
 ترتترون اجتماع عام إل
 في ناشنط  ، متروالند ، فترجونوا نما حنلها

على الرغم من تحقيق االستقالل الوطني  بعد التضحيات الكبيرة والنضال الطويل والمرير ، تخضع إريتريا 

تم   . لقد اضطر الشعب اإلرتري إلى حروب ال معنى لها ومدمرة   وشعبها لنظام ديكتاتوري وحشي

إخضاع الشباب للتجنيد اإلجباري بدون حد زمني. أصبحت إريتريا سجنًا مفتوًحا لشعبها. اضطر 

ونتيجة لذلك ، تكبدت إريتريا خسائر كبيرة في جميع جوانب   اإلريتريون لمغادرة البالد إلنقاذ حياتهم. 

  .الحياة

كان .  ، والتطورات الجديدة في إثيوبيا ، تتجه إريتريا إلى مرحلة جديدة   ال حرب وال سالم عاما  20بعد 

اإلرتريون يناضلون من أجل تحقيق السالم والحرية الشاملين داخل إريتريا ؛ ومعاهدات سالم شفافة مع 

بيا وخالفا لرغبات الشعب اإلرتري ، يستغل النظام الديكتاتوري الوحشي التطورات الجديدة في إثي جيراننا. 

  .من الشعب اإلريتري ومؤسساتهودخل في معاهدات خفية مع إثيوبيا دون التشاور والمشاركة 

حياة سلمية  إن األنشطة الخفية الجديدة للنظام الديكتاتوري تجلب تهديًدا خطيًرا لالستقالل اإلريتري وللعيش

  . لشعب اإلرتري في بلدهم وحرة

ولرسم الحلول وخطة العمل لمواجهة التحديات ، يجري تنظيم اجتماع لمناقشة التطورات السريعة في إرتريا 

 عام واسع النطاق

 .:في هذا االجتماع سوكن  هناك فتروق م  الخبتراء لمناقشة ما ولي .

 التطنترات الحالوة نالمعاهدات الجدودة بو  إتروتتروا نإثونبوا -   

 .التحدوات نالتهدودات نالفترص للتطنترات الجدودة-   

  م  أجل حماوة استقالل إتروتتروا نتحقوق حتروة شعبها ،-    الذي ونبغي عمله؟ ما-   

سيُعقد االجتماع بمناقشة ومشاركة نشطة مع الجمهور لخلق فهم مشترك والمساعدة في رسم مسار 

نطلب من جميع اإلريتريين في واشنطن العاصمة وماريالند وفيرجينيا والمناطق المحيطة بها    .العمل

 .عوة أسرهم وأصدقائهم إلى االجتماعحضور ود

 مساًء  7:00 -مساًء  2:00، النقت:  2018دوسمبتر  8التاتروخ: - 

   المنقع:  

Bisdorf Bldg, Room Aa196, 5000 Dawe Ave, Alexandria, VA 22311  

 مجلس جمعية اريتريا اللجنة التحضيرية مع

Direction: From the South, Capital Beltway; Take I-395 North to Exit 4 (Seminary Road West) or Exit 5 (see Directions 

Below); Go west on Seminary Road for five traffic lights; Turn right on Dawes Avenue 

From the North, Arlington and D.C; take I-395 South to Exit 5 (King Street West) or Exit 4 (see directions above); turn 

left on Dawes Avenue and continue in to the college. Park on B Lot only. 



 
 


