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சாமர்
சாமர ்எனும் இனத்தவர ்கிட்டத்தட்ட 

60000 முதல் 70000 வரர உள்ளனர.் 

ஸ்வீடனில் சுமார ்17000 சாமரும் 

பின்லாந்தில் சுமார ்7500 சாமரும்  

ரஷ்யாவில் கிட்டத்தட்ட 2000 

சாமரும்  வசிக்கின்றனர.் 

நநாரந்வயில் சுமார ்40000 சாம 

இனதத்வர ்வாழ்கின்றனர.் 

பெரும்ொலானவரக்ள் 

வடக்நகயுள்ள  சால்ட்பியல் எனும் 

இடத்திலும் மற்றும் ஒஸ்நலா 

நொன்ற பெரிய நகரங்களில் 

வாழ்கின்றனர.் 

 ெழங்குடி மக்கள் சாமர ்

ெழங்குடி மக்கள் சாமர ். இதன் 

கருத்து என்னபவன்றால் இந்தெ் 

ெழங்குடி மக்கள் நநாரந்வயிலுள்ள  

வடக்குெ் ெகுதிகளான  நநாரந்வ 

பின்லாந்து சுவீடன் மற்றும் 

ரஷ்யாவிலும்  மிக நீண்ட காலம் 

வாழ்ந்தாரக்ள். நாடுகளுக்கு 

இரடநய எல்ரலகள் 

அரமக்கெ்ெடுவதற்கு முன்நெ 

அவரக்ள் அங்கு வாழ்ந்தனர.் 

 பூரவ்ீக மக்கள் பெரும்ொலும் 

தங்களுக்பகன   கலாசச்ாரதர்தெ் 

பின்ெற்றுகின்றனர.் அக் 

கலாசச்ாரமானது அவரக்ள் வாழும் 

நாட்டின் மற்ற ெகுதிகளிலிருந்து 

நவறுெட்டது. உலகில் ெல ெழங்குடி 

மக்கள் உள்ளனர.்  உதாரணமாக 

குருடிரத்ான் ஈரான் ஈராக் சிரியா 

மற்றும் துருக்கி நொன்ற நாடுகளில் 

வாழ்கின்றனர.் 

 

மரர ஓட்டெ் ெந்தயம் 

மரர ஓட்டெ் ெந்தயம் என்ெது சாமர ்

இனதத்வரிரடநய  மரரகரள 

ரவத்திருெ்ெவரக்ளுக் 

கிரடயிலான மிகவும் பிரெலமான 

விரளயாட்டாகும். சில 

நொட்டிகளில் விரளயாட்டு வீரர ்

தனது கால்களில் ெனிசச்றுக்கும் 

காலணி நொட்டுக் பகாண்டு  

மரரரயக் கயிறுகளில் பிரணத்து 

ஓடுவர.் சில விரளயாட்டு வீரரக்ள்  

மரரயில்  பின்நன  வண்டில்  நொல 

கட்டி அதன் நமல் அமரந்்து 

ஓட்டுவர.் 

விரரவாக ஓடக்கூடிய மரரயானது  

மணிக்கு  60 கிநலாமீட்டர ்

நவகத்தில் ஓடுகிறது. 
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மரர ஓட்டெ் நொட்டியில் சிறந்த 

வீரரக்ரள நதரந்்பதடுக்கும் 

நொட்டியானது  நநாரந்வ 

ரீதியாகவும்  வடதுருவ நாடுகளுக்கு 

இரடயிநலயும் ஏற்ொடு 

பசய்யெ்ெடுகின்றது. 

 

 

Reinkappkjøring. Foto: V. Belov, Shutterstock 

சாமரின் நதசிய தினம்  

சாமரின் நதசிய தினம் பிெ்ரவரி 6 ந் 

திகதியாகும். நநாரந்வ ,சுவீடன், 

பின்லாந்து  ரஷ்யாவில் உள்ள 

அரனத்து சாமருக்கும்  இத ்நதசிய 

தினம் பொதுவானதாகும். 

இந்நாளானது  6 பிெ்ரவரி 1917 அன்று 

முதன் முரறயாக துரண்ரகயம் 

என்ற இடத்தில் நரடபெற்றரத 

முன்னிட்டு பகாண்டாடுெ்ெடுகிறது. 

அத்நதாடு நநாரந்வ மற்றும் 

சுவீடனிலுள்ள சாமர ்ஒன்றாக 

இரணந்து தமது பொவான 

நரடமுரறகரளெ் ெற்றிக் 

கலந்துரரயாடினர.் 

 

 

Samisk kvinne har pyntet seg og kjører snøskuter. 
Kanskje hun skal feire nasjonaldagen? Foto: V.Belov, 
Shutterstock 

சாமருரடய நதசிய தினம் 

நநாரந்வயில் அதிகாரெ்பூரவ்மாகக்  

பகாடிநயற்றிக் 

பகாண்டாடெ்ெடுவதுடன்  

நநாரந்வயின் நதசியக் பகாடியுடன்  

சாமருரடய  பகாடியும்  ஏற்றிக்  

பகாண்டாடெ்ெடுகிறது. இந்த நாள் 

நநாரந்வயில் ெல இடங்களில் 

பகாண்டாடெ்ெடுகிறது. துரம்நசா 

எனும் இடத்தில்  சாமரக்ள் ஒரு 

வாரம் முழுவதும் ெலவிதமான 

கரல நிகழ்வுகளுடன்  மரர ஓட்டெ்  

ெந்தயங்களும் நடாத்தவர.்  

சாமருரடய  நதசிய கீதம் “ சாமி 

நசாகா லாவ்லா” இதனுரடய 

கருத்து  சாம மக்களின் ொடல் 

 சாமருரடய நதசிய நாளில் 

வாழ்த்துக் கூறுவதற்காக  "லிஹ்கு 
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பெவ்வின்!"  எனக் கூறுவர.் இதன் 

பொருள் "நாள் வாழ்த்துக்கள்!" 

சாமருரடய பகாடி 

சாமருரடய பகாடியானது  

நநாரந்வ சுவீடன் பின்லாந்து 

மற்றும் ரஷ்யாவில் வசிக்கும் 

அரனத்து சாமருக்கும் 

பொதுவானது. 

 

Det samiske flagget. Illustrasjon: The hornbill Studio, 
Shutterstock 

பகாடியில் குறிக்கெ்ெட்டிருக்கும்  

சின்னமானது சாமருரடய 

நாட்டுெ்புறக் கவிரதகளிலிருந்து 

தருவிக்கெ்ெட்டது. அத்துடன்  சாம 

இனதத்வர ்தம்ரம சூரியனின் 

மகன்களாகவும்  மகள்களாகவும் 

சித்தரிக்கின்றனர.்பகாடியில் 

உள்ள வட்டம் சூரியரனயும் 

சந்திரரனயும் குறிக்கிறது. 

 சாமர ்பகாடிரயெ் 

ெயன்ெடுத்துவது குறித்து 

சாமருரடய  ொராளுமன்றநம 

முடிவு பசய்கிறது. பிெ்ரவரி 6 அன்று 

நாங்கள் பசால்கிநறாம்: "லிஹ்கு 

பெய்வின்!" இதன் பொருள்: " இனிய 

நாள் வாழ்த்துக்கள்!" 

சாம பமாழிகள் 

சாமபமாழி என்ெது ஒரு தனி 

பமாழி அல்ல ெதிபனாரு 

பவவ்நவறு பமாழிகரளக் பகாண்ட 

ஒரு கூட்டு பமாழியாகும். சாம 

பமாழியானது பின்லாந்து பமாழி  

எஸ்நடானியன் பமாழி  மற்றும் 

ஹங்நகரிய பமாழியுடன்  

பதாடரப்ுரடயது. 

 வடதுருவெ் ெகுதியில் 

வசிெ்ெவரக்நள பெரும் 

சாமபமாழிக் குடும்ெத்ரதச ்

நசரந்்தவரக்ள். நநாரந்வ சுவீடன் 

மற்றும் பின்லாந்து ஆகிய 

நாடுகளில் வசிெ்ெவரக்ள்  

வடசாமிய பமாழிரயெ்  

ெயன்ெடுத்துகிறாரக்ள். பதன் 

சாமபமாழியானது  இன்று ெல 

குடும்ெங்களில் அன்றாட 

பமாழியாக 

ெயன்ெடுத்துவதில்ரல. லூலசாம 

பமாழியானது  ஓரளவு சிறந்தது. 

ஏபனன்றால் வீட்டிலும் ெள்ளியிலும் 

லூல சாம பமாழிரயக்  

கற்றுக்பகாள்கிறாரக்ள். 

”புநரஸ”  என்றால் வடசாம 

பமாழியில்  வணக்கம் எனெ் 

பொருள்ெடும். 
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“லவ்நவா மற்றும் ஸ்பலட்ஜ்”என்ற 

பசாற்கள்  நநாரந்வஜிய 

பமாழியிலும்  ெயன்ெடுத்துகிறது. 

 

 

Lavvo. Foto: V. Belov, Shutterstock 

 


