سامیان
سامیان بومي خلک دي چې په ناروې ،سویډن ،فنلنډ او روسیه کې ژوند کوي .بومیان دیوې سیمې
اصلي خلکو ته ویل کېږي .دا په دې مانا ده چې دوی مخکې له دې نه چې د دولت سرحدونه تعین شي
په سیمه کې مېشته شوې دي .سامیان خپل د استوګنې ځای ،ژبه ،کلتور او تاریخ لري.
د سامیانو شمیر له  60000څخه تر  70000پورې رسېږی .په سویډن کې  17000سامیان ،په فنلنډ
کې شاوخوا  7500سامیان ،په روسیه کې  2000سامیان او په ناروې کې شاوخوا  40000سامیان
ژوند کوي .زیاتره سامیان د مالګې غر په شمال او یا په لویو ښارونو لکه اسلو کې ژوند کوي.
د غرڅو دو چرخه چلول
څوک لومړي هدف ته رسېږي؟
ترټولو چټک غرڅه په یو
ساعت  60کیلو متر منډې وهي!
دلته به د ناروې سیالیو او شمالی
سیالیو په الره اچول کیږي.

د سامیانو ملي ورځ
د سامیانو ملي ورځ د فبروري په  6نیټه دی .په ناروی ،سویډن ،فنلند او روسیه کې دسامیانو
ملي ورځ لمانځل کېږي دا یو عام ورځ دی .دا ورځ د سامیانو لومړی ملي شورا نښه ده چې د
فبروري په 6تاریخ په  1917کال په تروندهیم کې ترسره شوه .بیا وروسته د ناروې او سویډن
سامیان د لومړي ځل لپاره د سامیانو د مسلو و د یوځای کار کولو لپاره لیدنه وکړه.
د سامیانو ملي سرود سمي سوګا الوال نومېږي ،دا پدې معنا ده چې دا د سامیانو سندره ده.
په ناروې کې د سامیانو ملي ورځ د بیرغ خاص ورځ دی ،اودا ورځ د ناروې یا سامیانو بیرغ
سره نښه شوې او لمانځل کېږي .دا ورځ په ناروې کې په ډیرو ځایونو کې لمانځل کیږي .دا
ورځ په ترومسو کې په اونۍ کې یو لړ بیالبیلو فعالیتونو لکه کنسرت او بیا د غرڅو دوچرخه
چلولو سره لمانځل کېږي.
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د سامیانو بیرغ
د ناروی ،سویدن ،فنلنډ او روسیې سامیان یو
عام بیرغ لری.د سامیانو بیرغ بڼه د سامیانو
رښتینې ژوند سرګندوي ،چې سامیان د لمر
زامنې او لورګانې دي .په بیرغ کې دایره د
لمر او سپوږمۍ نښه ده.
د سامیانو پارلمان د سامیانو بیرغ په کارولو
پریکړه کوي.

بوورېس (بورېس تلفظ کېږي)
په شمالی سامي ژبه سالم معنی
لري.
الوو او پوولک سامی کلمې دي
چې موږ په ناروې کې کاروو.
د فبروري په شپږمه ،موږ وایو:

لیهکوو بیوویین! د دې معنا ده:
ورځ دې مبارک شه!

دا ښځه چې د پوستکي
جامې لري .دا د واورې
موټر(سکوتر) چلوي.

سامی ژبی
سامی یوه ژبه نه ده ،بلکې د ژبې یوه مجموعه ده چې د
یوولسو بیالبیلو ژبو څخه جوړه شوې ده .سامی ژبه د فنلنډ،
استونیا او هنگري بومي ژبه گڼل شوې ده.
شمالي سامی د سامیانو ترټولو لویه ژبه ده .سامیان په
ناروی ،سویډن او فینلند کې په شمالي سامی ژبه خبرې
کوي .سویلي سامی اوس مهال ترټولو یو کمزوری ژبه ده.
 ،ځکه چې دا ژبه د ډیرو کورنیو ورځني ژبه نه ده .خو
لولې سامی ژبه لږ ښه ده ،ځکه چې ډېر ماشومان په کور
او ښوونځي کې لولې سامی ژبه زده کوي.

هغه سړی چې سامی جاکت اغوستې دی .هغه د
رسۍ حلقې سره یو غرڅه نیولې ده .موږ په پس
منظر کې یوه خیمه وینو.
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