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ኤርትራ በግንቦት 7 ታስሮ የነበረው የቀድሞው የግንቦት 7 
የስራ አስፈጻሚ አባል ታጋይ መንግስቱ ወልደስላሴ የግንቦት 

7ን ሴራ አጋለጠ!! 
(ጌታቸው ሽፈራው) 

 

ምክር እና ምስክር! 
 

አማራ እንዳይደራጅ ቅን አለመሆን፣ ራስ ቤት (ድርጅት) ድረስ ገብቶ ይለበልባል። አርበኞች ግንቦት 

ሰባት በአማራ ላይ የያዘው የማይረባና ብዙ ልምድ ካላቸው ፖለቲከኞች የማይጠበቅ የጥላቻ አቋም 

በአርበኞች ግንባር እና በግንቦት 7 መካከል ችግር ሳይፈጥር አልቀርም። 

 

ምክር ስሙ! 
 

የአማራውን ቁስል፣ የአማራውን በደል እውቅና መስጠት ብቻ አይደለም፣ መደራጀቱን ከሌላው 

ለይታችሁ አትቃወሙ። ብትችሉ ደግፉት ለክፉ አይሰጣችሁም። የአማራ መደራጀት ላይ ያለው ጭፍን 

ጥላቻ ግን ቤታችሁ ድረስ መጥቶ ያቃጥላችኋል! ምልክቱ እየታየ ነው። አቀባበልን ማስዋብ፣ አንድ 

ከእስር የተፈታ ብርቱ ሰው በመመልመል ከመጨፈር ይልቅ ለመርህ ቁሙ! በመርህ ያድናል፣ መርህ 

ይገድላል። ያፈርሳል። ሌላው ሲደራጅ ያልተቃወማችሁትን አማራው ሲደራጅ አትቃወሙ። ከዚህ 

መርህ መውጣት ከሕዝብ ብቻ ሳይሆን ቀድመው ኤርትራ ካገኛችኋቸው ጀግኖች አርበኞች ጋርም 

ይነጥላችኋል! አሁን አማራ አይደራጅ ብሎ መንገዱ ላይ መቆም ከተራራ ጋር መጋጨት ነው! 

 

(ኤርትራ በግንቦት 7 ታስሮ የነበረው ጋዜጠኛ መንግስቱ ወልደስላሴ ከስር ያለው 

በፌስቡክ ገፁ ላይ ፅፏል) 

*********************** 

Mengistu W Selassie 

Sept 11 2018 

የአማራ ዲሞክራሲ ሃይል ንቅናቄ አመራሮችና ታጋዮች አመሰግናለሁ የዘመን መለወጫ በአልንም 

እንኳን በሃገራችሁ ለማክበር አበቃችሁ 

እኔ የዛሬ 15 አመት ለትጥቅ ትግል የገባሁት ህገ-መንግስት ላይ የሰፈረውን ሃሳብን በነጻነት የመግለጽ 

መብት ተጠቅሜ በጋዜጠኝነት /በነጻው ፕሬስ/ በመስራት ላይ እያለሁ ተደጋጋሚ ክስና እስር 

ስለደረሰብኝና ለህይወቴም አስጊ ደረጃ ላይ በመድረሴ ከምታሰርም ከምሰደድም ለምን በረሃ ከወጡት 

የአርበኝነት ትግል ከሚያካሂዱት ወገኖቼ ጋር መታገል ይሻለኛል የሚል ውሳኔ ላይ የደረስኩት ይህ 

ስርዓት ራሱ ህገ-መንግስት ላይ እንኳ ያሰፈረውን የማያከብር በመሆኑና በቀጣይም በሰላማዊ መንገድ 

ስልጣኑን አያስረክብም የሚል እምነት ስለነበረኝ የወደፊቷ ኢትዮጵያም የሚያስፈልጋት ስርዓት በህዘብ 

ድምጽ የሚወጣና የሚወርድ እንጅ በመሳሪያ ሃይል የቀድሞውን አሸንፎ ደግሞ በመሳሪያ የሚገዛ ሃይል 

መሆን የለበትም በሚል ሲሆን የኢትዮጵያ ህዝብ አርበኞች ግንባርም ይህንን አላማ የሚያራምድና 

የአባቶቹንና አያቶቹን ታሪክ መድገም እንጅ ደም በተፋሰስንበትና ወንድማማቾች መስዋዕትነት 
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በከፈልንበት ትግል ማንንም ፖለቲከኛ ነኝ ባይ አናነግስም በሚል ላለፉት አመታት ይህን ስርዓት 

ማስገደድ ወይም ማስወገድ በሚል ብዙ መስዋዕትነት ከትግል ጓዶቼ ጋር ስንከፍል ቆይተናል፡፡ 

 

በመጨረሻም ተባበሩ ወይ ተሰባበሩ የሚለውን የኢትዮጵያ ህዝብ ጥሪ ተቀብለን ከግንቦት 7 ከተባለው 

ድርጅት ጋር ውህደት ውህደት ብንፈጥርም ጅምራችንም ሆነ ስምምነታችን በማይቀየረው የአርበኝነት 

ትግላችን ላይ ሙሉ ስምምነት የነበረ ቢሆንም ከውህደት በኋላ የአርበኝነት ትግል ማካሄድ አይደለም 

በነበርንበት የኤርትራ ግዛት እንኳ መስማማት ባለመቻላችንንና የትግሉም ሂደት የገዥና ተገዥ ስሜት 

የተላበስ ብቻ ሳይሆን እንደ ፖለቲካ ድርጅት አወቃቀሩን ጭምር የሚቀይር ሁኔታዎች በመከሰታቸው 

ምክንያት ከሶስት አመታት ላላነሰ ግዜ በሽምግልና አልፎ አልፎም በቁንጥጫ ብንዘልቅም ከውህደት 

በኋላ ድርጅቱ በሁለት አመት ውስጥ ጉባኤ መደረግ አለበት የሚለው ስምምነት ብቻ ተግባራዊ 

እንዲሆን ተደርጎ የጉባኤ አዘጋጅ ኮሚቴ ተሰይሞ ሂደቱ ሲጀምር የጉባኤ ዝግጅት ሂደቱን ያለከበረ << 

የድርጅቱን የወደፊት አካሄድ የሚቀይር>> ለረጅም አመታት የታገልንለትና ብዙ ወንድሞቻችን 

የሞቱለትን የአርበኝነት አላማ የሚቀይርና የፖለቲካ ድርጅት ቅርጽ የሚያስይዝ ከመሆኑ ባሻገር በአንድ 

ግለሰብ ተጽፎ የተዘጋጀውን አወቃቀር ለሰራዊቱ በመቅረቡና በቀረበው ጽሁፍ ብቻ ሳይሆን አካሄዱ 

ትክክል አይደለም በመጀመሪያ ስራ አስፈጻሚው ከዛም የምክር ቤት አባላት እንዲሁም የፖለቲካ 

መኮንኖች ተወያይቶ መሆን አለበት የሚል አቋም ትግላችን አርበኝነት ነው ብለን የተቃወምን አመራሮች 

ጉባኤውን አለመፈለግ ነው የሚል ታፔላ ተለጥፎብን የተለያየ ጫና ሲደረግብን ቢቆይም  

 

<<ጌታዋን ያመነች በግ>> እንዲሉ የጉባኤው ሂደት እንዲቀጥል ሆነና የጉባኤውን ሂደት የተቃወምን 

አመራሮች መጨረሻውን እናያለን ብንልም ሰራዊቱ ምን እያደረጋችሁ የሚል ተደጋጋሚ ጥያቄ 

ቢቀርብልኝም እንደ ፖለቲካ ሃላፊ መፍትሄ መስጠት ስላልቻልኩ እንግዲያውስ እኛ ህይወታችን ከፍለን 

የፖለቲካ ፍላጎታቸውን ለማሳካት የሚሮጡ ሃይሎችን ለማንገስ አንታገልም ብንሞክረው እንኳ ያለቀባሪ 

የቀሩ ወንድሞቻችን አጽም ይወቅሰናል ከእንደዚህ አይነት ውሳኔ ጠላታችንን ይቅርታ መጠየቅ ይሻለና 

ምክንያቱም ሁለቱም አንድ ስለሆኑ በሚል ከ250 በላይ የሰራዊት አባላት አብዛኛው በረሃ ውስጥ 

በህቡዕ ከሚንቀሳቀሰው ፋኖ አርበኞች ግንባር ሲቀላቀሉ ከ100 የማያንሱ ለወያኔው መንግስት 

እጃቸውን በመስጠት ለሁለተኛ እንግልት ተዳርገዋል በነገራችን ላይ ከውህደቱ በኋላ ትግሉን ጥለው 

የወጡት በሙሉ በሚባል ደረጃ እውነተኛ አርበኞች እንደነበሩ በድፍረት እመሰክራለሁ የሚገርመው 

እነዚህ ጓዶች በሙሉ አማራ መሆናቸው ነው፡፡ 

 

በነገራችን ላይ በኢትዮጵያ ህዝብ አርበኞች ግንባር 95% የሚሆነው አማራ ነው አብዛኞቹ እኛ እኮ 

በአማራነት መደራጀት እንችላለን ለኢትዮጵያ አንድነት የምንታገለው እኛ በማንነታችን የምንሞተውም 

እኛ ኢትዮጵያዊነት እንደሆነ የአማራው ደም ያለ ነው ስለዚህ ህዝቡ በማንነቱ እያለቀ እኛም በረሃ 

ወጥተን በማንነታችን እየሞትን እስከመቼ የሚል ጥያቄ ከማንሳትም አልፈው ከአማራ ዲሞክራሲያዊ 

ሃይል ንቅናቄ ሰራዊት ጋር ብዛት ያላቸው ታጋዮች ሲቀላቀሉ ፥ 

 

እኔም የጉባኤውን ሂደት በመቃወሜ ምክንያት ለጉባኤው እንዳልሳተፍ በመፈለግ ወደ ውጭ ሄጄ 

እንድታከም በሃኪም ከታዘዘ ከሁለት አመታት በኋላ ሂደቱ እንዲጀመር ሲደረግም አንድ ወቅት በዚህ 

ሁኔታ አልሄድም ብልም የሚሳካ ባለመሆኑና ፓስፖርት የማውጣት ሂደቱ እየተፋጠነ ቢሄድም የተወሰነ 

በረሃ ያለው ሃይል ወደፊት ግልጽ በማደርገው ጉዳይ ተነጥሎ እንዲወጣና የእነመአዛው ግሩፕ 



3 
 

በአማራነት ለመደራጀት ተነጥለዋል ተብለው ብዛት ያለው ሰራዊት ከመአዛው ጋር ያለው የተረፈውም 

ወደ መአዛው እንዳይሄድ እገዳ ተደርጎበት በተወሰነ የጦር ካምፕ እየተጠበቀ እንዲቆይ የተረፈውን 

ሰራዊት ይህ የወያኔ እጅ አለበት ጉባኤውን ለማደናቀፍና ድርጅቱን ለማፍረስ የሚሰሩ ሰዎች እንዳሉ 

ደርሰንበታል የሚል ቅስቀሳ ከማድረግ ባሻገር የመደለል ስራም በሰፊው የተሰራ ሲሆን፥ ከብርሃኑ 

ይቅርታ ዶ/ር ጋር ያሉት ያልተባለና ያልተደረገ ወንጀል በኢትዮጵያ ህዝብ አርበኞች ግንባር አመራሮች 

ላይ ያተኮረ ግምገማ እንዲደረግ ከመአዛው ጋር ያለው ሰራዊትም ተገዶ ይቅርታ እንዲጠይቅ ተደርጎ 

ወያኔ ግምገማ ነው ያለው እውነትም ግም- ገማ ለረጅም አመታት የተዋደቁ ታጋዮችን ወንጀለኛ 

የሚያደርግ ለድማቸው ክብር ያልሰጠ ስድብ የታከለበት ብሎም ለ17 አመታት የታገለና 

በሊቀመንበርነት ለረጅም አመታት የታገለውን መአዛው ጌጡ ብግድ ይቅርታ አደረገ በጉባኤውም 

ተስማማ የሚል መግለጫ እንዲሰጥ እስከማድረግ የደረስ ሂደት እንደነበር ለመጠቆም እንጅ ወደፊት 

ብዙ የማወራችሁ ይኖረኛል ለማንኛውም በሃገሬ ምድር ሆኜ ቅድሚያ ለኢትዮጵያ አንድነት እያልኩ 

እንዳይደራጅ የበኩሌን አስተዋጾ እንዳደረኩ ስለተሰማኝ ማንነቴን አስከብሬ በደሜ ውስጥ ያለውን 

ኢትዮጵያዊነቴን የማሳይበት ጊዜ ሩቅ እንደማይሆንና የኢትዮጵያ ህዝብ አርበኞች ግንባር ታጋዮችም 

ስንታገልላት የኖርነው ኢትዮጵያ የጠነከረችና ሰው በማንነቱ የማይሽማቀቁባት እንድትሆን 

እንደምንታገል ስምምነት ላይ የደረስን ሲሆን ግልጽ አቋማችንን በቅርቡ የምናሳውቅ መሆናችንን 

በአዲሱ አመት መጀመሪያ ላይ ሆነን እያበሰርን መላው የአማራ ህዝብም ከጎናችን እንደሚሆን 

በመተማመን ነው ፡፡ 

ክብር ለኢትዮጵያ አንድነትና ዲሞክራሲ መከበር ሲሉ ለተሰው አርበኞች ይሁን እያልኩ እናንተ 

የተነሳችሁለትን አላማ ከግብ ሳናደርስ የሚያቆመን ሃይል እንደማይኖር ለማሳወቅ እንወዳለን፡፡ 

እኔ በእስር በነበርኩበት ጊዜ ልትጠይቁኝ ባለመቻላችሁ በይናችሁ ብቻ አይታችሁኝ ትሄዱ ለነበራችሁ 

ጓዶቼ ፥ የነበረውን ጫና በመቋቋም የምትችለውን ሁሉ ላደረክልኝ የአማራ ዲሞክራሲያዊ ሃይል ንቅናቄ 

ሊቀመንበር ታጋይ ተፈሪ ካሳሁን እንዲሁም የጋምቤላ ህዝብ ነጻነት ንቅናቄ ሊቀመንበር ኦኬሎ 

ላደረጋችሁልኝ ሁሉ ከልብ አመሰግናለሁ 

ዘመኑ የሰላም ማንነታችንን የምናስከብርበትና ዲሞክራሲያዊት የሆነች ድንቅ ሃገራችን ኢትዮጵያ 

የምናይበት መንገድ የምንጠርግበት ያድርግልን 

አሜን!!! 

አርበኛ ታጋይ መንግስቱ ወልደስላሴ – የቀድሞው የግንቦት 7 የፖለቲካ መምሪያ ሃላፊና የስራ 

አስፈጻሚ ኮሚቴ አባል ከኤርትራ ተመልሶ አገሩ ከገባ በኋል መስከረም 1 2011 ዓም ወይም Sept 

11 2018 የተነሳው ፎቶ 
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