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የመከላከያ ሰራዊታችን አላማና ስኬቶቹ - ከታገቱብን 

ህፃናት አንፃር 

ብ. ነጋሽ 

06-11-16 

ከደቡብ ሱዳን ወደኢትዮጵያ የዘለቁ የሙርሌ ጎሳ ታጣቂዎች ከ200 በላይ ንፁሃን 

ኢትዮጵያውያንን ገድለው ከ120 በላይ ሀፃናትን አግተው ከወሰዱ አንድ ወር ሊሞላው 

ጥቂት ቀናት ቀርተውታል። በደቡበ ሱዳናውያን የሙርሌ ጎሳ ታጣቂዎች ተጠልፈው 

የተወሰዱ ህፃናትን ወደሃገራቸው የመመለሱ ስራ ተጀምሯል። በያዝነው ሳምንት መግቢያ 

ላይ 19 ህፃናት ወደሃገራቸው ተመልሰዋል። የጋምቤላ ክልል ርዕሰ መስተዳድር አቶ ጋት 

ሉዋክ ቱት በጋምቤላ አውሮፕላን ማረፊያ ተገኝተው ለህፃናቱ አቀባበል በማድረግ 

ተረክበዋቸዋል። ህፃናቱን የመመለሱ ተግባር እንደሚቀጥልም በሁለቱም (በኢትዮጵያና 

ደቡብ ሱዳን) ተገልጿል።  

ወደሃገራቸው ከተመለሱት ህፃናት መሃከል አንዳንዶቹ የሁለት ዓመት ልደታቸውን እንኳን 

ያላከበሩ ናቸው፤  ገና ጡት ያልጣሉ ህፃናትም አሉበት። እነዚህን ጡት መጣያ እድሜ 

ላይ እንኳን ያልደረሱ ህፃናትን ታቅፈው ከሄሊኮፕተር የወረዱትን የኢፌዴሪ የሃገር 

መከላከያ ሰራዊት አባላት በቴሌቪዥን የተመለከቱ ኢትዮጵያውያን እንባቸውን መቆጣጣር 

አቅቷቸዋል። በዚህ እድሜ ያሉ ህፃናትን መጥለፉ (ለዛውም በሰላማዊቷ አገር ኢትዮጵያ) 

ያስፈለገበት ምክንያት ለብዙዎች እንቆቅልሽ ሆኗል። ሙርሌዎች ህፃናቱን የወሰዱት 

እንደባሪያ በእረኝነት ስራ ላይ ለማሰማራት መሆኑን ስለአካባቢው ግንዛቤ ያላቸው ሰዎች 

ሲናገሩ ሰምቻለሁ። ያም ሆነ ይህ የሙርሌ ጎሳ ታጣቂዎች በኢትዮጵያውያን ላይ 

የፈፀሙት ግድያና ህፃናትን ጠልፎ የመወሰድ ድረጊት እጅፍግ ፀያፍና ኢሰብአዊ ድርጊት 

ነው።   

እንደሚታወሰው የሙርሌ ታጣቂዎችን ጥቃት ተከትሎ የኢፌደሪ መከላከያ ሰራዊት 

በወሰደው አጣዳፊ እርምጃ ከ60 በላይ ጥቃት ፈፃሚዎችን መግደላቸውን መንግስት 

አስታውቆ ነበር። መንግስት በወቅቱ ባወጣው መግለጫ ጥቃት ፈፃሚዎቹ ላይ ተገቢ 
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እርምጃ እንደሚወስድ፣ ተጠልፈው የተወሰዱትን ህፃናትም እንደሚያስመልስ ማስታወቁ 

ይታወሳል። ይህን ተከትሎ የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ጥቃት ፈፃሚዎቹን የሙርሌ 

ታጣቂዎች መክበቡን የመገናኛ በዙሃን ዘግበው ነበር። በያዝነው ሳምንት ተጠልፈው 

ከነበሩት ህፃናት መሃከል 19 ያህሉ ወደሃገራቸው በተመለሱበት ስነስርአት ላይ በሀገር 

መከላከያ ሠራዊት የምዕራብ ዕዝ አዛዥ ሜጀር ጄነራል ፍሰሃ ኪዳኑ እንደገለጹት፣ የሀገር 

መከላከያ  ሠራዊት ሕጻናቱን አግተው በወሰዱ የሙርሌ ብሔረሰብ  አባላት በሆኑ የታጠቁ 

ኃይሎች ላይ አስፈላጊን እርምጃ ለመውሰድ ዝግጅቱን አጠናቆ  ታጣቂዎቹ ባሉበት 

አካባቢም ደርሶ ነበር። ይሁን እንጂ ህፃናቱን ከማትረፍ አኳያ በወንበዴዎቹ ላይ ጥቃት 

ከመሰንዘር ተቆጥቧል። 

በኢትዮጵያውያን ሴቶችና ህፃናት ላይ ግድያና ጠለፋ መፈፀሙን ተከትሎ የተለያዩ 

ሃገራት መንግስታት፣ የደቡብ ሱዳን መንግስትን ጨመሮ የተለያዩ ዓለም አቀፍ ተቋማት 

በግፍ በተገደሉት ኢትዮጵያውያን የተሰማቸውን ጥልቅ ሃዘን ገልፀው የተጠለፉትን ህፃናት 

ለማስመለስ የሚደረገውን ጥረት እንደሚደግፉ አስታውቀው ነበር። አጥፈዎቹ ላይ የህግ 

እርምጃ ሊወሰድባቸው እንደሚገባም አሳስበው ለዚህም የደቡበ ሱዳን መንግስት 

አስፈላጊውን ትብብር እንዲያደርግ ጠይቀዋል። 

ከዚህ በኋላ የኢፌዴሪ መንግስት በጠላፊ እጅ ያሉት ህፃናት ላይ አንዳችም ጉዳት 

ሳይደርስ ጥንቃቄ በተሞላው እርምጃ ወደሃገራቸው እንዲመለሱ ለማደረግ እየተሰራ 

መሆኑን አስታውቋል። ይህም በቀዳሚነት ከሙርሌ ጎሳ ሽማግሌዎች ጋር የሚደረግ 

ውይይትን የሚመለከት መሆኑንም ገልፇል። በያዘነው ሳምንት ወደሃገራቸው የተመለሱትን 

19 ህፃናት ያስረከቡት  የምዕራብ ዕዝ አዛዥ ሜጀር ጄነራል ፍሰሃ ኪዳኑ በዚህ ዙሪያ 

በሰጡት መገለጫ፣ የሀገር መከላከያ  ሠራዊት ሕጻናቱን አግተው በወሰዱ የሙርሌ 

ብሔረሰብ  አባላት በሆኑ የታጠቁ ኃይሎች ላይ አስፈላጊውን እርምጃ ለመውሰድ ዝግጅቱን 

አጠናቆ  ታጣቂዎቹ ባሉበት አካባቢ ደርሶ የነበረ ቢሆንም፣  ከኃይል እርምጃ ይልቅ ችግሩ 

በሰላማዊ መንገድ እንዲፈታ የደቡብ ሱዳን መንግስት በጠየቀው መሰረት ወደሰላማዊ 

ድርድር ተገብቷል ብለዋል። 

ከጠለፋው ጋር በተያያዘ ዋነኛው አሳሳቢ ጉዳይ የነበረው ህፃናቱን የማስለቀቅ ጉዳይ ሲሆን 

አሁን ችግሩ እየተፈታ በመሄድ ላይ ይገኛል። ሆኖም በዚህ ጉዳይ ዙሪያ የተለያዩ 
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ተቃዋሚ የፖለቲካ ፓርቲዎች እና የሰብአዊ መብት ጉባኤ የተሰኘው ሰብአዊ መብቶች 

ላይ የሚሰራው ሃገር በቀል ማህበር  መግለጫ በማውጣት አቋማቸውን ማሳወቃቸው 

ይታወሳል። የብዙዎቹ አቋምና አስተያያት ከልብ በግፍ ለተገደሉትና ለተጠለፉት 

ኢትዮጵያን ከማዘንና ከመጨነቅ የመነጨ በመሆኑ ካላቸው ሃላፊነት አኳያ የሚጠበቅና 

ተገቢ ነው። ይሁን እንጂ ከእነዚህ  አቋሞችና አስተያየቶች መሃከል ሚዛናዊነት የጎደላቸው 

መስለው የታዩኝን የእከሌ የእከሌ ሳልል ጥቂቶቹን በዚህ ፀሁፍ ልቃኛቸው ወድጃለሁ። 

በዚህ ፅሁፍ የምመለከታቸው፤  

መንግስት በቂ የጠረፍ ጥበቃ አላደረገም፣ መንግስት የጥቃቱ ሰለባ የሆኑ ኢትዮጵያውያን 
የኑዌር ብሄረሰብ አባላትን መሳሪያ ባያስፈታ ኖሮ ጥቃቱን መከላከል ይችሉ ነበር፣ 
መንግስት ጥቃት ፈጻሚዎቹ ላይ የማያዳግም የሃይል እርምጃ እወስዳለሁ ሲል ቆይቶ 
ወደድርድር መግባቱ ክብረነክ ነው  

የሚሉትን ነው።  

መንግስት በቂ የጠረፍ ጥበቃ አያደርግም  ከሚለው እንጀምር። ይህን በተመለከተ አንድ 

ከግንዛቤ መግባት ያለበት መሰረታዊ ጉዳይ በሁለት ሃገራት አዋሳኝ ጠረፍ አቅራቢያ 

ለሚኖሩ የሁለት ሃገር ዜጎች የፖለቲካ ድንበር እንቅስቃሴያቸውን የሚገድብ አጥር 

አለመሆኑ ነው። እንደሚታወቀው ለገበያና ለተለያዩ የማህበራዊ ጉዳዮች የአንዱ ሃገር 

ዜጎች ወደሌላኛው ይሄዳሉ። እዚህና እዚያ ማዶ በጋብቻ የተሳሰሩ፤ የጎሳ ትስስርና የስጋ 

ዝምድና ያላቸውም ይኖራሉ። ይህ ሁኔታ በጠረፍ አካባቢ ያሉ ነዋሪዎች በመሃከላቸው 

የፖለቲካ ድንበር የሌለ ያህል ወዲህና ወዲያ እንዲንቀሳቀሱ አድርጓቸዋል።  

ጠረፍ አካባቢ የሚኖሩ የሁለት ሃገር ዜጎች የፖለቲካ ድንበርን በማለፍ አንዱ ወደሌላው 

ወሰን ጥቂት ኪሎ ሜትሮችን በመዝለቅ የሚያደረጉት እንቅሰቃሴ በተለይ ሰላማዊ 

ግንኙነት ባላቸው ሃገራት መሃከል እንደ ስጋት ስለማይታይ ልዩ ጥበቃና ክልከላ 

አይደረገበትም። ይህ ሁኔታ ከህግም ይሁን ከልማዳዊ አሰራር የመነጨ በጠረፍ አካባቢ 

የዘውትር የሰዎች የኑሮ መገለጫ ሆኖ ይስተዋላል። በሁለት ሃገራት ድንበር መሃከል 

እያንዳንዱን ሜትር በአይነቁራኛ በመጠበቅ የህዝብን እንቅስቃሴ ሙሉ በሙሉ ማገድ 

የማይቻል መሆኑም መታወቅ ይኖርበታል።  
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በርግጥ፣ ይህ ድንበር ዘለል የሰዎች እንቅስቃሴ ለህገወጥ ንግድ፣ ለዘረፋና መሰል ወንጀሎች 

የሚያጋልጥበት ሁኔታ መኖሩ ባይካድም፣ በተለይ ሰላማዊ ግንኙነት ባላቸው ሃገራት 

መሃከል ጉዳዩን የወረራ ስጋት ያህል ቆጥሮ የመከላከያ ሰራዊት ድንበር አካባቢ ማስፈርን 

የግድ አስፈላጊ አያደርግም። ይህን ማድረግ ሁለት ሃገራት በጥርጣሬ እንዲተያዩ በማድረግ 

መልካም ግንኙነታቸው ላይ የሚያጠላ መሆኑም መታወስ አለበት። እርግጥ በተወሰኑ ኪሎ 

ሜትሮች ርቀት ላይ የመከላከያ ሰራዊት እንዲሰፍር ይደረጋል። ሰላማዊ ግንኙነት ባላቸው 

ሃገራት መሃከል ያለ ጠረፍ በፌደራል ፖሊስ ነው የሚጠበቀው።  ከፖሊስ ጥበቃ አለፎ 

የመከላከያ ሰራዊትን ጣልቃ ገብነት የሚሻ ጉዳይ ብዙም አያጋጥምም።  

ቀደም ሲል እንደተጠቀሰው በጠረፍ አካባቢ የሚደረግ የሰዎች ዝውውር የህገወጥ 

እንቅሰቃሴ መንስኤ ሊሆን ስለሚችል ቁጥጥር ሊደረገበት ቢገባም፣ ሙሉ በሙሉ ማስቆም 

ግን አይቻልም። እንኳን ኢትዮጵያን በመሰለ በጠረፍ አካባቢ ተንቀሳቃሽ አርብቶ አደር 

ህዝብ በሚኖርበትና እያንዳንዱን የሰው እንቅሰቃሴ መቆጣጣር የሚያስችል ቴክኖሎጂ  

ስራ ላይ ባልዋለበት ሃገር፣ ረግተው የሚኖሩና ማንነታቸው ተመዝግቦ የሚታወቅ ነዋሪዎች 

ባላቸውና በረቀቀ ቴክኖሎጂ የታገዘ የጠረፍ አካባቢ  እንቅስቃሴ ቁጥጥር የሚያከናወኑት 

አሜሪካን የመሳሰሉ የበለፀጉ ሃገራት በጠረፍ አካባቢ የሚደረግን የሰዎች ዝውውር ሙሉ 

በሙሉ በቁጥጥር ስር ማዋል አልቻሉም። አሜሪካ እስካሁን ድረስ ከሜክሲኮ ጋር 

በምትዋሰንበት አካባቢ ያለውን የሰዎች እንቅስቃሴና የአደንዛዥ እፅ ዝውውር ሙሉ 

በሙሉ መቆጣጠር አለመቻሏን በአስረጂነት መጥቀስ ይቻላል። 

በመሆኑም፣ የተመሳሳይ ብሄረሰቦች መኖሪያ በሆኑትና አብዛኛው ህዝባቸው በአርብቶ 

አደርነት በሚተዳደርባቸው ኢትዮጵያና ደቡብ ሱዳን ድንበር አካባቢ  ያለውን የሰዎች 

ዝውውር ሙሉ በሙሉ መቆጣጠር ከህዝቡ የኑሮ ዘይቤ አኳያ አስፈላጊ ካለመሆኑም ባሻገር 

አስቸጋሪ ስራ መሆኑ መታወስ አለበት። እናም በመቶዎች የሚቆጠሩ የደቡበ ሱዳን 

ሙርሌ ጎሳ ታጣቂዎች ወደኢትዮጵያ መዝለቃቸውን ሙሉ በሙሉ ከጠረፍ ጥበቃ ጉደለት 

የተፈጠረ አድርጎ መወሰድ ሚዛናዊነት የጎደለው ይመስለኛል። 

የሙርሌ ታጣቂዎች ጥቃት ሰለባ የሆኑት ኢትዮጵያውያን የኑዌር ብሄረሰብ አባላት በቅርቡ 

ትጥቅ እንዲፈቱ መደረጉ ለጥቃት ተጋላጭ አድርጓቸዋል የሚለውን አቋምም ከአጠቃላይ 

በአካባቢው ከነበረው ሁኔታ አኳያ ያልተመዘነ ሆኖ አግኘቼዋለሁ። አብዛኛው ኢትዮጵያዊ 

እንደሚያስታውሰው የሙርሌ ታጣቂዎች ጥቃት ከመፈፀማቸው ሁለት ወር ገደማ ቀደም 
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ብሎ  በጋምቤላ ክልል በኑዌርና አኙዋ ብሄረሰቦች መሃከል ግጭት ተቀስቅሶ ነበር።  ይህ 

የእርስ በርስ ግጭት ለሁለቱም ብሄረሰቦች  አባላት ህይወት መጥፋት ምክንያት መሆኑም 

ይታወቃል። ከዚህ ባሻገር በጥቃቅን ምክንያት እየተባባሰ በቀላሉ ሊቀለበሰ ወደማይችል 

የከፋ ደረጃ ሊሸጋገር ጠርዝ ላይ ደርሶ ነበር። በ1996 ዓ/ም በእነዚሁ ሁለት ብሄረሰቦች - 

ማለትም በኑዌርና አኙዋ መሃከል በተቀሰቀሰ ደም አፋሳሽ ግጭት በሺዎች የሚቆጠሩ 

የሁለቱም ብሄረሰቦች አባላት መሞታቸው ይታወሳል። መንግስት ይህ የእርስ በርስ ግጭት 

እንዳይቀሰቀስ የመከላከል፣ ከተቀሰቀሰም በኋላ ግጭቱን የማብረድ፣ የከፋ ጉዳት 

እንዳያስከትል የማደረግ፣ አጥፊዎችን ለህግ የማቅረብ . . .  ሃላፊነት አለበት፤ ይህንኑ 

ሲያደርግም ቆይቷል።  

በመሆኑም፣ መንግስት የኑዌርና የአኝዋ ብሄረሰብ ታጣቂዎችን ትጥቅ ያስፈታው በሁለቱ 

ብሄረሰቦች መሃከል ተለኩሶ የነበረው የእርስ በርስ ግጭት ተቀጣጥሎ ሊያሰከትል 

የሚችለውን አሰቃቂ መተላለቅ አስቀድሞ ለመከላከል ነው። ትጥቅ ማስፈታቱ የኑዌር 

ወይም የአኙዋ ብሄረሰብ አባላት ራሳቸውን ከሽፍታ ጥቃት እንዳይከላከሉ የማድረግ ዓላማ 

የለውም። እናም ይህን በጎ ዓላማ የነበረውን ትጥቅ የማሰፈታት እርምጃ፣ በአጋጣሚ 

የተከሰተውን የሙርሌዎች ጥቃት መነሻ በማድረግ እንደችግር አንስቶ መንግስትን 

ለማሳጣት መጠቀም ተገቢነት ያለው አይመስለኝም። በተለይ የሰብአዊ መብት ጉባኤ 

(ሠመጉ) በአኝዋና በኑዌር ብሄረሰቦች መሃከል ሊቀሰቀስ የነበረው ግጭት ሊያስከትል 

የሚችለውን ከፍተኛ የሰብአዊ መብት ጥሰትና ሰብአዊ ቀውስ ችላ ብሎ ትጥቅ ማስፈታቱን 

እንደችግር መመልከቱ ለሰብአዊ መብት መከበር የሰጠውን ዋጋ እንድጠራጠር 

አድርጎኛል።   

በመጨረሻም መንግስት ጥቃት ፈጻሚዎቹ የሙርሌ ታጣቂዎች ላይ የማያዳግም የሃይል 

እርምጃ እወስዳለሁ ሲል ቆይቶ ወደድርድር መግባቱ ክብረነክ ነው በሚል የተያዘውን 

አቋም እንመለከት። ጥቃቱ እንደተፈፀመ የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት በአካባቢው ደርሶ 

ጥቃት ፈፃሚዎቹ ላይ የሃይል እርምጃ መወሰዱ ይታወቃል። ጥቃት ፈፃሚዎቹንና ህፃናቱን 

ጠልፈው የወሰዱ ታጣቂዎቹን ደቡብ ሱዳን ድንበር ድረስ ዘልቆ ማጥቃቱም እንዲሁ 

የታወቃል። 

ይህ በኢፌዴሪ የሃገር መከላከያ ሰራዊት የተወሰደ የሃይል እርምጃ ዓላማ አንድ ወቅታዊና 

ተመጣጣኝ እርምጃ የመወሰድ አካል ነው። በሌላ በኩል ደግሞ የተጠለፉትን ህፃናትና 
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የተዘረፉትን ከብቶች የማስጣል ዓላማ ነበረው። የመከላከያ ሰራዊታችን ከወታደራዊ አቅም 

አኳያ ሲታይ እንኳን በመቶዎች የሚቆጠሩ ሽፍታዎችን ቀርቶ ከዚህ እጅግ ላየለ፣ 

ለሰለጠነና ለተደራጀ ሃይልም የማይበገር ስመጥር ሰራዊት ስለመሆኑ የኤርትራን ወረራ 

ለመቀለበስ፣ በሶማሊያ የአልሸባብን መስፋፋት ለመግታትና ለመደመሰስ በተደረጉት 

ስኬታማ ጦርነቶች ተረጋግጧል። እናም የመከላከያ ሰራዊት የሙርሌ ታጣቂዎች ላይ 

የሃይል እርምጃ መውሰዱን ያልቀጠለው ከአቅም ማነስ  ወይም በችልተኝነት ምክንያት 

አይደለም። በቅደሚያ የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት በበለው፣ ውቃው የጀብደኝነት ስሜት 

የሚመራ ሰራዊት አይደለም። የሃገርን ሉዓላዊነት ማስከበርንና የዜጎችን ሰብአዊ መብት 

ማረጋገጥን መድረሻው አድርጎ የሚሰማራና እርምጃ የሚወስድ ሃይል ነው። በመሆኑም  

ምንም ጥቃት መሰንዘር በማይችሉበት ሁኔታ አንድ ጥግ የተወሸቁ የሞርሌ ታጣቂዎችን 

ከመጨፈጨፍ መታቀቡ ሰራዊቱ ከተመሰረተበት መርህ አኳያ እንደችግር ሊወሰድ 

የሚችል ነው ብሎ መውሰድ ያስቸግራል። 

መከላከያ ሰራዊቱ የሃይል እርምጃ ከመውሰድ እንዲቆጠብ ያደረገው ቀዳሚው ምክንያት 

ግን የሙርሌ ታጣቂዎች የጠለፏቸውን ህጻናት ጋሻ አድርገው ስለነበር የተደበቁት 

በጀብደኝነት የሃይል እርምጃ ወደመውሰድ ቢሸጋገር የህፃናቱን ህይወት አቆይቶ 

ወደሃገራቸው የመመለስ ጉዳይ ችግር ሊገጥመው ይችል የነበረ መሆኑ ብቻ ሳይሆን ዋንኛና 

ብቸኛ የሰራዊቱን ተልዕኮም መና ያስቀረው ነበር። ከኢትዮጵያ ጋር መልካም ግንኙነት 

ያለውንና በድንበሩ ውስጥ የሚካሄድ ማንኛውም ጉዳይ በቀዳሚነት የሚመለከተው የሱዳን 

መንግስት የተሻለ ብሎ ያቀረበውን አማራጭ ችላ ማለትም ይሆናል፤ ይህም የሁለቱን 

ሃገራት ወዳጀነት ከማበላሸቱም በተጨማሪ ኢትዮጵያ በቀጠናው ሰላም እንዲሰፍን ካላት 

ፍላጎትና ለዚህ ከምታደረገው ጥረት ጋር የጋጫል፤ ህፃናቱንም በህይወት አግኝቶ 

ወደሃገራቸው የመመለሱን ተግባር ውስብስብና ምናልባት የማይሳካ ማድረጉ አይቀሬ የነበረ 

መሆኑም መታሰብ አለበት።   

እናም መሳሪያ ተደግኖባቸው በታጣቂዎች እጅ ላይ የነበሩትን ህፃናት አሁን 

እንደተጀመረው ከነሙሉ ጤንነታቸው ወደሃገራቸው ለመመለስ የሚያስችለው ተጨባጭና 

የተሻለ አማራጭ በሙርሌ ጎሳ የሃገር ሽማግሌዎች አማካኝነት ከጠላፊዎቹ ጋር መደራደር 

ነበር፤ ተደረገም። ይሄው አሰራሩ ፍሬ አፍርቶ ህፃናቱ ወደሃገራቸው መመለስ ጀምረዋል። 

የኢፌዴሪ የሃገር  መከላከያ ሰራዊት እንቅስቃሴም ሆነ የህግና የዲፕሎማሲ ጥረቱ መድረሻ 
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ህፃናቱን ማትረፍና በሰላም ወደሃገራቸው መመለስ ላይ ያተኮረ እንደነበረ መጤን አለበት፤ 

እያሳካም ያለው ይሄንኑ ነው። የማንኛውም ውሳኔ ጥሩነት ወይም መጥፎነት የሚመዘነው 

ባስቀመጠው ግብ ትክክለኛነትና በሚያስገኘው ወጤት መሆኑን በማሰብ በማንኛውም 

ሃገራዊ ጉዳይ ላይ ሚዛናዊ አቋም መያዝ መልካም ነው፤ ለአገርም፤ ለወገንም የሚበጀው 

ይሄው ነው።     

   


