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هفدهم ماه مه
روز میل نروژ
گییم که نروژ در هفدهم ماه مه سال  ۱۸۱۴قانون
هفدهم ماه مه روز میل نروژ است .این روز را به خاطر این جشن یم ر
ی
اسایس خودش را بدست آورد .پیش از سال  ۱۸۱۴نروژ به مدت بیش از  ۴۰۰سال بخش از کشور دانمارک بود .در آن
ی
قوانین بودند که در دانمارک تصویب
زمان پادشاه دانمارک باالترین مقام نروژ بود و مردم نروژ مکلف به رپیوی از
ری
قوانی خودشان را
یمشدند .در سال  ۱۸۱۴حوادث زیادی در اروپا رخداد و مردم نروژ آرزو داشتند که کشور خودشان را با
داشته باشند.
قانون اسایس در آیدسول ( )Eidsvollنوشته شد
ی
نوشی قانون اسایس نروژ در آیدسول گردهم آمدند .آنها از جاهای مختلف نروژ
در سال  ۱۸۱۴به تعداد  ۱۱۲نفر برای
آمده بودند .این گروه که متشکل از مردان بود بنام مجلس شورای میل نامیده شد و آنها در مدت شش هفته قانون
ر ی
کریستی فردریک امضا کرد ،و به این دلیل این
اسایس را نوشتند .در  ۱7ماه مه قانون اسایس به پایان رسید ،آن را شاه
روز بنام روز میل نروژ یاد یمگردد.

نقایس بنام آیدسول  )Eidsvold 1814( ۱۸۱۴یاد یمگردد و توسط اوسکار ویرگیالند ( )Oscar Wergelandی
این ی
نقایس گردیده است .منبع :وییکپیدیا

هفدهم ماه مه روز پرچم میل است
هفدهم ماه مه برای دانش آموزان مدارس و بیشی بزرگساالن یک روز تعطیل است .این یک روز رسیم پرچم میل
یمباشد ،به این ی
معن که بر فراز تمام ساختمانهای متعلق به ایالت یا شهرداری باید در این روز پرچم میل برافراشته گردد.
ر
اکی مردم عادی ر ی
نی در هفدهم ماه مه پرچم میل را در برون خانههای شان برافراشته یمدارند .پرچم نروژ در سال ۱۸۲۱
ساخته شده است .این پرچم دارای رنگهای آزادی است :قرمز ،سفید و یآب .صلیب نماد این است که نروژ باید یک
کشور مسییح باشد.
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قلعه نروژ ( .)Det norske slottetعکس :ج ک ون سکودرهایم ( )GK von Skodderheimاز Pixabay
 )Ottervikاز Pixabay

پرچم نروژ ،عکس :ویگار اوترویک ( Vegard

لباس جشن
در روز میل پوشیدن لباس های زیبا معمول است .بسیاری ر ی
نی لباسهای جشن (بوناد) یا لباسهای میل دیگر یم پوشند.
ی
در هفدهم ماه مه ،در مدارس ،پارکها یا مرکز شهر ر ی
سخی یابها و رویدادهای برگزار یمشود.
نی
راه ی
پیماب کودکان

والیگ ( )Dimitri Valbergموکب کودکان در اسلو مقابل قلعه ( .)Slottetآیا خانواده
فارغالتحصیالن مدرسه (روسهای قرمز و یآب) عکس :دیمییی ی
سلطنن را در بالکن یمبینید؟ عکس :وییکمیدیا ،مورتن یوهانسن ()Morten Johansen

نی نامیده یمشود .در رسارس کشور ،کودکان مدرسه در راه ی
هفدهم ماه مه روز کودک ر ی
پیماب اشیاک یمکنند ،پرچمها را به
ی
اهیاز یمآورند ،هورا فریاد یمزنند و آواز یمخوانند .گروههای موسیق ساز یمنوازند .در این روز ،شمار زیادی از مردم رسود
میل "بله ،ما این کشور را دوست داریم" را یمخوانند .ی
ستینه بیورنسن»
می این رسود میل توسط شاعر معروف «بیورن ر
( )Bjørnstjerne Bjørnsonدر سال  ۱۸59نوشته شده است .در سال  ،۱۸63پرس عموی او« ،ریكارد نوردراك»
( ،)Rikard Nordraakنغمهی این رسود میل را نوشت.
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جشن فارغ التحصییل
ی
گیند .ی
برخ از آنها  ۱3سال به مدرسه
دبیستان فارغ التحصیل یمگردند فراغت خویش را جشن یم ر
دانشآموزاب که از ر
رفته اند .این فارغ التحصیالن (روسها) لباس فارغ التحصییل به تن یمکنند .روی لباسهای آنها اغلب با خودکار نوک
ی
مهماب های زیادی براه یماندازند .بسیاری
نمدی به همدیگر درود و پیام یمنویسند .فارغ التحصیالن (روسها) در ماه مه
ی
از افراد اتومبیل یا اتوبوس مخصوص خود را دارند که با آن هر طرف رانندگ یم کنند و موسیق بلند را پخش یمکنند.
همچنی با معلمان خود ی
ر ی
شوخ یمکنند و صبح زود در روز هفدهم ماه مه آنها را بیدار یمکنند .در
بسیاری از آنها
ی
ی
بسیاری از نقاط فارغ التحصیالن (روسها) قطار خود راهپیماب نموده و به رقص ،آواز خواب و نمایشهای خنده دار
یمپردازند.
خانواده سلطنن
اسم پادشاه نروژ شاه هرالد و اسم ملکه ،ملکه سونیا است .پادشاه ،ملکه و بقیه خانواده سلطنن هر هفدهم ماه مه در
بالکن قلعه یم ایستند و برای موکب کودکان در اسلو دست تکان یمدهند.
قطار کودکان از خیابان اصیل اسلو که خیابان کارل یوهانس نام دارد حرکت یمکند .این قطار از برابر قلعه عبور یمکند و
ً
همه کودکان و معلمان برای خانواده سلطنن دست تکان یمدهند .خانواده سلطنن ر ی
نی متقابال دست تکان یمدهند .بیش
از صد مدرسه در راه ی
پیماب کودکان در اسلو یرسکت یمکنند.

خانواده سلطنن بسوی موکب کودکان در اسلو دست تکان یمدهند .از طرف چپ :شاهدخت اینگری الکساندرا ( )Ingrid Alexandraشهزاده سوره ماگنوس
( ،)Sverre Magnusشاهدخت مرته ماریت ( ،)kronprinsesse Mette Maritولیعهد سلطنت شهزاده هوکون ( ،)Haakonملکه سونیا ( )Sonjaو شاه
هارالد ()Harald
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