17. mai – norsk bm
 ۱۷می
روز ملی ناروی
 ۱۷می روز ملی ناروی است .این روزبه خاطر برگزار می گردد چون ناروی قانون اساسی خود را در۱۷می سال
۱۸۱۴ساخت.
قبل از  ۱۸۱۴ناروی بیشتر از ۴۰۰سال بخشی ازکشور دانمارک بود.قدرت بلند پایه در ناروی پادشاه دانمارک بود ونارویجی
ها قوانین را که در دانمارک به تصویب می رسید باید تعقیب میکردند .اتفاقات زیاد در اروپا در سال ۱۸۱۴رخ داد و نارویژی
ها هم آرزو داشتند تا کشوروقوانین خود را داشته باشند.

قانون اساسی دراید سوال نوشته شد.
در سال ۱۸۱۴بودکه  ۱۱۲مرد باهم جمع شدند تا قانون اساسی ناروی را بنویسند .آنها از مناطق مختلف ناروی آمده بودند که به
نام گروپ تجمع دولتی یاد میشدندودرظرف شش هفته قانون اساسی را نوشتند ودر ۱۷می قانون اساسی تکمیل شد و توسط
شاه فردریک کریستیان Fredrik Kristianiaبه امضا رسید .وهمین سبب  ۱۷می روزملی ناروی نامیده میشود.

.. Kilde: Wikipediaاسم نقاشی اید سوال  ۱۸۱۴است توسط اسکار ویگرالند نقاشی شده است
 ۱۷میروز پرچم است.
۱۷میروزرخصتی برای شاگردان مکاتب واکثریت مردم میباشد .واین روزیک روز رسمی برافشاندن بیرق میباشد .به این
معنی که تمام تعمیرات که مربوط به دولت و کمون میباشند باید دراین روز پرچم را بلند یا بر افشانند.و بسیار از مراجع
شخصی نیز پرچم را در ۱۷می بلند می نمایند .پرچم ناروی در سال  ۱۸۲۱ساخته شده که در بر گیرنده رنگهای آزادی سرخ،
سفید،آبی میباشد .صلیب سمبول و یا نشان دهنده عیسوی بودن کشور ناروی خواهد بود.
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. Foto: GK von Skodderheim Pixabayقصرناروی

, Foto: Vegard Ottervik på Pixabayپرچم ناروی

لباس های جشن
در روزجشن ملی بسیار معمول است که مردم بهترین لباس خود را به تن میکنند واکثریت بونات Bunadیا دیگر لباس های ملی
خود را می پوشند.
در  ۱۷می همچنان محافل برگزاری و بیانات در مکاتب  ،پارک ها ویا در مرکز شهر بر پا میشود .

مارش اطفال در مقابل قصر در اسلو .ای شما فامیل شاهی را در برنده قصر مشاهده می نمایید؟
روس های آبی و روس های سرخ
Foto: Dimitri

Foto: Wikimedia, Morten Johnsen
Valberg, Flickr

مارش اطفال
 ۱۷می به نام روزکودکاننیزیادمیشود .شاگردان مکتب در تمام جا های کشور به مارش می روند.آنها بیرق ها را شور می دهند
وهوراه می گویند وآواز میخوانند و ارکسترها موسیقی می نوازند.در این روز اکثریت سرود ملی را میخوانند«بلی ما دوست
داریم این وطن را » شاعر معروف بیورن ستیرنا بیرونسون Bjørnstjerne Bjørnsonدر سال  ۱۸۵۹شعر سرود ملی را
نوشته است.ودر سال  ۱۸۶۳پسر کاکای وی ریکارد نوردروک Rikard Nordraakمیلودی سرود ملی را نوشت.
جشن روس ها
روس ها اختتام مکتب عالی را جشن می گیرند.بعضی از آنها سیزده سال مکتب رفته اند.روس ها لباس های سرخ به تن دارند
ودر لباس های خود به هم دیگر با توش پیام مینویسند .ودر ماه می آنها جشن های مختلف دارند.اکثریت آنها از خود موتر و
سرویس های دارند که با آنها با موسیقی بلند در اطراف شهر در حرکت استند .اکثریت با معلمین خود شوخی میکنند وآنها را
صبح وقت در  ۱۷می از خواب بیدار میکند .در اکثر جاها روس ها همه یکجا به مارش رفته ومیرقصند ومیخوانند ،وحرکات
مسخره در میاورند.
فامیل شاهی
کانگ هرالت Kong Haraldپادشاه و ملکه سونیا Dronning Sonjaملکه ناروی میباشد.در هر سال روز ۱۷می پادشاه ،
ملکه وبقیه اعضای فامیل شاهی در برنده قصر ایستاده میشوند.ودست می شورانند برای مارش کودکان در اسلو.
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راهیپیمای اطفال درباالی سرک اصلی اسلو که به نام کارل یوهانس کاتا  Karl Johans gateیاد میشود صورت می
گیرد.مارش از مقابل قصر عبور میکند وتمام اطفال معلمین به سمت فامیل شاهی دست می شورانند.و فامیل شاهی دوباره با
شوراندن دست جواب شان را میدهند .در اسلو اضافه تر از صد مکتب در راهپیمای اشتراک می ورزند.

.

امیل شاهی در اوسلو در حال دست شوراندن برای راهپیمایی اطفال  .از چپ شاه دخت انگری الکساندرا  ،شاهزاده سوره
.مگنوس  ،میتا ماریت خانم شاهزاده هاکن ،شاهزاده هاکن  ،ملکه سونیا و شاه هارالد
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