ཨ་རིའི་གདོད་མའི་མི་རིགས་�ི་ཐོབ་ཐང་མཐོར་འདེགས།
མདོར་བ�ན།

�ི་ལོ་ཆིག་�ོང་བ�ད་བ�འི་ནང་�་ཨ་རིའི་ཝ་ཤིང་ཊོན་མངའ་�ེའི་གཡས་གཡོན་�ི་ཨ་རིའི་
གདོད་མའི་མི་རིགས་�མས་རང་གི་ཕ་�ལ་ནསབཙན་ཤེད་�ིས་�ང་�ད་བཏང་�ེ་�ར་འཇོག་
ས་�ལ་ (reservation) ཁག་�་བ�ལ་བ་རེད། �བས་དེ་�ས་གདོད་མའི་མི་རིགས་ཚ�་ལ་ཉ་
འཛ�ན་ཆོག་པའི་ཐོབ་ཐང་�ད་དེ་ཆོད་གན་ལ་ས་�གས་བ�བ་ཡོད་�ང་དེ་དག་ལ་བ�ི་འཇོག་
�ས་མེད། ཝ་ཤིང་ཊོན་མངའ་�ེའི་གདོད་མའི་མི་རིགས་ཚ�་ལ་ཉ་བ�ང་�་བདེ་མིན་�ི་ཐོབ་ཐང་
གི་གནད་དོན་གལ་ཆེན་ཞིག་�་�ར་ཏེ། བ�་�ག་གཅིག་གི་�ེས་�་ས་གནས་ཉ་འཛ�ན་ཚ�ང་
ལས་ཁག་དང་ཨ་རིའི་གདོད་མའི་མི་རིགས་�ི་ཐོབ་ཐང་ཐོག་ལ་གདོང་�ག་�གས་ཆེ་ཞིག་ཡོང་
�འི་�ིངས་ཆ་བ�ན་པ་རེད།

ཆོད་གན་དེ་དག་གི་ནང་�་༼�ན་
�ན་དང་གོམས་�ོལ་�་�ར་པའི་

གནས་དང་ས་ཚ�གས་ཡོངས་�་ཉ་
བ�ང་�འི་ཐོབ་ཐང་དེ་ས་གནས་
�ི་�ལ་མི་ཚང་མ་དང་གཅིག་

མ�ངས་འདིར་འཁོད་གདོད་མའི་
མི་རིགས་ཚ�་ལའང་ཡོད།༽ ཅེས་

གདོད་མའི་མི་རིགས་ཚ�འི་ཉ་འཛ�ན་

ཐོབ་ཐང་ལ་ཁག་ཐེག་�ས་ཡོད།
�ི་ལོ་ཆིག་�ོང་ད�་བ�འི་ནང་�། ས་གནས་�ི་ཚ�་པའི་�ིད་ག�ང་གི་ཚ�གས་མི་ཁག་ཅིག་གིས་
ད�ས་�ིད་ག�ང་དང་�ན་�་�ོས་མོལ་�ས་ཏེ་ནང་འ�ིག་�ེད་པར་འབད་�ོལ་�ས་ཡོད་�ང་།
ཁོང་ཚ�འི་འཐབ་�ས་དེ་དག་ལམ་�ོང་�་བ་ནས་�ང་མེད། �ི་ལོ་ཆིག་�ོང་ད�་བ�་�ག་�འི་ནང་�་ཨེས་ཨེ་ཨཡི་ཨེ་ (SAIA) �ེ། ཨ་
རིའི་གདོད་མའི་མི་རིགས་�ི་འཚ�་གནས་མ�ན་ཚ�གས་ (Survival of the American Indian Association) �་�འི་�ིག་འ�གས་
གསར་པ་�ང་བ་རེད། �ིག་འ�གས་དེས་�ི་དམངས་ནས་བཀའ་བ�ི་དང་ལེན་མི་�ེད་པའི་�ེད་ལས་བ�ད་དེ་མི་རིགས་དཀར་པོའ�་རིག་
ག�ང་གི་ནང་�་སིམ་མི་འ�ོ་བ་དང་། ཉ་འཛ�ན་ཐོབ་ཐང་གི་ཐོག་ལ་འཐབ་�ོད་�ས་པ་རེད། ཨེས་ཨེ་ཨཡི་ཨེ་ཡིས་ཁོང་ཚ�འི་འཐབ་�ོད་
དེ་�ལ་ཡོངས་�ི་དམངས་ཐོབ་ཐང་ལས་འ�ལ་�ི་�ས་�་�ད་པའི་ཆེད་�་ཨེན་ཨེ་ཨེ་སི་པིའམ། མི་རིགས་ནག་པོའ�་�ལ་ཡོངས་མ�ན་
བ�ོད་�ན་ཚ�གས། (National Association for the Advancement of Colored People) དང་། ཨེ་སི་ཨེལ་�འམ། ཨ་
རིའི་�ི་དམངས་རང་དབང་མ�ན་�ོགས་ (American Civil Liberties Union) �ི་�ིམས་�ོད་པ་�མས་དང་�ན་�་ལས་ཀ་�ས་པ་
རེད། མི་རིགས་དཀར་པོའ�་ཉ་པ་དང་ཉེན་�ོག་པའི་མཉམ་�་འ�ག་�ོད་�གས་ཆེ་�་�ིན་�ས་ངོ་�ོལ་བ་ཚ�ས་�ོལ་�ན་�ི་༼ཉ་འཛ�ན་ས་
�ལ་༽ ཁག་�་�ིམས་འགལ་�ི་�ོ་ནས་�་འཛ�ན་ཡ་འགོ་བ�གས་པའི་�ེན་�ིས་ཐེངས་མང་པོར་འཛ�ན་བ�ང་�ས་པ་རེད།། ལོ་�ག་ཙམ་
�ི་ནང་�་ཉ་འཛ�ན་ལས་འ�ལ་དེས་ཐོག་མར་ས་གནས་�ལ་མི་དང་དེ་�ེས་འཐབ་�ས་�ན་པའི་�ོ་ནས་�གས་ཅན་མི་�་མཉམ་�གས་
�ེད་�་བ�ག་པ་རེད། �ས་�ན་�ང་�འི་ཉ་འཛ�ན་ལས་འ�ལ་དེ་དག་�ས་�ན་རིང་པོའ�་�ོད་�ར་�་འ�ར་�ས་དབང་འཛ�ན་པས་འཚ�་
བའི་�ོ་ནས་�ོལ་�ང་�ས་པ་རེད། མང་ཚ�གས་དང་འ�ེལ་བའི་ལས་འ�ལ་�ི་འཐབ་�ས་མཁས་པོ་དེས་མང་ཚ�གས་�ི་བསམ་�ལ་དེ་ཨ་
རིའི་གདོད་མའི་མི་རིགས་�ི་�ོགས་�་�ོས་པ་རེད།

Source: Northwest Indian Fisheries Commission

ཉ་འཛ�ན་ཐོབ་ཐང་གི་དཀའ་�ོག་སེལ་བ་ལ་�ོན་མའི་འབད་�ོལ་དེ་དག་
ལས་འ�ེལ་མ�ད་�ན་པའི་ངོ་�ོལ་འདི་དག་ལམ་�ོང་དེ་ལས་ཆེ་བ་�ང་
བ་མ་ཟད། ཚ�་པའི་ག�ང་གིས་�ོས་མོལ་�ེད་�་དོར་ནས་ངོ་�ོལ་བ་ཚ�ར་
�བ་�ོར་�ེད་�་འགོ་བ�གས་པ་རེད། ལས་འ�ལ་དེའི་�ེན་�ིས་ཨ་རིའི་
ཆེས་མཐོའ�་�ིམས་ཁང་ནས་�བ་�ང་�་གནས་པའི་ཨ་རིའི་གདོད་མའི་མི་
རིགས་ཚ�་ལ། ག�ང་གི་དམ་�ག་མེད་པའི་�ོ་ནས་�ར་བཀག་ས་གནས་
�ི་�ི་ནང་གཉིས་ཀའི་ནང་གི་�ོལ་�ན་�ི་ས་�ལ་�་�ོལ་�ན་�ི་ལམ་
བཞིན་ཉ་བ�ང་ཆོག་པའི་ཐོབ་ཐང་ཡོད་པའི་ ༡༩༧༤ ལོའ�་ཐག་གཅོད་དེ་
�ང་བ་རེད།

གནད་དོན།

ཆོད་གན་ནང་གསལ་�ར་ཉ་འཛ�ན་ཐོབ་ཐང་ཁས་ལེན་�ས་
པ་ཁག་བ�ི་�ང་�ས་མེད། འདི་ནི་ཨ་རི་�ོན་ཡོངས་�ི་
གདོད་མའི་མི་རིགས་�ི་ཐོབ་ཐང་ཐོག་ལ་�ོལ་�ང་བཏང་
བའི་དཔེ་མཚ�ན་ཞིག་རེད། �ན་རིང་ནས་ཡོད་པའི་ཆོད་
གན་�མས་�ིམས་བཟོ་བ་དང་། �ིམས་དཔོན། མི་རིགས་
དཀར་པོའ�་ཉ་པ་�མས། ཉེན་�ོག་པ་བཅས་�ིས་ཡང་ཡང་
�ིས་མེད་�ས་པ་རེད།

�ས་�ས།

Source: Seattle Post-Intelligencer Collection, Museum of History & Industry
ཕལ་ཆེ་བ། པ་ཡ་�པ་ (Payallup) དང་ནིཤ་ཀོ་ལིའི་
(Nisqually) ཚ�་བའི་ཁོངས་�ི་ལས་འ�ལ་བ་དང་ཚ�གས་�ེའི་�ོད་�ི་ཚ�གས་མི་ཁག་ཡིན་ལ། �ག་པར་�། ཨ་རིའི་གདོད་མིའི་མི་རིགས་
འཚ�་གནས་མ�ན་ཚ�གས་�ི་ཚ�གས་མི་ཁག་བཅས་ཡིན།

གང་�།

ཨ་རིའི་�བ་�ང་ས་�ལ་�ི་ཝ་ཤིང་ཊོན་མངའ་�ེའི་ནང་གི་པ་ཡ་�པ་ (Payallup) དང་ནིཤ་ཀོ་ལིའི་ (Nisqually) ཚ�་བའི་ཕ་ས་�།

དམིགས་�ལ།

དམིགས་�ལ་གཙ�་བོ། གདོད་མའི་མི་རིགས་རང་ཉིད་�ི་�་འཛ�ན་�ིག་�ོལ་དང་། མི་རིགས་དཀར་པོ་དང་�་འཛ�ན་�ི་ཐོབ་ཐང་གཅིག་
མ�ངས་རེག་པ་དང་། སོ་སོའ�་ས་�ལ་�་གཞན་�ི་ཐེ་གཏོགས་མེད་པའི་�ོ་ནས་�་འཛ�ན་�ི་�ིག་�ོལ་རང་ངོས་ནས་གཏན་འབེབས་�ེད་
ཆོག་�་བཅས་སོ།།
དམིགས་�ལ་ཕལ་བ། ཨ་རིའི་གདོད་མའི་མི་རིགས་�ི་རིག་ག�ང་དེ་�་བའི་�ན་�ི་ནང་�་འཐིམ་འ�ོ་བ་ནས་འགོག་ཐབས་�ེད་�།

འཐབ་�ས།

ཚ�་བའི་ག�ང་གི་ལམ་�ོང་མ་�ང་བའི་�ོས་མོལ་དང་ནང་འ�ིག་�ས་
པའི་འབད་�ོལ་ལ་ཡིད་ཐང་ཆད་དེ། ལས་འ�ལ་�ི་འགོ་�ིད་ཚ�ས་ཁ་
ཡོད་ལག་ཡོད་�ི་འ�ར་བ་བཟོ་�ིར། དཔོན་རིགས་ཚ�འི་ཐོག་�་གནོད་
�གས་�ོད་པའི་འཐབ་�ས་�ན་པའི་ངོ་�ོལ་དང་། �བ་བ�གས་�གས་
ཆེ་འ�ོ་བའི་གདོང་�ག་གི་དགོས་མཁོ་ཞིག་མཐོང་བ་དང་། དེ་བས་
ལས་འ�ལ་བ་ཚ�ས་་འཆར་གཞི་འདིང་བ་དང་། �ས་ཚ�ད་དང་འཐབ་
�ལ་�ི་གོ་རིམ་�ིག་པ། བ�ད་ལམ་ལ་འ�ེལ་བ་�ེད་པ་བཅས་�ི་ཐོག་
ལ་འཐབ་�ས་�ན་པ་�ང་ཡོད།

འཆར་གཞི་�ན་པའམ། ཐོལ་�ང་གང་ཡིན།

Source: news.theolympian.com/150th/96249-32411.jpg

ལས་འ�ལ་དེ་ནི་གཟབ་ནན་�ི་�ོ་ནས་འཆར་གཞི་བཀོད་པ་ཞིག་རེད། �ིམས་ཁང་�་�ོད་དོན་རིམ་པ་�ང་བའི་�ེས་�། �ི་ལོ་ ༡༩༦༤ �་
བ་དང་པོའ�་ནང་�་�ིམས་དཔོན་གཅིག་གིས་ནིཤ་ཀོ་ལིའི་གདོད་མའི་མི་རིགས་ཚ�་ལ་�ར་བཀག་ས་�ལ་�ི་�ི་ལ་�་བ་�ད་དེ་ཉ་འཛ�ན་
མི་ཆོག་པའི་གནས་�བས་བཀག་�ོམ་�ི་ཐག་གཅོད་ཅིག་�ས་པ་རེད། འདིས་ལས་འ�ལ་བ་ཚ�་ལ་ཨེས་ཨེ་ཨཡི་ཨེ་�ེ། ཨ་རིའི་གདོད་མའི་
མི་རིགས་�ི་འཚ�་གནས་མ�ན་ཚ�གས་འགོ་འ�གས་པའི་�་�ས་ཏེ། ཨེས་ཨེ་ཨཡི་ཨེ་ཡིས་ཉ་འཛ�ན་ཐོབ་ཐང་ཡོང་ཐབས་�་བ�་�ག་�ེད་
ལས་མང་བའི་�ས་�ན་�ི་རིང་ལ་འ�ེལ་མ�ད་�ན་པའི་ངོ་�ོལ་འགོ་བ�གས་པ་རེད།

གནད་དོན་�ོམ་�ིག

གནད་དོན་དེ་གདོད་མིའི་མི་རིགས་�ི་�ོས་མ�ན་ཆོད་ཡིག་གི་ཐོབ་ཐང་�ན་�ོང་གནང་བའི་ཐོག་�་�ོམ་�ིག་�ས་ཡོད། འོན་�ང་། �ས་
�ན་རིང་པོ་མ་འགོར་བར། �་འཛ�ན་ལས་འ�ལ་དེ་ཨ་རིའི་ནང་གི་�བ་ཆེ་བའི་�ི་དམངས་ཐོབ་ཐང་གི་ལས་འ�ལ་དང་མཉམ་�་�ེལ་ཡོད།

འགོ་�ིད་དང་། མཉམ་�གས་པ། མ�ན་�ོགས་པ།

འགོ་�ིད།

༡། ཨེས་ཨེ་ཨཡི་ཨེ་�ེ། ཨ་རིའི་གདོད་མའི་མི་རིགས་�ི་འཚ�་གནས་མ�ན་ཚ�གས། འདི་འགོ་འ�གས་མཁན་�ི་ནང་�་ཨེ་ཨཡི་དང་། མེ་
སེལ་ �ིཛ། བྷི་ལི་ ཕྷྲེང་�ན་པ་དང་གཞོན་པ། ཌོ་ནལཌ་དང་ཇེ་ནེཊ་ མེཁ་ཁལོཌ་ (Al & Maiselle Bridges, Billy Frank Sr. &
Jr., & Donald & Janet McCloud) (ཇེ་ནེཊ་ནི་འགོ་�ིད་དང་པོ་དེ་རེད།) ཁོང་ཚ�ས་རང་ཉིད་ལ་ ༼དེང་ཨ་རིའི་ནང་གི་�ག་
�གས་ཆེ་ཤོས་�ི་གདོད་མའི་མི་རིགས་�ི་�ིག་འ�གས་༽ ཞིག་ལ་ངོས་འཛ�ན་�ས་པའི་�ོ་ནས་༼འཐབ་མཁན་�ི་གདོད་མའི་མི་རིགས།༽
ཞེས་ཟེར་�ི་ཡོད།
༢། ཨེན་ཨཡི་ཝཡི་སི་�ེ། �ལ་ཡོངས་གདོད་མའི་མི་རིགས་�ི་གཞོན་�འི་�ན་ཚ�གས་ (National Indian Youth Council) ཞེས་པ་
དེ་༡༩༦༡ ལོར་འགོ་བ�གས་པ་དང་། དེས་རང་གི་རིག་ག�ང་འཐིམ་�ར་ཁས་ལེན་མི་�ེད་པ་དང་། ངོ་�ོལ་གོ་�ིག་དང་འཐབ་�ས་ལམ་
�ོན་�ི་�ོམ་གཞི་ཞིག་�ེར་བར་རོགས་འདེགས་�ས་ཡོད།
༣། ཇེ་ནེཊ་ མེཁ་ཁལོཌ་དགོངས་�་�ས་པའི་�ེས་�་ཨེས་ཨེ་ཨཡི་ཨེ་�ེ་འ�ིད་མཁན་དང་། ཨེན་ཨཡི་ཝཡི་སིའི་ཚ�གས་མི་ཡིན་པ། ཧེ�་
ཨེ་ཌ�་ལ་ (Hank Adams) ཡིས་�ེ་འ�ིད་པ་རེད།

༤། ས་�ལ་ཨེན་ཨེ་ཨེ་སི་པི་དང་། (Regional NAACP) ཨེ་སི་ཨེལ་�་ (ACLU) �ིས་�ི་དམངས་ཐོབ་ཐང་འཐབ་�ོད་�ི་ནང་�་ཨ་
རིའི་མི་རིགས་ནག་པོ་�ང་�ོབ་�ས་པའི་ཉམས་�ོང་དང་། �ང་ཤ་དོད་ལ་མདོག་�ིལ་བའི་�ིམས་�ི་འཐབ་�ས་མཁོ་འདོན་རོགས་�ོར་
�ས་ཡོད།

མཉམ་�གས་པ་དང་�ོགས་མ�ན་པ།

༡། �་འཛ�ན་�ི་ཐོབ་ཐང་�ང་འཛ�ན་�ེད་པར་དམིགས་ཏེ། ག�ང་གི་བཀའ་
�་དང་ལེན་མི་�ེད་པའི་�ི་དམངས་�ི་ངོ་�ོལ་ལས་འ�ལ་�ེལ་མཁན་�ི་ཨ
་རིའི་གདོད་མའི་མི་རིགས་�མས་ཡིན་ལ།ཁོང་ཚ�་ ཕལ་ཆེ་བ་ པ་ཡ་�པ་
(Payallup) དང་ནིཤ་ཀོ་ལིའི་(Nisqually) ས་�ལ་ནས་ཡིན།
༢། འཛ�ན་བ�ང་གི་ཉེན་ཁ་ལ་�ོས་མེད་�ིས་�བ་�ོར་�ེད་པའི་�གས་ཅན་
མི་�་མར་ལོན་ �ན་ཌོ་ (Marlon Brando) དང་། ཌིཀ་ གྷི་རེ་གྷོ་རི་
(Dick Gregory) �་�།

༣། གདོད་མའི་མི་རིགས་མིན་པའི་�བ་�ོར་བ། ཨ་རིའི་མཛའ་�ོགས་ཞབས་
�འི་ཚ�གས་པ་ (�་ཝེཀ་��་) དང་། ཝ་ཤིང་ཊོན་ཞི་བདེ་དང་རང་དབང་
ཚ�གས་པ། མང་གཙ�འི་�ི་ཚ�གས་ཆེད་�ི་�ོབ་�ག་ཚ�གས་པ། ལས་མིའི་�ི་
ཚ�གས་རིང་�གས་ཚ�གས་པ། �ོ་�ོགས་ཡེ་�འི་འགོ་�ིད་�ན་ཚ�གས། གཟིག་
ནག་པོའ�་ཚ�གས་པ་བཅས་ཡིན།
༤། �ི་ལོ་༡༩༦༦་ལོ་ནས་བ�ང་། ད�ས་ག�ང་�ིམས་དོན་�ན་ཁང་གིས་པ་ཡ་
�པ་ (Payallup) དང་ནིཤ་ཀོ་ལིའི་ (Nisqually)་གཉིས་ལ་�ིམས་དང་
འ�ེལ་བའི་གནད་དོན་�ི་ཐོག་�་རོགས་�ོར་�ེད་འགོ་བ�གས་ཡོད།

Source: Washington State Archives

༥། ཆོས་�ོགས་ནས་�བ་�ོར་�ེད་མཁན། ཝ་ཤིང་ཊོན་�་�ེན་གཞི་�ས་པའི་ཨེ་པིས་ཀོ་པལ་ བྷི་ཤོབ་ཅེས་པའི་ཡེ་�འི་ཆོས་ཚ�གས་ཤིག་
ནས་ཨེས་ཨེ་ཨཡི་ཨེ་ལ་དཔལ་འ�ོར་སོགས་བཟང་�ོགས་་�ི་�བ་�ོར་�ས།འགའ་ཞིག་གིས་མིང་དངོས་�་བ�ོད་འདོད་�ས་མེད་�ང་

ཡེ་�འི་�་ཁང་གཞན་�ིས་དཔལ་འ�ོར་�ི་མ�ན་འ�ར་�ས་ཡོད། ཀ་ལི་ཕོར་ནི་ཡའི་མངའ་�ེའི་སན་ �ི་རན་སིས་ཀོ་ནས་ཡིན་པའི་
ཡེ་�འི་ཆོས་དཔོན། ཇཱོན་ ཡར་ཡན་ (John Yaryan) ཉ་འཛ�ན་ལས་འ�ལ་ཞིག་གི་�བས་�་འཛ�ན་བ�ང་�ང་།

དམིགས་འབེན།

ད�ས་དང་ས་�ལ་�ི་�ིམས་བཟོ་བ་དང་�ིམས་དཔོན་�མས།

ཁ་གཏད་པ།

ས་གནས་དང་ས་�ལ། ད�ས་བཅས་�ི་ག�ང་གི་དཔོན་རིགས་མང་པོ་དང་ས་�ལ་�ི་�ིམས་དཔོན་�མས།

གདོད་མའི་མི་རིགས་�ི་ཉ་འཛ�ན་ཐོབ་ཐང་གི་ཁ་གཏད་�་བཙན་�གས་�ི་�ོ་ནས་འཐབ་མཁན་མི་རིགས་དཀར་པོའ�་ཉ་འཛ�ན་�ེ་ཁག
གདོད་མའི་མི་རིགས་�ི་ཐོབ་ཐང་ལ་བསམ་�ོ་མི་གཏོང་བའི་ནགས་ཚལ་�ང་�ོབ་�ི་ཚ�གས་པ་ཁག

ངོ་�ོལ་ལ་�ེན་�ས་ནས་མང་ཚ�གས་�ི་མིང་ནང་�་ཁོ་ཚ�འི་�ང་བ�ན་ཉམས་དམས་�་གཏོང་བ་དང་། �ོས་མོལ་�ིས་ལམ་འགོག་�བ་པར་
ཡིད་ཆེས་�ེད་མཁན་�ི་་པ་ཡལ་�པ་དང་ནིཤ་ཀོ་ལིའི་ཚ�་པའི་འགོ་�ིད་འགའ་ཞིག

ཁ་གཏད་པའི་ངོས་ནས་འཐབ་�ལ་དང་ཡ་ལན།

གོ་�ིག་པ་ཚ�ས་འཐབ་�ས་�ན་པའི་ལས་འ�ལ་�ེལ་�ངས་ཤེས་པ་དང་། མང་ཚ�གས་�ི་བསམ་�ལ་རང་�ོགས་�་འ�ེན་པའི་ཐབས་ལམ་
�ི་འཐབ་�ལ་གོ་རིམ་�ིག་�ར་རིག་�ལ་�ན་པ་�ང་ཡོད། གསར་འགོད་པ་ཚ�ས་ ༼�ང་�ོབ་�ི་ཆེད་�་ཧོ་ལི་�ཌ་�ི་འ�ེམས་�ོན་�ད་
ཆོས་དང་། མེ་ཌི་སོན་�་ལམ་�ི་�བ་བ�གས་�ི་ཐབས་ལམ་བེད་�ོད་�ས་པའི་གདོད་མའི་མི་རིགས་�ི་འཐབ་�ོད་གསར་པའི་རིགས་
ཤིག་༽ རེད་ཅེས་འ�ེལ་བཤད་�ས་ཡོད།

གོམ་བ�ོད། དང་པོ་གཞི་�་�ང་བའི་གོམ་བ�ོད་ཞིག་དང་ལོ་གཅིག་གི་�ེས་
�་མེ་རི་ཨོན་ �ན་ཌོ་ (Marlon Brando) དང་མཉམ་�་གོམ་བ�ོད་གཞི་
�་ཆེ་བ་ཞིག་�ེལ་ནས་མངའ་�ེའི་�ི་�བ་ལ་མཇལ་འ�ད་དང་བཅས་མངའ་
�ེའི་�ལ་སར་མ�ག་བ�ས་པ་རེད་དེ། �བས་དེར་མངའ་�ེའི་�ི་�བ་�ིས་
�ག་བསམ་ཆེ་མདོག་བ�ན་�ང་རོགས་རམ་�ས་མེད།

Source: stephenlehmer.com/puy_fish/Puy_fish_pages/Puy17pg.html

ཉ་འཛ�ན་ལས་འ�ལ། ངོ་�ོལ་�ི་ཐབས་ལམ་གཙ�་བོ་དེ་ངོ་�ོལ་བ་ཚ�ས་�ང་
བདེན་མ་ཡིན་པའི་�ིམས་�་མཐོང་བ་དེ་ཤེས་བཞིན་�་�ི་དམངས་�ི་བཀའ་
བ�ི་དང་ལེན་མི་�་བའི་ལས་འ�ལ་བ�ད་དེ་�ེལ་བའི་ཉ་འཛ�ན་ལས་འ�ལ་
ཁག་རེད། འདི་དག་ཤས་ཆེ་བ་ཐོག་མར་�་�ང་�་ཡིན་པ་གང་ཞིག་ལ། གནད་
འགག་གི་�བས་�་�་ཆེ་�་བཏང་�ེ་�་མ�ད་ནས་�ང་བ་རེད། �ེས་�་གནོན་
�གས་ཆེ་�་གཏོང་ཐབས་�་�ར་བཏབ་ནས་གཞི་�་ཆེ་བའི་ངོ་�ོལ་ཉི་མ་མང་
པོའ�་རིང་ལ་�ས་པ་རེད།

དབང་འཛ�ན་པ་ཚ�ས་ཉ་འཛ�ན་ལས་འ�ལ་�ི་�བས་�་ངོ་�ོལ་བ་འཛ�ན་བ�ང་
དང་། ཉ་འཛ�ན་ཡོ་ཆས་ག�ང་བཞེས། མི་མང་གི་མཁར་དབང་ལ་ཇག་བཅོམ་
བཅས་�ས་པ་རེད། ཉེན་�ོག་པ་ཚ�ས་མིག་�་འཆོར་བར་�ེད་པའི་�ངས་�ས་
ག�ག་པ་་དང་། �ག་པས་ལེབ་�ང་། �་ལ་�ོན་བཏང་�ེ་ངོ་�ོལ་བ་�མས་�་ནང་�་ག�གས་པ་སོགས་�ས་ནས་། ངོ་�ོལ་བར་�ས་�ོན་
ཆེན་པོ་བཟོས་ནས་འཚ�་བའི་ལས་�ས་ཡོད།

�ིམས་ག�གས་ཁག འཐབ་�ོད་�ི་བ�ད་རིམ་ནང་�་གནད་དོན་དག་�ིམས་ཁང་�་སེལ་ཐབས་�ི་འབད་བ�ོན་ཐེངས་མང་�ས་ཡོད་ལ།
ཨ་རིའི་གདོད་མའི་མི་རིགས་དང་ཁོང་ཚ�འི་ཁ་གཏད་པ་གཉིས་ཀའི་�ོགས་ནས་�ོད་འ�གས་�ས་ཡོད། ཨ་རིའི་ད�ས་ག�ང་དང་ས་�ལ་

དབང་འཛ�ན་པ་ཚ�ས་ཉ་འཛ�ན་ཐོབ་ཐང་�ོར་�ི་�ིད་�ས་ཐད་ལ་ཁ་བཤད་དོན་ལ་མ་གནས་པ་དང་། �ིམས་ག�གས་�ོད་དོན་མང་པོའ�་
�བ་འ�ས་གོ་�ོག་ནས་བ�ན་པ་རེད། འདི་ལ་བ�ེན་ནས་�ིམས་དཔོན་ཚ�ས་རང་རང་གི་འདོད་མོས་�ར་�ིམས་�ི་འ�ེལ་བཤད་�་མོའ�་
ཐག་གཅོད་དང་བ�ན་ཏེ་གང་འོས་འདེམས་�ག་�ེད་�བ་པ་�ང་བ་མ་ཟད། �ོག་འཛ�ང་ཅན་�ི་མ�ག་འ�ས་བཟོས་པ་རེད།

ཁ་གཏད་པ་གཞན་�ི་ཡ་ལན། རི་�གས་�ོན་�ག་�ན་ཁང་གི་ལག་བ�ར་ཚན་པའི་འགན་འཛ�ན་གཙ�་བོ་དེས། གདོད་མའི་མི་རིགས་
ཡག་པོ་དང་ངན་པ་ཁག་གཉིས་�་ད�ེ་འ�ེད་�ས་པའི་འཇིགས་�ལ་�ི་འཐབ་�ལ་བེད་�ད་དེ། མང་ཚ�གས་གདོད་མའི་མི་རིགས་�ི་ཁ་
གཏད་�་བ�ར་ཐབས་�ས་པ་རེད། ཝ་ཤིང་ཊོན་མངའ་�ེའི་�ེད་རིགས་ཚ�གས་�ང་དེས་དམིགས་བསལ་�ིས་ཨ་རིའི་གདོད་མའི་མི་རིགས་
�ི་ཐོབ་ཐང་ལ་�ང་པོ་�ས་ཏེ། མངའ་�ེའི་ཉ་ཚ�ང་ཁེ་ལས་ཁང་དང་། རི་�གས་�ོན་�ག་�ན་ཁང་གཉིས་ལ་ཉ་འཛ�ན་ས་�ལ་�ི་མ�ན་�ེན་
�མས་གཏོར་བཤིག་གཏོང་དགོས་པའི་�ལ་མ་�ས་ཡོད། འགའ་�འི་�མ་པ་�ོན་�འི་�ལ་�་མི་རིགས་དཀར་པོའ�་ཉ་པ་ཚ�ས་�ང་ཉ་འཛ�ན་
ལས་འ�ལ་�ེལ་�་འགོ་བ�གས་ཡོད། མི་རིགས་དཀར་པོའ�་ཉ་པ་དང་ནགས་ཚལ་�ང་�ོབ་་�ེ་ཚན་�ིས་ཨ་རིའི་གདོད་མའི་མི་རིགས་
�མས་�ེས་�ས་དང་། རང་མཐོང་ཅན། ཁོར་�ག་�ང་�ོབ་་ལ་དོ་�ང་མེད་མཁན་བཅས་�ི་ཐོག་ནས་�བ་བ�གས་�ས་ཏེ་མི་རིགས་ད�ེ་
འ�ེད་�ས། ཉ་འཛ�ན་ལས་འ�ལ་�ི་�བས་�་མི་རིགས་དཀར་པོའ�་�བ་�ོར་བ་ཚ�་ལས་གདོད་མའི་མི་རིགས་�མས་འཛ�ན་བ�ང་�ེད་
�འི་ཉེན་ཁ་ཆེ་བ་ཡོད་པས། མཐའ་མའི་ལོ་འགའི་ནང་�་ངོ་�ོལ་བ་ཚ�ས་ཉེན་�ོག་ད�ང་�ེའི་�ག་གནོན་ལ་ཁ་གཏད་གཅོག་པའི་�ིར་�་
ར་གོ་མཚ�ན་བེད་�ོད་�ེད་�འི་འགོ་བ�གས་པ་རེད།

བ�ད་ལམ་དང་བ�་འ�ིན།

ཉ་འཛ�ན་ལས་འ�ལ་�ི་�ོན་ལ་ས་གནས་�ི་བ�ད་ལམ་ཕལ་ཆེ་བའི་ནང་�་ཉ་འཛ�ན་ཐོབ་ཐང་ལས་འ�ལ་�ི་ཐད་ལ་གནས་�ལ་ཡག་པོ་
ཐོན་མེད། ཉ་འཛ�ན་ལས་འ�ལ་འགོ་བ�གས་པ་དང་། འགའ་ཞིག་གིས་དེ་�འི་འབད་བ�ོན་ལས་�ང་གོ་�ིག་གི་ཐབས་ལམ་ཧ་ཅང་ཡག་
པོ་་ཡོད་པའི་འ�ེལ་བ�ོད་དང་བཅས་ག�ང་སེམས་མཉམ་�ེད་�ི་་�ོམ་ཡིག་མང་པོ་ཐོན་པ་རེད། ཚ�་པའི་འགོ་�ིད་�མས་ལ་གདོང་�ག་
�ེད་པའི་འཐབ་�ལ་�ིས་ཨ་རིའི་གདོད་མའི་མི་རིགས་�ི་ཆེ་མཐོང་ཉམས་�ིད་པའི་ཞེད་�ང་དེར་གཞི་�་མེད་པ་གསལ་�ོན་�ང་པ་རེད།
དོན་དངོས་�་�ོག་�ོགས་ནས་བདེན་པ་ར་�ོད་�ང་བ་རེད། ངོ་�ོལ་�ི་ཐབས་ལམ་གསར་པ་དང་། རང་དབང་�ན་པའི་ཨ་རིའི་གདོད་
མའི་མི་རིགས་�ི་རིག་ག�ང་འཚ�་དགོས་པའི་�ིལ་�ོག་དེར་ས་གནས་དང་�ལ་ཡོངས་བ�ད་ལམ་�ིས་དོ་�ང་�ད་པ་རེད།

ལས་འ�ལ་གོ་�ིག་པ་ཚ�ས་འཛ�ན་བ�ང་�ང་བའི་གནས་�ལ་�བ་�ེལ་ཡོང་�ིར་གསར་འ�ར་བ�ད་ལམ་ཁག་ལ་འ�ེལ་བ་�ས་ཏེ། ནི�་
ཡོ�་�ས་བབ་�ེང་གནས་�ལ་འཁོད་པ་ལ་སོགས་པའི་ �ི་ལོ་ ༡༩༦༦ ལོར་�ོག་བ�ན་བཟོ་�ན་པ་དང་། གསར་འགོད་པ། དཔར་�ན་པ་
བཅས་མང་པོ་ཞིག་ལ་ཉ་འཛ�ན་ལས་འ�ལ་�ི་ས་�ལ་ཁག་ནས་དཔེ་�ོན་�ས་ཏེ། �ལ་མི་ཚ�་དང་�ན་�་འ�་པར་ལེན་པ་དང་། བཅར་
འ�ི་�ས་པའི་�ོ་ནས་བ�ད་ལམ་ལ་འ�ེལ་བ་བཟོས་ཏེ་ལས་འ�ལ་ལ་�ལ་ཡོངས་ནས་དོ་�ང་�ེབས་ཐབས་�ས།

�བ་འ�ས།
འཆར་གཞི་�ན་པའི་ངོ་�ོལ་དང་། �ི་དམངས་ཐོབ་ཐང་ལས་འ�ལ་�ི་�ལ་ཡོངས་�ི་�གས་ཏེ་ཉ་འཛ�ན་ཐོབ་ཐང་གི་གནད་དོན་�ི་ཐོག་
མཉམ་འ�ེལ་�ི་ངོ་�ོལ་ལས་འ�ལ་དང་�ལ་ཡོངས་རང་བཞིན་�ི་�ི་དམངས་ཐོབ་ཐང་ལས་འ�ལ་གཉིས་�ང་�་�ེལ་བ་དེས། �་འཛ�ན་
�ི་ཐོབ་ཐང་ཐོག་བ�ང་བའི་མང་ཚ�གས་�ི་བསམ་�ལ་ལ་འ�ར་བ་བཏང་ཡོད། ལས་འ�ལ་�ི་འབོད་ཚ�ག་དེས་རིག་ག�ང་མཉམ་བ�ེས་
ལ་ཁ་གཏད་གཅོག་པའི་དམིགས་�ལ་ཕལ་བ་དེ་འ�བ་པར་ཕན་�ོགས་མཛད་ཡོད་པ་དང་། མཐའ་མར། ལས་འ�ལ་བ་ཚ�ས་གཞི་�འི་
དམིགས་�ལ་གཙ�་བོ་དེའང་ཆ་ཚང་ལེགས་འ�བ་�ེད་�བ་ཡོད། �ི་ལོ་ ༡༩༧༤ ལོར་ཁོང་ཚ�ར་ཨ་རིའི་ག�ང་དང་ཝ་ཤིང་ཊོན་མངའ་�ེའི་
དབར་�ི་�ོད་དོན་�ི་�ལ་ཁ་དེ་ཐོབ་པ་རེད། ཨ་རིའི་ཆེས་མཐོའ�་�ིམས་ཁང་ནས་�བ་�ང་ས་�ལ་�ི་ཨ་རིའི་གདོད་མའི་མི་རིགས་�མས་
ལ་�ོལ་�ན་�ར་བཀག་ས་�ལ་�ི་�ི་ལོགས་ཐེ་བའི་�ོལ་�ན་ས་�ལ་�་�ོལ་�ན་�ི་ལམ་ནས་�ིད་ག�ང་གི་བཀག་�ོམ་མེད་པར་�་
མ�ད་ཉ་བ�ང་ཆོག་པའི་�ིམས་ཐག་བཅད་པ་རེད། ཁོང་ཚ�ར་ཉ་རིགས་བ�་ཆ་�་བ�་བ�ང་ཆོག་པ་དང་། ཚ�་པའི་ཉ་ཚ�ང་�ན་ཚ�གས་ལ་
ཉ་ཚ�ང་ཁེ་ལས་ཁང་དང་འཛ�ན་�ོང་དོ་མཉམ་�་�ེད་ཆོག་པའི་ཆོག་མཆན་ཡང་�ད་པ་རེད།།

�ིམས་ཁང་གིས་�ོས་མ�ན་ཆོད་ཡིག་གི་ཐོབ་ཐང་ཡོངས་�་དག་འ�ད་�ས་པ་དང་ཨ་རིའི་གདོད་མིའི་མི་རིགས་འཚ�་གནས་མ�ན་ཚ�གས་
�ི་དགོས་འ�ན་ཡོད་ཚད་�ོང་བའི་ཐག་གཅོད་�ས་ཡོད། �ིམས་ཁང་གི་དག་འ�ད་དེའི་�ེས་�། ཚ�ང་ལས་�་པ་དང་ white sport �་།

མ�ད་ནས་ངོ་�ོལ་དང་འཚ�་བའི་�་�ོད་�ེལ་ཡོད་�ང་། �ི་ལོ་ ༡༩༧༩ ལོར་ཆེས་མཐོའ�་�ིམས་ཁང་གིས་བ�ར་�་དག་འ�ད་�ན་�ོང་གནང་
ཡོད། ལས་འ�ལ་�ི་�ལ་ཁ་དེས་�ར་ཡོད་�ི་དབང་ཆའི་བར་�ད་ཁོད་�ོམས་བཟོས་ཡོད་པ་མ་ཟད། �ི་དམངས་�ི་ངོ་�ོལ་ལས་འ�ལ་
དང་�ིམས་�ི་གདོང་ལེན་མཉམ་�་�ེལ་�བ་པའི་འཐབ་�ས་རང་བཞིན་�ི་བཀོད་�ིག་གི་མཐར་�ག་གི་�ས་�ོབས་གསལ་�ོན་�ས་ཡོད

