
 

 

 
 

ምምሕዳር ክሪስቲያንሱንድ  
ዝኾነ ዓይነት ኲነት ኣየር ይኹን፡ ኣለና ጸኒዕና ንምክት 

ልምምድ ሰራዊት ኣብ ምክልኻል ኖርወይ 
 

 
ጸጥታ ኖርወይ ንምርግጋጽን ውሕስነት ሕዝቢ ንምሕላውን፡ ንሕና ምስ 
መሻርኽትና፡ ሰብ ኪዳና ዝኾኑ ሃገራት ብሓደ ኾይና ወተሃደርራዊ 
ልምምድ ኣብ ምግባር ተጸበይቲ ኢና። ከምኡ ስለ ዝኾነ ኸኣ፡ ኣብ 
እዋን ቀውዒ 2018፡ ኖርወይ  ናይ ናቶ (ናይ ሰሜናዊ ኣትላንቲክ ኪዳን 
ምክልኻል) ዝዓበየ ናይ ወተሃደራዊ ልምምድ፡ ትራይደንት ጃንክቸር፡ 
ኣኤንጋዲት ሃገር ክትከውን ኢያ። ከምኡ እውን ኣብ ተመሳሳሊ ጊዜ፡ 
ኣብ ክርስቲያንሱንድ፡ ሰኑይ መዓልቲ፡ ዕለት 29 ጥቅምቲ፡ ልምምድ 
ሃገራዊ ክንክን ጥዕና ኪግበር ኢዩ።  

 

ናቶ እቲ ዝዓበየ ናይ ዓለም ወተሃደራዊ ኪዳን ኢዩ፡ ብተወሳኺ ከም ድልዱል 
መሰረት ምክልኻል ሃገረ ኖርወይ ኮይኑ ይቐውም። ምናልባት ዝዓበየ ግርጭት 
እንተ ተላዕሊሉ፡ ኣብ’ቲ ኪዳን ዘለዋ ሃገራት፡ ብሓደ ኾይነን ኣብ ምትሕግጋዝ፡ 
ኣብ ምክልኻል ተጸበይቲ ኢየን። ከምኡ ስለ ዝኾነ ኸኣ፡ እቲ ቐንዲ መሰረታዊ 
መምርሒ ኣብ ናቶ፡ “ሓደ ንኹሉ፡ ኲሉ ንሓደ” ዚብል። 
ኣብ ምክልኻል ሰራዊት፡ እቲ ንሕና ኣገዳሲ ዝኾነ ነገር እንገብሮ ንኖርወይ 
ከመይ ገርካ ክትከላኸለላ ከም እትኽእል ልምምድ ምግባር ኢዩ። ድልዱላት 
ዝኾኑ ብቕዓት ዘለዎም ወተሃደራትን ኣጽዋራትን ንምውናን፡ ንሕና ብቐጻሊ 
ልምምድ ክንገብርን ክንዕለምን ይግብኣና። ብተመሳሳሊ ማዕሪኡ ኣገዳሲ ዝኾነ 
ኸኣ፡ ምስ መሻርኽትና ሓቢርና ልምምድ ምግባር ኢዩ፡ ከምኡ ብምግባር ከኣ 
ኣብ መንጎ ሃገራት ዘሎ ሓቢርካን ናይ ምስራሕ ተግባር ብዝተኻእለ መጠን 
ውሕስነት ንፈጥረሉ። 

 

 

 
ካብ 1980 ንድሓር እቲ ዝዓበየ ወተሃደራዊ ልምምድ 
ልምምድ ትራይደንት ጃንክቸር፡ እቲ ናይ ናቶ - ናይ ኪዳን ሃገራት እቲ ዝዓበየ 
ወተሃደራዊ ልምምድ ኢዩ፡ ሓደ ልዕሉ ኣቓልቦ ዝተገብረሉ ወተሃደራዊ ልምምድ 
ተባሂሉ ኸኣ ይስመ፣ እቲ ልምምድ ከኣ ኣብ ኣዋርሕ ጥቅምቲ-ሕዳር 2018 ኣብ 
ኖርወይ ኪግበር ኢዩ። ኣስታት 50 000 ዝኾኑ ሰራዊት፡ ካብ ልዕሊ 30 ዝኾና 
ሃገራት ዝተዋጽኡ፡ ኣብ’ዚ እዋን እዚ ኣብ ምክልኻል ኖርወይ ኣብ ልምምድ 
ኪሳተፉ ኢዮም። 
እዚ ልምምድ’ዚ፡ ኣብ ኖርወይ ካብ 1980 ዓመታት ንድሓር እቲ ዝዓበየ 
ወተሃደራዊ ልምምድ ኪኸውን ኢዩ፡ ብዙሓት ኖርወጃውያን ከኣ ኣብ’ዚ እዋን እዚ 
ናቶ ወተሃደራዊ ልምምድ ከም ዚገብር ዘሎ ኬስተብህልሉ ኢዮም። በዚ ናይ 
ሰራዊት ልምምድ ዝያድ ዚትንከፉ ኣውራጃታት ትሮንደላግን፡ ሜረን 
ሩምስዳልን፡ ኤስትፎልድን፡ ኦፕላንድን ሄድማርክን ኪኾኑ ኢዮም። 

 

ብምልኡ ኖርወይ ወተሃደራዊ ልምምድ ይገብር 
ከምኡ እውን ብተወሳኺ፡ እቲ ወተሃደራዊ ልምምድ፡ ናይ ምላእ ንምላእ 
ምኽልኻል ሃገር ከም ብሓዲሽ ናይ ምትእትታው ፈተነ ኪኸውን ኢዩ፡ 
እዚ ማለት ከኣ፡ ሓበራዊ ተሳትፎ ሃገር ኣብ እዋን ጸገምን ኲናትን - 
ሰራዊትን ሲቪልን ከመይ ከም ዚኸውን ንምርኣይ ኢዩ። 
ሕማቕ ኲነታት እንተ ተላዕሊሉ፡ ሲቪላዊ ሕብረተሰብን ምክልኻል 
ሓይልን ኣብ ነንሕድሕዶም ተጸባበይቲ ኢዮም። ድምር ናይ’ቲ ሃገር 
ሲቢላዊ ሓይልን ወተሃደራዊ ሓይልን፡ ዝኾነ ዓይነት ጸገም ኣብ 
ዚወርደሉ ጊዜ፡ ወተሃደራዊ ግርጭትን ውግእን ኣብ ዚለዓለሉ እዋን፡ 
ንምግጣምን ንምክልኻልን ብሓደ ምስራሕ የድልዮም፡ ንሕና ኸኣ 
ምሉእ ምክልኻል ሃገር ንኽትግበር መጸዋዕታ ነቕርብ።  
ጸገም ኣብ ዘጓንፍ ጊዜ ወይ ግርጭት ኣብ ዚፍጠረሉ እዋን፡ ብዙሓት 

ክፋላት ሲቪል ሰራሕተኛታትን ኢንዳስትሪታትን ኪትንከፉ ይኽእሉ 
ኢዮም። እዚኣቶም ከኣ ከም እኒ ክፍሊ ክንክን ጥዕና፡ መጎዓዝያን 
ሎጂስቲክን፡ ሕርሻ፡ ናይ ምግቢ ፋብሪካታት፡ ማዕከናት ዜናን ሕንጻን 
ዘመሰሉ ኪኾኑ ይኽእሉ - እዞም ክፍላት እዚኣቶም ከኣ ኣብ እዋን 
ልምምድ ትራይደንት ጃንክቸር ታዕሊምን ፈተነን ኬድልይዎም 
ኢዮም። 

ወተሃደራዊ ልምምድ ኣብ ኣውራጃ ሜረን ሩምስዳልን 
እቲ ዝበዝሔ ክፋል ምንቅስቓስ ወተሃደራዊ ልምምድ ትራይደንት ጃንክቸር 
ኣብ ኣውርጃ ሜረን ሩምሳልን ኪፍጸም ኢዩ። ብፍላይ ከኣ ካብ ኦንዳልስነስ 
ንደቡብ ወገን፡ ክሳብ ኣውራጃ ኦፕላንድ ንምብርፋቕን ንሰሜንን ወገን ክሳብ 
ኣውራጃ ትሮንደላግ፣ እቲ ዚግበር ወተሃደራዊ ልምምድ ብንጹር ጎሊሑ ኪርኤ 
ኢዩ። ኣብ’ዞም ቦታታት እዚኣቶም ካብ ወርሒ መስከረም ክሳብ ወርሒ ሕዳር 
ወተሃደራዊ ሓይሊ ልምምድ ኪገብር ኪርኤ ኢዩ። 
ኣብ’ዚ እዋን እዚ፡ ኣብ’ቶም ቀንዲ ጽርጊያታት ዝያዳ ናይ ወተሃደራት 
ቃፍላያት ድሩዓት መኻይን መዓልታዊ ኪንቀሳቐሳ ኪረኣያ ኢየን። ሓደ ሓደ 
ጊዜ ኣብ ምንቅስቓስ ትራፊክ ዓቢ ምጭንናቕ ኬስዕባ ይኽእላ ኢየን፡ ንሱ ኸኣ 
ከም ድላይካ ምንቅስቓስ ዘይምኽኣልን ምድንጓይን ብፍላይ ኣብ ኣውራጃ 
ሜረን ሩምስዳልን ኬኸትል ይኽእል ኢዩ። ብፍላይ ከኣ፡ ኣብ ከባቢ ሞልደ፡ 
ኦንዳልስነስ፡ ሪንዳል፡ ሱንዳልሴራን ክሪስቲያንሱንድን ብዝሒ ናይ ሰራዊት ህላዌ 
ኪርኤ ኢዩ። ኣብ’ዞም ቦታታት እዚኣቶም ቊሩብ ብዝሕን ብርትዕን ዝበለ 
ደርጓዕጋዕ ዚብል ድምጺ ኪስማዕ ኢዩ። 

 

እዚ ነገር’ዚ ንኣና ኣብ ክሪስቲያንሱን ዘሎና እንታይ ማለት ኢዩ? 
ክርስቲያንሱድ ኣብ ልምምድ ትራይደንት ጃንክቸር ውሱን ጊደ 
ኣለዋ። ኣስታት 2000 ዝኾኑ ወተሃደራት ጢልያን ብነፈርቲ 
ብክቨርንበርገት ኣቢሎም ኪዓልቡ ኢዮም፡ ድሕሪኡ ናብ ኣውራጃ 
ኦፕዳልን ትሮንደላግን ብመኻይን ኪጐዓዙ ኢዮም። ከምኡ ድኣ 
ይኹን እምበር፡ ብፍላይ ከኣ ምስ ልምምድ ሃገራዊ ክንክን ጥዕና፡ ናይ 
29 ጥቅምቲ ብዝተተሓሓዘ፡ ገለ ናይ ሰራዊት ምንቅስቓስ ኪህሉ ኢዩ።  
ከምኡ እውን ብተወሳኺ፡ ኣብ መጠረሽታ ኽፋል ናይ ጥቅምቲን 
መጀመርታ ኽፋል ናይ ሕዳርን፡ ኣብ ክርስቲያንሱንድ ናይ ወተሃደራት 
ህላዌ ብብዝሒ ኪርኤ ኢዩ። ንስኻ ወተሃደራትን ናይ ወተሃደራት 
መካይን/ ድሩዓት መኻይን ነፈርትን ክትርኢ ኢኻ። ከምኡ እውን 
ብተወሳኺ፡ ኣብ እዋን ልምምድ ሃገራዊ ክንክን ጥዕና፡ ንስኻ ሓለዋ 
ወተሃደራዊ ኣሓዱ፡ ናይ መንገዲ ተፍትሽ ተቘጻጸርቲ ዚብሃሉ ክትዕዘብ 
ኢኻ። እቲ ብብዝሒ ናይ ሰራዊት ልምምድ  ዚግበረሉ ከባቢ ኣብ 
ቨስትባሰ-ክቨርንበርገትን ኣብ ከባቢ ኢንላንድስብሩዋ-ሲከሁሰት-
ስቱርሃውገንን ኪኸውን ኢዩ። ኣብ ቨስትባሰ ካብ መለማመዲ ከበድትን 
ፈኮስትን ብረት ገለ መዳፍዕን ጠያዪትን ኪትኮሱ ኢዮም።   

 
ንስኻ ብዛዕባ ልምምድ ትራይደንት ጃንክቸር ወይ ከኣ ሃገራዊ ልምምድ ክንክን 
ጥዕና፡ ገለ ሕቶታት ዘለዉኻ እንተ ኾይኖም፡ ምስ’ቲ  ኣብ ምምሕዳር 
ክሪስቲያንሱንድ ናይ ኣገልግሎት ማእከል ዝኾነ ትካል ርክብ ግበር። 
ኣድራሽኡ ቮገቫየን 4 (Vågeveien 4)፡ ተሌፎኑ ኸኣ 71574000 ኢዩ። 

 


