
 

 ما و جھان 
 

 ینر ھام ھی ماه مارچ بھ موز18بروز .افتیریوسکوال تدوی شھر ی دستیم ھنر ھای ما و جھان در  موز تحت عنوانیمحفل
ده شده و در انتظار یز ھا چیم. در آنجادر صالون بزرگ جشن بر پا بود .م یوم باال رفتم از  راه پلھ ھا بھ طبقھ دی رفتیدست
ن ی بزرگساالن ، جوانان ، معلمان وشاگردان،اطفال ھمراه باوالدن بشمولی ھا و مھاجریفنلند. می مھمانان بودیف آوریتشر

.امدند صالون آھستھ آھستھ پر شدیرو صالون داخل مشان از راه               
  برنامھ  را Riita Koskela    بھ یرانیکھ توسط خانم ا لون  ی ویبا ی زیبعد از آن بھ  پارچھ ھا .تاکوسکال افتتاح نمودیر

. می نواختھ شد گوش دادا یاسم  رو   
  مردانھ و زنانھ ی ملیبای  زیآنھالباس ھا.  از کشور ھا اشتراک کرده بودند یندگان تعدادیش لباس نمایدر بخش نما

ش یھ را بھ نمای ترکی و کردستانینی، چ)ھان و مون ( یی ،برمایلندی ،تای افغانی ملیلباس ھا. رنگارنگ  بھ تن داشتند
. گذاشتند   

.زدند یکردند وکف می تماشا مور طبقھ دومان از بالکن دورادیم صورت گرفت و تماشا چیاس در طبقھ اول موزش لبینما  
 انواع ضمنأ. وه رفتند ی ، قھوه و آب میدن  چای نوشیانان برامبعد از آن مھ.  ھا بودی مملو از خوش و جالبیلیحظھ خل

بعد از آن اطفال .ده شده بودیز ھا چی می مھمانان بروی برایاریزجھت پذ ی خشک افغانستان نیوه ھای وشکالت و میرنیش  
.داموزنیگربی دی اسم شان رابھ زبان ھا مانندیکلمھ ا  نشان دادند تا نوشتنی عالقھ مندی فنلند  

  خود را بھ زبانی اسماآنھا.  داد ی آموزش می شان بھ زبان دری نوشتن اسماین حساس اطفال را برایمحراب  الد 
.ز نوشتندی نیی و برماینی چیھا   

  نمودهیوسکوال سازماندھی   از آموزشگاه بزرگساالنی تحت آ موزش وABCتا کوسکال و گروپ ین جشن را ریا
ھ خوب بطرف یافت وما باروحی شب خاتمھ 9جشن ساعت  .اد گاراز ما گرفتی ینن  چند قطعھ عکس براینوالیو کایریوپ

.میخانھ حرکت کرد   
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