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ንመጓዓዝያ ዝምልከት ሓበሬታ፥ ብባቡር  ኡባን 6 ወይ 7  (U6 oder U7) ክሳብ ላይፕሲገር ሽትራሰ (Haltestelle: 

Leipzigerstrasse) ትጓዓዙ። ድሕሪኡ ናብ ኩርፉርስተን ፕላትስ ገጽኩም ትኸዱ። ወይ ካኣ ኤስ ባን ቁ. 3, 4, 5, 6 ሒዝኩም ክሳብ 

ቬስት ባንሆፍ ትጓዓዙ (S3, S4, S5 oder S6 bis Frankfurt West) ካብኡ ናብ ላይፕሲገር ገጽኩም ክሳብ ኩርፉርስተን ፕላትስ 

ትኸዱ። 

ثم ا�تجاه نحو  (Haltestelle: Leipzigerstrasse)لغاية محطة  (U6 oder U7) ٧أو رقم  ٦مترو رقم   :معلومات عن المواص�ت
 ،)(S3, S4, S5 oder S6 bis Frankfurt Westحتى فيست بانھوف  ٣،٤،٥،٦إس بان  ثم تركبوا) Plats Kurfarsten(كورفارستين ب�تس 

 . وھناك يتم ا�تجاه نحو كورفارستين

 

 

 

ኣገዳሲ ኣኼባ 
  
 

ኣብ ከተማ ፍራንክፎርት 
 
 

 

 
 

 

ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ንዲሞክራስያዊ ለውጢ አብ 
ጀርመን ንቀዳም ዕለት 25 ጥቅምቲ 2014 ብኣቦ መንበርን 
አባላት ፈጻሚ ቤት ጽሕፈትን ሃገራዊ ባይቶ ዝምእከል 
ኣገዳሲ ኣኼባ ኣዳሊዩ ስለ ዘሎ፡ ኣብ'ዚ ኣኼባ'ዚ ኩሉ 
ደላይ ለውጢ ዝዀነ ሃገራዊ ንክትሳተፍ ብኽብሪ 
ይዕድም። ኣኼባና ብዛዕባ ህልዊ ፖለቲካዊ ምዐባሌታት 
ሃገርናን ኩነታት ተቓውሞ ደምበ ብሓፈሻ፡ ኩነታት  
ሃገራዊ ባይቶን ናይ ሓጺርን ነዊሕን መደባቱ ድማ 
ብፍላይ፡ ብሰፈሑ ክዝተየሉ ምዃኑ ክንሕብር ደስ 
ይብለና።  
 

ኣገዳስነት ናይ'ዚ ተመዲቡ ዘሎ ኣኼባ ብምርኣይ፡ ኩሉ 
ግዱስ ሃገራዊ ክሳተፉ ተስፋ ንገብር።  
 

ኣኼባ ዝካየድሉ ቦታ፡   

Saalbau Bockenheim 

Schwelmer Strasse 28 

60486 Frankfurt 
 

ዕለት፡ ቀዳም 25/10/2014 ግዜ፡  ፩٣፡00 – 19:00 
 
 
 

ብደሓን ምጹ!  
 

 

 

ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ 
ንዲሞክራስያዊ ለውጢ - ጀርመን 

 

 اجتماع ھام

  فرانكفورتفي مدينة 

 

ت�ري للتغيي�ر ال�ديمقراطي ال�وطني ار يدعو المجلس
لحض��ور  جمي��ع ق��وى التغيي��ر ف��ي إرتري��ا ألماني��اف��ي 
 ٢٥الموافق  سبتتماع  الھام الذي سيعقد يوم الا$ج

، وذل����ك  لمناقش����ة فرانكف����ورتف����ي  ٢٠١٤أكت����وبر
المعارض�ة  المس�تجدات السياس�ية ف�ي إرتري�ا ووض�ع

وبرامج�����ه الحالي�����ة  المجل�����س ال�����وطنيو ارتري�����ة
أعض���اء س���يترأس ا$جتم���اع رئ���يس و. بليةوالمس���تق

   . المكتب التنفيذي للمجلس الوطني ارتري

نرج��و م��ن الجمي��ع الح��رص عل��ى الحض��ور Fھمي��ة 
 .القضايا التي ستناقش في ا$جتماع

  

  : مكان انعقاد ا�جتماع

Saalbau Bockenheim 

Schwelmer Strasse 28 

60486 Frankfurt 
  

  13.00 – 19.00 من  25/١٠/٢٠١٤: التاريخ والزمن

 !!أھM ومرحبا بكم 

 المجلس الوطني ارتري 

 ألمانيا - للتغيير الديمقراطي


