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ການເດີນທາງ,
ການເດີນທາງໂດຍຜ່ ານການເຕ້ ນຂອງຫົວໃຈຂອງວດທະນະທາຂອງໂ
ລກ.
ນກພະເນຈອນຈະບອກທ່ ານວ່ າມີບາງສ່ ງບາງຢ່າງມະຫັດສະຈັນກ່ ຽວກບການຄ້ົ ນພົບສະຖານທ່ ໃໝ່ ແລະ
ການເຂ້ົ າຮ່ ວມໃນປະເພນຕ່ າງໆຢ່າງບ່ ມການົດ. ບ່ ມີຄວາມຈາເປນຕ້ ອງລຖ້ າ, ທ່ ານສາມາດຄ້ົ ນພົບສ່ ງມະຫັດສະຈັນໄດ້ ດຽວນ້ີ .
ເຂ້ົ າຮ່ ວມ
ຄະນະດົນຕີເຕ້ ນລາພ້ື ນເມືອງສາກົນສາຫບການພະຈົນໄພທ່ີ ຈະສ້ າງຄວາມມ່ ວນຊ່ື ນໃຫ້ ຄວາມກະຕືລືລ້ົ ນໃນການຢາກເດີນທາງຂອງທ່
ານຜ່ ານຄ່ າຄືນແຫ່ ງການເຕ້ ນລາ ແລະ ສຽງເພງ.
ການເດີນທາງແມ່ ນເປນໄລຍະເວລາ 90 ນາທີໂດຍການດາເນີນໄປໂດຍການເຕ້ ນລາ ແລະ
ສຽງເພງຜ່ ານການເຕ້ ນຂອງຫົວໃຈຂອງວດທະນະທາຂອງໂລກ. ໃນການສະແດງນ້ີ , ທ່ ານຈະເຫນຊຸດການເຕ້ ນຈາກ ໄອຣິສ ຮາດຊູ,
ອາເມລິກາ ຄອກກິງ, ຢູ ເຄນ ໂຮປກ, ການເຕ້ ນລາອິນເດຍທີ່ແປກຕາ, ແລະ ອີກຫາຍຢ່ າງ. ມນເປນພາບລານຕາຂອງທາງຍ່ າງ, ວິທີທາງ,
ດົນຕີຖ່ າຍທອດສົດ, ແລະ ການແຕ່ ງກາຍທີ່ແທ້ ຈິງພິເສດຈາກໃນທົ່ວໂລກ.
ດ່ ງນ້ ນໃຫ້ ທ່ານປ່ ອຍໄປຕາມສະຖານນະການເຂົ້າຮ່ ວມການສະແດງຂອງພວກເຮົາ. ເຂົ້າຮ່ ວມພວກເຮົາໄດ້ ທີ່ (ສະຖານທີ່)
ໃນວນທີ (ວນທີ) ທີ່ (ເວລາ).

(ຫາຍກວ່ າ)

ການອອກຂ່ າວ

ໜ້ າ 1

ກ່ ມດ່ັ ງກ່ າວ
ປີນ້ີ , ຄະນະດົນຕີເຕ້ ນລາພ້ື ນເມືອງມີຄວາມກະຕືລືລ້ົ ນໃນການສະເຫີ ມສະຫອງຄົບຮອບ 60 ປ
ຂອງກຸ ່ ມສະແດງສິລະປະຂອງພວກເຂົາສາລບ ວິທະຍາໄລ ບິ ດແຮມ ຢງ. ຕະຫອດໄລຍະເວລາທ່ີ ຜ່ ານມາ 60 ປີ,
ຄະນະເຕ້ ນລາດ່ ກ່ າວໄດ້ ທ່ອງທ່ ຽວທົ່ວໂລກສະແດງການເຕັ້ັ ນລາພັ້ື ນເມືອງທີ່ຄດເລືອກຈາກຄວາມຫາກຫາຍຂອງວດທະນະທາ
. ກຸ ່ ມດ່ ງກ່ າວເປນທ່ີ ນິຍົມຂອງຜູ້ ຊົມໂດຍການແຕ່ ງກາຍທ່ ເຕະຕາຂອງພວກເຂົາ,
ການເລືອກການເຕັ້ັ ນລາທ່ ແຕກຕ່ າງກັນ, ແລະ ການສະແດງທ່ ຈັບໃຈ.
ຮ່ ວມກບກິດຈະວດປະຈາວນທີ່ມີຊີວິດຊີວາຂອງພວກເຂົາ, ຄະນະເຕ້ ນລາໄດ້ ຮ່ວມກບວົງດົນຕີທີ່ເກ່ ງກາດ ແລະ ການຮ້ ອງຮບວົງ
ອາຄູ ສຕກ ເມົາເທນ ສະຕງ. ນກດົນຕີເຫ່ົ ານ້ີ ໃຫ້ ການສະແດງສົດ, ການມີສ່ ວນຮ່ ວມດົນຕີທ່ີ ທຸ ກບິດສຽງ ນກເຕ້ ນລາ
'ມຄວາມພັ້ອມພຽມພຽງກັນໃນຄວາມສັບສົນ, ທັກສະ, ແລະ ເປັນມືອາຊບ.
ນກດົນຕີດ່ ງກ່ າວສະແດງໃຫ້ ເຫນພອນສະຫວັນພເສດທີ່ການສະແດງຂອງພວກເຂົາເປນໄປໄດ້ ແລະ, ໃນບາງສະຖານທີ່,
ມກຈະເປນການສະແດງໃຫ້ ເຫນຕົວຂອງມນເອງ.
ການທ່ ອງທ່ ຽວຄ້ ງລ່ າສຸ ດຂອງຄະນະດົນຕີແມ່ ນຢູ ່ ນາວູ , ອີລີນອຍ ແລະ ມິນວກີ, ເຂດລດມິດຄອນຊິນ,
ບ່ ອນທີ່ພວກເຂົາສະແດງລະຄອນທີ່ແຕກຕ່ າງກນ ແລະ ມີສ່ ວນຮ່ ວມໃນໂຄງການຊ່ ວຍເຫື ອຊຸມຊົນຕ່ າງໆ. ໃນປີ 2015
ຄະນະດົນຕີດ່ ງກ່ າວ ໄດ້ ທ່ ອງທ່ ຽວໃນທ່ົ ວເອີຣົບບ່ ອນທ່ີ ເຂົາເຈົາໄດ້ ສະແດງໃນສາມບຸ ນສາກົນ, ງານບຸ ນພ້ື ນເມືອງສາກົນໃນ
ກາໂລແວກ, ໂຄອາເຕຍ; ຊິວດດ ເດີ ບູ ໂກດ ‘ງານບຸ ນພື້ນເມືອງສາກົນໃນບູ ໂກດ’, ປະເທດສະເປນ ແລະ ບຸ ນເອສ໌ຕີ ມມາດູ ລາ ໃນ
ບາດາຈູ ສ໌, ສະເປນ.
ຄອດນ່ີ ອອດເຕຍ ຂອງພະແນກຂອງລດສະຫະລດໃນ ຢູ ເຄລນ ກ່ າວວ່ າການສະແດງ, “ນກເຕ້ ນລາ ແລະ
ນກດົນຕີແມ່ ນສະຫງ່ າງາມຢ່າງແທັ້ ຈງ.
ບຸ ກຄົນທຸ ກຄົນໃນຫ້ ອງການຂອງຂ້ າພະເຈ້ົ າຜູ້ ທ່ີ ໂຊກດີພຽງພທ່ີ ຈະເຂ້ົ າຮ່ ວມການສະແດງໄດ້ ເວ້ົ າໃນມ້ື ນ້ີ ກ່ ຽວກບພະລງງານ,
ຄວາມກະຕືລືລ້ົ ນ, ແລະ ພອນສະຫວນທ່ີ ແທ້ ຈິງທ່ີ ໄດ້ ສະແດງໃນຕອນກາງຄືນທ່ີ ຜ່ ານມາ.
ຄວາມຮູ ້ ສຶກທີ່ເຫື ອລົ້ນໃນທີ່ນີ້ເຮດຄືວ່ າການສະແດງດ່ ງກ່ າວອາດຈະເປນພຽງການສະແດງຄ້ ງດຽວ!”
ຜູ້ ອານວຍການສິລະປະຂອງຄະນະດົນຕີດ່ ງກ່ າວ ຈີນເນດ ເຈສລິສນ ໄດ້ ກ່າວວ່ າ
“ການຜະລິດການເດີນສາຍການສະແດງຂະຫນາດນີ້ ແລະ
ໂອກາດແບບນີ້ເປນສົມບດທີ່ຫາຍາກໃນບນດາສະຖາບນທາງວິຊາການ”. “ເວລາ, ພອນສະຫວນ, ແລະ
ຊບພະຍາກອນທ່ີ ໄປເຂ້ົ າໄປເຮດໃຫ້ ເປນໄປໄດ້ ແມ່ ນຫວງຫາຍ. ການສະແດງຂອງນກຮຽນແມ່ ນສົມບູ ນພວກເຂົາຕ້ ງໃຈໃນ
ການແລກປ່ ຽນວດທະນະທາ, ການຮຽນຮູ ້ ຊີວິດ, ແລະ ການບລິການເພີ່ມໃນວິຊາການອາຊີບການສະແດງຂອງພວກເຂົາ.”
ຕ້ ງແຕ່ ປີ 1964, ຄະນະການສະແດງພ້ື ນເມືອງສາກົນໄດ້ ເດີນສາຍການສະແດງທ່ົ ວໂລກ,
ນາສະເໜີວດທະນະທາໃນທົ່ວໂລກ.
ກຸ ່ ມດ່ ງກ່ າວໄດ້ ກາຍເປນທີ່ນິຍົມໃນສາກົນໃນບຸ ນການເຕ້ ນລາພື້ນເມືອງບ່ ອນທີພວກເຂົາໄດ້ ສະແດງຄະນະການເຕ້ ນລາທີ່ດີທີສຸ ດຂອ
ງໂລກ. ກ່ ມດ່ັ ງກ່ າວໄດັ້ ນາສະເໜທັງ BYU ແລະ ອາເມລກາ ກ່ ຄືການເຕັ້ັ ນລາພັ້ື ນເມືອງ ຂອງ ອາເມລກາ
ໃນບຸ ນການເຕ້ ນລາພື້ນເມືອງໂລກ ສາລບການເດີນສາຍການສະແດງຂອງພວກເຂົາໃນປີ 2017,
ຄະນະດົນຕີເຕ້ ນລາພື້ນເມືອງສາກົນຮູ ້ ສຶກຕື່ນເຕ້ ນໃນການສະແດງໃນ ໄທ, ລາວ,ຫວຽດນາມ.

(ຈົບ)

ການອອກຂ່ າວ

ໜ້ າ 2

ຜູັ້ ກາກັບ

ເຮດວຽກທາງເບືອງຫງຂອງຄະນະດົນຕີເຕ້ ນລາພື້ນເມືອງສາກົນ (IFDE)
ການສະແດງລະຄອນເພງ ແລະ
ການເຕ້ ນທີ່ມີຄວາມນິຍົມຈາກທົ່ວໂລກຜູ້ ກາກບທາງດ້ ານສີລະປະ ເຈນເນັດ
ເກັດລສັນ. ເກດລິສນ ໄດ້ ຮບການຍ້ ອງຍຈາກ ໂອເດນ, ປະເທດເດັນໝາກ
ບ່ ອນທ່ີ ລາວໄດ້ ຮບການຝຶກອົບຮົມການເຕັ້ັ ນບານເລັ້ ພັ້ື ນເມືອງ, ແຈ໌ສ, ແລະ
ການສະແດງລະຄອນ. ລາວໄດ້ ເຂົ້າ ມະຫາວິທະຍາໄລ ບິ ດແຮມ ຢງ ແລະ ສະແດງກບ
IFDE ຈາກ 1987-1991, ແລະ ອີກເທືອໜຶ່ງແມ່ ນ 1993-94. ເກດລິສນ
ມີຄວາມຜູ ກພນກບກຸ ່ ມ; ນາງໄດ້ ປະສານງານ ແລະ ກາກບໂຄງການວົງດົນຕີທ້ ອງຖ່ິ ນ
ແລະ ໄດ້ ຮບການຝຶກຊ້ ອມກບ IFDE ຕ້ ງແຕ່ ປີ 1995.
ການສະແດງ, ການເດນທາງ,
ໄດ້ ເຮດໃຫ້ ຜູ້ຊົມໄດ້ ຮບປະສົບການຂອງການເປນນກເດີນທາງໂດຍຜ່ ານການເຕ້ ນຂອງ
ຫົວໃຈຂອງວດທະນະທາໂລກ.
“ເນື້ອແທ້ ແລ້ ວສ່ິ ງທ່ີ ພວກເຮົາຕ້ ອງການບອກຜູ້ ຊົມແມ່ ນໃນອາດີດທ່ ານຈາເປນຕ້ ອງ
ເດີນທາງ ເພ່ື ອທ່ີ ຈະເບ່ິ ງວດທະນະທາ,” ເກສ໌ລິສນ ອະທິບາຍ.
“ດຽວນີ້ພວກເຮົາປຽບກບສະແດງສົດທາງຂ້ າງກນ.”
ກຸ ່ ມດ່ ງກ່ າວແມ່ ນປະກອບດ້ ວຍ 28 ນກເຕ້ ນລານກສຶກສາ, 7
ນກດົນຕີນກສຶກສາ, ແລະ 4 ນກເຕກນິກ. ເກສລິສນ
ຍງຖືກສະໜບສະໜຸ ນໂດຍທີມງານມືອາຊີບປະຈາລະດູ ການ: ມາກ ໂອຮານ, ຜູ້ ກາກບທາງເຕກນິກ; ມາກ
ເກສ໌ລິສນ, ຜູ້ ກາກບວົງດົນຕີພ້ື ນເມືອງວົງ ເມົາເທນ ສະຕິງ; ແລະ ທອຍ ດີ. ສະຕີດເຕີ, ຜູ້ ຈດການນກສະແດງ.
ປີນ້ີ ການສະແດງຍງຈະໄດ້ ລວມເອົາໂຄໂລກາຟໃສ່ ກບການເຕ້ ນແບບພິເສດຈາກທ່ົ ວໂລກ
ເປົ້າໝາຍຂອງເກສລິສນແມ່ ນສາລບ IFDE
ແມ່ ນໃຫ້ ພວກເຂົາາສືບຕ່ ຈບຕາຜູ້ ຊົມໃນທົ່ວໂລກໂດຍການສະແດງທ່ີ ຕື່ນເຕ້ ນ ແລະ ພິເສດວດທະນະທາການເຕ້ ນ
ແລະ ເພງພ້ື ນເມືອງ. “ພວກເຮົາມີບົດບາດທ່ີ ສາຄນໃນການສ້ າງ ແລະ
ການການົດອະນາຄົດຂອງການເຕ້ ນແບບດ້ ງເດີມໂດຍການໃຫ້ ສຽງກບອາດີດ ແລະ ປະຈຸ ບນ,” ເກສລິສນ ເວົ້າ.
"ນກສຶກສາຮກທ່ີ ຈະເປນສ່ ວນຫນ່ຶ ງຂອງກຸ ່ ມນ້ີ ແລະ
ພວກເຂົາເຈ້ົ າໃຫ້ ເຂົາເຈ້ົ າທງຫມົດເພ່ື ອເຮດໃຫ້ ມນເປນປະສົບການທ່ີ ດີທ່ີ ສຸ ດທ່ີ ເປນໄປໄດ້ ."
ວົງດົນຕີການເຕ້ ນພື້ນເມືອງເປນສ່ ວນໜຶ່ງຂອງຄະນະການເຕ້ ນຂອງ ວິທະຍາໄລ ວິຈິດສິນ ແລະ
່
ການສືສານທ່ີ ວິທະຍາໄລ ບິ ດແຮມ ຢງ ໃນເມືອງໂພໂວ, ລດຢູ ທາ. BYU ແມ່ ນຫນ່ຶ ງໃນ
ວິທະຍາໄລເອກະຊົນແຫ່ ງຊາດທ່ີ ໃຫຍ່ ທ່ີ ສຸ ດທ່ີ ມີການລົງທະບຽນຂອງນກສຶກສາ 30,000 ຄົນ
ຈາກທົ່ວສະຫະລດອະເມລິກາ ແລະ ບນດາປະເທດຕ່ າງ105 ປະເທດ.
(ຈົບ)
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ການສະແດງຕ່ າງໆ
ການເດີນທາງ
28 ມັງກອນ ເວລາ 7:30 ຕອນແລງ
ໂຮງໜງສະມາຄົມ ເວສເທີນ ຢົມມິງ
ຣອກສະປິງ, ຢົມມິງ

28 ກມພາ ເວລາ 7:00 ແລງ
ໂຮງໜງສາໂຣຢນ
ເຟສໂນ, ຄ່ ຣິຟເນຍ

11 ກມພາ ເວລາ 2:00 ແລງ
ໂຮງລະຄອນສູ ນການປະຊຸມ
ເມືອງຊອທ໌ເລກ, ຢູ ທາ

01 ມນາ ເວລາ 7:00 ແລງ
ໂຮງໜງມາຣີສະຕວດໂຣເຈີ
ໂມເດສໂຕ, ຄ່ ລິຟເນຍ

11 ກມພາ ເວລາ 7:00 ແລງ
ໂຮງລະຄອນສູ ນການປະຊຸມ
ເມືອງຊອທ໌ເລກ, ຢູ ທາ

03 ມນາ ເວລາ 7:00 ແລງ
ສູ ນອອກແລນ ອິນເຕີສະເຕກ
ອອກແລນ, ຄາລິຟເນຍ

24 ກມພາ ເວລາ 7:00 ແລງ
ໂຮງໜງບອບໂບນດິກ
ເມືອງຄາຊນ, ເນວາດາ

04 ມນາ ເວລາ 7:00 ແລງ
ສູ ນການສະແດງພາລາໄດສ໌
ພາລາໄດ໌, ຄ່ ລິຟເນຍ

25 ກມພາ ເວລາ 7:00 ແລງ
ສູ ນສິລະປະກາແມນກາທີໂຮງໜງເມີດ
ເມີດ, ຄາລະຟເນຍ

30 ມນາ ເວລາ 7:30pm
ສູ ນໂຄເວສາລບສິລະປະ
ໂປໂວ, ລດຢູ ທາ

ຕດຕ່

ການສະແດງສລະປະ | ວິທະຍາໄລ ບິ ດແຮມ ຢງ | 306 ສູ ນຮິງລີ, ໂປໂວ | ໂທ:

801-422-3576

ການບລຫານຈັດການ UT 84602-8500

Troy D. Streeter
ຜູັ້ ຈັດການນັກສະແດງ
801-422-3575
ມືຖື: 801-310-4973

ປີ້ ແລະ ຂ້ ມູ ນເພີ່ມເຕີມໄດ້ ທີ່: http://pam.byu.edu
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