
     ፈስቲቫል ጀርመን ኣብ ኣደራሽ ሄሰን ዕለት 12 07 2019 ብወግዒ ተኸፊቱ 
 
ፈስቲቫል ኤርትራ ጀርመን  ዓርቢ ዕለት 12 ሓምለ  2019  ” ጽንዓት ብጽንዓት ፡ ንልምዓት 
" ኣብ ትሕቲ ዝብል እዋናዊ ዛዕባ : ኣብ ከተማ ጊሰን : ላዕለዋይ ወኪል መንግስቲ  ኤርትራ 
፡ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ኣቶ ዑስማን ሳልሕን ክቡር  ኣቶ ሓጎስ ገብርሂወት ሓላፊ ቁጠባዊ 
ጉዳያት ህዝባዊ ግንባር ደሞክራስን ፍትሕን፡  ፈጻሚ ጉዳያት ምባሲ ሃገረ ኤርትራ ኣብ 
ጀርመን ኣቶ ዮውሃንስ ወልዱን ፡ ካልኦት ሓለፍቲ ሃገራዊ ሽማግለን ግንባርን ምሽናትን 
ውዳቤታትን: ተረኽብሉ ኣብቲ ብዉዕውዕ ሃገራዊ መንፈስ ዝዓሰሎ ጽምብል ፥ ብክቡር 
ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ኣቶ ዑስማን ሳልሕ ሪቦን ብሙቕራጽን  ሻምፓኝ ብምኽፋትን ፡  
ብሓፋሽ ህዝብን መንእሰያትን ቆልዑን ብዕልልታን ጨብጨባን ኣብቲ ብዝተፈላየ ታሪኻዊን 
ቃልስናን ባህላዊ ምስልና  ጭርሖታትን ባዴርራታን ተወቀበ ኣዳራሽ ፈስትቫል (ኣዳራሽ 
ስሕል) መደብ ፌስቲቫል ኤርትራ ጀርመን 2019 ብወግዒ ተኸፍተ። 
 
ቀጺሉ ወግዓዊ ቃል ኣወህሃዲት ሽማግለ ፈስቲቫል ብኣቦ መንበር ሽማግለ ፌስቲቫል 

ኤርትራ ጀርመን ፡ ሓድሽ  ጎይትኦም ፍሉይ ተልእኮን ሓላፍነትን ፈስትቫል ኤርትራ ኣብ 

ጀርመን ዝገልጽ መደረ ድሕሪ ምቕራቡ: ንኹሎም ነዚ በዓል ንምዕዋቱ ዝጸዓሩን ጌና ኣብ 
ንጥፈታት ዝርከቡን: ውዳቤታትን ስነጥበባውያንን ግዱሳት ሃገራውያንን ልዑል ክብርን 
ምስጋናን ኣቕረበ። 
 
ስዒቡ ወኪል ህዝባዊን ኮምውን ጉዳያት ኢምባሲ ሃገረ ኤርትራ ኣቶ ካሕሳይ ተወልደ  
ፈስቲቫልና ኣብ ውሽጢ ሃገርን ኣብ ወጻኢን ብዉዕዉዕ ሃገራዊ መንፈስን ሓጺናዊ ሓድነትን 
: ንኹሉ ብድሆታት  ሰጊርናን፡ ንግዳማዊ ሽርሒ   ኣላሽ  ኣቢልናን ፡   በቲ በሊሕን ተባዕን  
ዘይጸዓድ  ኢድን-ጓንትን ዝኾነ ህዝብን መንግስቲን ፡ ሓይልታት  ምክልኻል  ኤርትራን ፡ 
ኤርትራ ! ሓያልን ዘይትምብርከኽን ሃገር  ምዃና ደጊምና ዘረጋገጽናሉ ብምኻኑ እዩ  ናይ 
ሎሚ ዓመት ፌስቲቫል ፍልዩነቱ  ክበል ንነጋድያን ፌስቲቫል ኤርትራ ጀርመን  ሰፊሕ መደረ 
ኣቕረብ። 
 
መንእሰያትን ህጻናትን ከተማ ጊሰን ብዘቅረብዎ ባህላዊ ምርኢት ሰሓብን መሳጥን ነይሩ። 
ናይ ሰለስተ መዓልቲት ትሕዝቶ ፈስቲቫልና፡ዝተፈላለዩ ናይ ዓበይትን መንእሰያትን 
ሰሚናራትን ኣስተምህሮን፡ ምምራቕ ዕዉታት ተማሃሮ፡ሰፊሕ መደብ መንእሰያት፡ መደብ 
ምስ ወጻእተኛታት መሓዙት ኤርትራ፡ዝተፈላለዩ ስነ/ጥበባት፡ባህላውን ዘመናውን ትልሂት: 
ብውሽጢ ሃገርን  ጀርመንን ዝመጹ ወናማት ድምጻውያን ሙዝቀኛታትን፡ መደብ ተመሃሮ 
ቋንቋ ኣደን ቁሸት ህጻናትን፡ መንእሰያትን ከምኡ'ውን ብወሓላሉን መትከላውያን ኣባላት 
ሃገራዊ ማሕበር ደቀ ኣንስትዮ ኤርትራ ሰፊሕ ናይ ምግብና እንግዶት: ብሃገራዊ ሽማግለ 
ከተማታት ጀርመንን ውዳቤታትን ብግዱሳት ዜጋታትን ብወጽእተኛታት ኣዕሩኽን ፈተውቲ 
ኤርትራን ፡ ዝተቐርብ ዘተፈላላዩ ናይ ፌስትቫል ፕሮግራማት ክሳብ ዕለት 14.07.2019 
ክካየድ እዩ። 
 
ክብርን ዝኽርን ንስውኣትና 
ሰላም ልዕሊ ኩሉ እዩ 
ዓወት ንሓፋሽ 
ኣወሃሃዲ ፌስትቫል ሽማግለ ኤርትራ ኣብ ጀርመን 


