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          የድንበር ጉዳይ ሲነሳ በተለይ በአፍሪካ አህጉር የሚታዩ ሁለት ዋና ዋና 

ችግሮች መኖራቸው አንድ አንድ የዘርፉ ባለሞያዎች ይገልጻሉ፡፡  

የመጀመሪያው ችግር የአውሮፓ ቅኝ ገዢዎች አፍሪካን በተቀራመቱበት ወቅት 

ሕዝቦችን ከቆዩበት ማህበራዊ፣ ኢኮኖሚያዊና ስነልቦናዊ ትስስር በመነጣጠል 

አርቴፊሻል ወሰኖችን መመስረታቸው ነው፡፡  የዚሁ ዋና ማሳያ ሊሆኑ የሚችሉ 

አብነቶች መመለከት ይቻላል፡፡ ለምሳሌ የማሳይ ጐሳ አባላት በኬንያና በታንዛኒያ፣ 

የባኮንጐ ብሔር አባላት ደግሞ በሱዳን፣ በቻድ፣ በመካከለኛው አፍሪካ ሪፐብሊክና 

በዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጐ ይገኛሉ፡፡  ይህ አይነት ችግር የማይነካው የአፍሪካ 

አገር አለ ለማለት ያስቸግራል፡፡ የአፍሪካ አገሮች እንዲህ አይነቱን አስቸጋሪ ሁኔታ 

ከቅኝ ገዢዎቻቸው ቢረከቡም የየህዝቦቻቸውን እኩልነትና መብት ጠብቀው 

ከመጓዝ በቀር የተሻለ አማራጭ በወቅቱ አልነበራቸውም፡፡  የወረሱትን status 

quo በማነጣጠል ድንበሮችን በኃይል ለማስተካከል ቢሞክሩ በአህጉሪቱ ላይ 

ያልተጠበቀ ውድመትና ዕልቂት ሊያስከትል እንደሚችል አገሮቹ ከተገነዘቡ 

ቆይቷል፡፡  ይህንን ሁኔታ በመገንዘብ ነው በወቅቱ የአፍሪካ አንድነት ድርጅት 

እ.ኤ.አ በ1964 ዓ.ሞ. በግብፅ ዋና ከተማ ካይሮ ላይ ባካሔደው የመጀመሪያው 

የመሪዎች ጉባዔ የድርጅቱ አባል አገሮች ነፃነታቸውን በተቀዳጁበት ጊዜ 

በነበራቸው ወሰን እንዲፀኑ ውሳኔ ያስተላለፈው፡፡ 
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ሁለተኛው ችግር እና አሁንም ድረስ ለብዙ አገሮች ራስ ምታት የሆነውን በወጉ 

ያለማካለል (demarcated ያለመሆን) ችግር ነው፡፡  ከሀምሳ ሺህ ማይሎች በላይ 

ርዝመት ያላቸው በርካታ የአፍሪካ አገሮች ዓለም አቀፋዊ ድንበሮች በአግባቡ 

ያልተካለሉ ናቸው፡፡  በናይጄሪያና በቻድ መካከል 50 ማይል ርዝመት ካለው 

አጭሩ የጋራ ድንበር አንስቶ የ148 ማይል ርዝመት እስካለው የዲሞራቲክ ኮንጐ 

እና የአንጐላ የጋራ ድንበር ድረስ በውል ያልተካለሉ በመሆናቸው የግጭት 

መንስኤ ሊሆኑ ስለሚችሉ ቀደም ሲል የተደረሱ ስምምነቶችን ከዓለምአቀፉ ሕጐች 

እና ድንጋጌዎች እንዲሁም ከአገሮቹ ተጨባጭ ሁኔታ አንፃር በመመርመር በዚህ 

በኩል ሊነሱ የሚችሉ ችግሮችን መግታት ከአፍሪካ አገሮች የሚጠበቅ ተግባር 

መሆኑ ግልጽ ነው፡፡  

ከዚህ አኳያ አገራችንም ለድንበር ነክ ጉዳዮች ትኩረት በመስጠት ዘላቂ መፍትሔ 

እና ሰላም ከጎረቤት አገሮች ጋር መመስረት ለኢኮኖሚ ውህደት እና ለህዝቦች 

ትሰስር መሰረቶች መሆናቸውን በማመን ለዚህ ዓላማ ሰኬት በመንቀሳቀስ ላይ 

ትገኛለች፡፡  

ቀደም ሲል የነበሩ የኢትዮዽያ እና የሱዳን መንግስታት የድንበር ችግሮችን 

ለመፍታት ይወስዷቸው የነበሩት እርምጃዎች በአብዛኛው የድንበር አካባቢዎችን 

በኃይል መያዝ እና ጦርነት መቀስቀስ፣ በድንበር አካባቢ ያሉትን ህዝቦች ለአመጽ 

ማስነሳት እና ጣልቃ መግባት የሕዝቦችን እንቅስቃሴ እና ዝውውር መግታት 

ናቸው፡፡ ሁሉም እርምጃዎች አደገኛና የተዛቡ ከመሆናቸውም በላይ መፍትሄ 

ለመፍጠርም አልሆኑም፣ ሊሆኑም አይችሉም፡፡ 

በዚሁ መነሻ ምክንያት ሁለቱም አገሮች ያለፈውን አሰራር ሙሉ በሙሉ 

በሚቀይረው መልኩ በራቸውን ለሁለገብ ትስስር ክፍት በማድረግ የድንበር እና 

ሌሎች ጥያቄዎችን በሰላማዊ፣ ሰጥቶ በመቀበል መርህና በመቻቻል መንገድ ዕልባት 

እንዲያገኙ ለማስቻል የኢትዮ ሱዳን የመሪዎች የጋራ ኮሚሽን (Joint high Level)፣ 
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የኢትዮ ሱዳን የሚኒስትሮች ኮሚሽን (Joint Ministerial Commission) እና 

የኢትዮ ሱዳን የድንበር ልማት ኮሚሽን (Joint Boarder Development 

Commission) በማቋቋም ጠንካራ የዲኘሎማሲ ግንኙነት መስርተዋል፡፡  

ኢትዮጵያ ከሱዳን ጋር እየጠነከረና እየዳበረ የመጣ በመከባበር ላይ የተመሠረተ 

ጠንካራ ግንኙነት አላት፡፡ የሁለቱም አገሮች ግንኙነት ከምን ጊዜውም በተሻለ 

ሁኔታ ተጠናክሮ በመሄድ ላይ ነው፡፡ 

 ከሱዳን ጋር የነበረውን የረጅም ዘመን የጥርጣሬ፣ የመጠቃቃት እና የጠላትነት 

ስሜት በመሰረቱ ተቀይሮ አዲስ የወዳጅነትና ትብብር ግንኙነት ምዕራፍ ውስጥ 

ተገብቷል፡፡ ከዚህ በፊት የግጭት ምክንያቶች የነበሩ ችግሮች ከሞላ ጐደል 

ተፈቷል፡፡ ሱዳን የኢትዮዽያን ሰላም ከሚያውኩ እንቅስቃሴዎች ከመቆጠብ በላይ 

ከኤርትራ ተነስተው በሱዳን በኩል የሚያልፉት ሽብርተኞችን ጨምሮ ሌሎች ፀረ 

ሰላም ኃይሎች ከመከላከል አንፃር ከኢትዮጵያ ጋር በቅርበት ትሰራለች፡፡ በአባይ  

ወንዝ አጠቃቀም ይሁን የህዳሴውን ግድብ ግንባታን አስመልክቶ ከዚህ ቀደም 

ታይቶ በማይታወቅ የግልፀኝነት ደረጃ ከኢትዮጵያ ጋር የተቀራረበ አቋም እያሳየች 

ነው፡፡  በሁለቱም አገሮች መካከል ያለውን ያልተፈታ የድንበር ማካለልና ተያያዥ 

የእርሻና የሰፈራ ጉዳዮች ዙሪያ በአንዳንድ የሱዳን ፖለቲከኞች ያለውን ግፊት 

በመቋቋም ወዳጅነታችንን አክብረውና ፈልገው በትዕግስት የሰላማዊ መፍትሔ 

መንገዱን ይዘውታል፡፡ የሱዳን መንግሰት የአገሪቱን የውስጥ ፖለቲካ ችግር 

ለመፍታት ከኢትዮጵያ በላይ በንፁህ ልቦና የሚተባበር ሌላ ወገን እንደሌለ 

ያምናል፡፡ ይህንን በጎ ተግባር የኢትዮጵያ መንግስትና ህዝብ (የፖለቲካ 

ድርጅቶችም ጭምር) እውቅና ሊሰጡት ይገባል፡፡  

 የሁለቱ አገሮች ድንበር ያልተካለለ እና በከፊልም Delimit ያልተደረገ ነው፡፡ 

በመሆኑም የሁለቱን አገሮች ግንኙነት ይበልጥ ለማጠናከር ወደፊት አለመግባባት 
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ሊፈጥሩ የሚችሉ እንደ ድንበር ላሉ ጉዳዮቸ በወቅቱ እልባት መስጠት አስፈላጊ 

ነው፡፡ 

በእርግጥ ከ1902 ዓ/ም ጀምሮ የኢትዮ- ሱዳን ድንበር የመካለል ስምምነቶች 

የተፈፀሙ ቢሆንም፣ በተጨባጭ በመሬት ላይ ዓለም አቀፍ ደረጃ የጠበቁ 

ምልክቶች የማስቀመጥ ስራ (demarcation) ያልተተገበረ በመሆኑ ጉዳዩን ፈር 

ማስያዝ ያስፈልጋል፡፡ ዓለም አቀፍ ደረጃን የጠበቀ ድንበር የማካለል ስራ አስፈላጊ 

ነው፡፡ ምክንያቱም በመግቢያው ለመጥቀስ እንደተሞከረው በዓለም አቀፍ ሕግ 

ተቀባይነት ያለው ደረጃውን የጠበቀ ወሰን ሲኖር፣ በአገሮች መሃከል ለሚነሳ 

ግጭትና የሰላም አጦት መፍትሄ የሚያገኝበት ሁኔታ ይፈጥራል ተብሎ 

ይታመናል፡፡  

የኢትዮጵያ መንግስት አሁን የወሰን ጉዳዮችን በሚመለከት እየተከተለው ያለው 

አካሄድ ትክክለኛ ብቻ ሳይሆን አገራዊ ኃላፊነት ከሚሰማው መንግስት የሚጠበቅ 

ተግባር ነው፡፡ ምክንያቱም የኢትዮ- ሱዳን ድንበር ጉዳይ በጥልቀት በማጥናት 

የዘለቄታ ዕልባት የመስጠቱ ሁኔታና የሁለቱም አገሮች ግንኙነት ተጠናክሮ 

እንዲቀጥል ተገቢውን ትኩረት በመስጠት ችግሮችን በኃይል ሳይሆን በሰላማዊ 

መንገድና በመግባባት ላይ የተመሰረተ የሕዝቦችን ዘለቄታዊ ጥቅሞችና 

ወንድማማችነት ለማጠናከር እየተንቀሳቀሰ ነው፡፡ 

 በአንጻሩ አንዳንድ የፖለቲካ ድርጅቶች፣ ግለሰቦች እና በነፃ ፕሬስ ሽፋን 

የፖለቲካ አመለካከት የሚያራምዱ ጉዳዩን ከጥልቅ ንድፈ-ሐሳባዊ ክርክሮች ወይም 

የተግባራዊነት አመክንዮ ይልቅ በቃላት ስንጠቃ እና በመፈክር ጩኸት የተሞላ 

ላም ባልዋለበት ኩበት ለቀማ እንደሚባለው ምንም ባልተፈጠረበት ሁኔታ 

“የኢትዮጵያ ለም መሬት ተቆርሶ ለሱዳን ተሰጠ” የሚለውን የፈጠራ ወሬ ነዝተው 

ዜጎችን ለማደናገር ቢሞክሩም አልተሳካላቸውም፡፡ ይህንን የተሳሳተ ቀመር ትተው 

በጋራ ሀገራችንን ለማሳደግ የበኩላቸውን አስተዋጽኦ ለማድረግ ከምንጊዜም በላይ 



የፖለቲካ ንግድ በኢትዮ-ሱዳን ድንበር ጉዳይ 

 

የተመቸ ሁኔታ መኖሩን ተገንዝበው አቋማቸውን ደግመው ለመፈተሽ ጊዜው ገና 

ነው እላለሁኝ፡፡ 

 

ይህንን ሀሳብ እኔን ብቻ የሚወክል መሆኑን ይታወቅልኝ፡፡  

 


