Samene – pashto

ﺳﺎﻣﯿﺎن
په نړی کی د ۶۰۰۰۰او  ۷۰۰۰۰تر مینځ سامیان شتون
لري .په سﻮیډن کﯥ تقریبا  ، ۱۷۰۰۰په ﻓﻨﻠﻨډ تقریبا ۷۵۰۰
سامیان اوسیږی او په روسﯿه کﯥ تقریبا  ۲۰۰۰سامیان
اوسیږی .په ناروې کﯥ شاوﺧﻮا  ۴۰۰۰۰سامیان اوسیږی.
ډیری یی د  Saltfjelletشمال ﺧواته او یا په لﻮیﻮ ښارونﻮ
کی لﮑه  Osloاوسﻠو کی اوسیږی.
سامﯿان بومي وګړي دي

 V. Belov, Shutterstockدغرڅه د ځغﻠولو لوبه .عﮑاس:

د سامیانو مﻠي ورځ
د ﻓبروري شپږمه د سامیانو مﻠي ورځ ده .د سامیانو مﻠي
ورځ په ناروې  ،سویډن  ،ﻓنﻠینډ او روسیه کﯥ په سمه
ورځ نمانځل کیږی .دغه ورځ د هغی غونډی په ویاړچی د
لومړي ځل لپاره د ﻓبروري په شپږمه ،کال  ۱۹۱۷په
 Trondheimتروندهایم کی دایره شوی وه ،لمانځل
کیږی .په همدی غونډې کی د ناروې او سویډن میشته
سامیانو د لومړي ځل لپاره سره ولیدل تر څو چﯥ د سامیانو
د ګډو موضوعاتو په هﮑﻠه په ګډه سره کار وکړی.

سامﯿان بومي وګړي دي .دا پدې مانا چﯥ سامیانو له ډیر
پﺧوا نه د ناروې  ،ﻓنﻠینډ  ،سویډن او روسیﯥ شمالي برﺧو
کﯥ ژوند کاوه .دوی حتی مخ کی له دی چی د دی هیوادونو
تر منځ سرحدونه وټاکل شی دلته میشته وو.
بومی یا اصﻠي وګړي اکثرا ځان ته ﺧپل کﻠتور لري نو په
کوم هیواد که چﯥ اوسیږي له نورو برﺧو څﺧه توپیر لري
.په نړۍ کﯥ ډیری بومي وګړي شتون لري .د مثال په
توګه :کردی ﺧﻠک چی په ایران  ،عراق  ،سوریه او ترکیه
کﯥ اوسیږی  ،بومي وګړي دي.

د غرڅه د ځغﻠولو لوبه
د غرڅه د ځغﻠولو لوبه د سامیانو تر مینځ چﯥ غرڅه لري
مشهوره سپورت دی .په ځینو سیالیو کﯥ  ،ورزش کونﮑي
په ﺧپﻠو پښو سﮑی لري او د غرڅه شاته په رسیو ځان
راکش کوي .په نورو سیالیو کﯥ  ،ورزشﮑار په یوه
کراچی کﯥ چﯥ د غرڅه ترشا تړلی ده ،ناست وی.
ترټولو ګړندی د غرڅه منډه  60کیﻠومتره په ساعت کﯥ ده.
د غرڅه د ځغﻠولو په لوبو کی هم د ناروې د اتﻠوالي لوبی
اوهم د شمالی اروپا د اتﻠوالي لوبی تر سره کیږې .

سامی میرمن چی په ښایسته جامو یی ځان سینګار کړی او د واوری یا
کینګل موټـَـرسېﮑل چﻠوي.ممﮑن مﻠي ورځ به لمانځي؟ عﮑاس :
V.Belov, Shutterstock
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Samene – pashto
د سامیانومﻠي ورځ په ناروې کﯥ رسمي د بیرغ د جګولو

سامی ژبه
سامی ژبه یوه ژبه نده  ،بﻠﮑه د یوولس مﺧتﻠفو ژبو څﺧه
جوړه شوی یوه مجموعه ده .سامی ژبه د ﻓنﻠنډ  ،استونیا او
هنګري ژبو له شاﺧی نه ده.

ورځ ده  ،او دا ورځ د ناروژې او سامی بیرغونو په
جګولو سره لمانځل کیږي.دا ورځ په ناروې کﯥ په
ډیریوځایونو کﯥ لمانځل کیږي .په ټرومسو کی  ،دوی ټوله
اونۍ د مﺧتﻠف ﻓعالیتونو لﮑه کنسرټونو او د غرڅه د ځغﻠولو

شمالي سامی ژبه د سامی ژبﯥ ترټولو لوی ګروپ دی.

لوبو سره لمانځي .د سامیانو مﻠی سرود Sámi soga

ناروې  ،سویډن او ﻓنﻠینډ سامیان په شمالي سامی ﺧبری

 ,lávllaدی  ،چﯥ معنی یﯥ د سامی ﺧﻠﮑو سندره ده.

کوی .سویﻠي سامی ژبه اوس مهال د ډیرو سامی کورنیو
ورځنی ژبه نه ده .دا د  lulesamiskلپاره یو څه ښه ده
 ،ځﮑه چﯥ ډیر ماشومان په کور او ښوونځي کﯥ لوله
سامی ژبه زده کوي.
 Buresچی (  )Boresتﻠفط کیږی په شمالي سامی ژبه
کی د سالم معنی ورکوی.

د سامی مﻠي ورځ کﯥ  ،موږ وایو " ."!Lihku beivviinدا
پدې مانا ده " ورځ مو مبارک شه !"

سامی بیرغ
د ناروې  ،سویډن  ،ﻓنﻠینډ او روسی ټول سامیان سره
ګډ مشترکه بیرغ لری.

 Lavvoاو  pulkسامي کﻠیمي دي چﯥ موږ یﯥ په
ناروژې کﯥ هم کاروو.

سامی بیرغ ـ تصویر The hornbill Studio, Shutterstock :

كیږ دۍ  .تصویرV. Belov, Shutterstock :

د بیرغ بڼه د سامیانو د ﻓولﮑﻠوری ادبیاتو نه الهام
شوی ،چی پﮑی سامیان د لمر زامن او لورګانﯥ په
توګه انځور شوي .په بیرغ کﯥ دایره د لمر او
سپوږمۍ سمبول ده.
د سامیانو پارلمان د سامی بیرغ د کارولو په اړه پریﮑړه
کوي .د ﻓبروري په شپږمه نیټه موږ وایو Lihku " ،
 "!beivviinپه دی معنی چی" :ورځ مو مبارک!"
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