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17 ግንቦት 
ሃገራዊ መዓልቲ ኖርወይ 

መበል 17 ግንቦት ሃገራዊ መዓልቲ ኖርወይ ኢዩ። ንሕና ኖርወይ ብ17 ግንቦት 1814 ናይ ገዛእ ርእሳ 

ቅዋም ስለደጽደቐት ኢና ንጽምብሎ። ቅድሚ 1814 ንልዕሊ ኣርባዕተ ሚእቲ ዓመታት ድኣክል ኣካል 

ናይ ደኒማርክ ኢያ ኔራ። ኣብቲ እዋን እቲ ድለዓለ ሓላፊ ድነበረ ንጉስ ደኒማርክ ኢዩ። ኖርወጃውያን 

ድማ ኣብ ደንማርክ ድተወሰኑ ሕግታት ግድን ክኽተሉ ኔርዎም። ኣብ 1814 ኣብ ኤውሮጳ ብዙሕ ነገር 

ኢዩ ኣጋጢሙ፣ ኖርወጃውያን ድማ ናታ ሕግታት ደለዋ ናይ ገዛእ ርእሶም ሃገር ክትህልዎም ተስፋ 

ገበሩ። 

እቲ ቅዋም ኣብ ኤይድስቮል ተጻሒፉ 

ብ 1814 ናይ ኖርወይ ቅዋም ንኽጽሕፉ 112 ሰብኡት ኣብ ኤይድስቮል ተኣከቡ። ካብ ድተፈላለየ 

ቦታታት ኖርወይ ኢዮም መጺኦም። እታ ንኹሎም እቶም ሰብኡት ድሓቖፈት ጉጅለ ሃገራዊ ባይቶ 

ተባህለት፣ ነቲ ቅዋም ንምጽሓፍ ድማ ሽዱሽተ ሰሙናት ወሰደሎም። ብ17 ግንቦት እቲ ቅዋም ተወደአ 

ንጉስ ክርስትያን ፍረደሪክ ከኣ ፈረመሉ ስለዚ ኢዩ ከኣ እታ መዓልቲ ሃገራዊ መዓልቲ ኖርወይ ተባሂላ 

ትጽዋዕ። 

 

እዛ ቅብኣ ኤይድስቮል 1814 ትበሃል ብኦስካር ወርገላንድ ከኣ ተቐቢኣ ምንጪ: Wikipedia 
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17 ግንቦት መዓልቲ ባንዴራ 

ንመብዛሕትኦም ዓበይትን ተማሃሮን 17 ግንቦት ነጻ ናይ ዕረፍቲ መዓልቲ ኢያ። ወግዓዊ መዓልቲ 

ባንዴራ ኢዩ፣ እዚ ማለት ከኣ ኩሉ እቲ መንግስቲ ወይ ምምሕዳር ድውንኖ ህንጻታት ግድን ባንዴራ 

ከንበልብል ኣለዎ። ኣብ 17 ግንቦት ብዙሓት ብውልቂ ባንዴራ ደንበልብሉ’ውን ኣለዉ። ባንዴራ ኖርወይ 

ብ 1821 ተሰሪሓ። ንሳ ናይ ናጽነት ሕብርታት ኣለዉዋ፣ ቀዪሕ፣ ጻዕዳን ሰማያዊን። እታ መስቀል 

ኖርወይ ሃገረ ክርስትያን ሙዃና ምልክት ኢያ።. 

 

ባንዴራ ኖርወይ፣ ስእሊ:ቨጋርድ ኡተርቪክ ፒክሳባይ    ቤተንጉስ ኖርወይ፣ ስእሊ ጂከ ቮን ስኩደርሀይም ፒክሳባይ 

ክዳውንቲ ፌስታ 
ኣብቲ ሃገራዊ መዓልቲ በቲ ድበለጸ ክዳውንቲ ማዕሪግካ ምውዓል ልሙድ ኢዩ። ብዙሓት’ውን ቡናድ 

ወይ ካልእ ናይቲ ሃገራዊ መዓልቲ ክዳን ይገብሩ ኢዮም።   

ከም ተወሳኺ ኣብ  17 ግንቦት ኣብ ቤት ትምህርታት፣ መናፈሻታትን ማእከል ከተማን መደረን ካልእ 

ምድላዋትን ይካየዱ ኢዮም።.  
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ሰልፊ ህጻናት 

ኣብ 17 ግንቦት መዓልቲ ህጻናት’ውን ይበሃል ኢዩ። ቆልዑ ኣብ መላእ ሃገር ሰልፊ ይወጹ፣ ባንዴራ 

የንበልብሉ፣ ብዓውታ ይጭርሑን ይዝምሩን። ማርሺን ባንድ ሙዚቃ ይጻወቱ። ኣብታ መዓልቲ 

ብዙሓት ሃገራዊ መዝሙር ድዝምሩ ኣለዉ። «እወ ነፍቅራ»። ግጥሚ ናይዛ ሃገራዊ መዝሙር ብ1859 

በቲ ፍሉጥ ገጣማይ ቢዮርንስትየርነ ቢዮንሰን ኢዩ ተጻሒፉ። ኣብ 1863 ከኣ ወዲ ሓወብኡ ሪካርድ 

ኑርድራክ ነታ ሃገራዊ መዝሙር ሜሎዲ ወይ ዜማ ጽሒፉላ። 

ኣከባብራ ሩስ 

ሩስ ካላኣይ ደረጃ ትምህርቲ ምስወድኡ ኢዮም ድጽምብልዎ። ገለ ካብኣቶም ን13 ዓመት ድኣክል ኣብ 

ትምህርቲ ኢዮም ጸኒሖም። እቲ ሩስ ደኽብር ናይ ሩስ ክዳውንቲ ኢዩ ድኽደን። እብ’ቲ ክዳውንቲ 

መብዛሕትኡ ግዜ ብቻርኮል ንሓድሕዶም ሰላምታ ይጽሕፉሉ። እቲ ሩስ ደኽብር ኣብ ግንቦት ብዙሕ 

ፌስታታት ኣለዎ። ብዙሓት ሙዚቃ ዓው ኣቢሎም ወሊዖም ድዝውርወን መኻይን ወይ ኣውቶቡስ 

ኣለወኦም። ብዙሓት ከኣ ምስ መምሃራኖም ይዋዘዩ ይላገጹ ኣብ 17 ግንቦት ከኣ ኣንጊሆም 

የበራብርዎም። ኣብ ብዙሕ ቦታታት እቶም ሩስ እንዳሳዕስዑ፣ እንዳዘመሩን መስሓቕ ጽሑፋት 

እንዳርኣዩን ኣብ ናቶም ሰልፊ ኢዮም ዝኸዱ።   

ሰልፊ ህጻናት ኣብ ቅድሚ ቤተንጉስ ኦስሎ። ስድራቤት ንጉስ ኣብቲ በራንዳ ክትሪኦም ትኽእልዶ?   ሰማያዊ ሩስን 
ቀይሕ ሩስን 

ስእሊ:ዊኪሚድያ ፣ሞርተን ጆንሰን       ስእሊ:ዲሚትሪ ቫልበርግ 
Flickr 
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ስድራቤት ንጉስ 
ንጉስ ኖርወይ ንጉስ ሃራልድ ይበሃል እታ ንግስቲ ከኣ ሶንያ ትበሃል። እቲ ንጉስ፣ እታ ንግስቲን ኩሎም 

ስድራቤት ንጉስን ኣብ ነብሲ ወከፍ 17 ግንቦት ኣብ በራንዳ ናይ’ቲ ቤተ ንጉስ ብምውጻእ ንሰልፊ 

ህጻናት ኣብ ኦስሎ ኢዶም የወዛውዙ (ሰላም ይብሉ)። 

ሰልፊ ህጻናት በቲ ካርል ዮሃን ድበሃል ዓቢ ጎደና ኣቢሉ ንላዕሊ ይድይብ። እቲ ሰልፊ ብቕድሚ ቤተ ንጉስ 

ኣቢሉ ይሓልፍ ኩሎም ህጻናትን መምህራንን ድማ ንስድራቤት ንጉስ ኢዶም ብምውዝዋዝ ሰላም 

ይብሉ። እቶም ስድራቤት ንጉስ ከኣ መሊሶም ሰላም ይብልዎም። ኣብ ኦስሎ ኣብ ሰልፊ ህጻናት ድሳተፋ 

ልዕሊ ሚእቲ ቤት ትምህርታት ኣለዋ።

 

ስድራቤት ንጉስ ንሰልፊ ህጻናት ኣብ ኦስሎ ሰላም ይብሉ። ካብ ጸጋም ጓልንጉስ ኢንግሪድ ኣለክሳንድራ፣ ወዲ ንጉስ ስቨረ ማግነስ፣ ልእልቲ 
መተ ማሪት፣ልኡል ሃኮን፣ ንግስቲ ሶንያን ንጉስ ሃራድን። 
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