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ኤርትራዊ ምንቅስቓስ ንሓርነትን ፍትሕን 

حاركة ة ال تري ة  اإلري لحري ة ل عادل  وال

Eritrean Movement for Freedom and Justice 

ሽግ ሓርነት ዓቲርና ንመጸካ ኣሎና። 

እወ ሽግ ሓርነት ወሊዕናን ኣብሪህናን፡ ንኹሉ ጸገማትን ግፍዕን ብሰንኪ ጉጅለ 
(ህግደፍ) ወይ ጉጅለ ክድዓት፡ ዝወረደን፡ ዝወርድ ዘሎን ካብ ሱሩ ሚሒና፡ ዝቆረረ 
ከነማሙቅ፡ ፋሕ ዝበለ ስድራ ቤታት ክንጥርንፍ ዘይንቡር ተግባራት፡ደምሲስካ፡ 
ተበዲሉ ዘሎ ኤርትራዊ ስድራ ቤታት ናብ ንቡርመሊስካ፡ ብሕጊ እትመሓደር 
ሃገር ንምፍጣር ተቢዕና ብመስዋእትነት ከነረጋጽ ተዳሊና ኣሎና። 

ክቡር ህዝቢ ኤርትራ፡ ዕላማ ጉጅለ ኢሳያስ ሕጂ ፡ ካብ ካልእ እዋናት ንላዕሊ ከም 
ጸሓይ ብርሃን በሪሁልካ ኣሎ። ክሳብ ሕጂ ብስም ዶባትን፡ ነጻነትን፡ እናኣማኻነየ፡ 
ንሃገር ዘብርስ ካብ ድሕሪ ረፈረንድም 1993 : ጀሚሩ ዝጀመሮ ግዕዘይ 
ተግባራት፣ ዓድታ ንምጽናት፡ መሰልን ባህላዊ ሂወት መነባብሮ ህዝብና 
ብምብታን፡ ኣብ ሰላም ዝነበረ ዓድታትናን ሃይማኖታትናን ኢዱ ብምእታው 
ኢሰብኣዊ ስረሓት ፡ ተዋፊሩ ግበኦም ዝሓቱ፡ብምእሳር፡ ብዘይድልየቶም ገፊፉ 
ኣብ ገደብ ኣልቦ ኣገልግሎት ብምቑራን፡ ካብ ወለዱን፡ ስድርኡን ብምርሓቕ ፡
ዝፈጠሮ ሽግር ሃጽ ኢሉ ኣብ ዘይተጸንዐ ስደት ብምእታው፡ ኣደዳ ጥፍኣት፡
ዘአንገደ ከዳዕ ጉጅለ ካብ ሱሩ  ክመሐ እዋኑ ኣኺሉ ኣሎ። 

ክቡርን ሕፉርን ጅግና ህዝቢ ኤርትራ ፡ ምንቅስቓስና፡ ኩሉ እቲ ኣብ ሊዕለኻ 
ዝወርድ ዘሎ በደላት ብሰለይቱን ተለኣኽቱን፡ ብወረ ዘይኮነ፡ ብዓይንና ንርእዮ ስለ 
ዘሎና፡ ነዚ እከይ ስርሑ ፡ ከቛርጽ ሓርነትን ፡ፍትሕን ኣብ ሃገርና ክረጋገጽ ጉጅለ 
ጥፍኣት ካብሱሩ ምሒካ ምልጋስ፡ መተካእታ ዘይብሉ ምዃኑ፡ ኤርትራዊ 
ምንቅስቓስ ንሓርነትን ፍትሕን፡ ኣብ መወዳእታ ኣኼብኡ፣ደምዲሙ። 

እዚ ምንቅስቓስ'ዚ ኣብ 2015 ነብሱ ወዲቡ፡ ኣብ ውሽጢ ሃገር ብዝጥዕሞ መንገዲ 
ህዝቢ እንዳኣከበ  ባይታ መቃለሲ ከጣጥሕ ዝጸንሐ እዩ። ሕጂ ግን ኣብ ናይ 
መወዳእታ በጺሑስረሓት፡ መዲቡ ኣብ ስራሕ ክኣቱ፡ ተዳልዩ፡ ይርከብ። 



ኤርትራ ሃገርና፡ ስማዊ ነጻነት ኣብ መጀመርታ ተስዓታት፡  ሰራዊት ደርጊ 
ኣውጺእካ ዋላ ብኤርትራዊ ሰራዊት፡ እንተ ተተከአ፡  ህዝብና ኣብ ዝኸፍአ 
መግዛእቲ ብደቁ  ን28 ዓመታት ናይ ጸልማት መዋእል ባርነት ከምዘሕለፈ ኩሉ 
ወዲ ሃገር ዝፈልጦ ሓቂ እዩ። ስለ ዝኾነ ኩሉ ኤርትራዊ፡ ናይ ይኣክል ድምጺ 
ከስምዕ ይረአ ኣሎ። እዚ ግን ሓይሊ ምስ ዝሕወሶ፣ጥራሕ እዩ፡ ክኣክል ዝኽእል። 

ስለ ዝኾነ፡ 

ኤርትራዊ ምንቅስቓስ ንሓርነትን ፍትሕን(ኤምሓፍ) Eritrean Movement 
for Freedom and Justice(EMFJ), (ة حاركة تري ة اإلري لحوري ة ل عادل  ( وال

ጭርሖ ይኣክል ተግባራዊ ክገብሮ ተበጊሱ ኣሎ።ስለዚ ኩሉ ደላይ ፍትሒ 
ኤርትራዊ ኣብ ምክልኻል ዘለኹም፡ ከምኡ'ው መንእሰያት ኣብ ስደትን ውሽጥን 
ዘለኹም ፡  ደቂ ኣንስትዮ፡ ገዳይም፣ተጋደልትን፣ህዝብናን፡ ሃገርናን ንምድሓን፡ 
ተዳለዉ። 

 

ዓወት ንውጹዕ ህዝቢ ኤርትራ!! 

ውድቀት ንፋሺሽታዊ ጉጅለ ህግደፍ!! 

ዝኽርን ሞገስንንጀጋኑ ስውኣትና!! 

 

ኤርትራዊምንቅስቓስ፣ንሓርነትን፣ፍትሕን(ኤምሓፍ) 

حاركة ة ال تري ة  اإلري لحوري ة ل عادل  وال
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