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خؤيجلجمخؤ ذق خشَّرخ هَّختط
األقليات يعزز حقوق املتجدد قد الفدرالية بيت

ولغاتها

توم باتز بقلم

مایو/أیار شھر في العامة في أثیوبیا االنتخابات جرت لقد
"للمرة االنتخابات أنھ في تقریره بعد كارتر مركز ٢٠٠٥. وذكر

من الخیارات عدد الناخبین یتوفر لدى أثیوبیا في تاریخ األولى
إلى أشاروا أیضًا ولكنھم إلى صنادیق االقتراع". توجھوا عندما
فیھا. حققوا التي االقتراع مراكز من في عدد ومخالفات مشاكل
٢٦٣ مقعدًا على االننتخابات، بنتیجة الحاكم، الحزب حصل وقد

رئیس وقام لألغلبیة المطلقة. الالزم العدد من أقل ١١مقعدًا أي –
زعماء بلقاء یولیة/تموز، أواخر في زیناوي، میلیس الوزراء،

تطالب المعارضة االنتخابات. وكانت األولى منذ للمرة المعارضة
وكان مرشحو انتخابیًا. ٣٠٠ مركزًا حوالي في االنتخابات بإعادة
خاضوا قد ،٢٠٠٠ مایو/أیار في السابقة، االنتخابات الحكومة، في

المقاطعات من في ٥٠٪ المعارضة من أي منافس بدون االنتخابات
النواب. لمجلس االنتخابیة

خطوة تقدمت أثیوبیا ٢٠٠٥ أن نتیجة انتخابات مایو/أیار من وكان
دستورھا. ذلك أنھ تطبیق نحو الطریق على إلى األمام أخرى

دیمقراطي، على فدرالي دستور أثیوبیا لدى كان ١٩٩٤ ومنذ العام

أشبھ بنظام كان جدًا، قریبة فترة وحتى الواقع، ولكن الورق. 
الوزراء. رئیس مكتب في السلطة فیھ تتمركز أوتوقراطي، مركزي

المستوى القومي على مفاوضات نتیجة ١٩٩٤ جاء دستور لقد
الدامیة الوحشیة األھلیة الحرب من قرن ربع تتجاوز فترة أعقبت
المناطق جمیع المفاوضات تلك في وشارك الدكتاتوري. والحكم
الجمیع. ضم مفتوح مسار في أثیوبیا عبر المختلفة االثنیة والفئات

جھدًا تعكس المفاوضات تلك عن تمخضت التي النتیجة وكانت
البالغ عددھا أثیوبیا، في المختلفة العرقیة المجموعات صادقًا لدمج
وجزءًا الدستور تركیب صمیم داخل البلد، ذلك في مجموعة ٨٢

منھ. یتجزأ ال

وسلطة قویة إقلیمیة حكومات لتشكیل المجال الدستور أتاح لقد
أو الشیوخ، مجلس سیكون مجلسین، حیث من فدرالیة تشریعیة
المربع (انظر لدى المركز. صوت المناطق ھو الفدرالیة، بیت

خطوة في الدستور، ھذا تضمن كما الفدرالية). بيت بعنوان:
بأغلبیة وذلك االنفصال، في دستوریًا، الوالیات، مألوفة، حق غیر
في البسیطة التشریعي واألغلبیة الوالیة مجلس في األصوات ثلثي

الفدرالیة. الحكومة تنظمھ استفتاء

قررت االنفصال في عندما أریتریا فعلتھ ما ھذا بالضبط كان لقد
في العام ١٩٩٤. أثیوبیا دستور اعتماد قبل العام ١٩٩٣، وذلك

عنھا عبر التي أفضل النوایا بین كبیرة ما كانت الفجوة ولكن
في الشعب تحریر جبھة كانت لقد العملیة. والممارسات الدستور

الدیمقراطیة لشعوب الجبھة ائتالف في القائد الحزب وھي تیجري،
الواحد. الحزب بحكم نظامًا أشبھ أسست قد أثیوبیا،

نشر الذي األصلي المقال عن نشره وإعادة المقال ھذا تمت مراجعة
٢٠٠٤ مارس/آذار العدد ١، ،٤ ، المجلد Federations في

التعاون مع "جمعیة مشروع كمدیر في أثیوبیا باتز توم عمل
األلمانیة. منظمة دولیة للتنمیة تابعة للحكومة وھي التقني"

السياسة في وتغيير انشقاق

وقد الحاكم. الحزب انشقاق في داخل ٢٠٠١ العام في حدث
ھیئة مقابلة مع في ھذا االنشقاق، زیناوي الحكومة رئیس وصف

قائال: البریطانیة، اإلذاعة

على قد عملنا كنا ما إذا بمسألة... االنقسامات تتعلق كانت لقد "
وما ال، أم البلد، ھذا في كاف بشكل الدیمقراطیة الحكومة مأسسة

ھذا واالصالح في االقتصادي النمو لتعزیز یكفي ما فعلنا قد كنا إذا
"... البلد

وزراء رئیس
میلیس أثیوبیا،
(إلى زیناوي
یوقع الیمین)

معاھدة السالم
أثیوبیا بین

١٢ في وأریتریا
دیسمبر/كانون
٢٠٠٠ األول،

الجزائر. في
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الفدرالية بيت
الفدرالیة لبیت الدستور تفسیر سلطة أعطیت لقد

دستوریة. محكمة وجود عدم بسبب وذلك
األحكام الفدرالیة بیت یصدر ذلك، إلى وباإلضافة

األمم بـ "حقوق تتعلق من القضایا عدد بشأن
تقریر المصیر"، حق في والجنسیات والشعوب

[ھذه وحدة "تعزیز عن مسئوًال یعتبر أنھ كما
موافقتھا إلى استنادًا وترسیخھا المجموعات]

أیضًا بیت الفدرالیة إلى كما أسندت المتبادلة".
حاالت سوء أو للنزاعات الحلول إیجاد مھمة

كما المختلفة.  الوالیات بین تنشأ قد التي الفھم
من المستمدة الدولة موارد اقتسام بشأن یقرر

الفدرالي واالتحاد للوالیة مشتركة ضریبیة مصادر
الفدرالیة الحكومة تقدمھا التي الدعم أموال ویحدد

إصدار بسلطة البیت ھذا یتمتع واخیرًا، للوالیات.
"إذا الفدرالیة جانب السلطة من للتدخل األوامر

الدستور، ھذا ألحكام خالفًا والیة، أیة قامت
للخطر." الدستوري النظام بتعریض

للجمیع. ومفتوح واضح الفدرالیة بیت تركیب إن
أو المباشر األعضاء باالقتراع اختیار ویمكن

مجالس إلى ذلك في القرار ویعود – المباشر غیر
التقالید والعادات قبول ذلك في الوالیات، بما

وانتخابھم. االثنیین الممثلین ترشیح في المحلیة
ما تقرر أن تستطیع الوالیة فإن مجالس وھكذا،
بنفسھا الفدرالیة أعضاء بیت ستنتخب كانت إذا
وباإلضافة انتخابات لھذا الغرض. ستجرى أم

على قومیة" أو "أمة كل تحصل سوف ذلك، إلى
ویوجد سكانھا. من نسمة ملیون لكل واحد مندوب

٧١ منھم في بیت الفدرالیة، عضوًا ١١٢ حالیًا
حین في الوالیات، من قبل تعیینھم یتم عضوًا

عدد عضوًا، بحسب ٤١ الباقي، توزیع العدد یتم
السكان.

العالقات مسألة إلى أیضًا االنقسامات تلك وامتدت
مع أریتریا. والعالقات الخارجیة

الحاكم، الحزب داخل في ھذا القوى صراع ونتیجة
السلطات من الحاكمة بإعطاء المزید الفئة قامت

وعملوا الفدرالیة. بیت أثیوبیا، في التشریعي للمجلس
وتزوید الحكومة، رئیس مكتب سلطات تقلیص على
من الفئات من التكنوقراط والقلیل الحكومة بالمزید

الحزب داخل بالنقاشات وسمحوا السابقة، المتصارعة
لحمایة أكبر الوالیات مساحة متكرر، وأعطوا بشكل

مصالحھا الخاصة.

أصالة أكثر الفدرالي بشكل ممارسة الحكم أتاحت لقد

[يئّ,ز ظؤ,ٌُّ خت٥ّر,آل ةألخب[ج“ئهر,آل
Forum طاقم مع مقابلة رميالر، جيل

لإلدارة العامة في الوطنية الكلية في أستاذ رمیالر جیل
بني ما لشؤون العالقات كيبيك في وكان وزيراً مونتريال،

في عضو وهو كيبيك. في وزير العدل أيضاً كان كما احلكومات،
. Forum of Federations إدارة مجلس

ومجموعتان السكان صغیر من وعدد شاسعة الحجم، مساحة ھائل بلد كندا
كیبیك، في األكثریة وھم الفرنسیة، باللغة الناطقون القومیة: األقلیات من
األقلیة وھم االنكلیزیة، باللغة والناطقون كندا، أنحاء بقیة في ولكنھم أقلیة

ھو الحال كندا كلھا. ھذا مقاطعات بقیة في األكثریة كیبیك، ولكنھم في ھنا
"آباء – قرر مؤسسو كندا ١٨٦٧عندما في ھو الحال أیضًا وكان اآلن،

بلد خلق ھو أمامھم وكان التحدي ھذا البلد. تأسیس – الكونفدرالیة"
للمجموعات المتنوعة المصالح الستیعاب یكفي حد إلى بالالمركزیة یتمتع

فقط لیس الفرصة تتھیأ أمامھم بحیث األقلیات، وحقوق المحلیة المختلفة
جدید. فدرالي نظام في لإلزدھار أیضًا بل الحیاة قید على للبقاء

وكانت األقلیات. حقوق لحمایة معینة إجراءات ١٨٦٧ العام في اتخذنا لقد
أیضًا وبالتالي لغویة، أقلیة بشكل أو بآخر، تعني، العام ذلك في أقلیة كلمة

الفرنسیة، ینطقون باللغة غالبیتھم في الكاثولیك السكان لقد كان دینیة. أقلیة
البروتستانت العام ١٨٦٧، وكان بعد كندا االرلندیین جاءوا إلى أن حیث

تتعلق فقرات ١٨٦٧ دستور تضمن لقد االنكلیزیة. اللغة یتكلمون
إلى باإلضافة كیبیك في بالفرنسیة للناطقین حقوقًا أعطى مما باألقلیات،

كیبیك. خارج أیضًا بالفرنسیة الناطقین

حقوقًا ویضم ١٨٦٧ دستور بدأه ما أخیرًا، یتمم، لكي ١٩٨٢ دستور وجاء
یتكون كندا بلد أن ،١٩٨٢ خالل دستور العام من لقد أدركنا، لألقلیات. 
وذلك – والناطقون باالنكلیزیة بالفرنسیة الناطقون قومیتین – أقلیتین من

والفرنسیة. االنكلیزیة – كندا في رسمیتین لغتین بوجود اعترفنا عندما
مثل حقوقًا ١٩٨٢ دستور على أن یتضمن اللحظة تلك منذ حرصنا وقد

والسلطات العامة الدوائر في موظفین بتعیین تسمح التي – األقلیات حقوق
غیر الفرنسیة – األم اللغة بطالقة یتكلمون مختلف أنحاء كندا في الفدرالیة

تضمنھ ما أھم لذلك. وكان كافیة حاجة ھناك إذا كانت االنكلیزیة، أو
في على التعلیم الحصول حق بالفرنسیة الناطقین منحھ ١٩٨٢، ھو دستور
وذلك كندا، أنحاء مختلف في الخاصة بلغتھم والثانویة االبتدائیة المرحلتین

المدارس. ھذه مثل تبرر وجود أعداد كافیة ھناك تكون عندما

منھم ٪٨٠ حوالي ویتكلم نسمة. مالیین سبعة كیبیك یبلغ عدد سكان
االنكلیزیة، باللغة الناطقون ھناك ثم األم، اللغة باعتبارھا الفرنسیة اللغة

مختلفة. لغات تتكلم التي المجموعات االثنیة العدید من باإلضافة إلى
موجودة بشكل أیضًا العربیة الجالیة أن كما جدًا، كبیرة إیطالیة فھناك جالیة

قانونًا نسمیھ األكثریة، لغة ھي الفرنسیة حیث كیبیك، في ویوجد بارز. 
في اللغة الرسمیة أنھا على الفرنسیة یحدد وھو اللغة الفرنسیة، میثاق

مكان كل في الفرنسي الحضور ترى سوف فإنك لذلك، ونتیجة كیبیك.
١٣ على الصفحة البقية
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احلديث تاريخها – اثيوبيا
أثیوبیا تغزو إیطالیا – ١٩٣٥

یستعید عرشھ ھیال سیالسي االمبراطور – ١٩٤١
بین فدرالي اتحاد بإنشاء قرارًا تصدر المتحدة األمم – ١٩٥٢

 أثیوبیا وأریتریا
أریتریا یقوم بضم سیالسي – ھیال ١٩٦٢

بھیال سیالسي یطیحون الماركسیون – الثوار ١٩٧٤
أثیوبیا في الشعبیة الثوریة الدیمقراطیة الجبھة – ١٩٩١

الحكم على  تستولي
استقاللھا تنال أریتریا – ١٩٩٣

الفدرالیة أثیوبیا لدولة جدید دستور مسودة وضع – ١٩٩٤
أریتریا مع الحرب – ١٩٩٩

أریتریا مع اتفاقیة سالم – ٢٠٠٠
أریتریا مع بشأن الحدود اتفاق – ٢٠٠٢

أثریة عمرھا قطع إرجاع على توافق إیطالیا – ٢٠٠٣
أثیوبیا إلى سنة ٢٠٠٠ 

وبین وبینھا جھة، الوالیات من بین فیما الصراعات حل فرصة
بالثقة بالنفس االحساس ھذا وأدى ثانیة.  جھة من الفدرالیة الحكومة

الصراعات تتناول مفتوحة نقاشات إلى لذاتھا الوالیات وتأكید
التشریعات على كالخالف واالقلیمیة] الحكومات [الفدرالیة بین

الفوارق بشأن نقاشات ھناك وكانت الواردات. وتوزیع الدستوریة

الخالفات لبعض حلول إلى باإلضافة والدینیة، واللغویة، الثقافیة،
وقام الحكومات. بین بمشاورات القیام عدم بسبب نشأت التي

ومجموعات عمل، خاصة، لجان بإقامة الفدرالیة بیت أعضاء من
التعددیة". خالل من إدارة "الوحدة أجل من تنسیق وآلیات

الثقة بالذات نتیجة یكتسب نفوذًا ملحوظًا الفدرالیة بدأ بیت لقد
بیت الفدرالیة الحكومة للوالیات.  ومنحت الجدیدة والمتطلبات

یولیة/ في خاص إعالن خالل مالیة كافیة وتدابیر قانونیة من موارد
یصنع أن إلى طریقھ في الفدرالي البیت أصبح لقد .٢٠٠١ تموز

أثیوبیا. في الوطني مسار البناء صلب في مؤسسة نفسھ من

القومية املبادرة مماثلة من نسخة تطبق إحدى الواليات

الفدرالي بالنظام العھد حدیث الفدرالیة الحكومة التزام وجد لقد
والیات، تسع من إحدى فقد اقامت الوالیة.  لھ على مستوى صدى

الجنوبیة" والقومیات للشعوب الشعبیة اإلقلیمیة "الوالیة وھي
نصًا الوالیة وأضافت ھذه الفدرالیة. من بیت الخاص نموذجھا

نوفمبر/تشرین في القومیات" "مجلس إلنشاء دستورھا على خاصًا
لكل األقل واحدًا على ممثًال المجلس ھذا ویضم  .٢٠٠١ الثاني

"تفسیر سلطة المجلس أعطي في الوالیة. كما وشعب وقومیة أمة
وإصدار الدستوري، التحقیق مجلس وتنظیم الوالیة، دستور

أوالقومیات باألمم، یتعلق فیما القضایا (ببعض) الخاصة القرارات
من "السعي صالحیات أیضًا المجلس أعطي كما أو الشعوب".

النظر". وجھات في الخالفات أو للنزاعات إلى حلول التوصل أجل

[يئّ,ز ظؤ,ٌُّ خت٥ّر,آل ةألخب[ج“ئهر,آل

١٢ الصفحة من تابع

لھا مونتریال إن مونتریال. شوارع في اآلن تسیر عندما
تزال ما ولكنھا معروف دولیًا أیضًا طابع ولھا فرنسي، طابع

ھذا ان القول وأستطیع فیھا. الفرنسي الحضور على تحافظ
الثالثین السنوات األساسیة في النجاح من قصص واحدًا یعتبر

لحظة األخرى، في المقاطعات جمیع واجھت لقد األخیرة.
اآلخرین مشاركة ضرورة كندا، في الفدرالیة تاریخ من ما
البقیة. ولكن أفضل من وضع في مقاطعة ما عندما تكون

اجتماعیة أو اقتصادیة وألسباب األحیان، الممكن، بعض من
أو المقاطعات إحدى تشعر أن – الثقافة التاریخ، اللغة، –

لیس الذاتي الحكم من النوع ھذا بأن القول إلى بالمیل المناطق
سیادة ذات دولة نصبح أن "یجب البعض: یقول وقد كافیًا.

كندا. في وخاصة نفھمھ، أن یجب أمر وھذا اآلن".

أن یظھروا بالنظام الفدرالي الذین یؤمنون على أولئك یجب
االنفصال وأولئك الذین یرغبون في یرغبون الذین لألشخاص
الفدرالي أن الفدرالیة نظامھم داخل من التعبیر عن أنفسھم في
تفاھم على أساس عن ألنھا عبارة المرونة من كاف بحد تتمتع

حكومة إلقامة یكفي حد إلى قویة أیضًا أنھا كما الوسط الحل
ومع أنھم، لھم نبرھن أن نرغب في أیضًا ولكننا مركزیة.

الفائدة إلى باإلضافة اقتصادیًا یستفیدون الوقت، سوف مرور
من كجزء أفضل في وضع یكونون وأنھم سوف االجتماعیة،
مع المستقلة دولتھم بإقامة قرار اتخاذ من بدًال الفدرالي النظام

دولیة. انعكاسات من ذلك علیھ ینطوي ما كل

إننا، السھل. باألمر لیس النوع ھذا من توازن احترام إن
السھل. لقد أن ذلك لیس باألمر نعرف كشعب كندي،

عشنا، لقد ھذا التوازن. مع السنین، تجارب لعشرات خضنا،
١٩٨٠) كیبیك في االنفصال على االستفتاء تجارب بالتأكید،

في اقتصادیة ھامة أزمات شاھدنا أیضًا ١٩٩٥)، ولكننا و
عندما قررت ألبرتا النفط في خالل أزمة ١٩٧٥ و١٩٧٦ العام

مصالحھا تضع أن شيء كل من الرغم على ألبرتا، مقاطعة
لالتحاد أفضل من أجل التوصل إلى وضع جانبًا الخاصة

بأكملھ. الفدرالي

الثقافات، احترام تعني إنھا الثقافیة؟ بالتعددیة المقصود ھو ما
من باعتبارنا جزء أن نحترمھا، یجب التي األمور واحترام

مجرد االندماج. بل الكل، في الذوبان إلى بدون الحاجة الكل،
غایة یعتبر في اآلخرین مع بین الذوبان واالندماج الفرق إن

في ما أھم وھذا ھو الفدرالیة.  عندما نتحدث عن األھمیة
تسببت إذا ولكن، االندماج. إلى تؤدي الموضوع. الفدرالیة

كبیرة. مشكلة أمام یعني أننا فإن ذلك الكل في الذوبان في
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واحدة بشكل مجموعة عرقیة من أكثر أخرى تضم والیات وتنظر
والمبتكر. الفرید المؤسساتي الترتیب ھذا أمر في جدي

التي واللوجستیة والتقنیة، والقانونیة، المؤسساتیة، التحدیات إن
بین للغایة. فالحدود كثیرة ھذه السریع بعملیة التحول ترتبط

بین مجموعات العنیفة والخالفات بعد. رسمھا لم یتم الوالیات
أن من الرغم على شائعًا، أمرًا مازالت مختلفة والیات اثنیة من
أجل من وذلك الحدودیة النزاعات لحل مكتبًا أقامت قد والیة كل
ھي أساس الدین على القائمة النزاعات إن ھذه النزاعات. تسویة
أدت وقد الماضي. في الحال علیھ كان ما عكس على تزاید، في
جماعة – والوھابیین البروتستانت جانب من النشیطة الحمالت
عنیفة. وتتأثر مواجھات أساسي إلى بشكل – إسالمیة أصولیة

في السیاسي النظام لتحقیق المزید من التطور في المحاوالت جمیع
وباء نتیجة الھائل الوفیات معدل و البالد في الفقر بمستوى أثیوبیا
إلى األمة، ھذه أمام ھناك الكثیر وما زال / اإلیدز. المناعة نقص

وحدتھا. على المحافظة جانب

الغذاء واحتياطي الدميقراطي تسديد العجز

[بیت الثاني التشریعي للمجلس الممنوحة السلطات تعتبر ھل
كافیة حتى اآلن تحققت التي الدیمقراطیة تطبیق الفدرالیة] وعملیة
ھذه ستكون ھل كذلك، كان األمر وإذا حقیقیة؟  دیمقراطیة لتحقیق

الشحیحة، الزراعیة المحاصیل مع التعاطي على قادرة الدیمقراطیة
١٩٨٥؟ ١٩٨٤ و العامین في حصل كما المجاعة والجفاف وتھدید

العام مجاعة بتغطیة قام الذي بیورك، مایكل الصحافي أوضح لقد
ینایر/كانون اإلذاعة البریطانیة في ھیئة مع لھ مقابلة في ،١٩٨٤
أقل أمرًا المجاعة ھذه مثل تكرار من تجعل التي األسباب الثاني،

الیوم. احتماًال

الناس تعزل ھؤالء كانت التي األھلیة الحروب انتھت لقد "أوًال،
بالغ أمرًا إلیھم األغذیة نقل عملیة وتجعل ١٩٨٥ و ١٩٨٤ في

الصعوبة.

بحیث التطور، غایة إقامة نظام إنذار مبكر في تمت لقد ثانیًا،
أنھ أي القرى، في یحدث وما إلخ، الطعام أسعار مراقبة یستطیعون
صالحیة، على حكومة أكثر وثالثًا، لدیھم اآلن إنذار مبكر. جھاز

في ١٩٨٤." قائمًا كان األقل، مما

كما السیئة، األخبار أیضًا ھناك ولكن الجیدة. األخبار ھي ھذه
قائًال: بیورك یتابع

في ازدیاد، السكان عدد تدھور – التحتیة في األحوال إن ...."

ااعة مقابل في الطعام أثيوبيا:
ملیون نسمة حوالي تقتل الجفاف بسبب المجاعة – ١٩٨٤

بوب غیلدوف یقیمھا Live Aid موسیقیة – حفالت ١٩٨٥
لمكافحة  أمیركي ٦٠ ملیون دوالر حوالي  تحقق

 المجاعة
تشھد محصوًال سنوات ثالث من األولى السنة – ١٩٩٩

 وافرًا
ملیون دوالر ٢٥٠ تحقق القھوة صادرات – ٢٠٠٠

 أمیركي
لشؤون االنترنت المتحدة عبر األمم أشارت شبكة – ٢٠٠١

تقریرھا في UNPAN والمالیة العامة اإلدارة
األعوام بین ما المحلي الناتج إجمالي نمو إلى

سنویًا. ٪٦ بمعدل ٢٠٠١ إلى ١٩٩٢ 
١٠٠ للفرد الواحد الدخل الوطني بلغ إجمالي – ٢٠٠٢

٧٠٠ المحلي الناتج إجمالي وبلغ أمیركي، دوالر
الواحد. أمیركي للفرد دوالر

بھا لجمع الخاصة الموسیقیة حفلتھا تقیم أثیوبیا – ٢٠٠٣
مواطن" واحد لكل "بر عنوان:  المساعدات تحت

أمیركي. وتحقق ملیون دوالر
تراجع ولكن محصول جید، إلى – التنبؤات تشیر ٢٠٠٤

تخلق صعوبات  أسعار القھوة
للعام الناتج المحلي إجمالي نمو یتجاوز أال یتوقع – ٢٠٠٤

بالمائة. ١,٥ إلى صفر معدل ٢٠٠٣ 

الوضع – وھذا تراجع في إطعامھم على وقدرة األرض الزراعیة
حقیقي بشكل ظرفًا صعبًا آخر إلى عام یخلق من بدأ المتدھور
في توصیل الطعام لھم الصعب من یكون من الممكن أن بحیث

المناسب." الوقت

ووسیلة فدرالیة حقیقیة حكومة تملك ،٢٠٠٤ في العام أثیوبیا، إن
٨٢ عددھا فیھا والبالغ المختلفة االثنیة المجموعات  لتمثیل

البریطانیة، اإلذاعة ھیئة مع حدیثھ في بیورك قال وكما مجموعة.
علیھ كان بما مقارنة "حمیدة" حكومة األقل على لدیھا أثیوبیا فإن

متعدد دیمقراطي فدرالي نظام وجود إن الماضي. في الحال
لتحقیق التنمیة ومسبقًا ضروریًا شرطًا یعتبر القومیات ربما

الدیمقراطي الفدرالي النظام ولكن البلد. لموارد العادل والتوزیع
فرد خالل لكل المائدة على طعام تأمین ضمان یستطیع ال وحده

أو فشل المحاصیل الزراعیة. جفاف قادمة أزمة
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