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སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་
གིས་བདོ་ཁམས་རྟའུ་རོང་གི་ཡུལ་དགོན་སིྤ་ལ་

གསུང་འཕནི་སྩལ་བ།

༄༅།	 །ཉ་ེལམ་རྒྱ་ནག་ཝུ་ཧན་གངོ་ཁརེ་ནས་
ཐགོ་མར་འགོ་བཙུགས་པའི་ཏགོ་དབིབས་ནད་
དགུ་ད་ེབཞིན་ད་ཆ་བདོ་ཁམས་རྟའུ་རོང་དའུང་
ཁབ་བརྡལ་འག་ོབཞིན་ཡོད་པར་བརྟནེ།	 རྟའུ་
ཡུལ་དགོན་སིྤ་ནས་སིྤ་ནརོ་༸གོང་༸སྐབས་
མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་ལ་བརྟག་ཞུ་ཞུས་པར་
མགནོ་པ་ོ༸གང་ཉདི་མཆོག་གིས་ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༠	
ཟླ་	 ༢	 ཚེས་	 ༡༤	 ཉནི་བརྟག་ཞུ་གནང་འབྲས་
སུ།	 དམིགས་བསལ་ངན་དགོ་ཆེ་བ་མ་ཤར།	
འནོ་ཀང་སིྤ་མཐུན་ལས་དབང་དང་འབྲལེ་བས་
ཡུལ་སིྤ་ནས་འཕདོ་བསནེ་སྔནོ་འགགོ་གཟབ་ནན་
དང་།	སྒལོ་མ་དང་མ་ཎི་གང་འག་ོགསོག		སནོ་
པའི་གསུང་གི་སྙངི་པ་ོབང་ཆུབ་ཀི་སེམས་དང་
སངོ་ཉདི་ཀི་ལྟ་བ་གཉསི་ལ་ཐསོ་བསམ་སྒམོ་པ་
ཐུབ་ན་ཚོགས་བསགས་དང་ལས་སིྒབ་སྦངོ་བར་
ད་ེབས་གནད་ཆེ་བ་མེད།	ཅསེ་གསུང་འཕནི་སྩལ་
འདགུ	།

ཆོས་རིག་བཀའ་བླནོ་མཆོག་བག་ོགླངེ་ལནྷ་ཚོགས་
སུ་ལནྷ་ཞུགས་གནང་བ།

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༢༠	ཟླ་	༢	ཚེས་	༢༨	ཉནི་
བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་ཆོས་རིག་བཀའ་བླནོ་
གཡུ་ཐགོ་ཀརྨ་དག་ེལེགས་མཆོག་གདན་ས་དཔལ་
སྤུངས་ཤེས་རབ་གླངི་ད་ུད་ེགའ་ིདགནོ་པས་ག་ོསིྒག་
ཞུས་པའ་ིབག་ོགླངེ་ལནྷ་ཚོགས་	 Water for 
Life, Active Peace- One World 
One Humanity ཞསེ་པའ་ིབརདོ་གཞིའ་ི
ཐགོ་ཕི་རྒྱལ་མཁས་དབང་དང་ལནྷ་བག་ོགླངེ་ལནྷ་
ཚོགས་ཞིག་གོ་སིྒག་ཞུས་པའི་དམིགས་གསལ་སྐུ་
མགནོ་ད་ུམགནོ་འབདོ་ཞུས་པ་བཞིན་ང་ོཕབེས་
གནང་ཡོད།	
མཛད་སྒའོི ་སྐུ ་མགནོ་གཙོ་བ་ོ༸བམས་མགོན་
ཀན་ཏངིཏཱའི་སི་ཏུ་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་གིས་ཚོགས་
ཆེན་གི་ང་ོསྤདོ་གསུང་བཤད་གནང་བ་དང་།	 ད་ེ
རསེ་ཆོས་ལུགས་ཁག་གི་དབུ་ཁདི་རིམ་པས་ཆོས་
ཕགོས་ཀི་ཆོ་ག་འདནོ་ཡོད།	
བཀའ་བླནོ་མཆོག་གིས་༸བམས་མགནོ་ཏཱའ་ིསི་ཏུ་
རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་དབུས་པའི་དཔལ་སྤུངས་ཤེས་
རབ་གླངི་གི་མཁན་ལས་ས་ེདག་ེའདནུ་ཡོངས་ནས་
འཛམ་གླིང་སིྤའི་ཞི་བད་ེསུྐན་ཐབས་ལ་ཕན་པའི་
ཚོགས་ཆེན་ད་ེདང་།	 ད་ེའདྲ་བ་མང་པ་ོཞིག་ལོ་
མང་རིང་ག་ོསིྒག་གནང་བར་རསེ་སུ་ཡི་རང་དང་
བསགྔས་བརདོ་ཞུས་ཡོད།
ཉནི་རྒྱབ་ཕི་རྒྱལ་གི་མཁས་དབང་ཁག་གི་བརདོ་
གཞི་དང་འབྲལེ་བའི་ཐགོ་གསུང་བཤད་གནང་
ཡོད།	 ཐངེས་འདའི་ིཚོགས་ཆེན་ལ་མཉམ་ཞུགས་
གནང་མཁན་རྒྱལ་ཁབ་འདྲ་མིན་གི་ཆོས་ལུགས་
ཁག་གི་དབུ་ཁདི་དང་།	མཁས་དབང་།	ད་ེབཞིན་
གྲྭ་བཙུན་སླབོ་ཕུག་	༡༠༠	ལགྷ་ཡོད་འདགུ	།	

སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་ན་ིཆོས་ཕགོས་ཤུགས་རྐནེ་ཆེ་ཤོས་ཡོད་པའ་ི
མི་ས་བདམས་ཐནོ་ཞུས་པ།

༄༅།	 །ཨིན་ཡུལ་གི་རྒྱལ་ས་ལོན་ཊོན་
ད་ུརྟནེ་གཞི་བས་པའི་འཛམ་གླིང་གི་ཆེས་
རྙིང་ཤོས་གས་དང་གགས་ཅན་ཝ་ཊི་ཀིན་སི་	
Watkins Books	 ཞསེ་པའ་ིདཔ་ེདབེ་ཁང་
གིས་འད་ིལོ་ཕི་ཟླ་	 ༢	 ཚེས་	 ༢༩	 ཉནི་ཕི་
ལོ་	 ༢༠༢༠	 ལོའ་ིའཛམ་གླངི་གི་འག་ོབ་མིའ་ི
སེམས་ཁམས་ལ་བཟང་པའོི་ཤུགས་རྐེན་ཆེ་
ཤོས་སུྐན་མཁན་གི་མི་ས་གགས་ཅན་འཚོ་
བཞུགས་བརྒྱ་བདམས་པའི་ཁདོ་ནས་བདོ་
ཀི་བ་ླན་མེད་པའི་དབུ་ཁིད་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་
༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་ཨང་དང་པརོ་
འདམེས་སུྒག་ཞུས་འདགུ
ད་ེཡང་ཝ་ཊི་ཀིན་སི་དཔ་ེདབེ་ཁང་གི་ལུས་
སེམས་སགོ་གི་བརྙན་དབེ་	 Watkins Mind 

Body Spirit magazine	དཔིད་ཀའ་ིའདནོ་
ཐངེས་ཨང་	 ༦༡	 ནང་གསལ་བ་ལརྟ་ན།	
དཔ་ེདབེ་ཁང་གིས་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་
མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་འཛམ་གླིང་གི་འག་ོབ་

མིའ་ིསེམས་ཁམས་ལ་བཟང་པའོ་ིཤུགས་རྐནེ་

ཆེ་ཤོས་བཟ་ོགནང་མཁན་གི་མི་ས་ཨང་དང་
པརོ་འདམེས་སུྒག་ཞུས་ཡོད་པ་དང་།	 ཨང་

གཉིས་པ་ཡི་ཤུའི་བླ་ཆེན་བྷབོ་ཧ་ིརན་སི་སི་	

Pope Francis	མཆོག	
ཨང་གསུམ་པ་སི་ཝ་ེཌནེ་	 Sweden	 གི་

ཁོར་ཡུག་ལས་འགུལ་བ་གགས་ཅན་གྷི་རེ་
ཊ་ཐུན་བརྷ་གྷ་ི Greta 

Thunberg	 ལགས་
སོགས་འཛམ་གླིང་གི་མི་
ས་གགས་ཅན་བརྒྱ་ཐམ་
པ་འདམེས་སུྒག་གནང་
འདགུ	
ལུས ་ སེ མས ་སོག ་ གི ་
བརྙན་དབེ་ཅེས་པས་ལོ་
ལྟར ་འཛམ་གླིང ་ནང ་
ཆོས་ཕགོས་དང་།	 ཆབ་
སདི།	 རྩམོ་པ་པ།ོ	 གླགོ་
བརྙན་བཟ་ོསུྐན་པ།	 སུྒ་
རྩལ་བ་སོགས་འཛམ་
གླིང་གི ་གགས་ཅན་མི་
ས་བརྒྱ་ཐམ་པ་འདམེས་

སུྒག་གནང་བཞིན་ཡོད།	།

དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་མཆོག་གིས་རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་ཆེས་མཐའོ་ིའག་ོབ་མིའ་ིཐབོ་ཐང་ལནྷ་ཚོགས་ཀི་
ཚོགས་གཙོ་མཆོག་བདོ་ནང་གཟགིས་སྐརོ་ད་ུཕབེས་དགསོ་པའ་ིའབདོ་སྐལུ་གནང་བ།

༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༠	 ཟླ་	 ༢	 ཚེས་	
༢༧	 ཉནི་འག་ོབ་མིའ་ིཐབོ་ཐང་ལནྷ་ཚོགས་

ཐངེས་	 ༤༣	 ཚོགས་འདའུ་ིཐགོ་འཛམ་གླངི་
མཉམ་འབྲལེ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་ཆེས་མཐོའི་
འག་ོབ་མིའ་ིཐབོ་ཐང་ལནྷ་ཚོགས་ཀི་	 UN 

High Commissioner for Human Rights 

ཚོགས་གཙོ་ལམྕ་སྐ་ུམི་ཤེ་ལེ་བ་ྷཤེ་ལེ་ཊི་ 

Michelle Bachelet Jeria	 མཆོག་གིས་
འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་གི་གནས་སངས་སྐརོ་

སནྙ་ཐ་ོསྒགོས་སྦང་གནང་བའི་སབྐས་མགནོ་
འབདོ་འབརོ་བ་ལྟར་ལོ་འདིའི་ནང་རྒྱ་ནག་
ལ་གཟིགས་སྐརོ་ད་ུཕབེས་རུྒྱའི་ཞལ་བཞེས་
གནང་ཡོད།
ད་ེཡང་ཚོགས་གཙོ་ལམྕ་སྐུ་མི་ཤེ་ལེ་བ་ྷཤེ་ལེ་

ཊི་མཆོག་གིས་འབུང་འགུར་གི་གཟིགས་
སྐརོ་དང་འབྲལེ་ནས་གསུང་དནོ།	 ཡུ་གུར་
གངས་ཉུང་མི་རིགས་ཚུད་པའི་རྒྱ་ནག་ནང་
གི་འག་ོབ་མིའ་ིཐབོ་ཐང་གི་གནས་སངས་སྐརོ་
ཞིབ་འཇུག་གཏངི་ཟབ་གནང་གི་ཡིན།	 ཞསེ་
གསུངས།	
བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་ལྡན་སིད་
སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་གིས།	 བདོ་ལ་
གཟགིས་སྐརོ་ད་ུམ་ཕབེས་པ་ཡིན་ན།	རྒྱ་ནག་
ནང་གི་འག་ོབ་མིའ་ིཐབོ་ཐང་གི་གནས་སངས་
སྐརོ་ཞིབ་འཇུག་གཏངི་ཟབ་ཅིག་བདེ་མི་ཐུབ།	
རྒྱ་ནག་གིས་བདོ་ནང་གི་བདོ་མིའི་འག་ོབ་
མིའ་ིཐབོ་ཐང་ལ་ལོ་ང་ོ	 ༦༠	 ལགྷ་གི་རིང་
རིྩས་མེད་རྡགོ་རོལ་བཏང་སབས།	 བདོ་ནང་
གི་བདོ་མི་ཚོས་འག་ོབ་མིའི་ཐོབ་ཐང་མེད་
པའི་དཀའ་སྡུག་མྱངས་དང་མྱངོ་བཞིན་ཡོད།	
ཕི་ལོ་	༢༠༠༩	ལོ་ནས་བཟུང་ད་བར་བདོ་མི་	
༡༥༤	 ཡིས་རང་ལུས་མེར་སགེ་བཏང་ཡོད།	
རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་ཆེས་མཐའོི་འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་

ཐང་ལནྷ་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་འབུང་
འགུར་རྒྱ་ནག་ནང་གཟགིས་སྐརོ་ད་ུཕབེས་ཚེ་
བདོ་ནང་གི་བདོ་མི་ཚོ་དསུ་རྟག་ཏུ་འཇིགས་
སང་ངང་འཚོ་བཞིན་ཡོད་པའི་དངོས་ཡོད་
ཀི་གནས་སངས་ཤེས་རྟགོས་ཡོང་སླད་བདོ་
ལ་གཟགིས་སྐརོ་ད་ུཕབེས་རོགས་ཞསེ་འབདོ་
སྐལུ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	ཞསེ་དང་།
གཞན་ཡང་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐོང་མཆོག་
གིས།	 ཡུ་གུར་ནང་གི་འག་ོབ་མིའ་ིཐབོ་ཐང་
གི་གནས་སངས་ཤེས་རྟགོས་ཡོང་སླད་ཞིབ་
འཇུག་བ་བར།	 བདོ་ནང་ད་བར་བུང་བའ་ི
གནས་སངས་སྐརོ་ཞིབ་འཇུག་བེད་དགོས།	
བདོ་ནང་གི་གཞི་རྩའི་དཀའ་ངལ་གང་ཡིན་
པ་མ་སེལ་བར་རྒྱ་ནག་ནང་གི་འག་ོབ་མིའི་
ཐོབ་ཐང་གི་གནས་སངས་འཕལེ་རྒྱས་སུ་
གཏངོ་བསམས་པ་ན་ིསངོ་བསམ་རེད།	 ཅསེ་
གསུངས།	།	
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དཔལ་ལནྡ་ཚོགས་གཞནོ་མཆོག་གིས་ཧ་ིམཱ་ཅལ་མངའ་སྡའེ་ིགསོ་ཚོགས་ཚོགས་གཙོ་གསར་པར་འཚམས་འདྲ་ིཞུས་པ།
༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༢༠	ཟླ་	༢	ཚེས་	༢༧	
ཉནི་དཔལ་ལནྡ་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ཚོགས་
གཞོན་ཨཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆོག་
གིས་ཧ་ིམཱ་ཅལ་མངའ་སྡའེ་ིའཕདོ་བསནེ་བླནོ་
ཆེན་ཟུར་པ་སྐ་ུཞབས་ཝི་པནི་པར་མར་	Shri 

Vipin Parmar	 མཆོག་ཧ་ིམཱ་ཅལ་མངའ་
སྡའེི་གསོ་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་གཙོ་གསར་པར་
བདམས་ཐནོ་བུང་བར་འཚམས་འདྲ་ིཞུས་
གནང་ཡོད།
ད་ེཡང་འཚམས་འཕིན་ནང་འཁོད་དནོ།	
སིྤར་རྒྱ་གར་གཞུང་མང་གཉསི་དང་།	 ལགྷ་
པར་ཧི་མཱ ་ཅལ་མངའ་སྡའེི ་གཞུང་མང་

གཉིས་ནས་བདོ་ཀི་བདནེ་པའི་འཐབ་རྩོད་
ཐོག་ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་གིས་རྒྱབ་སྐོར་
གནང་བར་བཀའ་དྲནི་ཆེ་ཞེས་ཞུ་རུྒྱ་དང་།	
སྐུ་ཞབས་ཁེད་ཀིས་ཧི་མཱ་ཅལ་མངའ་སྡའེི་
འཕདོ་བསནེ་བླནོ་ཆེན་གནང་བའི་རིང་ས་
གནས་མི་མང་གི་རེ་བ་དང་མངོན་འདདོ་
ཇི་བཞིན་གུབ་གནང་ཡོད་པ་མ་ཟད།	 ཧ་ི
མཱ་ཅལ་མངའ་སྡ་ེདང་།	 མི་མང་གི་ཁ་ེཕན་
སོགས་སྔར་ལྷག་ཡར་རྒྱས་གནང་བར་
བསགྔས་བརདོ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།
ང་ཚོས་སྐ་ུཞབས་ཁདེ་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་
ལྷན་ཚོགས་སུ་ས་ེལེན་མཇལ་འཕད་ཐངེས་

ཁ་ཤས་ཞུ་རུྒྱའ་ིག་ོསབྐས་བུང་བ་དང་།	 ད་ེ
བཞིན་སབྐས་	 ༡༢	 དང་།	 ༡༣	 པའ་ིཧ་ིམཱ་
ཅལ་མངའ་སྡའེི་གསོ་ཚོགས་ཀི་དགུན་ཁའི་
གསོ་ཚོགས་འཚོགས་སྐབས་སྐུ་ཞབས་ཁདེ་

མཇལ་རུྒྱ་བུང་བར་དགའ་སྤབོས་ཆེན་པ་ོ
བུང་།	
ང་ཚོར་མངའ་སྡའེ་ིབླནོ་ཆེན་དང་།	 གསོ་
ཚོགས་འཐུས་མི་རྣམ་པ་མཇལ་འཕད་གནང་

རུྒྱའི་གོ་སྐབས་གནང་བར་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་
རུྒྱ་ཡིན།	 འབུང་འགུར་མངའ་སྡའེ་ིགསོ་
ཚོགས་འཚོགས་སབྐས་སྐ་ུཞབས་ཁདེ་བསྐར་
ད་ུམཇལ་འཕད་ཀི་གོ་སབྐས་གནང་རུྒྱའི་རེ་
བ་ཡོད།
སླར་ཡང་ངས་ཁདེ་ལ་འཚམས་འདྲ་ིཞུ་རུྒྱ་
དང་།	 ཧ་ིམཱ་ཅལ་མངའ་སྡའེ་ིགསོ་ཚོགས་
ནང་ལས་དནོ་ཐམས་ཅད་ལམ་ལྷངོས་ལནྡ་པ་
ཡོང་བའ་ིསྨནོ་འདནུ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	ཞསེ་འཁདོ་
གནང་འདགུ་པ་བཅས།	།

འཕདོ་བསནེ་བཀའ་བླནོ་གིས་ས་ཊོན་ཁམས་ཀཿཐགོ་བདོ་མིའ་ིགཞིས་ཆགས་དབུ་བརྙསེ་ནས་ལོ་ང་ོལ་ྔབཅུ་འཁརོ་བའ་ི
དསུ་སནོ་མཛད་སྒརོ་གསུང་བཤད།

༄༅།	 །བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་
འཕདོ་བསནེ་བཀའ་བླནོ་ཆོས་སྐོང་དབང་
ཕུག་མཆོག་ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༠	 ཟླ་	 ༣	 ཚེས་	
༡	 ཉནི་ས་ཊོན་ཁམས་ཀཿཐགོ་བདོ་མིའ་ི
གཞིས་ཆགས་དབུ་བརྙསེ་ནས་ལོ་ང་ོལ་ྔབཅུ་
འཁརོ་བའི་དསུ་སནོ་དབུ་འབདེ་མཛད་སྒའོི་
དམིགས་བསལ་སྐ་ུམགནོ་ད་ུཕབེས་ཡོད།
ད་ེཡང་མཛད་སྒ་ོདབུ་འཛུགས་ཀི་ཐགོ་མར་
སྐུ་མགནོ་གཙོ་བ་ོདཔལ་ལྡན་བདོ་མི་མང་

སིྤ་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་པདྨ་འབུང་གནས་
མཆོག་གིས་སང་གསལ་མར་མེ་ཞལ་ཕེ་
གནང་རེས་འཕགས་བདོ་གཉིས་ཀི་རྒྱལ་

གླུ ་འབུལ་ལམ་ཞུས་མཚམས་བདོ་ཕི་ནང་
གཉིས་ཀི་རྒྱལ་གཅེས་པ་རྣམས་ལ་བཀའ་
དྲིན ་རེས་དྲན་དང་མྱ་ངན་གུས་འདུད ་
མཚོན་སླད་ངག་བཅད་སྐར་མ་གཅིག་རིང་
ཞུས།	 ད་ེརསེ་ས་ཊོན་ས་གནས་འག་ོའཛིན་
གིས་ཕབེས་བསུའ་ིགསུང་བཤད་དང་།	 ས་
ཊོན་ཁམས་ཀཿཐགོ་བཟ་ོཚོགས་ཚོགས་གཙོ་
ནས་གཞིས་ཆགས་ཀི་ལོ་རུྒྱས་སྙིང་བསྡུས་
སནྙ་སྒནོ་ཞུས།	 ད་ེབཞིན་དམིགས་བསལ་

སྐུ་མགནོ་འཕདོ་བསནེ་བཀའ་བླནོ་མཆོག་
གིས་གསུང་བཤད་གནང་བའ་ིནང་དནོ།	 ས་
ཊོན་ཁམས་ཀཿ་ཐོག་གཞིས་ཆགས་དབུ་

བརྙསེ་ནས་ལོ་ང་ོ	 ༥༠	 འཁརོ་བ་ན་ིདགའ་
སྤའོི་ཉནི་མོ་ཞིག་ཡིན་པ་ད་ེལརྟ་ཡང་འདས་
པའ་ིལོ་ང་ོ	 ༥༠	 རིང་ལ་གཞིས་ཆགས་
འདིའི་ཆེད་ད་ུམི་རབས་གོང་མ་རྣམས་ཀི་
སྐུ་ངལ་སྐནོ་པར་ཚང་མས་བཀའ་དྲནི་རསེ་
དྲན་དང་རསེ་སུ་ཡི་རང་ཞུ་དགོས་རུྒྱ་དང་།	
ལྷག་དནོ་ད་ུད་ལྟའི་འཆར་བདོ་ནང་ཛ་དྲག་
གིས་གནས་སངས་ད་ེམུ་མཐུད་གནས་ཡོད་
པར་བརྟནེ་ང་ཚོས་བདོ་ཀི་རིག་གཞུང་དང་
མི་རིགས་ཀི་ང་ོབ་ོད་ེརུྒྱན་མ་ཆད་པར་བདག་
ཉར་བརིྩ་སུང་གནང་བའ་ིསངེ་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་
ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ ོ་མཆོག་གིས་
དགངོས་གཞི་དང་བཀའ་སླབོ་ཇི་ཕབེས་ལརྟ་
ཤར་བསྐདོ་ཞུ་དགསོ་རུྒྱ་ཤིན་ཏུ་གལ་ཆེ་ཡིན་
པའ་ིསྐརོ་གསུང་བཤད་གནང་།
ད་ེནས་དམིགས་བསལ་སྐུ་མགནོ་རྒྱ་གར་
དཔནོ་རིགས་	 Shri Raj Krishan Pruthi 

(IAS) Deputy Commissioner, Nahan	
མཆོག་གིས་གསུང་བཤད་གནང་།	 མཐའ་
དནོ་སྐུ ་མགནོ་གཙོ་བ་ོདཔལ་ལྡན་བདོ་མི་
མང་སིྤ ་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་པདྨ་འབུང་

གནས་མཆོག་གིས་གསུང་བཤད་གནང་
གུབ་མཚམས་ཕག་རྟགས་འབུལ་ལམ་དང་
གཞས་ས་ཁག་གཟིགས་འབུལ་དང་བཅས་
མཛད་སྒ་ོརྒྱལ་ཁའ་ིངང་གལོ།	

ཕི་ཚེས་	 ༢	 ཉནི་འཕདོ་བསནེ་བཀའ་བླནོ་
ཆོས་སྐོང་དབང་ཕུག་མཆོག་གིས་ཀུམ་
རའ་ོས་ྒཔ་བདོ་མིའི་གཞིས་ཆགས་སུ་གཞུང་
འབྲལེ་འཚམས་གཟགིས་གནང་ཡོད།
དེ་ཡང་གོང་ཚེས་ཉིན་གི ་སྔ ་དྲ ་ོཆུ ་ ཚོད་	
༩།༤༠	 ཐགོ་བཀའ་བླནོ་མཆོག་ས་གནས་སུ་
ཕབེས་འབོར་སྐབས་ས་གནས་འགོ་འཛིན་
དང་།	ཚོགས་པའ་ིཚོགས་གཙོ།	དགནོ་པའ་ི

སྐ་ུཚབ།	 ད་ེབཞིན་ས་གནས་ཀི་གནད་ཡོད་
མི་ས་དང་མི་མང་བཅས་ནས་ཕབེས་བསུའི་
ས་ེལེན་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་རསེ་གཞིས་དགོན་
བརྩ་ེཆེན་བསམ་གུབ་གླངི་ད་ུགནས་མཇལ་ད་ུ

ཕབེས་གནང་།
ད་ེནས་བཀའ་བླནོ་མཆོག་གིས་ལས་གཞི་
ཁག་ལ་གཟིགས་ཞིབ་གནང་རསེ་ས་གནས་
འཐུས་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་ཁང་ནང་ས་གནས་
ཀི་གནད་ཡོད་མི་ས་དང་ལནྷ་བཞུགས་མོལ་
ཚོགས་འདུ་ཚོགས་ཏེ་འཕདོ་བསནེ་དང་
འབྲལེ་བའི་ལས་གཞི་ཁག་ལ་ལམ་སནོ་དང་
གསོ་བསྡརུ་གནང་ཡོད་པ་བཅས།	།

ཐ་ེཝན་གསོ་ཚོགས་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པ་འཛུགས་གནང་ཡོང་བའ་ིའབདོ་སྐལུ།
༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༠	 ཟླ་	 ༢	 ཚེས་	
༢༥	 ཉནི་ཏ་ེབདོ་ཀི་ལོ་གསར་ཚེས་གཉསི་
ཉནི་ཐ་ེཝན་དནོ་གཅདོ་ཟླ་བ་ཚེ་རིང་ལགས་
དང་།	 དུྲང་ཆེ་བསོད་ནམས་རྡ་ོར་ེལགས་
རྣམ་གཉིས་ཐེ་ཝན་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་
སྐུ་ཞབས་ཕརེེ་ཌི་ལིན་ལགས་ཀི་ཡིག་ཚང་
གསར་པའ་ིནང་བཅར་ཏ་ེམཇལ་འཕད་དང་
ཁོང་ཉདི་བསྐར་ད་ུའདམེས་ཐནོ་བུང་བར་
འཚམས་འདྲའི་ིབཀྲ་ཤིས་བད་ེལེགས་ཞུས་པ་
དང་འབྲལེ།	དནོ་གཅདོ་ཟླ་བ་ཚེ་རིང་ལགས་
ཀིས་གསུང་དནོ།	 ད་ེརིང་མཇལ་འཕད་ཞུ་
དནོ་གཙོ་བ་ོདནོ་ཚན་ཆེ་བ་གཉསི་ཡོད།	དནོ་
ཚན་གཅིག་ནི་ཐ་ེཝན་གི་འསོ་བསྡུ་ཆེན་མོ་
གུབ་ནས་སབྐས་བཅུ་པའ་ིགསོ་ཚོགས་ཆགས་
ཡོད་ཅིང་།	 དའེ་ིནང་འཐུས་མི་ཁག་གཅིག་

རྙངི་པ་དང་ཁག་གཅིག་གསར་པ་སླབེས་ཡོད་
པས།	 སབྐས་དགུ་པའ་ིགསོ་ཚོགས་སབྐས་སྐ་ུ
ཉདི་ཀིས་གཙོ་འགན་བཞེས་ཏ་ེཐ་ེཝན་གསོ་
ཚོགས་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པ་བཙུགས་
ཐུབ་པ་བུང་ཡོད་པས།	 ད་ཆ་སརྔ་བཞིན་
སྐབས་བཅུ་པའི་གསོ་ཚོགས་ནང་སིད་དནོ་
ཚོགས་པ་འདྲ་མིན་ལས་གུབ་པའི་ཐེ་ཝན་
གསོ་ཚོགས་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐོར་ཚོགས་པ་
འཛུགས་གནང་ཡོང་བ་དང་།
དནོ་ཚན་གཞན་ཞིག་ན་ིའཛམ་གླངི་ཡུལ་གུ་
ཁག་གི་གསོ་ཚོགས་ནང་བདོ་དནོ་སྐརོ་གི་
གསོ་ཆོད་བཞག་གི་ཡོད།	
དཔརེ་ན།	སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་
ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་ཡང་སིད་དགོས་མིན་བདོ་
མི་རང་ནས་ཐག་གཅོད་བདེ་དབང་ཡོད་པ་

ལས་རྒྱ་ནག་དམར་པའོི་སིད་གཞུང་ལ་ཐ་ེ
བུས་བདེ་པའི་དབང་ཚད་མེད་པ་སོགས་ཀི་
གསོ་ཆོད་རིམ་པ་བཞག་ཡོད་པས།	 ཐ་ེཝན་
གསོ་ཚོགས་ནང་ད་ེལྟར་གསོ་ཆོད་འཇོག་
ཐབས་ལ་འབད་བརྩོན་གནང་རོགས་ཞུས་
པས།	 གསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་སྐ་ུཞབས་ཕརེེ་
ཌི་ལིན་ལགས་ཀིས་ཉིན་ཤས་ནང་ཐེ་ཝན་
གསོ་ཚོགས་ཀི་འཐུས་མི་ཡོངས་ལ་ཡི་གེ་
བཏང་ནས་གསོ་ཚོགས་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་
ཚོགས་པའི་ནང་མཉམ་ཞུགས་ཡོང་བ་ཞུས་
ནས་གང་མགགོས་ཚོགས་པ་འཛུགས་ཐུབ་པ་
ཞུ་གི་ཡིན།	
གོས་ཚོགས་བོད་ད ོན་རྒྱབ་སྐོར་ཚོགས་
ཆུ ང ་ བ ཙུ ག ས ་ རེས ་ རི མ ་ པ ས ་ གོས ་
ཚོགས་ནང་བདོ་དནོ་གི་གོས་ཆོད་དང་།	

ཐ་ེཝན་གསོ་ཚོགས་ཀི་མིང་ཐགོ་རྒྱལ་སིྤའི་
ཐགོ་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་གི་ཚོགས་འད་ུདང་།	
ལས་འགུལ་ཁག་ནང་མཉམ་ཞུགས་ཐུབ་པ་
བདེ་ཀི་ཡིན་སོགས་གསུངས།
མཇལ་འཕད་གུབ་རསེ་ཧངོ་ཀོང་གངོ་ཁརེ་
སླབོ་ཆེན་དགེ་ཆེ་ཟུར་པ་སྐུ་ཞབས་ལིའུ་ཧན་

ཁིང་ལགས་ཀིས་ལོ་བཅུ་ཙམ་རིང་ཉམས་
ཞིབ་ཀིས་རྩོམ་བྲིས་གནང་བ་༼རྒྱ་ནག་གི་
གཞུང་འབྲལེ་ཡིག་ཆ་ལས་བདོ་ན་ིརྒྱ་ནག་གི་
ཆ་ཤས་ཤིག་མིན་པའི་ར་སྤདོ།༽ཅེས་པའི་
དཔ་ེདབེ་ཕག་རྟགས་སུ་ཕུལ་ཡོད་པོ་བཅས།	།	
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༸གངོ་ས་མཆོག་གི་མཛད་འཕནི་ཁག་དང་།	
	བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་གནས་ཚུལ་སོགས་
དྲ་རྒྱའ་ིཁ་བང་	www.bod.asia	ཐགོ་

གཟགིས་པར་འཚལ།

དཔལ་ལནྡ་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གིས་ས་ཊོན་ཁམས་ཀཿཐགོ་གཞིས་ཆགས་དབུ་བརྙསེ་ནས་ལོ་ང་ོལ་ྔ
བཅུ་འཁརོ་བའ་ིདསུ་སནོ་མཛད་སྒརོ་གསུང་བཤད་གནང་བ།

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༢༠	ཟླ་	༣	ཚེས་	༡	
ཉནི་ས་ཊོན་ཁམས་ཀཿཐགོ་བདོ་མིའི་གཞིས་
ཆགས་དབུ་བརྙསེ་ནས་ལོ་ང་ོལ་ྔབཅུ་འཁོར་
བའི་དསུ་སནོ་མཛད་སྒ་ོཞིག་འཚོགས་གནང་
ཡོད།
མཛད་སྒའོི་སྐུ་མགནོ་གཙོ་བརོ་དཔལ་ལྡན་
བ ོད་མི ་མང་སིྤ་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་པདྨ་
འབུང་གནས་མཆོག་དང་།	དམིགས་བསལ་
སྐུ་མགནོ་དཔལ་ལྡན་འཕདོ་བསནེ་བཀའ་
བླནོ་ཆོས་སྐངོ་དབང་ཕུག་མཆོག	 གཞན་སྐ་ུ
མགནོ་ད་ུདགོན་པའི་དབུ་འཛིན་ཀཿཐགོ་རྒྱ་
ཤོད་སྐབས་སུྤལ་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་དང་།	 ཉ་ེ
འཁོར་བདོ་མིའི་གཞིས་ཆགས་ཁག་གི་ས་
གནས་འག་ོའཛིན།	 ད་ེགའ་ིགཞིས་ཆགས་
ཀི་ས་གནས་འག་ོའཛིན་བསན་འཛིན་ལ་ྷསིྐད་
ལགས།	 བཟ་ོཚོགས་ཀི་ཚོགས་གཙོ་བསན་
འཛིན་ཟབ་དབངས་ལགས།	 རང་ཚོགས་
ཀི་ཚོགས་གཙོ་འཇམ་དབངས་ཆོས་འཕལེ་
ལགས།	 ད་ེབཞིན་ས་གནས་མི་མང་བརྒྱ་
ཕག་འད་ུའཛོམས་གནང་ཡོད།
མཛད་སྒའོི་སྐ་ུམགནོ་གཙོ་བ་ོདཔལ་ལནྡ་བདོ་

མི་མང་སིྤ་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གིས་
གསུང་བཤད་གནང་བའ་ིསྙངི་དནོ།	 ཐགོ་
མར་བདོ་མིའི་བླ་ན་མེད་པའི་དབུ་འཁིད་

སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་ལ་གུས་ཕག་སྔནོ་ད་ུཕུལ་བའི་ཐོག་
ནས་མཛད་སྒརོ་ཕབེས་པའི་གཞིས་ཆགས་
ཀི་དགནོ་པའ་ིདབུ་འཛིན་གིས་གཙོས་སྐབས་
གནས་འཕགས་པའི་དགེ་འདནུ་གི་སྡ་ེདང་།	
དམིགས་བསལ་སྐུ་མགནོ་དཔལ་ལནྡ་འཕདོ་
བསནེ་བཀའ་བླནོ་མཆོག	 བཟ་ོཚོགས་ཀི་

ཚོགས་གཙོ།	 གཞིས་ཆགས་འད་ིདང་།	 ཉ་ེ
འཁརོ་གཞིས་ཆགས་ཁག་ནས་ཕབེས་པའ་ིས་
གནས་འག་ོའཛིན་རྣམ་པ།	ས་གནས་མི་མང་

བཅས་ཚང་མར་འཚམས་འདྲ་ིཞུ་རུྒྱ་ཡིན།
ད་ེཡང་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་
ཆེན་པ་ོམཆོག་རྒྱ་གར་ལ་བཙན་བོལ་ད་ུ
ཕབེས་རསེ།	 གཞིས་ཆགས་དང་།	 སླབོ་གྲྭ།	
དགནོ་སྡ་ེལ་སོགས་བཙུགས་པར་བརྟནེ་ནས་
བདོ་ཀི་རྩ་དནོ་བརླག་མེད་པ་དང་།	ད་ེབཞིན་
བདོ་བརུྒྱད་ནང་བསན་འཛམ་གླིང་ཡུལ་གུ་
ཀུན་ཏུ་ས་ཁབ་རྡ་ོཁབ་བུང་ཡོད་པ་ཆ་ཚང་
མགནོ་པ་ོགང་ཉདི་ཀི་ཐུགས་རའེ་ིབཀའ་དྲནི་
ཉག་ཅིག་ཡིན།	 ད་ེདང་ཆབས་ཅིག་གཞིས་
ཆགས་འད་ིཐགོ་མར་བཙུགས་མཁན་དང་།	
ཕག་ལས་གནང་མཁན་འདས་གསོན་ཡོངས་
ཀིས་སྐུ་ལས་བསྐནོ་པར་བརྟནེ་ནས་བུང་བ་
ཞིག་ཡིན་དསུ།	 ངས་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་
ལནྷ་ཚོགས་ཀི་ཚབ་ཞུས་ཏ་ེཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་རུྒྱ་
ཡིན།
གཞིས་ཆགས་ས་བརྟན་གནས་ཐུབ་མིན་གཙོ་

བ་ོགཞིས་ཆགས་ནང་གི་མི་མང་ལ་རག་ལུས་
ཀི་ཡོད་པ་མ་གཏགོས།	 ཁང་པ་རྐང་པས་
གཞིས་ཆགས་ས་བརྟན་ཡོང་ཐབས་མེད།	
ད་ེའདྲ་སོང་ཙང་།	 གངོ་ད་ུབཟ་ོཚོགས་ཀི་
ཚོགས་གཙོས་གཞིས་ཆགས་ནང་མི་འབརོ་
མང་ད་ུའག་ོགི་ཡོད་པ་གསུངས་སོང་།	ད་ེཚོ་
ཡག་པ་ོརེད།	ད་ེསྔནོ་ང་གཞིས་ཆགས་འདརི་
ཡོང་དསུ་དགནོ་པའ་ིནང་བཙུན་ཆུང་ལ་ྔཙམ་
དང་།	 རྒས་འཁགོས་ཁ་ཤས་མ་གཏགོས་
མཐངོ་རུྒྱ་མི་འདགུ	འནོ་ཀང་ད་རེས་གཞིས་
ཆགས་ནང་གྲྭ་རུྒྱན་དང་།	 མི་འབརོ་མང་ད་ུ
ཕིན་འདགུ་པ་མ་ཟད།	 ཁང་པའ་ིགནས་བབ་
ཀང་ཡག་ཏུ་ཕིན་འདགུ	 ད་ེཚོ་ལེགས་པའ་ི
ཆ་རེད།
ང་རང་ཚོ་བདོ་པའི་མི་རིགས་གནས་དང་མི་
གནས་ཟརེ་བ་ད་ེབདོ་ཀི་སདྐ་དང་།	 ཡི་གརེ་
རག་ལུས་ཡོད་སབས།	 དའེ་ིཐགོ་རྒན་པ་
ཚོས་ད་ོསང་གནང་དགསོ་ཀི་ཡོད་པ་མ་ཟད།	
གཞོན་པ་ཚོས་ཀང་ད་ོསང་བདེ་དགོས་པའི་
དསུ་ལ་བབ་འདགུ	 ད་ེལརྟ་མ་བས་ཚེ་ནམ་
ཞིག་བདོ་པ་ད་ེརྒྱ་མིན་བདོ་མིན་ཆགས་རུྒྱའི་
ཉནེ་ཁ་ཡོད།	
ལྷག་པར་༸གོང་ས་མཆོག་གིས་ཐུགས་
བསྐེད་དམ་བཅའ་བཞིའི་ཐོག་བཀའ་སླབོ་
རིམ་པ་ཕབེས་ཡོད་རེད།	 ད་ེཚོའ་ིཐགོ་ལ་ང་
ཚོ་བདོ་པ་ཚོས་རྒྱབ་ལྗངོས་ཀི་ལོ་རུྒྱས་ཤེས་
པའི་ཐགོ་ནས་གཞན་ལ་བརུྒྱད་སྐུལ་བ་རུྒྱ་ད་ེ
ང་ཚོའི་ལས་འགན་ཡིན་པ་ཤེས་དགོས་པ་
སོགས་ཀི་གསུང་བཤད་གནང་ཡོད་འདགུ	
ད་ེབཞིན་མཛད་སྒའོི་ཐགོ་སྐུ་མགནོ་གཙོ་བ་ོ
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ལ་སོགས་

པས་གཞིས་ཆགས་དརེ་ཕག་ལས་གནང་
མཁན་ཟུར་པ་དང་ལས་ཐགོ་བཅས་ལ་ཕག་
རྟགས་ཕུལ་གནང་ཡོད།
གཞན་ཡང་མཛད་སྒའོི་ཐགོ་ས་གནས་འགོ་
འཛིན་བསན་འཛིན་ལྷ་སིྐད་ལགས་ཀིས་
ཕབེས་བསུའ་ིགསུང་བཤད་དང་།	 དགནོ་
པའི་དབུ་འཛིན་ཀཿཐགོ་རྒྱ་ཤོད་སྐབས་སུྤལ་
རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་གིས་ཤར་རྒྱལ་བ་ཀཿཐགོ་
པའ་ིསྐརོ་གསུང་བཤད།	 བཟ་ོཚོགས་ཀི་
ཚོགས་གཙོ་བསན་འཛིན་ཟབ་དབངས་
ལགས་ཀིས་གཞིས་ཆགས་དབུ་འཛུགས་
སངས་དང་རུྒྱན་སྐངོ་སངས་བཅས་ཀི་སྐརོ་
གསུང་བཤད།	 ད་ེབཞིན་དམིགས་བསལ་
སྐུ་མགནོ་དཔལ་ལྡན་འཕདོ་བསནེ་བཀའ་
བླནོ་མཆོག་གིས་མཛད་སྒ་ོདང་འབྲལེ་བའི་
གསུང་བཤད།	 གངོ་གསེབ་དའེ་ིའག་ོདཔནོ་
གིས་གསུང་བཤད།	 རང་ཚོགས་ཚོགས་
གཙོ་འཇམ་དབངས་ཆོས་འཕལེ་ལགས་ཀིས་
ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུའ་ིགསུང་བཤད་བཅས་གནང་
ཡོད་པ་བཅས།	།

རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་འག་ོབ་མིའ་ིཐབོ་ཐང་ལནྷ་ཁང་གི་ཚོགས་འདའུ་ིསངེ་བདོ་ཀི་སདྐ་ཡིག་དང་རིག་གཞུང་གི་
གནད་དནོ་གླངེ་བ།

༄༅།	 །སུད་སིའ་ིགངོ་ཁརེ་ཇི་ན་ིཝའ་ི
ནང་འཛམ་གླིང་མཉམ་འབྲལེ་རྒྱལ་ཚོགས་
ཀི་འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་ལནྷ་ཚོགས་ཐངེས་	

༤༣	 འཚོགས་བཞིན་པ་དང་བསནུ།	 སུད་
སིའི་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་ཁང་གི་འབྲལེ་ཡོད་
ལས་བདེ་འཕནི་ལས་ཆོས་སིྐད་ལགས་ཀིས་
རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་ནང་བདོ་མིའི་རིག་

གཞུང་སུང་སྐོབ་ལས་འགུལ་བ་རྣམས་ལ་
དྲག་གནནོ་བདེ་བཞིན་པའི་གནད་དནོ་སྐརོ་
གླངེ་སླངོ་གནང་འདགུ

ད་ེཡང་ཕི་ཚེས་	 ༤	 ཉནི་ལནྷ་ཚོགས་སུ་
རིག་གཞུང་སུང་སྐབོ་དང་འབྲལེ་བའི་རྒྱལ་
ཚོགས་ཀི་དམིགས་བསལ་རྟགོས་ཞིབ་མི་ས་
ལམྕ་སྐ་ུཀ་རི་མ་བནྷ་ནནོ་སི་ Karima Ben-

nounce	 མཆོག་གིས་རིག་གཞུང་སུང་སྐབོ་
ལས་འགུལ་བའ་ིགནད་དནོ་སྐརོ་སནྙ་ཐ་ོསྤན་
འབུལ་གནང་ཡོད་པ་དང་།	 སནྙ་ཐའོ་ིནང་
རིག་གཞུང་སུང་སྐབོ་ལས་འགུལ་བ་རྣམས་
ཀི་གལ་གནད་དང་།	 ད་ེདག་ལ་ངསོ་འཛིན་
དང་རམ་འདགེས་གོང་མཐརོ་དགོས་སྐརོ་
བཀདོ་ཡོད་པ་རེད།
སབྐས་དརེ་སུད་སིའ་ིསྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་ཁང་
གི་འབྲལེ་ཡོད་ལས་བེད་འཕིན་ལས་ཆོས་
སིྐད་ལགས་ཀིས་འཇིག་ཉནེ་ཡོད་པའི་མི་
རིགས་སུང་སྐབོ་ལནྷ་ཚོགས་ Society for 

Threatened Peoples	 ཞསེ་པའ་ིགཞུང་
འབྲལེ་མ་ཡིན་པའི་རྒྱལ་སིྤའི་འག་ོབ་མིའི་
ཐབོ་ཐང་ཚོགས་པའ་ིཚབ་ཞུས་ཏ།ེ
འདས་པའ་ིལོ་ང་ོ	 ༦༠	 ལགྷ་རིང་རྒྱ་ནག་
གཞུང་ནས་བ ོད་མིའི ་ ཐུན་མོང་མ་ཡིན་

པའི་རིག་གཞུང་གཏརོ་བཤིག་གང་ཐུབ་
བས་ཡོད་སྐརོ་དང་།	 བདོ་བརུྒྱད་ནང་
བསན་གི་སླབོ་གཉརེ་བ་ཡུལ་བསི་གནས་
ཁང་ཆེ ་ ཤོས་སུ ་གགས་པ་གསེར་རྟ་བླ ་
རུང་སྒར་དང་ཡ་ཆེན་སྒར་གཏརོ་བཤིག་
བཏང་བ་མ་ཟད།	 རྒྱ་གཞུང་གི་བ་སྤདོ་
དརེ་མི་འདདོ་པའི་རྣམ་འགུར་སནོ་མཁན་
གྲྭ ་བཙུན་རྣམས་ཟུར་འཇོག་གིས་ཆབ་
སིད་སླབོ་གསོ་ཟེར་བ་སྤལེ་ཡོད་པ་དང་།	
འདས་ལོར་ཡ་ཆེན་སྒར་ནས་ཕིར་འཕུད་
བཏང་བའི་བཙུན་མ་ཞིག་གིས་བཀག་སིྐལ་
ཁང་ད་ུརྡངུ་རྡགེ་མནར་གཅོད་ལས་བཟདོ་
ཐབས་བྲལ་ཏ་ེརང་སགོ་བཅད་ཡོད་ཅེས་
དང་།
ད་ེབཞིན་བདོ་ཀི་སྐད་ཡིག་སུང་སྐོབ་ལས་
འགུལ་བ་བཀྲ་ཤིས་དབང་ཕུག་ལགས་དང་

བསོད་ནམས་དཔལ་ལནྡ་ལགས།	 ཁརོ་ཡུག་
སུང་སྐོབ་ལས་འགུལ་བ་ཨ་ཉག་སེང་སྒ་
ལགས་བཅས་ཀི་གནད་དནོ་སྐརོ་ཡང་གླངེ་
སླངོ་གནང་ཡོད་པ་མ་ཟད།	 བདོ་མིའ་ིསདྐ་
ཡིག་དང་རིག་གཞུང་སུང་སྐབོ་ལས་འགུལ་
བ་རྣམས་གླདོ་བཀྲལོ་གཏངོ་དགོས་པ་དང་།	
ད་ེབཞིན་བདོ་མིའི་ལས་འགུལ་བ་ད་ེདག་ལ་
མནར་གཅདོ་དང་།	 དྲག་གནནོ་མཚམས་
འཇགོ		ཁམིས་རྩདོ་པར་ག་ླགཡར་བཅུག་ས་ེ
དྲང་བདནེ་གི་ལམ་ནས་ཁིམས་བཤེར་བདེ་
འཇུག་དགསོ་པའི་གནནོ་ཤུགས་སྤདོ་རོགས་
ཅསེ་འབདོ་སྐལུ་གནང་འདགུ་པ་བཅས།	།	
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བདོ་མིའ་ིརང་དབང་སྒརེ་ལངས་གསུམ་བཅུའ་ིདསུ་དྲན་ཐངེས་	༦༡	སརྔ་རུྒྱན་ལརྟ་སུང་བརིྩ་ཞུ་རུྒྱའ་ི
གསར་འགདོ་གསལ་བསྒགས་སྤལེ་བ།

༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༠	 ཟླ་	 ༣	 ཚེས་	
༥	 ཉནི་གི་ཕདེ་ཡོལ་ཆུ་ཚོད་	 ༢།༣༠	 ཐགོ་
བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་ཕི་དྲལི་ལགྷ་པ་ཚེ་
རིང་དྲན་རྟནེ་ཚོགས་ཁང་ད་ུབདོ་མིའི་སིྒག་
འཛུགས་ཀི་མགིན་ཚབ་པ་དྲལི་བསྒགས་
དུྲང་ཆེ་ཨརྱ་ཚེ་དབང་རྒྱལ་པ་ོལགས་དང་
ཕི་འབྲལེ་དུྲང་ཆེ་ཀརྨ་ཆོས་དབིངས་ལགས།	
ད་ེབཞིན་ཕི་ནང་གི་གསར་འགོད་པ་བཅས་
ཚང་འཛོམས་ཐགོ་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་
ཀི་མགནི་ཚབ་པ་དྲལི་བསྒགས་དུྲང་ཆེ་ཨརྱ་
ཚེ་དབང་རྒྱལ་པ་ོལགས་ཀིས་གསར་འགོད་
གསལ་བསྒགས་ཤིག་སྤལེ་དནོ།	 ཉ་ེལམ་རྒྱ་
ནག་ཝུ་ཧན་གངོ་ཁེར་ནས་ཐོག་མར་འགོ་
བཙུགས་ཏ་ེའཛམ་གླིང་ས་ཕགོས་གང་སར་
ཏགོ་དབིབས་རིམས་ནད་ཁབ་བརྡལ་བུང་ས་ེ
མི་གངས་མང་པའོི་ཚེ་སགོ་ཤོར་ཡོད་པ་མ་
ཟད།	 མི་གངས་མང་པ་ོཞིག་ལ་ད་དངུ་ཡིན་
ནའང་མུ་མཐུད་དཀའ་ངལ་འཕད་བཞིན་
ཡོད་པར་བརྟནེ་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ནས་
ཐུགས་འཚབ་ཧ་ཅང་ཆེན་པ་ོབེད་བཞིན་

ཡོད།	 ལགྷ་པར་ཏགོ་དབིབས་རིམས་ནད་
ཕགོ་པ་རྣམས་གང་མགགོས་དྲག་སྐདེ་ཡོང་
བ་དང་།	 རིམས་ནད་ཞི་བར་འགུར་བའ་ིརེ་
བ་དང་སྨནོ་ལམ་ཞུ་བཞིན་ཡོད།
བདོ་རང་དབང་སྒརེ་ལངས་བས་ནས་མི་
ལོ་	༦༡	འཁརོ་བའ་ིགསུམ་བཅུའ་ིདསུ་དྲན་
བསླབེ་ལ་ཉ་ེབ་དང་།	 བདོ་ཀི་རྒྱལ་རབས་
ལོ་རུྒྱས་ནང་གསུམ་བཅུ་དསུ་དྲན་ནི་དསུ་
ཚིགས་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོཞིག་ཆགས་ཡོད་
སབས།	 འད་ིགར་བཞུགས་སརྒ་རྡ་སར་
མཚོན་ན་དསུ་དྲན་སརྔ་ལརྟ་སུང་བརིྩ་ཞུ་རུྒྱ་
ཡིན།	
བཙན་བལོ་བདོ་མིའི་གནས་སྡདོ་ས་གནས་
ཁག་ཏུའང་དསུ་དྲན་སུང་བརིྩ་ཞུ་ཐུབ་པ་
ཡིན་ན་ཡག་པ་ོཡོད།	 འནོ་ཀང་སབྐས་དརེ་
ཚང་མས་ཡིད་གཟབ་གནང་དགོས་པ་ཞིག་
ན།ི	 ས་གནས་ཀི་གནས་བབ་དང་ལམ་སནོ་
གཞིར་བཟུང་སུང་བརིྩ་ཞུ་དགསོ།	 འད་ིགར་
ཧི་མ་ཅཱལ་མངའ་སྡ་ེལ་མཚོན་ན་མངའ་སྡ་ེ
གཞུང་གིས་ལམ་སནོ་ཡོད་པ་ལརྟ་རྒྱལ་ཁབ་

སོ་སོ་དང་མངའ་སྡ་ེསོ་སོའི་གཞུང་ནས་ལམ་
སནོ་ཡོད་པ་ད་ེདག་གཞིར་བཟུང་ཁམིས་དང་
མཐུན་པའི་ཐགོ་ནས་དསུ་དྲན་སུང་བརིྩ་ཞུ་
དགསོ།	
གཞན་ཡང་དུས་དྲན་ནང་མཉམ་ཞུགས་
གནང་མཁན་ཡོངས་ནས་ནད་ཡམས་དརེ་
སྔནོ་འགགོ་བ་རུྒྱ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོབརིྩས་
ནས་ཡིད་གཟབ་གནང་རོགས།	
ཕགོས་མཚུངས་ཕི་ལོ་	༢༠༢༠	ཟླ་	༤	ཚེས་	
༢	 ནས་	 ༤	 བར་ཉནི་གངས་གསུམ་གི་
རིང་རྡ་སར་རྒྱལ་སིྤའི་བདོ་རིགས་སིྤ་མཐུན་
ཚོགས་པ་དང་ཚོགས་སྡ་ེཁག་གི་སྐུ་ཚབ་རྣམ་
པའ་ིཚོགས་འད་ུཆེས་ཐགོ་མ་འཚོགས་གཏན་
འཁལེ་ཡོད་ནའང་ཏགོ་དབིབས་རིམས་ནད་
དགུ་ཁབ་བརྡལ་ད་ུའག་ོབཞིན་པའ་ིརྐནེ་གིས་
མི་མང་གི་འཕདོ་བསནེ་གལ་ཆེར་བརིྩས་ཏ་ེ
བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ནས་ལ་ྔདང་ལ་ྔབཅུའ་ི
རྒྱལ་སིྤའི་བདོ་རིགས་སིྤ་མཐུན་ཚོགས་པ་
ཁག་གི་ཚོགས་ཆེན་ད་ེབཞིན་དསུ་ཡུན་ངསེ་
མེད་རིང་ཕར་འགངས་གནང་ཡོད།	

གཞན་ཡང་ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༠	 ཟླ་	 ༨	 ཚེས་	
༡༡	ནས་	༡༤	བར་རྡ་སར་ལ་ྔདང་ལ་ྔབཅུའ་ི
གཞོན་སྐེས་ཚོགས་འད་ུཐེངས་གསུམ་པ་
འཚོགས་རུྒྱའི་གསལ་བསྒགས་ཤིག་སྤལེ་

ཡོད་པ་ད་ེཉིད་ད་ལྟའི་ཆར་འགུར་བ་གང་
ཡང་ཕིན་མེད།	 ཚོགས་འདའུ་ིཐགོ་ཞུགས་
བླ་ོཡོད་རིགས་ནས་སྙན་ཞུ་ངེས་པར་དུ་
འབུལ་རོགས།	མ་འངོས་པར་དསུ་ཡུན་ཕར་
འགངས་དགསོ་པའི་གནས་སངས་ཆགས་པ་
ཡིན་ན།	 སབྐས་དརེ་གསལ་བསྒགས་བ་རུྒྱ་

ཡིན།	 ད་ལའྟ་ིཆར་འགུར་བ་གང་ཡང་མེད།	
མཐའ་དནོ།	 ཏགོ་དབིབས་རིམས་ནད་དགུ་
འདི་བཞིན་ད་ཆ་འཛམ་གླིང་ཡུལ་གུ་གང་
སར་ཁབ་བརྡལ་ཤུགས་ཆེ་འག་ོབཞིན་ཡོད་

སབས།	 བདོ་མི་ཡོངས་ནས་སྔནོ་འགགོ་གི་
ཐབས་ལམ་གང་ཡོད་ལག་བསར་གནང་ས་ེ
ཡིད་གཟབ་གནང་དགོས་རུྒྱ་ཧ་ཅང་གལ་
ཆེན་པ་ོརེད་ཅསེ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	ཞསེ་གསུངས།	།	
	

སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་བཀྲ་ཤིས་ཕུན་ཚོགས་ལགས་ཀིས་སྦལེ་ཇམ་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་དང་ཐུག་འཕད་གནང་བ།
༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༠	 ཟླ་	 ༣	 ཚེས་	
༦	 ཉནི་སྦལེ་ཇམ་སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་བཀྲ་

ཤིས་ཕུན་ཚོགས་ལགས་དང་ཡུ་རོབ་བདོ་

དནོ་ཞུ་གཏུག་ལས་བེད་རིག་འཛིན་ཆོས་
སྒནོ་ལགས་རྣམ་གཉསི་ཀིས་སྦལེ་ཇམ་གསོ་

ཚོགས་ཁང་དུ་གོས་ཚོགས་འཐུས་མི་སྐུ ་

ཞབས་སམ་མུལ་ཁ་ོག་ོལ་ཊི་	 Mr. Samuel 

Cogolati	 མཆོག་དང་ཐུག་འཕད་གནང་
ཡོད།
སབྐས་དརེ་སྦལེ་ཇམ་སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་བཀྲ་
ཤིས་ཕུན་ཚོགས་ལགས་ཀིས་གསོ་ཚོགས་
འཐུས་མི་སྐུ་ཞབས་སམ་མུལ་ཁོ་གོ་ལ་ཊི་
མཆོག་གིས་སྦལེ་ཇམ་གཞུང་ལ་སིྤ་ནརོ་
༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་
མ་འངོས་ཡང་སིད་ཀི་གནད་དནོ་དང་བདོ་
ནང་གི་ཆོས་དད་རང་དབང་སདླ་རྒྱབ་སྐརོ་
གནང་དགོས་པའི་འབདོ་སྐུལ་གནང་བར་
ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུས་ཡོད།	 སྐ་ུཞབས་སམ་མུལ་
ཁ་ོགོ་ལ་ཊི་མཆོག་གིས་ཀང་སྦལེ་ཇམ་གསོ་

ཚོགས་ཁང་ད་ུདགསོ་གལ་ནམ་བུང་ལ་བདོ་
དནོ་ཆེད་རྒྱབ་སྐརོ་དང་གླངེ་སླངོ་གནང་རུྒྱ་
ཡིན་པའ་ིཁས་ལེན་གནང་ཡོད།
གཞན་ཡང་སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་བཀྲ་ཤིས་ཕུན་
ཚོགས་ལགས་ཀིས་སྐ་ུཞབས་སམ་མུལ་ཁ་ོག་ོ
ལ་ཊི་མཆོག་ལ་འདི་ལོའི་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་
༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་འཁུངས་
སྐར་དསུ་ཆེན་ལ་མགནོ་འབདོ་གནང་ཡོད་
པ་མ་ཟད།	 བདོ་ནང་གི་འག་ོབ་མིའ་ིཐབོ་
ཐང་གི་གནས་སངས་དང་།	 བདོ་ནང་ཏགོ་
དབིབས་ནད་དགུ་ཁབ་བརྡལ་ད་ུའག་ོབཞིན་
པ།	 ལོ་ལའྔ་ིརིང་བསདུ་མར་བདོ་ན་ིའཛམ་
གླངི་ནང་ཆེས་རང་དབང་མེད་པའ་ིརྒྱལ་ཁབ་

ཨང་གཉིས་པ་ཡིན་པ་ཨ་རིའི་རྒྱལ་ས་ཝ་
ཤིན་ཊོན་ད་ུརྟནེ་གཞི་བས་པའ་ིགཞུང་འབྲལེ་
མ་ཡིན་པའི་ཚོགས་པ་རང་དབང་ཁང་པས་
ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༠	 ལོའ་ིསནྙ་ཐའོ་ིནང་བཀདོ་
ཡོད་པ།	 ད་ེབཞིན་བདོ་དནོ་སྦལེ་ཇམ་གསོ་
ཚོགས་ནང་གླངེ་སླངོ་གནང་དགསོ་པ་སོགས་
ཀི་སྐརོ་གསུངས་ཡོད།	 སྐ་ུཞབས་སམ་མུལ་
ཁོ་གོ་ལ་ཊི་མཆོག་གིས་མུ་མཐུད་བདོ་དནོ་
དང་འབྲལེ་བའི་གནད་དནོ་སྐརོ་གླངེ་སླངོ་
གནང་རུྒྱ་ཡིན་པའི་ཞལ་བཞེས་གནང་ཡོད་
པ་བཅས།	།

རིྩས་ལོ་	༢༠༢༠་་་༢༡	ལོའ་ིབདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་སྔནོ་རིྩས་ཚོད་དཔག་འཆར་རིྩས་ཚོགས་ཆུང་གི་ལས་དནོ་
དབུ་འཛུགས་གནང་བ།

༄༅།	 །བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་ལས་
ཁུངས་མ་ལག་ཁབ་ཁོངས་དང་བཅས་པའི་
ལོ་འཁོར་སྔནོ་རིྩས་འཆར་གཞིར་བདོ་མི་
མང་སིྤ་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཚོད་དཔག་
འཆར་རིྩས་ཚོགས་ཆུང་ཆེད་འཛུགས་ཐགོ་
ཞིབ་འཇུག་ནན་ཏན་གིས་གསོ་ཚོགས་སུ་
གུབ་དནོ་སནྙ་ཐ་ོའབུལ་ལམ་ཞུ་སལོ་ཡོད་པ་
ལརྟ།	 བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ལནྷ་ཚོགས་ཀི་
ཚོགས་འདའུ་ིའག་ོལུགས་དང་།	 ལས་དནོ་
བདེ་ཕགོས་ཀི་སིྒག་གཞི།	 དནོ་ཚན་རེ་དུྲག་
པ།	 ལོ་འཁརོ་སྔནོ་རིྩས་འཆར་འབུལ་དང་།	
སྔནོ་རིྩས་ཚོད་དཔག་འཆར་རིྩས་ཆོགས་
ཆུང་ཞསེ་པའ་ིནང་གསེས་	 ༡	 “བདོ་མིའ་ི
སིྒག་འཛུགས་ཀི་ལས་ཁུངས་མ་ལག་ཡོོངས་

རོགས་ཀི་སྔནོ་རིྩས་འཆར་ལོའི་ཡོང་འབབ་
དང་།	 འག་ོསོང་ཇི་ཡོད་ཟུར་འཇགོ་བཅས་
འཚེམས་ལུས་མེད་པའི་ལོ་འཁོར་སྔནོ་རིྩས་
འགོད་འབུལ་བུང་བ་གསོ་ཚོགས་སུ་བཀའ་
འཁལོ་གོ་བསྡུར་ཆེད་སྔནོ་རིྩས་ཚོད་དཔག་
འཆར་རིྩས་ཚོགས་ཆུང་ཞིག་ཚོགས་གཙོ་
སྦེལ་པ ོས་ཚོགས་མི་ཇི ་དགོས་དམིགས་
འཛུགས་ཀིས་བསྐ་ོགཞག་བ་དགསོ།	 དའེ་ི
དུས་ཡུན་ཚོགས་གཙོ་སྦེལ་པ ོས་གཏན་
འབབེས་ཇི་བས་ལརྟ་ཡིན།”	 ཞསེ་པའ་ི
དགངོས་དནོ་གཞིར་བཟུང་།	 དཔལ་ལནྡ་
ཚོགས་གཙོ་སྦེལ་པ་ོམཆོག་གིས་རིྩས་ལོ་	
༢༠༢༠་་་༢༡	 ལོའ་ིསྔནོ་རིྩས་ཚོད་དཔག་
འཆར་རིྩས་ཚོགས་ཆུང་གི་མི་འགོར་སིྤ་

འཐུས་མཁན་པ་ོའཇམ་དཔལ་བསན་འཛིན་
ལགས་དང་།	 སིྤ་འཐུས་བསན་འཛིན་འཇམ་
དབངས་ལགས།	 སིྤ་འཐུས་བླ་ོབཟང་ཆོས་
འབརོ་ལགས།	 སིྤ་འཐུས་ཀརྨ་དག་ེལེགས་
ལགས།	 སིྤ་འཐུས་དབྲ་རྩ་བསོད་ནམས་
ནརོ་བུ་ལགས་བཅས་བསྐ་ོའཛུགས་གནང་བ་
བཞིན།	 ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༠	 ཟླ་	 ༣	 ཚེས་	 ༢	
ཉནི་གི་ས་ྔདྲ་ོཆུ་ཚོད་	༩	ཐགོ་སིྤ་འཐུས་རྣམ་
པ་ལནྷ་འཛོམས་གནང་ས་ེཡིག་ཆ་རིྩས་ལེན་
གནང་དགསོ་ཁག་གནང་ཡོད།
ཉནི་རྒྱབ་ཆུ་ཚོད་	 ༢	 ཐགོ་ཚོགས་ཆུང་གི་
ཚོགས་གཙོ་དང་ཚོགས་དུྲང་བསྐ་ོགཞག་
གནང་རུྒྱ་གནང་བར།	ཚོགས་གཙོ་སིྤ་འཐུས་
མཁན་པ་ོའཇམ་དཔལ་བསན་འཛིན་ལགས་

དང་།	 ཚོགས་དུྲང་སིྤ་འཐུས་བླ་ོབཟང་ཆོས་
འབརོ་ལགས་བཅས་་སིྤ་མོས་ཐགོ་ཐུགས་
གཏན་འཁལེ་གནང་ཡོད་པ་དང་།	 ཆུ་ཚོད་	

༣	 ཐགོ་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་མི་རྣམས་
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཞོན་མཆོག་གི་སར་
ཆེད་བཅར་གིས་ལས་དནོ་དང་འབྲལེ་བའི་
ལམ་སནོ་ཁག་ཞུས་རསེ་དངསོ་སུ་ལས་དནོ་

དབུ་འཛུགས་གནང་ཡོད།
ད་ེཡང་ཚོགས་ཆུང་གི་གུབ་དནོ་སྙན་ཐ་ོཕི་
ལོ་	༢༠༢༠	ཟླ་	༣	ཚེས་	༡༣	ཉནི་གསོ་

ཚོགས་ཚོགས་དསུ་	 ༩	 གངོ་ད་ུཚོགས་དུྲང་
ལས་ཁུངས་སུ་འབུལ་གནང་ཐུབ་པ་དགོས་
རུྒྱ་ཡིན་པ་བཅས།	།
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Inbox འབརོ་སམྒ།
Incentive fee སྐལུ་དདོ།	
Incumbent ལས་ཐགོ	
Curfew ཐམེ་སངྤ་བཀའ་རྒྱ།
Hang over ཆང་ནད།	
Haptics རེག་ཚོར་དང་འབྲལེ་བའ་ིརིག་པ།		
guiding principle རྩ་འཛིན་ལམ་སནོ།
gynaecology མོ་ནད་རིག་པ།
Good news གཏམ་བཟང་།
Green Tea ཇ་ལངྗ་།
French Fries ཞགོ་ནར་བརསོ་མ།
Frying Pan ཚལ་སངླ་།

༸གངོ་ས་མཆོག་གི་མཛད་འཕནི་ཁག་དང་།	
	བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་གནས་ཚུལ་སོགས་
དྲ་རྒྱའ་ིཁ་བང་	www.bod.asia	ཐགོ་

གཟགིས་པར་འཚལ།

དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་མཆོག་གིས་ཨ་རིའ་ིསདི་འཛིན་མཆོག་ཐངེས་དང་པ་ོརྒྱ་གར་ནང་རྒྱལ་དནོ་འཚམས་གཟགིས་
ཕབེས་པར་དགའ་བསུ་ཞུས་གནང་བ།

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༢༠	ཟླ་	༢	ཚེས་	༢༤	
ཉནི་ཨ་རིའི་སིད་འཛིན་ཌོ་ནལ་ཌི་ཊི་རམ་
ཕ་ི	 Donald Trump	 མཆོག་རྒྱ་གར་ནང་
ཐངེས་དང་པ་ོརྒྱལ་དནོ་འཚམས་གཟིགས་
གནང་གི་ཡོད་པ་དང་བསནུ།	 བདོ་མིའ་ིསིྒག་
འཛུགས་ཀི་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐངོ་བླ་ོབཟང་
སེང་ེམཆོག་གིས་ཨ་རིའི་སིད་འཛིན་མཆོག་
གི་རྒྱལ་དནོ་འཚམས་གཟིགས་ལ་སྙངི་ཁོང་
རསུ་པའ་ིགཏངི་ནས་དགའ་བསུ་གནང་ཡོད།
ད་ེཡང་ཨ་རིའི་ཕ་ོབྲང་དཀར་པསོ་གསལ་
བསྒགས་སྤལེ་བ་ལརྟ་ན།	ཨ་རིའ་ིསདི་འཛིན་
ཌོ་ནལ་ཌི་ཊི་རམ་ཕི་མཆོག་དང་སྐུ་ཟླ་ལམྕ་
སྐ་ུམེ་ལ་ཱན་ིཡ་ཊི་རམ་ཕ་ི	 Melania Trump 

མཆོག་རྣམ་གཉསི་རྒྱ་གར་གི་རྒྱལ་ས་ལྡ་ིལི་
དང་གུ་ཇུ་རཱཏ་	 Gujurat	 མངའ་སྡའེ་ིགངོ་
ཁརེ་ཨེམ་ད་ྷབཐྷ་ Aahmedabad	 ནང་
ཉནི་གངས་གཉསི་རིང་རྒྱལ་དནོ་འཚམས་
གཟགིས་གནང་གི་ཡོད་པ་རེད།
བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་ལྡན་སིད་
སྐོང་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་གིས་བདོ་མིིའི་

སིྒག་འཛུགས་དང་བདོ་མི་ཡོངས་ཀི་ཚབ་
ཞུས་ཏ་ེཨ་རིའི་སིད་འཛིན་ཌོ་ནལ་ཌི་ཊི་
རམ་ཕ་ིམཆོག་དང་སྐུ་ཟླ་ལམྕ་སྐུ་མེ་ལཱ་ན་ིཡ་

ཊི་རམ་ཕི་མཆོག་རྣམ་གཉསི་ཀི་རྒྱལ་དནོ་
འཚམས་གཟིགས་ལ་དགའ་བསུ་ཞུས་པ་
དང་སྦགས།	 ཨ་རིའ་ིགཞུང་ནས་བདོ་དནོ་
དང་བདོ་མི་ཚོའི་སདླ་ཚད་མཐའོི་རྒྱབ་སྐརོ་
གནང་བར་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུས་པ་དང་།	 ལགྷ་
པར་ཨ་རིའི་གཞུང་གིས་བདོ་དནོ་བདནེ་

མཐའ་གསལ་བར་གཉསི་སནྨ་དབུ་མའ་ིལམ་
གི་སིད་བུས་དང་བདོ་ནང་གི་ཆོས་དད་རང་
དབང་ལ་རྒྱབ་སྐརོ་གནང་དང་གནང་བཞིན་

པར་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུས་ཡོད།
བདོ་ནང་གི་གནས་སངས་ཉིན་རེ་བཞིན་
ཇེ་སྡུག་ཏུ་འག་ོབཞིན་ཡོད་པ་ཨ་རི་གཞུང་
གིས་ངསོ་འཛིན་ད་ུཨ་རིའི་གསོ་ཚོགས་འགོ་
མའི་ནང་ཆབ་སིད་ཚོགས་པ་གཉསི་ཀི་གསོ་
ཚོགས་འཐུས་མི་རྣམ་པས་བདོ་ཀི་སིད་བུས་

དང་རྒྱབ་སྐོར་གི་ཁིམས་འཆར་ལ་ཚད་
མཐའོི་མང་མོས་ཀིས་རྒྱབ་སྐརོ་ཐབོ་པ་ནི་
བདོ་མི་རྣམས་ལ་མཚོན་ན་སེམས་ཤུགས་

འཕར་མ་བསྐདེ་ཡོད།
སླར་ཡང་ངས་ཨ་རིའི་སིད་འཛིན་མཆོག་
གིས་དབུས་ཨ་རིའི་གཞུང་ལ་ཐུགས་ར་ེཞུས་
པ་དང་སྦགས།	 སདི་འཛིན་མཆོག་གི་དབུ་
ཁིད་འགོ་ཨ་རིའི་གཞུང་ནས་མུ་མཐུད་བདོ་
ཀི་སདི་བུས་དང་རྒྱབ་སྐརོ་གི་ཁམིས་འཆར་

གསར་པ་ལག་བསར་གནང་བའི་རེ་སྐུལ་ཞུ་
རུྒྱ་ཡིན།
ཨ་རིའི་སིད་འཛིན་ཟུར་པ་སྐུ་ཞབས་ཇརོ་ཇི་
བྷུ ་ཤི་	George H.W. Bush	དམ་པ་ད་ེཉདི་
མཆོག་དང་།	 ཨ་རིའ་ིསདི་འཛིན་ཟུར་པ་
སྐ་ུཞབས་ཇརོ་ཇི་བྷུ ་ཤི་	 George W. Bush 

མཆོག	 ཨ་རིའ་ིསདི་འཛིན་ཟུར་པ་སྐ་ུཞབས་
བྷ་ིརག་ཨོ་བ་ྷམ་	Barack Obama	མཆོག་
བཅས་ནས་སིྤ ་ན ོར་༸གོང་ས་༸སྐབས་
མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་ལ་མཇལ་འཕད་ཞུས་
ཡོད།	
ཕི་རྒྱལ་ཡུལ་གུ་ཁག་གི་ནང་ནས་ཨ་རིའི་
ནང་བདོ་མིའི་མི་འབརོ་མང་ཤོས་ཆགས་
ཡོད།	 ཐངེས་འདའི་ིཨ་རིའ་ིསདི་འཛིན་
རྒྱལ་དནོ་འཚམས་གཟིགས་ཀིས་ཨ་རི་དང་
རྒྱ་གར་གཉིས་དབར་འཐབ་ཇུས་ཀི་ཕག་
སྦལེ་སྔར་ལས་ལྷག་དམ་ཟབ་ཡོང་བ་དང་།	
ལྷག་པར་ཨ་རི་དང་རྒྱ་གར་གི་མི་མང་གི་
འབྲལེ་ལམ་ཡར་ངའོི་ཟླ་ལརྟ་གངོ་ནས་གངོ་
ད་ུའཕལེ་བའ་ིརེ་བ་ཡོད།	ཅསེ་གསུངས།	།

ལྷ་ོཨ་མི་རི་ཀའ་ིསྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་གསར་རྙངི་དབར་རིྩས་སྤདོ་རིྩས་ལེན་གནང་བ།
༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༡༩	ཟླ་	༤	ཚེས་	༢༣	 ཉནི་དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་ནས་ལས་བདེ་ འདམེས་བསྐ་ོལྷན་ཁང་གི་དུྲང་ཆེ་འཇིགས་

མེད་ཚེ་རིང་ལགས་ལྷ་ོཨ་མི་རི་ཀའི་སྐུ་ཚབ་
དནོ་གཅོད་ད་ུབསྐ་ོགཞག་བསྩལ་དནོ་ལྟར།	
ཕི་ལོ་	༢༠༢༠	ཟླ་	༣	ཚེས་	༣	ཉནི་བང་ཨ་
རིའི་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་དངསོ་གུབ་ཚེ་རིང་
ལགས་ཀིས་སྤདོ་དཔང་གནང་ས་ེལྷ་ོཨ་མི་རི་
ཀའི་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་གསར་པ་འཇིགས་
མེད་ཚེ་རིང་ལགས་དང་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་
ཟུར་པ་ཚེ་དབང་ཕུན་ཚོགས་ལགས་བཅས་
ལྷན་འཛོམས་ཀིས་རིྩས་སྤོད་རིྩས་ལེན་གི་
མཛད་སྒ་ོསབས་བད་ེཞིག་ཚོགས་ཡོད།

ད་ེཡང་འཇིགས་མེད་ཚེ་རིང་ལགས་ན།ི	 ཕི་
ལོ་	༡༩༦༧	ཟླ་	༣	ཚེས་	༡	ཉནི་རྒྱ་གར་
བང་ཕགོས་ལ་དགྭས་སུ་སྐསེ་ཤིང་།	 ཕི་ལོ་	
༢༠༠༥	ཟླ་	༡	ཚེས་	༣༡	ནས་ཟུང་འབྲལེ་
དུྲང་ཆེའི་གནས་རིམ་ཐགོ་ཀམ་པུ་ཌར་ལས་
གཞི་ཁག་དང་ཕི་དྲལི་ལས་ཁུངས་ཀི་ཟུང་
དུྲང་ད་ུབསྐ་ོགཞག་གནང་།	
ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༢	 ཟླ་	 ༢	 ཚེས་	 ༤	 ནས་
དུྲང་འཕར་གནས་རིམ་ད་ུགནས་སརྤ་གནང་
ཡོད་པ་དང་།	ཕི་ལོ་	༢༠༡༦	ཟླ་	༨	ཚེས་	
༡	ནས་འསོ་བསྡའུ་ིདུྲང་འཕར་དང་ལས་བདེ་

འདམེས་བསྐ་ོལྷན་ཁང་གི་དུྲང་ཚབ་གཅིག་
ལྕགོས་སུ་བསྐ་ོགཞག་གནང་།	
ཕི་ལོ་	༢༠༡༧	ཟླ་	༥	ཚེས་	༡༧	ནས་ལས་
བདེ་འདམེས་ལྷན་གི་དུྲང་ཆེར་བསྐ་ོགཞག་
གནང་།	
ཕི་ལོ་	༢༠༡༩	ཟླ་	༢	ཚེས་	༡	ནས་ལས་
བདེ་འདམེས་བསྐ་ོལྷན་ཁང་གི་དུྲང་ཆེ་དང་
འསོ་བསྡུ་ལས་ཁང་གི་ལས་འགན་གཅིག་
ལྕགོས་གནང་ཡོད་པ་བཅས།	།

རྒྱལ་སིྤའ་ིབདོ་རིགས་སིྤ་མཐུན་ཚོགས་པ་ཁག་གི་ཚོགས་འད་ུཕར་
འགངས་གནང་བ།

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༢༠	ཟླ་	༤	ཚེས་	༢	
ནས་	༤	བར་ཉནི་གངས་གསུམ་གི་རིང་བདོ་
མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་དཔལ་འབརོ་ལས་ཁུངས་
ཀི་ཁབ་ཁོངས་སིྤ་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཐབེས་

རྩ་དང་ཕི་དྲལི་ལས་ཁུངས་ཀི་གོ་སིྒག་འགོ་

བཞུགས་སརྒ་རྡ་སར་རྒྱལ་སིྤའི་བདོ་རིགས་
སིྤ་མཐུན་ཚོགས་པ་དང་ཚོགས་སྡ་ེ Global 

summit of International Tibetan As-

sociations Organizations ཁག་གི་སྐ་ུཚབ་
རྣམ་པའི ་ཚོགས་འདུ་ཆེས་
ཐགོ་མ་འཚོགས་གཏན་འཁལེ་
ཡོད་ཀང་།	ཏགོ་དབིབས་ནད་
དགུ་ཁབ་བརྡལ་ད་ུའག་ོབཞིན་
པའི ་རྐེན ་ གིས ་ མི ་མང་ གི ་
འཕདོ་བསནེ་གལ་ཆེར་བརིྩས་
ཏེ་བ ོད་མིའི ་ སིྒག་འཛུགས་
ནས་ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའི ་རྒྱལ་

སིྤའི་བདོ་རིགས་སིྤ་མཐུན་ཚོགས་པ་ཁག་

གི་ཚོགས་ཆེན་ཕར་འགངས་གནང་བ་དང་
སྦགས་དཔལ་འབརོ་གི་མཐུན་འགུར་གནང་
མཁན་དང་ཚོགས་བཅར་བ་ཡོངས་ནས་རྒྱབ་
སྐརོ་དང་བསམ་ཤེས་གནང་བར་ཐུགས་ར་ེ
ཆེ་ཞུ།	ཞསེ་གསུངས།།	

	---				

			ཤེས་རིག་བརྡ་ཆད་གཏན་འབབེས།	-		
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གཟགིས་པར་འཚལ།

སིྤ་ཁབ་རྩམོ་སིྒག་པ།	 ངག་དབང་ཐགོས་མེད།
རྩམོ་སིྒག་པ།	 											ཡེ་ཤེས་ཀུན་གགས།
གསར་འགདོ་པ།		 སལྐ་བཟང་རྒྱ་མཚོ།
གསར་འགདོ་པ།		 སལྐ་བཟང་བད་ེསིྐད།
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TIBETAN FREEDOM

སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་ཝ་ེཏ་ིནམ་གི་བ་ླཆེན་ཞིག་དགངོས་པ་རགོས་པར་ཐུགས་གསོའ་ི
གསུང་འཕནི་སྩལ་བ།

༄༅།	 	 །བདོ་མིའ་ིབ་ླན་མེད་པའ་ིདབུ་
ཁིད་སིྤ ་ན ོར་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་
ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་ཝེ་ཏི་ནམ་གི་ནང་པའི་
ཆིག་སིྒལ་དགནོ་པའ་ི	 Unified Buddhist 

Church of Vietnam	 དབུ་ཁདི་ཐིག་ཁནོ་
ད་ོ	 Thich Quang Do	 མཆོག་དགུང་
ལོ་	 ༩༢	 ཐགོ་དགངོས་པ་རགོས་པའ་ིཡིད་
སྐ་ོབའོི་གནས་ཚུལ་ཐནོ་པར་མགོན་པ་ོགང་
ཉིད་མཆོག་གིས་ཆོས་གགོས་རྒན་པ་ཐིག་
ཁོན་ད་ོམཆོག་གིས་གཙོས་དམ་པ་ད་ེཉིད་
ཀི་རེས་འབྲང་པ་ཡོངས་ལ་ཐུགས་གསོའི་
གསུང་འཕནི་ཞིག་སྩལ་བའ་ིནང་འཁདོ་དནོ།	 ངསོ་རང་ཞིང་གཤེགས་དམ་པ་ད་ེཉདི་དང་ དངསོ་སུ་མཇལ་རུྒྱའ་ིག་ོསབྐས་མ་བུང་ཡང་།	

དམ་པ་ད་ེཉདི་སྐུ་འཚོ་བཞུགས་རིང་གཞན་
དོན ་ལྷུ ར ་ལེན་གིས་དམངས་ལ་ཞབས་
འདགེས་བསུྒབས་ཡོད་པ་ཤེས་ཀི་ཡོད།
དམ་པ་ད་ེཉདི་ཀིས་མི་ཚེ་དནོ་དང་ལྡན་པ་
ཞིག་བསྐལ་ཡོད་པས།	 ང་ཚོས་དམ་པ་ད་ེ
ཉདི་དྲན་པའི་སབྐས་དགའ་བ་བསྒམོ་དགོས་
པ་ཞིག་རེད།	ཅསེ་གསུང་འཕནི་བསྩལ།
བ་ླཆེན་ཐིག་ཁནོ་ད་ོམཆོག་ན།ི	ཕི་ལོ་	༡༩༢༨	
ཟླ་	༡༡	ཚེས་	༢༧	ཉནི་ཝི་ཏ་ིནམ་གི་བང་
ཕགོས་ཐའ་ིབྷནི་	 Thai	 Binh	 མངའ་སྡའེ་ི
ནང་འཁུངས།	
དམ་པ་ད་ེཉདི་ཀིས་ཝི་ཏི་ནམ་ནང་གི་ཆོས་

དད་རང་དབང་དང་།	 མང་གཙོ།	 འག་ོབ་
མིའི་ཐབོ་ཐང་སོགས་ཀི་སླད་ད་ུབླསོ་བཏང་
གིས་རླབས་ཆེན་གི་ཕག་ལས་གནང་མྱོང་
ཡོད་པ་མ་ཟད།	 ལོ་ང་ོ	 ༢༢	 ལགྷ་གི་རིང་
བཟང་བཙོན་འགོ་དཀའ་སྡགུ་གི་མེ་ཚེ་བསྐལ།	
ཕི་ལོ་	༢༠༢༠	ཟླ་	༢	ཚེས་	༢༢	ཉནི་ཝི་ཏ་ི
ནམ་གི་ཧ་ོཆི་མིན་གངོ་ཁརེ་	Ho Chi Minh 

City	ནང་དགུང་ལོ་	༩༢	ཐགོ་དགངོས་པ་
རགོས་ཡོད་པ་བཅས།	།	

བདོ་ནང་གཞི་རིམ་སླབོ་གྲྭ་ཁག་ཏུ་བདོ་ཡིག་སྦངོ་རུྒྱའ་ིག་ོསབྐས་ལ་ད་ོཕགོ་འག་ོབཞིན་པ།
༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༢༠	ཟླ་	༣	ཚེས་	༥	
ཉིན་ཨ་རིའི་ནང་རྟནེ་གཞི་བས་པའི་རྒྱལ་
སིྤའི་འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་རྟགོ་ཞིབ་ཚོགས་

པས་	 Human Rights Watch	 རྒྱ་ནག་
གཞུང་གིས་བདོ་ནང་སདྐ་གཉསི་སླབོ་གསོའི་
སིད་བུས་འགོ་བདོ་ཀི་སདྐ་ཡིག་བསབླ་གཞི་

ཉནེ་ཁའ་ིནང་ད་ུཡོད་བའ་ིསནྙ་ཐ་ོཤོག་གངས་	
༩༡	ཅན་ཞིག་བཏནོ་ཡོད།		
ད་ེཡང་རྒྱལ་སིྤའི་འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་རྟགོ་
ཞིབ་ཚོགས་པས་ཕི་ལོ་	༢༠༡༩	ཟླ་	༩	ནང་
གངོ་སྡ་ེཁག་	༦	གི་གཞི་རིམ་སླབོ་གྲྭའ་ིཕ་མ་
ཁག་གཅིག་ལ་བཅར་འདྲ་ིབས་ཡོད་པ་དང་།	
ཕ་མ་རྣམས་ཀིས་བདོ་ཁུལ་གི་གཞི་རིམ་སླབོ་
གྲྭ་ཁག་གི་སླབོ་ཁིད་ཀི་བསླབ་གཞི་རྒྱ་ཡིག་
ལ་བསུྒར་དགོས་པའི་གཞུང་འབྲལེ་གསལ་
བསྒགས་རིགས་གང་ཡང་འབརོ་མེད་ནའང་
ཕི་ལོ་	༢༠༡༩	ཟླ་	༣	ནས་བཟུང་ས་གནས་
ཀི་གཞི་རིམ་སླབོ་གྲྭ་ཁག་གི་ནང་རྒྱ་ཡིག་ཐགོ་
སླབོ་ཁདི་འག་ོབཙུགས་ཡོད་པ་བརདོ་འདགུ
བདོ་ཁུལ་གི་གཞི་རིམ་སླབོ་གྲྭ་དང་བུ་བཅལོ་
ཁང་ལ་རྒྱའི་སྐད་ཡིག་གཙོ་གཉརེ་བདེ་ཀི་

ཡོད་སྐརོ་ལ་སནྙ་ཐ་ོདའེ་ིནང་ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༦	
ལོར་ལྷ་ས་སླབོ་གསོ་ཁང་གིས་རྒྱལ་ས་ལྷ་
སའི་ཕི་རོལ་གི་གངོ་གསེབ་ཁག་ཚུད་པའི་
ལ་ྷསའི་མངའ་ཁངོས་རངོ་ཁག་མང་ཆེ་བའི་
གཞི་རིམ་སླབོ་གྲྭའི་ནང་ཨང་རིྩས་སླབོ་ཚན་
རྣམས་བསླབ་གཞི་རྒྱའི་སྐད་ཡིག་ཐགོ་ནས་
སླབོ་ཁིད་བདེ་བཞིན་ཡོད་པ་ཡོངས་གགས་
བས་ཡོད་པ་དང་།	 ད་ེན་ིབསབླ་གཞི་རྒྱའ་ི
སདྐ་ཡིག་ནང་བསུྒར་བའི་གནས་ཚུལ་ཤེས་
རྟགོས་བུང་བ་ཐངེས་དང་པ་ོད་ེཆགས་ཡོད།				
མགོ་ལོག་བདོ་རིགས་རང་སྐོང་ཁུལ་གི་
གཞི་རིམ་སླབོ་གྲྭ་ཁག་གི་ནང་ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༩	
ནས་	༢༠༢༠	ལོ་བར་གི་ལོ་འཁརོ་སླབོ་དསུ་
སུ་རྒྱའི་སདྐ་ཡིག་གཙོ་གཉརེ་གི་བསབླ་གཞི་
མགོ་འཛུགས་དགོས་པའི་སིད་བུས་ང་ོསྤདོ་

བས་ཟནི་ཡོད་པ་དང་།		ཕི་ལོ་	༢༠༡༧	ཟླ་	
༤	 པའ་ིནང་མཚོ་སྔནོ་ཞིང་ཆེན་མཚོ་ལྷ་ོབདོ་
རིགས་རང་སྐངོ་ཁུལ་དའུང་གཅིག་མཚུངས་
ཀི་ང་ོསྤདོ་བས་ཡོད་པ་མ་ཟད།	མཚོ་སྔནོ་གི་
བདོ་རིགས་ས་ཁུལ་གཞན་དའུང་གངོ་གསལ་
སདི་བུས་ད་ེལ་ྟབུ་མི་འགངས་བར་ང་ོསྤདོ་བ་
སདི་སྐརོ་སོགས་བཀདོ་འདགུ
སདྐ་གཉསི་སླབོ་གསོའི་སིད་བུས་འད་ིབཞིན་
ཕི་ལོ་	༢༠༡༠	ལོ་ནས་བཟུང་རྒྱ་ནག་གཞུང་
གིས་གངས་ཉུང་མི་རིགས་ཀི་ས་ཁུལ་ཡོངས་
ལ་ངོ་སྤོད་ལག་བསར་བས་ཡོད་པ་དང་།	
རིམ་པས་བདོ་རང་སྐངོ་ལྗངོས་ཟརེ་བའི་ས་
ཁུལ་ཁག་གི་བདོ་མིའི་གཞི་རིམ་བདོ་ཡིག་
སླབོ་གྲྭ་ཁག་གི་ནང་རྒྱ་ཡིག་གི་ལམ་ནས་སླབོ་
ཁདི་འག་ོབཙུགས་འདགུ	།

བདོ་ན་ིལོ་ལ་ྔབསདུ་མར་འཛམ་གླངི་ནང་ཆེས་རང་དབང་ཞན་པའ་ིརྒྱལ་ཁབ་
ཨང་གཉསི་པར་བཀདོ་འདགུ

༄༅།	 །ལོ་ལའྔ་ིརིང་བསདུ་མར་བདོ་ན་ི
འཛམ་གླིང་ནང་ཆེས་རང་དབང་ཞན་པའི་
རྒྱལ་ཁབ་ཨང་གཉསི་པ་ཡིན་པ་ཨ་རིའ་ིརྒྱལ་
ས་ཝ་ཤིན་ཊོན་ད་ུརྟནེ་གཞི་བས་པའི་གཞུང་
འབྲལེ་མ་ཡིན་པའི་ཚོགས་པ་རང་དབང་
ཁང་པས་ཕི་ལོ་	༢༠༢༠	ལོའ་ིསནྙ་ཐའོ་ིནང་
བཀདོ་འདགུ
ད་ེཡང་ཕི་ལོ་	༢༠༢༠	ཟླ་	༣	ཚེས་	༤	ཉནི་
རང་དབང་ཁང་པས་ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༠	 ལོའ་ི
སནྙ་ཐའོ་ིནང་འཛམ་གླངི་གི་རྒྱལ་ཁབ་	༢༡༠	
དང་མངའ་ཁུལ་ཁག་ལ་ཞིབ་འཇུག་གནང་
བའ་ིཁདོ་ནས་རྒྱལ་ཁབ་	 ༨༣	 དང་མངའ་
ཁུལ་	༡	བཅས་རང་དབང་ཡོད་པའ་ིཁངོས་
སུ་བཀདོ་འདགུ་པ་དང་།	 རྒྱལ་ཁབ་	 ༦༣	
དང་མངའ་ཁུལ་	 ༤	 ཅུང་ཟད་རང་དབང་།	
རྒྱལ་ཁབ་	 ༤༩	 དང་མངའ་ཁུལ་	 ༡༠	 ལ་
རང་དབང་མེད་པ་བཀདོ་འདགུ	 རང་དབང་
ཁང་པའ་ིསནྙ་ཐའོ་ིནང་བཀདོ་པ་ལརྟ་ན།	 སི་

རི་ཡ་	 Syria	 ན་ིའཛམ་གླངི་ནང་ཆེས་རང་
དབང་མེད་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ཨང་དང་པ་ོདང་།	
གཉསི་པ་བདོ།	 གསུམ་པ་ཐུར་ཀི་མེ་ན་ིསི་

ཐན།	 Turkmenistan	 བཞི་པ་ལྷ་ོསུ་དན།	
South Sudan	 ལ་ྔཔ་བང་ཀ་ོརི་ཡ་ North 

Korea	བཅས་ཡིན་ཞིང་།	རང་དབང་ཁང་
པས་འཛམ་གླངི་ནང་འག་ོབ་མིའ་ིརང་དབང་

གི་ཐགོ་དམ་བསྒགས་ཤུགས་ཆེ་ཤོས་བདེ་
མཁན་རྒྱལ་ཁབ་	 ༡༥	 མིང་གཞུང་བཀདོ་
པའ་ིཁངོས་ནས་རྒྱ་ནག་དའེ་ིཁདོ་ནས་གཅིག་

ཆགས་ཡོད་པ་མ་ཟད།	 གངས་ཉུང་མི་
རིགས་གཙང་བཟ་ོབདེ་མཁན་གི་རྒྱལ་ཁབ་	
༡༡	ཡོད་པའ་ིཁདོ་ནས་གཅིག་རེད་ཅསེ་མིང་
འདགོས་གནང་ཡོད་པ་རེད།

རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ད་ེསྔནོ་བདོ་མི་དང་རྒྱ་
རིགས་ཆོས་འཁརོ་སྒམོ་སུྒབ་ཉམས་ལེན་པ་	
Falung Gong	 ཚོའ་ིཐགོ་དྲག་གནནོ་ཚད་

ལས་བརྒལ་བ་བས་ཡོད་པ་བཞིན་ད་ལ་ྟཤར་
ཏུར་ཀི་སི་ཐན་ནང་རིག་གཞུང་རྩ་གཏརོ་གི་
ལས་འགུལ་སྤལེ་བཞིན་ཡོད་པ་དཔ་ེམཚོན་
བཀདོ་འདགུ་པ་བཅས།	།	


