
ለካቲት 11 ኣብ ኦስሎ /ኖርወይ / ብዝላዓለ ፅምብል ተኸቢሩ 
 
ህዝቢ ትግራይ ካብ ብሄራዊ ኣድልዎ፥ ድኽነት፥ ድሕረትን እዚኦም ዘስዕብዎ ብርሰትን ንኽናገፍ 
ምስ ዋርድያ ዞም ኩሎም ፀገማት ዝነበረ ስርዓት “ኮፍ ኢልካውን ሞት ተቓሊስካውን ሞት” ኢሉ 
ግን ካዓ ተቓሊስካ ብምስዋእ ዓወት ከምዘምፅእ ኣሚኑ ብረታዊ ቓልሲ ዝፈነወሉ ዝኽሪ መበል 
40 ዓመት ልደት ህወሓት 11 ለካቲት ብዕለት 07/06/2007 ኣብ ከተማ ኦስሎ ተኸቢሩ። 
 
ኣፍቲ ባዓል ካብ ዝተፋላለየ ቦታታት ናይ ኖርዌይን ሽወደንን ዝመፁ ተጋሩ ኢትዮጵያውያን፥ 
ፈተውቲ ወያነ ዝኾኑ ተወለድቲ ካልኦት ክልላት ኢትዮጵያውያን ኣሕዋት ኤርትራውያንን 
ዝተረኸቡ እንትኾን ኣዳራሽ መሊኡ ቁፅሩ ዘይናዓቕ ሰብ ወንበር ስኢኑ ጠጠው ኢሉ ንኸብዕል 
ዝተገደደሉ ኹነታት እዩ ነይሩ። 
 
እዚ ፍሉይ ባዓል ብእዋናዊ መደረ ናይ ኣቦወንበር ማሕበር ተጋሩ ኣብ ኖርወይ ዝተጀመረ 
እንትኾን ናይ ሓደ ደቒቓ ዝኽረ ሰማእታት ብምስዓብ ናብ ቀፀልቲ ፕሮግራማት ተሰጋጊሩ።   
 
ነዚ ልዕሊ 60 ሽሕ ጀጋኑ ዝተሰውኡሉን ልዕሊ 100 ሽሕ ደቂ ህዝቢ ኣካሎም ዝጎደሉሉን 
ቓልሲ ህዝብና ንምዝካር ዝተዳለወ ባዓል ንምድማቕ ወያናይ ኣርቲስት ሹምዬ ሓዊሱ ካልኦት 
ሞት ዝተሓሰሞም ነባራት ሃርበኛታት ተጋደልቲ ካብ ርሑቕ ቦታ መፂኦም ብዝተፋላለዩ ወነ 
ቐስቀስቲ ገድላዊ ዜማታት፥ ተጓንፎታት፥ ግጥሚታት፥ ያታታትን ርእይቶታትን ኣስሚዖም 
እዮም። ኣፍቲ መድረኽ ሓደ ምርኣይ ዝተሳእኖ ብፍቕሪ ዓዱ ዝነደደ ወገን ዘስምዖ ወያናይን 
ፍቕሪ ህዝቢ ዘንፃባርቑ ግጥሚታትን ፈኸራታትን ንታዓደምቲ ሓፍ ኮፍ ዘበለ ነይሩ። እዚ ክቡር 
ባዓል ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ ዝተኸበረ ንውፁዓት ህዝቢታት ኢትዮጵያ ብዘበርከቶ ሓርነትን 
ንህዳሰ ሓገርና ኢትዮጵያ ብዘንፀፎ መሰረትን መንፈስ እዩ። 
 
ናይ ለብዘበን ባዓል ለካቲት ኣብ ኦስሎ ፍሉይ ካብ ዝገብሮ ሓደ፤ ሙሉእ ምድላዋቱ ዝሓንፀፅዎ፥ 
ዘተግበርዎን ዝመርሕዎን ወናማት ሓዶሽቲ ወለዶ መናእሰይ ተጋሩ እንትኾኑ ካብቶም መዳለውቲ 
ሓደ እቲ መደብ ኣብ ምስላጥ ዝያዳ ፀብለልታ ብምርኣዩ ኣፍልጦን ፍሉይ ሽልማትን ተወፍዩሉ 
እዩ። እቲ ሓፋሽ ተሳታፋይውን ነቲ ባዓል ክዉን ብዝገበሩ ወናማት መናእሰይ ምሕባኑ 
ብዝተፈላልየ መንገዲ ገሊፁ።   
 
ከይተጠቕሰ ዘይሓልፍ ጉዳይ ካዓ ግደ ደቂ ኣንስትዮ እዩ። ወናማት ደቀንስትዮና ባዓልና ክደምቕ 
ከም ደቂ ተባዕትዮ ማዕረ ኣብ ርእሲ ምንጣፈን ብተደራቢ ባንዴራ ክልልና ዘለዎ ኬካት፥ 
ሕምባሻታት፥ ሕብሽቲታትን ዝተፈላለዩ ዓይነት ምግቢታትን ኣዳልየን ንታኣንገድቲ ብምቕራብ 
ኣድሚመን እየን።  
 
እቲ ባዓል ብዝተፈላለዩ ወያናይን ባህላዊ ዜማታትን እናተፀምበለ እስካብ መሬት ትወግሕ ብናህሪ 
ተሳሊጡ። 
 

ሕድሪ ስዉኣትና ኣይነዕብርን!!! 
ለካቲት 11 ንዘልአለም እናደመቐትን እናተኾለዐትን ትነብር!!!  
 
ተሳታፋይ 


