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በአገራችን ወቅታዊ ሁኔታ ላይ በሞስኮ የኢ.ፌ.ዲ.ሪ ሚሲዮን በየሣምንቱ የሚዘጋጅ መግለጫ
1.የሀገር ውስጥ ጉዳዮች
1.1 የሠላምና ፀጥታ ሁኔታ፤
ሀ/ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ
 የሚኒስቴሮች ምክር ቤት ባደረገው ስብሰባ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ አውጇል። ይህ አዋጅ ከፀደቀበት ከየካቲት 9
2010 ዓ.ም ጀምሮ ለ6 ወራት የፀና ይሆናል። አዋጁም በእረፍት ላይ የሚገኘው የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት
በ15 ቀናት ውስጥ ሲመለስ ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ቀርቦ የሚጸድቅ ይሆናል፡፡
 የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ የታወጀበትን ምክንያት የመከላከያ ሚኒስትርና የኮማንድ ፖስቱ ጽ/ቤት ሀላፊ አቶ ሲራጅ
ፈጌሳ የካቲት 10 2010 ዓ.ም. ለጋዜጠኞች በሰጡት መግለጫ፡ለ17 ቀን በቆየው የመጀመሪያው የኢህአዴግ ስራ አስፈጻሚ ስብሰባ በ15 ቀን ውስጥ ለውጥ የማይመጣ
ከሆነ ወደ አስቸኳይ አዋጅ መገባት እንደሚኖርበት በሙሉ ድምጽ መወሰኑን፤ በማስከተልም፤
የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ የታወጀበት ዋናው ምክንያት በሀገሪቱ በአንዳንድ ቦታዎች ላይ ህገ መንግስቱን እና
ህገመንግስታዊ ስርአቱን ለአደጋ የሚያጋልጡ የሁከት እና ብጥብጥ ተግባራት በመከሰታቸው፤ እነኚህ
ተግባራት ህዝቦችን እና ሀገርን የሚያውኩ፤ የህዝቦች ለዘመናት የነበረውን አብሮ የመኖር እሴት ለመናድ
የሚደረጉ እና አንዳንድ ቦታ ላይ በሀይል የታገዙ የነበሩ በመሆናቸው፤ በየጊዜው በንጹሀን ዜጎች ላይ
የህይወት መጥፋት እና ከፍተኛ የአካል ጉዳት እየደረሰ በመቀጠሉ፤ በተጨማሪም ከፍተኛ የሆነ የኢኮኖሚ
ውድመት እያስከተለ እና በርካታ ዜጎች ከአካባቢያቸው እንዲፈናቀሉ ማድረጉ፤ ዜጎች ከቦታ ወደ ቦታ
በነጻነት ተዘዋውረው በፈለጉበት ቦታ የመስራት ህገ-መንግስታዊ መብታቸውንና ሀብት አፍርተው የመኖር
ህገ መንግስታዊ መብታቸውንም አደጋ ላይ በመጣሉ፡፡
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የመንግስት እና የህዝብ አገልግሎቶች እንቅፋት የገጠማቸው መሆኑን፤ የመንግስት እና የህዝብ
ተሸከርካሪዎች ከቦታ ወደ ቦታ እንዳይዘዋወሩ በሀይል እንዲቆሙ የተገደቡበት አልፎ አልፎም በተለያየ
መልክ እንዲወድሙ የተደረጉበት ክስተቶች መከሰታቸውን ገልፀዋል፡፡ ከዚህ ሌላ በዋነኛነት የመንግስት
እና የህዝብ አገልግሎት መስጫ ተቋማት የወደሙበት፤ ፍርድ ቤቶች፤ ፖሊስ ጣቢያዎች ሌሎችም
የመንግስት ተቋማት በተመሳሳይ እንዲሁ በሁከት እና ብጥብጥ መውደማቸውን፤ ብዙ ወጪ
ተደርጎባቸው የተገነቡ ትልልቅ የኢንቨስትመንት ተቋማት በሰአታት ውስጥ መውደማቸው፤ አንዳንዶቹ
ለኪሳራ የሚዳረጉበት እና የውጪ ምንዛሪ ማስገኘት ቀርቶ ታክስ እንኳን መክፈል አስቸጋሪ ወደሆነባቸው
ሁኔታ እየወረዱ መምጣታቸውን ሚኒስትሩ አስገንዝበዋል፡፡


የካቲት 13 ቀን 2010 ዓ.ም. የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ዶክተር ወርቅነህ ገበየሁ በአዲስ አበባ ተቀማጭነታቸውን
ላደረጉ የዲፕሎማቲክ ማህበረሰብ አባላት በአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ እና በሀገሪቱ ወቅታዊ ሁኔታ ላይ ገለፃ
አድርገዋል።

ለ/ የፖለቲካ ሁኔታ፤

ባለፉት ጥቂት ቀናት ውስጥ በፌደራል ደረጃ የ101 ተከሳሾች ክስ እንዲቋረጥ ተደርጓል፤ በደቡብ ክልል በ2ኛው
ዙር 321 ተጠርጣሪዎችና ፍርደኞች ክሳቸው እንዲቋረጥና በይቅርታ እንዲለቀቁ ተወስኗል አና በትግራይ ክልል
በተለያዩ የወንጀል ድርጊቶች ተጠርጥረው ክስ የተመሰረተባቸው የ64 ተጠርጣሪዎች ክስ ተቋርጧል። በሦስተኛ
ዙር በጠቅላላው አራት መቶ ሰማንያ ስድስት ታራሚዎች ከእስር ተፈተዋል።

2. የውጭ ግንኙነትን በተመለከተ፤

የኢትዮጵያና ሩሲያ የ120 ዓመታት የዲፕሎማሲ ግንኙነት ውጤታማ መሆኑን የኢፌዲሪ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር
ዶክተር ወርቅነህ ገበየሁ ከሩሲያ አቻቸው ሰርጌይ ላቭሮቭ ጋር የሁለቱን ሀገራት 120ኛ የዲፕሎማሲ ግንኙነት
ምስረታ አስመልክቶ የቴሌግራም መልዕክት ልውውጥ አድርገዋል። በመልዕክታቸውም፤ ያለፉት 120 ዓመታት
በሁለቱ ሀገራት መካከል የማይዋዥቅ ወዳጅነት፣ ትብብር፣ ውጤታማ ትስስር በተለይም ሉዓላዊነትን በማስጠበቅ
ረገድ አኩሪ ድሎች የተመዘገቡበት እንደነበሩ፤ በሀገራት ሉዓላዊነት ጣልቃ አለመግባት፣ ከተፅእኖ የተላቀቀ የውጭ
ግንኙነት ፖሊሲ እና ልማትን በራስ አቅም ለመጎናፀፍ መጣር የሁለቱ ሀገራት መገለጫና የግኙነታቸውም
ምሰሶዎች እንደሆኑ፤ “እስካሁን በነበሩን አመርቂ ግንኙነቶች ብንረካም፤ እያከበርነው ያለው 120ኛ ዓመት
የግንኙነት በዓላችን በቀጣይ ከዚህ የበለጠና ሁሉን አቀፍ ወደ ሆነ ጠንካራ ግንኙነት የምንሸጋገርበት ልዩ አጋጣሚ
ነው” ሲሉም ዶክተር ወርቅነህ ገልፀዋል።



የሩሲያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ሰርጌይ ላቭሮቭ በላኩት መልዕክት፥ ሁለቱ ሀገራት ያዳበሩት ታሪካዊ ወዳጅነት፣
የጋራ ተጠቃሚነትና መከባበር በንግድ፣ በኢኮኖሚ፣ በሰብዓዊ ድጋፍና በሌሎች ዘርፎች እያደገ መምጣቱን፤
በዓለም አቀፍ መድረኮች ላይ ሁለቱ ሀገራት የሚያንፀባርቋቸው ተመሳሳይ አቋምና ለወቅታዊ ዓለም ዓቀፍ ችግሮች
የጋራ መፍትሔ በመፈለግ ረገድ ሀገራቱ ላላቸው በጎ አቋም አድናቆታቸውን ገልፀዋል። ኢትዮጵያና ሩሲያ በአፍሪካ
ዘላቂ ሰላምና መረጋጋትን ለማስፈን በተግባር የተፈተነ ሚናቸውን እንደሚቀጥሉም ሰርጌይ ላቭሮቭ ዕምነታቸውን
ገልፀዋል።
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