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ሪፖርታጅ 
        ወግዓዊ መኽፈቲ ፈስቲቫል ኤርትራ ኣብ ጀርመን ዓርቢ ዕለት 07. 07. 2017  
  ፈስቲቫል ኤርትራ ጀርመን ብዓርቢ ዕለት 7 ሓምለ  2017  ” ብርሃን ንደርማስ ምዕባለ " ኣብ ትሕቲ ዝብል እዋናዊ ዛዕባ : ንመበል 21 ግዚኡ ኣብ ጀርመን : ን6ይ ዓመቱ ኣብ ከተማ ጊሰን : ኣቶ ዑስማን ሳልሕ፡ ሚኒስተር ምኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ሃገረ ኤርትራን፡ ፈጻሚ ጉዳያት አምባሲ ሃገረ ኤርትራ ኣብ ጀርመን ኣቶዮ ውሃንስ ወልዱን፡ ካልኦት ሓለፍቲ ምሽንን ውዳቤታትን: ሃይማኖትን : ካብ ምሉእ ጀርመንን ሃገራት ኣውሮጳን ዝመጹ ዓበይቲን መንእሰያትን ቆልዑን ብዕልልታን ጨብጨባን ጉጅለ ህጻናት ሓንዳይ ከተማ ጊስን :ብፍሉይ ናይ ትሽዓተ ብሄራት ዘንጸባርቕ ባህላዊ ኣቀባባላ ተሰንዩ፡ ዕምባባ ሪቦን ድሕሪ ምቑራጽን፡ ኣብቲ ብዝተፈላየ ንታሪኻዊ ቃልስናን ባህላዊ ምስልናን ዘንጸባረቐ ጭርሖታትን ባንዴርራታን ዝወቀበ : ብዕልልታን ጣቅዒትን ንኣዳራሽ ፈስትቫል (ኣዳራሽ ስሕል) ብምእታው፡ ናይ እቲ ምዕሩግ ፌስቲቫልና ብዝኽረሰማእታትን ሃገራዊ መዝሙርን ብወግዒ ተኸፍተ።   ቀጺሉ ወግዓዊ ቃል ኣወህሃዲት ሽማግለ ፈስቲቫል ብኣቦ መንበር ሽማግለ ፌስቲቫል ኤርትራ ጀርመን፡ኣቶ ሓድሽ ጐይትኦም 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 ኮማውን ጒዳያት ኢምባሲ ሃገረ ኤርትራ ኣቶ ካሕሳይ ተወልደ ብወገኑ ንነጋድያን ፌስቲቫል ኤርትራ ጀርመን ናይ እንቋዕ ኣብዚ ኣብቀዓናን ብደሓን መጻእኩምን መልእኽቲ ብድሕሪ ምቕራቡ፡ ቀጺሉ ኣብ መልእኽቱ : ረዚን መግለጺ ፈስቲቫልና እንጽምብለሉ ዘሎናን እዋን : ንኹሉ ሓንካሪ ብድሆታት ሰጊርና፡ ንተጻባእትና ኣላሽ ኣቢልና:  ናብ ብሩህ መጻኢ ተሰጋጊርና ኣብ ዘለናሉ እዋናት ይቃናዕ ምህላዉን ፡ በኣንጻሩ ከኣ ውህደትን ሰላምን ብልጽግና ኤርትራ ዘይወሓጠሎም ተጻባእትና፡ ቀጻሊ ሽርሒን ክፍኣትን ኣብ ዝፍሕስሉ : በዳሂን ዘየዛኒ መድረኽን፡ በቲ ካልእ ሸነኹ ድማ: ህዝብን መንግስቲ ኤርትራን ካብቲ ቅኑዕ መስመሮም ከይተኣልዩ ሓቢሮም ዝምክትሉን፡ ሕምባበ ሃገራዊ ልምዓት ንምውሓስ፡ ብልዑል ሃገራዊ ወኒ ኣብ ዝምርሸሉ ዘሎ እዋን  ፌሲትቫልና ንጽምብሎ ምህላውና ፍሉይ ክብሪ ኣለዎ: ክብል ድሕሪ ምግላጹ ሰናይ ትምኒቱ ገለጸ :    ስዒቡ መደብ ምኽፋት ሻምፓንያን ምቑራስ ሕብስትን ድሕሪ ምክያዱ : ካብ ኤርትራ ዝምጹ ጉጅለ ባህሊን : ከምኡ'ውን ካብ ኣውሮጳን ጀርመንን ብ ERIBAND  ዝተሰነዩ ህቡባት ስነ/ጥበባውያን ዝተፈላለየ ጣዕሚ ዜማ ዘለዎ ባህላዊን ዘመናዊን ደርፍታትን ሙዚቃን  ብምእንጋድ : ኣብ ናይ ሎሚ ዓመት ፌስቲቫልና ዝያዳ መቐርት ዘደረበ መድረኻዊ ተዋስ'ኦ “ ዛንታ ጎቦታትና ”ትብል ድራማ ብምኩር ስነ/ጥበባዊ ኣቶ ኪሮስ ገብረሚካኤል ተዳለውትን ካል'ኦት ምኩራትን ከዋኽብቲን ተዋሳእቲ ዝተሳተፍዎ  ብትዓዘብቲ ኣድናቖት ዝረኸበት ድራማ ኣቕሪቦም። ውዕዉዕ ባህላዊን ሃገራዊ ንግደትን ምስ ሰፊሕ እንግዶት ሃማደኤ ጀርመን ንውዳቤታትን ንምዝንጋዕ መደብ ክሳብ ስዓት 03.00 ወጋሕታ ቀጸለ።  ቀዳም ዕለት  08.07.2015 መደብ ተመሃሮ ቋንቋ ኣደን ቁሸት ሕጻናት 
 መደብ ተመሃሮ ቋንቋ ሰዓት 11:30 ዝጀመረ : ኣብ ጀኦግራፊካዊ ኣቀማምጣ ሃገርና ኤርትራ ዝተኮረ: 
ኣብ ተማሃሮ ኒሕን ቅልስን ዝተሓወሶ ውድድር ተኻይዱ። እቲ ውድድር ብዕድመ ኣብ ክልተ ተኸፊሉ ኔሩ። 1ይ ክፋል 8 ክሳብ 12 ዝዓመቶም ናይ ሰለስተ ከተማታት፡ ማንሃይም ካይዘርስላውተርን ፍራንክፈርትን 
ዝተወዳደርሉ፡ ኮይኑ ተመሃሮ ቋንቋ ኣደን ከተማ ካይዘርስላውተር ቀዳሞት ተዓወቲ ክኾኑ ኸለዉ፤ 2ይ 
ከተማ ማንሃይም 3ይ ድማ ከተማ ፍራንክፈርት ኮኑ። ካልኣይ ዙርያ ናይ 12 ክሳብ 17 ዝዕድሚኦም 
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ተመሃሮ ቋንቋ ኣደን ካብ ከተማታት ቩፐርታል፡ ማንሃይም ካይዘርስላውተርን ዝተወዳደረሉ ኮይኑ፡ 
ተመሃሮ ከተማ ማንሃይም 1ይ ቦታ ክዕወቱ ከለዉ፡ ቩፐርታል 2ይ፤ ማንሃይም 3ይ ወጹ። ኣብዚ ሓያል 
ውድድር ሕቶታት ብሞንጎኛታት: ኣቶ ተስፋሚካኤል መስመርን ኣቶ ዮውሃንስ ተኽለ ቀረቡ። እቶም 
ዕዉታት ከተማ ካብ ኢድ ወኪል ኢምባሲ ሃገር ኤርትራ ኣቶ ዮውሃንስ ወልዱ ሽልማት ተዓዲሎም። ኣብ 
ኣዳራሽ ቁሸት ሕጻናት'ውን : ቀዳምን ሰምበትን ሕጻናት ብዝተፈላለየ ዘመናዊ መዘናግዒ ሃገራዊ ፍልጠትን 
መልእኽቲን ሓዘል ብዝኾነን ህጻናት ብዝያዳ ዘፍቅርዎ ምዝንጋዕ : ኣብ ወረቀትን ገጽን ምስኣልን ምቕባእን፡ ቆልዑን ማእከላይ ዕድመን ወለድን ዝዘናግዕሉን ዝወዳድርሉን፡ ባህላውን ንናይ ወጻኢን ደርፊታት ኣብ መድረክ ብምቅራብ ንደቅና ዓቢ ባህታን ሕጎስን ክፈጥር ከሎ ብዙሓት ወለዲ ምስደቆም ክከም ዕድሚኦም ድዘናግዕሉ መደባት ብምንባሩ ዕግበቶም ዝገልጽሉ መድረኽ እዩ ነይሩ።  መደብ ሰላማ ዊሰልፊ ብኮሚተ መኸተ ጀርመን : 
 ኮሚተ ሽማግለ መኸተ ጀርመን ምስ ኮሚተ ሽማግለ ፈስቲቫል ብዘውጽእዎ ናይ ሓባር መደብ 
ምኽንያት ብምግባር ወኪል ሽማግለ መኸተ ጀርመን እዚ ናይ ሎሚ ዓመት ፈስቲቫልና: በቲ ሓደ ሸነኽ 
እቲ ቀዳማይ 25 ዓመታት ናይ ናጽነትና ‘‘ርብዒ ዘበን ኣብ መኸተን ልምዓትን‘‘ ብዝብል ቴማ  ዛዚምና 
ናብ‘ቲ ካልኣይ 25 ዓመት ናይ ናጽነትና ‘‘ብርሃን ንደርማስ ምዕባለ ብዝብል ቴማ‘‘ ኣብ እንሳጋገረሉ ዘሎና 
እዋን: በቲ ሓደ ሸነኽ ድማ ኤርትራ ሃገርና ኣብ ፖለቲካውን: ዲፕሎማስያውን: ቍጠባውን: መድረኻት 
ኣብ ዞባናን ኣብ ዓለምን እናበረኸት ኣብ ትኸደሉን: ትረኣየሉን: ዘላ እዋን ነብዕሎ ምህላውና ፍሉይ ይገብሮ 
ድሕሪ ምባል፡ 
ንኹሉ‘ቲ ሓድነትና ንምዝራግን ሃገራዊ ኒሕና ንምስባርን ዝካየድ ዘሎ ፍሹል ፈተነታት ብምቅላዕ ከም 
ወትሩ በዲህና ንምብርዓን ድሉዋት ምህላውና ጥራሕ ዘይነስ ሓቂ ተቐኒትና  ስምን ክብርን ሃገርናን 
መንነትናን ዳግማይ ክሳብ ዝዅላዕ: ሎሚ‘ውን ከም ትማሊ ወትሩ ከይተሓለልና ክንምክቶምን 
ከነፍሽሎምን ድሉዋት ከም ዘሎና ክንሕብሮም ምእንቲ ካብ‘ዚ ኣዳራሽ ንደገ ብምውጻእ ድምጽና ብዓውታ 
ከነስምዕ ኣሎና ድሕሪ ምባሉ ኩሉ ወሎዶታት ዝሓቖፈ ንከተማ ጊሰን ዘገረመን ብባንዴራታትን እዋናዊ : 
ናይ ልምዓትን ጥምረት ሓድነታናን ገስጋስናን ዘይተጸዓድነትና ዘቃልሕ ጭርሖታት ኣብ ሳሌዳን 
ብድምጺን ተሳታፋይ ኣሰኒዩ ዝማዕረገ ዕሙርን ዕዉትን ሰላማዊ ሰልፊ ተኻይዱ። 
መልእኽቲ ሃገራዊ ሽማግለ ኤርትራውያን ጀርመን 
 መልእኽቲ ሃገራዊ ሽማግለ ጀርመን ብዶ/ር ተስፋይ ዓብለሎም ኣ/መንበር ሃገራዊ ሽማግለ ጀርመን ብድሕሪ ምቕራብ፡ ንኹሎም ውዳቤታት : ስነ/ጥበባውያን : ግዱሳት ሃገራውያን : ከምኡውን : ንዓመት መመላእታ ነዚ ፌስቲቫል ንምዕዋት ዝጸዓሩ : ሽ/ፌስቲቫል ጀርመን : ብስም ሃገራዊ ሽማግለ ኤርትራውያን ኣብ ጀርመን ልዑል ምስጋናኡ ድሕሪ ምቕራቡ ; ንዓወትን ኣሳልጦን ሰናይ ትምኒቱ ገሊጹ:   
ቀጺሉ ዝቐረበ መደብ : መደብ መሓዙት ኤርትራን ዕዱማት ኣጋይሽን ኮይኑ : ሓፈሻዊ ትሕዝቶ 
ነዚ ይመስል : መደብ ምስ መሓዙት ኤርትራን ዕዱማት ኣጋይሽን እውን ሓደ ካብ‘ቲ ዓበይቲ መደባት 
ፌስቲቫል ኤርትራ ኢዩ። ኣብ እዚ ካብ እንግዶት ምሳሕ ዝጀመረ መደብ: መሓዙትን ኣጋይሽን ምስ 
ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ኣቶ ዑስማን ሳልሕ ቀጥታዊ ናይ ሓበሬታ ምልውዋጥ ኣኽእሎ ዝኸፈተን: 
ተሳተፍቲ ንጹር ጽጹይን ሓበሬታ ብዛዕባ እዋናዊ ኩለንትናዊ ምዕባለታት ኤርትራ ከምዝረኽቡን: ሓባራዊ 
ፌስቲቫል ኤርትራ ጀርመን 2017 ዕለት 07 - 09 ሓምለ 2017 ኣብ ከተማ ጊሰን 3 ንጥፈታት ከመይ 
ከምዝሰላሰልን ዝተመያየጥሉ መደብ ኢዩ ነይሩ። ድሕሪ እንግዶት ምሳሕ ዝሰዓበ ቃል ምሕዝነት ኢዩ ነይሩ። 
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ተጸዋዒ ወጻእተኛታትን: ኣባል ቤትምኽሪ ከተማ ጊሰንን ኣባል ሰልፊ ዲሞክራሲ ጀርመንን ዝኾነ ኣቶ ሲሃን: 
እዚ ፌስትቫል ኣብ ከተማ ጊሰን ምጽንባሉ ሓጎሱ ምዃኑ ድሕሪ ምግላጽ ፌስቲቫል ዕውት ንክኸውን ዘለዎ ንምዮት ገሊጹ። ላዕላይ ከንቲባ እዛ ከተማ እውን ብወገና ብጽሑፍ ኣብ ዝለኣኸቶ ሓበሬታ ብምኽንያት 
መገሻ ክትካፈሎ ዘይምኻእላ ብምግላጽ: ተስተፍቲ ፌስቲቫል ነዚ ኣ ግምት ከእትውዎ ተማሕጺና። ኣባል 
ቤትምኽሪ ከተማ ጊሰን ኣቶ ሪድል ብወገኑ እውን ብምኽንያት መገሻ ብኣካል ክሳተፍ ዘይምኽኣሉ 
ብምግላጽ: ፌስቲቫል ብጽቡቕ ክሰላሰል ዘለዎ ምንዮት ገሊጹ። ኣባል ቤትምኽሪ ከተማ ጊሰን ኣቶ ሚሻአል 
ቤልትስ ብወገኑ: ኤርትራ ተመዝግቦ ዘላ ምዕባለታት ንዓለም ኣብነታዊ ከምዝኾነን: በዚ ኣጋጣሚ 
ንሚኒስተር ወጻኢ ጉዳያት ሓንቲን እንኮን ኣብነታዊት ኣፍሪቃዊት ሃገርን ነዚ ፌስቲቫልን መልእኽቱ ክቕርብ ምብቅዑ ከምዘሕብኖ ገሊጹ። ንሱ ፌስቲቫል ዕዉት ክኸውን ንድሕር ሕጂ እውን ኣብ ከተማ ጊሰን ብዘይዕንቅፋት ንክሰላሰልን ብወገኑ ዝግባእ ጻዕርታት ከካይድ ምዃኑ ድሕሪ ምግላጽ ንተሳተፍቲ ፌስቲቫል 
ዮሃና ኢሉ። ኣቦመንበር ኣውስትርያ-ኤርትራ ምሕዝነታዊ ማሕበር ኣቶ ፍሬዲ ማንስፌልድ ብወገኑ: ኣብ 
ኣውስትርያ ሓቀኛ ምስሊ ኤርትራ ኣብ ምቕራብ ማሕበሮም ይነጥፍ ከምዘሎ ድሕሪ ምግላጽ ኣብ‘ዚ 
ፌስቲቫል ጀርመን ክሳተፍ ዕድል ምርካቡ ኣመስጊኑ። ወኪል ማሕበር ዓዲ በለሰይ ኣቶ ኡቨ ቴትስል ብወገኑ: 
ምሕዝነት ምስ ህዝቢ ኤርትራ ብግብራዊ ተበግሶታት ዝተሰነየ ምዃኑ ድሕሪ ምግላጽ: ኣብ ዓዲ-በለሰይ: 
ኣብ ከተማ ምጽዋዕን ካልእን ቤት-ትምህርትን ማእከል ሞያዊ ስልጠና ኣብ ምምስራትን ምህናጽን 
ማሕበሮም ምስ ኤርትራውያን መሻርኽቲ ብምዃን ንጡፍ ኣበርክቶ ይገብር ከምዘሎ ሓቢሩ። ኣቦ መንበር 
ጀርመን-ኤርትራዊ ማሕበር ኣቶ ዲርክ ፎግልሽታንግ ብወገኑ: እዚ ማሕበር ዝተፈላለዩ ፖለቲከኛታት: 
ኣገደስቲ ውልቀ-ሰባት: ናይ ሚድያ ትካላ እንዳተራኸበ ንኤርትራ ዝምልከት ንጹር ሓበሬታ ኣብ ምሃብ 
ይዋሳእ ከምዘሎ ብሰፊሑ ኣብሪሁ። ብጀካ እዚ ወኪል ግንቦት 7/ኣርበኞች ግንባር ኣቶ ወንድወሰን ኣብ‘ዚ 
ፌስቲቫል ኣብ ዘስመዖ መደረ: ዕላማ ምንቅስቓሶ ንግብረ-ሽበራዊ ጭፍራ ወያነ ወጊድካ: ኣብ ኢትዮጵያ 
ሰላምን ምርግጋእን ምርግጋጽን ምስ ኤርትራ ጽቡቕ ሕውነታዊ ጉርብትና ምምስራት ከም ዝኾነን 
ብምብራህ ንፌስቲቫል ዮሃና ኢሉ። ብተወሳኺ ኣቦ-መንበራት ማሕበር ኣርሸ-ሜድ: ማሕበር ረድኤት 
ኤርትራን ስዊዝ ኮሚቴ ምሕዝነት ምስ ኤርትራን ኣብ ዝለኣኽዎ መልእኽቲ ምስ ኤርትራዊ ዘለዎም ጽኑዕ 
ዝምድናን ዘነጣጥፍዎ ስራሓትን ብምብራህ ንፈስቲቫል ዓወት ተመንዮም። ኣብ‘ዚ መደብ እዚ ብጀርመናዊ 
ጸሓፊ ኣቶ ሚሼል ሉደርስ ዝተጸሓፈት „ንፋስ ዝዘርአ - ፖለቲካ ምዕራብን ሳዕቤኑን ኣብ ማእከልይ 
ምብራቕ“ ትብል ሕብብቲ መጻሓፍ: ብኣቶ ተኽሉ ለባሲ ዝተተርጎመትን ብምትሕብባር ምስ ጀርመን-
ኤርትራዊ ማሕበር ዝተሰናደአት መጽሓፍ ተመሪቓ።  መደብ ሰሚናር  ብላዕለዋይ ወኪል መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ኣዳራሽ ሳሕል 
 ወግዓዊ ቃል ኢምባሲ ሃገር ኤርትራ ብኣቶ ዮውሃንስ ወልዱ ፈጻሚ ጉዳያት ኤምባሲ ሃገረ ኤርትራ ኣብ ጀርመን ወግዓዊ ቃል ኢምባሲ ሃገረ ኤርትራ ምስቀረበ :   እቲ ህዝቢ ዓመት መመላእታ ብሃረርታን ሃንቀውታን ዝጽበዮን : ምስ መራሕቱ ኢሂን ሚሂን ዝብለሉ : እዋናዊ ሓበሬታ ሃገሩን መንግስቱን ዝረኽበሉ : ብቐጥታ ንመራሕቱ  ሕቶታቱ ኣቕሪቡ መልሲን መብሪሂን ዝረኽበሉ : ዓውዲ ሃገራዊ ዘተ : ሰሚናር ብላዕለዋይ ልኡኽ መንግስቲ ኤርትራ ሚኒስተር ወጻኢ ጉዳያት ሚንስተር ዑስማን ሳልሕ ንህልው ፖለቲካዉን ቁጠባውን ዲፕሎማሲያዊን : ኩነታት ሃገርናን ዞባናን:  ተጻብኦታትን ሽርሒታትን ሓያል መኸተ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ውሽጥን ወጻእን ሰፊሕ ሰሚናር ኣቕረበ።   ሚንስተር ዑስማን ኣብ መደረኡ: ንኤርትራ ፈለማ ብወተሃደራዊ ስዒቡ ኸኣ ብቁጠባዊ መንገዲ ንምብርካኻ ዝተገብረ ፈተነ : ብሳላ ውሕሉል ኣካይዳ መንግስቲን : መኸተ ህዝቢን : ከምዝበርዓነ ድሕሪ ምግላጽ: ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ሓቀኛ ሰላም እንተዝድለ: እቲ ናይ መጀመርታ ሕጋዊ ስጉምቲ ዝተወደአ 
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ጉዳይ ዶብ ኤርትራን ኢትዮጵያን  ኣብ ባይታ ክትግበር ከምዝነበሮን : ንቁጥባዊ ረብሓ ግን : ንጉዳይ ዶብ ጂሆ ሒዝካ : ኣብቲ  ዞና ኣይሰላም ኣይኲናት  ብልሓት ኣተኣታቲኻ : ኣብ ባይታ ናይ ኲናት ዘይረኸብዎ : ረብሓ ንምርግጋጽ: ኩሉ ቀታሊ ዝብልዎ ውዲታትን ተጻብኦታትን : እገዳ : ስነ-ኣእምሮኣዊ ኩናት ኣሎ ዝበሃል ሸርሒታት : ወዘተ... : ንምዝራግ ሓድነትናን ውድቀትናን ብጸላእትና ዝተሃንደሱ ተንኮላት ተጻብኦን ብሓያል ጽንዓትን መኸተን በቲ ነቕ ዘይብል ንቁሕን ቆራጽን ዕዉትን ህዝቢ ኤርትራ ተበዲሁን ተሳዒሩ ኣብቂዑ'ዩ፡ ዝበለ ክቡር ሚ/ር ዑስማን ፡ ቀጺሉ  :   ኣብ ውሽጥን ወጻኢን ዝርከብ ህዝቢ፡ ከም ወትሩ ንስጡም ሓድነትና ኣሕይልናን ኩሉ ብጸላእትን ተጻባእትን ንዝካየዱ ዘለው እከይ ተንኮላትን ውዲታትን ንምብዳህ ከምውትሩ ከይተዛነና ድልዋት ንኹን : ጒዕዞ ህንጸት ሃገርን ምድንፋዕ፡ ተሳትፎ ኩለን ሃገራውያን ውዳቤታትን  ናይ ነፍስወከፍ ዜጋታትን ክዓዝዝን  ሓላፍነት ምዃኑ ኣስመረሉ።  ንዘይበርሀ ብሕቶን መልሲን መግለጺ ድሕሪ ምሃብ መደብ ሰሚናር ተዛዘመ።    መደብ ምምራቕ ዕዉታት ተመሃሮ  
 ኣብ'ዚ ዓመት'ዚ ኣብ መልቀቒ 2ይ ደረጃ ትምህርቶም ዝተዓወቱ: ላዕላዋይን ሞያዊ ትምህርትን ዝዛዘሙን መንእሰያት: ወለዶምን : ክቡር ሚስተር ምኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ኣቶ ዑስማን ሳሊሕ ሓለፍቲ ሚሽናትን መራሕቲ ሃይማኖትን ውዳቤታትን ኣብ ዝተረኽቡሉ ክምረቑ እንከለዉ : በዚ ኣጋጣሚ ሚንስተር ዑስማን ንዕዉታት ተመሃሮ መተባብዒ ቃላት ምዕዶን ክልግስ ከሎ ንወለዲ ድማ ናይ እንቋዕ ሞገሰኩም መልእኽቲ ኣመሓላለፈ።  መደብ ስእላዊ ምርኢት : 
 ስዒቡ ክቡር ሚኒስተር ዑስማን ሳሊሕን ኩሎም ተሳተፍትን ኣብቲ ብስነ/ጥበባዊ ኣቶ ሙሴ ኣብርሃ ዝተዳለወ ታሪኽን ክብረትን ትርጉም ባንዴራ ኤርትራ ዝብል ዓቢ ኣድናቖት ዘትረፈ ስእላዊ ምርኢት ኣምርሑ: መብርሒ ናይቲ ስእላዊ ምርኢት ብስነጥበባዊ ሙሴ ኣብረሃ ንተዓዘብቲ ቀረበ ::  ባህላዊ ንጥፈት ኣብ ኣደራሽ ሳሕል  
 ባህላዊ ንጥፈታት : በታ ዓቢ ኣድናቖት ዘትረፈት  ( ዛንታ ጎቦታትና ) ዘርእስታ : ተራኺትን : ገላጺትን ሓላፍነታዊን : ብህቡባት ስነ/ጥበባውያን ዝተሰርሐት መድረኻዊት ድራማ  ዝጀመረ መደብ : ካብ ሰዓት 23:00 ክሳብ ሰዓት 5:00 ወጋሕታ : ባህላዊን ዘመናዊን ጣዕሚ ዘማታትን ትልሂትን  በቶም ወናማት ድምጻውያንን ሙዚቀኛታትን : ካብ ኤርትራ ዝመጹ ጉጂለ ባህሊን : ከምኡ'ውን  ኣውሮጳን ጀርመንን ዝመጹ መንእሰያት ድምጻውያን ምስ ERIBAND : ብዘይ ዕርፍቲ ንተሳተፍቲ ፌስቲቫል እቲ ውሕሉልን ዘይምኖን ጥበቦም ከኣንግዱ ከለዉ : ነጋድያን ፌስቲቫል'ውን ዕግበቶም ብዕልልታን ሳዕስዒትን ገሊጾም :     ንጥፈታት መንእሰያት  
 እቶም ነዊሕ ጠሚቶም ብኤርትራዊ ሃገራዊ ኒሕ : ንመንነቶም ንምውራቕ  ዝተዓጥቁ መንእሰያት : ንመላግቦ ቀለቤት : ከምወትሩ ንምድልዳሉ ናይ ወለዶም ወሪሶም : ኣበርክቶኦም ኣብ ናይመንእሰያት ጥራሕ ከይተወሰነ ኣብ ኩሉ ሓይሊ ዕማማት ፌስቲቫል ተወዲቦም ሓለፍቲ ሓይሊ ዕምማት ኮይኖም እቲ ዝብዝሐ ስርሓትን መደባት ፈስትቫል ኤርትራ ኣብ ጀርመን ዘካይዱ ኮይኖም: ኣብ ኣዳራሽ መንእሰያት'ውን ፍሉይ ናይ መንእሰያት ሰሚናር ንመንእሰያት ኣብስደት (ዲያስፖራ) ብዶ/ር ሙሴ ምስግና : ከምኡ'ውን ኣድላይነት ተካኢ (ጽሓይዊ) ጽዓት ኣብ ኤርትራ ብኢንጅነር ርእሶም ሰመረ ካብ ትካል (Fa Phaesun GmbH) ከምኡ'ውን : ንሓገዝ ምውሓስ ኣካላዊ ጥዕና Rücken & Fitness Training ንመንእሰያትን ዓበይትን ብመንእሰይ ክኢላ ሄኖክ ሓድጉ ከምኡውን ብቐጻሊ ተፈላለዩ ባህላውን ዘመናውን 
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መዘናግዒታት ብምትሕብባር ብጻይ ሙሴ ኣብርሃ፡ ከምኡውን ብሬፕ መንእሰይ ዮኒሃቢትስ (Yoni Habitz) ኣብ ኣደራሽ መንእሰያት  ብምቕራብ ነቲ በዓል ዝያዳ ድምቀት ሂብዎ።  መደብ ናይ ሰምበትዕለት 09.07.2015 
  ሚንስተር ዑስማን ሰምበት ንግሆ እቲ ልሙድን ፍሉይ ኣኼባ ኣብ ህሉው ኩነታትን ሓፈሻዊ ንጥፈታት ህባዝዊ ግንባርን መጻኢ መደባትን ዘተኰረ ሰፊሕ ዘተ ምስ ሓለፍቲ ንኡሳን ጨናፍርን ጉጅለታት ህግደፍን ካድራትን ኣካይዶም።   ውድድር ስነ/ጽሑፍ 
 ኣብ'ዚ  ካብ ኣውሮጳን 2 ደቂ ኣንስትዮ ( ሓንቲ ካበአን መንእሰይ ሓድሪ )  ሓያላት ስነ/ጥበባውያን ዝተኻፈልዎ : ብርክት ዝበለ ንጽንዓትናን መከተናን ዝገልጽ : ጽሑፋት ክቐርብ እንከሎ : ብ 3 ዳኛታት ዝተመዘዙ : ዝቐረበ ጽሑፋት ተመምዩ : ዝበለጻ 3 ጽሑፋት : ብተርታ  ካብ 1ይ - 3ይ : ዝተዓወቱ : ፍሉይ ሽልማት ካብ ኢድ ብጻይ ካሕሳይ ተወልደ : ወ/ህዝባዊን ኮማዊን ጉዳያት ኤምባሲ ሃገረ ኤርትራ : ክወስዱ እንከለዉ : 1ይ ን 2ይ ን ዝወጻ ኣብ መድረኽ ተነቢበን :  ኣውሎ :  ኣብ መእተዊ ሰሚናር ናይ ዶ/ር ሙሴ ምስግና : ሙዚቃዊት ኣውሎ : ብካብ ሃገረ ኖርወይ ዝመጸ ስነ/ጥበባዊን ድምጻዊን :ዓንዶም ገብረስላሴ : "ወሪስና እምባታት ሃገረይ" : በቲ ሙኡዝ ጥበቡ : መሃሪን ሓባሪን : ኣውሎ ከቕርብ እንከሎ ንተሳተፍቲ ኣዘናጊዑ :  መደብ ሰሚናር ብዶ/ር ሙሴ ምስግና ዕዱም ጋሻ ካብ ሽዌደን  
 ኣብ ትሕቲ " ኢርትራውያን ኣብ ስደት" ዝብል ቴማ፡ ዶ/ር ሙሴ ተመክሮን ብደሆታትን ዕድላትን ኤርትራውያን ዝሓለፉ 40 ዓመታት ስደታዊ ህይወት ዘላሊ ስእሊ ሂቡ። ብፍላይ ኣብ ሃገር ሽወደን ማእከል ህይወቶም ዝተኸሉ ኤርትራውያን ኣብነት ብምውሳድ ብስታቲስቲካዊ ኣሃዛት ብምድጋፍ፡ ኣብ ስራሕ ዓለምን ኣብ ትምህርትን ሞያን ምስ ካልኦት ዜጋታት ኣብ ሽወደን ብምንጽጻር ኣብ ዝነኣድ ማሕበራዊ ደረጃ ከምዘለዉ ኣብሪሁ። መንነትና ዓንዲ ህላወን፡ ኣብዛ ዓማጺት ዓለም፡ ቐጻልነትናን ዋሕስን ዶጎልን ሃገራዊ ልዑላውነትና ስለዝኾነ፡ ክንኽሎዖን ከም ዓረ ከነትርሮን፡ ካብ ምብራዝ ምቕጣንን ከነድሕኖ ቓልስና ከነዛይድ ኣለና ክብል ተላብዩ። ተጻባእትና ኣብ ዝተሓተ ደረጃ ትርከምርኪ ወሪዶም፡ ፍጹም ቅርጾም ስለዘጥፍኡ፡ መረዳእታና ኣበሪኽና፡ ነዚ ሞዕባለ ኣብ ግምት ዘእተወ፡ ኣጋባብ ቃልስን፡ መኸተን ክንክተል፡ ግዜ ዘይህብ እውናዊ ንጡፍ ተብግሶ ኣዋናዊ ዕማም ክኽውን ከምዝግበኦ ኣነጺሩ።  ኣገልግሎት ሃማደኤ ጨንፈር ጀርመን ውዳቤታትናን ንጡፋት ዜጋታትን 
 ሃማደኤ ጨንፈር ጀርመን ኣብ ጎድኒ ኣወህሃዲት ሽማግለ ፈስቲቫል ብሙኻን ካብ 2002 ዓ.ም. ዝጀመረ ብነጋዶ ፌስትቫል ዓቢ ኣድናቖት ዘትርፍ ዘሎ፡ በተን ቀትርን ለይትን ከይተሓላላ ብተወፋይነት ጻዕርን ኣባላት ሃማዴኤ ጀርመን ዝካየደን: ናይ ሰለስተ መዓልቲ ንተስፍቲ ፌስትቫልን ንፍሉያት ወጻእትኛታት ኣጋይሽን ሕጻናትን ኣበርክቶ ሰፊሕ ናይ ምግብናን ባህላዊ ቡንን: ከምኡ'ውን ሰፊሕ ቀረብ ቡንን ሻሂን ከተማ ካይዘርስላውተር: ከምኡ'ውን ንጽምኣት ዘርዊ ቀረብ መስተ ከተማ ማንሃይምን: Eritrean Action Group (EAG) ናይባር ኣገልግሎት ሱታፈ: ፡ Fenkil - Grill ኣገልግሎት ብምድላው ንተሳተፍቲ ፌስቲቫል ብኹሉ መዳይ ምግብና ደኺምና ከይበሉ ኣሳስዮም :፡   
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ኣገልግሎት ቀረብን ሰነስርዓትን ስነዳን 
 ጸጥታን ሰላምን ናይ ፌስቲቫልና ንምውሓስ ትንፋስ ዘይህብ ናይ 3 መዓልቲን ለይቲን ሓለዋን ኣገልግሎት ንጥፈታት ኣባላት ስነ/ስርዓት ከይዘከርካ ዘይሕለፍ ንጥፈታት ፌስቲቫልና ኮይኑ : ናይ ኣውሓስቲ ኣጋይሽ ፈስቲቫል ኣብቲ ብኣወሃሃዲት ሽምግለ ሓይሊ ዕማም ምውቃብን ተክኒክን ብእዋናዊ ጭርሖታትን ብሃገራዊ ስልማትን ዝተወቀበ ምዕሩግ ኣዳራሻት ተዳልዩ ዝነብረ ናይ ፈስቲቫል መደባት ብምስታፍ ብዉዕዉዕን ሓድነታዊ መንፈስን ክዘናግዑ ከለዉ፡ ኣባላት ሃገራዊ ሽማግለ ውዳቤታን Eritrean Action Group (EAG ) ንግዱሳት ኤርትራውያንን ኣብቲ ብኣካያዲት ሽማግለ ዝተመደበ ፕሮግራማትን ኣገልግሎትን ብፍሉይ ጥርናፌን ውዳበን ብምውሳእ ኣባላት ሰነዳን ቪድዮን ስእልን እውን ብውህደት ሰለስተ መዓልትን ለይትን ኣጎልግሎቶም ከየዒረፉ ብምሃብ ዕዙዝ ኣበርክትኦም ብም ውፋይን ንፈስትቫልና ዝያዳ ድምቀትን ክብረትን ሂብዎ።  ሓፈሻዊ መደብ ባህሊ 
 መስርሕ ምውርራስ ባህሊና ኣብ ዲይስፖራ ንምርግጋጽ: ናይ ሎሚ ዓመት ፌስቲቫልና: ካብ ኣለይቲ መድረኽ ክሳብ ስነ/ጥበባውያንን ድምጻዋይንን: ንዝበዝሑ መንእሰያትና ዘሳተፈ ብምንባሩ: ናይሎሚ ዓመት ፌስቲቫልና መኸተ ኣብ ምውርራስ ባህሊ ክንብሎ ንደፍር: ስለዝኾነ ዮሃና መድሃኔን ሓምድ ያቆብን: ኣለይቲ መድረኽ ብሙዃን: ፍሉይ ስልማት መድረኽን ብብዝሒ መንእሰያት ስነጥበባውያን ዘሳተፈ ባይታ ብምንባሩ ፍሉይነት ኔሩዎን ኣዝዩ ዝምስጥን ልዙብን ምቁርን ኣቀራርባ ኔርዎ። ካብ ኤርትራ ዝመጸት ጉጅለ ባህሊ  መዓልታዊ ምኡዝ ሃገራዊ ዜማታት ብምቕራብን ተሳተፍቲ ኣዘናጋዒን መሃርን መደብ ኣቕሪባ:: ብጀካ እዚ ኣብ ኣውሮጳን ጀርመንን ዝርከቡ ሃገራውያን ስነ/ጥበበኛታት ብድራማን: ተዋስኦን: ሃገራዊ ደርፍታትን ነዚ ፌስቲቫል እዚ ኣማዕሪጎሞ:: ተሳተፍቲ ብኹሉ ዝነበረ እንግዶት ኣዝዮም ዕጉባት ምዃኖም ድሕሪም ግላጾም፡ ኣብዝኾነ እዋን ካብኦም ዝድለ ከምወትሩ ቅሩብነቶም ኣረጋጊጾም፡ እዚ መግለጺ ኤርትራዊ ባህሊን ፍቕርን ሓድነትን ንምስሳስን ዝካየድ ዘሎ ብዘይትሓለለ ጻዕሪ ክድፍኣሉ ከምዘለዎ ደጊሞም ኣተሓሳሲቦም፡ ኣብ መዛዘሚ ፌስቲቫል ተሳፍቲ መኸተኦም ከምወትሩ ከምዝሕይልን: ምስ መንግስቶምን ህዝቦምን ኮይኖም ኣብህንጸት ሃገሮም ብግብሪ ከምዝሳተፉን ዳግም ብምርግጋጽ፡ ፌስቲቫል ኤርትራ ኣብ ሃገረ ጀርመን ካብ ዕለት 07.07.2017 ክሳብ 09.07.2017 ኣብ ከተማ ጊሰን ብዓቢ ድምቀትን ክሰላሰል እንከሎ : መደብ ፌስትቫል ብዝኽሪ ሰማእታት ብዓወት ተዛዘመ::  ” ብርሃን ንደርማስ ምዕባለ!“  
ወትሩ ዓወት ንሓፋሽ  ሽማግለ ፌስቲቫል ኤርትራ ጀርመን 2017    


