
 

 

ጽምብል ባሕቲ መስከረም ኣብ ከተማ ማንቸስተር፣ ዓዲ እንግሊዝ  

ዕድመ ንኩሎም ኤርትራውያን ደለይቲ ፍትሒ 

 ሓድነት መንእሰያት ኤርትራዉያን ንዲሞክራስያዊ ለዉጢ ዓባይ ማንቸስተር  (ሓ.መ.ኤ.ደ.ለ) መበል 
54 ምጅማር ብረታዊ ቓልሲ ህዝቢ  ኤርትራ ኣብ ትሕቲ ‘ዕላማታት ባሕቲ መስከረም ይተግበሩ’ 
ብዝብል ቴማ ብኽብ ዝበለ ማዕረግ ንምብዓል ተዳልዩ ስለዘሎ ኩሉኹም ደለይቲ ፍትሒ ኣብዚ ፍሉይ 
መደብ ንኽትሳተፉ ብኽብሪ ንዕድም።  

ኣብዚ ፍሉይ ኣጋጣሚ፣ እዘን ዝስዕባ ማሃርቲ ኣስተምህሮታት ክቐርባ እየን፡ 

1. `ሳንኩፍ ቀለቤታት ኣብ ሰንሰለት ታሪኽ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ`  ብ ዶ/ር ኢብራሂም ስራጅ  

2. ‘ባሕቲ መስከረም ፮፩ ንምንታይ ኣድለየት ? ሕጂ ኸ ? ` ብ ኣቶ  ኢብራሂም  ሓምድ (ካቡሺ) 

ብተወሳኺ ድማ ነዛ ታሪኻዊት ዕለትን ህሉው ኩነታት ዓድናን ዘንጸባርቑ ዝተፈላለዩ ስርሓት ስነ-
ጥበብን ከሰንዩ እዮም ። 

ስለ’ዚ ኣብ’ዛ ፍልይቲ ዕለት ‘ዚኣ ምሳና ሓቢርኩም ክትጽምብሉ ብኣኽብሮት ንዕድመኩም። 

 

ዝካየደሉ ኣድራሻን ዕለትን ሰዓትን ከምዚ ዝስዕብ ይኸዉን፣- 

Phil Martin Centre 

MCCR, 141-143 PRINCESS ROAD,  

MOSS SIDE, MANCHESTER, M14 4RE    (near Red Sea Cafe) 

ዕለት       ሰንበት  06/ 09/ 2015          ሰዓት   2፡00 ድ.ቀ  

                   ብዳሓን ምጹ። 

ሓ.መ.ኤ.ደ.ለ  ዓባይ ማንቸስተር 

E-mail : ueydcgm@yahoo.co.uk    Facebook: @ UEYDCGM 

 

  

 

 

 

 



 

 

إنجلترا -ذكرى الفاتح من سبتمبر بمدينة مانشستر  إحتفال  

 دعوة لكل دعاة العدالة ا!رتريين

يعلن إتحاد الشباب ا!رتري للتغيير  بمدينة مانشستر الكبرى عن حفل يقيمة بمناسبة 
فالتنفذ أھداف ( تحت شعار .. المجيدة !نط/قة ثورة الفاتح من سبتمبر  ٥٤الذكرى الـ 

رتريا للمشاركة في إ وندعو كل ا!رتريين دعاة العدالة والتغيير في) .. الفاتح من سبتمبر 
.ھذا المناسبة الوطنية المجيدة   

:وسيكون من ضمن فقرات برامج الحفل الندوات التالية   

) .التحالفات الھشة في تاريخ الثورة ا!رترية ( ندوة للدكتور إبراھيم سراج بعنوان .  ١  

اتح من مبادئ واھداف ثورة الف( بعنوان ) كبوشي ( إبراھيم حامد / ندوة لGستاذ . ٢

Iمس واليوم سبتمبر مابين ا. (  

الواقع  ھذا با!ضافة للعديد من الفقرات الفنية التي تعكس رمزية ھذا اليوم الوطني و
. المعاش في وطننا إرتريا  

:المكان   

Phil Martin Centre 

MCCR, 141-143 PRINCESS ROAD,  

MOSS SIDE, MANCHESTER, M14 4RE    (near Red Sea Cafe) 

:الزمان   

الساعة الثانية ظھرا ٢٠١٥سبتمبر  ٦اIحد   

 مرحبا بكم جميعا

 إتحاد الشباب ا!رتري للتغيير بمانشستر الكبرى

 

E-mail : ueydcgm@yahoo.co.uk    Facebook: @ UEYDCGM 

 

 



 

 

 

 


