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ይቐትል!
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በርን
ነሱራሳ ራዛናያጋም ኣብ ደምበ ጋምፐለን ሞተ
ራሳናያጋምን ኵሎም ተቐማጦ "ምምላስ መዓስከር" ናብቲ ጫፍ ህላወ
ይውሰዱ። ኣብ መዓልቲ ሸሞንተ ፍራንክ ሒዞም ከኣ ሰባት ኣብ ጋምፐለን
ክጸንሑ ይግደዱ ኢዮም። በዚ ኸምዚ ሰባት ብሜላ ኻብ ሕብረተሰብ
ይፍለዩን ኣብ መዋቕር ተገሊሎም ይነብሩን ። እዚ ቝጠባዊ ዓመጻ እዚ
ንሰባት ከም ዘይንቀሳቐሱን ከም ዘይረኣዩን ይገብሮም ። ስርዓት ዕቝባ
ነቶም ካብ ግሎባል ደቡብ ዝመጹ ሰባት ኣብ መዓስከር ስደተኛታት
ንዓመታት ክንጸንሕ ኣገዲዱና እዩ ፣ ኣብ ስዊዘርላንድ ክንጸንሕ መሰል
ኣይወሃበናን እዩ ፣ ብመሰረት ውዕል ዳብሊን ከኣ ኣብ ካልእ ሃገር ዕቝባ
ንምርካብ ክንሓትት ኣይፍቀደልናን እዩ ።
እቲ "ምምላስ መዓስከር" ኣብ ጫፍ ሕብረተሰብ ክፉት ኣብያተ-ማእሰርቲ
ኢዩ!
ቍጥዓናን ሓዘንናን ናብ ጐደናታት ንወስድ!
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ራናያጋም ብገንዘብ ደግፋ፦
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ኣብ ስዊዘርላንድ ዘሎ መዓስከር ስደተኛታት ብሜላ ዝግበር ስነ-ኣእምሮኣዊ ስቓይ ኢዩ።
ራዛናያጋም ግዳይ ናይቲ ንሰባት ብማሕበራውን፤ ፖለቲካውን ፤ቍጠባውን ተገሊሎም ብስነ - ኣእምሮኣዊ
መዳይ አብ ጫፍ ትዕግስቲ ዝድርኾም ዓሌታዊ ስርዓት ኢዩ ። እዚ ኢሰብኣዊ ዅነታት እዚ ንሰባት ይቐትል ።
ራዛናያጋም ተመርዕዩ ሰለስተ ቈልዑ ኣለዎ ። ኣብ ስዊዘርላንድ ኣብ ዘሕለፎ ሸውዓተ ዓመት ነቶም ኣብ ስሪ
ላንካ ዚነብሩ ስድራቤቱ ገንዘብ ኪሰድደሎም አይከአለን ፣ ስድራቤቱ አብእኡ እዩ ዚምርኰሱ ። ከም
ዘይሕጋዊ ሰብ ስለ ዝነበረ ናይ ስራሕ መሰል ኣይነበሮን ኣብ መዓልቲ ድማ ሸሞንተ ፍራንክ ህጹጽ ረድኤት
ብምርካብ ኣካላዊ ህላወኡ ኼረጋግጽ ኣይከኣለን ። ንስድራ ቤቱ ብገንዘብ ኪድግፎም ዘይምኽኣሉ ኣብ ርእሲ
እቲ ዜጨንቖ ዝነበረ ነገራት ለይቲ ኺድቅስ ኣይፈቐደሉን ፣ ከም ራዛናያጋም ዝኣመሰሉ ሰባት ብዓሌታዊ
ሕግታት ዘይሕጋዊነት ተደፋፊኦም እዮም ። በዚ ኸምዚ ህላወኦም ገበን ይፍጸመሎም ዝዀነ ይኹን
መሰሎም ከኣ ንዘይሕጋዊ ሰባት ይኽልክል ። እዚ ዅሉ ዅነታት ንሓደ ሰብ ዳርጋ ኺጻወሮ ኣይክእልን እዩ ።
ብ15.02 2022 ራዛናያጋም ንመወዳእታ ግዜ ሓንደ ዓርኩ ረኣይዎ ። ዓርቢ ፖሊስ ነቲ ኣብ ጥቓ እቲ ደምበ
ዝነበረ ኸባቢ ምስ ዓጸውዎ እቶም ተቐማጦ እቲ ደምበ ራዛናያጋም ምዃኑ ኣስተውዓሉ። ሞቱ ዓርቢ እኳ
እንተ ተገልጸ ጠንቂ ሞትን ግዜ ሞትን ግን ክሳዕ ሕጂ ንጹር ኣይኰነን ። ሬሳ ኻብቲ "ምምላስ ደምበ"
ጋምፐለን 500 ሜተር ርሒቑ ንመዓልትታት ኣብ ግራት ተረኪቡ።
እቶም ሰበ-ስልጣን መርመራር ሬሳ ኸይተገብረሉ ብእተኻእሎም መጠን ቀልጢፎም ነቲ ሞት ከይፍለጥ
ይጽዕሩ እዮም። ሬሳ ብሓዊ ነደደት እኳ እታ ስድራ ቤቱ ብንጹር ከምዘይደልዩ ነጊሮም ከለዉ ኣብ
ልምዶምን ሬሳ ክትነድድ ነዉሪ ከሎ ። ኣብ ስሪላንካ ዝነብሩ ስድራቤቱ ድሕሪ ኽልተ ሰሙን ሙሉእ ብሰበ
ስልጣን ስዊዘርላንድ ከም ዝሞቱ ብወግዒ ኣይተነግሮምን ። ብመሰረት ኣገልግሎት ስደተኛታት ሬሳ
ንምስዳድ ኣዝዩ ኽቡር ስለ ዝነበረ ናብ ስሪላንካ ኣይነፈረን ኢሎም ።
ንፈተውቱን ንስድራ ቤቱን ሓላፍነት ዘለዎም ሰበ-ስልጣንን ስርዓት ዕቝባ ስዊዘርላንድን ብሞት
ራዛናያጋም ተሓተትቲ ምዃኖም ንጹር እዩ።
ሞት ራዛናያጋም ሀልቨትዚድ እዩ!
{ሀልቨትዚድ ብዛዕባ ሞት እቶም ኣብ ትሕቲ ቐይዲ ፖሊስን ኣባይቲ ስደተኛታትን ስዊዘርላንድ ዝነበሩ
ዓሌታዊ ስርአት እዩ ዚገልጽ ፣ እዚ ኸኣ ንጹር መግለጺ ስርዓት ዓሌታዊ ጽልኢ እዩ ።}
ስዊዘርላንድ እቲ ዓሌታዊ ጽልኢ ዘለዎ ኢሰብኣዊ ዕቝባ ኸም ዘይዓዪ ንምእማን ክንደይ ዚኣኽሉ ሰባት
እዮም ዚሞቱ?
እቲ ኣኼባ ፍቁድ እዩ

