
ኢትዮጵያ 2012/2013 ዓለም ዓቀፍ የኃይማኖት ነጻነት ሪፖርት
አጭርማጠቃለያ
ህገ-መንግስቱ የሃይማኖትን እና የመንግስትን መለያየት ይደነግጋል፣ ሃይማኖት የመምረጥ እና
የአምልኮ ነጻነትን ይደነግጋል፣ የሃይማኖትን አድልዎ ይከለክላል፣ እንዲሁም በማንኛውም
ሃይማኖት ውስጥ የመንግስት ጣልቃ ገብነትን እና ማንኛውም ሃይማኖት በመንግሥት ጉዳዮች
ውስጥ ጣልቃ መግባትን አይፈቅድም። በህዳር ወር በትግራይ ክልል አክሱም ከተማ በፅዮን
እመቤታችን የኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ላይ የተፈፀመው ጥቃት አለም አቀፍ ትኩረት
የተሰጠው ቢሆንም፣ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን (ኢ/ኦ/ተ/ቤ/ክ) እና
የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ኮሚሽን (ኢ/ሰ/መ/ኮ) ክስተቱ እንደደረሰ የሚጠቁም መረጃ የለም
ሲሉ፣ የሀገር ውስጥ የሰብዓዊ መብት ተሟጋች ቡድኖች ያለ መሬት ላይ ማረጋገጫ ክሱን
ማረጋገጥ አልቻሉም። ኢ/ሰ/መ/ኮ የምርመራ ውጤቱን መሠረት ያደረገው ወደ አካባቢው
በተላከው ፈጣን የምርመራ ተልእኮ ላይ ነው። የኢ/ኦ/ተ/ቤ/ክ በትግራይ የሰብዓዊ ዕርዳታ
ለመስጠት ግብረ ኃይል ያሰማራች ሲሆን፣ ከቤተክርስቲያኒቱ ከፍተኛ ተወካዮቹ መካከል አንዱ
የአክሱም ጥቃት ዘገባዎች መሠረተ ቢስ እና ሐሰት መሆናቸውን ገልጸዋል። ሪፓርቶች
እንደዘገቡት፣ ነሐሴ 11 እና 12፣ የኦሮሞ ተቃዋሚ ፖለቲከኞች እንዲለቀቁ ለመጠየቅ
ከተካሄደው የተቃውሞ ሰልፍ ማግስት፣ የመንግሥት የጸጥታ ሃይሎች በአሳሳ እና በሻሸመኔ
ከተሞች ሁለት ኢማምችን ገደሉ (አንደኛው ከባለቤቱ እና ከሕጻን ልጁ ጋር) ሶስተኛውን
አቆሰሉ። የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት (ኢ/እ/ጉ/ጠ/ም) ድርጊቶቹን
የሚያወግዝ መግለጫ አወጣ። የመንግሥት የፀጥታ ኃይሎች በኦሮሚያ ክልል በሻሸመኔ እና
በኮፈሌ በሚገኙ መስጊዶች ውስጥ ሰብረው በመግባት በአንድ የሃይማኖት መሪ እና
በተማሪያቸው ላይ ጉዳት አድርሰው በሌላኛው መስጊድ ላይ ተኩስ ከፍተዋል። በሁለተኛው
ክስተት በሰው ላይ ምንም  ጉዳት አልደረሰም።
በርካታ የሰብአዊ መብት ተሟጋች ድርጅቶች በኅብረተሰቡ ላይ የሚደርሰው ጥቃት እየጨመረ
መምጣቱን ገልጸዋል። ሆኖም ጎሳ እና ሃይማኖት በቅርበት የተሳሰሩ በመሆናቸው እና
የወንጀል ድርጊትም እንዲሁ ሚና ስለነበረው ብዙ ክስተቶች በሃይማኖታዊ ማንነት ላይ ብቻ
የተመሰረቱ እንደሆኑ ለመለየት አስቸጋሪ ነበር። በቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል መተከል ዞን
ውስጥ በቡሌ፣ በጉባ እና በወምበራ ወረዳዎች ጳጉሜ 1፤ 2 እና መስከረም 3 ያልታወቁ
ታጣቂዎች በርካታ መንደሮችን አጠቁ። የታጠቀው ቡድን ከብቶችን ዘረፈ፣ በመንገዶች ላይ
ተጓዦችን አድፍጦ አጠቃ፣ ማህበረሰቦችን ዘረፈ፣ በአብያተ ክርስቲያናት ላይ ጥቃትን አድርሶ፣
በግምት ወደ 160 የሚሆኑ ሰላማዊ ሰዎችን ገደለ። ጥቃቶቹን ተከትሎ የኢ/ኦ/ተ/ቤ/ክ
ተከታዮች አብያተ ክርስቲያናትን ዘግተው ጉዳት የደረሰባቸውን አካባቢዎች ለቀው በመሸሽ
የእምነታቸውን ይፋዊ ምልክቶች እና ማሳያዎች ደበቁ። ኢ/ኦ/ተ/ቤ/ክ የታዋቂውን ብሔርተኛ
ዘፋኝ የሀጫሉ ሁንዴሳን መገደል ተከትሎ በነበረው ሁከት በኦሮሚያ ክልል ውስጥ 67
ተከታዮቿ መገደላቸውን ነሐሴ 20 ቀን ባወጣችው መግለጫ አመለከተች። ቤተክርስቲያኒቱ
ምዕመናኗ በተለይ ኢላማ የተደረጉባቸው ናቸው ብላ ወደምታምንባቸው አካባቢዎች



መርማሪ ብድኖችን ላከች። አንድ የክርስቲያን ዕርዳታ ድርጅት እንደገለጸው ከሀጫሉ የሰኔ
22 ግድያ አንስቶ እስከ  መስከረም መጀመሪያ ድረስ “ቄሮ” የተባለ ብሔርተኛ የወጣት ንቅናቄ
አባል የሆኑ የኦሮሞ ወጣቶች በኦሮሚያ ክልል በርካታ ክርስቲያኖችን ዒላማ በማድረግ ገደሉ።
የሰብዓዊ መብት ድርጅቶችና ሌሎች ግን በኦሮሚያ ክልል የተፈጸሙ ጥቃቶች በሃይማኖት
የተገፋፉ ስለመሆናቸው የታወቀ ነገር አለመኖሩን ገልፀዋል። አንድ አገር በቀል መንግስታዊ
ያልሆነ ድርጅት እንዲሁ ግምገማ አካሂዶ እንደገለፀው ወንጀለኞቹ የጥቃት ሰለባዎቹን
በሚገድሉበት ወቅት ብሄር ተኮር ስድብ የተሳደቡ ሲሆን፤ ከነዚህም መካከል ክርስቲያን የሚሉ
ይገኙባቸዋል። ከጥር 10 እስከ 11 በኦሮሚያ ክልል በአርሲ ዞን በድሬደዋ፣ በሐረር እና
በአቦምሳ በተከበረው የኢ/ኦ/ተ/ቤ/ክ ጥምቀት በዓል ወቅት በወጣቶች መካከል በተፈጠረ
ግጭት በርካታ ሰዎች ተገድለው የንብረት መውደምም ደርሷል። የክልሉ ፖሊስ ኮሚሽነር
እንዳስታወቁት 15 የፀጥታ ሰራተኞችን ጨምሮ 19 ግለሰቦች ቀላል የአካል ጉዳት ደርሶባቸው
የመንግስት እና የግል ንብረት ወድሟል።
በየካቲት ወር የአሜሪካ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ከኢትዮጵያ የሃይማኖቶች የጋራ ጉባዔ   ጋር
ተገናኝተው የሃይማኖት መሪዎች በማህበራዊ አንድነት ውስጥ ስለሚጫወቱት ወሳኝ ሚና
እና ጉባኤው ከብሔራዊ ምርጫ በፊት ውጥረትን ለመቀነስ ህብረተሰቡን እንዴት እያሳተፈ
እንዳለ ለመረዳት ተወያይተዋል። የአሜሪካ ኤምባሲ ባለሥልጣናትም ከከፍተኛ የሃይማኖት
መሪዎች ጋር በመገናኘት በተለይ በችግር ጊዜያት ተሳትፎ በማድረግ ለሰላማዊ የግጭት
አፈታት እንዲሰሩ አሳስበዋል። ኤምባሲው በሀጫሉ ግድያ ዙሪያ በተፈጠረው ሁከት በሀምሌ
ወር ቁልፍ ከሆኑ የሃይማኖት አባቶች ጋር ተገናኝቶ መረጋጋት እንዲኖር ጥሪ አቀርቧል።
በተጨማሪም ኤምባሲው በመስከረም ወር በቤኒንሻንጉል ጉሙዝ ከሚገኙ የሃይማኖት
አባቶች የተፈጸሙ ጥቃቶችን ዓይነትና ዒላማዎች ለመረዳት የሚያስችል ውይይት
አድርጓል፡፡ ኤምባሲው በሀረር፣ በድሬዳዋና በጅግጅጋ ከተማ ከ 25 በላይ ተጽዕኖ ፈጣሪ
የህብረተሰብ እና የሃይማኖት አባቶች ጋር የሃይማኖት ትስስርን ለመገንባት ላለመ መርሀግብር
የገንዘብ ድጋፍ አድርጓል። የፕሮጀክቱ ዓላማ የኃይል ግጭትን ለመለየት እና ለማቅለል፣
የምርጫ ሁከትን ለመከላከል እና የህብረተሰቡን የሰላም ግንባታ ጥምረት ለማዳበር ስልቶችን
መፍጠር እና የሃይማኖት መቻቻልን ማስፋፋት ነበር።
ክፍል I. ሃይማኖታዊ ሥብጥር

የአሜሪካ መንግስት የአገሪቱ ጠቅላላ የህዝብ ብዛት 108.1 ሚሊዮን (በ2012 መንፈቅ አመት
ግምት መሰረት) ነው ብሎ ይገምታል። በ 2000 የተካሄደው በጣም የቅርብ ጊዜ የሕዝብ
ቆጠራ መሰረት 44 በመቶ የሚሆኑት የኢ/ኦ/ተ/ቤ/ክ ይከተላሉ፣ 34 በመቶው የሱኒ ሙስሊም
ሲሆኑ 19 በመቶ የሚሆኑት ደግሞ የወንጌላውያን ክርስቲያን እና የጴንጤቆስጤ ቡድኖች
ናቸው። ቆጠራው ከተካሄደበት ጊዜ ወዲህ አብዛኛው ታዛቢዎች እንደሚያምኑት
የወንጌላውያን እና የጴንጤቆስጤ ተከታዮች ብዛት ጨምሯል። የኢ/ኦ/ተ/ቤ/ክ በሰሜን
በትግራይ እና በአማራ ክልሎች የሚበዛ ሲሆን እስልምና በአፋር፣ በኦሮሚያ እና በሶማሌ



ክልሎች በጣም ተስፋፍቶ ይገኛል። የተደራጁ የፕሮቴስታንት አብያተ ክርስቲያናት በደቡብ
ብሔር ብሔረሰቦችና ሕዝቦች (ደ/ብ/ብ/ሕ/) እና በጋምቤላ ክልሎች እንዲሁም በኦሮሚያ
ክልል አንዳንድ ክፍሎች ውስጥ ብዙ ተከታዮች አሏቸው።
ከጠቅላላው የህዝብ ቁጥር ከአምስት በመቶ በታች የሚሆኑት ቡድኖች የምስራቃዊ እምነት
እና የሮማ ካቶሊኮች፣ የኋለኛው ቀን ቅዱሳን የኢየሱስ ክርስቶስ ቤተክርስቲያን አባላት፣
የይሖዋ ምሥክሮች፣ አይሁዶች እና አገር በቀል ኃይማኖት ተከታዮች ይገኙበታል።
የራስታፋሪያውያን ማህበረሰብ በዛት በግምት 1000 ሲሆን አባላቱ በዋነኝነት የሚኖሩት
በአዲስ አበባ እና በኦሮሚያ ክልል በሻሸመኔ ከተማ ነው።
ክፍል II.  የሃይማኖት ነፃነትን  በማክበር ረገድ መንግሥት የሚገኝበት ሁኔታ
የሕግ ማዕቀፍ
ሕገ-መንግሥቱ የመንግሥት እና የሃይማኖትን መለያየት ይደነግጋል፣ የሃይማኖት ምርጫ እና
የአምልኮ ነጻነትን ይሰጣል፣ ሃይማኖትን መሰረት ያደረገ አድሏዊነትን ይከለክላል
በተጨማሪም መንግሥት በማንኛውም ሃይማኖት ውስጥ ጣልቃ እንዳይገባ ሲከለክል፣
ሃይማኖትም በመንግስት ጉዳዮች ውስጥ ጣልቃ እንዳይገባ ያግዳል። መንግስት የሕዝቡን
ደህንነት፣ ትምህርት እና ሥነ ምግባርን ለመጠበቅ እንዲሁም መንግስት ከሃይማኖት ተጽዕኖ
ነጻ መሆኑን ለማስከበር በሕግ በተደነገገ ሁኔታ የሃይማኖት ነፃነት ላይ ገደቦችን እንዲጥል
ይፈቅድለታል። ህጉ አንድ የሃይማኖት ቡድን በሌላው ላይ ሃይማኖታዊ ስም ማጉደፍን እና
ሁከት ማነሳሳትን እንደ ወንጀል ድርጊት ይመለከታል። ሁለቱም ወገኖችሙስሊም ከሆኑ እና
በፍርድ ቤቱ ስልጣን እስከተስማሙ ድረስ ሕጉ የሻሪያ ፍ/ቤቶች ግለሰባዊ ጉዳዮችን እንዲዳኙ
ይፈቅድላቸዋል።
የሃይማኖት ቡድኖች ምዝገባና ፈቃድ በሰላም ሚኒስቴር የእምነትና የሃይማኖት ጉዳዮች
ዳይሬክቶሬት የሚቆጣጠረው ሲሆን፤ በደንቡ መሠረት ያልተመዘገቡ የሃይማኖት ቡድኖች
የመመዝገቢያ ሰነድ፣ የመሥራቾቹ ብሄራዊ መታወቂያ ካርድ እና የእምነት ተቋሙ ቋሚ
አድራሻ እና የታቀዱ ቅርንጫፍ አድራሻዎችን እንዲያስመዘግቡ ይጠበቅባቸዋል።
የምዝገባው ሂደትም የማመልከቻ ደብዳቤ፣ የቦርዱ አባላት መረጃ፣ የስብሰባ ቃለ ጉባኤ፣
የመሥራቾቹ መረጃ፣ የገንዘብ ሪፖርቶች፣ ቢሮዎች፣ ስም እና አርማዎች ያስፈልጉታል።
የሀይማኖታዊ ቡድን አመልካቾች እንደሀይማኖታዊ አካል ለመመዝገብ ቢያንስ 50 ግለሰቦች
ሊኖሩት የሚገባ ሲሆን እንደ ሚኒስትሪ ወይም ድርጅት ለመመዝገብ 15 አባላት
ያስፈልጉታል፤ እያንዳንዱ ክፍል መብቶቹ ወይም ጥቅሞቹ ተመሳሳይ ናቸው። በምዝገባ
ሂደት መንግሥት የሃይማኖት ቡድኑን ስምና አርማ በአካባቢዊው ጋዜጣ ያትማል።
ተቃውሞዎች ከሌሉ ምዝገባው ይፈቀዳል። እንደሌሎች የሃይማኖት ቡድኖች የኢ/ኦ/ተ/ቤ/ክ
በሰላም ሚኒስቴር አልተመዘገበችም፤ ነገር ግን በሥራ ላይ ባለው በንጉሠ ነገሥቱ ዘመን
ተግባራዊ ተደርጎ በነበረ ሁኔታ አሁንም በፍትሐ ብሔር ሕግ ውስጥ እንደተመዘገበች
ትገኛለች። በሚኒስቴሩ መ/ቤት መመዝገብ ለሃይማኖታዊ ቡድን ህጋዊ እውቅናን ያስገኛል ፤
ይህም ቡድኑ የመሰብሰብ፣ የአምልኮ ቦታን ለመገንባት እና የመቃብር ስፍራን ለማመቻቸት



መብት እንዲኖረው ያደርጋል። ያልተመዘገቡ ቡድኖች እነዚህን ጥቅሞች አያገኙም ።
የሃይማኖት ቡድኖች ምዝገባቸውን ቢያንስ በየአምስት ዓመቱ ማደስ አለባቸው። ይህን
አለማድረግ ቅጣትን ሊያስከትል ይችላል።
የተመዘገቡ የሃይማኖት ድርጅቶች ዓመታዊ የስራ እና የገንዘብ ሪፖርቶችን ማቅረብ
ይጠበቅባቸዋል፡፡ የስራ ሪፖርቶች የሃይማኖት ለውጥ እንቅስቃሴዎችን መግለፅ እና አዳዲስ
አባላትን፣ አዲስ የተሾሙ ቀሳውስትን እና አዲስ የአምልኮ ቤቶችን መዘርዘር አለባቸው።
በሕገ-መንግስቱ መሠረት መንግስት ሁሉንም መሬት በባለቤትነት ይዟል። የሃይማኖት
ቡድኖች የአምልኮ ቦታዎችን ለመገንባት የመሬት ድልድልን ጨምሮ ለሁለቱም ማለትም
ለክልል እና ለአካባቢ መንግስታት ማመልከት አለባቸው።
የሃይማኖት እና የመንግስት መለያየት በሕገ-መንግስቱ በሚደነግገው መሠረት፣ የመንግስት
መመሪያ በመንግስት ተቋማት ውስጥ ሃይማኖታዊ አገልግሎት መስጠትን ይከለክላል።
የመንግሥት ተቋማት ሙስሊም ሠራተኞች ሃይማኖታዊ ጸሎት እንዲያደርጉ አርብ አርብ
የሁለት ሰዓታት ዕረፍት ይፈቀዳል። የግል ኩባንያዎች ይህንን መመሪያ እንዲከተሉ
አይገደዱም።
ምንም እንኳን የመንግስትም ሆነ የግል ትምህርት ቤቶች በጋራ የሃይማኖት እሴቶች ላይ
ተመስርተው ክበቦችን ሊያደራጁ ቢችሉም ህገ መንግስቱ በመንግስት እና በግል ትምህርት
ቤቶች ውስጥ የሃይማኖት ስልጠና መስጠትን ይከለክላል። በአብያተ ክርስቲያናት እና
በመስጊዶች ጥበቃ ስር የተለየ የሃይማኖት ትምህርት ቤቶች እንዲመሰረቱ ሕጉ ይፈቅዳል።
ለፌዴራል ጠቅላይ ዐቃቤ ሕግ ተጠሪ የሆነ የመንግሥት አካል የበጎ አድራጎት ድርጅቶችና
ማኅበራት ኤጀንሲ እና የትምህርት ሚኒስቴር ዓለማዊም ሆነ ሃይማኖታዊ ትምህርቶችን
የሚሰጡ የሃይማኖት ትምህርት ቤቶችን ይቆጣጠራሉ። ትምህርት ሚኒስቴር በሃይማኖታዊ
ትምህርት ቤቶች የሚሰጠውን ዓለማዊ የትምህርት ክፍል ይቆጣጠራል።
ሃይማኖትን መሠረት ያደረጉ የፖለቲካ ፓርቲዎች መቋቋምን ሕጉ ይከለክላል።
ሕጉ ሁሉም የሲቪል ማኅበራት እና የሃይማኖት ቡድኖች በተሟጋችነት እና በአግባቢነት
እንቅስቃሴዎች እንዲሳተፉ እንዲሁም ከማንኛውም ሕጋዊ ምንጭ ገንዘብ መሰብሰብ እና
መቀበል ያስችላቸዋል።
የልማት ሥራዎችን የሚያካሂዱ የሃይማኖት ቡድኖች የልማት ክንፎቻቸውን በበጎ አድራጎት
ድርጅቶችና ማኅበራት ኤጀንሲ የበጎ አድራጎት ድርጅት አድርገው እንዲያስመዘግቡ ሆኖ ከበጎ
አድራጎት ድርጅቶችና ማኅበራት አዋጅ የመነጩ የሕግ መመሪያዎችን መከተል
ይጠበቅባቸዋል ።
ሀገሪቱ የዓለም አቀፍ የሲቪል እና የፖለቲካ መብቶች ቃል ኪዳን ተካፋይ ናት።
የመንግስት ተግባራት
የአለም መገናኛ ብዙሃን እና መንግስታዊ ያልሆኑ የሰብአዊ መብት ድርጅቶች እንደገለጹት
ህዳር 19 እና 20 የኤርትራ ኃይሎች ከኢትዮጵያ መንግስት ወታደሮች ጎን ሆነው የአክሱም
ከተማን ከትግራይ ሚሊሻዎች ለማስመለስ በመታገል ላይ በነበሩበት ጊዜ፣ በእመቤታችን



ጽዮን ማርያም ቤተክርስቲያን የተገኙትን ምዕመናን ጨምሮ በመቶዎች የሚቆጠሩ ዜጎችን
በጅምላ ገድለዋል። ይህ የሆነው የኢ/ኦ/ተ/ቤ/ክ ተከታዮች ታቦቱ ወደ ቤተክርስቲያኗ ደረሰ
ብለው በሚያምኑበት መታሰቢያ ቀን ነው። ወታደሮቹ ወደ ቤተክርስቲያኗ በመግባት
አምላኪዎችን እና ሌሎችን በመሸሽ ላይ እያሉ ገድለዋል ተብሏል። በአክሱም እስከ 800
የሚደርሱ ሰላማዊ ሰዎች መገደላቸውን የአይን ምስክሮች ገልጸዋል። ኢ/ሰ/መ/ኮ በአክሱም
የምርመራ ተልእኮ ያካሄደ ሲሆን በቤተክርስቲያኗ ላይ የተፈጸመውን ጥቃት የሚደግፍ ምንም
አይነት ማስረጃ አላገኘም። ሲ/ኤን/ኤን እንደዘገበው በህዳር 21 በተመሳሳይ ጥቃት
በመቶዎች የሚቆጠሩ ምዕመናን ቅዳሴ ላይ በነበሩበት ወቅት የኤርትራ ኃይሎች በደንጋላት
መንደር በሚገኘው በማሪያም ደንገላት ቤተክርስቲያን ላይ እሩምታተኩስ ከፍተው በደርዘን
የሚቆጠሩ ሰዎችን ገድለዋል። የኢ/ኦ/ተ/ቤ/ክ በትግራይ የሰብዓዊ ዕርዳታን እንዲያከናውን
ግብረ ኃይል ያሰማራች ሲሆን ከከፍተኛ ተወካዮቹ መካከል አንዱ በዓለም አቀፍ መገናኛ
ብዙኃን የተሰራጩትን እነዚህን አባባሎች አስተባብለዋል። የሀገር ውስጥ የሰብአዊ መብት
ተሟጋች ቡድኖችበመሬት ላይ ባለ ተጨባጭማረጋገጫ የእነዚህን ጥቃቶች ክሶች ማረጋገጥ
አልቻሉም።
ነሐሴ 11 እና 12 የኦሮሞ ተቃዋሚ ፖለቲከኞች እንዲለቀቁ ለመጠየቅ የተካሄደውን
የተቃውሞ እንቅስቃሴ ተከትሎ የመንግስት የፀጥታ ኃይሎች በኦሮሚያ ክልል በአሳሳ እና
በሻሸመኔ ከተሞች ሁለት ኢማሞችን ገድለው ሦስተኛውን ደግሞ ማቁሰላቸውን የሚገልጹ
ዘገባዎች ነበሩ። በአንዱ ጥቃት የኢማሙ ሚስት እና የሶስት ወር ህፃን ተገድለዋል።
(ኢ/እ/ጉ/ጠ/ም) ግድያውን የሚያወግዝ መግለጫ በማውጣት የመንግሥት ባለሥልጣናትና
የመገናኛ ብዙኃን ግድያውን ሪፖርት ባለማድረጋቸው እና ባለማውገዛቸው ቅር መሰኘቱን
ገልጿል።
የመንግስት ፀጥታ ሃይሎች በነሐሴ ወር በኦሮሚያ ክልል ሻሸመኔ ወደሚገኘው ቄመር መስጊድ
በመግባት አንድ አስተማሪ እና ተማሪው ላይ ጉዳት አድርሰዋል። በዚሁ ወር የክልሉ
መንግስት የፀጥታ ሃይሎች በኦሮሚያ ክልል ኮፈሌ ከተማ ውስጥ ወደ መስጊድ በኃይል
በመግባት በማግሪብ (የፀሐይ መጥለቂያ) ፀሎት እየተካሄደ ባለ ጊዜ ተኩስ እንደከፈቱ
ተገልጿል። ጉዳት የደረሰበት አካል እንደሌለ ተገልጿል። ድርጊቶቹ የተከሰቱት የኦሮሞ ዘፋኝ
እና አክቲቪስት ሀጫሉ ሁንዴሳ መገደልን ተከትሎ በተፈጠረው አለመረጋጋት ወቅት ሲሆን
የተወሰኑት ባለስልጣናት አመፅን ለመቆጣጠር “ያልተመጣጠነ” እርምጃ እንደወሰዱ ገልጸዋል።
የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት (የታችኛው የፓርላማው ም/ቤት) በመደበኛ ሥራው በሰኔ ወር
በ ኢ/እ/ጉ/ጠ/ም እና የኢትዮጵያ ወንጌላውያን አብያተክርስቲያናት ኅብረት (ኢወ.አ.ኅ.) ላይ
የተለየ ምዝገባ ሳያስፈልግ የሕግ ዕውቅና የሚሰጡ ሁለት ረቂቅ አዋጆችን በሕግ አፀደቀ።
ለሁለቱ የእምነት ቡድኖች የሕግ ዕውቅና በመስጥት ቡድኖቻቸው ከእነሱ ጋር ተዛማጅነት
ያላቸውን ድርጅቶች ሊመሰርቱ የሚችሉ ህጋዊ አካላት እንደሆኑ በቀጥታ ዕውቅና
ማግኘታቸውን እና ለሲቪል ማኅበራት ከሚመለከታቸው መደበኛ ፈቃድ የማደስ መስፈርቶች
ነፃ ሊያደርጋቸው ችሏል።



ጠቅላይ ሚኒስትር አህመድ ዐቢይ በአገሪቱ በሚገኙ ብሄረሰቦች መካከል እርቀ ሰላም
እንዲሰፍን ባደረጉት ጥረት የሃይማኖት መሪዎችን ማሳተፋቸውን ቀጥለዋል። በግንቦት ወር
ከኢ/ኦ/ተ/ቤ/ክ፣ ኢ/እ/ጉ/ጠ/ም፣ ከኢትዮጵያ ካቶሊካዊት ቤተክርስቲያን እና ከኢወ.አ.ኅ.
መሪዎች ጋር ተገናኝተው ጠንካራ የሃይማኖቶች ትስስር እንዲገነቡ እና ሰላምን
እንዲያጎለብቱ አሳስበዋል።
ክፍል III.  ለሃይማኖት ነፃነት የማኅበረሰባዊ አክብሮት ሁኔታ
በርካታ የሰብአዊ መብት ድርጅቶች በማህበረሰብ ላይ የሚፈጸሙ ጥቃቶች (በአካባቢው “ዜጋ
በዜጋ ላይ የሚያደርሰው ጥቃት” እየተባለ የሚጠራው) እየጨመረ መምጣቱን ገልጸዋል። ጎሳ
እና ሃይማኖት በጣም የተሳሰሩ በመሆናቸው እና የወንጀል ድርጊትም እንዲሁ ሚና ስለነበረው
ብዙ ክስተቶች በሃይማኖታዊ ማንነት ላይ ብቻ የተመሰረቱ እንደሆኑ ለመለየት አስቸጋሪ
ነበር።
ጳጉሜ 1፤ 2 እና መስከረም 3 ላይ ማንነታቸው ያልታወቁ ታጣቂዎች በቤኒሻንጉል ጉሙዝ
ክልል መተከል ዞን በቡለን፣ ጉባ እና ወምበራ ወረዳዎች ውስጥ በርካታ መንደሮችን
ማጥቃታቸው ታውቋል። የታጠቀው ቡድን ከብቶችን ዘረፈ፣ በመንገድ ላይ ተጓዦችን
አድፍጦ አጠቃ፣ ማህበረሰቦችን ዘርፎ አብያተ ክርስቲያናትን በማጥቃት በግምት ወደ 160
ሰዎችን ገደለ። በኢ/ኦ/ተ/ቤ/ክ ስር የተቋቋመው ማህበረ ቅዱሳን በበኩሉ አጥቂዎቹ 80
የኢ/ኦ/ተ/ቤ/ክ ተከታዮችን መግደላቸውን፣ አንድ ቤተክርስቲያን ማቃጠላቸውን፣ 6000
አባላት አካባቢያቸውን ለቀው እንዲወጡ እንዳደረጓቸው እና ተከታዮቹም
ቤተክርስቲያኖቻቸውን እንዲዘጉ እና የኦርቶዶክስ ክርስቲያኖች እንደሆኑ የሚያሳዩ
ምልክቶችን ሁሉ እንዲያስወግዱ አስገድዷቸዋል ብሏል። ኢ/ኦ/ተ/ቤ/ክ እና አንድ አማራን
መሠረት ያደረገ የተቃዋሚ ፓርቲ ጥቃቱ በተለይ በተከታዮቻቸው ላይ ያነጣጠረ ነው
ብለዋል። ወንጀለኞቹ በዘፈቀደ ከብቶችን መስረቃቸው፣ ብዝበዛና ዝርፊያ መፈፀማቸው
እንዲሁም በርካታ የተለያዩ ጎሳዎች እና የሃይማኖት ቡድኖች ባሉባቸው የበርካታ
ማህበረሰቦች መኖሪያዎችን ማጥቃታቸው ጥቃቶቹ በብሔር ላይ የተመሠረቱ እንዳልሆኑ
ያሳያሉ ሲሉ የክልሉ መንግሥት ባለሥልጣናት ገልጸዋል። መንግሥት መረጋጋትን ለማስመለስ
የኢትዮጵያ ብሔራዊ መከላከያ ሰራዊትን በማሰማራት ብጥብጡን የሚያጣራ ግብረ ኃይል
አቋቁሟል። መስከረም 18 ቀን የኢትዮጵያ ሞኒተር ዕለታዊ የዜና ድር ጣቢያ እንደዘገበው
45 የክልል ባለሥልጣናት ሥራቸውን ባለማከናወናቸው ከሥራ መባረራቸውንና ከእነዚህ
ውስጥ 10 ባለሥልጣናት ምርመራ እየተደረገባቸው መሆኑን ዘግቧል። በዓመቱ መጨረሻ ላይ
ክስተቱ በምርመራ ላይ የነበረ ሲሆን የአጥቂዎች ማንነት እና ተነሳሽነት እስካሁን
ያልተረጋገጡ ሆነው ቆይተዋል።
ሰኔ 22 ቀን አዲስ አበባ ውስጥ በተወዳጁ ዘፋኝ እና የኦሮሞ ብሄርተኛ ሀጫሉ ሁንዴሳ ላይ
የተፈጸመውን ግድያ ተከትሎ በኦሮሚያ ክልል እና በአዲስ አበባ አንዳንድ አካባቢዎች ሰፊ
አመፅ ተከስቷል። በሁከቱ ከፍተኛ ጉዳት ከደረሰባቸው አካባቢዎች መካከል አርሲ፣ አሳሳ፣
ሻሸመኔ፣ ባሌ ሮቢ፣ ጊኒር፣ አሰቦት፣ ጪሮ እና አወዳይ ከተሞች ይገኙበታል። ኢ/ሰ/መ/ኮ ከሰኔ



22 እስከ ሰኔ 25 ድረስ 123 ሰዎች መገደላቸውን ገምቷል። በኦሮሚያ ክልል በተጎዱ
አካባቢዎች ቤተክርስቲያኗ ባደረገችው ምርመራ መሰረት የኢ/ኦ/ተ/ቤ/ክ ነሐሴ 20 ቀን 67
ተከታዮቹ በተለይ ኢላማ ተደርገዋል ስትል መግለጫ አውጥታለች። የኢ/ሰ/መ/ኮ እና
አገርበቀል መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶችም ምርመራ አካሂደው እንደዘገቡት በከባድ የጭነት
ተሽከርካሪዎች የሚጓዙ ወጣቶች ኦሮሞ ያልሆኑ ሰዎችን ዝርዝር ይዘው ወደ ማህበረሰቦች
በመሄድ እና የነዋሪዎችን መታወቂያ በመጠየቅ ኦሮሞ ያልሆኑት ላይ ጥቃት አድርሰዋል።
ጠባቂ ቡድኖች እንደዘገቡት አንዳንድ በደል ፈጻሚዎች ባጠቋቸው ላይ ጎሳ ነክ ዘለፋን
መጠቀማቸውን አመልክተዋል። ግምገማ ያካሄደ አንድ የአከባቢው መንግስታዊ ያልሆነ
ድርጅት እንዳስታወቀው ወንጀለኞቹ ተጎጂዎቹን በሚገድሉበት ጊዜ ብሔር ነክ ዘለፋ
ያወርዱባቸው የነበረ ሲሆን የተወሰኑ ተበዳዮች ክርስቲያን እንደነበሩ አሳውቋል። በክርስቲያን
ተራድኦ ድርጅት (በርናባስ ፈንድ) መሠረት ሀጫሉ ከተገደለበት ቀን ከሰኔ 22 እስከ መስከረም
መጀመሪያ ድረስ “የቄሮ” ቡድኖች ከ 500 በላይ ክርስቲያኖችን በኦሮሚያ ክልል ውስጥ ዒላማ
አድርገው ገደለዋቸዋል። ከኦሮሚያ ክልል እና ከአዲስ አበባ የተውጣጡ የፖሊስ ግምቶች ግን
239 ሰዎች እንደተገደሉ የሚያሳዩ ሲሆን ፖሊስ የተጎጂዎችን ሃይማኖት አልገለጸም ወይም
ግድያዎቹ ሃይማኖታዊ ተነሳሽነት አላቸው አላለም። ጥቃቶቹ ከብሄር ተኮር ይልቅ
ከሃይማኖት ጋር የተያያዙ መሆን አለመሆናቸውን በተመለከተ ታዛቢዎች የተለያዩ
አመለካከቶች ነበሯቸው።
የበርናባስ ፈንድ እንደዘገበው ጥቅምት 22 ቀን የኦሮሞ ነፃነት ሰራዊት የሸኔ አባላት ናቸው
ተብለው የተጠረጠሩ 60 ታጣቂዎች በኦሮሚያ ክልል በጋዋ ቃንቃ መንደር በግምት 200
ግለሰቦች ላይ ተኩስ ከፍተው በትንሹ 54ቱን ገድለዋል። እንደ በርናባስ ፈንድ ዘገባ ከሆነ
ከተገደሉት ውስጥ አብዛኛዎቹ ክርስቲያን የሆኑ በጎሳቸው አማራዎች ነበሩ። አንዳንድ
ታዛቢዎችም ጥቃቶቹ በብሄር እንጂ ከሃይማኖት የመነጩ አይደሉም ብለዋል። ግድያው
ከተፈፀመ በኋላ ብዙም ሳይቆይ በግምት ወደ 200 የሚሆኑ ቤተሰቦች አካባቢውን ለቀው
መሰደዳቸውን የክልሉ ፖሊስ አስታውቋል።
በመገናኛ ብዙሃን እንደተዘገበው ከጥር 10 እስከ 11 ድረስ በኦሮሚያ ክልል በድሬደዋ፣ በሐረር
እና በአቦምሳ አርሲ ዞን በተከበረው የኢ/ኦ/ተ/ቤ/ክ የጥምቀት በዓል ወቅት በወጣቶች መካከል
በተፈጠረ ግጭት የበርካታ ሰዎች ሕይወት አልፏል እንዲሁም የንብረት ውድመት ደርሷል።
ጥር 10 ሐረር ውስጥ አብዛኞቹ ሙስሊም እንደሆኑ የሚታመኑ የወጣት ቡድኖች በጥምቀት
በዓል ዋዜማ የኢ/ኦ/ተ/ቤ/ክ እጀባዎችን አግደዋል። ጥር 11 ሐረር ውስጥ የክርስቲያን ወጣቶች
ቡድኖች የሙስሊም ንብረት በሆኑ የንግድ ተቋማት፣ ቤቶች እና ተሽከርካሪዎች ላይ ጥቃት
ፈፀሙ። በዚያች ከተማ ውስጥ ያሉ ግለሰቦች ከመስጊድ ውጭ ባሉ ተሽከርካሪዎች ላይ
የኮፕቲክ መስቀሎችን ቀቡባቸው። በተመሳሳይ ሁኔታ ጥር 10 በድሬደዋ ጥቃት የተከሰተ
ሲሆን 21 የኢ/ኦ/ተ/ቤ/ክ ተከታዮች በተኩስ ቆስለው አንድ ግለሰብ በድንጋይ ተወግሮ ህይወቱ
አልፏል። ጥቃቶቹ በተሽከርካሪዎች፣ በቤቶች እና በንግድ ተቋማት ላይ ውንብድና
አስከትለዋል። ግጭቱን ለማስቆም የሞክሩ አስራ አራት የፖሊስ ባልደረቦች ድብደባ እና



የአካል ጉዳት ደርሶባቸዋል። በዚሁ ወቅት የአከባቢው ወጣቶች ቡድን በአቦምሳ በሚገኙ
የኢ/ኦ/ተ/ቤ/ክ ተከታዮች ላይ ጥቃት በመሰንዘር ሁለት ሰዎችን ገድሏል። ክርስቲያን ወጣቶች
ከአጥቂዎቹ አንዱን ገድለዋል፤ ሌሎች ወጣቶች በክርስቲያኖች የተያዙ ንብረቶችን፣
ከብቶችን እና የንግድ ድርጅቶችን ዒላማ በማድረግ በርካታ ግለሰቦችን አቁስለዋል። 15
የፀጥታ ሰራተኞችን ጨምሮ 19 ግለሰቦች ቀላል የአካል ጉዳት የደረሰባቸው ሲሆን መስጊድ
እንዲሁም የመንግሥትና የግል ንብረት መውደሙን የአርሲ ዞን ፖሊስ አስታውቋል።
የፌዴራል ፖሊስ ውጥረቱን ለማርገብ ጣልቃ ገብቷል።
የመገናኛ ብዙሃን እንደዘገቡት መጋቢት 1 በሰሜናዊ የሀገሪቱ ክፍል በእነዋሪ ከተማ የሚገኙ
የኦርቶዶክስ ክርስቲያኖች ቡድን ሃይማኖታቸውን ለመስበክ እና ለህብረተሰቡ መሠረታዊ
የሕክምና አገልግሎት በመስጠት ላይ የነበሩትን የፕሮቴስታንት ክርስቲያን ሚስዮናውያንን
ክፉኛ መደብደቡን ዘግቧል። ሚስዮናውያኑ በአቅራቢያው በሚገኝ ሆስፒታል ውስጥ
ተጠለሉ፤ የአከባቢው እና የክልሉ ፖሊስ ለተፈጠረው ችግር ምላሽ በመስጠት ከአከባቢው
ለመውጣት የታጠቀ አጃቢ አቀረበ። በዚያው ዕለት የኢ/ኦ/ተ/ቤ/ክ የወጣት ቡድን
ከሚስዮናውያኑ ጋር ግንኙነት የሌላትን የፕሮቴስታንት ቤተ ክርስቲያን ሙሉ ወንጌል
ቤተክርስቲያንን ዘርፎ አቃጠለ። የመገናኛ ብዙሃን በሰሜናዊ የሀገሪቱ ክፍል በጅሩ ከተማ
ተመሳሳይ ክስተት መድረሱን እናየኢ/ኦ/ተ/ቤ/ክ አባላት የፕሮቴስታንት ክርስቲያኖችን
በማጥቃት ቤተክርስቲያናቸውን በእሳት ማውደማቸውን ገልጸዋል።
በሐምሌ ወር አፍሮባሮሜትር ነፃነትን፣ ሰብአዊ መብቶችን እና አስተዳደርን የተመለከተ
የዳሰሳ ጥናት አካሂዷል። ጥናቱ በዘጠኝ የኢትዮጵያ ክልሎች ውስጥ በዘፈቀደየተመረጡ
2500 ጎልማሶችን ናሙና አድርጓል። መልስ ከሰጡት ውስጥ 75 በመቶ የሚሆኑት ከተለኩት
12 የህብረተሰብ እና መንግስታዊ ቡድኖች መካከል በጣም እምነት የሚጣልባቸው ተብሎ
ለቀረበው ጥያቄ የሃይማኖት መሪዎች ላይ እምነት እንዳላቸው አረጋግጠዋል፡ ከሃይማኖት
አባቶች ቅጥለው የባህላዊ መሪዎች፣ የብሔራዊ መከላከያ ሰራዊት እና ጠቅላይ ሚኒስትር
ዐብይ ተከትለዋል።
በጥቅምት ወር በአገሪቱ የመጀመሪያው እስላማዊ ባንክ ዘምዘም ባንክ እስላማዊ የባንክ
አገልግሎቶችን ለመስጠት ከብሔራዊ የባንክ ተቆጣጣሪ ፈቃድ አግኝቷል። የእስላማዊ ባንክን
ለማቋቋም ሕጋዊ እና ሥነ-ሥርዓታዊ ማዕቀፎችን ለመመስረት በብሔራዊ ባንክ እና በሕዝብ
ተወካዮች ምክር ቤት በ 2011/2012 የወሰደውን እርምጃ ተከትሎ ዘምዘም ባንክ
የእስልምናን ሕግ የሚያሟሉ የፋይናንስ አገልግሎቶችን እና ምርቶችን ለማቅረብ በተለይ
ለመጀመሪያ ጊዜ በይፋ እውቅና የተሰጠው ተቋም ሆነ።
የሃይማኖት አባቶችና ድርጅቶች በሰላም ግንባታ ቁልፍ ሚና እንደነበራቸው ምሁራንና
አክቲቪስቶች ገልጸዋል። የኢትዮጵያ አዲስ ዓመት መስከረም 1 ቀን ከመከበሩ በፊት
የኢ/ኦ/ተ/ቤ/ክ ፓትርያርክ፣ የካቶሊካዊት ቤተክርስቲያን ካርዲናል፣ የኢ/እ/ጉ/ጠ/ም
ፕሬዝዳንት እና



የወንጌላውያን ቤተክርስቲያን ህብረት በኢትዮጵያ ዋና ፀሀፊ ሁሉም ለአንድነት እና ለሰላም
ጥሪ የሚያደርጉ መልዕክቶችን አስተላልፈዋል። ሰኔ 09 ቀን 52 አባላት ያሉት የኢ/ሃ/ተ/ጉ
ልዑካን ቡድን በትግራይ ክልል መንግስት እና በፌዴራል መንግስት መካከል ከጊዜ ወደ ጊዜ
እየጨመረ የመጣውን አለመግባባት እና የፖለቲካ ውዝግብ ለማስታረቅ ወደ ትግራይ ተጓዘ።
በሀምሌ ወር የኦሮሚያ ክልል ኢማሞች ብሄራዊ አቀንቃኙ ሀጫሉ ሁንዴሳ ከተገደለ በሁዋላ
በሁከት ከተጎዱ ማህበረሰቦች ጋር ተቀራርበው መረጋጋትን ለማስፈን እና የኃይል አመጽን
ከማነሳሳት ለመከላከል ከማህበረሰቦች ጋር በቅርበት  ሰርተዋል።
ኢ/እ/ጉ/ጠ/ም የውጭ ሙስሊም ሳላፊስት ቡድኖች በሙስሊሙ ማህበረሰብ ውስጥ እያሳደሩ
ስለአለው ተጽዕኖ ያልተቋረጠ ስጋቱን ገለፀ። አንድ ምሳሌ እንደሚያሳየው ኢ/እ/ጉ/ጠ/ም
የውጭ ሳላፊስት ቡድኖች የአካባቢ መስጊዶችን በኃይል ተቆጣጥረዋል ይላል። ኢ/እ/ጉ/ጠ/ም
እነዚህን የውጭ ቡድኖች በክርስቲያኖች እና በሙስሊሞች መካከል እንዲሁም በሙስሊሙ
ማህበረሰብ ውስጥ ለተፈጠረው ውጥረት ተጠያቂ ማድረጉን እንደቀጠለ ገልጸዋል።
ክፍል IV.  የአሜሪካ መንግስት ፖሊሲ እና ተሳትፎ
የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ የካቲት ውስጥ ከኢ/ሃ/ተ/ጉ ጋር ተገናኝተው የሃይማኖት መሪዎች
በማህበራዊ አንድነት ውስጥ ስለሚጫወቱት ወሳኝ ሚና እና ኢ/ሃ/ተ/ጉ ከብሔራዊ ምርጫ
በፊት ውጥረትን ለመቀነስ ህብረተሰቡን እንዴት እያሳተፈ እንደሆነ ለመረዳት እና ለመወያየት
ችለዋል። አምባሳደሩ በረመዳን ጾም ወቅት ከሙስሊሙ ማህበረሰብ መሪዎች ጋር ኢፍጣርን
በማስተናገድ የሃይማኖት ነፃነትን እና መቻቻልን አስፈላጊነት እንዲሁም በሰላምና ተደጋግፎ
በመኖር ውስጥ ስለሚገኝ ደስታ አጉልተው ገልጸዋል። ኤምባሲው በሀጫሉ ሁንዴሳ ግድያ
ዙሪያ በተፈጠረው ሁከት በሐምሌ ወር ቁልፍ ከሆኑ የሃይማኖት መሪዎች ጋር የተገናኘ ሲሆን
መረጋጋት እንዲኖር ጥሪ አቅርቧል። ኤምባሲው በመስከረም ወር ቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል
አብያተ ክርስቲያናት ጥቃት የደረሰባቸው መሆኑን እና የተወሰኑ ማህበረሰቦች ላይ
የተፈጸሙት ጥቃቶች ከብሄር ወይም ከሃይማኖት የመነጩ መሆናቸውን ለማጣራት በክልሉ
ከሚገኙ የሃይማኖት አባቶችጋር   ተገናኝቶ ነበር።
ኤምባሲው በጅማ፣ ሐረማያ፣ አምቦ፣ ባህርዳር እና ጎንደር ዩኒቨርስቲዎች፣ ውይይትን
ለማበረታታት እና ግጭትን የመፍታት ስትራቴጂው አካል የሆነውን፣ የሰላም ግንባታ እና
የእርቅ ውይይቶች ድጋፍ አድርጓል። በፕሮጀክቱ ከተለያዩ የጎሳ፣ የሃይማኖት እና የፖለቲካ እና
የርእዮተ-ዓለም ቡድኖች የተውጣጡ ተማሪዎችን በማሰባሰብ የሃይማኖት ብዝሃነትን ጨምሮ
በብዝሐነትላይ የተቀናጀና ጥልቅ ውይይት ለማድረግ እንዲሁም በጋራ በመተማመን እና
በመግባባት ማህበራዊ ትስስርን ለመገንባት ተችሏል። በተጨማሪም ኤምባሲው በሀረር፣
በድሬዳዋና በጅግጅጋ ከተማ ከ 25 በላይ ተጽዕኖ ከሚያሳድሩ የህብረተሰብ እና የሃይማኖት
መሪዎች ጋር የሃይማኖት ትስስር ለመገንባት ለፕሮግራሙ የገንዘብ ድጋፍ አድርጓል።
የፕሮጀክቱ ዓላማ የኃይል ግጭትን ለመለየት እና ለማቅለል፣ የምርጫ ሁከትን ለመከላከል እና
የህብረተሰቡን የሰላም ግንባታ ጥምረት ለማዳበር ስልቶችን መፍጠር እና የሃይማኖት
መቻቻልን ማስፋፋት ነበር።



ኢ/ሃ/ተ/ጉ በግጭት አፈታት ረገድ የሚያከናውናቸውን ተግባራት ተደራሽነት ለማስፋት
ኢ/ሃ/ተ/ጉ በአማርኛቋንቋ ያዘጋጀው የሰላም እሴት ሥልጠና ማኑዋል ወደ እንግሊዝኛ እና ወደ
አፋን-ኦሮሞ  እንዲተረጎም እና እንዲታተም  ኤምባሲው እገዛ አድርጓል።


