
 

 
 

መድረኽ ሃገራዊ ዘተ (መ.ሃ.ዘ.) 
ዋዕላ መቐይሮኣዊ ምትሕብባር (ዋ.መ.ም.) 

ዳግመ-ውደና፤ትኹረት፤ ኣውራነት 
ፍ ራንክፈርት ጀርመን  
20-22 ጥቅምቲ 2017 

 
 
ጋዜጣዊ መግለጺ 9 ጥቅምቲ 2017 
 

 
በቲ ብቀጻሊ ኣብ መንጎ  ፖለቲካውያንን በርጌሳውያንን ተቓወምቲ ውድባት ሓባራዊ ሃገራዊ ራእይን፡ ውሁድ ተግባርን ክብ 
ንምባል ኪካየድ ዚጸንሐ ጻዕሪ መሰረት: መድረኽ ሃገራዊ ዘተ (መ.ሃ.ዘ.): ብኣሳላጥነት ኤሪ-መድረኽ: ኣብ 20-22 ጥቅምቲ 

2017: ዋዕላ መቐይሮኣዊ ምትሕብባር ዘርእስቱ ንምግባእ ጸዊዓ ኣላ:: 
 

ቀንዲ ዕላማ  ዋ.መ.ም. ፖለቲካውያንን በርጌሳውያንን ውድባት ኣብ ሓደ ብምምጻእ፡ ብዛዕባ ንህዝብን ሃገርን ተደቊኑዎ ዘሎ 
ብድሆታትን ዕድላትን ሓባራዊ መረዳእታ ምብጻሕ፡ ኣብ ኤርትራ ሰላማውን ስሩዕን መስርሕ ለውጢ ንምምጻእ ሓባራዊ 
ሃገራዊ ራእይን፡ ውሁድ ስትራተጂ ብምስኣል ሓባራዊ ስምምዕ ንምርግጋጽ እዩ።  
 

ብጠቕላላ 20 ውድባትን ማሕበራትን ኣብዚ ዝመጽእ ዘሎ ዋዕላ ዋ.መ.ም. ክሳተፋ እየን:: 

 

ኣዳላዊት ሽማግለ መ.ሃ.ዘ. ዋ.መ.ም.: ኣብዚ ቀረባ እዋን እተን ኣብ ውሽጢ ሃገራዊ ዋዕላ ንደሞክራሲያዊ ለውጢ ኤርትራ 

(ሃዋዲለኤ) ዘለዋ ውድባት: ምስ ዋ.መ.ም. ኣብ ሓደ ዕለት ዝውዕል ሰሚናር ከም ዝገብራ ፈለጣ:: እዚ ክልተ ኣኼባታት‘ዚ 

ተመላላኢ ኢዩ:: ኣዳላዊት ሽማግለ መ.ሃ.ዘ. ዋ.መ.ም. ዓወትን ኣሳልጥን ክረኽቡ ምንዮታ እናገለጸት: ምስ ነፍስወከፎም ዘመነ 
መቐይሮኣዊ ምትሕብባር ክትርኢ ሃንቀው ትብል:: 

 

 

ኣዳላዊት ሽማግለ መ.ሃ.ዘ. ዋ.መ.ም. 

CTCPreparatoryCommittee@gmail.com 

9 ጥቅምቲ 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Forum for National Dialogue (FND) 

CONFERENCE ON TRANSFORMATIVE COLLABORATION (CTC) 

Reset. Refocus. Be Relevant. 
20-22 October 2017 

CTCPreparatoryCommittee@gmail.com 

Press Release: (October 9, 2017) 

  

In an ongoing effort to promote a Shared Vision and United Action among the Eritrean 

opposition organizations, civil and political, the Forum for National Dialogue, with the 

facilitation of Eri-Platform, is convening a conference under the theme, Conference on 

Transformative Collaboration: Reset, Refocus & Be Relevant between 20-22 October 2017. 

  

The main objective of the Conference on Transformative Collaboration is to bring together 

political and civil organizations to reach a common understanding of the challenges and 

opportunities facing our country and people; agree on a shared national vision and united action 

in order to be able manage a process of peaceful, orderly change in Eritrea. 

 

  

A total of 20 organizations will participate at the upcoming CTC. 

  

FND CTC Preparatory Committee has recently become aware that the political organizations 

within the Eritrean National Council for Democratic Change (ENCDC) are holding a seminar at 

the same time. The two meetings are complementary. FND CTC Preparatory Committee wishes 

its compatriots within ENCDC much success, and looks forward to an era of transformative 

collaboration with all of them. 

  

  

FND CTC Preparatory Committee 
CTCPreparatoryCommittee@gmail.com 
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 FND)منتدى الحوار الوطني)
 CTC) ( التعاون التحويلي  لتقىم

CTCPreparatoryCommittee@gmail.com 

  

 2017أكتوبر/    9يتصريح صحف

 

 في إطار الجهود المتواصلة لتعزيز رؤية موحدة و العمل المشترك بين تنظيمات المعارضة السياسية 

، ملتقى  بالت فورم -يإر بالتعاون مع المدني اإلريترية ، يعقد منتدى الحوار الوطني  المجتمع  ومنظمات

أكتوبر  22-20ترة مابين ، الففي تشاوري تحت شعار من أجل التمكين، إعادة التركيز، و لنكن ذوي صلة، 

2017. 

منظمات المجتمع  المدني وذالك إن الهدف الرئيسي لملتقى التحول هو الجمع بين التنظيمات السياسية و

لتوصل إلى فهم مشترك للتحديات و الفرص التي تواجه وطننا و شعبنا، اإلتفاق على رؤية وطنية بهدف ا

 .غيير سلمية ومنظمة في اريترياموحدة وعمل مشترك لنتمكن من إدارة عملية ت

  .تنظيم و منظمة 20هذا و سوف تشارك في ملتقى التحول المشترك 

و لقد أدركت اللجنة التحضيرية للملتقى مؤخرا، أن التنظيمات السياسية داخل المجلس الوطني تعقد ندوة في 

ل المشترك تتمنى ألبناء وطنها نفس الوقت. و اإلجتماعان متكامالن . و إن اللجنة التحضيرية لملتقى التحو

 .داخل المجلس الوطني النجاح الباهر، و تتطلع إلى عهد من التحول المشترك معهم جميعا

 .ملتقى التحول المشترك بمنتدى الحوار الوطنيالتحضيرية للجنة ال
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