Samene - tamil
சாமர்
ேநார்ேவ, ��டன், �ன்லாந்�, ரஷ்யா நாட்�ல் வ�க்�ம் பழங் �� மக்கள் (ஆ�வா�கள் ) சாமர்
என அைழக்கப் ப��ன்றனர். அந்த இடத்�ல் �ேத�யமாக �தல் �தல் வாழ் ந்த மக்கள்
�ட்டமா�ம் . அதாவ�, ஒ� நாட்�ன்/ மாநில எல் ைலகள் நிர்ண�க்கப் ப�வதற் � /
வைரய�க்கப் பட �ன் அங் � வாழ் ந்த மக்கள் �ட்டமா�ம் . சாமர்கள் தங் க�க்� எனக்
��ப் �ட்ட வாழ் �டப் ப��, ெமா�,கலாச்சாரம் வாழ் க்ைக வரலா� என்பவற் ைறக்
ெகாண்டவர்கள் .
�ட்டத்தட்ட 60 000 இற் �ம் 70 000 இற் �ம் இைடப் பட்ட சாமர்கள் வாழ் �ன்றனர். ��டனில் ,
�மார் 17 000 சாமர்க�ம் , �ன்லாந்�ல் �மார் 7 500 சாமர்க�ம் , ரஷ்யா�ல் �மார் 2000
சாமர்க�ம் , ேநார்ேவ�ல் �மார் 40 000 சாமர்க�ம் வாழ் �ன்றனர். ெப�ம் பாலாேனார்
“சால் ட்மைலக்�” வடக்ேக�ம் ஏைனேயார் ஒஸ்ேலா ேபான்ற ெபரிய நகர்ப் ப��களி�ம்
வாழ் �ன்றனர்.
ெர�ன்ஓட்டப் ேபாட்�
யார் �தல் ெவற் �
அைடவ�?
அ�ேவகமாக ஓ�ம்
ெர�ன் (ஒ� வைக
மானினம் ) 60
�.�./மணி என்ற
ேவகத்�ல் ஓ�ம் !
ேநார்ேவ நாட்� �றத்த
�ர்ர ்க�க்கான
ேபாட்��ம்
வட��வ நாட்�
�றத்த �ர்ர ்க�க்கான
ேபாட்��ம்
நைடெப�ம் .

சாமர்களின் ��யர�த் �னம்
சாமர்களின் ��யர�த் �னம் மா� மாதம் 6ஆம் �க�. சாமர்களின் ��யர�த் �னம்
ேநார்ேவ, ��டன், �ன்லாந்� ரஷ்யா ஆ�ய நா�க�க்� ெபா�வான ஒ� நாளா�ம் .
இந்நாள் 1917ஆம் ஆண்� மா� மாதம் 6ஆம் �க� �ெராண்யத்�ல் �தல் �தலாக சாம
மக்களால் �ட்டப் பட்ட �ட்டத்�ன் நாைள நிைன� ��ம் �கமாகக்
ெகாண்டாடப் ப��ற�. அப் ெபா�� ேநார்ேவ�ல் இ�ந்�ம் ��டனில் இ�ந்�ம் சாமர்
�தன் �தலாக தம� ெபா��டயங் க�க்காக �ட்டங் கைளக் ��னர்.
சாமரின் ேத�ய �தம் ச� ேசாகா லாவ் லா. இ� சாமரின் ேத�ய �ரா�யப் பாடல்
சாமரின் ��யர�த் �னம் ேநார்ேவ�ல் உத்�ேயாக�ர்வமான ெகா�ேயற் �த் �னமாக
உள் ள�. அதனால் அன்� ேநார்ேவ அல் ல� சாமரின் ேத�யக்ெகா� ஏற் றப்பட்�
��யர�த்�னமாகக் ெகாண்டாடப் ப��ற�. இந்த நாள் , ேநார்ேவ நாட்�ல் பல
ப��களில் ெகாண்டாடப் ப��ற�. �ெராம் ேசா�ல் ஒ� �ழைமக்�க் ெகாண்டாட்டம்
நைடெப�ம் . ெகாண்டாட்டத்�ல் பல் ேவ� நிகழ் ச�
் கள் இடம் ெப�ம் . உதாரணமாக
இைசநிகழ் ச�
் கள் , ெர�னின்-ஓட்டப் பந்தயம் ேபான்ற நிகழ் �கள் இடம் ெப�ம் .
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Samene - tamil
சா�யக்ெகா�
ேநார்ேவ, ��டன், �ன்லாந்�, ரஷ்யா ஆ�ய
நா�களில் வா�ம் சகல சாமர்களின் ெபா�வான
ேத�யக் ெகா�யா�ம் .
நாட்�ப் �ற க�ஞர்களால் உ�வாக்கப் பட்ட
சாமரின் ேத�யக் ெகா�யான�, சாமர்கள்
�ரியனின் மகன்களாக�ம் மகள் களாக�ம்
�த்தரிக்கப் ப��ன்றர். ெகா��ல் உள் ள வட்டம்
�ரியைன�ம் சந்�ரைன�ம் ��க்�ன்ற�.
சாமரின் பாரா�மன்றம் தான் சா�ய ேத�யக்
ெகா��ன் பாவைனையத் �ர்மானிக்�ன்ற�.
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சா�ய ெமா�
சா�ய ெமா� ஒ� ெமா� அல் ல. அ� ப�ேனா�
ேவ�பட்ட ெமா�களால் ஆன ஒ� ெமா�க் �ட்டம் .
சா�ய ெமா�யான� �ன்ஸ்க், எஸ்ரிஸ்க்,
உங் ஹான்ஸ் ஆ�ய ெமா�க�டன் ெதாடர்�ைடய�.
அ� ��ய சா�ய ெமா� ேப�ம் மக்கள்
ெதாைகையக் ெகாண்டவர்கள் வடசா�யர்கேள.
ேநார்ேவ, ��டன், �ன்லாந்� ஆ�ய நா�களில்
வா�ம் சா�யர்கள் வடசா�ய ெமா� ேப�பவர்கள் .
இன்� பல ��ம் பங் களில் ெதன்சா�ய ெமா�
நாளாந்த ெமா�யாக இல் லாததால் , தற் ேபா�
ெதன்சா�ய வ��ழந்�ள் ள�. �ேலசா�ய
ெமா�ையச் ��வர்கள் �ட்��ம் பள் ளி��ம் கற் �க்
ெகாள் வதால் இன்�ம் அ� பாவைன�ல்
இ�க்�ன்ற�.
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«ஸ்கல் லர்»

�ெரஸ் (ெபாெரஸ் உச்சரிக்கப் ப��ற�) என் ப� வட
சா�ய ெமா��ல் வணக்கம் .
நாம் ேநார்ேவஜ ெமா��ல் லேவா ,
�ல் க் என் ற சா�யவார்த்ைதகைளப்
பயன் ப�த்��ன் ேறாம் .
நாங் கள் ெபப் ரவரி 6 ஆம் �க�
� �� ெபய் � � ன் ! என் �
ெசால் �ேறாம் .
அதாவ�: �றந்த நாள் வாழ் த்�க்கள் !

ஒ�வர் சாமரின் �ளிர் உைட
அணிந்�ள் ளார். அவர் லாஸ்ேஸா
��க்�ப் ேபாட்� ஒ� ெர�ைனப்
��த்�ள் ளார். �ன் னால் நாம் ஒ�
«லாவ் ேவா»ைவக் காண்�ன் ேறாம் .

ெபண் «ெபஸ்» என் �ம் உைட
அணிந்�ள் ளார். அவர் ஒ�
பனி �ைச�ந்ைத
இயக்��ன் றார்.

அைனத்� �ைகப் படங் க�ம் «சட்டர்ஸ்ெராக்�ல் » இ�ந்� எ�க்கப் பட்ட�.
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