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ቁጥር 1

በአገራችን ወቅታዊ ሁኔታ ላይ በሞስኮ የኢ.ፌ.ዲ.ሪ ሚሲዮን በየሣምንቱ የሚዘጋጅ መግለጫ
1.የሀገር ውስጥ ጉዳዮች
1.1 የሠላምና ፀጥታ ሁኔታ፤
ሀ/ በአማራ ክልል በሰሜን ወሎ ዞን ያለውን የፀጥታ ሁኔታ በተመለከተ፤


የጥምቀት በዓል በተከበረበት ወቅት በአማራ ክልል ሰሜን ወሎ ዞን ወልዲያ ከተማ በፀጥታ ሀይሎችና በወጣቶች
መካከል በተፈጠረ አለመግባባት ሳቢያ ግጭት ተፈጥሯል፡፡ በቀጣይ ቀናት ግጭቱ ወደ ቆቦ እና መርሳ ከተሞችም
ቀጥሎ የአካል ጉዳት፤ የንብረት ውድመትና የሰው ሕይወት ላይ ጉዳት ደርሷል፡፡



የግጭቱን መንስኤ መንግሥት በማጣራት ውጤቱን ለወደፊት ለሕዝብ የሚገልጽ ሲሆን፤ በተከሰተው ግጭት
የሰው ህይወት በማጥፋት፣ አካል በማጉደልና ንብረት በማውደም የተጠረጠሩ አካላትን በቁጥጥር ስር ማዋል
ተጀምሯል። በእነዚህ አካላት ላይ የተገኘው መረጃ ተጣርቶ እንደየጥፋታቸው መጠን ብይን የሚሰጣቸው ሲሆን፤
ተጠርጣሪዎችን በቁጥጥር ስር ለማዋል በተደረገው ጥረት ህብረተሰቡ መረጃ በመስጠትና ህገ-ወጦችን በማጋለጥ
እያደረገ ያለው ትብብር በቀጣይም ተጠናክሮ እንዲቀጥል ጥሪ ቀርቧል።

ለ/ የፖለቲካ ሁኔታ፤

የኢትዮጵያ ህዝቦች አብዮታዊ ዴሞክራሲያዊ ግንባር /ኢህአዴግ/ የስራ አስፈፃሚ ኮሚቴ ከታህሳስ 3 ቀን ጀምሮ
ላለፉት 17 ቀናት አገራችን የምትገኝበትን ወቅታዊ ሁኔታ መነሻ በማድረግ ሰፊና ዝርዝር የሁኔታዎች ግምገማ
አካሂዷል፡፡ ስራ አስፈፃሚ ኮሚቴው በዚህ ስብሰባ ቀደም ሲል የተጀመረው የመታደስ ሂደትና የደረሰበትን ደረጃ
እንዲሁም በአገራችን የሚታዩ የቆዩና ወቅታዊ ችግሮችን ከነዝርዘር መገለጫቸው በመለየት በመንስኤና
መፍትሄዎቻቸው ላይ መክሮ ቀጣይ አቅጣጫዎችን አስቀምጧል፡፡



በሌላ በኩል በቅርቡ የኢህአዴግ ስራ አስፈፃሚ ኮሚቴ ያካሄደውን ግምገማ ተከትሎ አራቱ የግንባሩ አባል
ድርጅቶች ሊቃነ መናብርት በሰጡት መግለጫ ላይ “በፈፀሙት ወንጀል ምክንያት በፍርድ ቤት የተፈረደባቸው
ወይም ደግሞ ወንጀል በመፈፀም ድርጊት ተጠርጥረው በአቃቤ ህግ ጉዳያቸው ተይዞ በእስር የሚገኙ አንዳንድ
የፖለቲካ ፓርቲ አባላትን ጨምሮ ሌሎች ግለሰቦች የተሻለ አገራዊ መግባባት ለመፍጠርና የዴሞክራሲ ምህዳሩን
ለማስፋት በማሰብ ክሳቸው ተቋርጦ ወይም በምህረት ህግና ህገመንግሥቱ በሚፈቅደው መልኩ ተገቢው ማጣራት
ተደርጎ እንዲፈቱ ተደርጓል።



በዚሀ መሠረት የፌደራል ጠቅላይ አቃቤ ህግ የፍርድ ሂደታቸው በመታየት ላይ የሚገኙ 1 ሺህ 126 ተጠርጣሪዎች
ክስ በመጀመሪያ ዙር መቋረጡን መግለፁ ይታወቃል። ከተጠርጣሪዎቹ መካከልም 115ቱ በፌደራል ደረጃ ሲሆኑ፥

ሌሎቹ 1 ሺህ 011 ደግሞ ከደቡብ እና ከአማራ ክልሎች የቀረቡ ናቸው። የአማራ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስት ለ2
ሺህ 905 ታራሚዎች ይቅርታ እንዳደረገ አስታውቋል። በተመሳሳይ የኦሮሚያ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስት ለ2 ሺህ
345 የህግ ታራሚዎች ይቅርታ አድርጓል። በመጀመሪያ ዙር በጠቅላላው 6 ሺህ 376 ታራሚዎች ከእስር
ተፈተዋል።

ሐ/ የዲሞክራሲያዊ ሥርአት ግንባታ፤


በመድብለ ፓርቲ ስርዓት ግንባታ ላይ የሚታዩ ጉድለቶችን ከሁሉም ተቃዋሚ ድርጅቶችና ከህዝቡ ጋር በመሆን
ለመቅረፍ መንቀሳቀስ እንደሚገባ እና ምሁራንና የሲቪክ ማህበረሰቦች ለዴሞክራሲያዊ ስርአት ግንባታና
የዴሞክራሲ ምህዳሩን ለማስፋት ተገቢ ሚናቸውን የሚጫወቱበት ምቹ ሁኔታ እንዲፈጠር ቀጣይ እንቅስቃሴ
ይደረጋል፡፡

2. የውጭ ግንኙነትን በተመለከተ


በአዲስ አበባ ከተካሄደው 30ኛው የአፍሪካ ህብረት የመሪዎች ጉባኤ ጎን ለጎን የኢትዮጵያ፣ ሱዳንና ግብፅ መሪዎች
የሶስትዮሽ ስብሰባ በአዲስ አበባ ተካሂዷል። የኢ.ፌ.ዲ.ሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለማርያም ደሳለኝ፣ የሱዳን
ፕሪዜደንት ኦማር ሃሰን አልበሽር እና የግብፅ ፕሪዚደንት አብዱል ፈታህ ኤል ሲሲ በሶስቱ ሀገራት የጋራ ጉዳዮች
ዙሪያ መክረዋል። በተለይም ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብን በተመለከተ ሁሉንም ሀገራት ተጠቃሚ በሚያደርግ
መልኩ በጋራ መንፈስ ለመስራት ከስምምነት ላይ ደርሰዋል።



ኢትዮጵያ፣ ሱዳንና ግብጽን የሚያገናኝ የትራንስፖርት መስመር ለመገንባት ከሥምምነት ተደርሷል፡፡ ለዚህ
ፕሮጀክት ማስፈጸሚያም ሶስቱ ሀገራት በጋራ የፋይናንስ ድጋፍ ለማድረግ ተስማምተዋል፡፡

