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የቀውስ ፈጠራ ፖለቲካ  
አዲስ ቶልቻ 

01-06-16 

 

ኢትዮጵያ በስተምዕራብ ከሱዳን ጋር በ1600 ሊሎ ሜትር ርዝመት ትዋሰናለች። የህ 

ሃገሪቱ ከሱዳን ጋር ያላት ወሰን የትግራይ፤ የአማራ፤ የኦሮሚያ፤ የቤኒሻነጉል ጉምዝ፤ 

የጋምቤላንና የደቡብ ብሄሮች፣ በሄረሰቦችና ህዝቦች ክለላዊ መንግስታት ምእራባዊ ጠርዞች 

ያካተታል። ኢትዮጵያ ይህን በስተምእራብ ከሱዳን ጋር የሚያዋስናት ድንበር ላይ አ ኤ አ 

በ1902 በኢትዮጵያው ንጉስ ዳግማዊ ምኒሊክና በወቅቱ የሱዳን ቅኝ ገዢ በነበረችው 

እንግሊዝ መሃከል መፈረሙ ይታወቃል። ይሁን እንጂ ይህ የድንበር ስምምነት ከካርታ 

አለፎ መሬት ላይ አልተካለለም።  

 

1 ሺህ 6 መቶ ኪሎ ሜትር ርዝመት ያለው የኢትዮጵያና የሱዳን ድንበር በመሬት ላይ 

ሳይካለል የሁለት የመንግስት ስርአቶችን ማለትም የዘውዳዊውንና የደርግን ስርአት ተሻግሮ 

አሁን የምንገኝበት የኢትዮጵያ ፌደራላዊ ዴሞክራሲያዊ ሪፖብሊክ መንግስት ደርሷል። 

የአፄ ሃይለስላሴና የደርግ ሥርአቶች ይህን የኢትዮ ሱዳን ድንበር ጉዳይ በተለያየ አጋጣሚ 

ሲያነሱና ሲጥሉት መቆየታቸው ይታወቃል። በ1964 ዓ/ም ጉዳዩ ለዘውዳዊው ስርአት 

ለፓርላማ ቀርቦ መግባባት ላይ ሳይደረሰ መቀረቱ የታወቃል። በወቅቱ ንጉሱ 

“የኢትዮጵያን መሬት አሳልፈው ሊሰጡ ነው” የሚል ተቃውሞ ተነሰቶባቸው ፓርላማ 

ውስጠ እሰከመደባደብ የዘለቀ ፍጥጫ ተፈጥሮ ነበር ይባላል።  

 

የደርግ መንግስትም ይህን የኢትዮ ሱዳን ድንበር ጉዳይ ቢያነሳም በድንበሩ ዙሪያ ጥናት 

ከማስጠናት ያለፈ ወደመካለል ስራ አልገባም። ከዚህ በተጨማሪ የሃይለስላሴም የደርግም 

መንግስታት የኢትዮ ሱዳን የድንበር ኮምሽን የተሰኘ ተቋም አደራጀተው ነበር። ይህ 

ተቋም አሁን በኢፌዴሪ የመንግስት ስርአትም አለ። የኮምሸኑ ዓላማ በ1902 በአፄ ምኒልክ 

ዘመን ስምመነት ላይ የተደረሰበትን የድንበር ስምመነት በመሬት ላይ ማካለል ነው፤ በቃ። 
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ይህን በእንጥልጥል ያለ የኢትዮጵያና የሱዳን ድንበር መሬት ላይ በመካለል እልባት 

እንዲያገኝ ማደረግ አስፈላጊ ነው። ድንበር በመሬት ላይ መካለል ሃገራት ዓለም አቀፍ 

እውቅና ያለው ወሰን እንዲኖራቸው ያደርጋል። ይህም በሃገራት መሃከል ሊነሳ የሚችል 

አለመግባባትንና ግጭትን ያስቀራል። በወሰነ አካባቢ ያለን የተፈጠሮ ሃብት አጠቃቀምና 

የፀጥታ ሁኔታ ለማረጋገጥ አመቺ ሁኔታን የፈጥራል። 

 

ኢትዮጵያ  ሱዳን፣ ኬንያንና ከፊል ሶማሊያን በቅኝ ከያዘችው እንግሊዝ፣ ኤርትራንና ከፊል 

ሶማሊያን ከያዘችው ጣሊያንና ጀቡቲን ታስተዳድር ከነበረችው ፈረንሳይ ጋር የድንበር 

ስምምነቶችን ተፈራርማለች። ይሁን እንጂ ምናልባት ከእንግሊዝ ሶማሊያ ጋር የተፈረመው 

የድንበር ስምምነት ካለሆነ ከተቀሩት ጋር የኢትዮጵያ ተወካይ የተሳተፉበት የድንበር 

መካለል ስራ አልተከናወነም። እርግጥ የኢትዮጵያ ተወካይ ባልተሳተፉበተ ሸለቃ በኋላ 

ጄነራል ቻርልስ ጉዌን የተባለ የአይሪሽ ተወላጀ አሳሽ  የኢትዮጵያና የሱዳን እንዲሁም 

በኋላ በእንግሊዝ መንግስት ትእዛዝ የኢትዮ ኬንያን ድንበረ ለማካለል መሞከሩን 

መረጃዎች ያመለክታሉ። ይህ ያማካለል ተግባር ደረጃውን ያልጠበቀ ከመሆኑ ባሻገር 

ኢትዮጵያ ባልተወከለችበት የተከናወነ በመሆኑ የወሰን ክለላው በኢትዮጵያ በኩል 

ተቀባይነት ኖሮት አያውቅም። አሁን በዚህ አኳኋን ድንበር ባልተካለለበት ሁኔታ ነው 

የምንገኘው። ያለፉት ስርአቶች ያለጨረሱት ወሰን የማካለል የቤት ስራ ተንከባሎ አዚህ 

ደርሷል። 

 

የኢፌዴሪ መንግስት እንደ መንግስት የሃገሪቱን ድንበር ዓለም አቀፍ ተቀባይነት ሊኖረው 

በሚችል አኳኋን የማካለል ሃላፊነት አለበት። ይህን ሃላፊነቱንም መወጣት ይጠበቅበታል። 

በዚህ መሰረት በተለይ አወዛጋቢ ሆኖ የኖረውን የኢትዮጵያና ሱዳን ድንበር ኤፄ መኒሊክ 

በ1902 በተዋዋሉት የድንበር ስምምነት መሰረት መሬት ላይ መሬት ላይ ለወሰን መካለል 

ትግበራ አሰፈላጊ የሆኑ እንቅሰቃሴዎችን  ጀምሯል። እስካሁን ባለው ሁኔታ ድንበር 

የማካለል ተግባር ለማከናወን ቀዳሚ የሆነውን የሁለቱን ሃገራት የጋራ የድንበር ኮምሽን 

አደራጀቷል። እርግጥ ቀደም ሲል እንደጠቀስነው ይህ የድንበር ኮሚሽን አዲሰ አይደለም። 

በአፄ ሃይለስላሴና በደርግ  የስልጣን ዘመንም ነበረ።  የኮሚሽኑ ዓላማ ከአፄ ምኒልክ 

ጀምሮ የተደረጉ ስምመነቶችን መሬት ላይ ተግባራዊ ማድረግ ነው። ይህ በኢፌዴሪ 
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የመንግስት ስርአት የተደራጀው የኢትዮ ሱዳን የድንበር ኮምሽን እስካሁን ከቅድመ 

ዝግጅት አልፎ ወሰን የማካለል ተግባር ማከናወን አልጀመረም። 

 

ይሁን እንጂ ባለፉ አስራ አምስት አመታት በተለያዩ አጋጣሚዎች “የኢፌዴሪ መንግስት 

የኢትዮጵያን መሬት ለሱዳን ለመስጠት ምስጢራዊ ስምመነት ተፈራርሟል” የሚል ወሬ  

እየተወራ በተለይ በውጭ ሃገር በሚኖሩ ኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያውያን ዘንድ 

በመንግስት ላይ ተቃውሞ ሲያቀርቡ መቆየታቸው ይታወቃል። 

 

ከሁለት ዓመት በፊት የኢትዮ ሱዳን ድንበርን መነሻ በማደረግ የሄው ተቃውሞ ተቀስቅሶ 

ነበር። በዚሀ ወቅት የኢፌዴሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ በጉዳዩ ላይ 

ማብራሪያ ሰጥተዋል። ጠቅላይ ምኒስትሩ በሰጡት ማብራሪያ፤ 

እንደምታስታውሱት በ2001 ዓ/ም መጨረሻ አካባቢ የኢትዮጵያ የሱዳን ድንበር ጉዳይ 

በተመሳሳይ መልኩ ተነስቶ ነበር። በወቅቱም የድንበር መከለል አለመካሄዱን የሁለቱ 

መንገስታት የድንበር ጉዳይ ታሪካዊ ሁኔታው እንዲሁም አሁን የደረሰበት ደረጃ በዝርዝር 

የተተነተነበት መግለጫ ተሰጥቷል። 

 

በተመሳሳይ መንገድ በ1996 ዓ.ም ይሄው ጥያቄ ተነስቷል። ከ2001 ዓ.ም ላይ አምስት 

ዓመት ብንቀንስ 1996 ዓ.ም አናገኛለን። በ1996ም እንዲሁ ምላሽ ተሰጥቶበት ነበር። 

አሁን ደግሞ ከአምስት ዓመት በኋላ ጥያቄው ተነስቷል። አሁንም መልስ እንሰጥበታለን። 

የምንሰጠው መልስ ግን አንድና ተመሳሳይ ነው ። ከታሪካዊ አመጣጡ ተነስቶ ኢህአዴግ 

የሚመራው የኢፌዴሪ መንግስት ምንም ዓይነት አዲስ የድንበር ስምመነት የሚፈርሙበት 

ምክንያት የለውም። የሁለቱ ሃገራት የድንበር ስምምነት በአፄ ምኒሊክ ዘመን የተፈረመ 

ስምመነት ነው። ከዚህ በኋላ በአፄ ኃ/ስላሴ መንግስት፣ የተፈረመው ስምምነት ተግባራዊ 

እንዲደረግ ወስነውበታል። በተመሳሳይ የደርግ መንግስትም የተፈረመውን ስምምነት 

በተመለከተ ማጣራት አድርጎ የዩኒቨርሲቲ ፕሮፌሰሮችንም (አሁን ጥያቄውን የሚያነሱትን 

ጭምሮ ማለት ነው) አስጠንቶ ይሄው ተመሳሳይ ስምምነት  ይቀጥል ብሎ ወስኖበታል፡፡ 

የኢፌደሪ መንግስት ይህን ስምምነት የሚለውጥበት ምንም ምክንያት የለውም። 

ብለው እንደነበረ ይታወሳል። 
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የሚገርመው የሄው የኢትዮ ሱዳን ድንበር ጉዳይ ዘንድሮም ውጭ ባሉ ተቃዋሚዎች ዘንድ 

መነሳቱ ነው። እነዚህ በውጭ የሚኖሩ ተቃዋሚዎችና ለኢትዮጵያ “ተቆረቋሪ ነን” ባዮች 

እንደ ተለመደው “የኢፌዴሪ መመንግስት መሬት ለሱዳን ቆረሶ ለመሰጠት በምስጢር 

አየሰራ ነው” የሚል ወሬ ነዝተው ህዝብን ለአመፅ ለመቀስቀስ ሞክረዋል። እርግጥ ይህን 

በውጭ የሚኖሩ “ለሃገር ተቆርቋሪ ነን” ባዮች ወሬ በሃገር ቤት የሚኖሩ ኢትዮጵያውያን  

ጆሯቸውን አለሰጡትም። ውሸትም ይሁን እውነት ህዝብን የሚያደናግር ማንኛውንም 

አጀንዳ ካገኙ፣ የወሬው ምንጭ የኢትዮጵያ ስትራቴጂካዊ ጠላቶችም ቢሆኑም ጭምር 

ተቀበለው የሚያራግቡ ግን ሊያቀጣጥሉት ሞክረዋል። 

 

“የኢፌዴሪ መንግስት መሬት ቆርሶ ለመሰጠት ተዘጋጀቷል” የሚል ጥርጣሬ ላይ ለመደረስ 

የሚያስችል አንዳችም ተጨባጭ መረጃ ሳይይዙ የሚያወሩት በውጭ ያሉ ተቃዋሚዎች 

አጀንዳውን ባነሱ ቁጥር በማህበር ይደራጃሉ። ከሁለት ዓመት በፊት ይህን አጀንዳ 

አንስተው በነበረበት ወቅት “የኢዮጰያ የድንበር ጉዳይ ኮሚቴ” የተሰኘ ቡድን ነበር 

ያደራጁት። ይህ ቡድን ምንም ተጨባጭ ማስረጃ ሳይይዝ አንድ ሰሞን በውጭ ሃገር 

በሚገኙ የኢትዮጵያን ጉዳይ ገለልተኝነት በጎደለው አኳኋን በሚያራግቡ ሚዲያዎች 

ሲነጫጫ መከረሙ ይታወቃል። ይህ ቡድን የኢትዮ ሱዳን ድንበር ጉዳይ አፋጣኝ ምላሽ 

እንዲሰጥበት ለተባበሩት መንግስታት ድርጅት ደብዳቤ ማስገባቱን ተናግሮ እነደነበርም 

ይታወሳል። 

 

ዘንድሮም ይህንኑ የኢትዮ ሱዳን ድንበር ጉዳይ የተቃውሞ አጀንዳ ሆኖ ሲነሳ ሌላ ቡድን 

መደራጀቱን ሰምተናል። ይህም “የኢተዮጵያ ድንበሮቸ መደረክ” የተሰኘ ቡድን ነው። 

ይህም ቡድን ልክ ከሁለት ዓመት በፊት እንደነበረው “የኢትዮጵያ ድንበር ኮሚቴ” የተሰኘ 

ቡድን ጉዳዩን ለተባበሩት መንግስታት ለማቅረበ ፊርማ እያሰባሰበ መሆኑን አውርቷል። 

 

እነዚህ ቡደኖች የኢፌዴሪ መንግስት ከሱዳን መንግስት ጋር ምንም አዲሰ የድንበር 

ስምምነት እንዳልተፈራረመ ወይም ወሰን የማካለል ተግባር ውስጥ እንዳልገባ እየታወቀ 

“መሬት ተቆረሶ ተሰጠ” በሎ የፈጠራ ወሬ መነዛትና “ጉዳዩን ለተባበሩት መንግስታት 

አቅርበናል ወይም እናቀርባለን” ብሎ ማሰወራት ለምን ፈለጉ? 
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ለዚህ በርካታ መላምቶችን ማስቀመጥ ይቻላል፡፡ አንዱ መላምት ፤ ሰዎቹ በዘውዳዊው 

ስርዓት ጊዜ እንደነበረው ፈላጭ ቆራጭ የንጉሰ ነገስት ሥርአትና  ይህን ስርዓት ተክቶ 

ስልጣን ላይ እንደወጣው የጥቂት ወታደሮች የቡድን ፈላጭ ቆራጭ አስተዳደር “እኛ ብቻ 

ነን ስለኢትዮጵያ የምናውቀው፣ ስለኢትዮጵያ የሚያገባን’’ የሚል  የፈላጭ ቆራጭነት አባዜ 

የተጠናወታቸው ሆነው ሊሆን ይችላል፡፡ የሉዓላዊት ኢትዮጵያ ድንበር ጉዳይ በኢፌዴሪ 

ህገመንግስት የሉዓላዊት ኢትዮጵያ የስልጣን ባለቤትነታቸውን ያረጋገጡ ብሄሮች፣ 

ብሄረሰቦችና ህዝቦች ሆነው ሳለ የአንድ ጎጥ ተወላጆች ተጠራርተው “የኢትዮጵያ የድንበር 

ጉዳይ የመለከተናል ማለታቸው” ትዝብት ላይ ጥሏቸዋል።  

 
በሌላ በኩል “የድንበር ጉዳይ ኮሚቴ፣ የኢትዮጵያ ድንበሮች መደረክ ምንትስ ቅብጥርስ” 

በሚል ከተቧደኑ የአንድ ጎጥ ሰዎች አካሄድ የተረዳነው ሃገር ውስጥ ቀውስ በመፍጠር 

ህዝብን መንግስት ላይ የማነሳሳት ዓላማ ያላቸው ናቸው። አንድም የተለየ ነገር ሳይከናወን 

ምርጫ በተቃረበ ቁጥር እንዲሁም መንግስት ላይ ተቃውሞ ለመቀስቀስ አመቺ የሆነ 

ቀውስ ተፈጠሯል ብለው በገመቱበት ወቅት የኢትዮ-ሱዳን የድንበር ጉዳይ ይዘው “መሬት 

ተቆርሶ ተሰጠ” በለው ይነሳሉ። ይህን የሚያደርጉት ህዝብ ስጋት አድሮበት በመንግስት 

ላይ እንዲነሳ ላመደረግ ነው። ሃገር ቤት ያሉ ህጋዊትንና ሀገወጥነትን እያጣቀሱ 

የሚንቀሳቀሱ የፖለቲካ ፓርቲዎች ደግሞ ስጋቱን የማጠናከርና የማዛመት ተልዕኮ 

ይቀበላሉ። እነዚህ በውጭ የፈጠራ “ድንበር ተቆረሰ” ወሬ የሚነዙ ቡድኖች የሻአቢያ 

ኢትዮጵያን የማተራመስ ስትራቴጂ አስፈፃሚዎች  አማካሪዎች ናቸው።  

 

የአገር ድንበር ጉዳይ በተለይ በኢትዮጵያ ነባራዊ ሁኔታ ብሄራዊ ስሜትን በመቀስቀስ 

ረገድ ትልቅ አቅም ስላለው፣ ይህን አጀንዳ አየፈጠሩ ውዥንብር የሚነዙት ሕገወጥ 

የመንግስት ለውጥ እንቅስቃሴ ለመቀሰቀስ የሚያስችል ቅድመ ሁኔታዎችን ለማመቻቸት 

መሆኑ ምንም የሚያጠራጥር አይደለም፡፡ የነውጥ አማካሪ ቡደኖቹ የሚያነሱት የድንበር 

ችግር ፍፁም የሌለ የፈጠራ አጀንዳ መሆኑን ልብ በሉ፡፡  

 

እነዚህ ቡድኖች በተለየ የኢፌዴሪ መንግስት “ለሱዳን መሬት ቆርሶ ሊሰጥ ነው” የሚል 

አጀንዳ ሲያነሱ አንድ የሚያቀርቡት ነገር እ ኤ አ በ1902 አፄ ምኒልክ ከእንግሊዘ ጋር 

የኢትዮ ሱዳን ድነበር ስምምነት ከተፈራረሙ በኋላ በዓመቱ  ሻለቃ በኋላ ጀነራል  
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ቻርልስ ጉዌን የተባለ አየርላንዳዊ አሳሽ “ድነበሩን አካለላሁ በሚል” ያስቀመጠውን ወሰን 

ነው። ቡደኖቹ “የኢትዮጵያ መንግስት የጉዌንን የወሰን መስመር ሊቀበል ነው” ሲሉ 

ይደመጣሉ። የሚገረመው የጉዌን መሰመረ የተባለውን ወሰን የማካለል ጉዳይ አነርሱና 

ከጀርባቸው ያሉ “ጉዳዩን የምናወቀው እኛ በቻ ነን” የሚሉ ሰዎች ካለሆኑ መንግስት 

አንሰቶት አያቅም። 

 

የጉዌን መሰመር የሚባለውን ወሰን አፄ መኒሊክም አልተቀበሉትም። ምክንያቱም ይህ 

ወሰን የማካለል ስራ ውስጥ የኢትዮጵያ ተወካይ ሰላልነበረ። የኢፌዴሪ መንግስትም አፄ 

ምኒሊክ የተዋዋሉትን የድንበር ስምምነት በመሬት ላይ በማካለል የኢትዮጵያን ህጋዊ 

ወሰን አረጋግጣለሁ ከማለት ያለፈ አነዴም “ጉዌን” የሚባል ሰው ስም ጠርቶ አያውቅም። 

 

ሰሞኑን በውጭ የሚኖሩት የሻአቢያ ተላላኪዎች አማካሪ ኮሚቴዎች የኢትዮ ሱዳን ድንበር 

ጉዳይን ማንሳታቸውን ተከትሎ ጠቅላይ ሚኒስትር ሃይለማርያመ ደሳለኝ ለህዝብ ተወካዮች 

ምክር ቤት የሰጡት መብራሪያ ይህን ያረጋግጣል። ጠቅላይ ሚኒስትር ሃይለማርያም 

የሰጡት ማብራሪያ፤ 

አስቀድሞ በመሬት ዙሪያ የተደረገ ድርድርም የለም፤ ተቆረሶ የተሰጠ ነገርም የለም፤ 

ተቆርሶ ሊሰጥ የሚችል ነገርም የለም። ሰለዚህ ይሄ እያንዳንዷን አጀንዳ ህዝብን ሊያነሳሳ 

ይችላል ብለው ባመኑበት መጠን በየግዜው ሲያሰራጩ መጥተዋል። ይህን ጥያቄ በ2006 

ዓ/ም እዚህ ምክር ቤት ውስጥ ተጠይቄአለሁ። ‘መሬት ተቆረሶ ተሰጥቷልና ምን እያላቸሁ 

ነው?’ ተብዬ ነበር የተጠየኩት። ታዲያ ከ2005 እሰከ 2008 ዓ/ም የሄደ መሬት የትአለ? 

 

የሱዳንና የኢትዮጵያ ድንበር እንዳልተካለለ ቀድሞም የሚታወቅ ነው። ዛሬም ያለ አጀነዳ 

ነው። ይሄን ጉዳይ በተመለከተ ሁለቱ መንግስታት ከረጅም ግዜ ጀምሮ የጋራ ድንበር 

ኮምሽን መስርተው የሚያደረጉት እንቅስቃሴ አሁንም የሚቀጥል ይሆናል። ሁለቱ 

መንግስታት የጋራ ኮምሽን ያቋቋሙት ዛሬ አይደለም። የኮምሸኑ አባላት ስም የለዋወጣል 

እንጂ ባለፉ መንግስታትም ኮምሽኑ ነበረ። ስለዚህ ይሄ ጉዳይ በሂደት ላይ ያለ፣ 

በመጨረሻም የእኛ ህዝብ ተወያይቶበት የድንበር ኮምሽኑ የሚያቀርባቸውን ሃሳቦች 

ተወያይቶበት በሚደረሰው ድምዳሜ የሚደረስበት ጉዳይ እንጂ፣ እነርሱ እንደሚሉት ዝም 

ብሎ እየተነሳ ተቆርሶ የሚሰጥ ነገር ሊሆን አይችልም። ይሄ ሃገር ነው፤ እየመራን ያለነው 
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ሃገር ነው፤ ህዝብ ነው። በዚህች ሃገር ህዝብ ሳያውቅ የሚደረግ አንዳች ነገር ሊኖር 

አይችልም፤ አይገባምም ። 

 

እኔ ለመላው የኢትዮጵያ ህዝብ መናገር የመፈለገው የመንግስት ዕቅድ እንኳን የዚህ 

አይነት ትላልቅ ጉዳዮች ቀርቶ የገጠር ቀበሌ የእርሻ ሰራ ለመስራት እንኳን በውይይት 

ስምምነት ላይ ተደርሶ ነው የሚገባው። ስለዚህ ህዝቡ ያልተወያየበት፣ ያለመከረበት፣ 

የሚፈፀም፣ የሚቆረስ፣ የሚሰጥ ነገር ሊኖር አይችልም፤ አይገባምም። 

የሚል ነበር። 

 

ከሁለት ዓመት በፊት የሄው የኢትዮጵያ ሱዳን ድነበር ጉዳይ ውጭ በሚኖሩ “ተቃዋሚ” 

ተበዬ የሁከት ቅስቀሳ አማካሪ ቡደኖች አንሰተውት የአሜሪካ ድምጽ የአማርኛ ፕሮግራም 

(ቪኦኤ) በመሰሉ የውጭ ሚዲያዎች እንዲሁም ሃገር ውስጥ በሚገኙ የተቃውሞ አመለካከት 

አራማጅ ሚዲያዎች ተራግቦ በተወሰነ ደረጃ በህዝብ ውስጥ ውዥብር ፈጥሮ በነበረበት 

ወቅት ህጋዊ ተቃዋሚ የፖለቲካ ፓርቲዎች ይህን አጅንዳ አንስተው ነበር።  

 

በተለይ ሲመቸው ሀገወጥነትን ሳይመቸው  ህጋዊነትን አያጣቀሰ የሚንቀሳቀሰው ሰማያዊ 

ፓርቲ አጀንዳውን ሁከት ለመቀስቀስ ዓላማ ሊያወለው ተራወጧል። የኢትዮ ሱዳን ድንበር 

ጉዳይ የጎንደር ነዋሪዎች ጉዳይ ብቻ ይመስል በጎነደር ከተማ የተቃውሞ ሰልፍ ጠርቶ 

እንደነበርም የታወሳል። በሌላ በኩል ህገዊና ሰላማዊ የፖለቲካ እንቅስቃሴን የመረጡና 

ለዚህ ህጋዊና ሰላማዊ የፖለቲካ ተቃውሞ ያግዛቸው ዘንድ እንዲሁም በሃገሪቱ ወሳኘ 

ጉዳዮች ላይ ድምፃቸውን ማሰማት ይችሉ ዘንድ የፖለቲካ ፓርቲዎቸ የጋራ ምክር ቤት 

ያቋቋሙ የፖለቲካ ፓርቲዎች ጉዳዩን ለምክር ቤቱ አቅርበው ነበር። በጉዳዩ ላይ ገዢው 

ፓርቲ ኢህአዴግ ማብራሪያ እነዲሰጥ ነበር  ለምክር ቤቱ ያቀረቡት።  

 

ገዢው ፓርቲ ኢሕአዴግን ጨምሮ አበዛኞቹን በአገሪቱ ውስጥ የሚንቀሳቀሱ ተቃዋሚ 

ፓርቲዎች በራሳቸው ፍቃድ የተካተቱበት የፓርቲዎች የጋራ ምክር ቤት አባላት በኢትዮ 

ሱዳን ድንበር ጉዳይ ዙሪያ አንዳንድ ተቃዋሚዎች የነዙትን ወሬ መነሻ በማድረግ 

ለኢህአዴግ ያቀረቡት ጥያቄ፤ “ከሱዳን ጋር ድንበር የማካለል ስራ ከመስራት ባሻገር 
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መሬት አሳልፎ የመስጠት ጉዳይ የኖር ይሆን? ከሱዳን ጋር ድንበር ለመካለል አዲስ 

ቅድመ ስምምነት ውስጥ መግባት ለምን አስፈለገ?” የሚል ነበር፡፡   

 

በጋራ ምክር ቤቱ የኢህአዴግ ተወካይ ለዚህ የፖለቲካ ፓርቲዎች ጥያቄ ማብራሪያ 

ሰጥተዋል። የኢህአዴግ ተወካይ የሰጡት ማብራሪያ ጠቅለል ባለ መልኩ፤ 

 

1‚ እ ኤ አ ከ1902 ዓ/ም ጀምሮ የኢትዮ ሱዳን የድንበር ስምምነቶች የተፈፀሙ ቢሆንም፣ 

በተጨባጭ በመሬት ላይ ዓለም አቀፍ ደረጃ የጠበቁ ምልክቶች የማስቀመጥ ስራ 

ያልተተገበረ በመሆኑ ጉዳዩን ፈር ማስያዝ ያሰፈልጋል፡፡ 

 

2‚ መሬት ላይ ዓለም አቀፍ ደረጃን የጠበቀ ድንበር የማካለል ስራ አስፈላጊ መሆኑን 

ኢህአዴግ ያምናል፡፡ ኢህአዴግ በድንበር መካለሉ የሚያምነው በዓለምአቀፍ ሕግ 

ተቀባይነት ያለው ደረጃውን የጠበቀ ወሰን መኖሩ፣ በአገሮች መሃከል ለሚነሳ ግጭትና 

የሰላም አጦት መፍትሄ የሚያገኝበት ሁኔታ ስለሚፈጠር ነው፡፡ 

 

3‚ አሁን መንግስት ድሮ የነበረን ስምምነት ወደኋላ በመተው አዲስ ስምምነት ውስጥ 

አልገባም። ይህን ማድረግም አይቻልም፣ ሕገወጥ ስለሆነ። ነገር ግን ተጀምረው ያልተቋጩ 

ጉዳዮች መንግስትና ገዢው ፓርቲ ኢህአዴግ ኃላፊነት ስላለባቸው ይህ ነገር እልባት 

የሚያገኝበትን ሁኔታ በሁለቱ አገራት የጋራ የድንበር ኮምሽንና የቴክኒክ ኮሚቴዎች 

አማካኝነት እየተከናወነ ያለ ስራ አለ፡፡ 

 

4‚ እስካሁን ባለበት ሁኔታ ስራው አላለቀም፡፡ ስራው አልቆ ‘የኢትዮጵያ ድንበር ከዚህ 

በመለስ ነው፣ የሱዳን ድንበር ደግሞ ከዚህ በመለስ ነው’ የሚል ምንም አይነት ስምምነት 

አልተደረገም፡፡ እውነቱ ይህ ሆኖ ሳለ አሉባልታዎቹ የመጡበት ምክንያት አለ፡፡ ይህም 

አገሪቱ የጀመረችው የሕዳሴ ጉዞ ያላሰደሰታቸው አካላት ያደረጉት ነው፡፡ 

የሚል ነበር። 

 

እንግዲህ በውጭ ያሉት ተቃዋሚዎች የኢትዮ ሱዳን ድንበርን ጉዳይ በተደጋጋሚ እያነሱ 

“የኢትዮጵያ መንግስት መሬት ቆረሶ ለሱዳን ሊሰጥ ነው” የሚል ወሬ የሚያወሩት እውነት 
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“መሬት ተቆረሶ ለሱዳን ሊሰጥ ነው” የሚል ስጋት የፈጠረ ተጨባጭ ማሰረጃ አግኝተው 

አይደለም። ይህ እንዳልሆነ፣ ሊሆንም እንደማይችል በሚገባ ያውቃሉ። ይሁን እንጂ  

የድንበር ጉዳይ ኮርኳሪ በመሆኑ፣ በተለይ በአያቶቹ ደም የተከበረ ድነበር ላለው 

የኢትዮጵያ ህዝብ ዘንድ ልዩ ቦታ ሰላለው “ድንበሬ ሊጣሰ ነው” ብሎ ደንብሮ በመንግስት 

ላይ ለተቃውሞ እንዲነሳ ለማድረግ ነው። 

 

ከዚህ ቀደም ይህ የኢትዮ ሱዳን ድንበር ጉዳይ የሚነሳው በተለይ ምርጫ ሲቃረብ ነበር። 

የ1997 ምርጫ ሊደርስ አንደ ዓመት ሲቀረው በ1996፣ የ2002 ምርጫ ሊካሄድ አንድ 

አመት ሲቀረው በ2001 ዓ/ም እንዲሁም አምና በግነቦት ወር የተካሄደው ምርጫ አንድ 

ዓመት ሲቀረው በ2006 ዓ/ም ተነስቶ ነበር። ይህ የተደረገው ምርጫውን አስታኮ ሁከት 

ለመቀስቀስ ነው። ሁከቱ ባይሳካ እንኳን በሰላማዊ ትግል ተጨባጭ አማራጭ በማቅረብ 

ሊያገኙ እንደማይችሉ የሚያውቁትን የህዝብ ድምፅ ስሱ የሆነ አጀንዳ በማቀበል ህዝብን 

ስጋት ላይ በመጣል ገዢውን ፓርቲ ኢህአዴግ በጥርጣሬ ተመልክቶ የተሻሉ ስለሆኑ 

ሳይሆን በስጋት ገፊነት ድምፅ እነዲሰጣቸው ለማደረግ ነው። 

 

እንግዲህ ይህ ጉዳይ ዘንድሮም ተነሰቷል። ዘንድሮ የምርጫ ዋዜማ አይደለም፤ የምርጫ 

ማግስት እንጂ። “በዚህ ሁኔታ አጀንዳው እንዲነሳ ያደረገው ምንድነው?” ይህ የብዙዎች 

ጥያቄ ነው። ዘንደሮ የኢትዮ ሱዳን ድንበር ጉዳይ ያው እንደተለመደው “መንግስት መሬት 

ቆርሶ ሊሰጥ ነው” በሚል የተነሳው ባሀገሪቱ ህዝብን ውዥንብር ላይ የሚጥል  ቀወስ 

ለማብዛት ነው። በአንድ በኩል ኤልኒኖ የተሰኘው ዓለም አቀፍ የአየር መዛባት ያስከተለው 

ድርቅ የፈጠረው የምግብ እጥረት አለ። ይህን በተሳሳተ መንገድ “መንግስት የምግብ 

እጥረት ለገጠማቸው እርዳታ እያዳረሰ አይደለም፣ ድርቁ ያስከተለውን የምግብ እጥረት 

ሸሽጓል፣ በምግብ እጦት የሞቱ ሰዎች አሉ . . .”  እያሉ ውዥንብር በመንዛት በሌላ በኩል 

የድንበር ጉዳይን እንደተጨማሪ ቀውስ በማንሳት ሃገሪቱ ቀውስ በቀውስ የሆነች በማሰመሰል 

ህዝቡን ውዥንብር ውስጥ በመከተት በተሳሳተ መረጃ ህዝብን መንግስት ላይ ማስነሳት 

ነው። ኦሮሚያ ውስጥ የአዲስ አበባ ከተማ አሰተዳደርና የፊንፊኔ ዙሪያ ልዩ ዞን ረቂቅ 

የተቀናጀ የልማት ማሰተር ፕላን፣የኦሮሚያን መሬት ቆረሶ ለመወሰድ የተዘጋጀ 

በማሰመሰል በዚህ ወቅት ወሬ የተነዛውም በተመሳሳይ ሁኔታ ሃገሪቱን ቀውስ በቀውስ 

የሆነች ለማስመሰል ነው። 
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ያም ሆነ ይህ የኢትዮጵያ ህዝብ “መንግስት መሬት ቆርሶ ለሱዳን ለመስጠት በምስጢር 

ተስማማ” የሚለውን የፈጠራ ወሬ አምኖ ተቀበሎ ስጋት ላይ አልወደቀም። ውዥንብሩ 

በተነዛባቸው ያለፉ ግዜያት  ጉዳዩን አምኖ ተቀበሎ ለሁከት አለመነሳቱ ለዚህ አሰረጂነት 

ሊጠቀስ ይችላል። ይህ “ድንበር ተቆረሰ” የሚል ወሬ በተነዛባቸው ያለፉ አስራ ምናምን 

አመታት በኢትዮ ሱዳን ድንበር አካባቢ ምንም የተለወጠ ነገር አለመኖሩ ወሬው ሃሰተኛ 

መሆኑን ለህዝበ አረጋገጧል። 

 

በውጭ የሚኖሩም ሆኑ በሃገር ቤት የሚኖሩ ኢትዮጵያውያን፣ የዚህ ፅሁፍ ትኩረት የሆነው 

የኢትዮ ሱዳን ድንበር ጉዳይም ሆነ ሌሎች ከውጭ መንጭተው የሚላኩ አጀንዳዎች 

በሻአቢያ የሽብር ስትራቴጂ አስፈፃሚዎች፣ ያረጀ ያፈጀ አመለካከታቸው ተቀባይነት 

እንደሌለውና በሰላማዊ የፖለቲካ ትግል ወደስልጣን መምጣት እንደማይችሉ ያወቁ 

የቀድሞ ስርአቶች ርዝራዥች እየተፈጠሩ የሚነዙ የፈጠራ ወሬዎች መሆናቸውን ሊገነዘቡ 

ይገባል። በሰላማዊ ትግል የተሻለ አማራጭ አቅርበው በህዝብ ድምፅ ወደስልጣን መምጣት 

እንደማየችሉ የተገነዘቡና የስልጣን ረሃብ ያንገበገባቸው፣ እንዲሁም በጦርነት አማራጭ 

ህገመንግስታዊ ስርአቱን ንደው ሥልጣን መመንተፍ ያልቻሉ ቡድኖች በአጃቢነት 

ተሰልፈው የሌለን ችግር ያለ አስመስለው ቀውስ እየፈጠሩ ህዝብን ስጋት ላይ በመጣል 

በመንግስት ላይ እንዲነሳ ማድረግን ያለመ የቀወስ ፖለቲካ ስልት ነ ው።  

 


