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سامەکان 
 ٧٠٠٠٠تا  ٦٠٠٠٠ وانێ ن  ە ل ادای دون  ە ل  کانەسام  ەیژمار

   د،ی سو ە ل ١٧٠٠٠ ەیکی نز ەیەژمار وە . لتێ ب ەد  کێ سەک

  ای ووسڕ ە ل ٢٠٠٠ ەیکی و نز نالندی ف ە ل ٧٥٠٠ ەیکی نز

  . نی ژەد جی روەن  یت اڵو   ەسام ل  ٤٠٠٠٠نزیکەی . نی ژەد

  ەل  انی  (Saltfjell) ل ییەسالتف ی باکوور ەل  ەوان ەل  کێ رۆز

 .نی ژەد ۆ سلۆئ  ک ە و ە نموون  ۆ ب  یکان ەورەگ  ەشار

 سامەکان گەلێکی ڕەسەنن
  د،ی سو ج،ی روەن  یتان اڵو  ە ل ە ک ننەس ڕە ی کێ لەگ کانەسام

  وە ل ست ەب ەم  نەسڕە  ی لە. گنی ژەد انی ووسڕو  نالندی ف

  کدا ەیەناوچ ەل  ەوە ن ۆک ە ل ک ەڵەچ ڕە ە ب  ە ک ەیە کان ەڵخ

  یدروستبوون  ش ێ پ  ەک  تێ د یەمانا وە ب  ش ەم ە. ئ ربوونی گێ ج

  .بوونێ جەشت ی ن  داەیە ناوچ  و ەل  تاناڵو وانێ ن  ی سنوور

زۆرجار خەڵکی ڕەسەن خاوەن کولتوری خۆیانن کە  

جیاوازە لە کولتوری خەڵکانی تری ئەو واڵتەی تێایدا  

کوردەکانی  وەک دەژین. لە جیهاندا زۆر گەلی ڕەسەن هەن. 

 ئێران، عیراق، سوریا و تورکیان، گەلێکی ڕەسەنن

 گەوزەن/ڕەنە ئاسکی پێشبڕکێێ
ەی کە ئاسکی  الی ئەو سامان   گەوزەن/ڕەنە ئاسکی پێشبڕکێێ

لە  وەرزشەوانەکە بەناوبانگە.  وەرزشێکیڕەنەیان هەیە 

هەندێک لە پێشبڕکێکاندا سکای سەر بەفر لە پێی دەبەستێت  

و بە پەت و گوریس بە ئاسکی ڕەنەکەوە دەبەسترێتەوە. لە  

خلیسکەیەک  هەندێک پێشبڕکێی تردا وەرزشەوانەکە لەسەر 

 تەوە. دادەنیشێت کە بە ئاسکێکی ڕەنەوە بەستراوە

 .دەبڕێت  کیلۆمەتر ٦٠ سەعاتێکدا لە  ڕەنە ئاسکی خێراترین

  ئاستی لەسەر  و نەرویج ئاستی لەسەر  یەکەمیی پێشبڕکێی

 .دەدرێت ئەنجام باکووریش  واڵتانی

 

    V. Belov, Shutterstock  پێشبڕکێی ئاسکی ڕەنە/گەوزەن. وێنە

 ڕۆژی نیشتیمانیی سامەکان
  ی ژڕۆ  ، کە ەکان ەسام ییمان ی شت ی ن  یژ ڕۆ ر ەوی برێ ف ی٦

و   نالندی ف د،ی سو ج،ی روە ن  یکان ەسام  مەرج ەس یی مان ی شت ی ن 

  ە وەت ەڕێ گ ەد ە ژڕۆ مە ئ  یکردن ی اری د یکار ۆ. هیە ای ووسڕ

  ە ل کانەسام ییمان ی شت ی ن   ەی وە بوون ۆک نی مەک یە ە ک ەی وەئ ۆب 

  و ە. ل چوو ە وەڕێ ب  می تروندها ە ل ١٩١٧ یر ەوی برێ ف ی٦

  یکار  ۆب  د ی و سو جی روەن   یکان ەجار سام  نی مەک یە ۆب  دا ەژڕۆ

  ە وەکان ەسام  ەب  تنەب ی تا ەیتان ەباب  و ەب  ت ەبارەس  ش ەهاوب 

  .کۆبوونەوە 

 

.  لێدەخوڕێت  بەفر سەر ماتۆڕی خۆی ڕازاندۆتەوە و سامی یئافرەتێک
 ,V.Belov لەوانەیە ئاهەنگی ڕۆژی نیشتیمانیی بگێڕێت. وێنە:

Shutterstock 



Samene – kurdisk sorani 

2 Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring  Tema morsmål – morsmal.no 
 

  ئااڵی  ڕۆژێکی نەرویج لە سامەکان نیشتیمانیی ڕۆژی 

  پیرۆز  سامییەوە  ئااڵی و  نەرویجی ئااڵی  بە  و  فەرمییە،

  لە . دەگێڕدرێت  ئاهەنگ نەرویج  شوێنی گەلێک  لە . دەکرێت

  کە  ، دەگێردرێت ئاهەنگ هەفتە یەک  درێژایی بە ترومسۆ

  کۆنسێرت سازدانی وەک جۆراوجۆری  چاالکی  گەلێک تیایدا

  ئەنجام( باکووری  گەوزەنی ) ڕەنە  ئاسکی پێشبڕکێی و

 Sámi soga) ناوی سامەکان ینیشتیمانی  سروودی  ت.دەدرێ 

lávlla) دێت  سام گەلی گۆرانیی مانای  بە ـەکە. 

  بە کە "!Lihku beivviin " :دەڵێین ڕۆژی نیشتیمانیدا لە

  .دێت !" بێت پیرۆز  ڕۆژە ئەم " مانای

 ئااڵی سامەکان
  یەک خاوەنی ڕووسیا و فینالند  سوید، نەرویج، سامەکانی

  .هاوبەشن ئااڵی

 

 ,The hornbill Studioئااڵی سامەکان. نەخشاندنی لەالیەن:
Shutterstock 

  سامییەوە  میللی شیعری لە  ئااڵکە پێکهاتەکانی و  مۆتیڤ

  خۆر کچی  و  کوڕ وەک سامەکانی هاوکات  وەرگیراون،

  و  مانگ بۆ سیمبولێکە ئااڵکەش  ناو بازنەی . داوە پیشان

 .خۆر

  سامی ئااڵی بەکارهێنانی لەسەر بڕیار سامی  پەرلەمانی

" کە  !Lihku beivviin دەڵێین: "  ی فێبریوەردا ٦. لە دەدات

  بە مانای "ئەم ڕۆژە پیرۆز بێت!" دێت.

 

 زمانی نەرویجی
  لە  کە  زمانە  ێکگروپ  بەڵکوو نییە، زمان  یەک سامی زمانی

  خێزانە  لەگەڵ سامی زمانی. پێکهاتووە جیاواز زمانی یانزە

 .هەیە خزمایەتی  هەنگاری و ئێستیکی فینالندی، زمانەکانی

.  سامییە زمانیی گرووپ  گەورەترین" باکووری سامی"

  باکووری  سامی  فینالند و  سوید و  نەرویج واڵتانی سامەکانی

  تەواو ئێستادا سەردەمی   لە "باشووری سامی . "بەکاردەهێنن

     لە  خێزانەکان  لە  زۆریك چیدی  چوونکە  بووە الواز

  سامی"  زمانی دۆخی . ناهێنن بەکاری  ڕۆژانەیاندا قسەکردنی

  منداڵەکان لە  زۆر ڕێژەیەکی چوونکە  باشترە  کەمێک" لوولە 

    ن.دەب  فێری قوتابخانە لە  و  ماڵەوە  لە

Bures  ( دەکرێت گۆ بوورەس بە کە )زمانی سامیی    بە

 .دێت چۆنی/ساڵو  مانای باکووری بە 

Lavvo og pulk  دا نەرویجی زمانی  لە کە  سامین وشە  

 .یندەهێن  یانبەکار

 

 V. Belov, Shutterstock الڤۆ. وێنە: 

 


	سامەکان گەلێکی ڕەسەنن
	پێشبڕکێێ ئاسکی ڕەنە/گەوزەن
	ڕۆژی نیشتیمانیی سامەکان
	ئاڵای سامەکان
	زمانی نەرویجی

