
 

Ateşkes Güney Sudan’a Barış Getirir Mi? 
 

Güney Sudan Hükümeti ile Devlet Başkanı eski Yardımcısı Riek Machar’a bağlı isyancılar 

arasında 23 Ocak tarihinde Addis Ababa’da imzalanan ateşkes anlaşması ile sular durulmuş 

gibi görünüyor, fakat söz konusu anlaşmanın uygulanabilirliği konusunda haklı şüpheler 

bulunuyor. Şüphelerin ardındaki ana gerekçe, çatışmalar sırasında Dinka kabilesi ile Nuer 

kabilesi mensupları arasındaki bölünmelerin derinleşmiş olması. Kesin bir sayı bulunmamakla 

birlikte binlerce insanın yaşamını yitirmesi, yarım milyondan fazla insanın yerlerinden 

edilmesi, ciddi insan hakları ihlalleri ve çocukların silâhaltına alınmaları, sorun teşkil 

etmektedir. 

 

Hükümetin, darbeye teşebbüsle suçladığı 11 siyasi hükümlüyü serbest bırakacağı noktasında 

somut bir adım atmaması durumunda çatışmaların yeniden canlanması, yüksek bir olasılık. 

Ayrıca Uganda askerinin Güney Sudan’daki varlığı ve hükümetin safında çatışmalara müdahil 

olması, sorunun bir diğer boyutunu oluşturuyor. İsyancı kesimin balıca talebi, bu güçlerin 

ülkeyi derhal terk etmesi yönünde, fakat imzalanan ateşkes anlaşmasında bu hususa 

doğrudan vurgu yapılmadığı görülüyor. Kenya ve Sudan’ın ülkenin istikrarına vurgu yapmak 

suretiyle bir anlamda Başkan Kiir’i desteklemeleri, ABD başta olmak üzere Batı dünyasının 

gelişmeleri askeri bir darbe olarak yorumlamaması, konuya ulusal menfaatler doğrultusunda 

farklı yaklaşımların bulunduğunu gösteriyor. 

 

Gelinen noktada Kiir ve Machar gibi isimlerin karşılıklı suçlamalardan ziyade özeleştiri 

yapmaları ve sorumluluk almaları gerekmektedir. Kiir’in sözünü verdiği orduda ve sivil 

hizmetlerde gerekli reformları süratle yapması, samimiyetinin derecesini ortaya koyacaktır. 

Machar’ın da daha önce açıkladığı gibi 2015 seçimlerinde yarışması ve demokratik yollardan 

iktidara talip olması, ülkenin geleceği adına en uygun seçenek olacaktır.  

 

Müzakerelerin barışçıl ortamda sürdürülmesi önem arz etmekle birlikte Uganda lideri 

Museveni başta olmak üzere bazı isimlerin soruna müdahil olmalarının engellenmesi ve siyasi 

tutukluların serbest bırakılması noktasında somut bir adım atılması, barış sürecini 

destekleyecek konular olarak öne çıkmaktadır. Ayrıca taraflar arasındaki tansiyonun 

düşürülmesinde başarı kaydına muvaffak olan Hükümetlerarası Kalkınma Otoritesi’nin (IGAD) 

bu konudaki kararlılığını sürdürebilmesi, Güney Sudan’ın istikrarına doğrudan etki edecektir. 

Bununla birlikte, taraflar arasındaki müzakere sürecinin sabote edilmeye son derece müsait 

olması, barışın önünde bir risk oluşturmaktadır. 

 


