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Other Countries and Regions Monitored

ዩኤስ የአለም አቀፍ የሀይማኖቶች ነጻነት ኮሚሽን በምህጻረ ቃሉ (ዩኤስሲአይአርኤፍ) ገለልተኛ እና በሁለትዮሽ ዩኤስ
ፌደራል መንግስት ኮሚሽን በ1990ናው የአለም አቀፍ ሀይማኖት ነጻነት አንቀጽ (አይአርኤፍኤ) በሆነው እና በአለም አቀፍ
ደረጃ ወይም በውጪ አገር ያሉትን የሀይማኖት እና የእምነት ሀይማኖቶች በሚቆጣጠረው ድርጅት የተቋቀዋመ ነው፡፡
ዩኤስሲአይአርኤፍ አለም አቀፍ ስታንዳርዶችን በመጠቀም ከውጪ አገር በእምነት እና በሀይማኖት ላይ የሚደርሱትን
የመብት ጥሰቶች ይቆጣጠራል፡፡ እንዲሁም የፖሊስ ምክረ ሃሳቦችን ለፕሬዝደንቱ፣ ለስቴቱ ጽ/ቤት እና ለኮንግረሱ ያቀርባል፡
፡ ዩኤስሲአይአርኤፍ ከሌሎች የመንግስት ዘርፎች በተናጥል እና በገለልተኝነት የሚሰራ ነው፡፡ የ2009ኙ አመታዊ ሪፖርት
በኮሚሽነሮቹ እና በሚደርሱት ጥቃት ላይ መነሻ በማድረግ ገለልተኛ የሆነ የፖሊስ ምክረ ሃሳባቸውን ለዩኤስ መንግስት
ያቀረቡት ባለሞያዎች ሰነድ የላቀ ደረጃ የሚሰጠው ነበር፡፡ የ2009ኙ አመታዊ ሪፖርት ከ2008 አንስቶ እስከ ጥር 2009
ያለውን የሸፈነ ነበር፡፡ ሆኖም ግን ከዚህ የጊዜ ገደብ ውጪ ተከስተው የነበሩ ወሳኝ ጉዳዮች በሪፖርቱ ላይ ተጠቅሰዋል፡፡
ተጨማሪ መረጃ ስለ ዩኤስሲአይአርኤፍ ከፈለጉ ከዚህ በታች የተገለገጸውን ድህረ ገጽ እዚ ጋር ይመልከቱ ወይም በቀጥታ
ዩኤስሲአይአርኤፍ በ202-786-0611 ማግኘት ይችላሉ፡፡
ኢትዮጵያ

ቁልፍ ግኝቶች፡- የሀይማኖት ነጻነት ጥሰቶች በበርካታ የአፍሪካ ቀንድ ሀገሮች ውስጥ ተንሰራፍቶ ይገኛል፡፡ የኢትዮጵያ
መንግስት የሀይማኖት ጽንፈኝነት እና ለሽብርተኝነት ምላሽ በመስጠት ሰበብ ከባድ የሆነ የሀይማኖት ነጻነት ጥሰትን እየፈጸመ
ይገኛል፡፡

ምክረ ሃሳቦች፡- ዩኤስሲአይአርኤፍ በኢትዮጵያ ባሉት ፖሊሲዎቹ የዩኤስ መንግስት (1) የሀይማኖት የህሊና እስረኞች
እንዲለቀቁ፣ እና (2) በአሸባሪ እና ጽንፈኛነት መከላከል ባለ መርሃ ግብር ውስጥ የሃይማኖት ማስተዋወቅን እንዲካተት
ይጠይቃል፡፡

መነሻ፡- ኢትዮጵያ የሃይማኖት እና የብሔር ብዝሃነት ያላት ሀገር ነች፡፡ በ1999 የተደረገው የህዝብ ቆጠራ ግምት መሰረት
ከአገሪቱ አጠቃላይ ህዝብ 44 በመቶ የኦርቶዶክስ ህምነት ተከታይ፣ 35 በመቶ የሱኒ ሙስሊም እና 19 በመቶ የኢቫንጀሊካን
እና የፕሮቴስታንት እምነት ተከታይ ናቸው፡፡ አነስተኛ ቁጥር ያለው የኢስተርን ራይት፣ የሮማን ካቶሊክ፣ የጆህቫ ዊትነስ፣
የአይሁድ፣ እንዲሁም የኢየሱስ ክርስቶስ ላተር ዴይ ሴንትስ አባላት እና የሌሎች ሀገር በቀል ሀይማኖች ተከታይ ነው፡፡
ሀይማኖት እና የብሔረሰብ ማንነት አልፍ ዘወትር እርስ በእርሳቸው ይጣረሳሉ፡፡
ኢትዮጵያ ለረጅም አመት የዘለቀ የሀይማኖት መቻቻል እና የመተሳሰር ግንኙነት ታሪክ አላት፡፡ የኢትዮጵያ ሕገ-መንግስት
የሀይማኖት/እምነት ነጻነትን ከለላ በመስጠት ሀይማኖት እና መንግስትን በተናጥል እንዲጓዙ ያደርጋል፡፡

የሙስሊሙን ማህበረሰብ ላይ የሚደረገው ጣልቃ ገብነት እና በሰላማዊ ታቃውሞ ላይ የሚሰጥ ፍርድ፡- ለጽንፈኝነትን
መነሻ ስጋት የሚሰጠው ምላሽ ከ2003 እስከ 2004 የኢትዮጵያ መንግስት በአገሪቱ የሙስሊም ማህበረሰብ ላይ የሀባሽ
እስልምና አተረጓጎም ተግባራዊ እንዲሆን አድጓል፡፡ በማህበረሰቡ የተወካይ አካላት ገለልተኝነት ላይ ጣልቃ በመግባት
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እንዲሁም በኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት ላይ ጣልቃ በመግባት እና ይህንን ተግባር በሰላማዊ መንገድ
የተቃወሙ ሙስሊሞችን በማሰር የመብት ጥሰት ፈጽመዋል፡፡
በ2007፣2004 የሙስሊም ተቋውሞን ይመሩ በነበሩ 18 መሪዎች ላይ እስላማዊ መንግስት ለማቋቋም አቅደዋል በሚል
በአጨቃጫቂው የኢትዮጵያ ጸረ ሽብር አዋች (ኤቲቢ) መሰረት ከ7-22 አመት እንዲታሰሩ ፍርድ ተሰጥቷል፡፡ የዩኤስ
መንግስት ሹማምንት እና የሰብአዊ መብት ድርጅቶች የኢትዮጵያን መንግስት ተቃውሞን ኤቲፒ በሚባለው አዋጅ የማፈን
ተግባር ኮንነውታል፡፡ ከዚህም ፍርድ በኋላ የኢትዮጵያ መንግስት 13ቱን የተቃዋሚ መሪዎች ምህረት ያደረገላቸው ሲሆን
በተጨማሪም 8ት በመስከረም 2008 ይቅርታ አድርጎላቸዋል፡፡ ነጻ ከወጡት መሀከል ለዩኤስሲአይአርኤፍ ሰራተኞች
እንደገለጹት በታህሳስ ወደ አ.አ በሚጓዙበት ወቅት የመንግስት ባለስልጣናት ጥቃት አላደረሱባቸውም ወይም ነጻ ከወጡበት
ጊዜ ጀምሮ የሀይማኖት ተግባራቸውን እንዳይፈጽሙ የሚያግድ ሁኔታዎችን አልፈጠሩባቸውም ነገር ግን ባለሥልጣናቱ
ተቃውሞውን ድጋሚ እንዳያነሱ ማስጠንቀቂ ሰጥተውናል ብለዋል፡፡ ሆነም ቀረ ቢያንስ 50 ተጨማሪ ሰላማዊ ተቃማዊሞች
እንደታሰሩ መቆየታቸው ሪፖርት ተደርጎዋል፡፡ እንዲሁም የሙስሊም መሪዎች መታሰራቸውን ምክንያት በማድረግ ባቀረቡት
ተቃውሞ በእስር እንዲቆዩ ተደርጎዋል፡፡ በታህሳስ 2 ቀን 2009 ዓ.ም የኢትዮጵያ ፍ/ቤት በተቀሩት 20 ታሳሪዎች ላይ
የኢቲቢ ህግ ፈርዶባቸዋል፡፡ በታህሳስ 25 ቀን 2009 እያንዳንዳቸው አምስ አመት ተኩል ተፈርዶባቸዋል፡፡
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