር ተገዢ መሆን ይበቃ ነበር፡፡ ስለዚህ ኑዌርነት ክዋኔያዊ እንጂ ‹‹ደም›› አልነበረም፡፡ 

በአሁኑ ሰዓት አንድ ሰው ዲንካ የሚያሰኘው ከዲንካ መወለድ ብቻ ነው፡፡ ዲንካዎች እንዲህ ዓይነት ብያኔ የያዙት በ19ኛው 

ክፍለ ዘመን የሳለፉትን የህይወት ልምድ መነሻ አድርገው ነው፡፡ ጨርሶ ተውጠው እንዳይጠፉ በመስጋት የፈጠሩት ሥልት 

ነው፡፡ እንደ ዲንካ አስተሳሰብ፤ ዲንካ ይወለዳል እንጂ አይሰራም፡፡ ለኑዌሮች ደግሞ ኑዌር ሊወለድም ሊሰራም ይችላል፡፡ 

በኑዌሮች ዘንድ ኑዌርነት ሊሰጥ እና ሊገፈፍ የሚችል ማንነት ነው፡፡ ለኑዌርነት የሚያበቃ ባህርይ ይዞ መገኘት እና 

በማህበረሰቡ አባላት ተቀባይነት ማግኘት ኑዌር ለመሆን ያስችላል፡፡ ኑዌርነት Honorific title ነበር፡፡ 

ኑዌር እና ዲንካ የባህል፣ የጋብቻ እና የታሪክ ትስስር ያላቸው ህዝቦች ናቸው፡፡ ሁለቱም ብሔረሰቦች ምንጫቸውን 

ከተመሳሳይ አፈ ታሪክ በመነሳት ይተርካሉ፡፡ በጋብቻ ተቀላቅለዋል፡፡ አንድ የኑዌሮች ወገን በ19ኛው ክፍለ ዘመን መባቻ 

በነጭ አባይ ምዕራባዊ ዳርቻ ያለውን የጥንት መኖሪያ ምድሩን በመልቀቅ፤ የምሥራቅ አቅጣጫን ተከትሎ ከዲንካ እና 

አንዩዋክ ግዛት ገባ፡፡  በ19ኛው ክፍለ ዘመን መጨረሻ፤ ጥንታዊ አገራቸውን ለቅቀው የተሰደዱት ኑዌሮች፤ ከኢትዮጵያ 

ድንበር አካባቢ ደረሱ፡፡ በዚህ የተነሳ የኑዌሮች ግዛት በሦስት እጥፍ ሰፋ፡፡ በአካባቢው ያሉትን ዲንካዎች ማንነት እየዋጡ 

ኑዌር አደረጓቸው፡፡  

በአካባቢው ጥናት ያደረገ አንድ ምሁር እንዳለው በ1970ዎቹ ከኑዌር ቤተሰብ የተወለደ እና በኑዌር ቤተሰብ ውስጥ  ያደገ 

አንድ ኑዌር ዘግናኝ የመድፈር ሙከራ አድርጎ ሰፊውን ማህበረሰብ ያሳፈረ ድርጊት ፈጽሞ ነበር፡፡ ይህን ታሪክ የሰማ ኑዌር 

ሁሉ በደመነፍስ የሚሰጠው አስተያየት፤ ‹‹ኑዌርማ እንዲህ አያደርግም፡፡ ይህ ሰው ዲንካ መሆን አለበት›› የሚል ነበር፡፡ 



ቀደም ሲል ኑዌርነት ባህርይ ነበር፡፡ ሆኖም፤ በ1983 ዓ.ም SPLA ውስጥ ክፍፍል ከተፈጠረ በኋላ፤ ማንነት ከመወለድ እንጂ 

ከባህርይ ጋር መያያዙ ቀረ፡፡ ይህም መጥፎ ውጤት አስከተለ፡፡  

 

‹‹የደቡብ ሱዳን ነፃ አውጪ ጦር›› በአንጃ ከመሰነጣጠቁ ከ1983 ዓ.ም በፊት በነበሩት ዓመታት፤ በኑዌር እና በዲንካ 

ተዋጊዎች መካከል ግጭት ሲከሰት ሴቶችን፣ ህጻናትን እና አረጋውያንን ሆንብሎ የመግደል ተግባር  አልነበረም፡፡ ህጻናትን፣ 

ሴቶችን እና አረጋውያንን ሆነ ብሎ መግደል አስፀያፊ የፈሪ ተግባር ብቻ ሳይሆን፤ የመጨረሻው የሰው ልጆች የምግባር 

ጠባቂ የሆነውን ፈጣሪን ማስቀየም ወይም እርሱን መዳፈር ተደርጎ ይታሰብ ነበር፡፡ እንዲህ ያለ ተግባር ከተፈጸመ፤ ፈጣሪ 

ቁጣውን በአድራጊው እና/ወይም የእርሱ የቅርብ ቤተሰብ በሆነ ሰው ላይ ያወርዳል ተብሎ ይታሰብ ነበር፡፡ ሰውን ከመግደል 

ጋር ተያይዞ፤ በሁለቱም ብሔረሰብ አባላት ዘንድ በርካታ መንፈሳዊ እና ባህላዊ ገደቦች ነበሩ፡፡ ይህን ባህላዊ ማዕቀብ 

ተላልፎ ወንጀል የፈፀመ ሰውን በቶሎ ለመለየት እና የሟች ቤተሰብን ለመካስ የሚያስችል ባህላዊ ደንብም ነበር፡፡  

ኑዌር እና ዲንካ ግጭት ውስጥ ሲገቡ ቤት እና እህል የማቃጠል ተግባር አልነበረም፡፡ የጨዋታው ህግ የሚፈቅደው ከብት 

መዝረፍ ወይም ማረድ ነበር፡፡ ቀደም ሲል ሴቶች እና ህፃናት ታግተው የሚወሰዱበት አጋጣሚ ነበር፡፡ የተወሰዱት ሴቶች 

እና ህፃናት የቤተሰብ ሙሉ አባል ይደረጋሉ እንጂ እንደ ባርያ አይታዩም፡፡ አሁን በአንድ ብሔረሰብ አባላት ወይም በሁለት 

ብሔረሰቦች አባላት መካከል በሚደረጉ ጦርነቶች ውስጥ የምግባር ልጓም ሆነው ያገለግሉ የነበሩ ደንቦች እየተሸረሸሩ 

መሄዳቸው፤ በዲንካ እና በኑዌር ብሔረሰብ አባላት ህይወት ላይ የከፋ አደጋ እንዲጋረጥ አድርገዋል፡፡  

ቀደም ሲል፤ የኑዌርም ሆነ የዲንካ ተዋጊዎች በዕድሜ ያልገፋችን ሴት እና ህፃናትን አግተው ይወሰዳሉ እንጂ የሚገደሉበት 

አጋጣሚ ብዙ አልነበረም፡፡ ሆኖም ከ1983 እስከ 1992 ዓ.ም የታየው ሁኔታ የዚህ ተቃራኒ ሆነ፡፡ ያልታጠቁ ሴቶችን እና 

ህጻናትን ዒላማ የማድረግ ነገር ተለመደ፡፡  

በኑዌር እና በዲንካ ብሔረሰቦች ውስጥ የህጻናት እና የልጃገረዶች ማንነት እንደ ወንዶች ‹‹ግትር ያለ›› ባህርይ ያለው 

አልነበረም፡፡ አንድ ሴት የምትወልዳቸው ልጆች ብሔረሰባዊ ማንነት የሚወሰነው በአባት በመሆኑ የእርሷ ማንነት ብዙ 

አያስጨንቅም፡፡ በሁለቱም ብሔረሰቦች ዘንድ ሴት ልጅ ካገባች መኖሪያዋ በባሏ መንድር ነው፡፡ ስለዚህ ከእርሷ የሚወለደው 

ልጅ የአባቱን ባህል እና ቋንቋ ይዞ ያድጋል፡፡ ስለዚህ ከዲንካ የተገኘች ሴት ኑዌርን አግብታም ልጇ ኑዌር ይሆናል፡፡ የኑዌር 

ሴት የዲንካ ወንድ አግብታ ዲንካ የሆነ ልጅ ልታበረክት ትችላለች፡፡ ስለዚህ ሴት ቋሚ ማንነት አይኖራትም፡፡ የተጣሉ 

ወገኖችን ልታስታርቅ እና የጋብቻ ዝምድና ልትፈጥር የምትችል ናት፡፡ ስለዚህ፤ ሁለቱም ወገኖች ህጻናት እና ሴቶችን 

የመግደል ፍላጎት አልነበራቸውም፡፡ እንዲያውም በኑዌሮች ዘንድ አንድ የቆሰለ እና የሚሸሽ ተዋጊ በሴት ከተጠለለ 

አይነካም፡፡ ሴቶች እንኳን ሊገደሉ፤ ሊገደል ያለን ከሞት ያተርፉ ነበር፡፡  

አንዲት ሴት፤ በውጊያ በቆሰለ ወንድ ላይ ወድቃ ከከለለችው፤ ጦር ይዞ ሊጨርሰው የሚመጣ ዲንካ ወይም ኑዌር እርሷን 

ግፍቶ ሊያጠቃው አይችልም፡፡ በተመሳሳይ አንድ ዲንካ ወይም ኑዌር ከአንድ ሰው በረት ወይም ቤት ገብቶ ከተያዘ አሳዳጁ 

ሊጎዳው አይችልም፡፡ ስለዚህ ዲንካዎች እና ኑዌሮች ሴቶችን፣ ህጻናትን እና አረጋውያንን በአጋጣሚ ካልሆነ በቀር፤ ሆነ 

ብለው አይገድሉም ነበር፡፡ እንዲህ ያሉ ነባር የሰላም ምሰሶዎች እየተነቃቀሉ በመጣላቸው፤ ባለፈው ወር በጋምቤላ ክልል 

እንዳየነው ሴቶች እና ህፃናት የሚገደሉበት ሁኔታ ተፈጥሯል፡፡  



በእርግጥ፤ በአንድ ብሔረሰብ ውስጥ ባሉ ቡድኖች ወይም በብሔረሰቦች መካከል በሚደረግ ጦርነት ውስጥ ገዢ የነበረው 

ሥነ ምግባራዊ ደንብ መሸርሸር የጀመረው SPLA ከመከፋፈሉ ቀደም ሲል ነበር፡፡ ዶ/ር ሪክ ማቻር የSPLA ጦርን በዞን 

አዛዥነት ይመራ በነበረ ጊዜ በጎሣ ደረጃ በሚከሰት ግጭት ውስጥ ካልሆነ በቀር፤ ከመንግስት ጋር በሚደረግ ጦርነት፤ የጎሳ 

አባልን በመግደል የሚጣለው ባህላዊ ቅጣት ተግባራዊ ሊደረግ አይችልም በሚል ይቀሰቅስ ነበር፡፡ በዚያ ወቅት የደቡብ 

ሱዳን ብሔርተኝነት ወይም ደቡባዊነትን ማጠናከር ይፈልጉ ስለነበር፤ ብሔረሰባዊ ማንነት ትርጉም እንዳይኖረው ጥረት 

ያደርጉ ነበር፡፡ የSPLA ወታደሮች የሚሰጣቸውን ትዕዛዝ ያለማንገራገር እንዲፈጽሙ ማድረግ አስፈላጊ ሆኖ ስለታያቸው፤ 

አንድ የኑዌር ተወላጅ፤ ኑዌርን እንዲገድል ቢታዘዝ ያለማንገራገር መፈፀም እንዳለበት ያስተምሩ ነበር፡፡ በዚያ ወቅት 

ፖለቲካዊ ዓላማ በብሔረሰባዊ ማንነት ላይ የበላይ እንዲሆን ለማድርግ ተጣጥረዋል፡፡  

ከዚህ ሌላ፤ የብሔረሰብ ግጭቶች እንደ ድሮው በጦር - በአንካሴ መሆኑ እየቀረ በጠብመንጃ መካሄድ ሲጀምር፤ በኑዌሮች 

መካከል ጦርነት ሲደረግ ተኳሹ የሚተኩሰው ጥይት የትኛውን ሰው እንደመታ ስለማይታወቅ ካሣ መክፈል እና ራስን 

ከበደል የማንጻት ባህላዊ ግዴታ ማከናወን አይቻልም የሚል ተፈትሯል፡፡  

እንዲሁም ወታደራዊ ጥበብ ድንገተኛ ጥቃትን መሰንዘር ተገቢ መሆኑን የሚያስተምር በመሆኑ ቤት እና እህልን ሆን ብሎ 

ማቃጠል ተቀባይነት እያገኘ መጣ፡፡ የሆኖ ሆኖ፤ በዲንካ እና በኑዌር ዘንድ ሴት እና ህጻናት መግደል የተለመደ ተግባር 

መሆን የጀመረው ከSPLA ክፍፍል በኋላ ነው፡፡ እንዳሁኑ ብሔረሰባዊ ማንነት ጎልቶ ጦርነቱ የብሔር መልክ ከመያዙ 

በፊት፤ SPLA ያሰለጠናቸው ወታደሮች ሲመረቁ የሚዘምሩት መዝሙር የሚከተለው ነበር፤  

አባትህ እንኳን ቢሆን፣ ጥይቱን ቀብቅብበት፤ 

እናትህ እንኳን ብትሆን፣ ጥይቱን ቀብቅብባት 

ጠብመንጃህ ምግብህ ነው፣ ጠብመንጃህ ሚስትህ ነች፡፡ 

እንዲህ ያሉ ነገሮችን መረዳት ችግሩን ለመፍታት ምን ዓይነት አካሄድ መከተል እንዳለብን ለመወሰን ያግዘናል፡፡ ስለዚህ 

ደቡብ ሱዳንን ይበልጥ መረዳት ይኖርብናል፡፡  

 


