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                        T-TPLF  Vilification of Amhara People as “Retards”  

…በትግርኛ አረኩት እንዴ! አዎ እኔ እንግዲህ አሁን ምንድን ነበረ ስል የነበርኩት ቅድም እንደ voice of መለስ voice of 

መለስ ትርጉም ምን ነበር በChinese ያለው? ከዚያ ሲተረጎም (ሂ.ሂ.ሂ ሳቅ) ምንድን ነው ምን ‘አየር ላይ ብትሞትም አየር 

ላይ አትቀበርም‘ የሚል ምሳሌ አምጥቶ ነበር፡፡ 

 
 Ok! አሁን እኔ ለማለት የፈለኩት ምንድን ነው እኔ I am not criticizing by any means እንትናን ጎበዛይን አይደለም፡፡ 

ስሜቱ ይገባኛል if he is right፡፡ 

 
Unfortunately አማራው በተለያየ መልኩ አንድ የሆነ ዓይነት ግጭት ፈጥረው ትግሬውን ለመከፋፈል ለመበጣጠስ ነው 

የሚፈልጉት እና ይኸንን አሁን በተለያየ ፎርም መጥተው እኛንም እዚህ እያበሳጩን ይኸ አንዱ ስትራቴጂ ነው፡፡ እዚያ ላይ 

እንትና አራት ኪሎ ላይ ጉብ ለማለት የሚል አካሄድ ስላላቸው ወደ አንዲት ኮርነር ወደ አንድ ጥግ ለማስጠጋት ብዙ 

ስለሚጥሩ ከተነቃባቸው በጣም ቆይቷል፣ ቆይቷል እና ልክ ነህ ወንድሞቻችን the ultimate price ከፍለዋል፡፡ 

ተዋግተውም ህይወታቸውን ሰውተዋል፡፡ ያ እኩልነት እነዚያ የሞቱት ወንድሞቻችን ትልቅ ዋጋ ከፍለው ይህንን እኩልነት 

ይህንን reality ኢትዮጵያ ውስጥ happen እንዲያደርግ ስላደረጉ ነው፡፡ 

 
ይኸ በጣም የሚያንገሸግሻቸው ያስጠላቸው ሰዎች እነዚህ ፍየል በመጠበቅ ላይ ያሉት ፍየል ጥበቃ ላይ ያሉት ኤርትራ 

ውስጥ (ሂ.ሂ.ሂ ሳቅ) ok any way ከአንድ አካባቢ የመጡ retards, retards ማለት ነው፣ እና ከየት ነው የሚመጣው 

እንደዚህ ዓይነቱ የት ጎጃሜው they are called retards, retards ነው የሚባሉት፡፡ ጎንደሬው ጠላት ነው ሊሸለሙ 

አይገባቸውም፣ retards ናቸው በአስተሳሰብ፣ በጭንቅላት በጣም ዝቅ ያሉ ዝቅተኞች retards ናቸው፣ ሌላ category 

ናቸው፡፡ እና they represent retarded የሆነ idea, retarded የሆነ አካሄድ፣ ኢትዮጵያዊነትን ያልተላበሰ አካሄድ 

የሚከተሉ የወደቁ ዝቅተኞች ስለሆኑ እነዚህ ዝቅተኞች እያልን refer እናርጋቸው refer ማድረግ ካለብን አንተ ዝቅተኛ 

you don’t represent, you don’t dealt of to me like this ብለን ዝቅተኛ retard idiot እያልን ልንጠራቸው 

እንችላለን፡፡ ከዚያ ውጭ ግን እኔ የዚህ ምናምን እሱ ትላንትና ተንከባሎ የወደቀ፣ የወደቀ አመለካከት ነው፡፡ እሱን ልናነሳ 

ከተቀበረበት ቆፍረን ልናወጣ ጊዜውም የለንም፣ ወደፊት እየገሰገስን ነው፣ ህዳሴ damን እየገደብን ነው፣ የባቡር መንገድ 

እየተዘረጋ ነው አገራችን እና (ሂ.ሂ.ሂ ሳቅ) እና እነዚህ ሪታርዶቹ unfortunately አየህ filter ተደርገው የሚመጡ 90%ቱ 

part of ላይፋቸውን የሪታርዶቹ ማለቴ ነው ቅድም describe ያረኳቸው 90%ቱ part of ላይፋቸው ነው የላቸውማ 

የላቸውም ምንም ስራ የላቸውም እኮ የላቸውም እና በደርግ ጊዜ ሻለቃ ምናምን ማንቴስ፣ መቶ አለቃ ምናምን፡፡ ወደድክም 

ጠላህም ዋጋ ተከፍሎ መጥተናል በቃ this is the end of the story ለሚቀጥለው ደግሞ እንጸልይላችኋለን አይ ጎንደሬ 

የትኛው ሚሊሻ እንደሚመጣ! (ሂ.ሂ.ሂ ሳቅ)፡፡ 


