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 الحراك الشعبى االرترى كفاية لالستبداد بالمملكة المتحدة فن لندن

 

 
 

 



 

 السادة والسيادات ابناء الوطن

 

ام والتقدير  ف ان نقدم لكم بكل احتر  2019سبتمتى  21يوم تنا مشاركالتكرم بدعوة حضوركم نتشر

 من الساعة الثاني
ً
ن ة ظهرا  لمملكة المتحدة. كفاية لالستبداد باالحراك الشعبى االرترى  مناسبة تدشي 

الذى عان ويالت المعاناة والظلم ينادى بصوت عاىل " كفاية االرترى الشعب  ةضاانتفانتقلت 

من مجرد مبادرات تأطت  الذأت فن مواقع التواجد لالستبداد وكفاية للمعاناة وكفاية لالنقسامات"  

الصفوف واقامة مظلة شاملة عىل مستوى  توحيد لوانتخاب المناديب تصاعدت اىل درجة االتفاق 

ن الحراك الشعبى االرترى كفاية المملكة المتحدة.   وفن هذا السياق تجرى االستعدادات لتدشي 

م الذى جاء نتيجة لمجهودات 2019سبتمتى  21لالستبداد بالمملكة المتحدة يوم السبت الموافق 

ن بناءة حفيفة وحوارات مكثفة  بطريقة ديمقراطي مناديبها مدينة انتخبت ممثىل اثبن عشر بي 

عيتها من  خالل االسابيع االربعة الماضية توصلت فن جرت الشعب التفويض الكامل من تستمد شر

والنظام االساىس واالتفاق عىل اقامة مظلة شاملة اليجاد وتفعيل وحدة الرؤية نهاية المطاف اىل 

وب  هذا الصدد نود اعالن بان سيتخللها فاصل . حيوية قوى العدالة من اجل التصدى لمهام التغيت  

االراء من الجماهت  المشاركة حول مجمل القضايا البر تتعلق بالحراك تبادل من المناقشات و 

ن فن القاء الشعر  ومهام مجلسها فضال عن االسئلة وااليجابات سيكون لنا مشاركات من المبدعي 

ن نوالمشحيات درامية.  وفن الختام سيقوم الفنا  باحياء االمسية باغانن وطنية حماسية.   ي 

 

ث يعد فرد من نوعه فن دربما الجميع يشاطرنا الرأى بان هذا الحايها السادة والسيادات الكرام 

المملكة المتحدة لما يحمله من تباشت  توحيد الصفوف من اجل التصدى لمهام انقاذ شعبنا وطننا 

السياق نفيدكم بانتخاب باد والبالد.  وفن هذا واجهاد مخططات النظام االستبداد المدمرة لع

مجلس الحراك الشعبى االرترى كفاية لالستبداد بالمملكة المتحدة ونتطلع اىل مباركة هذه الخطوة 

انجاز المهمة الملقر عىل عاتقنا اال بمشاركتنم ودعمكم مقدورنا يكون بالتاريخية، نىع تماما باننا لن 

 . ن  الالزمي 

 

 ,Oakington Manor Primary School, Oakington Manor Driveمكان االحتفال: 

Wembley, HA9 6NF 

 

 مجلس المملكة المتحدة يرحب بكم 

 

     

 

 

 



 


