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སོན་གྲེང་།

༄༅།. །ཕི་ལོ་. ༢༠༡༨. ཟླ་. ༧. ནང་རྒྱ་ནག་སྤི་བདྲེ་ལས་ཁུངས་ནས་བོད་མཐོ་སྒང་གི་ཁོར་ཡུག་གནས་སངས་ཡར་རྒྱས་

ཕིན་པའི་སོར་ཡིག་ཆ་དཀར་པོ་ཞིག་འདོན་སྲེལ་བས་ཡོད།.

བོད་ཀི་སིད་བྱུས་ཉམས་ཞིབ་ཁང་གི་ཁོར་ཡུག་ཚན་པའི་འགན་འཛིན་ནས་ཕི་ལོ་.༢༠༡༨.ཟླ་.༧.ཚེས་.༢༡.ཉིན་སོན་འགོའི་

ལན་འདྲེབས་ཤིག་གནང་དོན།.ས་གནས་གཞུང་གི་ཁོར་ཡུག་སྲུང་སྐོབ་སིད་བྱུས་དྲེ་དག་རྒྱ་ནག་དབུས་གཞུང་གི་མཐོ་རིམ་

འགོ་ཁིད་རྣམ་པའི་རྲེ་འདོད་དང་མཐུན་གི་མི་འདུག་ཅྲེས་བརོད་ཡོད།. བོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་ནས་རྒྱ་ནག་དབུས་གཞུང་

དང་།. ལྷག་པར་སིད་འཛིན་ཞི་ཅིང་ཕིན་ལ་རྒྱ་ནག་ཁྱོན་ཡོངས་ཀི་ཡར་རྒྱས་དང་ལམ་ལྷོངས་ཆྲེད་མཐོ་སྒང་བོད་ཀི་ཁོར་

ཡུག་སྲུང་སྐོབ་བ་དགོས་ཞྲེས་གསུངས་པར་དགའ་བསུ་ཞུ་བཞིན་ཡོད།

གཤམ་ལ་རྒྱ་ནག་སྤི་བདྲེ་ལས་ཁུངས་ནས་འདོན་སྲེལ་བས་པའི་བོད་མཐོ་སྒང་གི་ཁོར་ཡུག་སོར་ཡིག་ཆ་དཀར་པོར་བོད་

མིའི་སྒིག་འཛུགས་ཀི་ལན་འདྲེབས་རྒྱས་པ་ཞིག་སྲེལ་ཡོད།. གོང་དུ་འཁོད་པ་བཞིན་བོད་ཀི་ཁོར་ཡུག་སྲུང་སྐོབ་ཀི་ལས་

གཞི་ལས་འཆར་དྲེ་དག་ས་གནས་ས་ཐོག་གི་གནས་སངས་ལ་འོས་འཚམས་ཤིག་ར་བ་ནས་མཐོང་གི་མི་འདུག. ས་གནས་

ཀི་དངོས་ཡོད་གནས་སངས་ནི་མིའི་བ་སྤོད་ཀིས་རྐྲེན་པས་མཐོ་སྒང་བོད་ཀི་ཁོར་ཡུག་གནས་སངས་ནི་ཇྲེ་ཞན་ཇྲེ་སྡུག་ཏུ་

འགོ་བཞིན་ཡོད།. འདས་པའི་ལོ་བཅུ་ཕྲག་འགའ་ཤས་ནང་བོད་མཐོ་སྒང་ཐོག་གོ་ལ་ཚ་འགྱུར་གི་ཤུགས་རྐྲེན་ཆྲེན་པོ་ཐྲེབས་

ཡོད།. སབས་མ་ལྲེགས་པ་ཞིག་ལ་གཞུང་གི་ཁོར་ཡུག་སྲུང་སྐོབ་ཀི་སིད་བྱུས་ཞན་པའི་འོག་བོད་ཀི་གནས་སངས་ལ་ཉྲེན་

ཚབས་ཆྲེ་རུ་འགོ་བཞིན་ཡོད།. བོད་ནང་གཏྲེར་ཁ་སོག་འདོན་ཚོད་མྲེད་བས་དང་བྲེད་བཞིན་པ་དང་།. དྲེ་བཞིན་འགན་ཁུར་

མྲེད་པའི་འཛུགས་སྐྲུན་ཡར་རྒྱས་གཏོང་བ་སོགས་ཀིས་རྐྲེན་པས་ཁོར་ཡུག་ལ་དོ་ཕོག་ཆྲེན་པོ་བྱུང་དང་འབྱུང་བཞིན་ཡོད།.

ད་ཆ་རྒྱ་ནག་ནང་གི་ས་གཞི་དང་།. ཆུ།. རླུང་བཅས་རྫས་ངན་གིས་འབག་བཙོག་བཟོས་ཡོད།. གལ་ཏྲེ་ད་ལྟའི་གནས་སངས་

དྲེ་བཞིན་མུ་མཐུད་གནས་པ་ཡིན་ན།.རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་འཛམ་གིང་ཡང་ཐོག་དྲེ་བཞིན་དུག་རྫས་ཀིས་སྦགས་པའི་ས་གཞི་

ཞིག་ཏུ་བསྒྱུར་ཉྲེན་ཡོད་པ་དང་།. .དྲེ་ལ་བརྲེན་ནས་བོད་དང་རྒྱ་ནག.དྲེ་བཞིན་ཨྲེ་ཤྲེ་ཡའི་ས་ཁུལ་ནང་གནས་སོད་མི་གངས་

ས་ཡ་མང་པོ་བོད་ཀི་གཙང་པོར་བརྲེན་ནས་འཚོ་སོད་བྲེད་མཁན་རྣམས་ལ་གོང་གུན་ཆྲེན་པོ་ཕོག་ངྲེས་པ་རྲེད།..

ཉྲེ་ཆར་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་འདོན་སྲེལ་བས་པའི་བོད་ཀི་ཁོར་ཡུག་སོར་ཡིག་ཆ་དཀར་པོ་དྲེ་བཞིན་བོད་ཀི་ཁོར་ཡུག་སོར་

ལ་དྲེ་ཙམ་ཤྲེས་རོགས་མྲེད་པ་རྣམས་ལ་གཏམ་བཟང་ཞིག་ཏུ་མཐོང་སིད་ཀང་།. རྒྱུན་ལན་རོག་ཞིབ་བྲེད་མཁན་རྣམས་ནས་

རྫུན་དང་།. གངས་ནོར།. སིད་བྱུས་དང་ལག་ལྲེན་དབར་འགལ་ཟླ་ཆྲེན་པོ་ཡོད་པ་དྲེ་མ་ཉིད་དུ་མཐོང་ཐུབ།. ཡིག་ཆའི་འགོ་

འཛུགས་ཀི་ཡིག་ཕྲྲེང་ནང་རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་ཚོགས་པ་དང་རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་དུས་རག་ཏུ་ཁོར་ཡུག་གནས་སངས་བཟང་

དུ་གཏོང་རྒྱུར་བསམ་ཞིབ་བས་ཚུལ་འཁོད་པ་ནི་རྫུན་གཏམ་ཁོ་ན་ཡིན་པ་ལས་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་ནི།. . . . 《. .མི་ཡིས་

རང་བྱུང་ཁམས་ལ་དབང་སྒྱུར་བྲེད་དགོས།》. ཞྲེས་པའི་འབོད་ཚིག་དྲེ་རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་ཚོགས་པའི་གཙོ་འཛིན་མའོ་ཙེ་
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ཏུང་གིས་བརམས་པ་ཞིག་རྲེད།.དྲེ་ཡང་ཕི་ལོ་.༡༩༥༥.ཟླ་.༣.ཚེས་.༢༡.ཉིན་རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་ཚོགས་པའི་རྒྱལ་ཡོངས་

ཚོགས་ཆྲེན་གི་དབུ་འབྲེད་གཏམ་བཤད་སབས་མའོ་ཙེ་ཏུང་གིས།. དག་བོ་གཏུལ་བའི་ཐབས་ལམ་ཡོད།. ཐ་ན་རང་བྱུང་

ཁམས་ཀང་དགར་གྱུར་ཚེ་བཏུལ་ཐབས་བྲེད་དགོས་སོར་བཤད་ཡོད།.རྒྱ་ནག་གི་འགོ་ཁིད་ཀི་ལྟ་སྤོད་དྲེ་འད་ཡོད་པའི་རྐྲེན་

གིས་ད་ཆ་རྒྱ་ནག་དྲེ་འཛམ་གིང་ནང་འབག་བཙོག་ཆྲེ་ཤོས་ཀི་རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་ཆགས་ཡོད།.།
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༡༽.གོ་ལ་ཡོངས་ལ་མཐོ་སྒང་བོད་ཀི་གལ་གནད།

ཚན་རིག་པ་རྣམས་ཀིས་བོད་མཐོ་སྒང་ལ་. “འཛམ་གིང་ཡང་ཐོག་’’དང་།. “གོ་ལའི་སྲེ་གསུམ་པ།”. “ཨྲེ་ཤྲེ་ཡའི་ཆུའི་བང་

མཛོད།”. “ཆར་དུས་ཀི་རྲེ་བོ།”. སོགས་མིང་དོན་མཚུངས་པའི་མཚན་སན་ས་ཚོགས་ཀིས་མིང་འབོད་བྲེད་བཞིན་ཡོད་པ་

དྲེས་བོད་མཐོ་སྒང་ནི་གོ་ལ་ཧིལ་པོའི་ཁོར་ཡུག་ལ་ཤིན་ཏུ་གལ་གནད་ཆྲེན་པོ་ཆགས་ཀི་ཡོད་པ་གསལ་པོ་བསན་ཡོད།

ཡོངས་གགས་སུ་འཛམ་གིང་ཡང་ཐོག་འབོད་བཞིན་པའི་བོད་མཐོ་སྒང་ནི་རྒྱ་མཚོའི་ངོས་ནས་མཐོ་ཚད་མི་ཊར་. ༤༠༠༠.

ཙམ་སར་གནས་ཡོད་ལ།.ས་ཁྱོན་གྲུ་བཞི་མ་ཀི་ལོ་མི་ཊར་ས་ཡ་.༢༌༥.ཡོད།.འཛམ་གིང་ས་ཁྱོན་གི་བརྒྱ་ཆ་.༢%.ཟིན་པའི་

བོད་དྲེ་འཛམ་གིང་ནང་གི་མཐོ་སྒང་ཆྲེ་ཤོས་དང་མཐོ་ཤོས་དྲེ་ཆགས་ཀི་ཡོད།. དྲེ་བཞིན་ས་ཁྱོན་གྲུ་བཞི་མ་ཀི་ལོ་མི་ཊར་.

༡༠༥༠༠༠. འཁྱགས་རོམ་གངས་. ༤༦༠༠༠. ཁྲེངས་པའི་འཛམ་གིང་གི་དྭངས་ཤིང་གཙང་བའི་ཆུའི་འབྱུང་ཁུངས་ཆྲེ་ཤོས་

དང་།. ལྷོ་སྲེ་དང་བང་སྲེ་གཉིས་ཀི་རྲེས་སུ་འཁྱགས་པའི་མཛོད་ཆྲེ་ཤོས་གསུམ་པ་ཆགས་ཀི་ཡོད་པར་བརྲེན།. ཚན་རིག་

པས་བོད་ལ་གོ་ལའི་སྲེ་གསུམ་པ་ཞྲེས་འབོད་བཞིན་ཡོད།.

དྲེ་ཙམ་མ་ཟད།.བོད་མཐོ་སྒང་དྲེ་ཨྲེ་ཤྲེ་ཡའི་གཙང་པོ་དྲུག་སྲེ།.འབི་ཆུ།.རྨ་ཆུ།.རྫ་ཆུ།.རྒྱལ་མོ་རྔུལ་ཆུ།.སྲེངྲེ་ཁ་འབབ།.ཡར་

ཀླུང་གཙང་པོ་བཅས་ཀི་ཆུ་མགོ་བོད་ནང་དུ་ཡོད།. བོད་ནང་རྒྱུགས་བཞིན་པའི་ཨྲེ་ཤྲེ་ཡའི་ཆུ་བོ་ཆྲེན་པོ་དྲུག་གིས་འཛམ་

གིང་ནང་མི་འབོར་མང་ཤོས་ཡོད་པའི་རྒྱལ་ཁབ་རྒྱ་གར་དང་།.རྒྱ་ནག.པ་ཀི་སི་ཐན།.བལ་ཡུལ།.བྷང་ལ་དྲེ་ཤི།.བྷར་མ།.ཐའྲེ་

ལྲེནཌ།.ལའོ་སི།.ཀམ་བྷོ་ཌི་ཡ།.ཝྲེ་ཏི་ནམ་བཅས་ཀི་ཡུལ་མི་ས་ཡ་མང་པོའི་འཚོ་རྲེན་ཆགས་ཀི་ཡོད།.བོད་ཀི་འཁྱགས་རོམ་.

༡༢༠༠༠. ཀི་ལོ་མི་ཊར་ནས་བཞུར་བའི་ཆུ་དྲེ་ཨྲེ་ཤྲེ་ཡའི་གཙང་པོ་དྲེ་དག་ཆགས་ཀི་ཡོད།. དྲེ་ནི་འཛམ་གིང་གི་མི་འབོར་ལྔ་

ཆ་གཅིག་ལྷག་གི་སྤི་ཚོགས་དང་དཔལ་འབོར་གི་གནས་སངས་ལ་ཤུགས་རྐྲེན་ཆྲེན་པོ་ཐྲེབས་བཞིན་ཡོད།

བོད་མཐོ་སྒང་གི་གནམ་གཤིས་འགྱུར་ལོག་ལ་བརྲེན་ནས།. རྒྱ་གར་དང་ཤར་ཨྲེ་ཤྲེ་ཡའི་ཆར་དུས་ཚོད་འཛིན་དང་ཆར་ཞོད་

ཆྲེ་ཆུང་ལ་ཤུགས་རྐྲེན་ཆྲེན་པོ་ཐྲེབས་བཞིན་ཡོད།. བོད་མཐོ་སྒང་གི་ས་གཞིའི་གནས་སངས་ལ་འགྱུར་ལོག་བྱུང་བའི་རྐྲེན་

གིས་རྒྱ་གར་ནང་དབར་ཁའི་ཆར་ཞོད་ཆྲེ་རུ་འགོ་བ་དང་།. ཤར་རྒྱ་ནག་ནང་ཆར་ཆུ་དཀོན་དུ་འགོ་བཞིན་ཡོད།. དྲེར་བརྲེན་

བོད་མཐོ་སྒང་ལ་ཆར་དུས་ཀི་རྲེ་བོ་ཞྲེས་འབོད་ཀི་ཡོད།. དྲེ་ཙམ་མ་ཟད་ཡུ་རོབ་དང་བང་ཤར་ཨྲེ་ཤྲེ་ཡའི་ནང་ཚ་དོད་ཆྲེ་རུ་

འགོ་བཞིན་པ་དྲེ་ཡང་མཐོ་སྒང་བོད་ཀི་གངས་རྣམས་ཇྲེ་སབ་ཏུ་ཕིན་པ་དྲེ་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པ་རྲེད་ཟྲེར།.

རྒྱ་ནག་གི་སྤི་ཚོགས་དང་།.དཔལ་འབོར།.ཁོར་ཡུག་གི་གནས་བབ་སོགས་བརན་ལྷིང་ཡོང་ཐབས་སུ་བོད་མཐོ་སྒང་གི་ཁོར་

ཡུག་གནས་སངས་ཡག་པོ་ཞིག་དགོས་པ་གལ་གནད་ཆྲེན་པོ་ཆགས་ཡོད།. རྒྱ་ནག་གི་རིག་གཞུང་དང་།. ལོ་རྒྱུས་སོགས་

སྤི་ཚོགས་ཀི་དཔལ་ཡོན་ཕྱུག་པོ་དྲེའང་བོད་མཐོ་སྒང་གི་འཁྱགས་རོམ་བཞུས་པའི་རྨ་ཆུ་དང་རྫ་ཆུ་བཅས་ཀི་ཆུ་རྒྱུན་ལ་

བརྲེན་ནས་བྱུང་ཐུབ་པ་ཞིག་རྲེད།. . འོན་ཀང་ད་ཆ་རྒྱ་ནག་གི་ཆུ་བོ་བརྒྱ་ཆ. .༤༠.%.ལྷག་འབག་བཙོག་ཅན་དུ་བསྒྱུར་བ་

དང་།. ཆུ་བོ་བརྒྱ་ཆ་. ༢༠%. ཙམ་ཆྲེས་འབག་བཙོག་ཅན་དུ་བསྒྱུར་ཡོད་པར་བརྲེན་ཐ་ན་ཆུ་དྲེ་དག་ལ་ལག་པས་རྲེག་པ་
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ཙམ་ཡང་བྲེད་མི་འོས་པ་ཆགས་ཟིན།.རྒྱ་ནག་གི་མཚོ་དང་ཆུ་མཛོད་བཞི་ཆ་གསུམ་ཙམ་མིའི་འཐུང་ཆུ་དང་།.ཉ་འཛིན་འཚོ་

ཐབས་ལ་བརྲེན་མི་འོས་པ་ཆགས་ཡོད།.

བོད་མཐོ་སྒང་གི་ས་ཆུ་རླུང་གསུམ་ལ་ད་དུང་མུ་མཐུད་འབག་བཙོག་ཤོར་ཚེ།. རང་བྱུང་གི་གོད་ཆགས་ཚབས་ཆྲེན་ཞིག་

ཡོང་བར་ངྲེས།. རྒྱ་ནག་གིས་བོད་ས་བཙན་བཟུང་མ་བས་གོང་བོད་ནི་རྒྱ་ནག་དང་མི་འད་བར་གཞུང་གི་བཀའ་ར་དང་།.

ཆོས་ཕོགས།.ཡུལ་སོལ་གོམས་གཤིས་ཀི་ལམ་ནས་ཁོར་ཡུག་བདག་གཅྲེས་དང་སྲུང་སྐོབ་བས་པའི་ལམ་སོལ་ཡོད།..འོན་

ཀང་ད་ཆ་རྒྱ་ནག་གི་དབང་སྒྱུར་འོག་མཐོ་སྒང་བོད་ཀི་ཁོར་ཡུག་གནས་སངས་ཉམ་ཆགས་ཇྲེ་ཆྲེར་འགོ་བཞིན་པའི་སབས་

འདིར།. རྒྱ་རིགས་ཡུལ་སོར་སྤོ་འཆམ་པ་ས་ཡ་མང་པོ་བོད་ནང་སླྲེབ་བཞིན་པ་རྣམས་ལ་སར་གི་མཁའ་རླུང་དྭངས་གཙང་

དང་ཁོར་ཡུག་ལོངས་སུ་སྤོད་རྒྱུའི་སལ་བས་དབྲེན།..

༢༽.བོད་མི་ཚོར་གནའ་རབས་ནས་ཁོར་ཡུག་སྲུང་སྐོབ་ཀི་གོམས་གཤིས་ཡོད།.

ཡུལ་ལུང་གི་གནམ་གཤིས་དྲེས་ཡུལ་མིའི་རིག་གཞུང་དང་འཚོ་བ་ལ་ཤུགས་རྐྲེན་ཐྲེབས་ཀི་ཡོད།. ཁོར་ཡུག་ལ་བདག་

གཅྲེས་དང་སྲུང་སྐོབ་བ་རྒྱུ་ནི་བོད་མི་རྣམས་ཀི་སོལ་རྒྱུན་གི་གོམས་གཤིས་ཤིག་ཡིན།. . དྲེར་བརྲེན་ལོ་རྒྱུས་ཁོད་བོད་མི་

རྣམས་ཀིས་རང་བྱུང་ཁོར་ཡུག་གཅྲེས་སྤས་ཐོག་སྤི་ཚོགས་ཀི་དཔལ་ཡོན་དང་རིག་གཞུང་བཟང་པོ་ཞིག་དར་འཕྲེལ་ཐུབ་

པ་བྱུང་ཡོད།. བོད་ཀི་གདོད་མའི་ཆོས་ལུགས་བོན་གི་ལྟ་གྲུབ་གཞིར་བཟུང་རི་དང་མཚོ་སོགས་ལ་ལྷ་དང་ཀླུ་གནས་ཡོད་

པས་འབག་བཙོག་བཟོ་མི་རུང་བའི་མི་ལོ་སོང་ཕྲག་མང་པོའི་ཡིད་ཆྲེས་དད་པ་དྲེ་ཡིས་མཐོ་སྒང་བོད་ཀི་ཁོར་ཡུག་ཉམས་

མྲེད་གཅྲེས་སྤས་བས་ཡོད།. དུས་རབས་བདུན་པའི་ནང་བོད་ཀི་རྒྱལ་རབས་སོ་གསུམ་པ་ཆོས་རྒྱལ་སོང་བཙན་སྒམ་པོས་

སྲེམས་ཅན་དུད་འགོ་ལ་གནོད་འཚེ་བ་མི་རུང་བའི་བཅའ་ཁིམས་བཟོས་ཡོད།. དྲེ་བཞིན་ཕག་མོ་གྲུ་པའི་རྒྱལ་རབས་ཀིི་ཏཱ་

སི་ཏུ་བང་ཆུབ་རྒྱལ་མཚན་. ༼༡༣༠༢-༡༤༦༣༽. གིས་ཀང་རི་དྭགས་རོན་མི་ཆོག་པ་དང་།. ཤིང་སོང་ཕོན་ཆྲེ་འདྲེབས་

འཛུགས་བྲེད་དགོས་པའི་སིད་བྱུས་བཟང་པོ་ལག་བསར་བས་ཡོད་པ་མ་ཟད།. ལོ་ལྟར་ཤིང་སོང་. ༢༠༠༠༠༠. ཙམ་འདྲེབས་

འཛུགས་བས་ཏྲེ་ཤིང་ས་དྲེ་དག་ལྟ་སྲུང་ཆྲེད་མངགས་བསོ་འཛུགས་བས་ཡོད།.དྲེ་ནས་ཕི་ལོ་.༡༦༤༢-༡༩༥༩.བར་དགའ་

ལན་ཕོ་བང་པ་ཆྲེན་པོས་ཆབ་སིད་སྐོང་སབས་ཁོར་ཡུག་སྲུང་སྐོབ་ཀི་ལས་གཞི་ཤུགས་ཆྲེ་རུ་བཏང་ཡོད།. ༸རྒྱལ་དབང་

༸སྐུ་ཕྲྲེང་ལྔ་པ་དང་བཅུ་གསུམ་པ་ཆྲེན་པོ་རྣམ་གཉིས་ནས་རི་རྒྱ་ཀླུང་རྒྱ་ཁིམས་སུ་བཅད་པ་དང་།. དྲེ་བཞིན་ཤིང་ས་གཅོད་

བྲེག་བ་རྒྱུར་བཀག་སོམ་མཛད་ཡོད།. ལྷག་པར་དུ་༸རྒྱལ་མཆོག་༸སྐུ་ཕྲྲེང་བཅུ་བཞི་པ་ཆྲེན་པོ་མཆོག་གིས་ཁོར་ཡུག་སྲུང་

སྐོབ་ཐད་ཐུགས་ཁུར་ཆྲེ་བཞྲེས་མཛད་དང་མཛད་མུས་ཡིན་པ་ནི་ཀུན་གིས་མཐོང་ཆོས་ཡིན།.

༣༽. གནམ་གཤིས་འགྱུར་ལོག་གིས་བོད་མཐོ་སྒང་ལ་ཤུགས་རྐྲེན་ཇི་བྱུང་།

གནམ་གཤིས་འགྱུར་ལོག་གིས་བོད་མཐོ་སྒང་ལ་ཤུགས་རྐྲེན་དག་པོ་ཐྲེབས་ཡོད།. བོད་མཐོ་སྒང་གི་འཁྱགས་རོམ་བཞུ་བ་

དང་།. དྲེ་བཞིན་གཏན་འཁྱགས་ཆགས་རིམ་དབི་བ།. རྩྭ་ཐང་བྲེ་སར་འགྱུར་བ་སོགས་ཀིས་རྐྲེན་པས་རང་བྱུང་གོད་ཆགས་

ཀི་གནོད་འཚེ་བསམ་ཡུལ་ལས་འདས་པ་ཇྲེ་མང་དུ་འགོ་བཞིན་ཡོད།
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ཀ།. བོད་མཐོ་སྒང་གི་འཁྱགས་རོམ་མྱུར་པོར་བི་བ།.

འཁྱགས་རོམ་གངས་.༤༦༠༠༠.ཡོད་པའི་བོད་མཐོ་སྒང་ནི་འཛམ་གིང་གི་ལྷོ་བང་གཉིས་ཀི་སྲེ་མོ་ལས་འཁྱགས་རོམ་མང་བ་

ཡོད་པ་ཞིག་ཆགས་ཡོད།.འོན་ཀང་འཛམ་གིང་གི་སྲེ་གསུམ་པར་གགས་པའི་བོད་མཐོ་སྒང་གི་ཚ་དོད་རྒྱས་བཞིན་པའི་རྐྲེན་

གིས་འཁྱགས་རོམ་རྣམས་བཞུ་ཚད་མྱུར་དུ་ཕིན་པ་དང་།. . .ཕི་ལོ་. ༡༩༥༠.ཙམ་ནས་ལོ་བཅུ་ཕྲག་རྲེའི་ནང་བོད་ཀི་གནམ་

གཤིས་ཚ་ཚད་.(0.3 degree celcius) འཕར་བཞིན་ཡོད།.དྲེ་ནི་གོ་ལ་ཧིལ་པོའི་ཚ་དོད་རྒྱས་བཞིན་པའི་ཚད་གཞི་ལས་

ཉིས་ལབ་ཀིས་འཕར་བ་ཞིག་ཡིན།. གོ་ལའི་དོད་ཚད་འཕར་བཞིན་པའི་རྐྲེན་གིས་བོད་མཐོ་སྒང་གི་འཁྱགས་རོམ་བརྒྱ་ཆ་.

༨༢%.མྱུར་ཟད་ཕིན་པ་མ་ཟད།.ཕི་ལོ་.༡༩༥༠.ཙམ་ནས་དྲེ་ས་ལྟར་བོད་མཐོ་སྒང་དུ་འཁྱགས་རོམ་ཕུང་གསོག་དྲེ་ལྟར་བྱུང་

ཐུབ་མྲེད།. . དྲེ་བཞིན་དབར་དུས་ཤར་རྒྱུ་མགོགས་པ་དང་དུས་ཚོད་ཀང་རིང་དུ་ཕིན་པར་བརྲེན་འཁྱགས་རོམ་མྱུར་པོ་དང་

ཡུན་རིང་བཞུ་བཞིན་ཡོད།.དྲེར་བརྲེན་ཚན་རིག་པས་ཅི་སྲེ་ད་ལྟའི་གནས་སངས་མུ་མཐུད་གནས་པ་ཡིན་ན།.ཕི་ལོ་.༢༠༥༠.

ཙམ་ལ་བོད་མཐོ་སྒང་གི་འཁྱགས་རོམ་གསུམ་ཆ་གཉིས་ཙམ་ར་མྲེད་དུ་འགོ་ངྲེས་ཡིན་པ་བརོད་ཡོད།.

བོད་མཐོ་སྒང་གི་འཁྱགས་རོམ་མྱུར་པོར་བཞུར་བའི་རྐྲེན་གིས་བོད་ཤར་ཕོགས་དང་།..ལྷོ་ཤར་ཁུལ་དུ་གངས་རི་དབི་བ་དང་།.

གདོད་མའི་གངས་རིའི་སྲེང་ད་ཆ་ནམ་དུས་མཚམས་སུ་མ་གཏོགས་གངས་ཆགས་མ་ཐུབ།. . དྲེ་བཞིན་འཁྱགས་རོམ་མྱུར་

པོར་བཞུ་བཞིན་པར་བརྲེན་དབར་དུས་སུ་བོད་ཁྱོན་ཡོངས་ནང་ཆུ་ལོག་མང་བ་ཙམ་མ་ཟད།. . འཁྱགས་རོམ་བཞུར་འབས་

བཅོས་མའི་མཚོ་དང་མཚེའུ་ཆགས་པ་དྲེ་དག་གོ་བུར་རོལ་ནས་ཉྲེན་ཁ་ཆྲེན་པོ་བཟོ་བཞིན་ཡོད།. ལྷག་པར་བལ་ཡུལ་དང་།.

འབྲུག་གིས་གཙོས་ཧི་མཱ་ལ་ཡའི་ས་ཁུལ་ཁག་ཏུ་བཅོས་མའི་མཚོ་དྲེ་དག་རོལ་ནས་ཆུ་ལོག་ཚབས་ཆྲེན་དྲེ་འདའང་བྱུང་

ཡོད།. . སྤིར་བོད་ནང་དུ་ད་ཕན་ཆུ་ལོག་དྲེ་འད་མང་པོ་བྱུང་མོང་མྲེད་ཀང་།. . བོད་ཀི་སིད་བྱུས་ཉམས་ཞིབ་ཁང་གི་ཉམས་

ཞིབ་པ་རྣམས་ནས་བོད་མདོ་ཁམས་ཀི་རི་རྒྱུད་ལ་བཅོས་མའི་མཚོ་གསར་པ་དྲེ་འད་མང་པོ་ཆགས་ཡོད་སབས།. ད་ཆ་བོད་

ནང་དུའང་ཉྲེན་ཁ་ཡོད་པ་ཞིག་ཏུ་ངོས་འཛིན་གནང་ཡོད།. . ཉྲེན་ཁ་དྲེ་འད་ཡོད་བཞིན་དུ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་གདོང་ལྲེན་

གང་ཡང་བྲེད་ཀི་མྲེད།. སྤིར་འབྱུང་བའི་གནོད་འཚེ་ནམ་བྱུང་སོན་ཚུད་ནས་ཤྲེས་རོགས་དཀའ་ཡང་།. ཆུ་མ་ཡོང་གོང་ནས་

རགས་དང་།.རྐྲེན་མ་ཡོང་གོང་ནས་ཟློག་པ།.ཟྲེར་བའི་དཔྲེ་ལྟར།..རྐྲེན་ངན་ཆག་སྒོ་མ་བྱུང་སོན་ཚུད་ནས་སོན་འགོག་བ་རྒྱུ་

ཤིན་ཏུ་གལ་ཆྲེ།..

ཁ།.བོད་མཐོ་སྒང་གི་གཏན་འཁྱགས་ཆགས་རིམ་བཞུར་བ་དང་།.རྩྭ་ཐང་བྲེ་སར་འགྱུར་བ།

བོད་མཐོ་སྒང་གི་ས་ཁྱོན་བརྒྱ་ཆ་. ༧༠%. ཙམ་གཏན་འཁྱགས་ཆགས་རིམ་གིས་འཁྲེངས་ཡོད།. དྲེ་ཡང་ས་མཐོའི་གཏན་

འཁྱག་ཆགས་རིམ་. (alpine). མང་བ་ཡོད།. གཏན་འཁྱགས་ཆགས་རིམ་དྲེ་དག་བཞུར་ཚད་ཀི་ཚད་གཞི་དྲེ་དག་སོམས་

པ་ཞིག་བྱུང་ན་ཆར་ཆུ་དཀོན་པའི་ས་ཁུལ་དུ་རི་ཤིང་དང་སོ་རིགས་སྐྲེ་འཕྲེལ་ལྲེགས་པ་དང་།. . དཔྲེར་ན།. བོད་བང་ཕོགས་

དང་བང་ཤར་ཁུལ་གི་ཡངས་ཤིང་རྒྱ་ཆྲེ་བའི་རྩྭ་ཐང་སྲེང་འཚོ་བཞིན་པ་རྣམས་འཚོ་བ་ཡག་པོ་སྐྲེལ་བཞིན་ཡོད།. འོན་ཀང་

།.ཕི་ལོ་. ༢༠༠༡.ལོར་བྲེ་ཐང་ཉམས་ཞིབ་པའི་དུས་དྲེབ་. (Journal of Desert Research). ནང་བོད་ཀི་ས་ཞིང་ཀི་ལོ་

མི་ཊར་གྲུ་བཞི་མ་. ༣༡༣༠༠༠. བྲེ་སར་གྱུར་ཟིན་ཡོད་པ་དང་།. ད་དུང་ས་ཁྱོན་ཀི་ལོ་མི་ཊར་གྲུ་བཞི་མ་. ༣༠༠༠༠. བྲེ་སར་
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འགྱུར་ངྲེས་སོར་འཁོད་འདུག. . འཛམ་གིང་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་འཛུགས་སྐྲུན་ཡར་རྒྱས་ལས་གཞིའི་ (United 

Nations Development Program).སྲེ་ཚན་གི་ཕི་ལོ་.༢༠༠༧.ལོའི་སན་ཐོའི་ནང་།.བོད་ཀི་ས་ཞིང་བྲེ་སར་འགྱུར་ཚད་

ནི་ལོ་རྲེར་ས་ཆ་ཀི་ལོ་མི་ཊར་གྲུ་བཞི་མ་. ༢༣༣༠. ཡིན་འདུག. བོད་བང་ཤར་ཁུལ་མཛོད་དགྲེ་ས་ཁུལ་ནང་ལོ་རྲེར་ས་ཆ་

བརྒྱ་ཆ་.༡༠%.རྲེ་བྲེ་སར་འགྱུར་བཞིན་ཡོད་སོར་ཕི་ལོ་.༢༠༡༢.ལོའི་རྒྱ་ནག་གི་གྲེང་མོལ་ཞྲེས་པའི་.China Dialogue.

ནང་ཐོན་ཡོད།. བོད་མཐོ་སྒང་ས་གཞིའི་རྒྱ་ཁྱོན་གི་བརྒྱ་ཆ་. ༦༠%. ས་མཐོའི་རྩྭ་ཐང་ཡིན་ཞིང་. (alpine grasslands)  

གཏན་འཁྱགས་ཆགས་རིམ་བཞུ་ཚད་མཐོ་བའི་རྐྲེན་གིས་བོད་བང་ཕོགས་དང་བང་ཤར་ཁུལ་གི་ས་ཞིང་བྲེ་སར་མྱུར་དུ་

འགོ་བཞིན་ཡོད་པ་དྲེ་ལྟར་མུ་མཐུད་གནས་ཚེ་བོད་ཀི་རྩྭ་ཐང་ཕལ་མོ་ཆྲེ་བྲེ་སར་འགྱུར་ངྲེས་ཡིན།

རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཉྲེན་ཁ་དྲེ་ངོས་འཛིན་གིས་དཀའ་སྲེལ་ཐབས་ལམ་བསྲེན་ཡོད་པ་དྲེ་ལྟར་ཡང་།. འཆར་གཞི་ཚད་ལན་

མྲེད་པས་དོན་འབས་སོན་པ་ཞིག་བྱུང་མྲེད།. ས་གནས་གཞུང་གིས་ས་གནས་མང་ཚོགས་ལ་གོས་བསྡུར་དང་།. མི་མང་གི་

མཉམ་ཞུགས་གང་ཡང་མྲེད་པར་འཆར་གཞི་ལག་བསར་བྲེད་བཞིན་ཡོད།. དཔྲེར་ན།. རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་དྲེ་སོན་རྒྱ་ནག་

བང་ཕོགས་ཀི་རྒྱ་ཐང་ཁུལ་དུ་སོ་ནམ་འདྲེབས་འཛུགས་བས་པ་བཞིན་བོད་ལྷོ་ཤར་དཀར་མཛེས་ཁུལ་གི་ས་བཅུད་ལན་

པའི་ལུང་གཤོངས་གཙོས་བོད་ཀི་ས་ཁུལ་མང་ཆྲེ་བའི་ནང་དུའང་ཚེར་དཀར་. (sea-buckthorn). འདྲེབས་ལས་བྲེད་

དགོས་པ་བཙན་ཤྲེད་བས་ཡོད།. . ཆར་ཆུ་སོམས་པ་དང་།. གཙང་པོ་དང་ཤིང་ནགས་མང་བའི་དཀར་མཛེས་ས་ཁུལ་ནང་

ཚེར་དཀར་མིན་པར་ས་གནས་ཀི་ཁོར་ཡུག་བབ་དང་བསྟུན།. ལོན་ཤིང་འདྲེབས་འཛུགས་དགོས་པ་ཡིན།. དྲེ་ལྟར་རྒྱ་ནག་

གཞུང་གིས་དངོས་ཡོད་གནས་སངས་ལ་བརི་མྲེད་རོག་རོལ་བཏང་སྲེ་སོ་ནམ་འདྲེབས་ལས་བས་རྐྲེན་ཡུལ་མིའི་འཚོ་བའི་

ཐོག་ལའང་དཀའ་ངལ་འཕྲད་པ་མ་ཟད།. ས་བཅུད་སྐྲེ་འཕྲེལ་གི་ནུས་པ་སོགས་ལའང་དོ་ཕོག་གཏོང་བཞིན་ཡོད།. བྲེད་བབ་

དྲེ་ནི་ཁོར་ཡུག་དང་སྤི་ཚོགས་ཀི་གནས་སངས་ལ་བསམ་ཞིབ་ར་བ་ནས་མ་བས་པ་ཞིག་རྲེད།. . . བོད་ནང་ད་ཡོད་ནགས་

ཚལ་སྲུང་སྐོབ་བྲེད་དགོས་པ་དང་།. . ཤིང་ས་ཕོན་ཆྲེ་གསར་འཛུགས་འདྲེབས་ལས་ཀི་ལས་གཞི་རྒྱ་གང་ཆྲེ་སྲེལ་དགོས་

ཀང་གཙོ་ཆྲེར་ས་གནས་ཀི་བབ་དང་བསྟུན་ནས་བྲེད་དགོས།.

དྲེ་ལྟར་མིན་པར་བཙན་ཤྲེད་བས་རྐྲེན་གཞུང་དང་མི་མང་དབར་རོད་རོག་ཡོང་གི་ཡོད།. བོད་མི་རྣམས་ནི་མི་ལོ་སོང་ཕྲག་

མང་པོའི་རིང་བོད་མཐོ་སྒང་གི་ཁོར་ཡུག་དང་གནམ་གཤིས་ལ་འགོགས་འདིས་བཟང་བར་བརྲེན་རང་བྱུང་ཁོར་ཡུག་སྲུང་

སྐོབ་ཡག་པོ་བྲེད་ཐུབ་ཡོད།

གཏན་འཁྱགས་ཆགས་རིམ་གང་མྱུར་བཞུ་བཞིན་པའི་རྐྲེན་ར་གཞན་ཞིག་ནི་མཁའ་དབིངས་སུ་ནག་རྫས་དུག་རླངས་ཇྲེ་

ཆྲེར་ཕིན་པ་ལས་ཡིན།. འཛམ་གིང་ཁྱོན་ཡོངས་ཀི་ས་ནས་ཐོན་པའི་ནག་རྫས་དུག་རླངས་ཀི་བརྒྱ་ཆ་གསུམ་ཆ་གཅིག་

གཏན་འཁྱགས་ཆགས་རིམ་ནང་ཐིམ་ཡོད།. དྲེ་ཡང་བོད་མཐོ་སྒང་གི་གཏན་འཁྱགས་ཆགས་རིམ་ནང་དུ་ནག་རྫས་དུག་

རླངས་ཊོན་ས་ཡ་. ༡༢༣༠༠. ཡོད།. གཏན་འཁྱགས་ཆགས་རིམ་དྲེ་དག་དོད་གཤྲེར་ཅན་ཡིན་སབས་གནམ་གཤིས་འགྱུར་

ལོག་དང་།.ལྷག་པར་བཞུ་ཚད་ཀི་ཚད་གཞིར་སླྲེབ་སླ་བར་བརྲེན་དོད་ཚད་ཏོག་ཙམ་འཕར་མ་ཐག་བཞུ་འགོ་བ་རྲེད།..ཇི་ཙམ་

བཞུར་བ་དྲེ་ཚོད་ཀིས་མཁའ་དབིངས་སུ་ནག་རྫས་དུག་རླངས་ཁྱབ་པ་དང་།. . དྲེ་ལ་བརྲེན་ནས་གོ་ལའི་ཚ་དོད་རྒྱས་བཞིན་
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ཡོད།.

ཉྲེ་ཆར་ཕི་ལོ་.༢༠༡༧.ཟླ་.༨.ཚེས་.༣༠.ཉིན་རྨ་ཆྲེན་ཁུལ་ས་རུད་དང་།.དྲེ་བཞིན་ཕི་ལོ་.༢༠༡༧.ཟླ་.༩.ཚེས་.༧.ཉིན་རྫ་སོད་

ཁུལ་འདམ་རུད་བྱུང་བ་རྣམས་གཏན་འཁྱགས་ཆགས་རིམ་བཞུར་བ་ལས་བྱུང་བ་ཞིག་རྲེད།. གནམ་གཤིས་ཚ་དོད་ཆྲེ་བས་

ས་ཐང་སྲེང་གི་འཁྱགས་པ་རྣམས་བཞུར་བ་དང་།. . ཆུ་དྲེ་སའི་ནང་སིམ་སྲེ་ས་དང་འཁྱགས་པ་འདྲེས་ནས་ཡོད་པ་དྲེ་དག་སོ་

སོར་ཕྲེ་ནས་ས་དྲེ་ཉིལ་བར་བརྲེན་འདམ་རུད་ཡོང་བཞིན་ཡོད།. མ་འོངས་པར་དཀའ་ངལ་དྲེ་དག་ལ་གདོང་ལྲེན་བྲེད་ཆྲེད་

རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་སོན་འགོག་ལས་གཞི་གང་ཡང་བརམ་མྲེད།

༤༽. ཉྲེན་ཚབས་ཆྲེ་བའི་གཏྲེར་ཁ་སོག་འདོན།. མང་ཚོགས་ཀི་མངོན་འདོད་ལ་བརི་མྲེད་རོག་རོལ་བཏང་བ་དང་།. ཁོར་

ཡུག་སྲུང་སྐོབ་ཀི་ཁིམས་ལ་བརི་སྲུང་མ་བས་པ།.

རྒྱ་ནག་གིས་བོད་ས་བཙན་བཟུང་བས་པ་ནས་བཟུང་།.བོད་ནང་བོད་མིའི་སྤི་ཚོགས་དང་།.ཁོར་ཡུག.དཔལ་འབོར་བཅས་

ཀི་དགོས་མཁོ་ལ་མ་བསྟུན་པར།. འགན་ཁུར་མྲེད་པའི་ཉྲེན་ཚབས་ཅན་གི་ཡར་རྒྱས་ལས་གཞི་ཟྲེར་བ་མང་དག་ཅིག་སྲེལ་

བཞིན་ཡོད།. རྒྱ་གཞུང་གིས་གཏྲེར་ཁ་སོག་འདོན་དང་།. ཡུལ་སོར་སྤོ་འཆམ་གཉིས་ནི་བོད་ཡར་རྒྱས་གཏོང་རྒྱུའི་རྨང་གཞི་

ལྟ་བུ་ཡིན།..ཡར་རྒྱས་ཀི་ལས་གཞི་དྲེ་དག་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཕུགས་འཕྲེར་དང་།.དཔལ་འབོར།.སྤི་ཚོགས།.ཁོར་ཡུག་

གི་གནས་སངས་བཅས་དང་འཚམ་པ་ཞིག་ཡིན་སོར་གསལ་བསྒགས་བས་པ་ནི་དངོས་ཡོད་གནས་སངས་དང་འགལ་གི་

ཡོད།. ལྷག་པར་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་ཀི་གནས་རི་ས་ཁུལ་ཁག་ཏུ་གཏྲེར་ཁ་སོག་འདོན་བས་པ་ནི་བོད་མིའི་ཆོས་དད་

དང་སྲེམས་ཁམས།. . དྲེ་བཞིན་ཁོར་ཡུག་གི་གནས་སངས་བཅས་ལ་བརི་མྲེད་བཏང་བ་གསལ་པོར་མངོན།.ཚན་རིག་པས་

ཀང་བོད་མི་ཚོས་གནས་སར་ངོས་འཛིན་ཞུ་རྒྱུའི་སོལ་རྒྱུན་དྲེ་ནི་གོམས་གཤིས་བཟང་པོ་ཞིག་ཡིན་པ་དང་།. དྲེ་ལ་བརྲེན་

ནས་ཁོར་ཡུག་སྲུང་སྐོབ་ལའང་ཕན་ཐོགས་ཆྲེན་པོ་བྱུང་ཡོད་པ་བརོད་ཡོད།

བོད་ནང་གཏྲེར་རྫས་རིགས་མི་འད་བ་.༡༣༢.ཙམ་ཡོད།.གཏྲེར་རྫས་ཀོ་རོ་མི་ཡམ་དང་།.ལན་ཚྭ།.ཟངས།.དངུལ།.རོ་སོལ།.

གསྲེར།.ལི་ཐི་ཡམ།.ཞ་ཉྲེ།.ཏི་ཚ།.རོ་རྒྱུས།.སྣུམ།.རླངས་རྫས།.མྲེག་ནི་སི་ཡམ་མམ་དཀར་གཡའ།.ཐལ་ཚྭ།.ཡུ་རྲེ་ནི་ཡམ་

བཅས་ཕོན་ཆྲེ་ཞིག་བོད་ནང་རྲེད་ཐུབ་ཡོད།. . རྒྱ་གཞུང་གིས་རྒྱ་ནག་གི་དཔལ་འབོར་འཕྲེལ་རྒྱས་དང་།. རྒྱལ་ཁབ་གཞན་

གི་དངོས་ཟོག་ནང་འདྲེན་གང་ཉུང་གཏོང་ཆྲེད་བོད་ནང་རང་བྱུང་ཐོན་ཁུངས་དང་གཏྲེར་རོ་རྒྱ་གང་ཆྲེ་སོག་འདོན་བྲེད་བཞིན་

ཡོད།. ཕི་ལོ་. ༢༠༠༧. ལོར་རྒྱ་ནག་གནམ་གཤིས་རིག་པའི་དཔྱད་ཞིབ་སྲེ་ཚན་ནས་བོད་མཐོ་སྒང་ནང་ཟངས་ཀི་གསོག་

འབོར་ཊོན་ས་ཡ་སུམ་ཅུ་ནས་བཞི་བཅུ་བར་དང་།. ཏི་ཚ་ཊོན་ས་ཡ་བཞི་བཅུ།. ལྕགས་ཊོན་ཐྲེར་འབུམ་མང་པོ་ཡོད་སོར་

བརོད་ཡོད།.རྒྱ་ནག་གཡུ་ལོང་ཟངས་གཏྲེར་དུ་ཟངས་གཏྲེར་གསོག་འབོར་ཊོན་ས་ཡ་.༧༌༨.ཡོད་པ་ནི་རྒྱ་ནག་རྒྱལ་ཡོངས་

ནང་མང་ཤོས་དང་།.ཨྲེ་ཤྲེ་ཡའི་གིང་ཆྲེན་ནང་ཨང་གཉིས་པ་དྲེ་ཆགས་ཡོད།.ཕི་ལོ་.༢༠༡༠.ལོར་ཞིབ་བཤྲེར་བས་པ་བཞིན།.

བོད་རང་སྐོང་ལོངས་གཅིག་པུའི་ནང་གཏྲེར་དངོས་གསོག་འབོར་མི་འད་བ་.༣༠༠༠.དང་།..དྲེ་དག་གི་ཁོད་གཏྲེར་ཁ་རིགས་

མི་འད་བ་གངས་. ༡༠༢. ཐོན་ཡོད།. རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་ཉྲེན་ཚབས་ཆྲེ་ཞིང་བཟང་སྤོད་དང་མི་མཐུན་པའི་སྒོ་ནས་གཏྲེར་ཁ་

སོག་འདོན་བས་དང་བྲེད་པ་དྲེས་བོད་ནང་བོད་མིས་དྲེ་དག་མཚམས་འཇོག་ཡོང་ཆྲེད་རྣམ་པ་འད་མིན་གི་ཐོག་ནས་ངོ་རོལ་
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རམ་སོན་སོགས་སྲེལ་ཡོད།. ཕི་ལོ་. ༢༠༠༩. ནས་བཟུང་ད་ཕན་གཏྲེར་ཁ་སོག་འདོན་དང་འབྲེལ་བའི་ངོ་རོལ་ཤྲེས་རོགས་

བྱུང་བ་ཐྲེངས་གངས་.༣༠.ལྷག་བྱུང་ཡོད།.

རྒྱ་ནག་གི་ཡིག་ཆ་དཀར་པོའི་ནང་།. འབྲེལ་ཡོད་ཞིང་ཆྲེན་དང་།. རང་སྐོང་ས་ཁུལ་ཁག་ཏུ་ཁོར་ཡུག་སྲུང་སྐོབ་གོ་རོགས་

ལས་འགུལ་གང་མང་སྲེལ་ཡོད་སོར་འཁོད་ཡོད་ནའང་།. བོད་རང་སྐོང་ལོངས་ཀི་མི་མང་བདྲེ་འཇགས་ལས་ཁུངས་ནས་ཕི་

ལོ་. ༢༠༡༨.ཟླ་.༢.ཚེས་.༧.ཉིན་སྲེལ་བའི་གསལ་བསྒགས་ནང་དུ་བོད་ནང་ཁོར་ཡུག་སྲུང་སྐོབ་ཀི་ལས་འགུལ་སྲེལ་བ་ནི་

ཁིམས་འགལ་ཡིན་ཞྲེས་འཁོད་ཡོད་པ་གཉིས་ནང་འགལ་ཆགས་ཀི་ཡོད།

གཤམ་དུ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་ཁ་ཞྲེ་མི་མཚུངས་པའི་དཔྲེ་མཚོན་མང་པོའི་ཁོངས་ནས་ཁག་གཅིག་བཀོད་པ།.

ཀ༽.རྫ་སོད་ཁུལ་གཏྲེར་ཁ་སོག་འདོན།

ཕི་ལོ་.༢༠༡༣.ཟླ་༨.ཚེས་.༡༦.ཉིན་རྫ་ཆྲེན་དང་།.ཨ་སོད།.སྤི་རྫ་བཅས་ཀི་འབོག་པ་གངས་.༤༥༠༠.ལྷག་ཙམ་གིས་རྨ་འབི་

རྫ་གསུམ་ཁུལ་གཏྲེར་ཁ་སོག་འདོན་བས་པར་ངོ་རོལ་ཤུགས་ཆྲེ་བས་ཡོད།

ཡུལ་མི་སོག་པོ་ཆོས་གྲུབ་ཞུ་བ་ཞིག་གིས་གསུང་དོན།. “དང་བདྲེན་བཤད་ས་ར་བ་ནས་མི་འདུག. ང་རང་བྲེད་ཐབས་བལ་

སོང་།”. ཞྲེས་བརོད་པ་མ་ཟད་ཁོང་རང་འ་ཆད་འུ་ཐུག་གིས་རང་གིས་རང་ལ་གི་བརྒྱབ་ཡོད།. ཞི་བའི་ངོ་རོལ་བྲེད་མཁན་

བོད་མི་རྣམས་ལ་རྒྱ་ནག་གཞོགས་འདྲེགས་དཔུང་དམག་. ༥༠༠. ཙམ་གིས་མིག་ཆུའི་དུག་རླངས་བཏང་བ་དང་།. འགིག་

མདྲེལ་བརྒྱབ་པ་སོགས་དག་གནོན་བས་ཡོད།

.ད་དུང་འུ་ཐུག་ཐབས་ཟད་ཀི་གནས་སངས་དཔྲེ་མཚོན་གཞན་མང་པོ་བྱུང་ཡོད།.༼དོན་གནད་.༤.པར་གཟིགས་རྒྱུ།༽

སན་ཅང་ཡོན་.༼རྨ་འབི་རྫ་གསུམ་༽རྒྱལ་ཡོངས་སྐྲེ་ཁམས་སྲུང་སྐོབ་སྲེ་ཚན་ཟྲེར་བ་དྲེ་ཕི་ལོ་.༢༠༠༠.ལོར་རྒྱ་ནག་གཞུང་

གིས་གསར་འཛུགས་བས་པ་ཞིག་ཡིན།. རྨ་ཆུ་དང་།. འབི་ཆུ།. རྫ་ཆུ་བཅས་གཙང་པོ་ཆྲེན་པོ་གསུམ་འབབ་ཡུལ་རྒྱུད་ས་

ཁུལ་དྲེ་དག་རྩྭ་ཐང་ཆྲེན་པོ་ཡིན་པར་བརྲེན་ཁུལ་དྲེར་འཚོ་སོད་བྲེད་མཁན་འབོག་སྲེ་མང་ཤོས་ཆགས་ཡོད།. འོན་ཀང་རྒྱ་

ནག་གཞུང་གིས་རྨ་འབི་རྫ་གསུམ་སྐྲེ་ཁམས་སྲུང་སྐོབ་ས་ཁུལ་ཡིན་པའི་གསལ་བསྒགས་བས་རྲེས་འབོག་པ་རྣམས་བཙན་

དབང་འོག་གོང་ཚོར་གནས་སོ་བྲེད་དུ་བཅུག་ཡོད་པ་དྲེ་ལྟར་ཡང་།.ཕི་ལོ་.༢༠༡༣.ལོར་མཚོ་སོན་ས་གནས་གཞུང་གིས་ཨ་

སོད་དང་རྫ་ཆྲེན་ས་ཁུལ་དྲེ་དག་སན་ཅང་ཡོན་རྒྱལ་ཡོངས་རང་བྱུང་སྲུང་སྐོབ་ལྟྲེ་གནས་ཀི་ཁོངས་སུ་ཡོད་བཞིན་དུ་གཏྲེར་

དངོས་སོག་འདོན་བྲེད་འཐུས་ཆོག་པའི་ཆོག་མཆན་སྤད་ཡོད།

དྲེ་ནི་ལོ་བཅུ་གསུམ་གོང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་གཏན་འབྲེབས་བས་པའི་ཁིམས་དང་ཡོངས་སུ་འགལ་བ་ཞིག་ཡིན་པ་དང་།.

བོད་མི་འབོག་པ་རྣམས་བཙན་དབང་འོག་གནས་སོ་བས་བཅུག་དགོས་དོན་ནི་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཆྲེད་མངགས་གཏྲེར་

ལས་བཟོ་གྲྭ་གང་མང་ལ་གཏྲེར་འདོན་ལས་གཞི་སྲེལ་འཇུག་ཆྲེད་ཡིན་པ་གཞི་ནས་ར་འཕྲོད་བྱུང་ཐུབ་ཡོད།. སྐྲེ་ཁམས་སྲུང་

སྐོབ་ས་ཁུལ་མང་པོ་ཟུར་བཅད་བྲེད་པ་ཡག་པོ་ཡིན་ནའང་།. གཞུང་ནས་དྲེ་དག་སྲུང་སྐོབ་ལས་དོན་ཚུལ་བཞིན་བྲེད་ཀི་
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མྲེད།

ཁ༽.རྒྱ་མ་གོང་བརལ་ནང་གཏྲེར་ཁ་སོག་འདོན་ཚུལ་བཞིན་མ་བས་པའི་རྐྲེན་གིས་ས་རུད་ཤུགས་ཆྲེ་བརྒྱབ་པ།

ཕི་ལོ་.༢༠༡༣.ཟླ་.༣.ཚེས་.༢༩.ཉིན་རྒྱ་མ་གོང་རལ་ཁུལ་གཏྲེར་ཁ་སོག་འདོན་གིས་རྐྲེན་པས་ས་རུད་ཤུགས་ཆྲེ་ཞིག་བྱུང་

ནས་མི་གངས་.༨༣.རྐྲེན་ལམ་དུ་བཏང་བ་རྲེད།. .འོན་ཀང་རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་ས་རུད་དྲེ་རང་བྱུང་གོད་ཆག་ཅིག་ཡིན་པའི་

གསལ་བསྒགས་དྲེ་མ་ཉིད་དུ་སྲེལ་ཡོད།. . དྲེ་བཞིན་ཆར་ཅན་ལྟར་ཤིན་ཧྭ་གསར་ཁང་ནས་གསར་འགོད་པས་ཞིབ་འཇུག་

གང་ཡང་མ་བས་པའི་ཐོག་ལམ་སྲེང་གཞུང་གི་གསལ་བསྒགས་སྲེལ་ཡོད་སབས།. བོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་ཀི་བོད་ཀི་སིད་

བྱུས་ཉམས་ཞིབ་ཁང་གི་ཁོར་ཡུག་ཚན་པ་ནས་ཕི་ལོ་. ༢༠༡༣. ཟླ་. ༤. ཚེས་. ༩. ཉིན་རྒྱ་མ་གོང་རལ་གི་ས་རུད་དྲེ་བཞིན་

གཏྲེར་ཁ་སོག་འདོན་ཚུལ་བཞིན་མ་བས་པའི་རྐྲེན་གིས་བྱུང་ཡོད་སོར་དཔྱད་ཞིབ་སན་ཐོ་ཞིག་བཏོན་དགོས་བྱུང་ཡོད།

དུས་ཚོད་ཐུང་ཐུང་ཞིག་ནང་ཁྲེ་ཕན་ཆྲེན་པོ་ཞིག་ཐོབ་པའི་སླད།. རྒྱ་མ་གོང་རལ་དུ་གཏྲེར་ཁ་སོག་འདོན་ཚ་ཚ་འུར་འུར་

ཐོག་བས་པས།. གཏྲེར་ཁ་འཚོལ་སྒྲུབ་དང་།. གཙང་པོ་ཁ་སྒྱུར།. འཁོར་ལམ་བཟོ་སྐྲུན་སོགས་ཀི་ཆྲེད་དུ་ས་ཆ་རྒྱ་ཁྱོན་ཆྲེན་

པོ་འབྲུ་བ་དང་།.རི་ངོས་ཆ་ཚང་བརོ་བ་བྱུང་ཡོད།.དྲེར་བརྲེན་ས་ཕི་མ་གཏོགས་ཚབས་ཆྲེའི་གོད་ཆགས་ཡོང་རྒྱུ་ངྲེས་གཏན་

ཡིན་སོར་སན་ཐོའི་ནང་འཁོད་ཡོད།

དྲེ་བཞིན་རྒྱ་མའི་གཏྲེར་ཁ་སོག་འདོན་སབས་ས་རིབ་གོད་ཆག་ཕོག་པ་དྲེ་མིས་བཟོས་པ་ཞིག་ལས་རང་བཞིན་བྱུང་བའི་

གོད་ཆག་མིན་པ་ངོས་འཛིན་བས་ཡོད་པ་རྲེད།.རྒྱ་གཞུང་ལས་བྲེད་པ་ཚོས་འཁྱགས་རོམ་འཕྲེལ་གིབ་ལ་བརྲེན་ནས་བག་རོ་

གས་ཆག་བྱུང་ལུགས་འཁྱོག་བཤད་བས་ཡོད་པ་དྲེ་ལྟར་ཡང་།. དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་ནི་གཏྲེར་ཁ་སོག་འདོན་བས་རྐྲེན་

བག་རོ་གས་ཆག་ཕིན་ནས་དུམ་བུར་སོང་བ་ཞིག་ཡིན།. རྒྱ་མའི་རི་རྲེར་གཏྲེར་ཁ་སོག་འདོན་བྲེད་སབས་ས་བྲུས་པ་ལས་

བྱུང་བའི་བག་རོ་ཐོར་བུ་རྣམས་ཤར་ངོས་སུ་སྤུངས་རྐྲེན་ས་རུད་བྱུང་ནས་བག་རོ་དྲེ་དག་མར་སྒིལ་ནས་ཡོང་བ་བོད་ཀི་སིད་

བྱུས་ཉམས་ཞིབ་ཁང་གི་ཁོར་ཡུག་ཉམས་ཞིབ་ཚན་པར་ཁུངས་སྐྲེལ་དཔང་རགས་གསལ་པོ་ཐོབ་ཡོད།.

ག༽.ལི་ཐི་ཡམ་ལྕགས་རིགས་གཏྲེར་རྫས་སོག་འདོན་རྐྲེན་པས་མི་ཉག་ལྷ་སྒང་གི་གཙང་པོ་ཆུ་འབག་བཙོག་བཟོས་པ།

རྒྱ་ནག་གི་ཡིག་ཆ་དཀར་པོའི་ནང་།. མཚོ་སོན་ཞིང་ཆྲེན་ནང་དུ་ཆུ་བདག་གཉྲེར་དང་།. ཆུ་འགོའི་ཁོར་ཡུག་སྲུང་སྐོབ་བཅས་

ཀི་ཐད་དམ་དོན་ཆྲེན་པོ་ཡོད་སོར་འཁོད་པ་དྲེ་ལྟར་ཡང་།. རྒྱ་ནག་གི་བཟོ་གྲྭ་དང་གཏྲེར་འདོན་ཚན་པ་བཅས་ནས་བོད་ཀི་ས་

ཁུལ་མང་པོའི་ནང་ཆུ་འབག་བཙོག་བཏང་ཡོད་ནའང་ཉྲེས་ཆད་ཕོག་མྲེད།. དཔྲེར་ན།. རོང་མདའ་ལི་ཐི་ཡམ་གཏྲེར་ཁ་སོག་

འདོན་བཟོ་ལས་ཁང་ནས་གཏྲེར་རྫས་སིགས་རོ་རྣམས་མི་ཉག་ལི་ཆུའི་ནང་བསྐྱུར་བའི་རྐྲེན་གིས་ཆུ་སྦག་བཙོག་ཤོར་ནས་

ཉ་ཁི་ཕྲག་མང་པོ་ཤི་སྐོན་བྱུང་བར་བརྲེན།..ཕི་ལོ་.༢༠༡༦.ཟླ་.༥.ཚེས་.༤.ཉིན་ས་གནས་བོད་མི་བརྒྱ་ཕྲག་ཁ་ཤས་ཀིས་

ཁོམ་ལམ་དུ་ངོ་རོལ་བས་ཡོད།. དྲེ་ནས་ས་གནས་གཞུང་གིས་རྲེ་ཞིག་གཏྲེར་ཁ་སོག་འདོན་མཚམས་འཇོག་བྲེད་བཅུག་

ཡོད་སོར་མི་མང་ལ་གསལ་བཤད་བས་ཡོད་པ་དྲེ་རྫུན་གཏམ་ཡིན་པ་མི་མང་ནས་ཤྲེས་རོགས་བྱུང་ཡོད།. གཙང་པོ་འབག་
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བཙོག་ཤོར་བའི་གནས་ཚུལ་འདི་གཅིག་པུ་མིན།.ཕི་ལོ་.༢༠༡༣.ལོར་ལི་ཐི་ཡམ་གཏྲེར་རྫས་སིགས་རོས་ཆུ་དྲེ་ཉིད་འབག་

བཙོག་སོང་ཡོད་པས་མཚོའི་ནང་གནས་པའི་སོག་ཆགས་མང་པོ་འཆི་སྐོན་བྱུང་ཡོད་པ་མ་ཟད་མིའི་འཐུང་ཆུ་ལའང་ཉྲེན་ཁ་

བཟོས་ཡོད།

དྲེ་བཞིན་ཕི་ལོ་.༢༠༡༤.ཟླ་.༩.ཚེས་.༢༣.ཉིན་ལྷ་སའི་ཉྲེ་འགམ་དུ་ཡོད་པའི་ལྷུན་གྲུབ་རྫོང་གི་མདོ་དཀར་དང་གཟི་ཕུག་གོང་

ཚོའི་ནང་བོད་མི་ཆིག་སོང་ལྷག་གིས་རྒྱ་མའི་ནང་གཏྲེར་ཁ་སོག་འདོན་རྐྲེན་པས་ཁུལ་དྲེའི་གཙང་པོ་འབག་བཙོག་སོང་བར་

ངོ་རོལ་བས་ཡོད།. གཙང་པོ་དྲེ་ནི་ས་གནས་བོད་མི་རྣམས་ཀི་འཐུང་ཆུ་དང་།. ཞིང་ཆུ་བཅས་ཀི་ཆྲེད་དུ་བྲེད་སྤོད་གཏོང་གི་

ཡོད།. ས་གནས་གཞུང་གིས་གཙང་པོ་འབག་བཙོག་སོང་བ་དྲེ་གཏྲེར་ཁ་སོག་འདོན་རྐྲེན་གིས་མ་ཡིན་པར་རང་བྱུང་ཡིན་

ལུགས་བཤད་ཡོད།. འོན་ཀང་།.ཕི་ལོ་. ༢༠༡༠.ལོར་རྒྱ་མི་ཚན་རིག་པ་.Xiang.ཞུ་བ་ཞིག་གིས་རྒྱ་མ་གོང་བརལ་ནང་དུ་

གཏྲེར་ཁ་སོག་འདོན་རྐྲེན་པས་བོད་ཀི་ཆུའི་སྤུས་ཚད་ཉམས་རྒུད་འགོ་བའི་སོར་དཔྱད་རོམ་སྲེལ་ཡོད་པའི་ནང་གསལ།.

“ཁོར་ཡུག་ཐོག་ལ་སྲེམས་འཚབ་ཧ་ཅང་བྲེད་དགོས་པའི་གནད་དོན་ནི།. རྒྱ་མ་གཞུང་ནང་གཏྲེར་ཁ་སོག་འདོན་ལས་གཞི་

མང་དག་འགོ་བཞིན་པ་མ་ཟད།. གཏྲེར་ཁ་སོག་འདོན་བྲེད་སབས་སིག་སྲེལ་ཕྲེ་བའི་རྫས་སིགས་ལྕགས་རིགས་དཔྲེར་ན།.

ཞ་ཉྲེ་དང་།.ཟངས།.ཏིག་ཚ།.ལྕགས་རིགས་ནག་སྐ་སོགས་ཀི་སིགས་མ་ས་སྲེང་དུ་ལུས་ཡོད།.རྫས་སིགས་དྲེ་དག་གཙང་པོ་

དང་ཆུ་ཕྲན་སོགས་ནང་ཤོར་ནས་ས་གནས་ཁོར་ཡུག་ལ་ཉྲེན་ཁ་བཟོ་བ་མ་ཟད།. གཤམ་འོག་གཙང་པོ་བཙོག་པ་བཟོ་རྒྱུའི་

ཉྲེན་ཁ་ཧ་ཅང་ཆྲེན་པོ་ཡོད།”.ཅྲེས་འཁོད་ཡོད།.

ཕི་ལོ་. ༢༠༡༤. ཟླ་. ༩. ནང་ཡུལ་མི་ཞིག་གིས་ཨྲེ་ཤྲེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་བརོད་དོན།. “ས་མོ་ཡིན་ན་ང་ཚོའི་

གཙང་པོ་རྣམས་དྭངས་ཤིང་བསིལ་བ་དང་མཛེས་སྡུག་ལན་པའི་རི་ལུང་གི་ཁོར་ཡུག་ལ་ཀུན་གིས་སོན་བཞིན་ཡོད་ཀང་།.

ད་ཆ་གཙང་པོ་དྲེ་དག་ནང་གཏྲེར་ཁ་སོག་འདོན་བས་པའི་རྫས་ཀི་སིགས་རོ་བཏང་སྲེ་ཡུལ་མིའི་འཚོ་བར་ཉྲེན་ཚབས་ཆྲེན་

པོ་བཟོ་བཞིན་ཡོད།”.ཅྲེས་བརོད་ཡོད་པ་དྲེ་ནས་ས་གནས་ཀི་ཁོར་ཡུག་ལ་ཇི་ཙམ་གནོད་སྐོན་ཕོག་ཡོད་པ་རོགས་ཐུབ།.

ང༽. ཨ་མཆོག་གི་གནས་རིར་གཏྲེར་ཁ་སོག་འདོན་གི་ལས་གཞི་སྲེལ་བ།

ཕི་ལོ་.༢༠༡༦.ཟླ་.༥.ཚེས་.༣༡.ཉིན་ཨ་མཆོག་ས་ཆའི་གོང་སོན་བླ་རིར་གཏྲེར་ཁ་སོག་འདོན་བས་པར་མི་མང་ཉིས་སོང་

ཙམ་འདུ་འཛོམས་ཀིས་ངོ་རོལ་བས་ཡོད།.ཨ་མཆོག་ཁུལ་གི་ཚོ་བ་ཁག་བརྒྱད་ཙམ་གི་མི་མང་ནས་གཏྲེར་ཁ་བསོག་འདོན་

གིས་རང་བྱུང་ཁོར་ཡུག་ར་གཏོར་དང་།.ཨ་མཆོག་མི་དམངས་ཀི་དད་མོས་ལ་དོ་ཕོག་.བཟོས་ཡོད་པའི་ངོ་རོལ་བས་ཡོད།.

ཨ་མཆོག་ནི་ཨ་མདོ་བླ་བང་གི་ས་ཁུལ་དུ་ཡོད་པ་རྒྱ་ནག་གི་ཀན་སུའུ་ཞིང་ཆྲེན་མངའ་ཁོངས་སུ་ཡོད་པའི་བོད་ཀི་ས་ཆ་

ཡིན།.ཨ་མཆོག་མང་ཚོགས་ཀིས་ཁོར་ཡུག་སྲུང་སྐོབ་དང་།.གནས་རི་སྲུང་སྐོབ།.དྲེ་བཞིན་མི་མང་བདྲེ་འཇགས་བཅས་ཀི་

དགོས་འདུན་བཏོན་པའི་ཞི་བའི་ངོ་རོལ་བས་ཡོད།. རྒྱ་གཞུང་གིས་དམག་མི་འབོར་ཆྲེན་ཆྲེད་གཏོང་གིས་མང་ཚོགས་ལ་

དག་རྡུང་བས་ཏྲེ་མི་མང་པོར་རྨས་སྐོན་བྱུང་བ་མ་ཟད་མི་དྲུག་འཛིན་བཟུང་བས་ཡོད།

མི་མང་གི་དད་མོས་ལ་བརི་བཀུར་མ་བས་པར་ཁོང་ཚོར་དཀའ་སྡུག་ཚད་མྲེད་བཏང་བར་བརྲེན།. ཕི་ལོ་. ༢༠༡༢. ཟླ་. ༡༡.
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ཚེས་.༢༠.ཉིན་ཚེ་རིང་དོན་གྲུབ་ཞུ་བ་ཞིག་དང་།.དྲེ་བཞིན་ཕི་ལོ་.༢༠༡༢.ཟླ་.༡༡.ཚེས་.༢༦.ཉིན་དཀོན་མཆོག་ཚེ་རིང་ཞུ་

བ་བཅས་ཁོང་གཉིས་ཀིས་གཏྲེར་ཁ་སོག་འདོན་བྲེད་སའི་ས་ཆ་དྲེར་རང་ལུས་མྲེར་སྲེག་བཏང་ཡོད།. དྲེ་ནས་སླར་ཡང་ཕི་

ལོ་.༢༠༡༣.ཟླ་.༡༢.ཚེས་.༡༩.ཉིན་ཚུལ་ཁིམས་རྒྱ་མཚོ་ཞུ་བ་ཞིག་ནས་ཀང་རང་སྲེག་བཏང་ཡོད།.ཁོང་རྣམས་རང་སྲེག་

བཏང་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཉག་ཅིག་ནི།. ཁོང་ཚོའི་གནས་རིར་གཏྲེར་ཁ་སོག་འདོན་བས་པར་བཟོད་མི་ཐུབ་པའི་དབང་

གིས་ཡིན།.རྒྱ་ནག་མི་དམངས་སྤི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་གཏྲེར་དངོས་དང་འབྲེལ་བའི་ཁིམས་ཡིག་ཨང་.༡༠.ནང་།.རང་སྐོང་

ས་ཁུལ་ཁག་གི་ནང་གཏྲེར་ཁ་སོག་འདོན་བ་རྒྱུར།. ས་གནས་གཞུང་ནས་ས་ཁུལ་གི་དཔལ་འབོར་ལ་ཁྲེ་ཕན་ཡོད་མྲེད་དང་།.

ལྷག་པར་ཁུལ་དྲེའི་གངས་ཉུང་མི་རིགས་ཀི་བདྲེ་སྡུག་ལ་དགོངས་བཞྲེས་གནང་དགོས་ཀི་ཡོད་སོར་གསལ་ཡོད།. འོན་ཀང་

འདས་པའི་ལོ་ཤས་ནང་གཏྲེར་ཁ་སོག་འདོན་གིས་རྐྲེན་པས་ཁོར་ཡུག་ལ་གནོད་སྐོན་བྱུང་ཞིང་།. ཁོར་ཡུག་སྲུང་སྐོབ་སླད་

ངོ་རོལ་རིམ་པ་བྱུང་བ་དྲེས་ཡུལ་མིའི་ཁྲེ་ཕན་ལ་སྲུང་སྐོབ་དང་གུས་བརི་མྲེད་པ་མཚོན་གི་ཡོད།. དྲེ་ལྟ་བུའི་སིད་བྱུས་འོག་

ལ་བོད་མིའི་ལུས་སྲེམས་གཉིས་ལ་སུན་སང་ཇྲེ་ཆྲེར་འགོ་བཞིན་ཡོད་ནའང་།. རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་ཀི་ཁོར་ཡུག་དང་།.

རིག་གཞུང་།.བོད་མིའི་བདྲེ་སྡུག་བཅས་པར་བསམ་ཤྲེས་གང་ཡང་བྲེད་ཀི་མྲེད།

༥༽.མི་མང་གི་བདྲེ་འཇགས་ལ་འགན་ཁུར་མྲེད་པའི་ཆུ་རགས་ལས་གཞི་རྒྱ་སྐྲེད་བས་པར་བརྲེན།..འཇིག་སླ་བའི་མཐོ་སྒང་

བོད་ཀི་ཁོར་ཡུག་ཉམས་དམས་སུ་བཏང་བ་མ་ཟད།..ཨྲེ་ཤྲེ་ཡའི་མི་མང་ས་ཡ་མང་པོའི་ཚེ་སོག་ལ་ཉྲེན་ཁ་བཟོས་པ།

ཕི་ལོ་. ༡༩༥༠. ནས་བཟུང་བོད་ཀི་གཙང་པོ་ཁག་ལ་ཆུ་རགས་བརྒྱབ་དང་རྒྱག་བཞིན་པ་དྲེས་འཛམ་གིང་ཡངས་ཐོག་གི་

ཁོར་ཡུག་ལ་ཉྲེན་ཁ་ཆྲེན་པོ་བཟོས་ཡོད།.སྤིར་ས་ཡོམ་ཡང་ཡང་རྒྱག་སའི་མཐོ་སྒང་བོད་ཀི་ས་ཁུལ་ཁག་གི་གཙང་པོའི་སྲེང་

ཆུ་མཛོད་ཧ་ཅང་ཆྲེན་པོ་རྒྱག་རྒྱུའི་ལས་གཞི་གསར་པ་དར་བཞིན་པ་དྲེ་ནི་ཉྲེན་ཚབས་ཆྲེན་པོ་ཡིན་པ་མ་ཟད།. . ལྷག་པར་

དྲེང་སབས་ཆུ་མཛོད་ཆུང་ཆུང་མང་པོ་རྒྱག་རྒྱུའི་འགན་བསྡུར་གི་ལས་གཞི་སྲེལ་བ་དྲེས་གནས་སངས་དྲེ་བས་ཉྲེན་ཚབས་

ཆྲེ་བ་བཟོ་བཞིན་ཡོད།.ཕི་ལོ་.༢༠༡༢.ཟླ་.༤.ནང་།.རྒྱལ་སྤིའི་ཁོར་ཡུག་རོག་ཞིབ་ལས་ཁང་.Probe International ནས་

རྒྱ་ནག་ནང་གི་ཆུ་མཛོད་བརྒྱ་ཆ་. ༩༨༌༦%. ཙམ་ས་ཡོམ་གི་འཇིགས་པ་ཆྲེ་བའི་ས་ཁུལ་ཁག་ཏུ་བརྒྱབ་ཡོད་པར་བརྲེན་

གཟབ་ནན་དགོས་པའི་ཉྲེན་བར་བཏང་ཡོད།.ཕི་ལོ་.༢༠༡༧.ཟླ་.༡༡.ནང་ཡར་ཀླུང་གཙང་པོའི་ཆུ་མཛོད་ཡོད་པའི་ཉིང་ཁི་ས་

ཁུལ་དུ་ས་ཡོམ་བསྟུད་མར་བརྒྱབ་ཡོད།. ཆུ་མཛོད་ཧ་ཅང་ཆྲེན་པོ་བརྒྱབ་པ་དྲེས་རི་སྐྲེས་སོག་ཆགས་ལ་ཉྲེན་ཁ་བཟོ་བ་དང་

གཙང་པོའི་ཆུ་ཤུགས་ཆག་པ་གསལ་པོ་རྲེད།. .ལྷག་པར་ཝན་ཁོན་. (Wenchuan).དང་།.སླུ་དིན་. (Ludian) གཉིས་ཀི་

ས་ཡོམ་ནི་ཉྲེན་ཚབས་ཆྲེ་ཤོས་ཡིན།.ཆུ་རགས་ཆྲེན་པོ་དྲེ་དག་ནི་ས་ཡོམ་གི་རྐྲེན་དང་མཇུག་འབས་གཉིས་ཀ་ཆགས་ཡོད།

གལ་ཏྲེ་ས་ཡོམ་བརྒྱབ་པ་ལ་བརྲེན་ནས་ཆུ་རག་ཆྲེན་པོ་གང་ཞིག་ལ་གནོད་སྐོན་ཐྲེབས་ཚེ་དྲེའི་ཤུགས་རྐྲེན་ལུ་གུ་རྒྱུད་ནས་

ཡོང་གི་ཡོད་པས་ས་ཡོམ་གི་དོ་ཕོག་ཇྲེ་ཆྲེར་འགོ་བཞིན་ཡོད།. ཟི་ཁོན་ས་གཞི་དཔྱད་རིག་པ་དང་གཏྲེར་ལས་འཛུགས་སྐྲུན་

ལས་འཆར་འགན་འཛིན་སྐུ་ཞབས་ཕན་ཞའོ་ལགས་ཀིས་བརོད་དོན།. ཕི་ལོ་. ༢༠༠༨. ལོའི་ཝན་ཁོན་. (Wenchuan). དུ་

བརྒྱབ་པའི་ས་ཡོམ་དྲེ་.(མི་གངས་.༨༠༠༠༠.ཚེ་སོག་ཤོར་ཡོད།).དང་།.དྲེ་བཞིན་ཕི་ལོ་.༢༠༡༤.ལོའི་སླུ་དིན་.(Ludian).

ས་ཡོམ་བཅས་ཀི་བྱུང་རྐྲེན་གཙོ་བོ་ནི།.ཉྲེ་འགམ་དུ་ཡོད་པའི་ཛི་པིང་པུ་ཆུ་མཛོད་དང་།.ཞི་ལའོ་དུའུ་ཆུ་མཛོད་.(Zipingpu 
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Dam and Xiluodu Dam). བརྒྱབ་པ་ལས་བྱུང་ཡོད་སོར་བརོད་ཡོད།. དྲེ་ལྟ་བུའི་ཉྲེན་ཁ་ཡོད་པའི་སོན་བར་གསལ་

པོ་ཞིག་ཚན་རིག་པ་ཚོས་བཏང་ཡོད་པའི་ཁར་རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་མུ་མཐུད་དྲེ་བོད་མཐོ་སྒང་དུ་ས་ཡོམ་གི་ཉྲེན་ཁ་ཆྲེན་

པོ་ཡོད་པའི་ས་ཁུལ་ཁག་གི་ནང་ཆུ་མཛོད་བརྒྱབ་དང་རྒྱག་བཞིན་པ་ཡིན།. དཔྲེར་ན།. རྒྱ་ཚ་རྫོང་དུ་ཡར་ཀླུང་གཙང་པོའི་

སྲེང་དུ་བརྒྱབ་ཡོད་པ་བཀོལ་ཚད་ས་ཡ་མ་. ༡༥༠. ཡོད་པའི་ཛམ་མུ་ཆུ་གོག་. (Zammu hydropower dam). དྲེ་ཕི་

ལོ་. ༢༠༡༥.ལོར་བལ་ཡུལ་ནང་ས་ཡོམ་ཤུགས་ཆྲེ་རྒྱག་ཡུལ་དང་ཐག་ཉྲེ་པོ་ཡོད།. དྲེ་བཞིན་ཉག་རོང་ནང་གི་ཉག་ཆུའི་སྲེང་

བརྒྱབ་ཡོད་པའི་མཐོ་ཚད་མི་ཊར་. ༢༩༥. ཡོད་པའི་ཆུ་རགས་དྲེ་སླུ་དིན་དང་ཝན་ཁོན་ནང་ས་ཡོམ་རྒྱག་ཡུལ་དང་ཐག་ཉྲེ།.

ཕོགས་མཚུངས་ཉྲེ་ཆར་འཛུགས་སྐྲུན་བས་ཟིན་པའི་གསལ་བསྒགས་སྲེལ་བ་གོག་ཤུགས་ཀི་ལོ་ཝ་ཊི་ས་ཡ་.༡༌༢.ཐོན་སྐྲེད་

བྲེད་ཐུབ་པའི་སུ་ཝ་ལོང་ཆུ་ཤུགས་གོག་ཁང་. (Suwalong hydropower station).ནི་འབི་ཆུའི་ཐོག་ཡོད་ཅིང་།.བོད་

ལྷོ་ཤར་སར་ཁམས་དང་འབའ་ཐང་གཉིས་ཀི་དབར་ལ་ཆགས་ཡོད།

ད་ཕན་ས་ཡོམ་ཤུགས་ཆྲེ་ཤོས་ས་ཡོམ་ཚད་རིམ་.༨༌༦.ཅན་ཕི་ལོ་.༡༩༥༠.ནང་ཨ་སམ་དང་བོད་ཁུལ་དུ་བྱུང་ཡོད།.ས་ཡོམ་

དྲེས་རྐྲེན་པས་ཉིང་ཁི་དང་།.ཆབ་མདོ།.རྫ་ཡུལ་བཅས་སུ་མི་བརྒྱ་ཕྲག་དུ་མ་རྐྲེན་འདས་སུ་ཕིན་ཡོད།.ས་ཡོམ་དྲེ་བཞིན་དག་

ཤུགས་ཆྲེ་བས་ས་གས་པ་དང་ས་རུད་བརྒྱབ་པ་མ་ཟད་ཡྲེ་མདོང་གོང་ཚོ་དྲེ་བཞིན་ཡར་ཀླུང་གཙང་པོའི་ནང་དྲེད་ཕིན་པ་

རྲེད།.དག་ཤུགས་ཆྲེ་བའི་ས་ཡོམ་དྲེས་རྒྱ་གར་ནང་དུའང་གནོད་སྐོན་བཏང་ཡོད།.ཨ་སམ་དང་རྒྱ་གར་བང་ཤར་ཁུལ་གི་ས་

མཚམས་སུ་ས་རུད་བརྒྱབ་སྲེ་ཁུལ་དྲེའི་སུ་བྷན་སི་རི་གཙང་པོ་. (Subansiri river). འགག་ཡོད།. ཉིན་བརྒྱད་ཙམ་རྲེས་

སུ་ཁུལ་དྲེའི་རང་བྱུང་ཆུ་རགས་ཞིག་སྐོན་བྱུང་ནས་རྦ་རླབས་མཐོ་ཚད་ཕི་ཀི་. ༢༣. བརྒྱབ་སྲེ་གོང་གསྲེབ་མང་པོ་ཆུ་ལོག་

གིས་འགྲེབ་པ་དང་མི་གངས་. ༥༣༦.ཚེ་སོག་ཤོར་ཡོད།. དྲེང་སབས་སུ་དྲེ་ལྟ་བུའི་གོད་ཆག་ཞིག་བྱུང་ཚེ་བོད་ཙམ་མ་ཟད་

བོད་ཀི་གཙང་པོའི་གཤམ་གི་ཡུལ་ལུང་ཐམས་ཅད་ལ་བསམ་ཡུལ་ལས་འདས་པའི་རྐྲེན་ངན་གོད་ཆག་ཡོང་ངྲེས་པ་ཡིན།.

དྲེར་བརྲེན་དྲེང་སབས་བོད་ཀི་ཆུ་བོ་ཁག་ལ་ཆུ་རགས་གཅིག་མཇུག་གཉིས་མཐུད་ཀིས་རྒྱག་བཞིན་པ་དྲེ་ནི་ཉྲེན་ཚབས་

ཆྲེན་པོ་ཞིག་ཡིན།

བོད་ནི་མི་འབོར་ཉུང་བའི་ཐོག་ཆུ་ཆྲེན་མང་པོ་ཡོད་པའི་ཡུལ་ལུང་ཞིག་ཡིན་པས།.ཆུ་ཤུགས་གོག་ཁང་ཆུང་ཆུང་དྲེ་འད་དང་།.

དྲེ་བཞིན་ཉི་འོད་ནུས་ཤུགས་ཀིས་འདྲེང་ངྲེས་ཡིན།.འོན་ཀང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་གཞི་རྒྱ་ཆྲེ་བའི་གཏྲེར་ཁ་སོག་འདོན་དང་།.

གོང་ཁྱྲེར་འཛུགས་སྐྲུན་ལས་གཞིའི་ཆྲེད་མུ་མཐུད་དྲེ་ཆུ་རགས་རྒྱག་བཞིན་ཡོད།.དཔྲེར་ན།.ཕི་ལོ་.༢༠༠༩.ཟླ་.༡༡.ཚེས་.

༢༨. ཉིན་ཆབ་མདོ་ས་ཁུལ་གི་གོ་དོ་ཆུ་ཤུགས་གོག་ཁང་. (Guoduo hydropower station). གསར་རྒྱག་མཛད་སྒོའི་

སབས།. བོད་རང་སྐོང་ལོངས་ཀི་ཚོགས་གཞོན་པདྨ་ཚེ་དབང་གིས་. “གོག་ཁང་འདིས་གཡུ་ལུང་ཟངས་ཀི་གཏྲེར་ཁ་སོག་

འདོན་. (Yulung copper mine) ལས་གཞིའི་གོག་ཤུགས་ཀི་དགོས་མཁོ་ཡང་སྐྲུན་ཐུབ་རྒྱུ་རྲེད།”. ཅྲེས་བརོད་ཡོད།.

གཡུ་ལུང་ནི་རྒྱ་ནག་གི་ཟངས་ཀི་གསོག་འཇོག་ཆྲེ་ཤོས་དྲེ་ཡིན།.ལྷ་ས།.ཉིང་ཁི།.ཁྲེན་ཏུའུ་བར་གི་མྲེ་འཁོར་ལྕགས་ལམ་དྲེ་

ཡང་ཤར་བསྐོད་མ་བཟོས་པར་གཡུ་ལུང་གཏྲེར་སོག་ས་ཁུལ་དུ་ངྲེས་པར་བསོར་བསྐོད་བྲེད་ཀི་ཡོད།

རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་ས་ཁུལ་དུ་ཆུ་མཛོད་འཛུགས་སྐྲུན་བྲེད་པའི་རྒྱུ་མཚན་གཞན་ཞིག་ནི།. ཉིང་ཁི་ལྟ་བུའི་ས་ཁུལ་དུ་
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ཤིང་ནགས་ཀི་ཐོན་ཁུངས་ཕྱུག་པོ་ཡིན་པ་མ་ཟད།. གནམ་གཤིས་ཀང་ཚ་གང་སོམ་པོ་ཡོད་པས་བོད་ནང་རྒྱ་ནག་མི་སྲེར་

གནས་སོའི་སིད་བྱུས་ལམ་ལྷོངས་ཡོང་རྒྱུ་ངྲེས་པས་ཡིན།.རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཀོང་པོ་ཁུལ་དུ་ལམ་ཆྲེན་དང་།.ལྕགས་ལམ།.

གནམ་ཐང་།.ཆུ་མཛོད་ཆྲེན་པོ་བཅས་འཛུགས་སྐྲུན་ལས་གཞི་མང་དག་ཅིག་སྲེལ་བཞིན་ཡོད།

ཆུ་མཛོད་འཛུགས་སྐྲུན་ལས་གཞི་དྲེ་དག་ནི་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་ནག་རྫས་ཀར་བོན་ཉུང་དུ་གཏོང་རྒྱུའི་ཆྲེད་དུ་དམིགས་པ་

ཞིག་ཀང་ཡིན།. རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཕི་ལོ་. ༢༠༣༠. ནང་ཚུན་རྒྱ་ནག་ནང་ནག་རྫས་ཀར་བོན་ཉུང་དུ་བཏང་ནས་ཉི་མ་དང་

རླུང་ལྟ་བུ་རང་བྱུང་བསྐར་གསོའི་ཐོན་ཁུངས་ལས་བྱུང་བའི་ནུས་ཤུགས་བྲེད་སྤོད་གཏང་རྒྱུའི་ཁས་ལྲེན་བས་ཡོད་པ་དྲེ་

དགའ་བསུ་ཞུ་འོས་པ་ཞིག་ཡིན་རུང་།. དྲེ་ལྟར་བོད་མཐོ་སྒང་གི་ཁོར་ཡུག་ལ་གནོད་སྐོན་དང་བོད་མི་རྣམས་ལ་བཙན་དབང་

བཏང་ནས་གནས་སོ་བས་བཅུག་པ་སོགས་བས་པ་ནི་ཆྲེས་མི་འོས་པ་ཞིག་ཡིན་སབས་དྲེ་ལྟར་ར་བ་ནས་མི་རུང་།. . བོད་

ཤར་ཕོགས་ཁམས་ནག་ཆུ་རྫོང་གི་ཉག་ཆུའི་སྲེང་ལིང་ཧྲེ་ཀོ་. (Lianghekou). ཞྲེས་པའི་ཆུ་ཁ་གཉིས་ཀི་ཆུ་ཤུགས་གོག་

ཁང་ཟྲེར་བའི་ཆུ་མཛོད་དྲེ་གསར་སྐྲུན་སླད་བོད་མི་.༦༠༠༠.ཙམ་གནས་སོ་བྲེད་བཅུག་ཡོད།.

༦༽. རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་བཙན་དབང་འོག་བོད་ཀི་འབོག་པ་རྣམས་རྩྭ་ཐང་ནས་ཕིར་འབུད་བས་པ།. རྩྭ་ཐང་གི་བདག་པོ་

བོད་མི་རྣམས་ཉམ་ཐག་གི་གནས་ལ་ལྷུང་བ།

བོད་ཀི་ས་ཁྱོན་གི་བརྒྱ་ཆ་.༧༠%.ཙམ་རྩྭ་ཐང་ཡིན་ཞིང་།.དྲེ་ལས་བརྒྱ་ཆ་.༦༠%.ས་མཐོའི་རྩྭ་ཐང་གིས་ཁྱབ་ཡོད།.བོད་

མཐོ་སྒང་སྲེང་སོན་ཐོག་འདྲེབས་ལས་བ་རྒྱུའི་ཆ་རྐྲེན་དུ་ཧ་ཅང་གི་གང་ངར་ཆྲེ་བའི་གནམ་གཤིས་དང་གོམས་འདིས་དགོས་

པ་ཡིན།.གནའ་དངོས་ཤུལ་རྫས་དཔྱད་རིག་གི་ཞིབ་འཇུག་ལྟར་ན།.བོད་མི་འབོག་པ་རྣམས་རྩྭ་ཐང་དང་སྒོ་ཕྱུགས་ཀི་གནས་

ལུགས་སོར་ཤྲེས་རྒྱ་གཏིང་ཟབ་ཡོད་པའི་ཐོག..ལོ་ངོ་.༨༠༠༠.ལྷག་རིང་བོད་མཐོ་སྒང་གི་རྩྭ་ཐང་དང་འགོགས་འདིས་བཟང་

བའི་འཚོ་བ་བསྐལ་ཡོད་པ་ར་འཕྲོད་བྱུང་ཡོད།.

བོད་མི་འབོག་པ་རྣམས་ཡངས་ཤིང་རྒྱ་ཆྲེ་བའི་རྩྭ་ཐང་སྲེང་ད་ཕན་རང་བྱུང་ཁོར་ཡུག་དང་འགོགས་འདིས་ཆྲེ་བའི་རང་ཁ་

རང་གསོ་ཐུབ་པའི་འཚོ་བ་བསྐལ་ཐུབ་ཡོད།. འོན་ཀང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་མི་ས་ཡ་གཉིས་ལྷག་བཙན་དབང་འོག་གོང་

ཁྱྲེར་ཁག་གི་ནང་འཕྲོད་བསྲེན་དང་།. ཤྲེས་ཡོན།. འཚོ་རྲེན་སོགས་ཀི་མཐུན་རྐྲེན་གང་ཡང་མྲེད་པའི་འོག་གནས་སོ་བས་

བཅུག་ཡོད།

རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་རྩྭ་ཐང་སྲེང་སྒོ་ཕྱུགས་འཚོ་རྒྱུ་ཁོ་ནར་བརྲེན་ནས་རྩྭ་ཐང་ཉམས་ཆག་འགོ་གི་ཡོད་པའི་ཚོད་དཔག་དྲེ་ནི་

ནོར་འཁྲུལ་རྲེད།..སིད་བྱུས་དྲེའི་འོག་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་རྩྭ་ཐང་སྲེང་སྒོ་ཕྱུགས་འཚོ་སྐོང་བ་རྒྱུར་དམ་བསྒགས་བྲེད་བཞིན་

ཡོད།..འོན་ཀང་རྒྱ་རིགས་ཚན་རིག་པས་གཙོས་ཚན་རིག་པ་མང་པོས་རྩྭ་ཐང་སྲེང་སྒོ་ཕྱུགས་འཚོ་སྐོང་བས་པ་དྲེས་རྩྭ་ཐང་

འཕྲེལ་འགིབ་ཚད་སོམས་པོ་བཟོ་བཞིན་ཡོད་པའི་རོམ་ཡིག་མང་པོ་ཞིག་སྲེལ་ཡོད།. དྲེར་བརྲེན་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་

མི་འབོག་པ་རྣམས་རྩྭ་ཐང་ནས་བཙན་དབང་འོག་ཕིར་འབུད་བཏང་བ་དྲེས་དོན་དངོས་སུ་རྩྭ་ཐང་ཉམས་རྒུད་འགོ་རྒྱུའི་དུས་

ཚོད་མྱུར་དུ་གཏོང་བཞིན་ཡོད།
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དྲེས་ན་བོད་མི་འབོག་པ་རྣམས་བཙན་དབང་འོག་གནས་སོ་བས་བཅུག་པ་ནི་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་འགན་ཁུར་མྲེད་པའི་བྲེད་

སངས་ཤིག་ཡིན་པ་གསལ་པོ་རྲེད།. . དང་ཐོག་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཚན་རིག་ལ་གཞི་བཅོལ་བའི་དཔང་རགས་ཁུངས་སྐྲེལ་

གང་ཡང་མྲེད་པའི་ཐོག་བོད་མི་འབོག་པ་རྣམས་ཀིས་རྩྭ་ཐང་ཉམས་རྒུད་བཏང་བར་ཉྲེས་འཛུགས་འོག..སོལ་རྒྱུན་བོད་མིའི་

འབོག་པའི་འཚོ་ཐབས་ལས་ཁ་བལ་བཏང་སྲེ།. . འབོག་པ་ཚོར་ཆ་རྒྱུས་གང་ཡང་མྲེད་པའི་ས་གནས་སུ་གནས་སོས་ཐོག་

འཚོ་བའི་རྲེན་གཞི་སྒོ་ཕྱུགས་སོགས་ཀི་མཐུན་རྐྲེན་གང་ཡང་མ་སྦྱར་བའི་ཁར།. .གཏན་འཇགས་གོང་ཚོའི་ནང་ཡུན་གནས་

ཐུབ་པའི་འཚོ་བའི་རྲེན་གཞི་གང་ཡང་མྲེད་པ་ཞིག་ཏུ་གནས་སོ་བྲེད་བཅུག་ཡོད།. རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་རང་བྱུང་སྲུང་སྐོབ་

ལས་གཞི་གསར་གཏོད་ཆྲེན་པོ་བས་པའི་སོར་དིལ་བསྒགས་ཤུགས་ཆྲེ་བས་ཏྲེ།. . བོད་མི་འབོག་པ་རྣམས་ཀི་དངོས་ཡོད་

དཀའ་ཚེགས་ཆྲེ་བའི་གནས་སངས་ལ་བསམ་ཤྲེས་ར་བ་ནས་བས་མྲེད།. . . གཏན་འཇགས་གོང་ཚོའི་ནང་གནས་སོས་ཟིན་

པའི་བོད་མི་དྲེ་དག་ལ་ལག་ཤྲེས་དང་།. ལས་ཀ་སོགས་འཚོ་བའི་རྲེན་གཞི་ཕུགས་འཕྲེར་ཐུབ་པ་ཞིག་མྲེད་སབས།. . སྐྲེས་

པ་ཚོས་ཆང་རག་འཐུང་བ་དང་།. བུད་མྲེད་ཚོ་གཞང་འཚོང་བ།. དྲེ་བཞིན་ཁིམས་འགལ་གི་བ་སྤོད་རིགས་སྲེལ་བ་སོགས་

ཡ་ང་བའི་གནས་སུ་ལྷུང་བཞིན་ཡོད།. .རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་མི་འབོག་པ་གནས་སོས་ཟིན་པ་རྣམས་ལ་དྲེ་ས་སློབ་གྲྭ་དང་

སན་ཁང་གི་མཐུན་རྐྲེན་དྲེ་བཞིན་ལས་ཀའི་གོ་སབས་སོགས་སྤོད་རྒྱུ་ཡིན་ཚུལ་ཁས་ལྲེན་བས་པ་དྲེ་དག་ལག་བསར་དོན་

འཁྱོལ་ར་བ་ནས་བས་མྲེད།. . དྲེ་སོན་རྩྭ་ཐང་སྲེང་རང་ཁ་རང་གསོའི་ཐོག་དགའ་སྐིད་ལན་པའི་འཚོ་བ་སྐྲེལ་མཁན་བོད་མི་

འབོག་པ་རྣམས་ད་ཆ་གོ་བུར་དུ་ཉམ་ཐག་གི་གནས་སུ་ལྷུང་ཡོད།. དྲེ་ནི་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་སོལ་རྒྱུན་བོད་མིའི་འབོག་པའི་

འཚོ་བ་དང་རིག་གཞུང་ར་མྲེད་གཏོང་རྒྱུའི་ཁ་འཇམ་གཏིང་གནག་གི་སིད་བྱུས་ཤིག་ལས་མ་འདས།.

༧༽.ས་གནས་གང་སར་གད་སིགས་ཁྱབ་གདལ།..གད་སིགས་གཙང་སྲེལ་གི་ཆ་རྐྲེན་གོང་ཁྱྲེར་ནང་མ་གཏོགས་མྲེད་པ།

མིས་བ་སྤོད་སྲེལ་བའི་རྐྲེན་གིས་དཀའ་ངལ་ཆུང་ཙག་གད་སིགས་བཟོས་པ་དྲེ་གཙང་སྲེལ་བ་རྒྱུ་ཙམ་ཡང་རྒྱ་ནག་གཞུང་

གིས་སང་མྲེད་དུ་བཏང་ཡོད།. མྱུར་ཚད་ཆྲེ་བའི་གོང་ཁྱྲེར་འཛུགས་སྐྲུན་ལས་གཞི་དང་།. ཇྲེ་མང་དུ་འགོ་བཞིན་པའི་ཡུལ་

སོར་སྤོ་འཆམ་པ།. གནས་སོར་བ།. ཨར་ལས་པ།. དྲེ་བཞིན་འགིག་ཐུམ་བརྒྱབ་པའི་ཟས་རིགས་སོགས་ཀིས་གད་སིགས་

ཕོན་ཆྲེ་བཟོས་ཡོད།. ས་གནས་གཞུང་གི་གད་སིགས་གཙང་སྲེལ་བ་རྒྱུའི་ཆ་རྐྲེན་སྐྲུན་མྲེད་སབས་རི་རྒྱུད་དང་མཚོ་ཁར་

གད་སིགས་ཕོན་ཆྲེ་བཀམ་ཡོད།. གང་ངར་དང་སམ་པོའི་གནམ་གཤིས་འོག་གད་སིགས་དྲེ་དག་རང་བཞིན་གིས་རུལ་ཐུབ་

ཀི་མྲེད།

རྒྱ་ནག་གི་ཡིག་ཆ་དཀར་པོའི་ནང་།. རྒྱ་སྒོར་འཐྲེར་འབུམ་. ༦༌༣. ཐམ་པ་ཆུ་སིགས་དང་གད་སིགས་གཙང་སྲེལ་སླད་འགོ་

གོན་བཏང་ཡོད་སོར་འཁོད་ཡོད་ནའང་།. དོན་དངོས་ཐོག་དགོས་དངུལ་མང་ཆྲེ་བ་ཡུལ་སོར་སྤོ་འཆམ་མང་བ་ཡོད་པའི་ས་

ཆ་དང་།.དྲེ་བཞིན་རྒྱལ་ཐང་དང་།.དར་རྲེ་མདོ།.ལྷ་ས།.གཞིས་ཀ་རྲེ།.སྐྲེ་རྒུ་མདོ།.གཟི་ཚ་སྲེ་དགུ་ལྟ་བུ་རྒྱ་གཞུང་ལས་བྲེད་

ཀི་ལས་ཤག་ཡོད་པའི་གོང་ཁྱྲེར་བཅས་ཀི་ནང་གད་སིགས་གཙང་སྲེལ་ཆྲེད་དུ་འགོ་གོན་གཏོང་བཞིན་ཡོད།. གོང་ཁྱྲེར་དྲེ་

དག་གི་ཕི་ལོག་ལ་གད་སིགས་ཕོན་ཆྲེ་མཐོང་རྒྱུ་ཡོད་པ་དང་གཙང་སྲེལ་གི་ཆ་རྐྲེན་མྲེད་པ་ཡིན།. དྲེར་བརྲེན་ཡུལ་མི་རང་

ཉིད་ནས་མ་སྐུལ་དྭང་བླངས་ཐོག་ཁོར་ཡུག་གཙང་བཟོའི་རུ་ཁག་བཟོས་ཏྲེ་རི་རྒྱུད་གཙང་བཟོ་བས་ཏྲེ་དོས་སྐྲེལ་རླངས་
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འཁོར་ནང་གད་སིགས་སྒྲུག་གིན་ཡོད།. གཞུང་གི་ངོས་ནས་གད་སིགས་གཙང་སྲེལ་ཆ་རྐྲེན་སྐྲུན་མྲེད་པས་ཡུལ་མི་རྣམས་

ཀིས་གད་སིགས་མྲེར་སྲེག་བཏང་ནས་ཁོར་ཡུག་འབག་བཙོག་ཆྲེ་རུ་འགོ་བཞིན་ཡོད།. ས་གནས་བོད་མི་ཚོས་གཞུང་ལས་

ཁུངས་སུ་ཞུ་གཏུག་བས་ཀང་དོན་འབས་གང་ཡང་སོན་མྲེད།. . དྲེ་ནི་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་དཀའ་ངལ་ལ་གདོང་ལྲེན་བྲེད་མ་

ཐུབ་པའི་འཐུས་ཤོར་བཏང་བ་ཞིག་རྲེད།. .གཞུང་གིས་མང་ཚོགས་དང་གཞུང་གི་ལས་བྲེད་རྣམས་ལ་གད་སིགས་དྲེ་འཕྲོད་

བསྲེན་དང་ཁོར་ཡུག་གི་དཀའ་ངལ་ཞིག་ཡིན་པའི་གོ་རོགས་སྲེལ་མ་ཐུབ་པ་མ་ཟད།.གད་སིགས་དྲེ་དག་གཙང་སྲེལ་བ་རྒྱུའི་

མཐུན་རྐྲེན་ཡང་སྐྲུན་ཐུབ་མྲེད།.

༨༽.བྱུང་བའི་གོད་ཆག་ཇྲེ་མང་དང་།.གོད་ཆག་གི་ཉྲེན་བརར་བརི་མྲེད།.ངལ་སྲེལ་ལས་འགུལ་ལ་འཐུས་ཤོར།.

འཕྲྲེད་ཞྲེང་ཆུང་ཞིང་དབུ་འཕང་མཐོ་བའི་རི་བོ་མང་བའི་མཐོ་སྒང་བོད་ནང་གནམ་གཤིས་འགྱུར་ལོག་གི་ཤུགས་རྐྲེན་ལ་

བརྲེན་ནས་ཉྲེན་ཚབས་ཆྲེ་ཤོས་བཟོ་བཞིན་ཡོད།. བོད་ནང་ཚོད་མྲེད་པའི་བཟོ་སྐྲུན་ལས་གཞི་དང་གཏྲེར་ཁ་སོག་འདོན་

གིས་རྐྲེན་པས་གནས་སངས་ཚབས་ཆྲེ་རུ་འགོ་བཞིན་ཡོད།. ཕི་ལོ་. ༢༠༡༦. ནས་བཟུང་བོད་མཐོ་སྒང་ནང་ཆུ་ལོག་དང་ས་

རུད་བསྟུད་མར་བརྒྱབ་ཡོད་པ་དྲེ་ལྟར་ཡང་།. རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཡིག་ཆ་དཀར་པོའི་ནང་འདིའི་སོར་གནས་ཚུལ་གང་ཡང་

བཀོད་མྲེད།.དྲེ་ནི་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་བོད་མཐོ་སྒང་གི་ཁོར་ཡུག་གནས་སངས་དངོས་ཡོད་ཇི་ཆགས་ཤྲེས་རོགས་མྲེད་པའམ།.

རང་སྐོན་འགྲེབས་སྲུང་བས་པར་མཚོན།. བོད་ནང་འབྱུང་བའི་གནོད་འཚེ་ཐྲེངས་མང་བྱུང་ཡོད་ནའང་རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་

དཀའ་ངལ་སྲེལ་ཐབས་བྲེད་ཀི་མྲེད།. འབྱུང་བའི་གནོད་འཚེ་ནམ་བྱུང་སབས་ཛ་དག་མྱུར་སྐོབ་ཀི་ལས་གཞི་སྲེལ་མཁན་ནི་

བོད་པའི་དགོན་སྲེ་ཁག་ཡིན་འདུག།..

ཕི་ལོ་. ༢༠༡༦. ལོའི་ནང་རང་བྱུང་གོད་ཆག་ལ་བརྲེན་ནས་གནོད་འཚེ་ཐྲེངས་མང་བྱུང་བར་བརྲེན་ས་གནས་བོད་མི་ཚོར་

སྲེམས་འཚབ་ཆྲེན་པོ་བྱུང་ཡོད།.བོད་བང་ཤར་མཚོ་ལྷོ་ཁུལ་དུ་ཕི་ཟླ་.༧.ཚེས་.༩.ཉིན་གི་ས་རུད་དང་འདམ་རུད་ཀིས་རྐྲེན་

པས་མི་གངས་. ༢. འདས་གོངས་སོང་བ་དང་སུམ་ཅུ་ལྷག་ཙམ་ལ་རྨས་སྐོན་ཕོག་ཡོད།. དྲེ་བཞིན་བོད་བང་ཕོགས་རྨ་སོད་

དང་ཆུ་དམར་ལྲེབ་ས་ཁུལ་དུ་ཆར་ཆུ་དུས་སུ་མ་བབས་པར་ཐན་པ་བཏང་ནས་གཙང་པོ་སམ་པར་བརྲེན་ཉ་བརྒྱ་ཕྲག་དུ་མ་

སྲེབས་ཤི་བྱུང་ཡོད།.དྲེ་ནས་ཕི་ཟླ་.༧.ཚེས་.༡༧.ཉིན་མངའ་རིས་རུ་ཐོག་རྫོང་ནང་གངས་རུད་བྱུང་ནས་མི་གངས་.༩.རྐྲེན་

འདས་ཕིན་ཡོད་པ་དང་།.གཡག་གངས་.༡༡༠.དང་།.ལུག་.༣༥༠.ཙམ་སའི་འོག་ཏུ་ཤི་ཡོད།.ཕི་ཟླ་.༨.ཚེས་.༢༢.ཉིན་ཨ་མདོ་

བླ་བང་དང་གསང་ཆུ་ཁུལ་དུ་ཆུ་ལོག་རྐྲེན་པས་རྒྱུ་ནོར་ཕོན་ཆྲེ་གཏོར་བརླག་བྱུང་ཡོད།.ཕོགས་མཚུངས་ཕི་ལོ་.༢༠༡༧.ཟླ་.

༧.ཚེས་.༡༥.ཉིན་རོང་བག་ཁུལ་དུ་ཆུ་ལོག་ཆྲེན་པོ་ཞིག་བྱུང་ནས་ཁང་པ་གངས་.༦༠༠༠.དང་།.མི་གངས་.༣༠༠༠༠.ཙམ་

ལ་དོ་ཕོག་བྱུང་ཡོད་པ་དང་།.ཕི་ཟླ་.༦.ཚེས་.༡༦.ཉིན་སོག་རྫོང་ནང་ཆུ་ལོག་བྱུང་ནས་ཁྱིམ་ཚང་.༤.ལ་གནོད་སྐོན་བྱུང་

ཡོད།.ཕི་ཟླ་.༧.ཚེས་.༦.ཉིན་སྲེ་དགྲེ་ཁུལ་དུ་ཆུ་ལོག་བརྒྱབ་ནས་ཁྱིམ་ཚང་མང་པོར་དོ་ཕོག་བཏང་ཡོད།.དྲེ་བཞིན་ཕི་ཟླ་.༧.

ནང་བོད་ཤར་ཕོགས་ཇོ་མདའ་ཁུལ་དུ་ཆུ་ལོག་རྐྲེན་པས་མི་གངས་.༣.རྐྲེན་འདས་སུ་ཕིན་ཡོད།.དྲེ་སོན་བྱུང་མོང་མྲེད་པའི་

འབྱུང་བའི་གནོད་འཚེ་གཅིག་མཇུག་གཉིས་མཐུད་བྱུང་བའི་གནས་སངས་གསར་པ་དྲེ་བཞིན་ད་ལྟ་རྒྱུན་ལན་ལྟ་བུ་ཞིག་ཏུ་

གྱུར་བར་བརྲེན་ས་གནས་བོད་མི་ཚོས་བློ་འཚབ་ཆྲེན་པོ་བྲེད་བཞིན་ཡོད།.
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ཕི་ལོ་.༢༠༡༨.ལོའི་ཟླ་.༧།༨.ནང་བོད་དབུས་ཁུལ་གཞིས་ཀ་རྲེ་དང་།.ས་སྐ།.རིན་སྤུངས།.ངམ་རིང་བཅས་དང་།.ཨ་མདོའི་ས་

ཁུལ་མང་པོར་ཆུ་ལོག་དང་ས་རུད་ཐྲེངས་མང་བརྒྱབ་ཡོད།. དྲེ་ལྟར་འབྱུང་བའི་གནོད་སྐོན་ཚབས་ཆྲེན་འོག་བོད་མི་འབོག་

པའི་སོད་གནས་དང་རྩྭ་ཐང་བཅས་པ་ཆུ་ལོག་གིས་ཁྱྲེར་འགོ་བའི་བརན་འཕྲིན་སྐི་གཡའ་དགོས་པ་དྲེ་འདའང་ཐོན་ཡོད།.

གཞུང་ངོས་ནས་མྱུར་སྐོབ་ལས་འགུལ་གང་ཡང་མྲེད་སབས།. མི་མང་རང་འགུལ་གིས་ཉྲེན་ཁ་ཆྲེན་པོའི་གནས་སངས་འོག་

རང་སོག་རང་སྐོབ་བྲེད་དགོས་པ་ཆགས་ཡོད།. དཔྲེར་ན།. མི་ཞིག་གིས་སོ་སོའི་བཟའ་ཟླ་དང་བུ་ཕྲུག་འགིག་ཤོག་ནང་དུ་

ཐུམ་བརྒྱབ་ནས་ར་ཡིས་འདྲུད་བཅུག་ཡོད།.གལ་ཏྲེ་རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་མྱུར་སྐོབ་ལས་གཞི་སྲེལ་ཐུབ་ཡོད་ཚེ།.མི་དང་ནོར་

ལ་དྲེ་འད་བའི་རྐྲེན་ཆགས་བྱུང་མྲེད་པ་ཡིན།.གཞུང་ནས་གཙང་པོའི་ཉྲེ་འདབས་སུ་ཆགས་ཡོད་པའི་གོང་ཚོ་ཁག་ལ་ཆུ་ལོག་

གི་ཉྲེན་ཁ་ལས་སྐོབ་ཆྲེད་ཐ་ན་རགས་ཙམ་ཡང་བརྒྱབ་མྲེད་པ་ཡིན།

ཕི་ལོ་. ༢༠༡༥. ལོའི་རྒྱ་ནག་གི་ཚན་རིག་ལྟྲེ་གནས་ཁང་གི་སན་ཐོའི་ནང་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་ཆུ་ལོག་དང།. ས་རུད།. གངས་

རུད།. ནགས་ཚལ་ལ་མྲེ་སྐོན་སོགས་འབྱུང་བའི་གནོད་འཚེ་ཡོང་བའི་ཉྲེན་བར་བཏང་ཡོད་རུང་།. རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་ཉྲེན་

འགོག་ཐབས་ལམ་དང་དཀའ་ངལ་གདོང་ལྲེན་བ་རྒྱུའི་སིད་བྱུས་ལམ་སོན་གང་ཡང་སྲེལ་མྲེད།.

བོད་ནང་ཆུ་མཛོད་འཛུགས་སྐྲུན་དང་།. གཏྲེར་ཁ་སོག་འདོན་གིས་རྐྲེན་པས་གནམ་གཤིས་འགྱུར་ལོག་གི་ཤུགས་རྐྲེན་ཇྲེ་

ཆྲེར་འགོ་བཞིན་ཡོད།. ལྷག་པར་གཏྲེར་ཁ་སོག་འདོན་གིས་མི་དང་ས་ཆ་བཅས་པར་དོ་ཕོག་ཆྲེན་པོ་གཏོང་གི་ཡོད།. ཆུ་

འབག་བཙོག་ཤོར་བ་དང་།.ས་རུད་བརྒྱབ་པ།.རྩྭ་ཐང་ཉམ་ཆག་འགོ་བ་བཅས་ཀི་ཤུགས་རྐྲེན་ཡོང་གི་ཡོད།.ཕི་ལོ་.༢༠༡༦.

ཟླ་.༧.ཚེས་.༩.ཉིན་མཚོ་ལྷོ་ཁུལ་དུ་འདམ་རུད་བྱུང་བ་དྲེ་བཞིན་གཏྲེར་ཁ་སོག་འདོན་དང་།.བག་རི་གཏོར་ནས་ཕུག་ལམ་

བཟོས་པ་བཅས་ཀི་ཤུགས་རྐྲེན་ལས་བྱུང་བ་རྲེད་ཅྲེས་ས་གནས་མི་མང་ནས་སྐོན་བརོད་བས་ཡོད།

བོད་མཐོ་སྒང་ལ་གནམ་གཤིས་འགྱུར་ལོག་གི་ཤུགས་རྐྲེན་ཚབས་ཆྲེན་བྱུང་དང་འབྱུང་བཞིན་ཡོད་རུང་།. རྒྱ་ནག་གཞུང་

ནས་སིད་བྱུས་ལམ་སོན་དང་དཀའ་སྲེལ་ཐབས་ལམ་སོགས་ཀི་མཐུན་འགྱུར་གང་ཡང་སྐྲུན་གི་མྲེད།. ལོ་ཤས་ནས་རྒྱ་

ནག་གཞུང་གི་ཁོར་ཡུག་དང་འབྲེལ་བའི་སིད་བྱུས་འཛིན་པ་དྲེ་དག་མཚོ་ཁར་ཡོད་པའི་གོང་ཁྱྲེར་ནང་གི་གནས་སངས་ལ་

དམིགས་པ་ཞིག་ལས།. བོད་དང་ཤར་ཏུར་ཀི་སི་ཐན་ནང་གི་ཁོར་ཡུག་གི་གནས་སངས་ཛ་དག་པོ་ཡོད་པ་དྲེ་དག་ལ་སང་

མྲེད་བཏང་ཡོད།

མཇུག་བསོམས།

ཕི་ལོ་.༢༠༡༥.ལོར་རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་ཁོར་ཡུག་སྲུང་སྐོབ་ཀི་ཁིམས་གཞི་གསར་གཏོད་བས་ནས་ཁོར་ཡུག་སྲུང་སྐོབ་དང་

འབྲེལ་བའི་ཁིམས་སྒིག་ལག་བསར་ཚུལ་བཞིན་ཡོང་རྒྱུ་དང་།. དྲེ་བཞིན་ནུས་པ་མྲེད་པའི་ཁོར་ཡུག་སྲུང་སྐོབ་ལས་ཁུངས་

ཁག་གི་སྒོམ་གཞི་བསྐར་ཞིབ་བཅས་བས་པ་ནི་དགའ་བསུ་འོས་པའི་གོམ་པ་མདུན་སོས་བས་པ་ཞིག་ཡིན་པ་དྲེ་ལྟར་ཡང་།.

བོད་ནང་ད་ཕན་ཁོར་ཡུག་སྲུང་སྐོབ་ཀི་ཁིམས་སྒིག་ཁག་ལག་བསར་ཚུལ་བཞིན་བས་པ་བྱུང་མོང་མྲེད།. དྲེ་ནི་སླར་ཡང་རྒྱ་

ནག་གཞུང་གིས་ནམ་ཡང་ལག་བསར་མ་བས་པར་ཕི་ཚུལ་ཙམ་དུ་གཟི་བརིད་ལན་པའི་ཁིམས་སྒིག་བཟོས་པ་ཞིག་མིན་
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པའི་རྲེ་བ་ཡོད།. ཉྲེ་དུས་ཆུ་རགས་དང་ཆུ་མཛོད་ཆྲེན་པོ་དྲེ་འད་དང་།. དྲེ་བཞིན་གཞི་རྒྱ་ཆྲེ་རུ་འགོ་བཞིན་པའི་གཏྲེར་དངོས་

སོག་འདོན་ལས་གཞི།. ཁོར་ཡུག་སྲུང་སྐོབ་དང་འབྲེལ་བའི་མང་ཚོགས་ཀི་ངོ་རོལ་བས་པར་དག་གནོན་སོགས་བས་པ་ནི་

རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་ཁོར་ཡུག་སྲུང་སྐོབ་ཀི་ཁིམས་གཞི་དང་ཡོངས་སུ་འགལ་གི་ཡོད།.

དྲེ་ལྟ་བུ་གཞུང་དང་མང་ཚོགས་དབར་གི་འགལ་ཟླ་དང་ཁ་ཞྲེ་མི་མཚུངས་པའི་ལས་རིགས་སྲེལ་རྒྱུ་མང་དུ་འགོ་བཞིན་

ཡོད།. དཔྲེར་ན།. ཕི་ལོ་. ༢༠༠༦. ལོར་སྤི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆྲེན་པོ་མཆོག་གིས་གཅན་གཟན་གི་ལྤགས་པ་

དང་པགས་རིགས་ལས་བཟོས་པའི་རྒྱན་གོས་རིགས་བྲེད་སྤོད་གཏོང་མི་རུང་བའི་སོར་བཀའ་སློབ་སྩལ་རྲེས་བོད་ནང་བོད་

མི་ཚོས་ངོམས་བཞིན་པའི་གཟབ་མཆོར་ཁག་མཚམས་འཇོག་བས་པ་དྲེས་ཁོར་ཡུག་སྲུང་སྐོབ་ལ་ཞབས་འདྲེགས་ཆྲེན་པོ་

ཞིག་བསྒྲུབས་ཡོད།. འོན་ཀང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཆྲེད་དུ་མངགས་ནས་གཞུང་གི་ལས་བྲེད་བོད་མི་རྣམས་ལ་གཅན་གཟན་

གི་ལྤགས་རིགས་ལས་བཟོས་པའི་གོན་གོས་རིགས་མུ་མཐུད་དྲེ་གོན་དགོས་པའི་བཙན་བཀའ་གཏོང་བཞིན་པ་ནི་གཞུང་

རང་གི་རི་དྭགས་རིགས་.༡༢༥.སྲུང་སྐོབ་བྲེད་པའི་ཁིམས་གཞི་དང་འགལ་གི་ཡོད།

རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་བོད་མཐོ་སྒང་གི་གནས་རི་དང་།. བླ་མཚོ།. དྲེ་བཞིན་གཙང་པོ་གཅྲེས་པར་འཛིན་པའི་བོད་མི་ཚོའི་ཐུན་

མོང་མ་ཡིན་པའི་གོམས་གཤིས་ལ་བརི་བཀུར་ཞུ་དགོས་པ་ཡིན།. ཕོགས་མཚུངས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་བོད་ནང་གཏྲེར་ཁ་

སོག་འདོན་གི་ཆོག་མཆན་ཞུ་རྒྱུར་ཁིམས་སྒིག་བརན་པོ་དང་།.ཕི་གསལ་ནང་གསལ།.དྲེ་བཞིན་ཁོར་ཡུག་དང་།.སྤི་ཚོགས་

ལ་དོ་ཕོག་ཇི་འགོའི་ཐད་ཞིབ་འཇུག་དོ་ནན་བས་པའི་སན་ཐོ་ལ་གཞི་བཞག་ནས་བཟོ་དགོས་པ་ཡིན།. དྲེ་བཞིན་རྒྱ་ནག་

གཞུང་ནས་གཏྲེར་ཁ་སོག་འདོན་བྲེད་མཁན་བཟོ་གྲྭ་ཁག་ལ་གཏྲེར་རྫས་སིགས་རོ་ཉྲེ་འཁོར་ས་ཆ་དང་གཙང་པོའི་ནང་དུ་

གཡུག་མི་ཆོག་པའི་དམ་བསྒགས་བྲེད་དགོས་པ་ཡིན།

བོད་མི་འབོག་པ་རྣམས་ནི་རྩྭ་ཐང་སྲེང་འགོགས་འདིས་བཟང་བར་བརྲེན་ཁོར་ཡུག་སྲུང་སྐོབ་པ་ལྟ་བུ་ཆགས་ཡོད།. དྲེར་

བརྲེན་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་གོ་ལའི་གནམ་གཤིས་འགྱུར་ལོག་ལ་གདོང་ལྲེན་བ་རྒྱུ་དང་།. གནམ་གཤིས་དང་འབྲེལ་བའི་

གནས་སངས་སོར་བོད་མི་འབོག་པ་ཚོ་ལས་ཉམས་མོང་བརྲེ་ལྲེན་བྲེད་དགོས་པ་ཡིན།. གཞུང་གི་ཐག་གཅོད་བྲེད་སབས་

འབྲེལ་ཡོད་རྣམས་དང་།. ལྷག་པར་བོད་མི་འབོག་པ་རྣམས་ཀི་བསམ་ཚུལ་ལ་ངྲེས་པར་དུ་བརི་བཀུར་བྲེད་དགོས་པ་མ་

ཟད།.ཐག་གཅོད་རྣམས་ཕི་གསལ་ནང་གསལ་དགོས་པ་ཡིན།.རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་བཙན་བཀའི་འོག་འབོག་པ་གནས་སོ་བྲེད་

བཞིན་པ་དྲེ་ལྟར་འཕྲལ་དུ་མཚམས་འཇོག་བྲེད་དགོས་པ་དང་།. གནས་སོ་ཟིན་པ་རྣམས་འབོག་སར་ཕིར་ལོག་བྲེད་འདོད་

ཡོད་མཁན་རྣམས་ཀང་ཕིར་ལོག་བྲེད་འཇུག་དགོས།. དྲེ་བཞིན་འབོག་པ་གཞིས་སོ་ལས་འཆར་ལ་འཕྲལ་མར་བསྐར་ཞིབ་

བྲེད་དགོས་པ་དང་།. གཞིས་སོ་ཟིན་པ་རྣམས་རང་གི་སོལ་རྒྱུན་འཚོ་བ་དོར་ནས་རང་ཁ་རང་གསོ་ཐུབ་ཐབས་མྲེད་ཅིང་།.

ཁོང་ཚོའི་ཆྲེ་མཐོང་སླར་གསོའི་སླད་ལས་ཀ་དང་།.སློབ་སྦྱོང་གི་གོ་སབས།.འཕྲོད་བསྲེན་ལྟ་སྐོང་།.ཚོང་གི་གོ་སབས་བཅས་

ངྲེས་པར་སྤོད་དགོས་པ་ཡིན།

རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་རང་བྱུང་ཁམས་སྲུང་སྐོབ་ཐད་ཁིམས་སྒིག་བཙན་པོ་བཟོས་ཡོད་པ་ནི་དགའ་བསུའི་གནས་ཤིག་ཡིན་

མོད་ཀང་།. བོད་ཀི་ཁོར་ཡུག་སྲུང་སྐོབ་ལ་དམིགས་ཏྲེ་བོད་ནང་ཡུལ་སོར་སྤོ་འཆམ་པ་ས་ཡ་མང་པོ་ཡོང་མཁན་དག་ལའང་
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དྲེ་ལྟར་སྒིག་ཁིམས་དམ་པོ་ཞིག་བཟོ་གལ་ཆྲེ།.དྲེའང་ས་གནས་བོད་མིའི་ཉམས་མོང་དང་།.མངོན་འདོད།.འབོད་སྒ་བཅས་ལ་

རི་འཇོག་བྲེད་དགོས།.རང་བྱུང་ཁམས་སྲུང་སྐོབ་ས་ཁུལ་ཁག་ཏུ་གཏན་སོད་བྲེད་མཁན་བོད་མི་ས་ཡ་མང་པོའི་ཚེ་སོག་དང་

འཚོ་བ་ལ་སང་ཆུང་བྲེད་མི་རུང་།

རྒྱ་སྐྲེད་འགོ་བཞིན་པའི་གོང་ཁྱྲེར་དང་གོང་རལ་གི་ལས་གཞི་ཁག་གིས་བོད་མཐོ་སྒང་གི་ཁོར་ཡུག་ལ་དོ་ཕོག་ཚབས་ཆྲེན་

གཏོང་བཞིན་ཡོད་པས།. རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་གོང་ཁྱྲེར་འཛུགས་སྐྲུན་ཐད་ལམ་སོན་ཁ་གསལ་ངྲེས་ཅན་ཞིག་ངྲེས་པར་བཟོ་

དགོས་པ་ཡིན།. རྒྱ་ནག་སམ་ས་ཆྲེན་པོའི་ནང་གོང་ཁྱྲེར་འཛུགས་སྐྲུན་སབས་ནོར་འཁྲུལ་ཤོར་བ་དྲེ་ལྟར་བོད་ནང་བསྐར་

ཟློས་བྲེད་མི་རུང་།.ཕི་ལོ་.༢༠༡༦.ནས་བཟུང་བོད་ནང་འབྱུང་བའི་གནོད་སྐོན་བསྟུད་མར་བྱུང་བ་དག་ནི་གོང་ཁྱྲེར་འཛུགས་

སྐྲུན་གི་འཆར་གཞི་ཡག་པོ་མྲེད་པའི་རྐྲེན་གིས་ཡིན།. གནམ་གཤིས་འགྱུར་ལོག་གི་ཤུགས་རྐྲེན་བོད་ཙམ་མ་ཟད་མི་ཐྲེར་

འབུམ་གི་འཐུང་ཆུ་ལ་དོ་ཕོག་འགོ་བ་དང་།. . རྒྱུ་སར་ཕྲེད་ཀའི་རླུང་གི་གོ་ལའི་གནམ་གཤིས་ལའང་འགྱུར་ལོག་འགོ་ངྲེས།.

ལར་ནས་པྲེ་ཅིང་ནི་གོ་ལའི་གནམ་གཤིས་འགྱུར་ལོག་འགོག་པའི་པྲེ་རི་སིའི་ཆིངས་ཡིག་ལ་ས་རགས་འགོད་མཁན་རྒྱལ་

ཁབ་ཆྲེ་གས་ཤིག་ཡིན་སབས།. དྲེ་ལྟར་ཆོད་སྲེམས་བརན་པོ་ཡོད་པའི་ཡིག་ཐོག་ཙམ་མིན་པར་ལག་བསར་ཐོག་ར་སྤོད་

བྲེད་དགོས་གལ།. རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་མཐོ་སྒང་གི་རྒྱལ་སྤིའི་གལ་གནད་ངོས་འཛིན་བྲེད་པའི་ཐོག་སྲུང་སྐོབ་བྲེད་

དགོས་པ་ཡིན།.ཁོར་ཡུག་གནད་དོན་དང་བོད་མིའི་མངོན་འདོད་ལ་བརི་བཀུར་བྲེད་དགོས།

ཞི་ཅིང་ཕིན་རྒྱ་ནག་གི་སིད་འཛིན་ཐོག་འཁོད་པ་ནས་བཟུང་བོད་དང་རྒྱ་ནག་ནང་ཁོར་ཡུག་སྲུང་སྐོབ་ཐད་འབད་བརོན་ཡག་

པ་བས་ཡོད་ནའང་།.རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་ལས་བྲེད་ཁོད་ཁོར་ཡུག་སོར་གོ་རོགས་དང་།.ཁོར་ཡུག་ལ་གཅྲེས་འཛིན།.དྲེ་བཞིན་

ཁོར་ཡུག་སྲུང་སྐོབ་བྲེད་རྒྱུའི་ཆོད་སྲེམས་དང་འདུན་པ་མྲེད་པའི་རྐྲེན་གིས་གཞུང་དང་མང་ཚོགས་དབར་ཁ་གཏད་དང་

འགལ་ཟླའི་གནས་ཚུལ་མང་དག་ལྷག་བཞིན་ཡོད།. དྲེར་བརྲེན་བོད་ནང་ཁོར་ཡུག་སྲུང་སྐོབ་ཀི་ལས་གཞི་དག་ཁོར་ཡུག་

ཉམ་ཆག་གཏོང་བ་དང་།.མིའི་འཚོ་བར་གནོད་སྐོན་གཏོང་བཞིན་ཡོད།.

སྤི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆྲེན་པོ་མཆོག་གིས་ཁོར་ཡུག་སྲུང་སྐོབ་བ་རྒྱུ་དྲེ་ཆབ་སིད་ལས་འདས་པའི་འཛམ་གིང་

ཁྱོན་ཡོངས་ཀི་གནད་དོན་ཞིག་ཡིན་ཞྲེས་གསུངས་པ་བཞིན།. རྒྱ་ནག་གཞུང་དང་བོད་མི་རྣམས་མཉམ་རུབ་ཐོག་བོད་མཐོ་

སྒང་གི་ཁོར་ཡུག་སྲུང་སྐོབ་ཚུལ་བཞིན་བྲེད་དགོས་པ་ཡིན།. རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་འཛམ་གིང་ཡང་ཐོག་བོད་མཐོ་སྒང་གི་

ཁོར་ཡུག་མུ་མཐུད་ཉམས་ཆག་མི་འགོ་བའི་འབད་བརོན་ལྷོད་མྲེད་བྲེད་དགོས་པ་ཡིན།།.།།

སརྦམངལཾ།
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