GAMBELLA
H Gambella βρίσκεται νοτιοδυτικά της Αιθιοπίας περίπου 500 χιλιόμετρα από την Αντίς Αμπέμπα.
Απέχει μόλις 50 χιλιόμετρα από τα σύνορα του Σουδάν.
Η πόλη χτίστηκε δίπλα στο ποταμό Baru που τα παλιά τα χρόνια ηταν το μόνο μέσο που χρησιμοποιούσαν τότε για την μεταφορά , μέσω
ποταμών , εμπορευμάτων και κυρίως καφέ στο εξωτερικό. Για τον σκοπό αυτό χτίστηκε και η μεγάλη γέφυρα .
Χαρακτηριστικό της φυλής Nuer που ζουν στην περιοχή της Gambella είναι το ύψος τους κ πολλοί από αυτούς ξεπερνούν τα 2 μέτρα. .ίσως
είναι μία από τις πιο ψηλές φυλές στον κόσμο. Σκούροι στο χρώμα με λίγερά κορμιά είναι μία υπερήφανη και γενναία φυλή. Ζούνε κυρίως
από την κτηνοτροφία κ το ψάρεμα .
Το εθνικό πάρκο της περιοχής είναι το μεγαλύτερο της Αιθιοπίας που συγκρίνεται μόνο με τα μεγάλα πάρκα της Τανζανίας και Κένυας.
Εξυπηρετείται δε μόνο με αεροπλάνα τσάρτερ.
Στο πάρκο βρίσκουμε μεταξύ άλλων άγριων ζώων, μπάφαλο, λιοντάρια, ελέφαντες, πιθήκους κ καμηλοπαρδαλεις.
Στον ποταμό Baru υπάρχουν κροκόδειλοι και οι παλαιότεροι από μας θυμόμαστε την τραγική περιπέτεια ενός Αμερικανού που ρίσκαρε να
κολυμπήσει στα νερά του και κυριολεκτικά καταβροχθίστηκε από ένα κροκόδειλο περίπου 4.5 μέτρα.
Το γεγονός είχε δημιουργήσει φρίκη το 1966 όταν συνέβη το θλιβερό αυτό γεγονός, για τις φωτογραφίες που δημοσίευσε την εποχή εκείνη η
τοπική αγγλόφωνη εφημερίδα Ethiopian Herald μετά που σκότωσαν και άνοιξαν την κοιλιά του ερπετού το πτώμα του βρισκόταν σε
κατάσταση αποσύνθεσης.
Η Gambella είναι φημισμένη για την άγρια ομορφιά της τα δε τελευταία χρόνια προσελκύει όλο κ περισσότερους επισκέπτες.
Έχουν δε χτιστεί αρκετά ξενοδοχεία και μπανγκαλόους στην όχθη του ποταμού.
Το 1973 είχα επισκεφτεί τηv Gambella με έναν Ιταλό μηχανικό με σκοπό να χτίσω μικρά μπανγκαλόους δίπλα στην όχθη του ποταμού τότε
στην άγνωστη τουριστικά περιοχή αλλά το εγχείρημα μου ναυάγησε μετά την ανάληψη την επόμενη χρονιά της εξουσίας από την
στρατιωτική χούντα.
Κάθε εμπόδιο για καλό διότι θα τα είχαν εθνικοποιησει..
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Unlike the cool highlands of Ethiopia, the Gambela region at the southwestern part of Ethiopia, belongs to the Anuak zone of Nilotic Africa.
With only 50 kilometres separating it from the Sudanese border, this area is more closely connected to neighbouring South Sudan than Ethiopia, both in terms of natural features and people. Its capital, Gambela town(
),founded because of its location on the Baro River, has a
complicated modern history.

The Baro river , a tributary of the White Nile which flows into Sudan, is the only navigable river in Ethiopia. In the late 19th century, it was
seen by both the British and Ethiopia as an excellent waterway for exporting coffee and produce from the fertile Ethiopian Highlands to Sudan and Egypt, The Ethiopian emperor granted Britain the use of land for a port and Gambella was established in 1907. This tiny British territory prospered as a trade centre as ships from Khartoum (Sudan) sailed regularly during the rainy season when the water was high.
Captured by the Italians in 1936, it was again returned to the British in 1941. In 1951 became part of Sudan, but was reincorporated into Ethiopia five years later.
Civil wars which lasted for more than a half century halted shipping on the river and put an end to the thriving trade that once plied the Baro
River between Gambella and Juba, the South Sudanese capital.
The two largest ethnic groups populating the region are the Nuer and Anuak, both nomadic pastoralists which exist on both sides of the border. They are both of striking stature, with the Nuer having scarfication patterns of six parallel horizontal lines which are cut across the
forehead with a razor. Mention must be made here that the British had no knowledge of the land, its inhabitants, or their languages, based on
ethnic groups and traditional territories, and simply drew a line creating the boundary between Sudan and Ethiopia.
This is also Ethiopia’s tropical zone with Gambella National Park having one of the highest concentrations of wildlife and birdlife in Ethiopia..... And as the Baro River continuous to flow undisturbed and seemingly peaceful one hears of wild stories of encounters with man-eating
crocodiles like the tragic death of William Olson, 25, a Peace Corps volunteer, who after a swim in the Baro river was standing shoulder high
in the water when he suddenly shouted and slid into the river. He never resurfaced. His friends, about 100 feet away, sighted the crocodile
and ran for guns, but were too late. The crocodile had consumed him... The crocodile was eventually shot with the aid of police. It was reported that two weeks earlier a woman from the village had a similar fate.
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