Samene – kurdisk sorani

ﺳﺎﻣﮫﮐﺎن

ڵ
و� ف
ﺗﺎی ﻧەرو� ــﺞ ،ﺳ��ﺪ ،ﻓﯿﻨﻼﻧﺪ و ڕووﺳ�ﺎن دەژ�ﻦ .ﮔە� ڕەﺳەن
ﺳﺎﻣەکﺎن ﮔەﻟ�� ڕەﺳەﻧﻦ ﮐە ﻟە
ﺟ�ﮕ��ﻮون .ﺋەﻣەش بەو ﻣﺎﻧﺎ�ە
ﻣەبەﺳﺖ ﻟەو ﺧەڵ�ﺎﻧە�ە ﮐە بە ڕەﭼەڵەک ﻟە ﮐﯚﻧەوە ﻟە ﻧﺎوﭼە�ەﮐﺪا
ی
ڵ
ن
ن
دروﺳتﺒﻮوی ﺳﻨﻮوری ﻧێﻮان و�ﺗﺎن ﻟەو ﻧﺎوﭼە�ەدا ﻧ�ﺸﺘەﺟێﺒﻮون .ﺳﺎﻣەکﺎن ﺷ��ی
د�ﺖ ﮐە ﭘ�ﺶ
ن
ێ
ش
ﻣ�ووی ﺗﺎﯾبەت بە ﺧ��ﺎن ﻫە�ە.
ﻧ�ﺸﺘەﺟێﺒﻮوی د�ﺎر�ﮑﺮاو ،زﻣﺎن ،ﮐﻮﻟﺘﻮر و ی

ژﻣﺎرەی ﺳﺎﻣەکﺎن ﻟە دوﻧ�ﺎدا ﻟە ﻧێﻮان ) ٦٠٠٠٠ﺷەﺳﺖ ﻫەزار( ﺗﺎ ) ٧٠٠٠٠ﺣەﻓﺘﺎ ﻫەزار( ﮐەﺳ�ﮏ
دەﺑ�ﺖ .ﻟەو ژﻣﺎرە�ە ﻧ��ﮑەی �١٧٠٠٠ﺎن ﻟە ﺳ��ﺪ ،ﻧ��ﮑەی � ٧٥٠٠ﺎن ﻟە ﻓﯿﻨﻼﻧﺪ و ﻧ��ﮑەی
ڵ
�٢٠٠٠ﺎن ﻟە ڕووﺳ�ﺎ دەژ�ﻦ .ڕ�ﮋەی زۆر�ﻨەی ﺳﺎﻣەکﺎن ﻟە و� تی ﻧەرو� ــﺞ دەژ�ﻦ ﮐە ژﻣﺎرە�ﺎن دەگﺎﺗە
ن
ﮔەورەکﺎی ﺑﯚ ﻧﻤﻮوﻧە وەک
 .٤٠٠٠٠زۆر�ﮏ ﻟەواﻧە ﻟە بﺎ�ﻮوری ﺳﺎﻟﺘﻔﯿ�ەل )� (Saltfjellﺎن ﻟە ﺷﺎرە
ﺋﯚﺳﻠﯚ دەژ�ﻦ.
ﭘ�ﺸ� ی ێ ێ
ﮐئ ﺋﺎﺳ�
ب�
ڕەﻧە /ﮔەوزەن
ێ
� �ەﮐەم ﺟﺎر دەگﺎﺗە
ﺋﺎﻣﺎﻧﺠەﮐە؟
یێ
ﺧ�اﺗ��ﻦ ﺋﺎﺳ� ڕەﻧە ﻟە
ﺳەﻋﺎﺗ�ﮑﺪا  ٦٠ﮐ�ﻠﯚﻣەﺗﺮ
دەﺑ��ﺖ.
ﭘ�ﺸ� ی ێ
ﮐەﻣی ﻫەم ﻟەﺳەر
ﮐی �ە ی
ب�
ت
ﺋﺎﺳئ ﻧەرو� ــﺞ و ﻫەم ﻟەﺳەر
ڵ
ت
ﺋﺎﺳئ و�ﺗﺎئن بﺎ�ﻮور�ﺶ
ﺋەﻧﺠﺎم دەدر�ﺖ.

ڕۆژی ﻧﯿﺸﺘﯿﻤﺎﻧﯿﯽ ﺳﺎﻣﮫﮐﺎن
ن
ن
ﻧ�ﺸت�ﻤﺎﻧی ﺳﺎﻣەکﺎﻧە .ڕۆژی ﻧ�ﺸت�ﻤﺎی ،ڕۆژی ﺳەرﺟەم ﺳﺎﻣەکﺎی ﻧەرو� ــﺞ،
ﻓێ��ﻮەر ڕۆژی
٦ی ب
ی
ف
�ەﮐەﻣنف
ﺳ��ﺪ ،ﻓﯿﻨﻼﻧﺪ و ڕووﺳ�ﺎ�ە .ﻫﯚکﺎری د�ﺎر�ﮑﺮدئ ﺋەم ڕۆژە دەﮔەڕ�ﺘەوە ﺑﯚﺋەوەی ﮐە
ی
ﻓێ��ﻮەری  ١٩١٧ﻟە ﺗﺮوﻧﺪﻫﺎ�ﻢ بەڕ�ﻮەﭼﻮو .ﻟەو ڕۆژەدا ﺑﯚ
ﮐ��ﻮوﻧەوەی
ﻧ�ﺸت�ﻤﺎﻧﯿی ﺳﺎﻣەکﺎن ﻟە ٦ی ب
ی
ن
ین
�ەﮐەﻣن ﺟﺎر ﺳﺎﻣەکﺎی ﻧەرو� ــﺞ و ﺳ��ﺪ ﮐ��ﻮوﻧەوە ﺑﯚ کﺎری ﻫﺎو�ەش ﺳەبﺎرەت بەو بﺎبەﺗﺎﻧەی
ﺗﺎﯾبەﺗﻦ بە ﺳﺎﻣەکﺎﻧەوە.
ن
اﻧی ﮔە� ﺳﺎم د�ﺖ.
�وودی ﻧ�ﺸت�ﻤﺎی ﺳﺎﻣەکﺎن ﻧﺎوی )(Sámi soga lávllaـەﮐە بە ﻣﺎﻧﺎی ﮔﯚر ی
ڵ
ڵ
ﻧەرو�� �ﺎن
ﻧ�ﺸت�ﻤﺎﻧئ ﺳﺎﻣەکﺎن ﻟە ﻧەرو� ــﺞ ڕۆژ�� ﺋﺎ�ی ﻓەرﻣﯿ�ە ،وە ﻟەو ڕۆژەدا بە ﺋﺎ�ی
ڕۆژی
ب
ی
ڵ
ێ
ئن
دەﮔ�در�ﺖ .ﻟە ﺷﺎری ﺗﺮوﻣﺴﯚ بە
ﺋﺎ�ی ﺳﺎﻣﯿ�ەوە یﭘ�ۆز دەﮐ��ﺖ .ﻟە ﮔەﻟ�ﮏ ﺷ�� ﻧەرو� ــﺞ ﺋﺎﻫەﻧﮓ
ی�
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ێ
ﺋﺎﻫەﻧگگ�ان بەردەوام دەﺑ�ﺖ ،ﮐە ﺗ�ﺎ�ﺪا ﮔەﻟ�ﮏ ﭼﺎﻻ� ﺟﯚراوﺟﯚری وەک
در�ﮋ یائ �ەک ﻫەﻓﺘە
ی�
ئن
ﺳﺎزدائن
ێ
ش
ێ
ﮐئ ﺋﺎﺳ� ڕەﻧە )ﮐە ﮔەوزە بﺎ�ﻮور�� پ ێ
ئ دەﮔﻮﺗ��ﺖ( ﺋەﻧﺠﺎم دەدر�ﺖ.
ی
ﭘ�ﺸ� ی
ﮐﯚ�ﺴ�ت و ب �
ﺋﺎ�ی ﺳﺎﻣﯽ
ﺳﺎﻣﮫﮐﺎﻧﯽ ﻧﮫروﯾﺞ ،ﺳوﯾد ،ﻓﯾﻧﻼﻧد و ڕووﺳﯾﺎ ﺧﺎوەﻧﯽ
ﯾﮫک ﺋﺎ�ی ھﺎوﺑﮫﺷن.
ڵ
ﻣﯚﺗ�ﭫ و ﭘ�ﮑﻬﺎﺗەکﺎئن ﺋﺎ��ە ﻟە ﺷ�ﻌﺮی ﻣ�ﻠ�
ن
ﺳﺎﻣەکﺎی وەک ﮐﻮڕ و
ﮔ�اون ،ﻫﺎوکﺎت
ﺳﺎﻣﯿ�ەوە وەر ی
ڵ
ﮐ� ﺧﯚر ﭘ�ﺸﺎن داوە .بﺎزﻧەی ﻧﺎو ﺋﺎ��ەش
پ
ﺳ�ﻤﺒﻮﻟ�ﮑە ﺑﯚ ﻣﺎﻧﮓ و ﺧﯚر.

) Buresﮐە بە ﺑﻮورەس ﮔﯚ دەﮐ��ﺖ(
ڵ
بە ﻣﺎﻧﺎی ﺳ�و د�ﺖ.
 Lavvo og pulkدوو ﻟەو وﺷە
ﺳﺎﻣﯿ�ﺎﻧەن ﮐە ﻟە ن
زﻣﺎی ﻧەرو�ﺠ�ﺪا
ن
دەﻫێ��ﻦ.
بەکﺎر

ڵ
پەر ن
ﻟەﻣﺎی ﺳﺎ� ﺑ��ﺎر ﻟەﺳەر بەکﺎرﻫێﻨﺎئن ﺋﺎ�ی ﺳﺎ�
دەدات.
زﻣﺎﻧﯽ ﺳﺎﻣﯽ
ن
زﻣﺎی ﺳﺎ� ﺗەﻧﻬﺎ �ەک زﻣﺎن ﻧی�ە ،بەڵ�ﻮو ﮔﺮوو��ﮏ زﻣﺎﻧە
زﻣﺎی ﺟ�ﺎواز ﭘ�ﮑﻬﺎﺗﻮوە .ن
ﮐە ﻟە �ﺎﻧﺰە ن
زﻣﺎی ﺳﺎ� ﻟەﮔەڵ
ت
ف
یێ ف
ﺧﺰﻣﺎ�ەئ
زﻣﺎﻧەکﺎئ ﻓﯿﻨﻼﻧﺪی ،ﺋ�ﺴت�� و ﻫەﻧگﺎری
ﺧ�اﻧە
ﻫە�ە.

"ﺳﺎ� بﺎ�ﻮوری" ﮔەورەﺗ��ﻦ ﮔﺮوو�ە ن
زﻣﺎی ﺳﺎﻣﯿ�ە.
ن ڵ
و� ن
یف
دەڵێن:
ﻓێ��ﻮەردا
ﺗﺎی ﻧەرو� ــﺞ و ﺳ��ﺪ و ﻓﯿﻨﻼﻧﺪ ﺳﺎ� بﺎ�ﻮوری
ﺳﺎﻣەکﺎی
ﻟە ڕۆژی ٦ی ب
نن
! Lihku beivviinﮐە بە ﻣﺎﻧﺎی" :ﺋەم
بەکﺎردەﻫێن" .ﺳﺎ� بﺎﺷﻮوری"ﻟە ﺳەردە� ﺋ�ﺴﺘﺎدا ﺗەواو
ﻻواز ﺑﻮوە ﭼﻮوﻧﮑە ﭼ�ﺪی زۆر�ﻚ ﻟە یێ ن
ڕۆژە یﭘ�ۆز��ﺖ" د�ﺖ.
ﺧ�اﻧەکﺎن ﻟە
ن
ن
ن
نن
ﻧﺎﻫێن .دۆ� زﻣﺎی "ﺳﺎ�
ﻗﺴەﮐﺮدی ڕۆژاﻧە�ﺎﻧﺪا بەکﺎری
ﻟﻮوﻟە" ﮐەﻣ�ﮏ ت
بﺎﺷ�ە ﭼﻮوﻧﮑە ڕ�ﮋە�ە� زۆر ﻟە ﻣﻨﺪاڵەکﺎن
ﻟە ﻣﺎڵەوە و ﻟە ﻗﻮﺗﺎبﺨﺎﻧە ێ
ﻓ�ی دەﺑﻦ.
ی

ﺋﺎﻓﺮەﺗ�ﮏ ﭘﯚﺷﺎ� ﺳﺎ� ﻧﺎ�او بە
"ﭘ�ﺴﮏ"ی ﻟەبەردا�ە .ژﻧەﮐە
ﻣﺎﺗﯚڕی ﺳەر بەﻓﺮ ﻟ�ﺪەﺧﻮڕ�ﺖ.

ﭘﯾﺎوێﮏ ﭘۆﺷﺎﮐﯽ ﺳﺎﻣﯽ ﻧﺎﺳراو ﺑﮫ "ﮐوﻓﺗﮫ"ی ﻟﮫﺑﮫرداﯾﮫ .ﺋﮫو ﭘﯾﺎوە
ﺋﺎﺳﮑێﮑﯽ ڕەﻧﮫ/ﮔﮫوزەﻧﯽ ﺑﺎﮐوورﯾﯽ ﺑﮫ ﺋﺎﻣرازی ﻻﺳۆ ﮔرﺗووە .ﻟﮫ
ﭘﺷﺗﮫوە "ﻻﭬۆ"ﯾﮫک دەﺑﯾﻧﯾن.

ﭘێ�وی ﻣﯾﻠﻠﯽ ﺳﺎﻣﯽ
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