Samene – norsk bokmål

ชาวซาเม
ประชากรชาวซาเมมีประมาณ 60 000 ถึง 70 000 คน
ชาวซาเมทีอ่ าศัยอยู่ในประเทศสวีเดนมีประมาณ 17 000
คน ในประเทศฟิ นแลนด์ 7500 คน และประเทศรัฐเซีย
2000 คน ในประเทศนอร์เวย์ มีประมาณ 40 000 คน ชาว
ซาเมส่วนใหญ่อาศัยอยู่ทางตอนเหนือของเทือกเขา ซัลท์เฟย็ล
เลท(Saltfjellet) หรือในเมืองใหญ่ เช่น ออสโล

ชาวซาเมเป็ นคนพื ้นเมือง
ชาวซาเมเป็ นกลุ่มชนพืน้ เมืองทีอ่ าศัยอยู่ทางตอนเหนือของ

Reinkappkjøring. Foto: V. Belov, Shutterstock

ประเทศนอร์เวย์ ฟิ นแลนด์ สวีเดน และรัฐเซีย ชนพืน้ เมืองกลุ่ม

วันชาติซาเม

นี้อาศัยอยู่ในทีน่ ่ีมานาน ก่อนมีการกําหนดเขตแดนของประเทศ
ต่างๆ

วันชาติซาเมตรงกับวันที่ 6 กุมภาพันธ์ เป็ นวันชาติร่วมกันของ
ชาวซาเมจากประเทศนอร์เวย์ สวีเดน ฟิ นแลนด์ และรัฐเซีย วัน

ชนพืน้ เมืองโดยทัวไปมี
่ วฒ
ั นธรรมของเขาเอง ซึง่ ต่างจาก

ชาติจดั ขึน้ เพื่อเฉลิมฉลองระลึกถึงการประชุมแห่งชาติซาเม ทีไ่ ด้

วัฒนธรรมในประเทศทีเ่ ขาอาศัยอยู่ ทัวโลกมี
่
คนพืน้ เมือง

จัดขึน้ เป็ นครัง้ แรกเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1917 ที่ เมือง

มากมายหลายหลาก ตัวอย่างเช่น ชาวคัวร์เดอร์

ทรอนด์ไฮม วันนี้เป็ นวันทีช่ าวซาเมจากประเทศนอร์เวย์และจาก

(kurderne) เป็ นคนพืน้ เมืองในประเทศอิหร่าน อิรกั ซีเรีย

สวีเดนได้พบกันเป็ นครัง้ แรก และได้เข้าประชุมเรื่องการ

และตุรกี

ประสานงานร่วมกันในเรื่องต่างๆทีเ่ กีย่ วข้องกับชาวซาเม

การวิ่งแข่งขันกวางเรนเดียร์
การวิง่ แข่งขันกวางเรนเดียร์เป็ นทีน่ ิยมของกลุ่มคนทีม่ กี วางเรน
เดียร์ กีฬาบางอย่าง นักกีฬาต้องใส่สกีและผูกเชือกติดกับกวาง
เรนเดียร์ นอกจากนัน้ ยังมีการแข่งขันกีฬาอย่างอื่น ทีน่ ักกีฬานัง่
บนแคร่ซง่ึ ผูกแน่นติดด้านหลัง ให้กวางเรนเดียร์ลาก
กวางเรนเดียร์ตวั ทีว่ งิ่ เร็วสุดสามารถวิง่ ได้เร็วถึง 60 กิโลเมตร
ต่อชัวโมง
่
การแข่งขันชิงแชมป์ กีฬาเหล่านี้ จัดขึน้ ในระดับชาติและ
ระดับประเทศตอนเหนือ
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Samisk kvinne har pyntet seg og kjører snøskuter.
Kanskje hun skal feire nasjonaldagen? Foto: V.Belov,
Shutterstock
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วันชาติของชาวซาเมเป็ นวันประดับธงชาติอย่างเป็ นทางการของ
ประเทศนอร์เวย์ และพร้อมใจกันประดับธงชาตินอร์เวย์ และธง
ชาติซาเม ในวันนี้มกี ารเฉลิมฉลองตามทีต่ ่างๆ ในประเทศ
นอร์เวย์ ในเมืองทรุมเซอ มีการเฉลิมฉลองตลอดสัปดาห์ โดยจัด
กิจกรรมต่างๆ เช่นคอนเสิรต์ และการแข่งขันวิง่ กวางเรนเดียร์
เพลงชาติซาเมชื่อ Sámi soga lávlla ( ซามี ซอกา

ภาษาซาเม
ภาษาซาเมไม่ใช่ภาษาเดียว แต่เป็ นกลุ่มภาษาประกอบด้วย
ภาษาต่างๆสิบเอ็ดภาษา ภาษาซาเมเป็ นภาษาในตระกูล
เดียวกันกับภาษาฟิ นแลนด์ ภาษาเอสโตเนีย และภาษาฮังการี
ซาเมเหนือเป็ นกลุ่มภาษาทีใ่ ช้มากสุด ภาษาซาเมเหนือใช้พดู กัน
ทัง้ ในประเทศนอร์เวย์ สวีเดน และฟิ นแลนด์ ส่วนภาษาซาเมใต้

ลาฟลา) ซึง่ แปลว่าเพลงพืน้ เมืองชาวซาเม ในวันชาติชาวซาเม

เป็ นภาษาทีใ่ ช้น้อยทีส่ ุด ไม่ใช่ภาษาทีใ่ ช้ในชีวติ ประจําวันของ

จะกล่าวคําว่า «Lihku beivviin!» (ลิคคู ไบอิฟวิอนิ ) ซึง่

ครอบครัวหลายๆครอบครัว ภาษาลูเลซาเมใช้มากกว่าเพราะว่า

แปลว่า «สุขสันติวนั ชาติ»

เป็ นภาษาทีเ่ ด็กหลายๆคนได้เรียนรูท้ งั ้ ทีบ่ า้ นและทีโ่ รงเรียน

ธงชาติซาเม

Bures (ออกเสียงว่า บูเรส)แปลว่าสวัสดีในภาษาซาเมเหนือ

ธงชาติซาเมเป็ นธงชาติร่วมกันของซาเม ของประเทศนอร์เวย์
สวีเดน ฟิ นแลนด์ และรัฐเซีย

Det samiske flagget. Illustrasjon: The hornbill Studio,
Shutterstock

Lavvo (ลาฟ์ วูว) และ pulk (พูลค) รากคําเป็ นคําภาษาซา
เม ทีภ่ าษานอร์เวย์นํามาใช้

Lavvo. Foto: V. Belov, Shutterstock

รูปแบบของธงนัน้ ได้แรงบันดาลใจมาจากบทกวีพน้ื บ้านของ
ชาวซาเม และเปรียบเทียบให้เห็นว่าชาวซาเมเป็ นเสมือนบุตร
และธิดาของพระอาทิตย์ วงกลมในธงชาติเป็ นสัญลักษณ์ของ
ดวงอาทิตย์และดวงจันทร์
รัฐสภาซาเมเป็ นผูก้ ําหนดการประดับธงชาติของชาวซาเม วันที่
6 กุมภาพันธ์ เราพูด «Lihku beivviin!» ซึง่ หมายถึง
«สุขสันต์วนั ชาติ»
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