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በአገራችን ወቅታዊ ሁኔታ ላይ በሞስኮ የኢ.ፌ.ዲ.ሪ ሚሲዮን በየሣምንቱ የሚዘጋጅ መግለጫ
1.የሀገር ውስጥ ጉዳዮች
ሀ/ የፖለቲካ ሁኔታና የዲሞክራሲያዊ ሥርአት ግንባታ፤

የኢ.ህ.አ.ዲ.ግ ስራ አስፈፃሚ ከታህሳስ 3 ቀን ጀምሮ ላለፉት 17 ቀናት አገራችን የምትገኝበትን ወቅታዊ ሁኔታ
መነሻ በማድረግ ሰፊና ዝርዝር የሁኔታዎች ግምገማ አካሂዷል፡፡ የፌደራል ጠቅላይ አቃቤ ህግ በፌደራል ደረጃ
በተለይም በሽብር፣ በሁከትና ብጥብጥ፣ በሀይማኖት አክራሪነት እና በተለያዩ ወንጀሎች ተፈርዶባቸው በማረሚያ
ቤት የሚገኙ 417 ታራሚዎች በይቅርታ እንዲለቀቁ ወስኗል። የሚለቀቁት ታራሚዎቹ 298 በፌደራል ማረሚያ
ቤት የሚገኙ እና 119 በአማራ ክልል ማረሚያ ቤቶች የሚገኙ ናቸው፡፡ የታራሚዎቹ ዝርዝር በይቅርታ ቦርድ
ለሀገሪቱ ርእሰ ብሔር ቀርቦ ከፀደቀ እና ተገቢውን የተሃድሶ ስልጠና ከወሰዱ በኋላ ወደ ህብረተሰቡ እንሚቀላቀሉ
ተጠቁሟል፡፡ በተመሳሳይም ጉዳያቸው በህግ በመታየት ላይ የነበሩ 329 ተጠርጣሪዎች ክሳቸው እንዲቋረጥ
ተወስኗል። በዚሁ መሰረት 278 በፌደራል፣ 18 በአማራ ክልል እና 33 በትግራይ ክልል የሚገኙ ተጠርጣሪዎች
ክሳቸው ተቋርጦ የተሃድሶ ስልጠና ከወሰዱ በኋላ እንዲለቀቁ ተወስኗል። በሁለተኛ ዙር በጠቅላላው 746
ታራሚዎችና ተጠርጣሪዎች በይቅርታና ክሳቸው ተቋርጦ የተሀድሶ ስልጠና ወስደው ወደ ሕብረተሰቡ
እንደሚቀላቀሉ የፌዴራል ጠቅላይ አቃቤ ሕግ አስታውቋል።

የኦሮሞ ሕዝብ ዴሞክራሲያዊ ድርጅት (ኦህዴድ) ማዕከላዊ ኮሚቴ ለ10ቀናት ሲያካሄዱ የቆየው ግምገማ የተለያዩ
ውሣኔዎችን በማሳለፍ ተጠናቅቋል፡፡ ማዕከላዊ ኮሚቴው ለሀገሪቱ ሰላም፣ ልማትና የዴሞክራሲ ጉዞ እንዲሁም
የሕዝቦች እኩል ተጠቃሚነት እንዲረጋገጥ ከመቼውም ጊዜ በላይ በቁርጠኝነት እንደሚሰራ ከስብሰባው በኋላ
ባወጣው መግለጫ አስታውቋል፡፡ ማእከላዊ ኮሚቴው ከስብሰባው በኋላ ካሳለፋቸው ውሣኔዎች መካከል ዋና ዋናዎቹ፡


ከኢትዮጵያ ሶማሌ ክልል የተፈናቀሉ ወገኖችን በቋሚ ቦታ ማስፈር፣ የወጣቶችን የሥራ አጥነትና የኑሮ ሁኔታ
ማሻሻል፣ የመልካም አስተዳደርና ብልሹ አሠራሮችን ማስተካከል፤



ወጣቱ በሁሉም መስክ የሚያደርገውን ትግል ምክንያታዊና ሳይንሳዊ በሆኑ ሀሳቦች እየተመራ ዴሞክራሲያዊነትን
በጠበቀና ተደማሪ ለውጦችን በተንከባከበ መልኩ የሁለም መብት ተከብሮ የሀገሪቱ ሰላምና ሕልውና እንደተጠበቀ
በሚቀጥልበት አካሄድ እንዲከናወን ግንባር ቀደም ኃላፊነቱን እንዲወጣ፤



በኢ.ህ.አ..ዴ.ግ የሥራ አስፈፃሚ ኮሚቴ ደረጃ ተገምግመው የተቀመጡ አቅጣጫዎች ያለምንም መሸራረፍ
እንዲፈፀሙና የሕዝቡን ጥያቄ ለመመለስ ከመቼውም ጊዜ በላይ የጋራ ርብርብ እንዲደረግም ኦህዴድ ለግንባሩ
አባል ድርጅቶች ጥሪ አቅርቧል፡፡



በአገር ውስጥና በውጭ ሀገር የሚኖሩ የኦሮሞ ተወላጆች በኦሮሞ ሕዝብ አንድነትና ሁለንተናዊ የለውጥ እንቅስቃሴ
ውስጥ በእውቀት፣ በቴክኖሎጂ፣ ባላቸው ተሞክሮዎችና ትስስር፣ በኃብትና በመሳሰሉት ሁሉ እንዲሳተፉና የሕዝቡ
ችግር በጋራ እንዲፈታ፤ የሚያስፈልጉ ሁኔታዎችም እንዲመቻቹ ኦህዴድ ጠንክሮ እንደሚሰራ አረጋግጦ ጥሪ
አቅርቧል፡፡



የኦህዴድ ማዕከላዊ ኮሚቴ የአገሪቱ ሕዝቦች አማራጭ ሀሳቦች እየቀረቡለት በዴሞክራሲያዊ ሂደት የሚጠቅመውን
ሃሳብ እንዲመርጥ፣ ለፖለቲካ ፓርቲዎች በሕገመንግስቱ የተቀመጡ ቃልኪዳኖች ያለመሸራረፍ እንዲተገበሩና
ዴሞክራሲ እንዲሰፍን ኦህዴድ ከተቃዋሚ የፖለቲካ ፓርቲዎች ጋር በቅርበት እንደሚሰራ በጥልቅ ተወያይቶበት
አቅጣጫ አስቀምጧል፡፡ በዚሁ መሰረት በሀገር ውስጥም ሆነ በውጭ አገር የሚገኙ ተቃዋሚ የፖለቲካ ፓርቲዎች
ልዩነታቸው እንደተጠበቀ ሆኖ በሀገሪቱና በሕዝቡ የጋራ ጥቅም ላይ ከኦህዴድ ጋር አብረው እንዲሰሩ የኦህዴድ
ማዕከላዊ ኮሚቴ ጥሪውን አቅርቧል፡፡

