
የግንቦት 7 ዶ/ር ብረሃኑ ነጋና ሌሎችም አሥመራ የቁም 

እስረኛ መሆን ያሳሰባቸው ምሁር ፐሮፌሰሮች ነን ባይ 

አባላትና ወዳጆች ከኢሳት ጋራ ለኢሳያስ አፈወርቂ  ዘፈኑ። 

                                                                                                       ከታዛቢ 

አልሸሹም ዘወር አሉ ሆነና !  የግንቦት 7 የአሥመራው ጉዞና ሁለገብ ትግል ያልቀናው፣ መሪው ዶ/ር 

ብርሃኑ ነጋና ሌሎችም በአቶ ኢሳያስ አፈወርቂ ቁጥጥር ሥር መዋል ያሳሰባቸውና ግራ የተጋቡ ምሁር ነን 

ባይ አባላት ፣ ከኢሳት ጋር ሆነው ለኢትዮጵያ አሳቢ በመምሰል ራዕይ ወይም ቪዥን ለኢትዮጵያ እያሉ 

በዋሽንግተን ዲ ሲ ማሪዮት ሆቴል ባንዳ ከሃዲውን ሁሉ ሰብስበው ለአቶ ኢሳያስ አፈወርቂ ሰሞኑን 

ሲዘፍኑ ሰንብተዋል። 

እነዚህ ምሁር ፕሮፌሰሮች ነን ባይ፣ ቪዥን ወይም ራዕይ ለኢትዮጵያ ለአገር አሳቢ መሳይዎች 

እንደማይታወቁና እንደማናውቃቸው ሆነው የግንቦት 7 አባላት እንደልማዳቸው የማሳሳቻና ማጭበርበሪያ 

አጀንዳ ቪዥን ለኢትዮጵያ ከወደ አሥመራ በኢሳያስ አፈወርቂ ትዕዛዝ በኢሳት (ነዓመን ዘለቀ) አማካይነት 

እየተደረገ ያለ ስውር መሰሪ ተግባር ነው። ይህ ሽር-ጉድ ለኢትዮጵያ ታስቦ ሳይሆን፣ ግንቦት 7 በኤርትራ 

በኩል ሁለገብ ትግል አደርጋለሁ እያለ በየጊዜው የሚወሸክተው ፖለቲካ እየከሰረና እየወደቀ በመሆኑ 

ለድርጅቱ ሕልውና ለመስጠትና ሰውዬውን ለማስለቀቅ የሚደረግ የአስረሽ ምቺው ውዝዋዜና ጥረት ነው። 

ድርጅቱ ግንቦት 7 የኤርትራን ሉዓላዊነትና ለሻቢያ አቶ ኢሳያስ መልካምና ዲሞክራሲያዊ ስልጣን ለመሆኑ 

በቅዲሚያ እንዲያውቁም ትዕዛዝ በመሰጠቱ የነዚህ የፕሮፌሰሮች ቭዥን ስብስብ የመጀመሪያ መነጋገሪያ 

አጀንዳው አድርጐ ያቀረበው ይህ ሆኖ፣ ነባር ባንዳ፣ጥፋታቸው ማባሪያ የሌለው ለኢሳያስ አፈወርቂ 

ደግነትና ለኢትዮጵያ አንድነት መልካም አሳቢነቱን፣ ሽንጣቸውን ገትረው ሲወሸክቱና ሲያመሳክሩ 

ሰንብተዋል። 

ለመሆኑ እናንተ ፕሮፌሰር (ጌታቸው በጋሻው፣ መሳይ ከበደ፣ ሚንጋ ነጋሽ)የቪዥን ዋና ተዋናኝ እነማን 

ናችሁ? እናንተ ተብሎ የግንቦት 7 አባላት፣ የፀረ- ኢትዮጵያ አንጋፋ አቀንቃኝና አጥፊዎች ቪዥን 

ለኢትዮጵያ ስትሉ ትንሽ አታፍሩም? ለማያቅሽ ታጠኝ ! ድንቄም ፕሮፌስር ! ቢከፍቱ ተልባ ባንዳ ሁሉ። 

እናንተ እነማናችሁ ለኤርትራ ሉዓላዊነት እውቅና የምትሰጡ? በኢትዮጵያና በሕዝቧ ስም ለኤርትራ 

ሉዓላዊነት እውቅና ለመስጠት ማን ሆናችሁ ? ማንስ ማንደት ሰጣችሁ? 

አበዙት እኮ ! የትም ተሻግሮ በርቀት ማየት የማይችል ባንዳ ሁሉ ለአገር አሳቢ መስሎ ቪዥን፣ ራዕይ 

ለኢትዮጵያ እያሉ በየሆቴሉ መለፍለፍ፣ ያገር ጠላቶችን መማጠንና እግር መላስ ፀረ- ኢትዮጵያ ከመሆን 

ጋር ለራስም ጐጅ ሥራ ነው።ባንዳ መሆናችውን እረስተውት ነው ምሁሩን ለማሰባሰብ ጥሪ ብናደርግ 

የመጣ የለም።የሚቃወመንም ትንሽ ነው እያሉም ለማናናቅና ጥሩ እንደሚሰሩ የሚያዋጅቡት። ማንም አገር 

ወዳድ ኢትዮጵያዊ ከባንዳ ጋር አይሰለፍም። 

ድል ለኢትዮጵያ ! ! ! 


