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منذ بضعة اسابيع تجري في اقليم غوندر بشمال غرب أثيوبيا انتفاضة شعبية 

عارمة شارك فيها االالف من المواطنين ضد الحكومة االثيوبية التي فشلت في 

والتي ذهب ضحيتها اعداد  الثقيلة باألسلحة حتى تطويقها واحتوائها واخمادها

هذا مما زاد الطينة بلة، وأجج غضب السواد  المتظاهرين السلميين، كبيرة من

االعظم من الشعب االثيوبي وليس ابناء قومية االمهرا وحدهم.  وال يمكن فصل 

الجارية في  مة السياسية والعسكريةوالمقا الجارية في اقليم غوندر عن االحداث

المنصرم والتي تدرج كلها في سياق االحتقان  نوفمبرذ اقليم االورورمو من

سائر االقاليم االثيوبية بما فيها  السياسي واالجتماعي واالقتصادي والعسكري في

حتى  امتألعلى مدى ربع قرن  يوبية المتراكمةفكأس المشاكل االثاقليم تجراي. 

جراء اداري إ، ففاض في إقليم غوندر من جراء حتمل أية قطرةيعد ي العنق ولم

تاريخيا ألقليم  ةاقلية االقلية التجراوية الحاكمة في منطقة ولقايت التابع لعناصر

في  1997في اكتوبر  ألول مرة وضم الى تجراي غوندر والذي يقطنه االمهرا



وصادقت عليها الحكومة المركزية خريطة جديدة اصدرها اقليم تجراي الفيدرالي 

 وتأجيررومو انفجر الوضع هناك بسبب بيع . وفي اقليم االوفي أديس أبابا

لألجانب بعد طرد االراضي الزراعية الخصبة بعض الحكومة االثيوبية  الويانوية 

 عنجهية ومتشنجة مقرونة بعمليات وذويهم بإجراءات إدارية المزارعينوابعاد 

نية ضيقت الخناق على حركة وحياة االورومو، وقس عسكرية دموية وخطوات ام

التي غدت تقاوم  حال بقية االقاليم االثيوبية الصومالية والعفرية وسواهاعلى ذلك 

.سلطة الوياني بطريقة أو أخرى  

ام االثيوبي وعوضا عن بحث جاد ومسؤول عن دهش في االمر، ان النظموال 

الحقيقية لألزمات االثيوبية المزمنة والتي أضحت في اآلونة االخيرة  االسباب

حلول إيجاد الو مراجعة سياسته  بغية ،ن سيطرتهوجهه وتخرج ع في تنفجر

 الروتينية أدمن على تعليق كل مشاكله على الشماعة االرتريةالناجعة لها، 

ولكن اليوم وبعد مضي ربع قرن على تولي النظام االثيوبي   والمكشوفة.

ة وارتفاع وتيرة االنتفاضات الجماهيرية االثيوبيالويانوي مقاليد السلطة في أثيوبيا 

ضده في كل االقاليم الفيدرالية، لم تعد ترهات حكام اثيوبيا بخصوص االوضاع 

 من ناحية أخرى الداخلية للبلد من ناحية، واالتهامات الباطلة الموجهة الى ارتريا

شبث بتقليد سياسة النعامة مع سابق اصرار.تيو يتعامى على من تنطلي إال  

التي تتأجج هذه الحرائق السياسية والعسكرية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية ف 

إال وليدة  في حقيقة االمر ما هي ،أكثر فأكثر من أي وقت انجلى في اثيوبيا األيام 

 بتجزئة اثيوبيا في أديس أبابا أشعلتها أقلية االقلية التجراوية الحاكمة التي نارال

وممارسة سياسة فرق اقاليم أثنية  عشرة الى 1994 مبرسياسيا ودستوريا في ديس

تسد فيها من خالل احتكارها للسلطة السياسية وسيطرتها على المؤسسة العسكرية 

ها على االجهزة االمنية واستحواذها على كل المرافق االقتصادية الحيوية .توهيمن  

ها، في لتي أشعلترق بالنار احوال غرو بعد ذلك اذا ما أضحى النظام االثيوبي ي 

متد نهاية نفق يتألأل في يرى بارقة ضوء ت الوقت الذي بات فيه الشعب االثيوبي

لربع قرن من الزمن، وان الهروب الى المحرقة االرترية، وعلى عكس ما 

، وان مغامرتهم منهايتهبتعجل س بقدر ما ملن تؤجل متاعبه ،حكام أثيوبيا يتصور

في جبهة ظرونا لخير شاهد على ذلك. 2016يونيو  12العسكرية الطائشة في   


