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པའི་�ད་ཆ་འད་ིདག་ལས་ཐགོ་མར་དར་པ་རེད།�ས་རབས་ཉི་�་པའི་ལོ་རབས་�ག་�་པ་ནི།�གས་�ེན་�ག་པོ་ཡོད་པའི་�ས་�བས་ཤིག་ཡིན་ཞིང་།ངས་

བ�ས་ན་དམངས་�ོལ་�ས་ཆནེ་ན་ི�ས་རབས་འདིའི་ལ་ོརབས་�ག་�་པར་�ང་པ་ནི་�ེས་དབང་ཞིག་མ་རེད། ང་ཡང་�བས་དེ་�ས་ཡོད།�ས་རབས་20པའི་

ལོ་རབས་60ནི།�་ིབ་འདནོ་པའ་ི�ས་རབས་ཤིག་ཡིན་ཞིང་།འ�ན་�ོང་གི་�ས་རབས་ཤིག་ཡིན།�་ིབ་འ�ི་བའ་ི�ས་རབས་ཤིག་�ེ།ང་ཚ�ས་ཇ་ི�ར་�ས་ན་ད་

གཟོད་�་བ་�ར་ལས་ལེགས་པར་བ�ར་�བ་པའི་�་ིབ་འ�་ིབཞིན་ཡོད།�ི་མ་ིསིན་ཉ་ིདམངས་�ོལ་�ས་ཆེན་ནི་དེའ་ི�ོད་�ི་འ�་ཤེས་ཞིག་ཡིན་ལ། ད་ེནི་�ས་
རབས་20པའི་ལོ་རབས་60པའི་རིག་གནས་ད�ེན་�ོར་ནས་�ང་བ་ཡིན།གནད་གཞན་ཞིག་ནི།ལོ་རབས་60པར“�བས་དོན་དང་འ�ེལ་བ” ད་ེནི་ཧ་ཅང་
གལ་འགངས་ཆ་ེབའ་ིཐ་�ད་ཅིག་ཡིན་ཞངི་།�་བ་གང་ཞིག་ཡིན་�ང་ངསེ་པར་�་ད་ེ�བས་�ས་ཚ�ད་དང་མ་ི�མས་དང་འ�ེལ་བ་ཡོད་པ་ཞིག་

ཡིན།Ripleyདང་Rinzlerགཉསི་�ིས་�ི་མ་ིསིན་ཉི་ནི“�བས་དནོ་དང་འ�ེལ་བ”�ེད་དགསོ་པའི་ངོས་འཛ�ན་�ེད་�་ིཡོད།�ས་རབས20པའི་ལ་ོ

རབས60པ་ནི་�ར་ལས་�་མང་ཅན་�་ི�ས་རབས་ཞིག་ཡིན།�ོན་ཆད་�་ི�ེད་ཐབས་དང་མ་ིའ�་བའི་�ོ་ནས་ཨ་རིའ་ིལ་ོ�ས་དང་གཏམ་�ད་བཤད་པ་དང་། 
�ོན་ཆད་�ི་ཐབས་ཤེས་འདི་དག་ན་ིགཙ�་བོ་གོང་ནས་འོག་བར་�་ཨ་རིའི་ལོ་�ས་བཤད་པ་ད་ེཡིན།དམངས་�ོལ་�ས་ཆེན་�ི་�་བ་ན་ིདམངས་�ོད་�་ི�ོགས་

ནས་�་�ངས་འཛ�ན་པ་དང་ད་ེནས་གཏམ་�ད་བཤད་�་དེ་ཡིན།�ི་མི་སིན་ཉ་ིཡིས་ནམ་�ན་�་ཨ་རིའ་ི�ང་�ང་ལ་ཡར་�་�ེད་ལ་དའེི་�ོར་མང་པོ་འ�ི་�ིན་

ཡོད་�ེ།�མ་མོ་�་ཞབས་དང་པོའི་�ནོ་གསོ་རིང་པོའི་རི་མོ་�མས་རིང་དང་�ང་�ང་ག་ིའ�་པར་སོགས་�་�།འོན་�ང་Ripleyདང་Rinzlerགཉིས་
�ི་བསམ་�ལ་ན་ི�ོལ་�ན་དང་�ལ་�ོལ་ལ་�་བ་དང་།ལག་ཤེས་བཟོ་�ལ་དང་རོལ་མོ།ཞབས་�ོ།དམངས་�ོད་�་ིགཏམ་�ད་བཅས་ལ་�་བ་ད་ེཡིན།དེ་དག་

ཐམས་ཅད་ལས་དམངས་�ོལ་�ས་ཆནེ་ད་ེཐོན་པ་རེད།འད་ིན་ང་ཚ�འ་ི�ེ་གནས་�ིས་དམངས་�ོལ་�ས་ཆེན་དེ་མིང་མི་འ�་བ་འགའ་ནས་བ�དོ་�ནི་ཡོད།དེའི་

ནང་ག་ིབཤད་�ོལ་གཅིག་ན་ིདམངས་�ོལ་�ས་ཆནེ་འདི་ན་ི�གས་རི་མདེ་པའ་ིབཤམས་�ོན་ཁང་ཞགི་རེད་ཟེར་བ་དེ་རེད།�་མཚན་ནི་དམངས་�ོལ་�ས་ཆེན་

ནི་ཁང་བའི་�ི་ན་ཡོད་པས་རེད།�ི་མ་ིསིན་ཉི་ལ་མཚ�ན་ན།འད་ིལ་ཁང་བ་ནང་ན་ཡོད་པའི་དངོས་མང་བཤམས་�ོན་ཁང་ད་ེའ�་མང་པོ་ཡོད་།འོན་�ང་དམངས་

�ོལ་�ས་ཆནེ་ན་ིམ་ིའ�་བ་ཞགི་རེད།དམངས་�ོལ་�ས་ཆནེ་ནི་ཁང་བའ་ི�ི་ན་ཡོད་ལ།�ི་དམངས་ལ་རིན་མེད་པར་�ོ་�ེ་ཡོད།ད�ར་ཀའི་�་�ག་པ་ནས་བ�ན་

པའི་པར་ཉིན་བ�་རིང་ཝ་�ིང་ཐནི་�་�ི་དམངས་ལ་རིན་མདེ་པར་�ོ་�ེ་ཡོད།ད་ེལ་རིན་མི་དགོས་པ་དང་།�ད་མོ་མཁན་�མས་�ོགས་མི་འ�་ས་མང་པོ་ཞིག་

བ�ད་ནས་�ས་ཆེན་ལ་�་�་ཡོང་ཆགོ་པས།དེ་ཡིས་ང་ཚ�ས་དོན་དངོས་ཐོག་དམངས་�ོལ་�ས་ཆནེ་ལ་�ད་མ་ོ�་མཁན་ག་ཚ�ད་ཡོད་པ་གསལ་བོ་ཞིག་ཤེས་མི་

�བ།�ས་ཆེན་�ི་ཉནི་བ�འ་ིནང་ལ་ང་ཚ�ས་ཚ�ད་དཔག་�ས་པ་�ར་ན་�ལ་�ོར་བ་�ི་ཚ�50 ནས་100ཙམ་ཡོད་པ་རེད།ང་ཚ�ས་གཏན་འཁེལ་ཏག་ཏག་

ཅིག་�ེད་མི་�བ་པའི་�་མཚན་ནི་ང་ཚ�ས་�ད་མོ་བ་རེ་རེ་བཞིན་�ངས་ཀ་�ི་མི་�བ་པས་རེད།དངོས་མང་བཤམས་�ོན་ཁང་�་�ད་མོ་བ་དག་�ོ་ཞིག་བ�ད་

ནས་ཡོང་དགོས་པས་མ་ིརེ་རེ་བཞིན་�ངས་ཀ་�་ི�བ།ང་ཚ�འ་ིདམངས་�ོལ་�ས་ཆནེ་�ེང་དེ་འ�་�ེད་མི་�བ།�ད་མོ་བ་ཚང་མ་ངེས་པར་�་འ�་ོདགོས་པའ་ི�ོ་

ཞིག་མདེ་པས་རེད།ད་ེབས་�་�ེན་གཞན་དག་ལ་གཞགིསདགསོ་ཏེ།ང་ཚ�འ་ིབཟའ་བཅའ་�ིན་འཚ�ང་དང་།ང་ཚ�འ་ིཚ�ང་རའམ་ལག་ཤེས་བཟོ་ལས་གཞིར་གཞིགས་

པ།འཚང་ཁ་ཆེན་པོ་ཡོད་མདེ་སོགས་ལ་གཞིགས་ན།ང་ཚ�ས་�ི་རོལ་�་ིདངོས་མང་བཤམས་�ོན་ཁང་འདི་ལ་�ལ་�ོར་བ་�་ི50ཙམ་བར་ཟིན་པར་ཚ�ད་དཔག་

�ེད་�ི་ཡོད།�ད་ཆོས་གཉིས་པ་ན་ིང་ཚ�ས“�ས་ཆེན”ནི་�་ཚ�ག་ཅིག་�་བཀལོ་བ་ད་ེཤསེ་དགོས།“�ས་ཆེན”ཞེས་པའ་ིཐ་�ད་ནི་མིང་ཚ�ག་�་བཀོལ་མེད། མིང་

ཚ�ག་ཡིན་ན་དེའི་ནང་དོན་ནི་�ས་ཆེན་ག་གེ་མོ་རེད།འནོ་�ང་“�ས་ཆེན”ཞེས་པའ་ིཐ་�ད་ད་ེ�་ཚ�ག་�་བ�ར་ན།དེས་ད་ེལས་འ�ལ་�ངས་སམ་�་འ�ལ་�ོན་



�ི་ཡོད། ང་ཚ�ས་ད་�་�ས་ཆེན་གཏོང་�་ཡིན་�་�ར་དཔེ་བཞག་ན།ད�ིན་ཡིག་ག་ིནང་།ང་ཚ�ས་དོན་དངོས་�་ཐ་�ད་དེ་ནི་�་ཚ�ག་�་བཀོལ་�ིན་མེད། འནོ་
�ང་འདི་ན་ི�་�ོད་དང་འ�ལ་�ོད།ད་�ང་ནམ་�ན་�ི་མ་ིསིན་ཉི་�ིལ་བོ་ནས་བ�ོད་མ་ི�ིད་པའ་ིམི་ད�ལ་མ་�མས་�ི་གཏམ་�ད་བ�ོད་པ་ད་ེདག་�ོར་�ི་

�ོག་�ར་རམ་དཔེ་མཚ�ན་རང་བཞནི་མཚ�ན་པ་རེད།ཆ་ག�མ་པ་�ེ་�ས་ཆེན་འད་ིན་ིརིག་གནས་�ལ་བཞག་�བ་�ེལ་དང་གངོ་�ེལ་�ེད་པའི་ཐབས་ལམ་ཤིག་

ཡིན།འདི་དག་ཚང་མ་མངོན་�མ་གསོན་�ེན་�་ིམ་ིཡི་�ལ་བཞག་རིག་གནས་རེད།�ི་མི་སིན་ཉི་ཡོངས་ལ་མཚ�ན་ན། ང་ཚ�འི་ཨ་མེ་རི་ཁའི་ལོ་�ས་བཤམས་�ོན་
ཁང་།ང་ཚ�འ་ིཨ་�ྥ་ེརི་ཁ་བ་ཨ་མེ་རི་ཁ་བའི་ལ་ོ�ས་དང་རིག་གནས་�ི་�ལ་ཁབ་བཤམས་�ོན་ཁང་། ཡང་ན་�ལ་ཁབ་རང་�ང་བཤམས་�ོན་ཁང་སོགས་�།གཙ�་
བོ་�མ་ནང་ན་བ�ག་པའ་ིདངོས་ག�གས་དང་ཅ་ལག་དག་དག་རེད།དམངས་�ོལ་�ས་ཆེན་ནི་མི་ལ་དམིགས་པ་ལས་དངོས་པོ་ལ་དམིགས་པ་མ་རེད།མ་ི�མས་

�ིས་དངོས་ག�གས་ཞིག་གིས་མཚ�ན་ཐབས་མེད་པའ་ིཐབས་ལ་བ�ེན་ནས་གཏམ་�ད་བ�ོད་�བ་པ་ཡིན།ང་དངོས་མང་གཤམས་�ོན་ཁང་ལ་དགའ་བ་ཡོད།ང་

དངོས་མང་གཤམས་�ོན་ཁང་ལ་སོང་ནས་དངོས་པོར་�་�ར་ཡང་དགའ།འོན་�ང་དམངས་�ོལ་�ས་ཆནེ་ཏེ།�གས་རི་མེད་པའི་དངོས་མང་གཤམས་�ོན་ཁང་

འདིས། ཐབས་ལམ་མ་ིའ�་བར་བ�ེན་ནས་ང་ཚ�འི་འཚ�་�ོད་�ི་རིག་གནས་�ལ་བཞག་�ང་�ོབ་དང་�བ་�ེལ་གཏོང་གི་ཡོད།�ོགས་གཞན་ཞིག་ནས་ང་ཚ�ས་
དམངས་�ོལ་�ས་ཆནེ་འདིའི་�ོར་ཅིག་བཤད་ན།འདི་ནི་དམངས་གི་རིག་གནས།དམངས་ནས་�ན་པའི་རིག་གནས།དམངས་ལ་དམགིས་པའི་རིག་གནས།ཚ�ག་

�མ་འདི་དག་�ེ་” དམངས་ག་ིརིག་གནས།དམངས་ནས་�ན་པའི་རིག་གནས།དམངས་ལ་དམིགས་པའ་ིརིག་གནས” ཞེས་པ་འད་ིནི་ཨ་རིའི་ལ་ོ�ས་ཐོག་�་

མཉམ་�ོག་གཏིང་ཟབ་�ང་བའི་ཚ�ག་�མ་ཞིག་ཡིན་ལ།འད་ིནི་གཙ�་བོ་ང་ཚ�འ་ི�ང་�ང་བ�་�ག་པ་ཨ་པོ་ཧན་ལིན་�ན(Abraham 

Lincoln)ནས་ཡོང་བ་ཡིན།1863ལོར་ཁོ་བོས་མིང་�་�གས་པའི་ཀི་ཏི་སི་པི་�་ཡི(Gettysburg)གཏན་བཤད་དེ།ལནི་�ན་�ིས་མ་ི
དམངས་�་ི�ིད་ག�ང་དང་།དམངས་ནས་བ�ན་པའི་�ིད་ག�ང་།མ་ིདམངས་ལ་དམིགས་པའི་�ིད་ག�ང་བཅས་པའ་ིགཏན་བཤད་ན་ིསའི་ག་ོལའ་ིཐོག་�ད་

�གས་ཆེ།ང་ཚ�འ་ིདམངས་�ོལ་�ས་ཆེན་ནི་དམངས་ག་ིརིག་གནས།དམངས་ནས་�ན་པའི་རིག་གནས། དམངས་ལ་དམིགས་པའི་རིག་གནས་བཅས་ཡིན།འདི་
དག་ན་ིང་ཚ�ས་ལ་ོརེའི་ད�ར་ཁར་དམངས་�ོལ་�ས་ཆནེ་�ེལ་�ས་འབད་བ�ོན་ངང་�ན་འ�ོངས་དང་�ལ་�ེལ་གཏོང་བའི་�ན་མོང་མ་ཡིན་པའ་ི�ད་ཆོས་

གལ་ཆནེ་དག་རེད།དམངས་�ོལ་�ས་ཆནེ་འད་ིནི་ཞིབ་འ�ག་དང་མཉམ་ལས་�་ི�ང་གཞའིི་ཐགོ་བ�གས་པ་ཞིག་རེད།མཉམ་ལས་ན་ིཧ་ཅང་གལ་ཆནེ་རེད།དེ་

ནི་ང་ཚ�ས་འ�ེམས་�ོན་�ས་འདོན་མཁན་ཞིག་ག་ིངོས་ནས་�ས་ཆེན་�་ིལ་ེཚན་ �ས་འགོད་�ེད་�བས།ང་ཚ�ས་�ག་�་ང་ཚ�ས་འ�ེམས་�ོན་�ེད་པའ་ིརིག་
གནས་ཚ�གས་�ི་དང་མཉམ་ལས་�ེད་�་ིཡོད།དེར་བ�ེན། �ི་མི་སེན་ཉ་ིཡིས་རང་གི་རིག་གནས་འདིས་�་�ལ་ཕར་ལ་བཙན་འགལེ་�ས་པ་མ་ཡིན་པར།དེ་ན་ི
འ�ེམས་�ོན་�ས་འདོན་མཁན་དང་།�་�ལ་�ས་འགོད་པ། ལག་�ལ་ཆདེ་མཁས་པ།�ིད་འཛ�ན་མི་�་བཅས་དང་ང་ཚ�འ་ིམཉམ་ལས་རོགས་�་དག་དང་མཉམ་
ལས་དམ་ཟབ་�ས་པ་ཞིག་ཏེ། མ་ི�མས་ཧང་སང་དགོས་པའི་དམངས་�ོལ་�ས་ཆནེ་ཅེས་པའ་ི�ེད་�ོ་འད་ིབཟོས་པ་ཡིན།1967ལོ་ནས་བ�ང་ང་ཚ�ས་ལ་ོརེ་

རེར་དམངས་�ོལ་�ས་ཆེན་འདི་�ི་རོལ་ན་�ལ་ཁབ་�ི་ཐང་ཆེན་�་འདི་�ར་�ེལ་�ི་ཡོད།ངའི་�ོན་ལ་བཤད་ཟིན་པ་�ར།�ས་�ན་ཉིན་བ�་རིང་གི་དམངས་

�ོལ་�ས་ཆནེ་འདི་ནི།ནམ་�ན་�་7ཚ�ས་4གཡས་གཡོན་ལ་ཚ�གས་པ་དང་།ཉནི་འདི་ན་ིཨ་རིའ་ི�ལ་�ོན་�ས་ཆནེ་དང་མཉམ་གཅགི་�་ཁེལ་འ�ོ་གནི་ཡོད།�་

7པའི་ཚ�ས་4གཡས་གཡོན་�་�ང་བ་རེད་ཅེས་བཤད་ཟནི་པ་ཡིན། ཉནི་འདི་ནི་ལོ་245ཡི་�ོན་ལ།1776ལོར་ཨ་མ་ེརི་ཁས་ད�ིན་ཇ་ིདང་ཁ་�ལ་བའ་ི

�བ་བ�གས་�ས་པ་མཚ�ན་པས།དམངས་�ོལ་�ས་ཆནེ་འདི་ན་ི�་7ཚ�ས་4གཡས་གཡོན་�ེ།འད་ིནི་ང་ཚ�འི་ཆེས་གལ་ཆ་ེབའ་ི�ི་དམངས་�་ི�ས་ཆནེ་�བས་�་

ཚ�གས་པ་མ་ཟད།འད་ིནི་ང་ཚ�འི་ཆསེ་གལ་ཆེ་བའི་�ི་དམངས་�ི་བར་གསེང་�ེ་ཝ་�ིང་ཐནོ་དམགིས་བསལ་ས་�ལ་ན་ཡོད་པའི་�ལ་ཁབ་�ི་ཐང་ཆནེ་ཞེས་པའི་

བར་གསང་དེ་ན་ཚ�གས་བཞིན་ཡོད།�དོ་ཚ�ས་འ�་པར་འདིའ་ིནང་�་མཐོང་བའ་ིས་ཆ་�ོ་�ང་ཅན་དེ་ན་ི�ལ་ཁབ་�ི་ཐང་ཆེན་དང་།�ལ་ཁབ་�་ིཐང་ཆེན་འད་ི

ཨ་རིའི་�ལ་ཚ�གས་�ི་ཐགོ་ཁང་ཆེན་པོ་�ེ་ཨ་རིའི་�ིད་ག�ང་གནས་ས་དང་།ལནི་ཁནི་�ེས་�ན་ཁང་གཉིས་བར་�ི་�ང་དེ་ཡིན།ལིན་ཁནི་�ེས་�ན་ཁང་འད་ིན་ི

ངས་�ོན་ལ་བ�ོད་ཟིན་པའི་ཨ་རིའ་ི�ང་�ང་ལནི་�ན་ལ་�ེས་�ན་�་ཆེད་བཟོ་བ�ན་�ས་པ་རེད།ཨ་རིའི་�ལ་ཚ�གས་དང་ལིན་ཁནི་�ེས་�ན་ཁང་ག་ིབར་ན་

�ོད་�ིས་ཝ་�ིང་ཐནོ་�ན་གསོའི་�་ོརིང་མཐོང་�བ།འདི་ནི་ཨ་རིའ་ི�ང་�ང་དང་པོ་ཇོ་�་ིཝ་�ིང་ཐོན་གི་�ན་གསོའི་�་ོརིང་རེད། ཝ་�ིང་ཐནོ་དམགིས་བསལ་
ས་�ལ་�ི་མངི་ཡང་�ང་�ང་འད་ིལ་གཞགིས་ནས་བཏེགས་པ་རེད།འདི་ན་ིའཛམ་�ིང་ཐགོ་ག་ིཆེས་མཐ་ོབའི་རང་�གས་ཅན་�་ི�ོ་བཟོ་བཟ་ོབཀོད་རེད། འདིས་
མཐོ་ཚད་ན་ིད�ིན་�་ི555འམ་ཡང་ན་�ི169ཙམ་ཡོད།�ང་�ང་དེ་ཡི་གཡས་གཡོན་�ི་འ�གས་�ན་དག་ན་ི�ི་མ་ིསིན་ཉི་ཡི་དངོས་མང་བཤམས་�ོན་



ཁང་དག་རེད།ད་ེབས་�ེད་�སི་དམངས་�ོལ་�ས་ཆནེ་འདི་ན་ིཨ་རིའ་ི�ལ་ས་ཡི་ང་ཚ�འ་ིཆེས་གལ་ཆེ་བའ་ི�ི་པའི་བར་�ོང་དང་ཆེས་གལ་ཆེ་བའ་ི�ི་དམངས་

�ས་ཆེན་�བས་�་�ེལ་བ་ག་ོ�ོགས་�ེད་�བ།འདི་དག་ཚང་མས་དམངས་�ོལ་�ས་ཆེན་�ེང་ང་ཚ�ས་འཛམ་�ངི་ས་གནས་ཁག་ག་ི རིག་གནས་�ལ་བཞག་ལ་
�ལ་འདེད་དང་�ང་�ོབ་�ེད་པའི་ལས་གཞི་འདི་ལ།ཤིན་�་དམིགས་བསལ་ཅན་�ི་དོན་�ིང་དང་གལ་ཆེའ་ིརང་བཞནི་འདི་�ད་ཡོད།�ལ་ཁབ་ཐང་ཆནེ་འདི་

ནི་ཧ་ཅང་�ད་པར་ཅན་�་ིས་ཆ་ཞགི་རེད། ཧ་ཅང་�ད་པར་ཅན་�་ིས་ཆ་ཞིག་རེད།འདི་ན་གཟའ་མ�ག་རེ་རེར་འ�ལ་�ོད་ཡོད་དེ། �མ་�ོན་�མོ་�ོར་དང་ 
�ས་ཆེན་སོགས་�ལ་ཁབ་ཐང་ཆེན་�་གཉེར་བ་རེད།དཔེ་བཞག་ན།1963ལོའ་ི�་8པར་�ལ་ཁབ་ཐང་ཆེན་�ེང་།མ་ཏིང་��་ཏེ་ཅིན(Martin 

Luther King)�ིས་ཁོང་ག་ི�ད་�གས་ཆེ་ཤོས་�་ིགཏམ་བཤད་ད་ེ“ང་ལ་�གས་འ�ན་ཞིག་ཡོད”ཅེས་པ་�ེལ་བ་རེད། ཁ་ོལིན་ཁནེ་�ན་གསོ་ཁང་ག་ི
མ�ན་�་ལངས་ཡོད་ལ་།ཤར་�ོགས་ནས་བ�ས་ན་ཝ་�ིང་ཐོན་�ན་གསོའ་ི�་ོརིང་དང་། ཐག་རིང་ནི་�ི་མི་སེན་ཉི་ཡི་དངོས་མང་བཤམས་�ོན་ཁང་དག་
རེད།དེ་ན་ི1963ལ་ོཡིན་པ་དང་། �བས་འདི་�ས་ནི་དམངས་�ོལ་�ས་ཆེན་འགོ་མ་�གས་གོང་ལ་ཡིན།�བས་འདི་ན་ིརིག་གནས་ཤན་�ོར་�ེད་པའི་�བས་

ཤིག་ཡིན་ལ། �ི་དམངས་�་ིཁེ་དབང་རེ་འབོད་�ེད་�ི་ཡོད་པའི་�བས་ཡང་ཡིན།RipleyདངRinzler�་�འ་ིམ་ིམང་པོ་ཞིག་ལ་བག་ཆགས་ཟབ་མོ་
བཞག་ཟིན་པས།ཁངོ་ཚ�ས་ལ་ོབཞི་ཡི་�ེས་�་དམངས་�ོལ་�ས་ཆནེ་འདི་�ེལ་བ་རེད།�ལ་ཁབ་�་ིཐང་ཆེན་ན་ི�ང་�ང་ག་ིའགན་བཞེས་མཛད་�ོ་�ེལ་ས་ཡང་

རེད།དཔེར་ན་�ང་�ང་ཨའ་ོཔ་མའ་ིའགན་བཞེས་མཛད་�ོའ་ི�བས་�ལ་ཁབ་�་ིཐང་ཆནེ་�ེང་གི་མི་ཚ�གས་�ིས་�ལ་�ངོས་�ིལ་བོ་བཀབ་ཡོད་པ་མཐངོ་

�བ།�ལ་ཁབ་�ི་ཐང་ཆེན་ནི་ང་ཚ�འི་དམངས་�ོལ་�ས་ཆེན་�ེལ་སའ་ིས་ཆ་རེད། འདི་ན་ིཧ་ཅང་དམིགས་བསལ་�ི་ས་ཆ་ཞགི་དང་།ཧ་ཅང་དམིགས་བསལ་�ི་
�ས་ཚ�ད་ཞིག་བཅས་�ིས་དོན་གནད་ཆེན་པོ་མཚ�ན་�་ིཡོད།�ལ་ཁབ་ཐང་ཆེན་ནི་�ལ་ཁབ་�ི་�ིང་ད་ོདམ་�ས་�ིས་ད་ོདམ་�ེད་�་ིཡོད།�ལ་ཁབ་�ི་�ིང་ད་ོ

དམ་�ས་ན་ི�ལ་ཁབ་�་ི�ི་�ངི་དག་�ེ།དཔེར་ན།རོང་ཆེན(Grand Canyon)དང་།ཧོང་�ི་�ི་�ངི(Yellowstone)།ཡི�་�ེང་མེ་

ཏི(Yosemite)སོགས་རང་�ང་མཛ�ས་�ོངས་�གས་ཅན་དང་དེ་བཞིན་ལ་ོ�ས་�་ི�ེས་�ལ་མང་པོ་ལ་�་�ལ་ད་ོདམ་�ེད་མཁན་�ི་�ིག་གཞ་ིཞགི་
ཡིན།�ལ་ཁབ་�ི་�ིང་ད་ོདམ་�ས་�ིས་�ང་�ོང་�ེད་པ་དེས་�ལ་ཁབ་ཐང་ཆནེ་འདི་ང་ཚ�་མི་ཚང་མར་མཚ�ན་པའ་ིགལ་ཆེན་རང་བཞིན་དང་རིན་ཐང་ནན་

བཤད་�ས་ཡོད།ངས་བཤད་ཟནི་པའ་ིགནད་ཚ�ག་འགའ་�ེ།ཤེས་�ོགས་�ེད་པའི་འ�་ཤེས་གསོ་�ོང་�ེད་པའི་བསམ་�ལ་དང་།ཨ་རི་དང་འཛམ་�ིང་ས་གནས་

ཁག་ག་ིདེང་རབས་དམངས་�ོད་རིག་གནས་�་ཚ�གས་�་ི�ོལ་�ན་�ན་འཛ�ན།འད་ིདག་གིས་ང་ཚ�་དམངས་�ོལ་དང་རིག་གནས་�ལ་བཞག་�ེ་གནས་�་ིལས་

དོན་ནན་བཤད་གནང་ཡོད་དེ།མཉམ་ལས་�ེད་པའ་ིབསམ་�ལ་ནན་བཤད་�ས་ཡོད་�ེ།དཔེ་བཟང་�་�ལ་པ་དང་དེའ་ིརིག་གནས་�ེ་�ལ་དག་དང་མཉམ་ལས་

�ེད་པ།1967ལོ་ནས་བ�ང་ང་ཚ�འ་ིདམངས་�ོལ་�ས་ཆེན་མག་ོབ�གས་པ་ནས་བ�ང་།ང་ཚ�འི་�ང་མཐར་ཡང་�ལ་ཁབ་90ཙམ་དམངས་�ོལ་�ས་ཆེན་

ལ་གདན་འ�ེན་�ས་ཡོད་པ་དང།ཨ་རིའི་ས་ཁམས་དང་རིག་གནས་�ི་ས་ཁོངས་ཚང་མ།རིགས་�ད་�ི་�ེ་�ལ་མི་འ�་བ་བ�་�ག་ཁ་ཤས།ཨ་མ་ེརི་ཁའི་ད�ིན་ཏི་

ཨན་�ི་�ལ་�ེས་ཚ�གས་�ི་དང་ལས་རིགས་མི་འ�་བ་བཅས་ཡོད་པ་རེད།ལས་རིགས་མི་འ�་བ་དེའི་�ོར་ལ་དཔེ་ཞིག་བཞག་ན།2001ལོར་ང་ཚ�འི་འ�གས་

�ན་�་�ལ་མཁས་ཅན་�ི་དམངས་�ོལ་�ས་ཆནེ་བཟོས་བ་དང་།འ�ིམ་འ�ལ་�ེལ་འ�ནེ་དང་�ས་�འ་ིལས་རིགས་མི་�་བཅས་�ི་�ོར་�་ིཆེད་དོན་ལ་ེཚན་

ཡང་ཡོད།ལས་རིགས་ཚ�གས་པ་ཞིག་ཡིན་པའི་ངོས་ནས་ང་ཚ�ས་ཨ་རིའི་འ�་ིགཅདོ་�ིམས་�ོད་པའི་�ོར་�ི་ལ་ེཚན་ཞིག་བཟསོ་པ་དང་།འད་ིནི་1986ལ་ོརེད་

ལ་�བས་དེ་�ས་ངའ་ིད་�ང་�ི་མ་ིསེན་ཉ་ིལ་ལས་ཀ་�ེད་�ནི་མདེ།�བས་དེ་�ས་ངའི་མ་ིཞིག་གིས་ “འ�་ིགཅོད་�ིམས་�དོ་པས་དམངས་�ོལ་�ས་ཆེན་�ེང་

ཅི་ཞིག་ལས་བཞནི་ཡོད།” ཞེས་�ི་བ་�ིས་སོང་བ་གོ་སོང།གང་ལགས་ཤ་ེན།མ་ི�མས་�ིས“དམངས་�ོལ”ལ་གོ་ནོར་ ཐེབས་པ་ནི“དམངས་�ོལ”ཞེས་པ་ན་ིཐག་
རིང་�ང་�ག་�་འཚ�་བ་�ེལ་བ་དང་�ོབ་གསོ་དེ་ཙམ་ཐོབ་�ོང་མེད་པའ་ིམིར་ཟེར་བ་ཡིན།�ིམས་རར་�གས་པའི་�མིས་�ོད་པ་ཚང་མར་�ོབ་གསོ་ཡག་པོ་ཐོབ་

�ོང་ཡོད།ཡིན་ཡང་ཁངོ་ཚ�་ཡང་མི་ཡི་ཚ�གས་པ་ཞིག་རེད། ལས་རིགས་ཚ�གས་�ི་རེ་རེ་�ན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ལས་རིགས་རིག་གནས་ཤིག་ཡོད་པ་དང་།ཁོང་ཚ�ས་
རང་ཉིད་�ི་ས་ནས་རིག་གནས་དེ་ཕན་�ན་བར་�ངས་བཞིན་ཡོད།འ�་ིགཅདོ་�མིས་�ོད་པའ་ིདམངས་�ོད་�་ིརིག་གནས་ནི་ཁ་ོཚ�ས་�མིས་�གས་�ོབ་�ིང་�་ 
�ོབ་�ོང་�ེད་པའི་�་དངོས་དག་མིན་པར།ཁོ་ཚ�་ལས་རིགས་�་ིཚ�གས་པ་འདའིི་ཁངོས་མི་ཞགི་ཡིན་པའི་ཆ་ནས་�་ཞབི་དང་ལད་མོ་�ས་པ་བ�ད་ནས་�ོབ་�ོང་

�ས་པའི་ཆ་ད་ེདག་ཡིན།ཁ་ོཚ�ས་འ�་ིགཅདོ་�ིམས་�ོད་པ་གཙ�་བོའམ་མཁས་པ་དག་ལ་བ�ས་ནས་ཁོ་ཚ�འི་�ོལ་�ན་དང་གམོས་�ོལ།�་འ�ལ་ཁ་ཤས་ལ་ལད་



མོ་�ེད་པའ་ིཆ་དེར་བ�ན་པ་རེད།འད་ིནི་དམངས་�དོ་�་ིགཞས་པ་དང་།�ང་བཤད་མཁན།ལག་བཟོ་པ་�གས་ཅན་སོགས་�སི་གཞན་ལ་�་ཞིབ་དང་ལད་མ་ོ

�ས་པ་བ�ད་�ོབ་�ོང་�ེད་བཞིན་ཡོད་པ་དེ་དང་གཅིག་མ�ངས་རེད།འད་ིནི་ང་ཚ�ས་�ི་མ་ིསིན་ཉ་ིདམངས་�ོལ་�ས་ཆེན་�སི་བ�བ་དགོས་པ་དང་�བ་

བཞིན་པའི་དོན་དག་རེད།དམངས་�ོད་�ས་ཆེན་འདི་ནི་�་�ིང་ཐོན་དམིགས་བསལ་ས་�ལ་�་ིལ་ོའཁོར་�ི་རིག་གནས་�ེད་�ོ་ཆེ་ཤོས་ཤིག་�་�ར་

ཟིན།དམངས་�ོད་�ས་ཆེན་འད་ིལ་ལས་ཀ་�ེད་པའ་ི�ོ་�ང་གཅིག་ན་ིང་ཚ�ས་ལ་ོ�ར་དམངས་�ོལ་ �ས་ཆེན་�་ིལས་རིམ་མ་ིའ�་བ་འགའ་བ�བ་�་དེ་
རེད།ངས2003ལོ་ནས་བ�ང་�ས་འགདོ་པའ་ིའགན་འ�ར་བ་�ེ།�ས་�ན་འདིའི་རིང་ལ།འཛམ་�ངི་དམག་ཆེན་ཐེངས་གཉིས་པ་དང་།ཨ་རིའི་ནགས་ལས་

�ས།ཁ་ན་ཏ་ཨའེ་པོ་ཐི་ཞིང་ཆེན།�་�འ་ིའ�མ་བ�ད་�་ིམངའ་�ལ།�ལ་ཁབ་མཁའ་འ�ལ་�ས།ཨ་རི་ཞི་�ོམས་ད�ང་�ེ(US Peace Corps 

agency) བཅས་དང་ད་ེབཞིན་ཧང་ག་ལ་ེདང་།�ང་གོ།�་�ེད་ཚ�གས་པའི་�་�ལ་དང་ཡ་མེ་ཉ་ཡ་བཅས་འ�ེལ་ཡོད་ལེ་ཚན་གཉརེ་�ངོ་།འདི་ང་ལ་

མཚ�ན་ནCFCHནས་�་བ་ལས་�་ཧ་ཅང་དགའ་པོ་ཡོད།�་མཚན་ན་ིང་ཚ�ས་ལོ་རེར་�་དངོས་གསར་པ་ལ་�ོབ་�ོང་�ེད་པ་དང་ལ་ེཚན་གསར་པ་�བ་པའ་ི

�ེན་�ིས་རེད།2020ལ་ོདང་ད་ེབཞིན་དེའ་ི�ེས་�་ི2021ལོར།ཏོག་ད�ིབས་ནད་�ག་�བ་ཆནེ་པོ་ཡོད་པའ་ིདབང་གསི།ང་ཚ�ས་�ལ་ཁབ་�ི་ཐང་ཆེན་�་

དམངས་�ོལ་�ས་ཆནེ་�ེལ་མ་�བ་པར་ང་ཚ�ས་དམངས་�ོལ་ �ས་ཆེན་འད་ིལ་�ལ་ཁབ་�ི་ཐང་ཆནེ་ལས་བ�ལ་བའི་ཨང་ཀིའི་ལ་ེཚན་ཟེར།མ་ིང་ོགདངོ་�ག་
པའི་ལེ་ཚན་མེད།ང་ཚ�འ་ིརེ་བ་ལ་2022ལོར་ང་ཚ�ས་དམངས་�ོལ་�ས་ཆེན་འདི་ལ་�ལ་ཁབ་�་ིཐང་ཆནེ་ནས་�ེལ་�བ་པའི་རེ་བ་ཡོད།ངའ་ིངསོ་ནས་བ�ོད་

ན།ཆེས་དགའ་སའ་ིདམངས་�ོལ་�ས་ཆེན་�ི་ལེ་ཚན་ན་ི2007ལོའ་ི�་�འི་འ�མ་བ�ད་�ི་མངའ་�ལ་�ོར་�་ིདམངས་�ོལ་�ས་ཆནེ་ད་ེཡིན།ལ་ེཚན་ད་ེནི་

�ལ་ཁབ་�་�ེ།ཝེ་ཐེ་ནམ་དང་།ལ་ོསི།ཁམ་�་�ེ།ཐེ་ལན།�ང་ག་ོ�ན་ནན་ཞིང་ཆེན་བཅས་ཡིན། �ལ་ཁབ་དེ་དག་ཚང་མ་�་�་་བ�ད་ད་ེ�ན་མངོ་ག་ིརིག་གནས་
�ོལ་�ན་ཡོད་པ་ཞིག་རེད།འདི་ནི་2007ལོའི་�་�འི་འ�མ་བ�ད་�ི་མངའ་�ལ་�ོར་�་ིདམངས་�ོལ་�ས་ཆེན་�བས་�ི་པར་ཡིན།ཁོ་ཚ�རBahnar 

Rangaoཞེས་བ�ོད་�ི་ཡོད། མ་ིདེ་དག་ན་ིཝ་ེཐ་ེནམ་ད�ས་�ད་�་ིས་བབ་མཐོ་ས་ནས་ཡིན་པ་དང་།Bahnar Rangaoཚ�གས་�ང་ག་ི

ཁོངས་མ་ིདག་ཝ་�ིང་ཐོན་དམིགས་བསལ་�ལ་�་གདན་འ�ནེ་�ས་ལ།ཁོང་ཚ�་ཝ་�ིང་ཐོན་�་འ�ོར་�བས།ཁོང་ཚ�་དོན་དངོས་�་ ཝེ་ཐེ་ནམ་ལས་�ིར་�ོགས་
ལ་འ�་ོ�ོང་མེད་པ་དང་།ཁོང་ཚ�འ་ི�ོད་�ི་མ་ིམང་ཆེ་བ་ན་ིཝ་ེཐེ་ནམ་�ི་ཧ་ནོ་�ོང་�ེར་ཡང་འ�་ོ�ོང་མེད། ཁོང་ཚ�་ཐེངས་དང་པོར་ཧ་ན་ོ�ངོ་�ེར་ལ་སོང་བ་
ནི་ཁོང་ཚ�ར་ཨ་རི་ལ་ཡོང་ནས་དམངས་�ོལ་�ས་ཆེན་�་�གས་ཆདེ་�་ིལག་འ�ེར་ཡིག་ཆ་དག་�བ་ཆེད་�་སོང་བ་རེད།ཁོང་ཚ�་�ལ་ཁབ་གཞན་པ་ལ་འ�་ོ�ོང་

མེད་ལ་།ཁོང་ཚ�ར་�་�ིན་ཐིང་�་�ེབས་�ངོ་མེད་�ང་།ཁངོ་ཚ�་�ལ་ཁབ་�ི་ཐང་ཆནེ་�་�ེབས་ནས་ང་ཚ�འ་ི�ན་གསོའི་�ོ་རིང་སོགས་མཐོང་�བས།ཁོང་ཚ�ས་ས་

གནས་འད་ིན་ིཧ་ཅང་གལ་འགངས་ཆ་ེབ་ཞིག་ཡིན་པ་ག་ོ�ོགས་�ང་ཡོད་པ་དང་། ཁོ་ཚ�ས་ང་ཚ�ས་ཁོ་ཚ�་�ལ་ཁབ་�་ིཐང་ཆནེ་�་�ིད་ནས་ཁ་ོཚ�ར་�ན་གསོ་དང་
�ེན་འ�ེལ་�་�ངས་ལ་གོ་�ོགས་�ང་ཡོད་པས།འདིས་ཁ་ོཚ�ས་རང་ཉིད་�་ིརིག་གནས་དང་�ོལ་�ན་ལ་�ོབས་སེམས་གསར་པ་བ�ེད་ཡོད།འདི་ན་ིང་ཚ�ས་ཅ་ི

�ར་�ལ་ཁབ་ཐང་ཆནེ་�་ིགལ་ཆནེ་རང་བཞིན་ད་ེབེད་�ད་�ས་ཏེ་བ�་འ�ིན་གལ་ཆེན་གསལ་བ�གས་�ེད་པ་�ེ།མ་ཏིང་��་ཏེ་ཅིན(Martin 

Luther King)�ིས་�ལ་ཁབ་ཐང་ཆནེ་�་ིག་ོགནས་བེད་�ོད་�ས་དེ་”ང་ལ་�གས་འ�ན་ཞགི་ཡོད”ཅེས་པའི་བ�་འ�ིན་གལ་ཆེན་གསལ་བ�གས་
�ས་དེའི་དཔེ་བཞནི་རེད།དམངས་�ོལ་�ས་ཆེན་�ི་ཆེས་གལ་ཆེ་བའ་ི�ས་པ་གཅིག་ནི་རང་གི་�ེ་�ལ་དང་�ོལ་�ན་ལ་ང་�ལ་དང་�ོབས་པ་�ེས་པའི་བསམ་�ོ་

�ེ་�ིང་�ེད་�་ད་ེརེད།ད་ེབས་ང་ཚ�ས་ག་ོ�ོགས་དང་ཤེས་�ོགས་�ེད་�ིང་�ེད་བཞནི་ཡོད། ང་ཚ�ས་�ེ་�ལ་ལ་�གས་�ོན་�ག་བཞནི་ཡོད་ཞེས་ཟེར་བཞིན་ཡོད་
པ་དེ་རེད།ངས་བ�ས་ན་ང་ཚ�ས་Bahnar Rangaoམི་�མས་ང་ཚ�འ2ི007ལོའ་ིདམངས་�ོལ་�ས་ཆེན་�་�ིད་ཡོང་ནས་ཁ་ོཚ�འ་ི�ི་�ལ་ལ་

�གས་�ོན་�ས།ང་ཚ�ས་དམངས་�ོལ་�ས་ཆནེ་�ེང་�་�ལ་པ་དང་།རོལ་མོ་བ་དང་རིག་གནས་�ན་འཛ�ན་པར་འ�བ་�ོན་དང་།གཡོས་�ོར་དང་།མགི་�ོན་

གསལ་བཤད།�ས་བཤད།དཔེ་རིས་�་ིལམ་ནས་ གསལ་ཁ་འདོན་པ་བཅས་�་ི�ོ་ནས།ཁོ་ཚ�་རང་ཉིད་�་ིཆེད་�་�ད་ཆ་བཤད་�་འ�ག་པ་རེད།འད་ིཡང་ང་ཚ�ས་
དམངས་�ོལ་�ས་ཆནེ་�ེང་�བ་པའི་དནོ་དག་གལ་ཆེན་ཞིག་ཡིན།�ི་མནི་སིན་ཉི་ཡིས་ང་ཚ�འ་ིཚ�གས་�གས་མི་�འ་ིཚབ་�ས་ནས་�ད་ཆ་བཤད་མ་ི�ིད་དེ།ང་

ཚ�ས་ཁོ་ཚ�ར་ཅ་ིཞིག་བཤད་དགོས་པ་མི་བཤད། ཁ་ོཚ�ས་རང་ག་ིཆེད་�་�ད་ཆ་བཤད་པ་དང་།ཁ་ོཚ�ས་རང་ཉིད་�་ི�ོལ་�ན་དེ་འ�ནེ་�ོན་�ེད།�ོལ་�ན་འདི་
དག་ན་ིདམངས་�ོད་ནང་ཡོང་བ་�ེ།�ི་མནི་སིན་ཉི་ཡིས་རང་གི་�་བ་དེ་ ཕར་�ོགས་ལ་བཙན་འགལེ་�ེད་པ་མ་ཡིན་པར།མི་དེ་དག་དང་།རིག་གནས་དེ་དག་



དང་�ེ་�ལ་དེ་དག་གིས་རང་ཉིད་�་ིཆདེ་�་�ད་ཆ་བཤད་པ་དང་།ང་ཚ�འ་ི�་མ�ནོ་�ད་མ་ོབ་དག་དང་མཉམ་�་�ངེ་མོལ་�ེད་�་འ�ག་�་ད་ེརེད།ད་ེནི་ཅིའི་

�ིར་ངས་ངའ་ིའཆད་�ིད་“�ི་མ་ིསིན་ཉི་དམངས་�ོལ་�ས་ཆནེ་དང་ད་ེལས་འདས་བའི་རིག་གནས་བ�་ོ�ེང་།” ཞེས་འབོད་པའི་�་�ེན་རེད།�ས་འདནོ་པ་
ཞིག་ཡིན་པའི་ངོས་ནས།ང་ཚ�ས་རིག་གནས་�་ིབ�་ོ�ེང་འད་ིདག་ལ་�ལ་འདེད་གཏོང་བཞིན་ཡོད།ང་ཚ�ས་ཚབ་�གས་པ་དག་གིས་ང་ཚ�འི་�ད་མོ་དག་དང་

མཉམ་�་�ད་ཆ་བཤད་�ར་�ལ་འདེད་�ེད་ལ།ཚབ་�གས་པ་�མས་རང་རང་ག་ིཚབ་�་�ད་ཆ་བཤད་�ར་�ལ་འདེད་�ེད།འདི་ནི་�ོགས་གཞན་ཞིག་ནས་

དམངས་ག་ིརིག་གནས།དམངས་ནས་�ན་པའི་རིག་གནས། དམངས་ལ་དམིགས་པའི་རིག་གནས�ི་རིག་གནས་དམངས་གཙ�་ཡི་�་�ལ་གསར་བ་དེ་�བ་�ེལ་
�ེད་པ་ལས།གོང་ནས་འོག་བར་དང་�ིད་དབང་�ེར་གཅོད་�་ིགནས་�ལ་མ་ཡིན་པ་མཚ�ན།འདི་ན་ི་རིག་གནས་དམངས་གཙ�་རེད།ང་ཚ�འ་ི�ེ་�ལ་དང་ཁ་ོཚ�འི་

�ོལ་�ན་རིག་གནས་�་ིཚབ་�ས་ཏེ་ང་ཚ�འི་�ི་དམངས་�་�ོར་བ་མ་ིའ�་བ་མང་པོ་ལ་དེ་དག་མཚམས་�ོར་�ེད་དེ།མ་ི�་ི50ནས་�ི་100བར་�ི་�ལ་�ོར་

བ་ཡོད་པ་དང་། ད་ེནི་�་མང་ཅན་�ི་�ི་དམངས་�་�ོར་བ་རེད།ད་�་ང་ཚ�ས་ཤེས་གསལ་�ར།�་�ོར་མཁན་�་ི�ོད་�་ིམང་ཆེ་བ། ཕལ་ཆེར་50%ནས་

60%ནི་ཝ་�ིན་ཐིང་དམིགས་བསལ་ས་�ལ་ནས་ཡིན།འོན་�ང་མ་ིཧ་ཅང་མང་པོ་ཞིག་ན་ིཨ་མ་ེརི་ཀའ་ི�ལ་ནང་ག་ིས་གནས་གཞན་དག་དང་འཛམ་�ིང་གི་

ས་གནས་ཁག་ནས་འངོ་བ་ཡང་མང་པོ་ཡོད། ཁ་ོཚ�་�ི་མ་ིསིན་ཉ་ིདམངས་�ོལ་�ས་ཆེན་ལ་�་�་ཡོང་བ་དང་།�ག་པར་�་མི་འདི་དག་ན་ིརིག་གནས་�ངེ་མོལ་
ལ་�གས་�་ཡོང་བ་�ེ། ང་ཚ�ས་འ�མེས་�ོན་�ས་འདོན་མཁན་�ིས་ད་ེའ�་ལ་�ལ་�ོང་�ེད་�ིན་ཡོད།ད་ེན་ང་ཚ�འི་དོན་དག་འདི་དག་ཅ་ིའ�་�ས་ནས་�བ་
བཞིན་ཡོད་ཞེས་ན།དམངས་�ོལ་�ས་ཆནེ་�ེང་�།གཞི་�་གཙ�་བོ་ཞིག་ན་ིང་ཚ�ས་བཤད་པའ་ི གསལ་བཤད་�ི་གར་�ེགས་ཞསེ་པའི་�ས་རིམ་ཞིག་ཡོད།འད་ིན་ི
མི་�མས་�ིས་དངེ་རབས་རིག་གནས་�་ིགནད་དོན་ལ་བ�་ོ�ེང་�ེད་པའ་ིགནས་ཤིག་ཡིན།མ་ི�མས་�ིས་འདི་ནས་ཁ་ོཚ�འ་ིརིག་གནས་�ལ་བཞག་དང་།ཁ་ོཚ�ས་

�ང་�ོབ་དང་།�ལ་འདདེ།�ན་�ོང་�ེད་པ་བཅས་�ི་�ེད་ཐབས་ལ་བ�ོ་�ངེ་�ེད་ཆོག�ེང་མོལ་འད་ིདག་ལས་ང་ལ་ཆེས་དགའ་བའ་ིལེ་ཚན་ནི་2008ལ་ོཡི་

དམངས་�ོལ་�ས་ཆནེ་ཡིན།�བས་ད་ེ�ས་ང་ཚ�ར་ལ་ེཚན་ག�མ་ཡོད་དེ།NASAཡོད་དེ།་དེ་ན་ིརང་རེའ་ི�ལ་ཁབ་མཁའ་འ�ལ་འཇགི་�ེན་འ�ར་�ོད་�ས་

ཡིན་པ་དང་།ང་ཚ�ར་འ�ག་�ལ་ཡོད།་ད་ེནི་�ང་ག་ོདང་�་གར་བར་�་ི�ལ་ཁབ་�ང་�ང་ད་ེརེད།ད་ེནས་ང་ཚ�་ཨ་རིའ་ིཏེ་ཁི་ས་སི (Texas)མངའ་�ེ་
བཅས་ག�མ་ཡོད།ང་ཚ�་�ོས་བ�ར་�ིང་�ེགས་�ེང་�་�ལ་ཁབ་འདི་ག�མ་ནས་ཡོང་བའི་�ས་ཆེན་ལ་ �གས་མཁན་�་ིམ་ིདག་�ོས་མལོ་ལ་�གས་�་བ�ག།ང་
ཚ�་ལ་NASAདང་།ཨ་རིའ་ིཏེ་ཁ་ིས་སི།འ�ག་�ལ་བཅས་ནས་ཡོང་བའ་ིནང་�གས་པ་ཡོད།ང་ཆེས་དགའ་བའི་གཏམ་�ེང་གཅིག་ནི་ཐག་རིང་�ང་�ག་ག་ི

བཟའ་བཅའ་ི�ོར་�ི་ཁ་བ�་ད་ེརེད།ང་ཚ�ས་འཇིག་�ེན་འ�ར་�ོད་པས་�ལ་�ིའ་ིབར་�ོང་གི་བཟའ་བཅའ་བཤད་�་བ�ག་པ་དང་།བར་�ང་ནི་�ང་ཐག་རིང་

བའི་ས་ཆ་ཞིག་རེད།ང་ཚ�ས་འ�ག་�ལ་ནས་ཡོང་བའི་�གས་མཁན་�མས་�ིས་ཁོང་ཚ�འ་ི ཐག་རིང་�ང་�ག་�་བཟའ་བཅའ་�ེང་མོལ་�ེད་�་བ�ག།ང་ཚ�ར་ཏེ་
ཁི་ས་སི་ཐག་རིང་ས་�ལ་ནས་ཡོང་བའ་ི�གས་མཁན་ཡོད་ལ།ཁོང་ཚ�་ལ་ས་ཐག་རིང་བའི་གནས་འད་ིདག་ནས་�ང་རིང་ས་�ལ་ནས་ཅི་�ར་ བཟའ་བཅའ་ལ་
�་�ིག་�ེད་པ་བཅས་�་ི�་ིབ་བཏོན་ནས་ཚང་མས་�ོས་བ�ར་�ས།�ོས་བ�ར་�ིང་�ེགས་�ེང་ག་ི�ོས་བ�ར་གཞན་ཞིག་ནི་མི་�མས་མཉམ་གཅགི་�་འཛ�མས་

�་བ�ག་ནས་�མ་�་རིང་�་ི�ོར་བ�ོ་�ངེ་�ེད་པ་དེ་ཡིན།འཇིག་�ེན་འ�ར་�ོད་པས་བར་�ོང་གི་�མ་�་རིང་�་ི�ོར་�ེང་པ་དང་།འ�ག་�ལ་ནས་ཡོང་བའི་

�གས་མཁན་�མས་�ིས་ཁོང་ཚ�འི་�མ་�་རིང་�་ི�ོར་ �ེང་པ་རེད།འ�ག་�ལ་�་ི�མ་�་རིང་ན་ིཞིབ་ཚགས་�ིས་བཟོས་པའི་�མ་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་རེད།ཏེ་ཁ་ིས་
སི་ཡི་མི་�མས་�ིས་ཁོང་ཚ�འ་ི�མ་�་རིང་�ི་�ོར་�ེང་པ་རེད། ཁ་ོཚ�་ཚང་མའ་ིམ�ངས་ཆ་དང་།NASAཡི་མཁའ་�ོད་པ་དང་།ཨ་རིའི་ཏེ་ཁི་ས་སི།འ�ག་

�ལ་�ི་འ�ག་མ་ིཚང་མའི་ འ�་མཉམ་དང་�ན་མངོ་ག་ིམ་ིགཤིས་�ོར་�ེང་�་བ�ག་པ་རེད།ང་ཚ�ས་ད་�ང་འ�ག་�ལ་�་ི�་བ་འགའ་དངNASAཡི་

འཇིག་�ེན་འ�ར་�ོད་པ་ཞིག་མཉམ་�་འ�ས་ནས་ཁོང་ཚ�འ་ི�་�ལ་�ོར་�ི་�ན་མངོ་ག་ིཤེས་�ར་�ོས་བ�ར་�ེད་�་བ�ག་ཡོད་པ་རེད།NASAཡི་འཇིག་

�ེན་འ�ར་�ོད་པ་ད་ེམཁའ་ད�ིངས་ལ་སོང་�ོང་ཡོད་རེད། འ�ག་�ལ་ནས་ཡོང་བའི་མི་དག་བར་�ང་ཁམས་�་བ�ོད་�ངོ་མེད།ཡིན་ཡང་།འ�ག་�ལ་�་ིམ་ི
དེ་དག་གིས་ཁོ་ཚ�་རང་གི་མཁའ་ད�ིངས་�ོར་�ི་ �་�ལ་གཅིག་མ�ངས་དེ་�ིང་མལོ་�ས་པ་རེད།འད་ིན་ིང་ཚ�ས་�ི་མི་སིན་ཉི་དམངས་�ོལ་�ས་ཆེན་�ེང་�བ་
པའི་དོན་དག་གཅིག་ཡིན་ཏེ། མ་ིཚང་མ་ས་གནས་གཅིག་�་�དི་ཡོང་ནས།རིག་གནས་�ེང་མོལ་�ེད་�་འ�ག་�་ད་ེརེད།དམངས་�ོལ་�ས་ཆེན་�་ིགཞ་ི�་
གཞན་ཞིག་ནི།ལག་ཤེས་བཟ་ོ�ལ་པ་དང་�་�ལ་སོགས་�ི་དེང་རབས་�་ིགསར་གཏོད་�ས་པ་མངོན་བཞིན་ཡོད།ང་ཆེས་དགའ་ས་ཞིག་ནི2002ལའོི་



དམངས་�ོལ་�ས་ཆནེ་�ེ།ལ་ོདེ་ནི་དར་གསོ་ཚ�ང་ལམ་དམངས་�ོལ་�ས་ཆེན་རེད།�བས་དེར་ཕལ་ཆརེ་དར་གོས་ཚ�ང་ལམ་བ�ད་�་ི�ལ་ཁབ25�ག་ལ་བ�ོད་

པ་ཡིན་ཞིང་། དེའ་ིཤར་�ོགས་ན་ཡོད་པའ་ི�ལ་ཁབ་དག་དཔེར་ན།�ང་གོ།ཉི་ཧོང་།ཀོ་རི་ཡ་སོགས་ནས།ད�ི་ཐ་ལིའ་ི�འེ་ཉི་སིར་འ�ོར་�ི་ཡོད་ལ།ཅིར་ཅི་སི་སི་
ཐན་དང་།ཁེར་ཟ་གྷི་སི་ཐན།ཐ་ཅ་ིཁ་ེསི་ཐན།��་�འ་ེམི་སི་ཐན།ཨ་���་ཀ་ན་ིསི་ཐན།ཕ་ཁ་ིསི་ཐན(Kyrgyzstan, Kazakhstan, 

Tajikistan, Turkmenistan, Afghanistan, Pakistan,)སོགས་ཡང་�ད།�བས་ད་ེ�ས་དར་གོས་ཚ�ང་ལམ་
དམངས་�ོལ་�ས་ཆནེ་�་ང་ཚ�ས་ཕ་ཁ་ིསི་ཐན་ཁ་ལ་ཆི་ནས་ཚ�ན་�ིས་�ངས་འཁོར་ཞིག་འ�ེར་ཡོང་བ་རེད།དོན་དངོས་ཐགོ་ང་ཚ�འ་ིཞིབ་འ�ག་པ་�འེ་སི་ཁང་

ཤིན་�ོབ་ཆནེ་�་ིདག་ེ�ན་ཆ་ེམ་ོ མ་ཁ་ེཁ་ོ�འ་ོཡེ(Mark Kenoyer)ཁ་ལ་ཆི་ལ་སོང་བ་རེད།ཁའོ་ིལས་འགན་ན་ིདར་གོས་ཚ�ང་ལམ་བ�ད་�ི་དཔེ་
མཚ�ན་ཅན་�ི་ཚ�ན་�ིས་�ངས་འཁོར་ཞིག་འཚ�ལ་�་དེ་རེད།མ་ཁེ་ཁ་ོ�འ་ོཡེ་ཡི་�ར་བ�ནོ་དང་འཁའ་ཐགོ་�ེལ་འ�ནེ་�ང་སི་ཞིག་གི་མཉམ་ལས་འོག།ཚ�ན་�ིས་

�ངས་འཁོར་དེ་ཉོས་ནས་ཝ་�ིན་ཐིང་དམིགས་བསལ་�ལ་ལ་�ེར་ཡོང་བ་རེད།དནོ་དངོས་ཐོག་ང་ནི་མ་ཁ་ེདང་མཉམ་�་ལས་ཀ་�ེད་�་ིཡོད་ལ།ངས་ཚ�ན་�ིས་

�ངས་འཁོར་ ད་ེཝ་�ིན་ཐངི་དམིགས་བསལ་�ལ་ལ་�ེལ་འ�ནེ་བཀོད་�ིག་�ེད་རོགས་�ས།ང་ཚ�ས་ཚ�ན་�ིས་�ངས་འཁོར་ཁོ་ན་�ེར་ཡོང་བ་མིན་པར།ང་ཚ�ས་
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དམངས་�ོལ་�ས་ཆནེ་ལ་�་�ིག་འ�བ་�ོན་�ས་པ་ཞིག་རེད།ང་ཚ�ར་ཏིན་མོན་�ང་རིགས་�་ི�་ད�ངས་�་ིང་ོམཚར་ཆེ་བའི་�་ཕབ་ཁ་ཤས་

ཡོད།2013ལོར་ཨ་རིའ་ིཨེ་ལ་ེཀང་��ོ་མཚ�་འ�མ(Oregon coast)ཞི་ལ་ེཙ�་ཏི་ཉི(Siletz De-Ni)�ེ་�ལ་ཡང་དམངས་�ོལ་�ས་

ཆེན་ན་ཡོད།འད་ིན་ིང་ཚ�ས་“འཛམ་�ིང་གཅིག།�ད་�་མང་པོ།”ཅེས་འབོད་པའི་�ས་ཆེན་�ི་�མ་�ངས་གཅགི་ཡིན་པ་དང་།འདིས་འཛམ་�ངི་ས་གནས་ཁག་

གི་�ོངས་ཉེར་ཡོད་པའ་ི�ད་ཆར་དོ་�ར་�ས་པ་རེད།ཞི་ལ་ེཙ�་ཏི་ཉི(Siletz De-Ni)་ལ་མཚ�ན་ན།�ས་�བས་ཤགི་ལ་ཁོ་ཚ�འི་རང་ག་ི�ད་ཆ་བཤད་
མཁན་�ངས་ཀ་ཤིན་�་�ང་། འོན་�ང་�ད་ཡིག་ད་ེལ་�ང་�ོབ་དང་�བ་གདལ་�་གཏོང་བར་འབད་པ་�ེད་པའི་ལས་འ�ལ་�ས་པར་བ�ེན། ཁོང་ཚ�འ་ི�ད་
ཡིག་དེ་བ�ར་དར་འ�་�ས་སོང།ང་ཚ�ས་མི་འད་ིདག་དམངས་�ོལ་�ས་ཆེན་�་�དི་ཡོང་དེ།ཁོ་ཚ�ས་རིག་གནས་�ལ་བཞག་ལ་�ང་�ོབ་དང་དར་�ེལ་གཏོང་

བར་འབད་པ་ཇ་ི�ར་�ས་པ་སོགས་�ེང་པ་རེད།�ི་མི་སིན་ཉ་ིདམངས་�ོལ་�ས་ཆནེ་�་ི�བ་ཆ་གཞན་ཞིག་ནི་ང་ཚ�ར་�ག་�་ བཟོ་�ལ་ཐནོ་�ས་ཚ�ང་སའི་�ོམ་
ར་ཞིག་ཡོད་ལ།ད་ེན་ི�ིར་བཏང་�་ང་ཚ�ས་�ས་ཆནེ་ནང་ལ་�གས་པའི་མིས་བཟོས་པ་ཡིན།འདི་ནི་ང་ཚ�འ་ི2014ལོའ་ི�མོ་རའི་ཐོག་གི་དངོས་དཔེ་ཡིན་

ལ།�བས་དེ་�ས་ན་ི�ང་ག་ོདང་ཁནེ་ན་ིཡ (Kenya)དམངས་�ོལ་�ས་ཆནེ་�བས་ལ་རེད།�ོད་�ིས་ཤགོ་�་དེ་ལ་ད་ོ�ང་�ེད་�ིད།ང་ཚ�ས་པེ་ཅིང་ནས་

ཤོག་�་བཟ་ོམཁན་མི་རབས་བཞི་པ�་ཞབས Ha Yiqi �ས་ཆེན་འདིར་གདན་འ�ེན་�ས་ཡོད་དེ། ཁོང་ག་ི�ིམ་�ད་�ི་�ས་རབས་བ�་ད�་ནས་པེ་ཅིང་
ནས་ཤོག་�་བཟོས་པ་རེད།ཁོང་ནི་ཤོག་�་བཟོ་བའི་�ོལ་�ན་ལ་�ོབ་�ོང་དང་�ན་འཛ�ན་�ེད་མཁན་ཞགི་རེད།ཁོང་གི་མཛ�ས་�ག་�ན་པའ་ིཤོག་�་ད་ེདག་ང་

ཚ�འི་�མོ་ར་ནས་བཙ�ངས་པ་ནི་�ོས་ཅི་དགོས།�ེ་བོ་བཟོ་པ།�ོས་རིས་བཟ་ོབ།པར་རིས་བཟོ་བ།འཚ�མ་བཟ་ོབཅས་ཡོད།དེར་བ�ནེ་�ོམ་ར་ན་ིག་ོ�བས་ཧ་ཅང་ཡག་

པོ་ཞིག་�ེ།གཅིག་ནས་�་�ལ་མཁས་ཅན་ཚ�ས་ ཁ་ོཚ�འ་ིདངོས་�ས་བཙ�ངས་�བ་པ་མ་ཟད།ང་ཚ�འི་�ལ་�ོར་བ་ཚ�ས་�ས་ཆནེ་�ེང་གི་དངོས་པོ་ངོ་མ་ཞགི་ཉ་ོ
འདོད་ན་ད་ེཉ་ོ�བ།�ད་མ་ོབ་དག་གིས་ཅ་ལག་འགའ་ཉ་ོ�བ་མ་ཟད།ད་ེནས་ཅ་ལག་དེ་དག་བཟོ་མཁན་དག་ཡང་མཇལ་�ེ།ཁངོ་ཚ�་དང་རིག་གནས་�ེང་མལོ་

�ེད་ཆོག།རིག་གནས་ཁ་བ�་ནི་ང་ཚ�ས་དམངས་�ོལ་�ས་ཆེན་ཐོག་�བ་གདལ་དང་གསོ་�ོང་�ེད་བཞིན་ཡོད།དམངས་�ོལ་�ས་ཆེན་ཐོག་ད་�ང་དངོས་པོ་ཆེན་

པོ་འགའ་�ེ། ང་ཚ�ས་མཚ�ན་�ེད་རང་བཞིན་�་ིདངསོ་པོ་ཟེར་�ི་ཡོད།དངོས་པོའམ་�ིག་ཆས་ཆ་ེ�ས་ཁ་ཤས་འ�གས་�ི་ཡོད།འདི་�་�འི་�ིག་ཆས་ཆེ་�ས་ཤིག་
ནི་མ་ེཏོག་ག་ི�ོ་�ང་དེ་རེད།ད་ེནི་�ང་གའོ་ི�་ོ�ོགས་དང་ཤང་ཀང་ག་ི�ོལ་�ན་�་ིཆ་ཤས་ཤིག་རེད། �ག་མ་ལས་བཟོས་པ་ཞིག་ཡིན་ལ་འདི་བཟོ་བ་ཁོ་ཚ�འི་�ེ་
�ལ་�་ིདོན་�ེན་གལ་ཆནེ་ཞགི་མཚ�ན།2014ལོའི་དམངས་�ོལ་�ས་ཆེན་ཐོག་མེ་ཏོག་གི་�ོ་�ང་དེའ་ི�ག་མའི་�ིག་གཞ་ིབཟོས་པ་དང་།དའེི་མཐ་ོཚད་ལ་

ཕལ་ཆེར་�ི་30ཡོད།དེའ་ིརིང་ཚད་ན་ི�ི་100�ག་ཙམ་ཡོད།ང་ཚ�ས་མེ་ཏོག་གི་�ོ་�ང་ཆེན་པོ་དེས་�ས་འགོད་པ་�་ཞབས་ Danny Ning 

Tsun Yung གདན་འ�ནེ་�ས་ཡོད་པ་མ་ཟད།ང་ཚ�ས་�ོ་�ང་ཆེན་པོ་འདི་བཟ་ོམཁན་ཤང་ཀང་ག་ིཚ�གས་པ་ Wing Kei Flower 

Shop ཞེས་པ་ད་ེདངོས་པོ་འད་ིབཟ་ོ�ན་�ེད་པར་གདན་�ངས་ཡོད།ཁངོ་ཚ�ས་རང་ག་ི�ོལ་�ན་�ི་མ་ེཏོག་གི་�ོ་�ང་ད་ེབཟོས་པ་རེད།ཁོང་ཚ�ས་དམངས་
�ོལ་�ས་ཆནེ་ལ་ཡོང་ནས་ཐག་རིང་ས་ནས་མཐོང་བའི་མ་ེཏོག་གི་�ོ་�ང་ཆེན་པོ་དེ་ཇ་ི�ར་བཟ་ོབ་སོགས་མགི་�ོན་གསལ་བཤད་�ས་པ་རེད།�ེད་རང་དམངས་



�ོལ་�ས་ཆནེ་གཏོང་སར་�ེབས་མ་ཐག།མེ་ཏོག་གི་�ོ་�ང་ཆེན་པོ་ད་ེན་ི�ེད་�་ིམགི་ལམ་�་མཐོང་�བ།ཁངོ་ཚ�ས་དམངས་�ོལ་�ས་ཆནེ་�ེང་ཁ་ོཚ�འི་བཟོ་བཀོད་

�ི་ཐབས་�ལ་དང་ �ས་འགོད་�ི་ཐབས་�ལ་�ོན་བཞིན་ཡོད་པར་མ་ཟད།རིག་གནས་�ེང་མོལ་འད་ིདག་ལ་བ�ེན་ནས་ང་ཚ�འི་�ད་མ་ོབ་དག་ལ་ཁངོ་ཚ�འི་
ཤེས་ཡོན་དང་ལག་�ལ་མཉམ་�ོད་�ེད་བཞིན་ཡོད།མ་ེཏོག་ག་ི�ོ་�ང་འད་ིལ་མཚ�ན་ན།ཞང་ཀང་གི་བཟ་ོམཁན་ཚ�ས་�ག་མ་་�ར་ ཝ་�ིང་ཐིང་�་བ�ར་བ་
ཚང་མ་དམངས་�ོལ་�ས་ཆེན་ཚར་�ེས།ཡོད་ཚད་�ིར་ཞང་ཀང་ལ་�ིར་ལོག་པ་རེད།དོན་དངོས་�་འདི་ནི་ཨ་མེ་རི་ཁའ་ིཞངི་ལས་��་ཡི་ཆ་�ེན་ཡིན་ཏེ།གལ་ཏེ་

�ར་བ�ར་ཡོང་བའི་�ག་མ་ཡོད་ཚད།ངསེ་པར་�་�ིར་ཞང་ཀང་ལ་ལོག་དགོས་པ་རེད། ང་ཚ�ར་གནས་�བས་�ག་མ་གཡར་ཆོག་པའ་ིཆོག་འ�ས་ལག་�ེར་ཞིག་
ཡོད་མོད།འནོ་�ང་�ག་མ་དེ་ཚ�་ཝ་�ིན་ཐིང་�་�་དང་དངོས་�ེལ་�ང་འཁོར་བཏང་�ེ་བ�ར་བ་ཡིན་ན། �ར་ཡང་�་དང་དངོས་�ེལ་�ང་འཁརོ་བཏང་�ེ་
ཞང་ཀང་ལ་�ིར་ལོག་དགོས་པ་རེད།མཚ�ན་�གས་རང་བཞིན་�་ིདངོས་པོ་རིགས་�ི་དཔེ་མཚ�ན་གཞན་པ་ཞགི་ནི། 1999ལོར།ང་ཚ�ས་རོ་མ་ཉི་ཡའ་ི�ོར་�་ི

ལེ་ཚན་ཞིག་ལས་པ་ཡིན།ང་ཚ�འ་ི�ལ་ཁབ་ཐང་ཆེན་�་ཤིང་གི་བཟོས་པའི་ཆོས་ཁང་ཞིག་བ�ན་པ་དང་། ད་ེརོ་མ་ན་ིཡའི་�ོལ་�ན་�་ིཆོས་ཁང་གཞ་ིབཞག་ནས་
ཡོང་བ་ཞིག་ཡིན།དཔེ་མཚ�ན་གཞན་པ་ཞགི་ནི2008ལོ་རེད།ང་ཚ�ས་འ�ག་�ལ་�ི་�་ཁང་ཞགི་བ�ན་པ་ཡིན།ད་ེནི་འ�ག་�ལ་�་ི�ལ་ས་ཐངི་�ས་ནས་

བ�ན་པ་ཞིག་རེད། ཐངི་��་ནས་བཟོས་པའི་�་ཁང་དེ་ད་ེནས་བཤགི་ནས་ཝ་�ིང་ཐིང་�་བ�ར་ཏེ།དམངས་�ོལ་�ས་ཆེན་�བས་བ�ར་�་�ིག་�ོར་�ས་པ་
དང་།ད་ེ�ེས་དེ་ཡང་བ�ར་བཤིག་ཏེ་ཏེ་ཁ་ེས་སི་��ོ་ཡི་ཨའར་ཕ་�འོ་�་བ�ལ་པ་རེད།�་ཁང་འད་ིན་ིད་�་ཨེ་འར་ཕ་སོ་ཡི་ཏེ་ཁེ་ས་སི་�ོབ་ཆེན་ན་ཡོད།ང་ཚ�་

དངོས་ཟོག་ད་ེདག་ག་ིཚ�་ཚད་རིང་�་སོང་ན་ཧ་ཅང་དགའ་པོ་ཡོད།དམངས་�ོལ་�ས་ཆེན་ནི་ཞིབ་འ�ག་ག་ི�ང་གཞའི་ིཐགོ་བ�གས་པ་ཞགི་རེད།དེར་བ�ེན་ད་ེ

ནི་2013ལོར་ང་དང་ང་ཚ�འི་ལེ་ཚན་མ�ན་�ོར་བ་ལི་ཅིན་�ི་པར་ཞགི་རེད།ཁ་ོམོ་པེ་ཅངི་�་བ�ད་ཡོད།ང་ཚ�འ་ི2014ལོའི་�ང་གོའི་�ོར་�ི་དམངས་

�ོལ་�ས་ཆནེ་ལ་ཞིབ་འ�ག་�ེད་བཞིན་ཡོད།ང་དང་ང་ཚ�འ་ིའ�མེས་�ོན་�ས་འགོད་པ་ Sojin Kimསོགས་ཐེངས་ཁ་ཤས་ལ་�ང་ག་ོལ་�་�ོར་ལ་སོང་

ནས།�ང་གའོ་ིདམངས་�ོལ་�ས་ཆནེ་�་ིལེ་ཚན་ལ་�ང་གོའ་ི�ོལ་�ན་རིག་གནས་�ི་དཔེ་མཚ�ན་ཅན་འཚ�ལ་�་སོང་བ་རེད།ང་ཚ�འ་ི�ང་ག་ོདམངས་�ོལ་�ས་

ཆེན་ལ་ལས་ཀ་�ེད་པའི་ཚ�གས་མ་ིམང་པོ་ཡོད།དེའི་ནང་�ི་�ད་ཤེས་མཁན་དང་ཀངོ་�ང་ག་ི�ད་ཤེས་མཁན་�ད་པའ་ིམི་མང་པོ་ཞགི་གིས་ང་ཚ�ར་ཞིབ་འ�ག་

དང་བཟ་ོརོགས་�ས་ནས་ང་ཚ�འི་�ང་གའོི་དམངས་�ོལ་�ས་ཆནེ་�་ིལ་ེཚན་ཞེས་པ་དེ་ལགེས་འ�བ་�ང་པ་རེད།ད་�་ངའ་ིདཔེ་�ིད་�ི་མ�ག་མཐའི་ཆ་ཤས་

འདིར་ངས་རིག་གནས་�ེང་མལོ་�ི་�ོར་ལ་མང་ཙམ་ཞིག་བཤད་�་ིཡིན།དེ་ཚ�འ་ིནང་ང་ཚ�འ་ིདམངས་�ོལ་�ས་ཆེན་ནང་�གས་མཁན་ཚ�ས་ང་ཚ�འི་�་�ོར་པ་

དང་�ངེ་མལོ་�ེད་པ་ད་ེརེད།པར་འདིའ་ིནང་�་དམངས་�ོལ་�ས་ཆེན་ནང་�གས་མཁན་ན་ིགཡོན་�ོགས་�ི་མི་དེ་རེད། ཁངོ་ག་ིམིང་ལ་ནེ་སན་ཅ་ེཁེ་སིན་
ཡིན།ཁོང་ན་ིཨ་མ་ེརི་ཁའི་�ོད་དམངས་ཡིན་ལ།ཨ་ལ་སི་ཅ་��ོ་ནས་ཡོང་བའ་ིཐ་ིལནི་ག་ིཐི(Tlingit)མ་ིརེད།ཁོང་གིས་ཧང་སངས་དགོས་པའ་ི��་ཐངེ་ཀ་

བ་�ེ།ཤིང་�ོས་མ་བཟ།ོམཐ་ོཚད་ཕལ་ཆེར་�ི་5ནས་10རེད།འདི་ན་ི�་ཞབས་ཅེ་ཁེ་སིན་ལགས་རེད།ཁངོ་ན་ི�ལ་ཁབ་�ི་�ལ་བཞག་�་དགའ་ཐོབ་མཁན་ཡང་

རེད།�་དགའ་དེ་ན་ིཨ་རིའ་ིདམངས་�ོད་དང་�ོལ་�ན་�་�ལ་�་ིམཚན་�ན་ཆེ་ཤསོ་དེ་རེད།ཁངོ་གིས་ཁོང་གི་བཟོ་�ལ་�་ིཐབས་ཤེས་�ོར་�ེང་བ་དང་།དངོས་

མང་བཤམས་�ོན་ཁང་ཞགི་ག་ིནང་དང་མི་འ�། དངོས་མང་བཤམས་�ོན་ཁང་ག་ིནངཁོ་ཚ�ས་�ག་པར་འདིར་མ་རེག་ཅེས་བཤད།ཡིན་ཡང་དམངས་�ོལ་�ས་
ཆེན་�ེང་ལག་པའི་རེག་ནས་�ངོ་ཚ�ར་�ེད་�་དེ་གཙ�་བོ་རེད། གང་ཡིན་ཟེར་ན་རང་གིས་རེག་པའི་�ོང་ཚ�ར་ད་ེརིགས་ལ་བ�ེན་ནས་�ོབ་�ོང་ཐོབ་�བ།འད་ིནི་
2000ལོའ་ིབོད་�་ིརིག་གནས་�་ིདམངས་�ོལ་�ས་ཆེན་�ེང་ག་ིཔར་གཅགི་ཡིན།ང་ཚ�འི་དམིགས་�ལ་ན་ི�ལ་�ོར་བའ་ིཡིད་དབང་བ�ག་ནས།ཁ་ོཚ�ར་ཅ་

ལག་འགའ་བ�ན་པ་བ�ད། ཁོ་ཚ�ས་ཕལ་ཆེར་�་�ོང་མེད་པ་དང་།ཧ་ག་ོ�བ་�ི་མདེ་པའི་རིགས་དེ་�ོན་�་དེ་རེད།ང་ཚ�ས་ཁངོ་ཚ�་དང་ཐད་ཀར་�་ཤསེ་�་དང་
བ�་འ�ིན་དེ་དག་མཉམ་�ོད་�ེད་པར་རོགས་རམ་�ེད་བཞིན་ཡོད།འདི་ན་ི2005ལོའི་ནགས་དནོ་�ས་�ི་དམངས་�ོལ་�ས་ཆེན་�ེང་ག་ིཔར་གཅིག་

ཡིན།གཡོན་�ོགས་ན་ིཁ་ི�་པེ་ཨར་རེད།ཁངོ་ན་ིཨ་མ་ེརི་ཁའ་ི�ལ་�ེས་�ོད་མིའ་ིཚ�་བ་ག�མ་ཡོད་པ་དེ་ནས་ཡོང་བ་རེད། ཚ�་བ་ག�མ་པོ་ན་ི�ང་ཏ་ཁོ་
ཏ(North Dakota)་ཡི་མན་ཏན།ཞ་ིཏ་ཐ་ེས།མངའ་རིས་ཁ་ར(Mandan, Hidatsa, Arikara)་བཅས་རེད།ཁོས་�ིང་�་
བཟོ་�ལ་དང་�ིང་�་གཏོང་བའི་�ོར་བཤད་པ་རེད།གཡས་�ོགས་�་ི�་མ་ོགཉིས་�ི་�མ་འ�ར་ལ་�ོས་དང་།ཁ་ོམ་ོཚ�ས་�ོ་�ེ་གཅགི་�ིམ་�ིས་ཁ་ི�་པེ་ཨར་�ིས་

སོ་སོའི་�ོལ་�ན་�ེང་པ་ལ་དོ་�ང་�ས་ཡོད་པ་མཐོང་�བ།ང་ཚ�ས་�་�་ཚ�་ནང་�་�གས་�་འ�ག་འདོད་ཆེན་པོ་ཡོད།རེག་�་དེ་ལ་རེག་�་ན་ིཧ་ཅང་གལ་ཆེན་

པོ་རེད།ལོ་ན་ཇ་ིཙམ་གཞནོ་ན་ད་ེཙམ་�་ལེགས།ཁོང་ཚ�ར་�ང་བའི་�ས་�་�ོབ་�ོང་�ེད་�་འ�ག་�བ།དེ་ནི་2007ལའོི་�་�འ་ིདམངས་�ོལ་�ས་ཆེན་�ེང་



གི་པར་གཞན་ཞགི་རེད།གཡས་�ོགས་�ི་མི་ན་ིན་ཞི་�ོན་པའི་རིགས་�ི་མིས་ཁོང་ག་ི�ོལ་�ན་�ངེ་བཞིན་ཡོད།ང་ཚ�འ་ི�་�ོར་�་མ�ནོ་ཚ�་དང་དེ་ཚ�འི་འ�ེལ་

མ�ད་དེ་མཐོང་�བ།ན་ཞི་�ོན་པ་ད་ེདང་ང་ཚ�འ་ི�་�ོར་�་མ�ནོ་ཚ�འི་བར་�་ཅོག་ཙ�་ཞིག་ཡོད་མོད། འོན་�ང་ཅོག་ཙ�་དེ་གར་ཡོད།ཅོག་ཙ�་འདིས་ཁ་ོཚ�་ཁ་�ལ་
དགོས་པ་མཚ�ན་ཡོད་མ་རེད།འད་ི�ར་�ས་ན་ཁའོི་�་ཆ་ཅོག་ཙ�འ་ི�ེང་�་འཇོག་�བ།དེ་ན་ིམི་�མས་ཐད་ཀར་�གས་�་འ�ག་�་ད་ེརེད།དེ་�ར་�ས་ཚ�་ཁོང་

ཚ�ས་�ོབ་�ོང་�ེད་�བ།ངའི་བསམ་པར་�ོབ་གསོ་ཡག་ཤོས་ནི་ངོ་�ག་གདོང་འ�ད་�་ི�ོབ་གསོ་�ེ། ཐད་ཀར་ཕན་�ན་ནས་�ོབ་�ོང་�ེད་པ་དེ་རེད།འཆད་�ིད་
འདི་ངས་�ེད་ཚ�་དངོས་�་�ོབ་�ིད་དང་།ངས་�ོད་ཚ�འ་ིགདོང་མཐོང་�བ་ན་བསམ་ཡོད།འནོ་�ང་ད་�བས་ང་ཚ�ས་ལག་�ལ་མི་འ�་བ་ཞགི་ལ་ཚ�ད་�་�ེད་

བཞིན་�ངས་འཛ�ན་ནམ་�་ཐོག་འཆད་�དི་འད་ིབཟོས་པ་རེད།དམངས་�ོལ་�ས་ཆེན་ཐགོ་�།ངོ་�ག་གདོང་འ�ད་�ི་�ོབ་གསོ་ལ་དམིགས་པ་རེད།བར་འ�མ་

�ེད་མཁན་�་ིརིགས་ད�ིབས་གང་ཡང་མདེ་པ་�ེ།�ེད་�ིས་ཁ་པར་ནང་ག་ིས་ཆ་གཞན་ཞགི་ན་ཡོད་པའ་ིམ་ིཞགི་ལ་�་བ་མ་ཡིན་པར།�ེད་�ིས་ཐད་ཀར་མི་ད་ེ

ལ་བ�་བཞནི་ཡོད་རེད།དེ་�ར་�ས་ན་�དོ་�ིས་ཁོ་ཚ�འི་གདོང་གི་�མ་འ�ར་ལས་ཁོ་ཚ�འ་ིའ�ལ་�ངས་སོགས་མཐོང་�བ།ནགས་དནོ་�ས་�་ིལ་ེཚན་ནས་དེ་

བས་མང་བ་ཞགི་བ�དོ་ན།དེ་གར་�ེད་�སི་ �ར་ཡང་མི་�མས་�ིས་�གས་པ་ལ་ལག་པས་རེག་བཞནི་པ་མཐོང་�བ།དམངས་�ོལ་�ས་ཆནེ་ཐོག་�ོད་�ིས་ཐོག་
དང་པོ་�གས་པ་ལ་རེག་ནས་�ོག་ཆགས་མི་འ�་བ་ལ་�ས་ལོན་�ས་ཆོག།�་�འ་ི�ས་ཆེན་�ོར་མང་ཙམ་བ�དོ་ན། ང་ཚ�ར་ཉ་འཛ�ན་ཡོ་ཆས་མང་པོ་ཡོད།�་
�འི་འ�མ་བ�ད་�་ི�ལ་ཁབ་�་�ེ་ལོ་དང་།ཁམ་�་�ེ།ཐེ་ལན།�ང་ག་ོསོགས་ནས།རིགས་མི་འ�་བའ་ིཉ་འཛ�ན་ཡོ་ཆས་�ར་གཅིག་ནང་ཡོད།དེ་བས་�དེ་�ིས་

�ོལ་�ན་མི་འ�་བ་མཐོང་�བ་པ་མ་ཟད་ཉ་འཛ�ན་ ཡོ་ཆས་་བཟ་ོམཁན་ད་ེདག་ལ་ཁ་བ�་�ས་ཆགོ།ང་ཚ�ས་ངེས་པར་�་མི་�མས་ལ་ཞབས་�ོ་འ�བ་�་འ�ག་
དགོས།2013ལོའ་ིཧང་ག་རི(Hungary) དམངས་�ོལ་�ས་ཆནེ་ནང་�་།ཞབས་�ོ་ན་ིཧ་ཅང་གལ་ཆེན་ཞིག་ཡིན་པས།གཡོན་�ོགས་�་�དོ་�ིས་

ཞབས་�ོའི་�ོན་ཆས་�ོན་པའ་ིམ་ིདག་མཐོང་�བ།ཁངོ་ཚ�་ན་ིདོན་དངོས་ཐོག་ཐ་ེལན་ཞ་ིཝ་ཉ་ིཡ་ཡི(Transylvania)ས་�ལ་ཞིག་ནས་འངོ་བ་རེད། 

ད་�་རོ་མ་ཉི་ཡར(Romania)ཡོད་མོད།འནོ་�ང་ཁོང་ཚ�་ན་ིཧང་ག་རིའ་ིམི་རིགས་ཡིན་པས།ཞབས་�ོའི་�ངས་�བས་ཁ་ཤས་�ད་མོ་�མས་ལ་�ིད་
བཞིན་ཡོད། ང་ཚ�ས་ཞབས་�ོའི་�་ཁང་ཞགི་བ�ན་ལ།དེའི་བཀདོ་པ་ནི་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་ཞིག་རེད།�ེས་�་ང་ཚ�ས་ད་ེབཤིག་ཏེ་ཉ�ི་གཡོད་�ོ�་ཡི་ཧང་ག་རིའ་ིམ་ི
�ད་ཡིན་པའི་ཨ་རིའ་ིམའི་ིཤགོ་�ེ་ཞགི་�་བ�ལ་བ་ཡིན།ནགས་དོན་�ས་�ི་དམངས་�ོལ་�ས་ཆནེ་�ོར་མང་ཙམ་བ�དོ་ན། པར་འདིའ་ིནང་�་�ེད་�ིས་�་
�མ་ད�ིབས་�་ིསོག་ལེ་མཐོང་�བ།གཡོན་�ོགས་�་ིཚ་�མ་མདོག་ག་ི�་མོ་�་མོ་�ནོ་པའི་�ད་མེད་ད་ེནི་�ད་མོ་བ་ཞིག་རེད། གཡས་�་ི�ང་མདོག་གི་�་མ་ོ
�ོན་ཡོད་པ་ད་ེནི་ནགས་དནོ་�ས་�་ིདམངས་�ོལ་�ས་ཆེན་ནང་�གས་མཁན་ཞིག་ཡིན།ང་ཚ�ས་�་�ོར་བ་ཚ�ར་དོན་དག་ག་གེ་མ་ོཞིག་ལས་ན་�ངོ་བ་ག་ཚ�ད་

ཡིན་པ་ད་ེལ་ཚ�ད་�་�ེད་�་འ�ག་�་ད་ེཡིན།�ོད་�ིས་སོག་ལ་ེའད་ིདག་བཀོལ་�ོད་མ་�ས་པའི་བར་�།དེའི་ཚ�ར་བ་ད་ེགང་འ�་ཞིག་ཡིན་པ་བསམ་ཚ�ད་�ེད་

དཀའ་པོ་ཡོད།དེ་བས་ཡང་བ�ར་རིག་གནས་�ེང་མོལ་ལམ་ཁ་བ�་ཞེས་པ་ད་ེཞིག་བཤད་ན།ངའ་ིདཔེ་�དི་འདི་མ�ག་�ིལ་ལ་ཉེ།མ་གཞ་ི�ས་ན་དམངས་�ོལ་

�ས་ཆེན་ནི་�ལ་ཁབ་ཐང་ཆནེ་�་ཉནི་10ལ་གཉེར་�་ིཡོད་�ང་།ང་ཚ�་དམངས་�ོལ་�ས་ཆེན་འད་ི �་མ�ད་�་འཚ�་བ་དང་མ་�ོགས་པར་གནས་�ར་
དགའ་པོ་ཡོད།བ�ན་ལམ།�་�ེལ་དང་�ན་�་ི�་བ་སོགས་�་ིབཀའ་�ིན་�ིས།ང་ཚ�ས་བ�ན་ལམ་དང་མཐོང་ཚ�ར་�་ཆ་གཞན་དག་དག་�་ཐོག་�་བཞག་�ེ་�་

མ�ད་�་གནས་ཆོག།དེ་བས་�དེ་�ིས་འདི་ནས་མཐོང་བའི་�་�གས།asia.si.eduན་ིང་ཚ�ས་Freer | Sacklerདངོས་མང་བཤམས་�ོན་

ཁང་�ེ་�ལ་ཁབ་�་ིཨེ་ཤ་ེཡའི་�་�ལ་བཤམས་�ོན་ཁང་གི་རེད།ཁངོ་ཚ�ས་ཡང2014ལོའི་�ང་གོའ་ི དམངས་�ོལ་�ས་ཆེན་�ི་བ�ན་�བ་བ�གས་�ས་
ཡོད།དེའ་ིནང་ངས་ཚང་མར་ངོ་�ོད་�ས་ཚར་ཟིན་པའི་མ་ེཏོག་གི་ �ོ་�ང་ཐོག་ག་ིབ�ན་པར་དང་།ལ་ིམ་བཟོ་�ད།�་ཆས།�ང་གོའ་ི�ོས་གར་སོགས་�ད་ཡོད། 
ཚང་མ་ད་ེན་ཡོད་། �་ཡིག་�་ཡང་བ�ར་ཡོད།མ�ག་�་གནད་གཙ�་བོ་དག་ལ་�ིར་�ན་དང་མ�ག་�ོམ་ཞིག་�ས་ན།�ི་མ་ིསེན་ཉ་ིཡི་ལས་འགན་དང་བ�གས་
གཏམ་གལ་ཆེན་ནི།ཤེས་�་འཕར་�ོན་དང་�བ་�ེལ་�ེད་�་ད་ེཡིན།�ི་མ་ིསིན་ཉི་དམངས་�ོལ་དང་རིག་གནས་�ལ་བཞག་�་ེགནས་�ི་ལས་འགན་དང་

བ�གས་གཏམ་གལ་ཆནེ་ན་ིརིག་གནས་�་ི�ོབས་�གས་ལ་བ�ེན་ནས་ང་ཚ�ས་ཤེས་�ོགས་དང་།�ེ་�ལ་ལ་�གས་�ོན་དང་།ང་ཚ�འ་ི�ན་མོང་ག་ིམི་གཤིས་ལ་

�གས་�ོན་�ེད་པ་ད་ེརེད།དམངས་�ོལ་�ས་ཆེན་དེའ་ི�ོར་ནི།འད་ིན་ི�གས་རི་མདེ་པའི་ དངོས་མང་བཤམས་�ོན་ཁང་ཞགི་ཡིན་པ་དང་།འད་ིན་ི�་ཚ�ག་ཅིག་
ཡིན།དམངས་�་ིརིག་གནས་དང་།དམངས་ནས་བཟོས་པའ་ིརིག་གནས།དམངས་ལ་དམིགས་པ། དེང་རབས་དམངས་�དོ་�་ིརིག་གནས་�ོལ་�ན་ལ་�ལ་འདེད་
གཏོང་�འ་ི�ོར་�་ི�་བ་ད་ེཨ་རི་ཙམ་མ་ཡིན་པར། འཛམ་�ིང་ཡོངས་ལ་ཁ་གཏད་ཡོད།ཐངེས་འདའིི་འཆད་�ིད་�ིས་ང་ཚ�ས་�ར་ལས་�ག་པའ་ི�ོ་ནས་�ེ་�ལ་
མི་འ�་བའི་རིག་གནས་�ལ་བཞག་གི་�་བར་འབད་བ�ོན་�ེད་པའི་ ལས་འགན་དེ་དག་ལེགས་�བ་�ས་པ་ནན་བཤད་�ས་ཡོད་།ང་ཚ�ས་�་ིབ་�ིས་ལན་



འདེབས་པའ་ི�ས་ཚ�ད་ཞིག་བཀོད་�ིག་�ེད་�་ི ཡིན་པས་དེར་�གས་པར་རེ་�ོན་ཡོད།དེའི་�ས་ཚ�ད་བཀོད་�ིག་�ེས་ནས་�ེད་�ི་ཡིན་པས་�་མ�ད་ཉན་
རོགས།འདི་ན་ིཆེས་མཐའ་མ�ག་ག་ིབ�ན་རིས་གཅིག་ཡིན་དེ།ངའ་ིའ�ེལ་ག�ག་ �ེད་�ངས་དང་ངའི་ཡིག་�མ་ཁ་�ང་ཡིན་པས།ང་ལ་འ�ེལ་བ་�ེད་པར་
དགའ་བ�་�།རང་ག་ིད་ོ�ང་�ས་པར་�གས་�ེ་ཆེ། �་ག�གས་ལ་�གས་ཅག་གནང་། 
 


