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በሃይማኖት ጉዳይ ጣልቃ መግባትና ሕግን ማስከበር 

ለየቅል 
ክፍል አንድ 

 

ኢብሳ ነመራ 03/20/13 

 

የአሜሪካ የሃይማኖቶች ዓለም አቀፍ ኮሚሽን እባላለሁ ያለ ተቋም ከታህሳስ 6 እስከ 

10/2005 ዓ/ም ኢትዮጵያ ውስጥ ያለውን የሃይማኖት ሁኔታ ለአራት ቀናት ግምግሜያለሁ 

ብሎ በቅርቡ አንድ ሪፖርት ይፋ ማድረጉን ሰምተናል፡፡ ይህንኑ የድርጅቱን ሪፖርት 

በተመለከተ የአሜሪካ ድምፅ የአማርኛ ፕሮግራም መጋቢት 6/ 2005 ዓ/ም አንድ ዘገባ 

አቅርቧል፡፡ 

 

የኣሜሪካ ድምጽ (ቪኦኤ) የኣማርኛ ፕሮግራም  ዘገባ የኢትዮጵያን ሃይማኖታታዊ ሁኔታ 

እንደገመገመ የተነገረለት ድርጅት፣ የግምገማ ሪፖርቱን ለአሜሪካ ም/ቤት አባላት ፣ 

ለፕሬዝዳንቱና ለአሜሪካ የውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤት እንደሚያቀርብም ነግሮናል፡፡ይህ 

ለአራት ቀናት ተደረገ የተባለ የድርጅቱ ግምገማ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለ የእስልምና 

ሃይማኖትን የሚመለከት ነው፡፡  

 

ቪኦኤ ዘገባውን የሰራው ወደ ኢትዮጵያ የተጓዘውን የኮሚሽኑን የልኡካን ቡድን የመሩትን 

ዶ/ር ዙህዲን ጃሽር የተባሉ ግለሰብን አነጋግሮ ነው፡፡ ዶ/ር ጃስር ኢትዮጵያ የብዙ ብሄሮች 

አገርና የሃይማኖት መቻቻል ታሪክ፣ የሚደነቅ ብዝሃነት ያለባትና እስልምና ከተፈጠረበት 

ሰባተኛው ክፍለ ዘመን ጀምሮ በእስልምናና በክርስትና ሃይማኖቶች መሃከል የሚደነቅ 

የመቻቻል ግንኙነት ያለባት አገር መሆኗን ለቪኦኤ ነግረዋል፡፡ 

 

ኢትዮጵያ እንደ አልሸባብ ያሉ አሸባሪዎችና ከአሸባሪ መረቦች ጋር ግንኙነት ያላቸው 

አገራት፤ ሶማሊያ፣ ሱዳንና ኤርትራ መሃከል ስለምትገኝ የአክራሪነት መስፋፋትና በተለይም 

ከሳኡዲ አረቢያ የወሃቢያ እስልምና ዕንሰ ሃሳብ ወደ አገሪቱ መግባት መንግስትን 

ያሳስበዋል ያሉት ዶ/ር ጃስር፣ በዚህ መነሻነት “መንግስት በሙስሊሙ ሕብረተሰብ በነፃነት 

የማምለክ ነዓነት ውስጥ ጣልቃ መግባትና አፈና ጀምሯል” ብለዋል፡፡ 
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የአሜሪካ የሃይማኖት ዓለም አቀፍ ኮምሽን የልዑካን ቡድን ወደ ኢትዮጵያ ሲመጣ 

የመጀመሪያ ጊዜው መሆኑን ነግሮናል፡፡ ይሀ ኮሚሽኑ ወይም የልኡካን ቡድኑ ከዚህ ቀደም 

ኢትዮጵያን በፍፁም እንደማያውቃት ያመለክታል፡፡ ስለማያውቃት ኢትዮጵያ ነው 

ምስክርነት የሰጠው፡፡  

 

እርግጥ ነው የኮሚሽኑ የልኡካን ቡድን እንዳለው ኢትዮጵያ በሃይማኖቶች መሃከል በተለይ 

በርካታ ተከታዮች ባሉዋቸው የክርስትናና የእስልምና ሃይማኖቶች መሃከል ለአለም 

የሚተርፍ ድንቅ የመቻቻል፣ የመከባበርና የመተጋገዝ ባህል ያላት አገር ነች፡፡ ይህ ዓለም 

በሙሉ የሚያውቀውና በተለያየ አጋጣሚ ሲዘከር የኖረ በመሆኑ ይህን ለመናገር ኢትዮጵያ 

ድረስ መምጣት አያስፈልግም ነበር፡፡ ይህ የመቻቻል፣ የመከባበርና የመተጋገዝ ድንቅ 

ባህል የክርስትና ሃይማኖት በተለይ የኦርቶዶክስ ተዋህዶ ክርስትና ሃይማኖት መንግስታዊ 

ሃይማኖት በነበረበትና ሌሎች ሃይማኖቶች እውቅና ተነፍጓቸው በነበረበት የዘውዳዊ 

የመንግስት ስርዓት ውቅትም በሕዝቡ መሃከል የነበረ ነው፡፡  

 

መንግስት በህግ የሃይማኖት ነፃነትንና እኩልነትን ነፍጎ በነበረበት የዘውዳዊው ስርኣት 

እንኳን ይህን በህግ የተቀመጠ የጭቆና አጥር ተሻግሮ በሕዝቡ መሃከል የመቻቻልና 

የመከባበሩ ባህል ፀንቶ ኖሯል፡፡ እጅግ በጣም ድንቅ የሚያደርገው ደግሞ ይህ ነው፡፡ አሁን 

ያለው የኢትዮጵያ ትውልድ የዚህ ድንቅ የሃይማኖቶች መቻቻልና እኩልነት ባህላዊ እሴት 

ወራሽ ነው፡፡ የዚህ ድንቅ ባህላዊ እሴት ባለቤት የሆነው የኢትዮጵያ ህዝብ ይህን አኩሪ 

ባህሉን የመጠበቅ ፍላጎት አለው፡፡ 

 

የኮምሽኑ የልኡካን ቡድን መሪ ዶ/ር ጃስር  ኢትዮጵያ የአክራሪነት መስፋፋት ስጋት 

እንዳለባት ገልጸዋል፡፡ እኛ ኢትዮጵያ ውስጥ የምንኖር ዜጎች ግን ስጋት ብቻ ሳይሆን 

በተግባር ለዘመናት የኖረውን የመቻቻልና የመከባበር ባህላዊ እሴት መሸርሸር የጀመረ 

የአክራሪነት እንቅስቃሴ  አስተውለናል፡፡ ስጋቱ ወደ ድርጊት መሸጋገር ጀምሯል፡፡  ለዚህ 

አስረጅነት የተለያዩ አጋጣሚዎችን መጥቀስ ይቻላል፡፡ 

 

በ1999 ዓ/ም መግቢያ ላይ በኦሮሚያ ክልል በጅማና ኢሉ አባቦር ዞኖች በእስልምናና 

በክርስትና ሃይማኖቶች መሃከል በሺህ ለሚቆጠሩ አመታት የኖረውን የመከባበርና 

የመቻቻል ድንበር የጣሰ ሁኔታ አጋጥሟል፡፡ በሁለቱ ሃይማኖቶች መሃከል ግጭት ሊቀሰቅስ 

የሚችል አጋጣሚ በመፍጠር ለረዥም አመታት በመቻቻል የኖሩ የአካባቢው ነዋሪዎች ላይ 

ዘግናኝ ጭፍጨፋ ተፈፅሟል፡፡ ሰዎች ለሕይወታቸው እንዲሰጉ በማድረግ ሃይማኖታቸውን 
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እንዲቀይሩ ተገደዋል፡፡ እምቢ በማለታቸው ሕይወታቸውን ያጡ፣ አካላቸው የጎደለ አሉ፡፡ 

ይህን በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ በዘግናኝነቱ የሚጠቀስ ድርጊት እንዲፈፀም ያደረገው 

ከዋሃርጂያ የተባለ የእስልምና አክራሪ ቡድን ነበር፡፡ 

 

በባሌ፣ በአርሲና በወሎ ተመሳሳይ አክራሪነትን መነሻ ያደረጉ ፀያፍ ድርጊቶች 

ተፈፅመዋል፡፡ እስልምናን በመቀበል ከዓለም ቀደምት በሆነችው ኢትዮጵያ ከአንድ 

ሚሊኒየም በላይ የኖረውን የእስልምና አስተምህሮ በመቃወም እስልምናን በማስተማር 

ስራቸው የሚዘከሩ የሃይማኖቶች አባቶች መቃብሮች ተቆፍረው አፅማቸው ወጥቶ ተጥሏል፡፡ 

በርካታ መስጊዶች ተቃጥለዋል፡፡  

 

የሃይማኖት መሪዎች - ኢማሞች፣ በገጀራ ተጨፍጭፈውና ከገደል ላይ ተወርውረው 

ተገድለዋል፣ ተደብድበዋል፣ ተዘልፈዋል፡፡ ልጆች እናቶቻቸው ነባሩን የእስልምና 

የሃይማኖት ስርዓት በመከተላቸው እንዲገድሉዋቸው ተደርጓል ፡፡ 

 

በሶማሊያ ውስጥ የሚንቀሳቀሰው የዓለም አቀፉ አሸባሪ አልቃይዳ የአፍሪካ ክንፍ የሆነው 

አልሸባብ፣ ኢትዮጵያ ውስጥ የጀሃድ ጦርነት እንዲያካሂዱ አሰልጥኖና አስታጥቆ 

ያሰማራቸው ቡድኖች በመረጃና ደህንነት ተቋመ ተደርሶባቸዋል፡፡ በፍርድ ቤት ክስ 

ተመስርቶበት በቅርቡ የቅጣት ውሳኔ የተላለፈበተ ሃሰን ጃረሶ የተባለ ኬንያዊ ዜግነት ያለው 

ግለሰብ ባሌ ውስጥ ሲያደራጀው የነበረው ቡሳ ሰገል የተባለ የጀሃድ ቡድን አንዱ ነው፡፡ 

ሃሰን ጃርሶ በቁጥጥር ስር እንደዋለ የጀሃድ ጦርነት ለማካሄድ የማሰልጠኛ የቦታ መረጣና 

የተዋጊ ኃይል  ምልመላ በማካሄድ ሲንቀሳቀስ እንደነበረ አመኗል፡፡ 

 

አዲስ አበባ መርካቶ አካባቢ ሰለፊያ የሚባል ጭማቂ መሸጫ ቤት ከፍቶ ጀመአቱል 

ተውሂድ በሚል ስያሜ አማን አሰፋ በተባለ ግለሰብ አንድ የአክራሪዎች ቡድን በስውር 

ተደራጅቶ ነበር፡፡ የዚህ ቡድን አባላት ወደኬንያ ተጉዘው እዚያ ከሚገኘው አክራሪዎችን 

ከአልቃይዳ/ አለሸባብ ጋር ከሚያገናኝ ዳሩ ቢላል ከተባለ ቡድን ጋር ተገናኝተው 

ወደሶማሊያ በመጓዝ የጦር ስልጠና ወስደው ወደኢትዮጰያ ተመልሰዋል፡፡ እነዚህ ግሰቦች 

በኣማን አሰፋ መሪነት ደቡብ ወሎ ውስጥ ሐረከቱል ሸባብል ሙጃሃዲን ፊ ቢላድ 

ሂጅራይተን የሚል መጠሪያ ያለው ጀሃድ የማካሄድ ዓላማ ያለው ቡድን መስርተው ነበር፡፡  

 

በቅርቡ ደግሞ በአዲስ አበባ መስጊዶች አክራሪዎች የመስጊድ ኢማሞች በማሰገድ ላይ ሳሉ 

ማይክራፎናቸው እየነጠቁ ከመስጊድ አባረዋል፣ ዘልፈዋል፣ ዛቻና ማስፈራራቶች 
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ፈፅመዋል፡፡ እነዚህ ሁኔታዎች ኢትዮጵያ ውስጥ አክራሪነት ከስጋት አልፎ  የአሜሪካ 

የሃይማኖት አለም አቀፍ ኮምሽን በአራት ቀን ጉብኝቱ አወኩት ያለውን ድንቅ ተቻችሎና 

ተከባበሮ አብሮ የመኖር ባህል በእጅጉ እየተሸረሸረ መሆኑን ያሳያሉ፡፡ 

 

ኮሚሽኑ መንግስት ከነሃሴ 2/ 2011 ጀምሮ በሙስሊሙ ሕብረተሰብ ጉዳይ ጣልቃ ገብቷል 

ብሏል፡፡ ይህን የኮሚሽኑን አቋም ከመመልከታችን በፊት የኮሚሽኑ የልኡካን ቡድን መሪ 

ዶ/ር ጃስር ሳይጠቅሱት የዘለሉትን የኢትዮጵያ ህገመንግስት ላይ ስለመንግስትና ሃይማኖት 

ግንኙነት የተደነገገውን ልጥቀስ፡፡ 

 

የኢፌዴሪ ህገመንግስት አንቀፅ 11 “የመንግስትና የሃይማኖት መለያየት” በሚል ርዕስ ስር 

ከንኡስ አንቀፅ 1 እስከ 3 “መንግስትና ሃይማኖት የተለያዩ ናቸው፣ መንግስታዊ ሃይማኖት 

አይኖርም መንግስት በሃይማኖት ጉዳይ ጣልቃ አይገባም፡፡ ሃይማኖትም በመንግስት ጉዳይ 

ጣልቃ አይገባም” በሚል ተደንግጓል፡፡ 

 

በቅርቡ የኢትዮጵያ ቴሌቭዥን ባዘጋጀው ፕሮግራም ላይ በዚህ ዙሪያ የመንግስት 

ኮሙዩኒኬሽን ጉዳዮች ጽ/ቤት ሚኒስትር ዴኤታ አቶ ሽመልስ ከማል በሰጡት የመርህ 

ማብራሪያ፣ “መንግስት በሃይማኖት ጉዳይ ጣልቃ አይገባም ማለት መንግስታዊ ሃይማኖት 

አይኖርም ማለት ነው፡፡ መንግስትን አንድን እምነት ‘ተገቢ ነው’ ብሎ ድጋፍና አስተዋዕኦ 

በማድረግ አንድ እምነት እንዲጠናከር የተለየ እገዛ አይሰጥም፡፡ ወይም አንድ እምነት/ 

ሃይማኖት ‘ተገቢና ጥሩ አይደለም’ ብሎ ለመጨቆንና ለመድፈቅ የሃይል ስራ አይሰራም 

ማለት ነው፡፡ በሌላ በኩል መንግስት በሃይማኖት ጉዳይ ጣልቃ አይገባም ማለት በእምነትና 

በሃይማኖቶች  ቅጽሮች መሀከል እኩልነት አለ፡፡ በሕግ ፊት እኩል የሆነ ይዞታ አላቸው 

ማለት ነው፡፡” ብለዋል፡፡ 

 

ዶ/ር ጃስር ቀን ጠቅሰው ይህን የሕገ መንግስት አንቀፅና መርህ በሚጻረር አኳኋን መንግስት 

በሃይማኖት በተለይ በእስልምና ሃይማኖት ጉዳይ ጣልቃ ገብቷል ይበሉ እንጂ፣ በምን 

አይነት ሁኔታ ጣልቃ እንደገባ እውነት ላይ የተመሰረተ አሳማኝ ማስረጃ አላቀረቡም፡፡ እኛ 

ኢትዮጰያ ውስጥ የምንኖር ዜጎች  መንግስት በሕገመንግስቱ በተገለፀው በሃይማኖት ጉዳይ 

ጣልቃ ያለመግባት ድንጋጌ እንዲሁም የመንግስትና የሃይማኖት መለያየትን መርህ ጥሶ 

በእስልምና ሃይማኖት ጉዳይ ውስጥ ጣልቃ እንዳልገባ ጠንቅቀን እናውቃለን፡፡  
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የልኡካን ቡድኑ መሪ መንግስት በሃይማኖት ጉዳይ ጣልቃ ለመግባቱ በአስረጅነት 

የጠቀሱት “መንግስት ኢማሞችን ከስራ አባሮ ሾሟል፣ ተሿሚዎቹ የመንግስት ቀኝ እጅ 

ሆነው ይሰራሉ፣ የሙስሊሙ ማህበረሰብ በጠየቀው መሰረት የእስልምና ጉዳዮች ምክር ቤት 

ምርጫ በነፃነት በመስጊድ ውስጥ ከማካሄድ ይልቅ በቀበሌ ኢማሞችን አስመርጧል፣ አህባሽ 

የተባለ የእስልምና አስተምህሮ የሚያስተምሩ የሃይማኖት መሪዎችን ከዮርዳኖስ አስመጥቶ 

ሕዝቡ እንዲቀበል ጫና አድርጓል …”  የሚሉትን ጉዳዮች ነው፡፡ 

 

እነዚህ ውንጀላዎች ኢትዮጵያ ውስጥ ለምንኖር በሙሉ አዲስ አይደሉም፡፡ በአዲስ አበባ 

አወሊያ መስጊድ አካባቢ የእስልምና ሃይማኖትን መነሻ አድርጎ የተደራጀው ቡድን ከአንድ 

አመት በላይ ለሆነ ጊዜ እስኪሰለቸን ሲያቀርባቸው  የቆዩ ናቸው፡፡ 

 

የአሜሪካ ሃይማኖታዊ አለም አቀፍ ኮሚሽን እባላለሁ ያለው ድርጅት በመላው አገሪቱ 

የሚገኙ ሙስሊሞችን አነጋግሮ ስለትክክለኛነቱ ሳያረጋግጥ የኣወሊያው ቡድን ቃል 

አቀባዮች የነገሩትን ወሬ እንደወረደ ተቀብሎ ነው ያንፀባረቀው ፡፡ ይህ አቋም በአዲስ አበባ 

ከተማ በተለይ በአወሊያ መስጊድ የተቧደኑ ግለሰቦች አቋም እንጂ የኢትዮጵያውያን 

ሙስሊሞች አቋም አይደለም፡፡ ይህ ሁኔታ ኮሚሽኑ ገለልተኝነት የጎደለው የአንድ ቡድንን 

አቋም ያንፀባረቀ ያደርገዋል፡፡  ያም ሆነ ይህ ኮሚሽኑ ያቀረባቸውን እነዚህን ውንጀላዎች 

ከዕውነታ አንፃር እንመልከታቸው፡፡  

 

የኮሚሽኑ የልኡካን ቡድን መሪ  “መንግስት ኢማሞችን ሾሟል” ብለዋል፡፡ የሚገርመው 

መንግስት በመላው ኢትዮጵያ ከቀበሌ እስከ አገር አቀፍ ደረጃ ያሉ የእስልምና ጉዳዮች 

ምክር ቤቶች አባላትን ለመሾም የሚያስችለው አነድም ክፍተት ያለመኖሩ ነው፡፡ እናም 

ከምክር ቤቱ አባላት መሃከል አንድም በመንግስት የተሾመ የለም፡፡ ይህን እያንዳንዱ 

ትክክለኛ ሙስሊም ማለትም ለፈጣሪ ያደረና የተገዛ ሙስሊም የሚመሰክረው ጉዳይ ነው፡፡  

 

የእስልምና ጉዳዮች ምክር ቤቶች አባላት ስምንት ሚሊዮን ገደማ ለአካለ መጠን የደረሱ 

ኢትዮጵያውያን ሙስሊሞች፣ ሊጭበረበር ወይም ሊምታታ በማይችል ሁኔታ በአዳራሽ 

ውስጥ ተሰብስበው እጅ አውጥቶ በማስቆጠር የድምፅ አሰጣጥ ስነስርኣት አሸናፊው እዚያው 

መራጩ በተገኘበት ተገልፆ የተመረጡ ናቸው፡፡  

 

ሆኖም በአወሊያ መስጊድ የተደራጀው ቡድን የአክራሪነት ዝንባሌ ስላለውና ነባሩን 

የኢትዮጵያ የእስልምና አስተምህሮ ተከታዮች “ጥሩ ሙስሊሞች” አይደሉም ብሎ 
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ስለሚያምን ምርጫውንና በምርጫው የተወከሉትን የእስልምና ጉዳዮች ምክር ቤት አባላት 

እውቅና ለመስጠት አልፈቀደም፡፡ ከአሜሪካ የመጣው ኮምሽንም ይህንኑ የአክራሪነት 

ዝንባሌ ያለውን ቡድን አቋም ነው ያንፀባረቀው፡፡ 

 

ኮምሽኑ የእስልምና ጉዳዮች አባላት ምርጫን አስመልክቶ “የሙስሊም ማህበረሰብ አባላት 

እንደጠየቁት በመስጊድ ከመካሄድ ይልቅ በቀበሌ እንዲካሄድ ተደርጓል” ብሏል፡፡ ይህ 

ኮሚሽን የጠቀሰው አቋም የኢትዮጵያ ሙስሊም ማህበረሰብ አቋም አይደለም፡፡ የአወሊያው 

ቡድን አቋም ነው፡፡ ኮሚሽኑ በመላው ኢትዮጵያ የሚኖሩ ሙስሊሞችን አነጋግሮ እውነቱን 

ከመረዳት ይልቅ የአወሊያውን ቡድን የተቃውሞ አቋም ነው ያቀረበልን፡፡   

 

በዚህ ጉዳይ ዙሪያ ያለውን እውነታ እንመልከት፡፡ የእስልምና ጉዳዮች ምክር ቤት አባላት 

በምክር ቤቱ ደንብ መሰረት፣ በምክር ቤቱ እየተመራ መካሄድ ነበረበት። ይሁን እንጂ 

በአወሊያ መስጊድ አካባቢ የተደራጀው ቡድን በወቅቱ በስራ ላይ የነበረው የእስልምና 

ጉዳዮች ምክር ቤት ላይ “ገለልተኛ አይደለም” የሚል አቋም በመያዙና ይህ ሁኔታ በብዙ 

ሙስሊሞች ዘንድ  ጥርጣሬ በመፍጠሩ፣ ገለልተኛ በሆነው በእስልምና ሃይማኖት ሊቃውንት 

(ኡላማዎች) ምክር ቤት አማካኝነት እንዲካሄድ ተወሰነ፡፡ 

 

የእስልምና ሃይማኖት ሊቃውንት (ኡላማዎች) ምክር ቤት በተለይ የአወሊያው ቡድንና 

ደጋፊዎቹ በመስጊድ አካባቢ ራሳቸውን ማደራጀት በመጀመራቸው የምርጫውን 

ገለልተኝነት ጥያቄ ውስጥ ስለሚከት፣  ከምርጫው ጋር ተያይዞ አንድ ችግር ቢፈጠር 

ከሃይማኖታዊ ስርዓት ውጭ ፀጥታ አስከባሪዎች ወደ መስጊድ ለመግባት  የሚገደዱበት 

ሁኔታ ሊፈጠር ስለሚችል፣ ይህም ተገቢ ባለመሆኑ እንዲሁም ሌሎች በመስጊድ አካባቢ 

ሊከበሩ የሚገባቸውን ሃይማኖታዊ ምክንያቶችን በመጥቀስ ገለልተኛ በሆነ አካባቢ 

እንዲካሄድ ይወስናል።  

 

ሁሉም ሙስሊሞች ሊያምኑት የሚችሉት ገለልተኛና በየአቅራቢያቸው ሊያገኙት የሚችሉተ 

ስፍራ የቀበሌ አስተዳደር ቅጥር ጊቢዎችና አዳራሾች ናቸው፡፡ በዚህ መሰረት ምርጫው 

በቀበሌ አስተዳደር ቅጥር ጊቢዎችና አዳራሾች እንዲካሄድ ተደረገ፡፡ ልብ በሉ በቀበሌ 

ቅጥር ጊቢና አዳራሽ ተካሄደ ማለት የቀበሌዎቹ አስተዳደር በጉዳዩ ውስጥ እጅ አለበት 

ማለት አይደለም፡፡ ምርጫው የተደራጀው በእስልምና ሃይማኖት ሊቃውንት (ኡላማዎች) 

ምክር ቤት  ነው፡፡ የተመራው ደግሞ ህዝበ ሙስሊሙ ከምርጫው አንድ ሳምንት ቀደም 

ብሎ በቀጥታ የድምፅ አሰጣጥ ስርኣት መርጦ በሰየማቸው አስመራጮች አማካኝነት ነው፡፡ 
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የአሜሪካ የሃይማኖቶች ዓለም አቀፍ ኮምሽን የተባለው ተቋም ሙስሊሙን ሕብረተሰብ 

አነጋግሮ ቢሆን ኖሮ ምርጫው በምን አይነት ገለልተኝነትና በነፃነት እንደተካሄደ ይረዳ 

ነበር፡፡ ይህን አላደረገም፡፡ ይህን ሳያደርግ ስምንት ሚሊየን ገደማ ኢትዮጵያውያን 

ሙስሊሞች የተሳተፉበትን ምርጫ እንደዋዛ አጣጣለው፡፡ ይህ ተቋሙ ሃላፊነት የማይሰማው 

መሆኑን ያመለከተ ነው፡፡ 

 


