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སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་དངེ་དསུ་ཤེས་ཡོན་ལམ་ལུགས་ནང་ཆོས་
ལུགས་དང་མ་འབལེ་བའ་ིབཟང་སྤདོ་དགསོ་མཁ་ོཆེ་ཚུལ་སྐརོ་བཀའ་སླབོ་སྩལ་བ།

༄༅།	 །བདོ་མིའ་ིབ་ླན་མེད་པའ་ིདབུ་འཁདི་
སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་ལ་རྒྱ་གར་གི་རྒྱལ་ས་ལྡ་ིལིར་རནེ་གཞི་
བས་པའ་ིསྤལེ་མའ་ིསེམས་ Mind Mingle 

ཞསེ་པའ་ིལས་འཆར་ཚོགས་པས་ཇི་ལརྟ་སྔནོ་
ནས་གསོལ་འདབེས་ཞུས་པ་བཞིན་བཀའ་
བཞསེ་བཟང་པ་ོསྨནི་སྩལ་ཐབོ་ས།ེ	 ཕི་ལོ་	
༢༠༢༠	 ཟླ་	 ༨	 ཚེས་	 ༢༥	 ཉནི་རྒྱ་གར་
ནང་གི་ས་ྔད་ོཆུ་ཚོད་	 ༩	 ནས་	 ༡༠	 བར་
མགནོ་པ་ོགང་ཉདི་མཆོག་གིས་བཞུགས་སརྒ་
༸རྒྱལ་བའི་ཕ་ོབང་ནས་ད་རྒྱ་བརུྒྱད་བཀའ་
སླབོ་སྩལ་དནོ།	 ཚང་མར་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་རུྒྱ་
ཡིན།	ངསོ་ཀིས་ད་ོཁུར་གཙོ་བ་ོན་ིའཛམ་གླངི་
འདི་བད་ེསིྐད་ལྡན་པ་ཞིག་བསུྐན་རུྒྱ་ད་ེཡིན།	
མི་སྒརེ་སོ་སོ་བད་ེསིྐད་ལནྡ་པ་ཞིག་ཡོང་བར་
ཤེས་ཡོན་གཅིག་པུས་བཟ་ོཐུབ་མིན་ཁག་ཐགེ་
བདེ་ཁག་པ་ོརེད།	ང་ཚོས་ད་ལ་ྟམཐངོ་བཞིན་
པ་རེད།	 རིག་པ་རནོ་པ་ོདང་ཤེས་ཡོན་གི་ཆུ་
ཚད་ཧ་ཅང་མཐནོ་པ་ོཡོད་ནའང་སེམས་པ་མ་
སིྐད་མཁན་མང་པ་ོཡོད།	ངསོ་ཀིས་ནམ་རུྒྱན་
དངེ་དསུ་ཤེས་ཡོན་ལམ་ལུགས་ན་ིཕི་དངསོ་
པའོི་ཡར་རྒྱས་ཁ་ོནར་དམིགས་པ་ཞིག་ཡིན་
པ་རདོ་ཀི་ཡོད།
མི་བད་ེསིྐད་ལྡན་པ་ཞིག་ཡོང་བར་རྒྱ་གར་
གནའ་བོའི ་ རིག ་གཞུང་འཚེ ་བ ་མེད ་པ ་
དང་བམས་བརྩེ་ཟརེ་བ་ད་ེདགོས་ཀི་འདགུ	
བམས་བརྩ་ེཡོད་ན་སོ་སོའི་བརུྒྱད་ལ་ཞི་བད་ེ
དང་སབོས་ཤུགས་ཡོང་གི་རེད།	 ད་ེལ་བརནེ་
ནས་སེམས་ལ་དངངས་སྐག་དང་སེམས་ཁལ་
ཉུང་བ་ཡོང་གི་རེད།	 འཚེ་བ་མེད་པ་ཟརེ་བ་

ནི་ལུས་ངག་གི་སྒ་ོནས་གཞན་ལ་འཚེ་བའི་
སྤདོ་པ་སྤངོ་བར་ག་ོདགསོ།	 འཚེ་བ་མེད་པ་
ཟརེ་བ་མཐར་ཐུག་ན་བམས་བརྩ་ེརེད།
ལོ་ང་ོསུམ་སངོ་ཙམ་གི་གངོ་ནས་རྒྱ་གར་ནང་

ཞི་གནས་དང་ལྷག་མཐོང་ཞེས་བླ་ོཇི་ལྟར་
སྦངོ་དགསོ་པའ་ིལ་ྟགུབ་དར་ཡོད།	 ངསོ་ཀིས་
དསུ་རག་ཏུ་དངེ་དསུ་ཤེས་ཡོན་ལམ་ལུགས་
ནི་ནབུ་ཕགོས་ནས་དར་བ་རེད་ཅེས་རདོ་ཀི་
ཡོད།	 དངེ་དསུ་ཤེས་ཡོན་ལམ་ལུགས་ནང་
ཉནོ་མོངས་པའི་བླ་ོཇི་ལརྟ་འདལུ་ཐབས་སྐརོ་
མེད།	 ཤེས་ཡོན་ཚད་མཐནོ་པ་ོཡོད་མཁན་
ཚོས་སོ་སོའི་ཀདླ་པ་དང་ཤེས་ཡོན་ལ་བརནེ་
ནས་རལུ་ཕྲན་མཚོན་ཆ་མཚོན་པའ་ིག་ོམཚོན་
རིགས་བཟ་ོབཞིན་ཡོད།	 ད་ེན་ིབཟང་སྤདོ་
དང་འཚེ་བ་མེད་པ་དང་བམས་བརྩ་ེབཅས་མ་
འདངས་པའ་ིསྐནོ་རེད།
ང་ཚོར་སེམས་ཅན་གཞན་ལས་ཁྱད་དུ་
འཕགས་པའི་ཀླད་པ་དང་རམ་དཔོད་ཡོད།	
འནོ་ཀང་རམ་དཔདོ་དསེ་སེམས་ལ་ཞི་བད་ེ
བསུྐན་རུྒྱའ་ིཚབ་ལ་སེམས་ཁལ་དང་དངངས་

སྐག་བཟ་ོབཞིན་ཡོད།	 རུྒྱ་མཚན་ན་ིཁངོ་ཁ་ོ
དང་།	 ཆགས་སངྡ་།	 དངངས་སྐག་བཅས་
ཀིས་དབང་སུྒར་བདེ་ཀི་ཡོད།	ངསོ་ཀིས་ནམ་
རུྒྱན་ལུས་པའོི་འཕྲདོ་བསནེ་གལ་ཆེན་པ་ོཡིན་

པའ་ིསྐརོ་རདོ་ཀི་ཡོད་པ་ལརྟ་སེམས་ཀི་འཕྲདོ་
བསནེ་དགོས་གལ་ཆེ་བའི་སྐརོ་ཡང་རདོ་ཀི་
ཡོད།	 འག་ོབ་མིའ་ིསེམས་ཀི་ཞི་བད་ེགངོ་
མཐརོ་གཏང་བར་རྒྱ་གར་བ་རམས་ཀིས་སརྔ་
ལས་ལགྷ་ཐུགས་ཁུར་ཆེ་བཞསེ་གནང་དགསོ།	
རྒྱ་གར་གིས་གནའ་དངེ་ཤེས་ཡོན་ཟུང་འབལེ་
ལམ་ལུགས་ཤིག་སྤལེ་ཐབས་གནང་དགསོ།
རྒྱ་གར་གི་མེས་པ་ོདམ་པ་བདག་ཉདི་ཆེན་པ་ོ
གཱན་དྷ་ིམཆོག་གིས་འཚེ་མེད་ཞི་བའི་ལ་ྟགུབ་
ཉམས་ལེན་གནང་བ་དང་།	 རིམ་པས་འཛམ་
གླིང་ནང་གན་ངའིི་རསེ་འབང་མང་ད་ུཕིན་
ཡོད།	 	 མི་རིགས་དཀར་ནག་དབ་ེའབདེ་
ཀི་སདི་བུས་ལ་གདངོ་ལེན་གནང་མཁན་དང་
ལྷ་ོཨ་ཕི་རི་ཀའི་དབུ་འཁིད་ནལེ་སོན་མན་
ཌ་ེལ་	 Nelson Mandela	 མཆོག་དང་ཨ་
རིའ་ིམི་རིགས་ནག་པའོ་ིསིྤ་དམངས་ཐབོ་ཐང་

རྩདོ་ལེན་པ་སྐུ་ཞབས་མར་ཊིན་ལུ་ཐར་ཀིངྒ་	
Martin Luther King Jr	 མཆོག་སོགས་
ནས་གན་ངའི་ིའཚེ་མེད་ཞི་བའ་ིལ་ྟགུབ་ཉམས་
ལེན་གནང་ཡོད།	 	 མར་ཊིན་ལུ་ཐར་ཀིངྒ་
མཆོག་གི་སྐུ་ཟླས་ཐངེས་ཤིག་ངསོ་རང་ལ་སྐུ་
ཞབས་མར་ཊིན་ལུ་ཐར་ཀིངྒ་མཆོག་གན་ངའི་ི
འཚེ་མེད་ཞི་བའི་ལ་ྟགུབ་ལ་ཧ་ཅང་ཡིད་སྨནོ་
བདེ་མཁན་ཞིག་ཡིན་པ་མ་ཟད།	 ཐ་ན་ཁངོ་
གིས་གན་ང་ིནང་བཞིན་གནོ་ཆས་གནོ་གནང་
གི་རེད།	 ཅསེ་བཤད་མངོ་ཡོད།	 ད་ལ་ྟདསུ་
རབས་ཉ་ིཤུ་རྩ་གཅིག་པ་རེད།	 རྒྱ་གར་བ་
ཚོས་དངེ་རབས་ཤེས་ཡོན་ལམ་ལུགས་ནང་
རྒྱ་གར་གི་གནའ་བའོི་རིག་གཞུང་འཚེ་མེད་
ཞི་བའ་ིལ་ྟགུབ་དང་བམས་བརྩ་ེཟུང་ད་ུའབལེ་
བའ་ིཤེས་ཡོན་ལམ་ལུགས་གངོ་མཐརོ་གཏངོ་
དགསོ།	ཞསེ་དང་།
གཞན་ཡང་མགནོ་པ་ོགང་ཉདི་མཆོག་གིས་མུ་
མཐུད་བཀའ་སླབོ་སྩལ་དནོ།	བདོ་བརུྒྱད་ནང་
བསན་ལ་སླབོ་གཉརེ་བདེ་དགསོ་ན་བདོ་ཡིག་
ཡག་ཤོས་རེད།	 དརེ་བརནེ་བདོ་ཡིག་ཉར་
ཚགས་བདེ་འསོ་པ་ཞིག་རེད།	 ང་ཚོ་རྒྱ་གར་
ནང་བཙན་བལོ་ད་ུའབརོ་རསེ་ངསོ་ཀིས་ཇཝ་ཱ
ཧར་ལལ་ན་ེར་ུ Jawaharlal Nehru	མཆོག་
ལ་བདོ་མིའི་ཆེད་ད་ུསླབོ་གྲྭ་ཟུར་ད་ུའཛུགས་
དགསོ་པའ་ིསྐརོ་ཞུས་པ་ཡིན།	 སབྐས་དརེ་
ཇཝཱ་ཧར་ལལ་ན་ེརུ་མཆོག་གིས་རྒྱབ་སྐརོ་
ཆ་ཚང་གནང་བུང་།	 ང་ཚོས་བདོ་མིའ་ིསླབོ་
གྲྭ་ཟུར་ད་ུབཙུགས་པ་ཡིན།	 ཞསེ་སོགས་ཀི་
བཀའ་སླབོ་སྩལ།།	

བདོ་རྒྱ་གསོ་མོལ་སརླ་གསོ་ཡོང་བའ་ིགསོ་འཆར་ལ་ཁ་ེན་ཌའ་ིགསོ་ཚོགས་འགོ་མའ་ིཁ་ེན་ཌ་དང་
རྒྱ་ནག་དམིགས་བསལ་འབལེ་ལམ་ལས་དནོ་ཚོགས་ཆུང་གིས་སིྤ་མོས་རྒྱབ་སྐརོ་གནང་བ།

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༢༠	ཟླ་	༨	ཚེས་	༡༧	
ཉནི་ཁ་ེན་ཌའི་གསོ་ཚོགས་འགོ་མའི་ཁ་ེན་ཌ་
དང་རྒྱ་ནག་དམིགས་བསལ་འབལེ་ལམ་ལས་
དནོ་ཚོགས་ཆུང་གིས་བདོ་མིའ་ིབ་ླན་མེད་པའ་ི
དབུ་ཁིད་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་
ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་དབུས་བདོ་མིའི་སིྒག་
འཛུགས་ཀི་སྐུ་ཚབ་དང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་སྐུ་
ཚབ་དབར་བདོ་རྒྱ་གསོ་མོལ་སརླ་གསོ་ཡོང་
བའི་གསོ་འཆར་ལ་སིྤ་མོས་ཐགོ་རྒྱབ་སྐརོ་

གནང་འདགུ
ད་ེཡང་ཕི་ལོ་	༢༠༢༠	ཟླ་	༨	ཚེས་	༦	ཉནི་
བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་ལྡན་སིད་
སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེངྒ་ེམཆོག་གིས་བདནེ་དཔང་
གནང་བའི་སྐབས་ཁེ་ན་ཌའི་གོས་ཚོགས་
འཐུས་མི་སྐུ ་ཞབས་གྷར་ན ེ་ཊི ་འཇི་ནི་སི ་	
Garnett Genuis	 མཆོག་གིས་གསོ་འཆར་
ད་ེང་ོསྤདོ་གནང་ཡོད།	 སིྤར་གསོ་འཆར་ད་ེ
བཞིན་ད་ེསྔ་ཁེ་ན་ཌ་དང་རྒྱ་ནག་དམིགས་

བསལ་འབལེ་ལམ་ལས་དནོ་ཚོགས་ཆུང་གིས་
ཕར་འགངས་གནང་ཡོད་ནའང་།	 བང་ཨ་
རིའ་ིསྐ་ུཚབ་དནོ་ཁང་དང་།	 ཁ་ེན་ཌའ་ིབདོ་
དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པ།	 བདོ་རིགས་སིྤ་
མཐུན་ཚོགས་པ་སོགས་ཀིས་ཁ་ེན་ཌའི་ཆབ་
སིད་ཚོགས་པ་ཡོངས་ལ་གསོ་འཆར་དརེ་
རྒྱབ་སྐརོ་གནང་དགསོ་པའ་ིཞུ་གཏུག་གི་ལས་
འགུལ་རྒྱ་ཆེ་སྤལེ་བར་བརནེ་ནས་བུང་བ་ཞིག་
ཡིན་ཞིང་།	 ཁ་ེན་ཌའ་ིགསོ་ཚོགས་འགོ་མའ་ི

ཁེ་ན་ཌ་དང་རྒྱ་ནག་དམིགས་བསལ་འབལེ་
ལམ་ལས་དནོ་ཚོགས་ཆུང་གིས་སིྤ་མོས་ཐགོ་
གསོ་འཆར་གཏན་འབབེས་གནང་བ་ད་ེབཞིན་
འབུང་འགུར་ཕི་ཟླ་	 ༩	 ནང་ཁ་ེན་ཌའ་ིགསོ་
ཚོགས་འགོ་མའི་ནང་ང་ོསྤདོ་གནང་གཏན་
འཁལེ་འདགུ་པ་བཅས།	།

བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་འཕྲདོ་བསནེ་ལས་ཁུངས་
ནས་ཅ་མུན་ཌ་འགོག་དབེ་ཟུར་འཇོག་ཁང་ད་ུ
ཡོད་པའི་ཡུལ་མི་རམས་ལ་བཅུད་ལྡན་གི་ཟས་

རིགས་བག་ོའགམེས་གནང་བ།
༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༠	 ཟླ་	 ༨	 ཚེས་	 ༡༩	
རེས་གཟའ་ལྷག་པ་ཉནི་བཞུགས་སྒར་ར་སའི་ཉ་ེ
འདབས་	 Daad,Chamunda	 ཞསེ་པའ་ི
ས་གནས་སུ་ཧི་མ་ཅཱལ་མངའ་སྡའེི་ཀངྒ་ར་རོང་
གི་འགོག་དབ་ེཟུར་འཇགོ་ཁང་ད་ུཏགོ་དབིབས་
གཉན་རིམས་སྨན་བཅོས་གནང་བཞིན་པའི་རྒྱ་
གར་ཡུལ་མི་	 ༦༠	ཙམ་ལ་ལུས་ཟུངས་གསོ་སདླ་
བཅུད་ལྡན་གི་ཟས་རིགས་བགོ་འགམེས་གནང་
ཡོད།
ད་ེཡང་ཀངྒ་ར་རངོ་དཔནོ་དང་རངོ་དཔནོ་གཞནོ་
པ་རམ་གཉསི་ཀིས་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ནས་
ཀངྒ་ར་རོང་གི་འགོག་དབེ་ཟུར་འཇོག་ཁང་ད་ུ
ཡོད་པ་རམས་ལ་ལུས་ཟུངས་གསོ་བའི་ཟས་
རིགས་མཐུན་འགུར་གནང་ཐུབ་ཚེ་ཕན་ཐགོས་
ཆེན་པ་ོཡོང་ས་རེད་ཅསེ་རེ་འདནུ་གནང་བ་ལརྟ།	
བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་འཕྲདོ་བསནེ་བཀའ་
བླནོ་ཆོས་སྐངོ་དབང་ཕུག་མཆོག་དང་།	 དུང་ཆེ་
དཔལ་ལནྡ་དནོ་གུབ་ལགས།	 ར་ས་ས་གནས་འག་ོ
འཛིན།	 འཕྲདོ་བསནེ་ལས་ཁུངས་ཀི་འབལེ་ཡོད་
ལས་བདེ་བསན་འཛིན་ཀུན་བཟང་ལགས་སོགས་
ས་གནས་སུ་དངསོ་སུ་ཕབེས་ཏ་ེལུས་ཟུངས་གསོ་
བའ་ིཟས་རིགས་བག་ོའགམེས་གནང་ཡོད།
སྐབས་དརེ་རོང་གི་འགོག་དབ་ེཟུར་འཇགོ་ཁང་
ད་ུཡོད་པའ་ིསནྨ་པ་དང་།	 སནྨ་པའ་ིལས་རོགས།	
ད་ེབཞིན་རོང་དཔནོ་གི་སྐུ་ཚབ་བཅས་ནས་བདོ་
མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་སྐུ་ཚབ་རམས་འགོག་དབ་ེ
ཟུར་འཇགོ་ཁང་ད་ུཆེད་ཕབེས་གནང་བར་ཕབེས་
བསུའི་ས་ེལེན་དང་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུས་ཡོད་པ་
བཅས།	།

སུད་སིའི་ཕི་སིད་ལནྷ་ཁང་ལ་བདོ་ནང་གི་འག་ོབ་
མིའ་ིཐབོ་ཐང་གི་གནད་དནོ་སྐརོ་ཤོག་གངས་

སུམ་ཅུ་ཅན་གི་སནྙ་ཐ་ོཕུལ་བ།

༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༠	 ཟླ་	 ༨	 ཚེས་	 ༡༤	
ཉནི་སུད་སིའི་ཕི་སིད་ལནྷ་ཁང་ནས་ས་གནས་སིྤ་
དམངས་ཚོགས་པའི་ཚོགས་འདརུ་མགནོ་འབདོ་
གནང་བ་ལརྟ།	སུད་སི་དང་ལེག་ཊེན་སི་ཊེན་བདོ་
རིགས་སིྤ་མཐུན་ཚོགས་པའི་ཚོགས་གཞོན་ཕུན་
ཚོགས་ལགས་དང་སུད་བདོ་མཛའ་འབལེ་ཚོགས་
པའ་ིཚོགས་གཙོ་ཐ་ོམ་སི་	Thomas Büchli 
ལགས་མཉམ་ཞུགས་གནང་ཡོད།
ད་ེཡང་སུད་སི་དང་ལེག་ཊེན་སི་ཊེན་བདོ་རིགས་
སིྤ་མཐུན་ཚོགས་པའི་ཚོགས་གཞོན་ཕུན་ཚོགས་
ལགས་དང་སུད་བདོ་མཛའ་འབལེ་ཚོགས་པའི་
ཚོགས་གཙོ་ཐ་ོམ་སི་ལགས་རམ་གཉསི་ཀིས་སུད་
སིའི་ཕི་སིད་ལནྷ་ཁང་གི་སྐུ་ཚབ་དང་གཞུང་ཚབ་
ར་ཕལེ་ན་ག་ེལི་	 Rafael Nägeli	 མཆོག་
ལ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་རྒྱལ་སིྤའི་རིང་ཐང་རིྩས་
མེད་རགོ་རོལ་བཏང་བ་དང་།	 འབུང་འགུར་
གི་སླབོ་གསོ་	 China’s Violations of 
Universal Values: Lessons for 
the Future ཞསེ་པའ་ིཤོག་གངས་སུམ་ཅུ་
ཅན་གི་སནྙ་ཐ་ོཞིག་ཕུལ་ཡོད་པ་དང་།	 སནྙ་ཐ་ོ
དའེ་ིནང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་དང་།	ཤར་ཐུར་
ཀི་སི་ཐན།	 ཧངོ་ཀངོ་སོགས་ཀི་ནང་འག་ོབ་མིའ་ི
ཐབོ་ཐང་རིྩས་མེད་རགོ་རོལ་ད་ུབཏང་དང་གཏངོ་
བཞིན་པ་འཁདོ་ཡོད་པ་མ་ཟད།	 སུད་སི་དང་རྒྱ་
ནག་དབར་གི་འག་ོབ་མིའ་ིཐབོ་ཐང་གི་གནད་དནོ་
སོགས་ཀི་སྐརོ་ཡང་འཁདོ་ཡོད་པ་བཅས།	།
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རྒྱལ་གཅསེ་ཆབ་སདི་བཙོན་ཟུར་དག་ེབཤེས་བམས་པ་རྒྱ་མཚོ་ལགས་ཉནི་གངས་	༢༨	རིང་ཐུགས་དམ་བཞུགས་པ།
༄༅།	 །ཐ་ེཝན་དནོ་ཁང་གི་ཆོས་དག་ེཟུར་
པ་དགེ་བཤེས་བམས་པ་རྒྱ་མཚོ་ལགས་ཕི་
ཟླ་	༧	ཚེས་	༡༤	ཉནི་ཐ་ེཝན་ནང་དགངོས་
པ་རགོས་ནས་ཉནི་གངས་	༢༨	རིང་ཐུགས་
དམ་ལ་བཞུགས་པའི་ང་ོམཚར་བའི་གནས་
ཚུལ་བུང་ཡོད།
ད་ེཡང་ཕི་ཚེས་	༡༤	ཉནི་དགངོས་པ་རགོས་
འཕྲལ་སྐུ་ཕུང་བཞུགས་འབུལ་ཞུ་ཡུལ་ད་ུ
སྐལེ་རསེ།	 དག་ེབཤེས་བམས་པ་རྒྱ་མཚོ་
དམ་པ་ད་ེདང་ཐུགས་ཉ་ེབའི་སེར་བསེ་དག་ེ
བཤེས་ནརོ་བུ་ལགས་ཉནི་དང་པ་ོདང་གཉསི་
པར་སྨནོ་ལམ་འདནོ་པར་ཕབེས་སྐབས་སྐུ་
ཕུང་གི་མདགོ་དང་ད་ིམ་གང་ཡང་མེད་པ་
སོགས་ཐུགས་དམ་བཞུགས་ཡོད་པའི་རམ་
པ་འདགུ་གསུངས་པ་དང་།	 ཉནི་གསུམ་
པར་ཐ་ེཝན་རྒྱལ་སིྤའ་ིབདོ་བརུྒྱད་ནང་བསན་
ཞིབ་འཇུག་ཚོགས་པའི་ཚོགས་གཙོ་མཁན་
པ་ོའཇིགས་རམ་ལགས་ཀིས་ཀང་ཐུགས་
དམ་བཞུགས་ཡོད་པར་གསུངས།	 སབྐས་ད་ེ
དསུ་ཐ་ེཝན་དབར་དསུ་གནམ་གཤིས་དདོ་
ཚད་ཆེ་ཤོས་སབྐས་ཡིན་པས་སྐ་ུཕུང་ལ་ད་ིམ་
གང་ཡང་མེད་སབས།	 ཉནི་གངས་ལ་ྔཔའ་ི
ཉནི་དནོ་ཁང་གི་ལས་བདེ་སརླ་ཡང་སྐུ་ཕུང་
མཇལ་བར་བཅར་ཏ་ེསབྐས་དའེི་ཕི་ནང་གི་
གནམ་གཤིས་དདོ་ཚད་དང་།	 སྐ་ུཕུང་གི་ཤ་
མདགོ་དང་ད་ིམ་ཡོད་མེད།
ད་ེབཞིན་རུྒྱན་ད་ུསྐུ་ཕུང་ད་ོདམ་བདེ་མཁན་
ལས་མི་དང་།	 སནྨ་ཞབས་པ་ཚོས་ད་ེསྔནོ་
གནས་སངས་ད་ེའད་མཐངོ་མངོ་རྩ་བ་ནས་
མེད་པའི་སྐརོ་སོགས་གནས་ཚུལ་ཞིབ་ཕྲ་
དགའ་ལྡན་ཕ་ོབང་ཡིག་ཚང་ལ་སྙན་སེང་
ཞུས་པར།	 དུང་ཆེ་ཚེ་རྒྱམ་ལགས་ཀིས་
༸གོང་ས་མཆོག་གི་བཀའ་ལན་ནང་༼ས་
ཁུག་ནས་བང་སེམས་དཀར་དམར་བབ་རུྒྱ་
ཡོད་པ་དང་།	སྐ་ུལུས་ཀི་མདགོ་ལ་འགུར་བ་
འག་ོགི་རེད།	 འགུར་བ་མ་འག་ོབར་སྐ་ུཕུང་

བཞུགས་འབུལ་མ་བདེ།༽ཅསེ་བཀའ་ཕབེས་
སོང་ཞསེ་པའ་ིལན་འབརོ་བ་དང་།	 དུང་ཆེ་
ཚེ་རྒྱམ་ལགས་སྒརེ་ངསོ་ཀི་བསམ་ཚུལ་ལ་
ཕུང་པ་ོདང་འབལེ་བ་ཡོད་པའི་སནྨ་པ་དང་།	
བུང་ན་ཚན་རིག་པ་ལ་ྟབུས་བལསྟ་ནས་ཁངོ་
ཚོས་གང་བརོད་པ་ཚིག་ཐོ་བཀོད་ཐུབ་ན་
སམྙ་ཞསེ་ལམ་སནོ་ཕབེས་པ་ལརྟ།	 དག་ེ
བཤེས་བམས་པ་རྒྱ་མཚོའི་སླབོ་མ་ཚོས་ཐ་ེ
ཝན་དབུས་ཞིབ་འཇུག་ཁང་ Academia 

Sinica གི་དངསོ་ཁམས་རིག་པའ་ིཚན་རིག་
པར་འབལེ་བ་ཞུས་དནོ་ལྟར་བརག་དཔད་
གནང་རུྒྱའ་ིཞལ་བཞསེ་ཐབོ་མ་ཉདི།	 ཉནི་
གངས་དགུ་པའི་སྐབས་ད་ེསྐརོ་དགའ་ལྡན་
ཕ་ོབང་ཡིག་ཚང་བརུྒྱད་༸སྙན་སེང་ཞུས་
པར།	 དུང་ཆེ་ཚེ་རྒྱམ་ལགས་ཀིས་༼སྐནོ་
ཡོད་པ་མ་རེད།	 དགསོ་པ་རུྒྱ་མཚན་ཡོད་
རེད།	བསན་པ་ལ་ཕན་ཐགོས་ཀི་རེད།༽ཅསེ་
༸བཀའ་ཕབེས་སོང་ཞེས་པའི་བཀའ་ལན་
འབརོ།	ཕི་ཟླ་	༧	ཚེས་	༢༤	ས་ེཉནི་གངས་
བཅུ་པའི་ཐོག་ཐེ་ཝན་དབུས་ཞིབ་འཇུག་
ཁང་	Academia Sinica	གི་དངསོ་ཁམས་
རིག་པའི ་ཚན་རིག་པ་དང་ལས་རོགས་
བཅས་མི་གངས་དུག་སྐུ་ཕུང་འཇགོ་ཡུལ་ད་ུ
ཕབེས་པ་དང་།	 དངེ་དསུ་ཚན་རིག་འཕུྲལ་
ཆས་སོགས་ཀིས་ཐེངས་དང་པརོ་དངོས་
སུ་སྐུ ་ ཕུང་ལ་བརག་དཔད་གནང་ཞིང་།	
ཕི་ལོ་	༢༠༡༨	ལོར་བཞུགས་སརྒ་ད་ུ༸གངོ་
ས་མཆོག་དང་རྒྱ་རིགས་ཚན་རིག་པ་ལྷན་
ད་ུཚད་རལུ་དངསོ་ཁམས་དང་འབལེ་བའི་
བག་ོགླངེ་སབྐས་བཅར་མངོ་མཁན་སྐ་ུཞབས་
ལིའི་ལགས་ཀིས་སྐུ་ཕུང་ལ་གཟིགས་རེས་
ཧང་སང་སང་གནང་ས་ེགསུང་དནོ།	 གནས་
སངས་ད་ེ༸གོང་ས་མཆོག་གིས་བག་ོགླངེ་
སྐབས་གསུང་བ་དང་ཧ་ཅང་གིས་འད་པ་ོ
འདགུ་ཅསེ་གསུངས།	 ཡང་ཁངོ་གིས་མུ་
མཐུད་གསུང་དནོ་དའེི་ཐགོ་ཚན་རིག་པས་

འགལེ་བཤད་གང་ཡང་བརྒྱབ་ཐུབ་ཀི་མ་
རེད།	 འནོ་ཀང་འཕུྲལ་ཆས་ཀིས་བརག་
དཔད་བས་པའི་གངས་ཚད་སོགས་བཏནོ་
ཐུབ་ཀི་རེད་གསུང་ནས་ཁོང་ཚོས་ད་ེཉིན་

བརག་དཔད་གནང་བའ་ིའབས་བུར།	 ཕུང་
པའོ་ིཁག་ནང་གི་རུླང་གི་ནསུ་པ་	 ༨༦	 ཙམ་
ཡོད་འདགུ་པས།	 མི་གསོན་པརོ་	 ༩༥	
ཙམ་ཡོད་སབས་ཧ་ཅང་གིས་མི་གསོན་པའོི་
གནས་སངས་དང་ཐག་ཉ་ེཔ་ོཡིན་པ་དང་།	
ད་དུང་ཡང་ཕུང་པ ོའི ་ཤ་པགས་ལ་ལྡམེ ་
ཤུགས་ལནྡ་པ་མ་ཟད།	ཁང་པའ་ིནང་གི་དདོ་
ཚད་དང་ཕུང་པའོ་ིདདོ་ཚད་མཉམ་པ།	ལུས་
པའོི་ནང་ཆ་རུལ་མེད་པ་གསལ་པ་ོཡིན་སྐརོ་
འགལེ་བརདོ་གནང་།	 ད་ེབཞིན་ཞལ་དང་།	
ཤངས།	སྐ་ུཕུང་ཐགོ་གི་ཕྲ་རབ།	ཕུང་པའོ་ིཤ་
པགས་ལ་སྦར་བའ་ིཆོས་གསོ་བཅས་ཆེ་ཤེལ་
འཕུྲལ་ཆས་ཐགོ་ནས་ཞིབ་ཅིང་ཕྲ་བའ་ིབརག་
དཔད་གནང་རུྒྱར་བསམས་ཕབེས།
གཞན་ཡང་ཕི་ཟླ་	༧	ཚེས་	༢༨	དང་།	ཕི་
ཟླ་	 ༨	 ཚེས་	 ༡	 ཉནི་ཐ་ེཝན་གཙུག་ལག་
སླབོ་ཆེན་སེམས་ཁམས་རིག་པའི་དགེ་ཆེ་
དང་ལས་རོགས་ནས་དངེ་དསུ་འཕུྲལ་ཆས་
བརུྒྱད་ཀླད་པའི་དབང་རྩར་སྔ་རསེ་ཐངེས་
གཉསི་བརག་དཔད་གནང་བར།	 ཀདླ་པའ་ི
འཕར་ཚད་འགུལ་ཤུགས་ཡོད་པ་ངོ་སྤོད་
གནང་ཞིང་།	 པར་ལེན་དང་འཕུྲལ་ཆས་

ཀིས་བརག་དཔད་གནང་བ་ཁག་ལ་མུ་
མཐུད་ཞིབ་འཇུག་གནང་རུྒྱ་ཡིན་པ་རེད།
ད་ེབཞིན་དགའ་ལྡན་ཕ་ོབང་ཡིག་ཚང་ནས་
བད་ེལེགས་སནྨ་ཁང་གི་ཕི་ལུགས་བ་ླསནྨ་པ་

ཚེ་བརན་ར་ོར་ེལགས་དང་།	 ནབུ་ཕགོས་
ཚན་རིག་པར་འབལེ་བ་ཞུ་དགོས་པའི་ལམ་
སནོ་གནང་དནོ་ལརྟ།	 བ་ླསནྨ་པ་ཚེ་བརན་ར་ོ
ར་ེལགས་ཀིས་གོང་གསལ་ཀླད་པའི་དབང་
རྩར་བརག་དཔད་གནང་མཁན་གི་དགེ་ཆེ་
ལ་ལམ་སནོ་དང་།	ད་ེབཞིན་ཞབས་ཕི་བསན་
འཛིན་ལགས་ཀིས་ཉནི་རེ་བཞིན་སྐ་ུཕུང་པར་
ལེན་དང་སྦྲགས་གནས་སངས་བ་ླསནྨ་པ་ཚེ་
བརན་ར་ོར་ེལགས་ལ་འབལེ་བ་ཞུས་ནས་
ལམ་སནོ་ལརྟ་གནང་སྒ་ོཁག་དམ་དནོ་ཞུས།
མཐར་སྐ་ུཕུང་གི་ཤ་མདགོ་ལ་ཕྲན་བུའི་གུར་
བ་ཕིན་པ་དང་།	 ད་ིམ་ཡང་ཅུང་བུང་བའ་ི
སྐརོ་འབལེ་ཡོད་ལ་སནྙ་སེང་དང་ལམ་སནོ་
ཞུས་འབས།	 ལ་ྷས་སནྨ་རིྩས་ཁང་གི་རིྩས་
འབས་ནང་ཉནི་གཅིག་གཉསི་ནང་གསལ་
ཆ་ཡོང་ཞསེ་དང་།	 བ་ླསནྨ་ཚེ་བརན་ར་ོ
རེ་ལགས་ཀིས་འད་པར་ལ་གཟིགས་ནས་
ཐུགས་དམ་གལོ་ཡོད་སྐརོ།	 རམ་གྲྭ་དང་
རུྒྱད་སདོ་མཁན་ཟུར་སྐབས་ར་ེབ་ད་ོརིན་པ་ོ
ཆེ་མཆོག་དགོངས་སྐརོ་ཞུས་པའི་ལམ་སནོ་
ལརྟ་བུང་ནས་དག་ེབཤེས་བམས་པ་རྒྱ་མཚོ་
ལགས་ཁྱནོ་ཉནི་གངས་	 ༢༨	 རསེ་ཐུགས་

དམ་གལོ་ཡོད་པ་རེད།
ད་ེཡང་ཐུགས་དམ་བཞུགས་པའི་རིང་ཐེ་
ཝན་ནི་དབར་ཚད་ཚ་བ་ཆེ་ཤོས་ཀི་སྐབས་
འཁལེ་ཞིང་།	 དདོ་ཚད་མཐ་ོཚད་ཀདླ་ཀརོ་
སངྒ་གི་ཨང་	༣༥	ནས་	༣༧	བར་ཡིན་ཞིང་།	
སྐུ་ཕུང་འཇགོ་ཡུལ་ཁང་པའི་ནང་གང་གླགོ་
གཅིག་རང་ལས་མེད་ཅིང་།	 དདོ་ཚད་	 ༡༩	
གཏན་འཇགས་ཡིན་པས།	 མི་ཚང་མའ་ི
གཅིག་མཚུངས་མཐངོ་སང་གི་གནས་ཚུལ་
ན་ིསྐུ་ཕུང་ལ་ད་ིམ་གང་ཡང་མེད་པ་དརེ་ཡ་
མཚན་ཆེན་པ་ོམཐངོ་བཞིན་ཡོད་པ་མ་ཟད།	
ལགྷ་དནོ་ཚན་རིག་པ་གཞན་དང་སནྨ་པ་ཁག་
གཅིག་ཀང་བཅར་མཁན་བུང་བ་ཚོར་ཡང་
དམིགས་བསལ་གི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་
ཚོར་བ་བུང་ཡོད་པ་དང་།	 རུྒྱན་ད་ུཕུང་པརོ་
ལས་ཀ་བདེ་མཁན་གི་ལས་མི་རམས་དང་།	
དའེི་ཉ་ེའཁརོ་ཚོང་ཁང་སོགས་ནང་ལས་ཀ་
བདེ་མཁན་ཡོངས་ཀིས་བདོ་པའི་བ་ླམ་ཞིག་
རུྒྱན་རིང་པ་ོད་ེའད་ད་ིམ་མེད་པར་བཞུགས་
ཐུབ་པ་ད་རེས་ཐངེས་དང་པ་ོཡིན་སྐརོ་སིྤ་
ཚོགས་ཐོག་གི་ཕན་ཚུན་ཁ་བར་བེད་པའི་
གསར་འགུར་ཞིག་ཏུ་གུར་ཡོད་པ་རེད།
ཕི་ཟླ་	༨	ཚེས་	༢༡	ཉནི་རིྩས་འབས་ལརྟ་སྐ་ུ
ཕུང་བཞུགས་འབུལ་ཞུ་གཏན་འཁལེ་ཡོད་པ་
དང་།	 ཉནི་གངས་	 ༢༨	 རིང་ཐུགས་དམ་
བཞུགས་པའ་ིརིང་ཚན་རིག་པ་དང་།	 དག་ེ
ཆེ།	 སནྨ་པ་སོགས་ནས་བརག་དཔད་གནང་
བའ་ིའད་པར་དང་བརྙན་པར།	 འབལེ་ཡོད་
དགའ་ལནྡ་ཕ་ོབང་བརུྒྱད་སནྙ་སེང་ཞུས་པའི་
ནང་དནོ།	 ཉནི་རེའ་ིདདོ་ཚད་སོགས་ཞིབ་
ཕྲ་དནོ་ཁང་གི་ལམ་སནོ་བཞིན་ཞབས་ཕི་
བསན་འཛིན་ལགས་དང་།	 དག་ེཕུྲག་ཚོས་
ཡིག་ཐགོ་བཀོད་རསེ་ཆ་ཚང་ཕགོས་སིྒག་
གིས་དགའ་ལནྡ་ཕ་ོབང་ཡིག་ཚང་ལ་འབུལ་
འཆར་ཡིན་པ་བཅས།	།

འཕགས་བདོ་འབལེ་མཐུད་ལས་ཁང་གི་ག་ོསིྒག་འགོ་རྒྱ་གར་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པས་འབུང་འགུར་བདོ་དནོ་ལས་
འགུལ་སྤལེ་ཕགོས་སྐརོ་ཚོགས་འད་ུཚོགས་པ།

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༠༢	ལོར་རྒྱ་གར་བདོ་
དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པ་ Core group for 

Tibet Cause བཙུགས་པ་ནས་བཟུང་ད་བར་
ཚོགས་པ་དསེ་བདོ་མིའི་རང་དབང་འཐབ་
རྩོད་དང་བདོ་ནང་གི་དངོས་ཡོད་གནས་
སངས་ཁིྱམ་མཚེས་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་གིས་

གཙོས་འཛམ་གླིང་མི་མང་ལ་ང་ོསྤདོ་དང་།	

བདོ་དནོ་ལ་རྒྱབ་སྐརོ་འཐབོ་ཐབས་སུ་ལས་
འཆར་སྤལེ་བ་དང་ཚོགས་འད་ུཚོགས་པ་
སོགས་ཞབས་འདགེས་རླབས་ཆེན་ཞུས་ཡོད།
ད་ེཡང་ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༠	 ཟླ་	 ༨	 ཚེས་	 ༢༡	
ཉིན ་འཕགས་བོད ་འབ ེལ ་མཐུད ་ལས་
ཁང་གི་འགན་འཛིན་འཇིགས་མེད་ཚུལ་

ཁིམས་ལགས་ཀིས་ད་རྒྱ་བརུྒྱད་ད་ེསྔ་ཕི་

ལོ་	 ༢༠༡༩	 ཟླ་	 ༡༢	 ཚེས་	 ༢༥	 ཉནི་
རྒྱ ་གར་ གི ་གོང ་ཁྱེར ་ཀོལ ་ཀ ་ཊར་རྒྱ ་
གར ་བོད ་ད ོན ་རྒྱབ ་སྐོར ་ ཚོགས ་པའི ་
ཚོ ག ས ་ འ དུ ་ ཚོ ག ས ་ པ འི ་ སྐ ོར ་ ད ང ་ །	
ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༠	 ཟླ་	 ༨	 ཚེས་	 ༨	 ཉནི་ད་
རྒྱ་བརུྒྱད་རྒྱ་གར་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་
པའ་ིཚོགས་འད་ུཚོགས་པ།	འབུང་འགུར་རྒྱ་
གར་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པའ་ིབདོ་དནོ་
ལས་འགུལ་སྤལེ་ཕགོས་སོགས་གནད་དནོ་
བཞིའི་སྐརོ་ཚོགས་འད་ུབསྐངོ་ཚོགས་གནང་
ས་ེབག་ོགླངེ་གནང་ཡོད་པ་དང་།
བགོ་གླ ེང་གི་ཐོག་མར་རྒྱ་གར་བོད་ད ོན་
རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པའི་ཚོགས་གཙོ་སྐུ་ཞབས་
རིན་ཆེན་མཁའ་འག་ོཁརེ་མེ་ Shri R K 

Khrimey ལགས་ཀིས་བག་ོགླངེ་སངེ་མཉམ་
ཞུགས་གནང་མཁན་ཡོངས་ལ་ཕབེས་བསུ་
ཞུས་པ་དང་སྦྲགས་ཉ་ེཆར་ལ་དྭགས་ས་
མཚམས་སུ་རྙགོ་གླངེ་རྐེན་པས་གྷལ་ཝན་	
Galwan	 ལུང་གཤོངས་སུ་རྒྱ་དཀར་ནག་
གཉསི་ཀི་དམག་མི་ཕན་ཚུན་གདངོ་གཏུགས་
འཐབ་རེས་བུང་སབྐས་རྒྱ་གར་གི་དམག་མི་	
༢༠	 འདས་གངོས་སུ་ཕིན་པ་དང་།	 གཞན་
ཁག་གཅིག་ལ་རྨས་སྐནོ་ཕགོ་པ།	 ད་ེབཞིན་
རྒྱ་གར་བོད་ད ོན་རྒྱབ་སྐོར་ཚོགས་པའི ་
ཚོགས་མི་འདས་གངོས་སུ་ཕིན་པ་བཅས་ལ་
སརྐ་མ་གཅིག་རིང་མ་ངན་གུས་འདདུ་ཞུས།
འཇིགས་མེད་ཚུལ་ཁིམས་ལགས་ཀིས་སྔ་
ལོར་ཀོལ་ཀ་ཊར་རྒྱ་གར་བདོ་དནོ་རྒྱབ་

སྐརོ་ཚོགས་པའི་ཚོགས་འད་ུཚོགས་པ་དང་།	
ཉ་ེཆར་ད་རྒྱ་བརུྒྱད་བ ོད་ད ོན་རྒྱབ་སྐོར་
ཚོགས་པའི་ཚོགས་འད་ུཚོགས་པ་སོགས་ཀི་
གསོ་གཞི་དང་།	 ཐག་གཅདོ།	 བསམ་ཚུལ་
སོགས་ཀི་སྐརོ་འགལེ་བརདོ་གནང་ཡོད།		རྒྱ་
གར་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པའི་ཚོགས་
མི་རམས་ནས་ད་བར་བདོ་དནོ་སླད་ལས་
འཆར་ཇི་སྤལེ་དང་།	 འབུང་འགུར་གི་ལས་
འཆར་སྤལེ་ཕོགས་སོགས་ཀི་སྐརོ་ངོ་སྤོད་
དང་འགལེ་བརདོ་གནང་ཡོད་པ་བཅས།	 །	



3 TIBETAN NEWS  26th  August  2020 དབུས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་བདནུ་རེའ་ིལས་རིམ་གསར་ཤོག བདོ་ཟླ་	༧	ཚེས་	༨	ཕི་ཟླ་	༨	ཚེས་	༢༦

གངས་ལྗངོས་དཔལ་འབརོ་ཞབས་ཞུ་ཁང་ནས་ཧནི་སྒརོ་བ་ེབ་ལའྔ་ིཚོང་དནོ་བུན་གཡར་ལས་གཞི་དང་འབལེ་བའ་ི
གསར་འགདོ་གསལ་བསྒགས་སྤལེ་བ།

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༢༠	ཟླ་	༨	ཚེས་	༡༨	
རེས་གཟའ་མིག་དམར་ཉནི་ཕི་དལི་ལགྷ་པ་
ཚེ་རིང་དན་རནེ་ཚོགས་ཁང་ད་ུབདོ་མིའི་
སིྒག་འཛུགས་དཔལ་འབརོ་ལས་ཁུངས་ཀི་
གངས་ལྗངོས་དཔལ་འབརོ་ཞབས་ཞུ་ཁང་
ནས་རང་རེ་སིྤ་ཚོགས་ཁདོ་ཚོང་ལས་གསར་
ད་ུའགོ་འཛུགས་གནང་འཆར་ཡོད་པ་དང་།	
ད་ཡོད་ཚོང་ལས་རྒྱ་སྐདེ་གནང་འཆར་ཡོད་
པ་རམས་ལ་ཧནི་སྒརོ་འབུམ་	 ༡༠	 བར་
སྐདེ་ཀ་བརྒྱ་ཆ་	 ༡༠	 དང་།	 ད་ེབཞིན་ཧནི་
སྒརོ་འབུམ་	 ༢༠	 བར་སྐདེ་ཀ་བརྒྱ་ཆ་	 ༡༢	
བཅས་རིམ་པ་གཉསི་ཡོད་པའི་བུན་གཡར་
གཏངོ་རུྒྱའ་ིལས་གཞི་དང་འབལེ་བའ་ིགསར་
འགདོ་གསལ་བསྒགས་ཤིག་སྤལེ་ཡོད།	
ད་ེཡང་གོང་ཚེས་ཉནི་གི་ཕདེ་ཡོལ་ཆུ་ཚོད་	
༡༢	 ཐགོ་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་
ལྡན་སིད་སྐོང་བླ་ོབཟང་སེངྒ་ེམཆོག་དབུ་
བཞུགས་ཐགོ	 དཔལ་འབརོ་བཀའ་བླནོ་ཀརྨ་
ཡེ་ཤེས་མཆོག་དང་སིྤ་ཁྱབ་འཆར་འགདོ་པ་
དཀནོ་མཆོག་བརྩནོ་འགུས་ལགས།	 གངས་
ལྗངོས་དཔལ་འབརོ་ཞབས་ཞུ་ཁང་གི་འབལེ་
ཡོད་ལས་བདེ།	 ད་ེབཞིན་གསར་འགདོ་པ་
བཅས་ཚང་འཛོམས་ཀི་ཐོག་མར་སིྤ་ཁྱབ་
འཆར་བཀདོ་པ་དཀནོ་མཆོག་བརྩནོ་འགུས་
ཀིས་གསར་འགོད་གསལ་བསྒགས་སྤལེ་
དགོས་དནོ་ང་ོསྤདོ་སྙངི་བསྡུས་ཤིག་གནང་
གུབ་མཚམས་གངས་ལྗངོས་དཔལ་འབརོ་
ཞབས་ཞུ་ཁང་གི་ལས་དོན་བེད་ཕོགས་
སོགས་ཀི་སྐ ོརེ་ལ་སྐར་མ་བཅོ་ལྔ་ཅན་གི་
བརྙན་ཐུང་ཞིག་གཟགིས་འབུལ་ཞུས་ཡོད།	
ད་ེརེས་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐོང་མཆོག་གིས་
གསུང་དནོ།	སིྤར་བརྙན་ཐུང་ནང་ང་ཚོས་ཞུ་
དགོས་པ་ཆ་ཚང་གསལ་པ་ོཞུས་ཟིན་འདགུ	
འནོ་ཀང་ངས་ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའི་འཆར་སང་
དང་འབལེ་བའ་ིསྐརོ་དང་།	 གངས་ལྗངོས་
དཔལ་འབརོ་ཞབས་ཞུ་ཁང་ཆགས་སངས་
དང་དམིགས་ཡུལ་སོགས་ཀི་སྐརོ་ལ་སྙིང་
བསྡསུ་ཤིག་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	 ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༡	 ཟླ་	
༨	ཚེས་	༨	ཉནི་ངས་དམ་འབུལ་ཞུས་པའ་ི
ཉནི་མོར་ངའ་ིགཏམ་བཤད་ནང་།	 ད་བར་
བདོ་ཀི་རྩ་དནོ་འད་ིལོ་	༥༠	རིང་གནས་ཡོད་
པ་དང་།	 ད་དངུ་མུ་མཐུད་ལོ་	 ༥༠	 གནས་
དགསོ་བུང་ནའང་གནས་ཐུབ་ཀི་རེད།	 ཅསེ་
འཁདོ་ཡོད།	ཕིས་སུ་ལ་ྔདང་ལ་ྔབཅུའ་ིའཆར་
སང་ཞསེ་བརདོ་ཀི་ཡོད།	 ང་ཚོས་དབུ་མའ་ི
ལམ་གཞིར་བཞག་པའི་ཐགོ་ནས་མིང་དནོ་
མཚུངས་པའི་རང་སིད་རང་སྐངོ་རྩོད་པའི་
ཐོག་གང་མགོགས་བདོ་དནོ་བདནེ་མཐའ་
གསལ་ཐབས་སླད་འབད་བརྩོན་བས་དང་
བདེ་བཞིན་ཡོད།	 འནོ་ཀང་རྒྱ་ནག་གཞུང་
གི་རེ་བར་བདོ་མིའི་རྩ་དནོ་རྩོད་མཁན་གི་
སིྒག་འཛུགས་འད་ིལོ་ལ་ྔདུག་ནང་སྦ་ོལུག་རུྒྱ་
རེད་བསམ་གི་ཡོད་ན་ད་ེལརྟ་རྩ་བ་ཉདི་ནས་

མ་རེད།	 ད་དངུ་མུ་མཐུད་ལོ་	 ༥༠	 གནས་
དགསོ་བུང་ནའང་གནས་ཀི་རེད།
གངས་ལྗངོས་དཔལ་འབརོ་ཞབས་ཞུ་ཁང་
ན།ི	 བཀའ་ཤག་གི་གཞི་རིམ་ལ་ྟགུབ་གསུམ།	
གཅིག་སིྒལ།	 གསར་གཏདོ།	 རང་ཁ་རང་
གསོ་གཞིར་བཟུང་བདོ་མིའི་སིྤ་ཚོགས་འདི་
རང་ཁ་རང་གསོ་དགསོ་ཀི་ཡོད།	 ད་ལའྟ་ི
སིྤ་ཚོགས་ལ་བལྟས་པ་ཡིན་ན་ད་བར་གཙོ་
བ་ོརོགས་དངུལ་ལ་བརནེ་འདགུ	 ཕི་རྒྱལ་ད་ུ
འག་ོམཁན་བདོ་མི་མང་པ་ོཆགས་ཀི་འདགུ	
རྩ་བས་འདིའི་སྐརོ་ད་ེས་ྔབཤད་ཟིན་པ་ཡིན།	
ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༠	 ལོར་ཕི་རྒྱལ་ད་ུཡོད་པའ་ི
བདོ་མི་དང་རྒྱ་བལ་འབུག་གསུམ་ད་ུཡོད་
པའི་བདོ་མི་བརྒྱ་ཆ་ལ་ྔབཅུ་ལ་ྔབཅུ་ཆགས་ཀི་
རེད།	 ཅསེ་ཉ་ེཆར་སནྙ་ཐ་ོཁ་ཤས་ཀི་ནང་ཁ་
གསལ་པ་ོཆགས་པར་བརནེ་བདོ་མིའི་སིྒག་
འཛུགས་མུ་མཐུད་གནས་པར་རྒྱ་བལ་འབུག་
གསུམ་ད་ུབདོ་མི་གནས་དགསོ་ཀི་ཡོད།	བདོ་
མི་མང་པ་ོཞིག་སོ་སོའི་འདདོ་མོས་ལྟར་ཕི་
རྒྱལ་ད་ུའག་ོགི་ཡོད།	 ད་ེབཞིན་བདོ་མི་མང་
པ་ོཞིག་འཚོ་བ་སྐལེ་ཆེད་འག་ོགི་ཡོད་སབས།	
རྒྱ་གར་ནང་འཚོ་བ་སྐལེ་རུྒྱའི་ཐབས་ལམ་
ཡོད་ན་ཕི་རྒྱལ་ད་ུའག་ོཡི་མིན་ཟརེ་མཁན་
རམས་ལ་ང་ཚོས་མཐུན་རྐེན་སྦར་ཐུབ་ཀི་
རེད།	 དརེ་བརནེ་ང་ཚོས་བུན་གཡར་ལས་
གཞི་བཙུགས་དགསོ་ཀི་འདགུ	 ཅསེ་གངས་
ལྗངོས་དཔལ་འབརོ་ཞབས་ཞུ་ཁང་གསར་
བཙུགས་གནང་བ་རེད།
གངས་ལྗངོས་དཔལ་འབརོ་ཞུབས་ཞུ་ཁང་
འདི་ཁིམས་དང་མཐུན་པ་ཞིག་བདེ་དགོས་
ཀི་འདགུ་ཟརེ་ནས་དགུན་ཚོང་དང་དབར་
ཚོང་གཉརེ་མཁན་རམས་དང་།	 ར་དལེ།	
མོ་ཊ་གཏངོ་མཁན་བཅས་ལ་བུན་གཡར་
ལས་གཞི་སྤལེ་བཞིན་ཡོད།	 གངས་ལྗངོས་
དཔལ་འབརོ་ཞབས་ཞུ་ཁང་རྒྱ་གར་གཞུང་
གི་དངུལ་ཁང་ཆེན་མོར་ད ེབ་སྐེལ་བེད་
པའ་ིསབྐས་ NBFC	 ཞསེ་པར་བདོ་པའ་ིཐ་
སདྙ་ནང་དངུལ་ཁང་ལ་ྟབུ་ཟརེ་དསུ་གོ་ནརོ་
ཐབེས་ཉནེ་འདགུ	 གངས་ལྗངོས་དཔལ་
འབོར་ཞབས་ཞུ་ཁང་ནི་དངུལ་ཁང་རང་
རེད།	 ཁྱད་པར་གང་ཡོད་ཅ་ེན་རྒྱ་གར་
གཞུང་གི་དངུལ་ཁང་ཆེན་མོའི་ནང་དབེ་
སྐལེ་བས་རསེ་དངུལ་ཁང་གི་ཆོག་ཐམ་ཐབོ་
པ་ཡིན་ན་མི་སྒརེ་སོ་སོ་ནས་བཅོལ་འཇོག་
བདེ་ཆོག་གི་ཡོད།	 ང་ཚོས་བུན་གཡར་ལས་
གཞི་དང་འད་མཉམ་མ་བཤེར་ཉ་ོརུྒྱ་སོགས་
ད་ལའྟང་ཆོག་གི་ཡོད།	དངུལ་ཁང་ལརྟ་ལས་
དནོ་བདེ་ཀི་ཡོད།	 ཨིན་ཡིག་ཐགོ་ banking 

དང་	 non banking ཞསེ་པའ་ིཚིག་ག་ོདསུ་	
non banking ཞསེ་བརདོ་དསུ་བདོ་སདྐ་ཐགོ་
དངུལ་ཁང་མིན་པ་ལྟ་བུར་གོ་བཞིན་འདགུ་
ནའང་ད་ེལརྟ་མིན།	ང་ཚོས་དངུལ་ཁང་ལརྟ་
བདེ་ཀི་ཡོད།

དབེ་སྐལེ་བདེ་ན་ཆ་རྐེན་གང་ཡོད་དམ་ཞེ་
ན།	 གངས་ལྗངོས་དཔལ་འབརོ་ཞབས་ཞུ་
ཁང་འདི་ཉིད་དངུལ་ཁང་ཆ་ཚང་ཆགས་
པར་ཚོང་བརྒྱག་རུྒྱའི་སདླ་བུན་གཡར་ལས་
གཞི་སྤལེ་དགསོ་ཀི་ཡོད།	 ད་བར་གངས་
ལྗངོས་དཔལ་འབརོ་ཞབས་ཞུ་ཁང་ནས་ལས་
གཞི་སྤལེ་བ་ཁག་སིྤ་ཚོགས་ཞབས་ཞུའམ་
དག་ེརྩ་ལ་ྟབུ་རེད།	 རྒྱ་གར་གཞུང་གི་དངུལ་
ཁང་ཆེན་མོའ་ིལམ་སནོ་ལརྟ།	 དངུལ་ཁང་
ཆ་ཚང་ཆགས་པར་བརྒྱ་ཆ་	 ༧༠	 ཚོང་ནང་
བཞིན་འག་ོདགསོ་ཀི་ཡོད་པ་དང་།	 བརྒྱ་ཆ་	

༣༠	 སིྤ་ཚོགས་ཞབས་ཞུ་སུྒབ་ན་འགགི་གི་
རེད།	ཅསེ་ལམ་སནོ་ཡོད་པར་བརནེ་ཚོང་གི་
ལམ་ལ་འག་ོདགསོ་ཀི་ཡོད།	
ད་རེས་ང་ཚོས་དམིགས་ཚད་འབུམ་	 ༥༠༠	
འཛིན་བཞིན་ཡོད་པ་ད་ེདག་སྙན་ཞུ་འབུལ་
མཁན་ལ་རགས་ལས་ཀི་ཡོད།	 ཚོང་རྒྱག་
མཁན་ནང་ནས་ཚོང་ཆུང་བ་རྒྱག་མཁན་
རམས་ཀི་ཆེད་བུན་གཡར་ལས་གཞི་སྤལེ་
ཟནི་པ་རེད།	ད་ཆ་ཚོང་འབངི་བ་རྒྱག་མཁན་
དང་།	 ཟ་ཁང་དང་ཚོང་ཁང་།	 ད་ེབཞིན་
མོ་ཊ་ཆེ་བ་དཔརེ་ན།	 རྨསོ་འཁརོ་ Tractor 

དང་དསོ་འཁརོ་	 truck སོགས་ཉ་ོམཁན་
གིས་གཙོས་པའི་ཚོང་ལས་གཞན་སོགས་
ཆེད་འབུམ་བཅུ་ནས་འབུམ་ཉ་ིཤུའ་ིབར་བུན་
གཡར་ལས་གཞི་སྤལེ་རུྒྱ་ཡིན།	 འབུམ་བཅུ་
ལ་སྐདེ་ཀ་བརྒྱ་ཆ་	 ༡༠	 དང་འབུམ་ཉ་ིཤུ་
ལ་སྐདེ་ཀ་བརྒྱ་ཆ་	 ༡༢	 ཡིན།	 གཞི་རྩའ་ི
དའེ་ིཐགོ་སནྙ་ཞུ་འབུལ་མཁན་ཡོང་གི་འདགུ་
ཀང་།	 མི་མང་ཚང་མས་མཁྱནེ་རགོས་སདླ་
ཆ་རྐནེ་ཁག་ཕི་གསལ་ནང་གསལ་བཟ་ོཡོད།	
དརེ་བརནེ་ཚོང་རྒྱག་མཁན་རམས་ལ་འབུམ་	
༡༠་་་༢༠	 བུ་ལོན་དགསོ་ཀི་ཡོད་ན་གངས་
ལྗངོས་དཔལ་འབརོ་ཞབས་ཞུ་ཁང་ད་ུསྙན་
ཞུ་འབུལ་ཆོག་གི་རེད།	 དངུལ་འད་ིབཞིན་
ཕནོ་ཆེན་པ་ོཡིན་སབས་གངས་ལྗངོས་དཔལ་
འབོར་ཞབས་ཞུ་ཁང་ད་ུགཏའ་མ་འཇོག་
དགསོ་ཀི་ཡོད།	 རྒྱ་གར་གཞུང་གི་དངུལ་
ཁང་ཆེན་མོའི་ལམ་སནོ་དང་སིྒག་གཞི་ལརྟ་
ལག་བསར་བདེ་རུྒྱ་རེད།	 གལ་ཏ་ེལས་གཞི་
འདིས་བརུྒྱད་ཚོང་ལམ་ལྷངོས་ཡག་པ་ོབུང་
ཚེ་ང་ཚོའ་ིརེ་བ་ལ་	 Cooperate Social  

Response ཞསེ་རྒྱ་གར་ནང་ཁྱབ་བཞིན་
ཡོད་པ་ལརྟ་བདོ་པའི་སིྤ་ཚོགས་ནང་བརྒྱ་ཆ་
གཉིས་གསུམ་ཞལ་འདབེས་འབུལ་མཁན་
བུང་བ་ཡིན་ན།	 གངས་ལྗངོས་དཔལ་འབརོ་
ཞབས་ཞུ་ཁང་འད་ིབཞིན་གསར་གཏདོ་རང་
རེད།	 ག་ོསབྐས་བཟང་པ་ོཡོད་པ་ད་ེའཛིན་
རོགས་གནང་།	 བུན་ལོན་བངླས་རསེ་ཚོང་
ལམ་ལྷངོས་ཡོང་བའི་རེ་བ་དང་མཐུན་རྐནེ་
སྦརོ་གི་ཡོད།	 འགན་ཆེན་པ་ོཞིག་ཡོད་པ་མ་
ཟད་ཉནེ་ཁ་ཡང་ཡོད་པ་རེད།	 དངུལ་ཕནོ་
ཆེན་པ་ོརེད།	 གངས་ལྗངོས་དཔལ་འབརོ་

ཞབས་ཞུ་ཁང་འད་ིབཞིན་རྒྱ་གར་གཞུང་གི་
དངུལ་ཁང་ཆེན་མོའི་ནང་ཚོགས་པ་མང་པ་ོ
ཡོད་པ་ད་ེདག་གི་ཚོགས་མི་ཡང་རེད།
གཞན་ཡང་འདི་ལོར་རྒྱ་གར་ནང་ཏོག་
དབིབས་གཉན་རིམས་ཉནེ་འཚབ་ཆུང་བའི་
མངའ་སྡ་ེཚོན་ལངྗ་ཁུ་	 Green Zone ཅན་
ནང་ཚོང་རྒྱག་མཁན་རམས་ལ་ས་ཡ་གསུམ་
བརྒྱ་བར་སྐེད་ཀ་མི་དགོས་པར་བུ་ལོན་
གཡར་རུྒྱ་ཡིན།	 	 དཔལ་འབརོ་བཀའ་བླནོ་
མཆོག་གིས་གཙོས་འབལེ་ཡོད་ལས་བེད་
ཡོངས་ནས་སྐུ ་ལས་བསྐོན་པར་བསྔགས་
བརདོ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	ཞསེ་གསུངས།	
ད་ེནས་དཔལ་འབརོ་བཀའ་བླནོ་ཀརྨ་ཡེ་ཤེས་
མཆོག་གིས་འཚམས་འད་ིདང་འབལེ་གསུང་
དནོ།	 ད་ེརིང་གི་གསར་འགདོ་ལནྷ་ཚོགས་
འད་ིདཔལ་འབརོ་ལས་ཁུངས་ཀི་ལས་གཞི་
གངས་ལྗངོས་དཔལ་འབརོ་ཞབས་ཞུ་ཁང་
གི་ཚོང་དནོ་གི་བུ་ལོན་དངསོ་སུ་གཡར་རུྒྱའ་ི
ལས་གཞིའ་ིསྐརོ་ཡོངས་ཁྱབ་གསལ་བསྒགས་
བདེ་ཀི་ཡོད།	 ད་ེབཞིན་ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༠	 ཟླ་	
༧	ཚེས་	༡༠	ཉནི་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་
གཞུང་འབལེ་བདོ་ཡིག་ད་རྒྱའི་ནང་ཡོངས་
ཁྱབ་གསལ་བསྒགས་ཤིག་སྤལེ་བའི་ནང་
བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་དཔལ་འབརོ་ལས་
ཁུངས་ཀི་ཁྱབ་ཁོངས་གངས་ལྗངོས་དཔལ་
འབརོ་ཞབས་ཞུ་ཁང་ནས་རང་རེ་སིྤ་ཚོགས་
ཁདོ་ཚོང་ལས་གསར་ད་ུའག་ོའཛུགས་གནང་
འཆར་ཡོད་པ་དང་།	 ད་ཡོད་ཚོང་ལས་རྒྱ་
སྐེད་གནང་འཆར་ཡོད་པ་རམས་ལ་ཧིན་
སྒརོ་འབུམ་	 ༡༠	 བར་ཐགོ་སྐདེ་ཀ་བརྒྱ་
ཆ་	 ༡༠	 བདེ་པ་དང་ཧནི་སྒརོ་འབུམ་	 ༢༠	

བར་ཐགོ་སྐདེ་ཀ་བརྒྱ་ཆ་	 ༡༢	 	 བདེ་པ་
བཅས་རིམ་པ་གཉསི་ཡོད་པའི་བུན་གཡར་
གཏངོ་རུྒྱ་ཡིན་པ་དང་།	འདདོ་བླ་ོཡོད་མཁན་
རམས་ནས་ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༠	 ཟླ་	 ༨	 ཚེས་	
༡༤	 འགངས་མེད་འཚང་སནྙ་འབུལ་ཐུབ་པ་
དགསོ་པའི་མཐའ་མའི་དསུ་ཚོད་བཀག་ཟནི་
པ་རེད།	ཡོངས་ཁྱབ་གསལ་བསྒགས་སྤལེ་ཏ་ེ
ཕི་ཟླ་	 ༨	 ཚེས་	 ༡༤	 བར་སནྙ་ཞུ་འབརོ་
བ་ཁག་ལ་ཞིབ་འཇུག་བས་ནས་འག་ོརུྒྱ་རེད།
ད་ེརིང་གསར་འགོད་གསལ་བསྒགས་རསེ་
མ་འངོས་པར་ཁྱབ་བསྒགས་མི་དགོས་པར་
ག་དསུ་ཡིན་ནའང་སནྙ་ཞུ་ཕུལ་ནས་འག་ོརུྒྱ་
རེད།	 གཙོ་ཆེ་ཤོས་གངོ་ད་ུདཔལ་ལནྡ་སདི་
སྐོང་མཆོག་གིས་གསུངས་པ་ནང་བཞིན་
ཐེངས་འདིའི་བུ་ལོན་འདི་ད་ེསྔའི་བུ་ལོན་
ནང་བཞིན་འཚོ་རནེ་རོགས་སྐརོ་ལས་གཞི་
མིན།	 རྒྱ་གར་གཞུང་གི་དངུལ་ཁང་ཆེན་
མོའ་ིཁམིས་དང་མཐུན་པ་འག་ོརུྒྱ་ཡིན་པ་མ་
ཟད།	 བཙན་བལོ་བདོ་མིའ་ིབཅའ་ཁམིས་
གཙོ་བརོ་གུར་པའི་གསོ་ཚོགས་ལ་འགན་
འཁུར་དགསོ་ཀི་ཡོད་པ་དང།	 གསོ་ཚོགས་
ཀིས་རིྩས་ཞིབ་གནང་དགོས་ཀི་ཡོད་སབས།		
ཚང་མས་ཚོང་གི་འཆར་གཞི་ངསེ་པར་ད་ུ
དགསོ་ཀི་ཡོད།	 ཚོང་གི་འཆར་གཞི་ཚད་
ལྡན་དང་ཕུགས་འཕརེ་ཡིན་པ་དགོས་ཀི་
ཡོད།	 འཚང་སནྙ་འབརོ་རསེ་གངས་ལྗངོས་
དཔལ་འབརོ་ཞབས་ཞུ་ཁང་གི་ཆེད་ལས་མི་
སས་ཞིབ་འཇུག་གནང་ས་ེའབུམ་བཅུ་བར་
ཡིན་ན་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་
མི་གཉསི་ཀིས་ལ་ྟརགོ་དང་ཐག་གཅདོ་གནང་
གི་རེད།	ད་ེབཞིན་འབུམ་བཅུ་ནས་ཉ་ིཤུ་བར་
ཡིན་ན།	 འགན་འཛིན་ལནྷ་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་
མི་གསུམ་ནས་ཐག་གཅོད་གནང་དགོས་ཀི་
ཡོད།
ད་ེཡང་ཚོང་ཁོ་ནའི་ཆེད་ད་ུཡིན་པ་དང་།	
དབེ་སྐལེ་དགསོ་པ།	 རྒྱ་གར་གཞུང་གི་
ཁམིས་དང་མཐུན་པའ་ིཚོང་ལས་ཡིན་དགསོ་
པ།	 རྒྱ་གར་གཞུང་ལ་ཁལ་འབུལ་གི་ཡོད་པ་
ཁུངས་སྐལེ་བདེ་དགསོ་པ་སོགས་སྔནོ་འགའོ་ི
ཆ་རྐནེ་ཁག་ཚང་དགསོ།
འད་ིནས་ཕི་ལོ་	༢༠༢༠	ཟླ་	༧	ཚེས་	༡༠	
ཉནི་ཡོངས་ཁྱབ་གསལ་བསྒགས་གནང་བ་
དང་མཉམ་ད་ུནང་སིད་ལས་ཁུངས་བརུྒྱད་
ས་གནས་འགོ་འཛིན་ཡོངས་ལ་ལམ་སནོ་
བཀདོ་ཁྱབ་གནང་ཡོད།	 ས་གནས་འག་ོ
འཛིན་ནས་བདོ་མི་དངསོ་འབལེ་ཡིན་པའི་
ངསོ་སྦརོ་དགསོ་ཀི་ཡོད།	 དཔ་ཁལ་ལག་
དབེ་དང་མཉམ་ད་ུདཔ་དངུལ་གཙང་འབུལ་
ཟནི་པའ་ིངསོ་སྦརོ་དགསོ་ཀི་ཡོད།	 གངས་
ལྗངོས་དཔལ་འབོར་ཞབས་ཞུ་ཁང་ལ་རྒྱ་
གར་གཞུང་གི་དངུལ་ཁང་ཆེན་མོ་ནས་ཆ་
རྐེན་གང་ཡོད་པ་ད་ེདག་ཆ་ཚང་དགོས་ཀི་
ཡོད།	 ད་ེདག་མ་ཚང་བ་ཡིན་ན་སནྙ་ཞུ་ཕུལ་
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བ་ཙམ་གི་ཐབོ་ཀི་མེད།
ད་ེནས་ཟླ་གངས་གསུམ་རེའི་མཚམས་སྐདེ་
ཀ་འཇལ་དགསོ་ཀི་ཡོད་པ་ད་ེདག་གི་ཐགོ་སོ་
སོའ་ིའགན་ཁུར་གི་ཡོད་པ་མ་ཟད།	 ང་ཚོའ་ི
བརུྒྱད་ནས་འབལེ་ཡོད་ས་གནས་འག་ོའཛིན་
རམ་པས་བར་འདདེ་གནང་གི་རེད།	 གངས་
ལྗངོས་དཔལ་འབོར་ཞབས་ཞུ་ཁང་ནས་
རྒྱ་གར་གཞུང་གི་དངུལ་ཁང་ནང་མ་རྩ་ཇི་
ཙམ་ཡོད་པ་ད་ེལ་དཔགས་པའི་བུན་གཡར་
གཏངོ་དགསོ་ཀི་ཡོད་པར་བརནེ་ང་ཚོའ་ིངསོ་

ནས་རིྩས་ལོ་གཅིག་གི་ནང་ཧིན་སྒརོ་ས་ཡ་
ལ་ྔབརྒྱ་བུན་གཡར་གཏང་རུྒྱའི་འཆར་གཞི་
ཡོད།	 བུན་གཡར་གཏངོ་ཐུབ་དང་མ་ཐུབ་
ད་ོབདག་གི་སྙན་ཞུ་ལ་རགས་ལས་པ་རེད།	
དརེ་བརནེ་ཚང་མས་ངསེ་པར་ད་ུའགན་ཁུར་
རོགས་ཞསེ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།
བོད ་མིའི ་ སིྒག་འཛུགས་བཀའ་ཤག་གི ་
དགངོས་པ་གཙོ་བ་ོན།ི	བཙན་བལོ་བདོ་མིའ་ི
སིྤ་ཚོགས་ཀི་དཔལ་འབོར་གནས་སངས་
ཡག་པ་ོཡོང་སདླ་ང་ཚོས་མཐུན་འགུར་དང་

ལམ་སནོ་བདེ་དགསོ་ཀི་འདགུ	 དངུལ་
གཡར་པ་ཁ་ོན་མིན་པར་བདོ་པའི་སིྤ་ཚོགས་
ནང་དཔལ་འབརོ་གི་ལྟ་གུབ་སྐརོ་གོ་བསྡུར་
བདེ་རུྒྱ་དང་།	 བདོ་པ་ཚང་མ་དཔལ་འབརོ་
ཡག་པ་ོཆགས་ཏ་ེགཞན་རནེ་གི་བསམ་བླ་ོ
དརོ་ནས་ཡག་པ་ོཆགས་པ་ཡིན་ན།	 དཔལ་
འབརོ་ལས་ཁུངས་ཀི་ཡར་ཐནོ་ཚོང་ལས་
རམ་འདགེས་ལས་གཞིའི་བརུྒྱད་ཚོང་གི་
ཆེད་ད་ུམཐུན་འགུར་དང་ལམ་སནོ།	 སྦངོ་
བརར།	 ཁམིས་མཐུན་དབེ་སྐལེ་སོགས་བདེ་

རུྒྱའི་ཐགོ་མཐུན་འགུར་གནང་ས་ེབདོ་པའི་
ཚོང་པ་རམས་ཡག་པ་ོཆགས་ན་སིྤ་ཚོགས་
ཀི་ཚོང་འབལེ་སྡ་ེཚན་གིས་སིྤ་ཚོགས་ཞབས་
ཞུ་ལ་འགན་ཁུར་བའི་ཐོག་ནས་མ་འངོས་
པར་གངས་ལྗངོས་དཔལ་འབརོ་ཞབས་ཞུ་
ཁང་འད་ིཧ་ཅང་ཡག་པ་ོདང་ཁ་ེཕན་ཆགས་
ན།	 གངས་ལྗངོས་དཔལ་འབརོ་ཞབས་ཞུ་
ཁང་ནས་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་སྔནོ་
རིྩས་ལའང་བརྒྱ་ཆ་	 ༦	 ཙམ་ཕན་ཐགོས་པ་
ཡིན་ན།	 དངྭས་བངླས་དཔ་དངུལ་ལག་དབེ་

ནས་བརྒྱ་ཆ་	 ༦	 དང་།	 དངུལ་ཁང་ནས་
སྐདེ་ཀ་བརྒྱ་ཆ་	 ༦	 བཅས་ཁྱནོ་བསྡམོས་
བརྒྱ་ཆ་	 ༡༨	 གཞན་རནེ་ཉུང་བ་ཆགས་ཀི་
རེད།	 ད་ེབཞིན་ང་ཚོས་བུ་ལོན་གཡར་བའ་ི
གང་ཟག་ད་ེདག་ཡག་པ་ོཆགས་པའི་སབྐས་
གཞུང་ལ་བླ་ོབཅད་ཀི་ཞལ་འདབེས་བརྒྱ་ཆ་	
༡་་༢	 འབུལ་རུྒྱར་དགངོས་པ་བཞསེ་པ་ཡིན་
ན།	 སིྤ་ཚོགས་ས་བརན་དང་རང་ཁ་རང་
གསོ་ཆགས་རུྒྱའ་ིཁ་ེཕན་ཡོང་གི་རེད།	 ཅསེ་
སོགས་ཀི་གསུང་བཤད་གནང་།	།

དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་མཆོག་གིས་བདོ་མི་དང་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་བ་ཚོར་ག་ོསབྐས་དམ་འཛིན་གནང་དགསོ་པའ་ི
འབདོ་སྐལུ་གནང་བ།

༄༅།	 །ཨ་རིའ་ིཕི་སདི་དུང་ཆེ་མ་ཡི་ཀི་
པམོ་པའེ་ོ	 Mike Pompeo	 མཆོག་གིས་
རི་ཆར་ཌི་ན་ིསན་དཔ་ེམཛོད་དང་འགམེས་
སནོ་ཁང་ Richard Nixon Library & 

Museum ད་ུགསུང་བཤད་གནང་སབྐས་
རང་དབང་ལནྡ་པའི་རྒྱལ་ཁབ་རམས་ལ་རྒྱ་
ནག་དམར་ཤོག་ཚོགས་པ་བསུྒར་བཅོས་
གཏངོ་དགོས་པའི་འབདོ་སྐུལ་གནང་བ་དང་
བསནུ།	ཕི་ལོ་	༢༠༢༠	ཟླ་	༨	ཚེས་	༡༧	
ཉནི་ཨ་རིའ་ིནང་གི་ས་ྔད་ོཆུ་ཚོད་	 ༧	 ནས་	
༨།༣༠	 དང་།	 རྒྱ་གར་ནང་གི་དགངོ་ད་ོཆུ་
ཚོད་	 ༧།༣༠	 ནས་	 ༩	 བར་ཨིན་ཡུལ་སྐ་ུ
ཚབ་དནོ་གཅདོ་ཕར་སི་བསོད་ནམས་ལགས་
ཀིས་ག་ོསིྒག་གནང་ས།ེ	 ཨ་རིས་རང་དབང་
ལནྡ་པའི་རྒྱལ་ཁབ་རམས་ལ་རྒྱ་ནག་དམར་
ཤོག་ཚོགས་པ་བསུྒར་བཅོས་གཏངོ་དགོས་
པའ་ིའབདོ་སྐལུ་གནང་བར།	 དབ་ེཞིབ་དང་
བདོ་ལ་རེ་བ་	 USA calls Free Nations 

to change Chinese Communist Party: 

Analysis and Prospects for Tibet ཞསེ་
པའ་ིབརདོ་གཞིའ་ིཐགོ་ད་རྒྱ་བརུྒྱད་བག་ོགླངེ་
བསྐངོ་ཚོགས་གནང་ཡོད་པ་དང་།
བག་ོགླངེ་སངེ་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་
དཔལ་ལྡན་སིད་སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེངྒ་ེམཆོག་
གིས་དབུས་ཨ་རིའི་སན་ཧ་ིརན་སི་སི་ཀོའི་
གངོ་ཁྱརེ་ནང་རནེ་གཞི་བས་པའི་གོལ་ཌན་
ག་ེཌི་མཐ་ོསླབོ་ཁང་ Golden Gate

University	 གི་རྒྱལ་སིྤའ་ིཁམིས་ལུགས་
རིག་པའི་ཐགོ་ཆེད་མཁས་པ་དང་བདོ་མིའི་
སིྒག་འཛུགས་ཀི་ཁིམས་ལུགས་སླབོ་སནོ་པ་
སླབོ་དཔནོ་མེ་ཀལ་ཝན་ཝལ་ཊི་Dr.	Michael	
van	Walt	མཆོག་དང་།	ཨིན་ཡུལ་གི་གསོ་
ཚོགས་འཐུས་མི་དང་ནང་སདི་བླནོ་ཆེན་ཟུར་
པ་ནརོ་མན་ཇནོ་བྷ་ེཀར་	 Norman	 John	
Baker	 མཆོག་བཅས་ནས་གསུང་བཤད་
གནང་ཡོད།
ད་ེཡང་ཨིན་ཡུལ་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་ཕར་
སི་བསོད་ནམས་ཚེ་རིང་ལགས་ཀིས་གསུང་
བཤད་གནང་མཁན་ཡོངས་ལ་ཕབེས་བསུ་
དང་སྦྲགས་ཕི་ལོ་	 ༡༩༧༠	 ནས་	 ༡༩༧༡	
བར་ཨ་རིའི་སིད་འཛིན་རི་ཆར་ཌི་ནི་སན་	
Richard	 Nixon	 མཆོག་དང་ཨ་རིའ་ིཕི་

སདི་དུང་ཆེ་ཧན་རེ་	 Henry Kissinger 

སྐབས་བདོ་མིའི་འཐབ་རྩོད་ཀི་གནས་བབ་
དང་།	 ད་ལའྟ་ིཨ་རིའ་ིསདི་འཛིན་ཌ་ོནལ་
ཌི་ཊི་རམ་ཕ་ི Donald Trump	 མཆོག་
དང་ཨ་རིའི་ཕི་སིད་དུང་ཆེ་མ་ཡི་ཀི་པམོ་
པའེ་ོམཆོག་གིས་རང་དབང་ལྡན་པའི་རྒྱལ་

ཁབ་རམས་ལ་རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་ཚོགས་པ་
བསུྒར་བཅསོ་གཏངོ་དགོས་པའི་འབདོ་སྐུལ་
གནང་བ་སོགས་ཀི་སྐརོ་གསུང་བཤད་གནང་
རསེ།	དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་མཆོག་གིས་གངོ་
གི་བརདོ་གཞི་དང་འབལེ་ནས་གསུང་དནོ།	
དངེ་རབས་འབལེ་ལམ་ཞིབ་འཇུག་བསི་
གནས་ཁང་ Institute of contemporary 

relations	 གིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཕི་ལོ་	
༡༩༨༩	ལོར་གནམ་བད་ེསྒ་ོམོ་ཆེའ་ིཐང་ཆེན་
ད་ུམང་གཙོའ་ིལས་འགུལ་སྤལེ་མཁན་རམས་
ལ་དག་གནནོ་བས་པ་ནས་བཟུང་ད་ལ་ྟརྒྱལ་
སིྤའི་ཐོག་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་ངོ་རོལ་
བེད་མཁན་ཚད་མཐོ་ཤོས་སུ་སླབེས་ཡོད་
པའི་གནས་ཚུལ་བཏནོ་འདགུ་ཅེས་དང་།	
འཛམ་གླངི་རྒྱལ་ཁབ་	 ༡༣༠	 ཙམ་གིས་
མཉམ་འབལེ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་འཕྲདོ་བསནེ་
ལྷན་ཁང་ལ་ཏགོ་དབིབས་གཉན་རིམས་ཀི་
འབུང་ཁུངས་སྐརོ་ཞིབ་འཇུག་བདེ་དགོས་
པའ་ིའབདོ་སྐལུ་ཡང་གནང་ཡོད།		
རྒྱ་ནག་ནི་འཛམ་གླིང་ནང་མཉམ་འབལེ་
རྒྱལ་ཚོགས་ལ་ཞལ་འདབེས་སྤོད་མཁན་
ཨང་གཉིས་པ་ད་ེཆགས་ཡོད་པ་མ་ཟད།	
རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་སིྤ་ཁྱབ་དུང་ཆེ་སྐུ ་ཞབས་
ཨེན་ཊོ་ནའི་ོགུ་ཊར་རེ་སི་ Mr Antonio 

Guterres	 མཆོག་གིས་རྒྱ་ནག་གི་ཕི་སདི་
བླནོ་ཆེན་ཟུར་པ་ལིག་འུ་ཀནི་མིན་ Liu 

Zhenmin	 རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་དཔལ་འབརོ་
དང་སིྤ་ཚོགས་ལས་དནོ་ལནྷ་ཁང་གི་སིྤ་ཁྱབ་
དུང་ལས་སུ་བསྐ་ོགཞག་གནང་ཡོད།
ད་ེབཞིན་རྒྱ་ནག་གི་སོ་ནམ་བླནོ་ཆེན་ཟུར་པ་

ཞིག་གིས་རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་བཟའ་ཆས་དང་སོ་
ནམ་ལྷན་ཁང་གི་འགོ་ཁིད་བས་ཡོད་པ་མ་
ཟད།	ཕི་ལོ་	༢༠༢༠	ཟླ་	༤	ཚེས་	༡	ནས་	
༢༠༢༡	ཟླ་	༣	ཚེས་	༣༡	བར་རྒྱ་རིགས་
ཇང་དནུ་ Mr Jiang Duan	 ཟརེ་བ་རྒྱལ་
ཚོགས་ཀི་འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་ལནྷ་ཁང་གི་
ལམ་སནོ་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་མིར་བསྐ་ོ
གཞག་བས་ཡོད་པ་སོགས་རྒྱ་རིགས་མང་པ་ོ
རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་ལནྷ་ཁང་ཁག་གི་གནད་ཡོད་
མི་སར་བསྐ་ོགཞག་གནང་བཞིན་ཡོད།		བདོ་
མི་དང་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་བ་རམས་ལ་གོ་
སྐབས་ཡོད་པ་ནང་བཞིན་གདངོ་ལེན་བདེ་
དགསོ་པ་མང་དག་ཅིག་ཀང་ཡོད།	 རྒྱ་ནག་
གཞུང་གིས་ཏགོ་དབིབས་གཉན་རིམས་སྔནོ་
འགགོ་བདེ་སངས་དང་།	 བདོ་དང་།	 ཡུ་
གུར།	 ཧངོ་ཀངོ་སོགས་ལ་དག་གནནོ་བདེ་
བཞིན་པ་སོགས་ལ་བརནེ་ནས་ད་ལྟའི་ཆར་
རྒྱལ་སིྤའ་ིཐགོ་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་ང་ོརལོ་
བེད་མཁན་ཉིན་རེ་བཞིན་ཇེ་མང་ད་ུའག་ོ
བཞིན་པའ་ིསབྐས་འདརི།	 བདོ་མི་དང་རྒྱལ་
སིྤའི་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐོར་བ་ཚོས་གོ་སྐབས་
དམ་འཛིན་གནང་ས་ེབདོ་དནོ་ལས་འགུལ་
སྔར་ལས་ལྷག་སྤལེ་དགོས་པའི་འབདོ་སྐུལ་
ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	 ཞསེ་སོགས་ཀི་གསུང་བཤད་

གནང་།
ད་ེནས་རྒྱལ་སིྤའི་ཁིམས་ལུགས་རིག་པའི་
ཐོག་ཆེད་མཁས་པ་དང་བ ོད་མིའི ་སིྒག་
འཛུགས་ཀི་ཁིམས་ལུགས་སླབོ་སནོ་པ་སླབོ་
དཔནོ་མེ་ཀལ་ཝན་ཝལ་ཊི་ Dr. Michael 

van Walt	 མཆོག་གིས་གསུང་དནོ།	 རྒྱ་
ནག་གིས་འདས་པའི་
ལོ་ང་ོ	 ༧༠	 རིང་
དིལ་བསྒགས་སྤལེ ་
སབས་མི་མང་གིས་
རྒྱ་ནག་གི་བདོ་དབང་
སུྒར་སྐབས་ཀི་བདོ་
ཀི་གནས་བབ་ལ་ལྟ་
སངས་ཐད་ཤུགས་
རྐེན་ཆེན་པ་ོཐེབས་
ཡོད་པ་དང་།	 མི་
མང ་ ཚུད ་པའི ་ ཕི ་
རྒྱལ་བླནོ་ཆེན་རམ་

པ་དང་གསར་འགོད་པ་སོགས་ཀིས་བདོ་ནི་
གནའ་ས་ྔམོ་རྒྱ་ནག་གངོ་མའི་སབྐས་ནས་རྒྱ་
ནག་གི་ཆ་ཤས་ཡིན་པ་བསམ་གི་ཡོད།	 དནོ་
དངསོ་སུ་བདོ་ནི་ལོ་རུྒྱས་ཐགོ་ནས་རྒྱ་ནག་
གི་ཆ་ཤས་ནམ་ཡང་ཆགས་མངོ་མེད།	 རྒྱ་
ནག་སོག་པའ་ིམངའ་འགོ་ཏུ་ཡོད་པའ་ིསབྐས་
སུ་བདོ་ན་ིརྒྱ་ནག་གི་མངའ་ཁངོས་སུ་ཆགས་
མངོ་མེད་ལ།	 ཡོན་རྒྱལ་རབས་དང་མིང་
རྒྱལ་རབས་ཀི་སབྐས་སུའང་བདོ་ན་ིརྒྱ་ནག་
གི་ཆ་ཤས་སུ་ཆགས་མངོ་མེད།
མན་ཇུ་གོང་མས་ཏཱ་ལའི་བ་ླམ་སྐུ་ཕྲངེ་རིམ་
བོན་རམས་དང་མཆོད་ཡོན་གི་འབལེ་བ་
བཞག་པ་ཙམ་ལས་བདོ་རྒྱ་ནག་གི་མངའ་
ཁངོས་སུ་བསདྡ་མངོ་མེད།	 ཅསེ་དང་།	 རྒྱ་
ནག་གཞུང་གིས་བདོ་ནང་གི་བདོ་མི་ཚོའི་
ཐགོ་འདས་པའ་ིལོ་ང་ོ	༧༠	རིང་དག་གནནོ་
ཅན་གི་སིད་བུས་ལག་བསར་བས་ཡོད་པ་
དང་།	 རྒྱ་གཞུང་གིས་བདོ་ནང་ལག་བསར་
བས་པའི་སིད་བུས་ད་ེདག་ད་ཆ་ཧངོ་ཀོང་
དང་ཡུ་གུར་ནང་ལག་བསར་བདེ་བཞིན་ཡོད་
པ་ང་ཚོས་མིག་གིས་མཐངོ་བཞིན་ཡོད།	 རྒྱ་
ནག་གཞུང་ལ་བར་ལན་གསལ་པ་ོསྤདོ་སངས་
གཅིག་ན།ི	 རྒྱ་ནག་གིས་བདོ་ལ་དབང་སུྒར་
བདེ་བཞིན་པ་ཁམིས་མཐུན་ཡིན་མིན་ཐད་ད་ི

བ་འདནོ་རུྒྱ་ད་ེརེད།	ཅསེ་གསུངས།
ད་ེནས་ཨིན་ཡུལ་གི་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་
དང་ནང་སདི་བླནོ་ཆེན་ཟུར་པ་ནརོ་མན་ཇནོ་
བྷ་ེཀར་	 Norman John Baker	 མཆོག་
གིས་གསུང་དནོ།	 དང་པ།ོ	 ཨ་རི་གཞུང་
གིས་ཕི་ལོ་	༢༠༡༢	ཟླ་	༡༢	ནང་ཨུ་ར་ུསུའ་ི
གཞུང་གི་ལས་བདེ་ཁག་གཅིག་ལ་ Mag-

nitsky Act	 བཀའ་ཆད་ཀི་ཁམིས་གཏན་
འབབེས་གནང་བ་ལརྟ།	 རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་
ལས་བདེ་ཁག་གཅིག་གིས་དག་གནནོ་བདེ་
བཞིན་པ་ད་ེདག་ལ་ང་ཚོས་ཀང་བཀའ་ཆད་
གཏངོ་དགསོ།	 གཉསི་པ།	 	 ཨ་རི་གཞུང་
གིས་བ ོད་ནང་ཕར་འགོ་ཚུར་འོང་གི་གོ་
སབྐས་འད་མཉམ་གི་ཁིམས་གཏན་འབབེས་
གནང་ཡོད་པ་བཞིན།	 ཨིན་ཡུལ་གཞུང་
གིས་ཀང་བདོ་ནང་ཕར་འག་ོཚུར་འངོ་གི་ག་ོ
སབྐས་འད་མཉམ་གི་ཁིམས་གཏན་འབབེས་
གནང་དགསོ།		གསུམ་པ།	སིྤ་ནརོ་༸གངོ་
ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་འབུང་
འགུར་ཡང་སིད་ཀི་གནད་དནོ་ཐད་ང་ཚོས་
གསལ་པ་ོབཟ་ོདགསོ་པ་ཞིག་ལ།	 རྒྱ་ནག་
གཞུང་གིས་ཀུན་གཟིགས་པཎ་ཆེན་རིན་པ་ོ
ཆེ་མཆོག་གི་ཡང་སིད་རུན་མ་ངསོ་འཛིན་
བས་པ་ལརྟ།	 སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་
མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་འབུང་འགུར་ཡང་
སདི་རུན་མ་ངསོ་འཛིན་བས་ན།	 ཡུ་རོབ་སིྤ་
མཐུན་ཚོགས་པ་དང་ཨིན་ཡུལ་གཞུང་གིས་
ད་ེལ་ངསོ་འཛིན་རྩ་བ་ཉདི་ནས་གནང་གི་མ་
རེད།	ཅསེ་དང་།
ཨིན་ཡུལ་གཞུང་གིས་བདོ་ཀི་རྒྱལ་ས་ལ་ྷས་
རུ་བདོ་གཞུང་དང་ལྷན་ཆིངས་ཡིག་བཞག་
གནང་ཡོད་པ་ལས་རྒྱ་ནག་གཞུང་དང་ལནྷ་
ཆིངས་ཡིག་བཞག་མེད།	 ད་ེབཞིན་ཨིན་
ཡུལ་གཞུང་གིས་བདོ་གཞུང་གི་སྐུ་ཚབ་དང་
ལནྷ་	 ༡༩༡༤	 ལོར་སིམ་ལར་ཆིངས་ཡིག་
བཞག་ཡོད་པ་ལས་རྒྱ་ནག་གི་སྐུ་ཚབ་ལྷན་
ད་ུཆིངས་ཡིག་བཞག་མེད།	 ང་ཚོས་བདོ་
རང་དབང་ལནྡ་པའི་གཞུང་མཐངོ་མངོ་ཡོད་
པ་མ་ཟད།	 བདོ་ཀི་ཤོག་དངུལ་དང་དམ་
ཕུྲག་སོགས་མཐངོ་མངོ་ཡོད།	 ཅསེ་སོགས་
ཀི་གསུང་བཤད་གནང་རསེ་ད་ིབ་དསི་ལན་
ཡང་གནང་ཡོད་པ་བཅས།	།
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Social Distancing རྒྱང་སྡདོ།
Asymptomatic ནད་རགས་མི་མངནོ་པ།
Internship ཉམས་གསོ།
Checklist དན་ཐ།ོ	བརདེ་ཐ།ོ	
Profile Picture ང་ོསྤདོ་འད་པར།	
lamination སྦར་ཤུན།
Traffic jam འགུལ་ལམ་འཚང་འགག

	---				

		ཤེས་རིག་བར་ཆད་གཏན་འབབེས།			-		

བདོ་མི་གཞནོ་སྐསེ་ཤིག་གིས་མཉམ་འབལེ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་འག་ོབ་མིའ་ིཐབོ་ཐང་ལནྷ་ཁང་ལ་བདོ་ནང་གི་འག་ོབ་མིའ་ི
ཐབོ་ཐང་དང་འབལེ་བའ་ིཞུ་ཡིག་དནོ་ཚན་བརྒྱད་ཅན་ཞིག་ཕུལ་བ།

༄༅།	།བདོ་དནོ་ལས་འགུལ་བ་ངག་དབང་
ཚེ་འཕལེ་ལགས་ཀིས་ཕ་རན་སིའི་རྒྱལ་ས་
པ་ེརི་སི་ནས་རྐང་འཁརོ་བཞོན་ཏ་ེབདོ་དནོ་
ལས་འགུལ་སྤལེ་ནས་ཕི་ལོ་	༢༠༢༠	ཟླ་	༨	
ཚེས་	 ༡༩	 ཉནི་སུད་སིའ་ིགངོ་ཁྱརེ་ཇ་ེན་ེཝ་
ནང་བད་ེལེགས་ངང་འབོར་ཡོད་པ་དང་།	
སབྐས་དརེ་སུད་སིའ་ིསྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་འཆི་
མེད་རིག་འཛིན་ལགས་དང་ལས་བདེ་བསོད་
ནམས་མཐར་ཕིན་ལགས།	 ད་ེབཞིན་གངོ་
ཁྱརེ་ཇ་ེན་ེཝའི་ནང་རནེ་གཞི་བས་པའི་བདོ་
རིགས་སིྤ་མཐུན་ཚོགས་པའི་ཚོགས་གཙོ་
དང་ཚོགས་གཞནོ།	ས་གནས་བདོ་མི་སོགས་
ནས་གདངུ་སེམས་མཉམ་སྐེ་དང་ཕབེས་
བསུའ་ིས་ེལེན་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་ཡོད།
སབྐས་དརེ་སུད་སིའ་ིསྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་འཆི་
མེད་རིག་འཛིན་ལགས་ཀིས།	བདོ་མི་གཞནོ་
སྐསེ་ངག་དབང་ཚེ་འཕལེ་ལགས་ཀིས་འགན་
ཁུར་ནས་བདོ་དནོ་སདླ་ལས་འགུལ་བརྩམས་
པ་ན་ིདངསོ་གནས་དང་གནས་སེམས་ཤུགས་
སྐ་ེདགསོ་པ་ཞིག་རེད།	 ཅསེ་དང་།	 གཞན་

ཡང་ང་ཚོ་ཚང་མར་བདོ་དནོ་འཐབ་རྩོད་
བེད་རུྒྱའི་འགན་འཁི་གཅིག་མཚུངས་སུ་
ཡོད།	 ང་ཚོས་མཉམ་རབུ་ཐགོ་འཛམ་
གླིང་མི་མང་ལ་བདོ་ནང་འག་ོབ་མིའི་ཐོབ་
ཐང་སྡུག་ནས་སྡུག་ཏུ་འག་ོབཞིན་པའི་སྐརོ་
གང་ཐུབ་གོ་རགོས་སྤལེ་དགོས་ཞེས་སོགས་
གསུངས།
སུད་སིའི་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་ཁང་གི་མཐུན་
འགུར་འོག་ངག་དབང་ཚེ་འཕལེ་ལགས་
ཀིས་མཉམ་འབལེ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་ཆེས་
མཐོའི་འག་ོབ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལྷན་ཁང་གི་
ཚོགས་གཙོ་ལམྕ་སྐ་ུམི་ཤེ་ལེ་བ་ྷཤེ་ལེ་ཊི་
Michelle Bachelet མཆོག་གི་
མཚན ་ཐོག ་ ཏུ ་ ཞུ ་ ཡི ག ་ ཅིག ་ ཕུལ ་ ཏེ ་
རྒྱ ་ནག་གཞུང ་ གིས ་བ ོད ་དང ་ ཡུ ་ གུར ་
བཅས་ ཀི ་འགོ་བ ་ མིའི ་ཐོབ ་ཐང ་ རིྩས ་
མེད ་ར ོག ་ རོལ ་གཏོང ་བ ཞིན ་པ ་དང ་ །	
བདོ་མཐོ་སྒང་གི་ཁོར་ཡུག་གཏརོ་བཤིག་
གཏོང་བཞིན་པ་སོགས་མཚམས་འཇོག་
དགོས་པའི་དགོས་འདནུ་དནོ་ཚན་བརྒྱད་

བཏནོ་གནང་ཡོད།
ད་ེཡང་དནོ་ཚན་བརྒྱད་ན།ི	 དང་པ།ོ	 རྒྱལ་
ཚོགས་ཀི་ངསོ་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་བདོ་
དང་།	 ཤར་ཏུར་ཀི་སི་ཐན།	 ཧངོ་ཀངོ་
བཅས་ཀི་གཞི་རྩའི་འག་ོབ་མིའི་ཐོབ་ཐང་
བརིྩ་སུང་ཞུ་དགསོ་པའ་ིསྐལུ་མ་གཏངོ་དགསོ་

པ་དང་།	 གཉསི་པ།	 ཀུན་གཟགིས་པཎ་
ཆེན་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་གིས་གཙོས་བདོ་དང་།	
ཤར་ཏུར་ཀི་སི་ཐན།	 ཧངོ་ཀངོ་བཅས་ཀི་
ཆབ་སིད་བཙོན་པ་རམས་གླདོ་བཀལོ་གཏངོ་

དགསོ་པ།	 གསུམ་པ།	 རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་
ཞིབ་འཇུག་གང་ཡང་མེད་པར་བདོ་ནང་
གཏརེ་ཁ་གང་བུང་སྔགོ་འདནོ་བདེ་བཞིན་
པ་མཚམས་འཇགོ་དགསོ་པ།	 བཞི་པ།	 རྒྱ་
ནག་གཞུང་གིས་དལི་བསྒགས་སྤལེ་བཞིན་
པའ་ིཁ་གཏད་ད།ུ	 རྒྱལ་སིྤའ་ིགསར་འགདོ་

པ་བདོ་དང་།	 ཤར་ཏུར་ཀི་སི་ཐན།	 ཧངོ་
ཀངོ་བཅས་ཀི་ནང་ཡོང་འཇུག་དགསོ་པ།	ལ་ྔ
པ།	 བདོ་རྒྱ་གསོ་མོལ་སརླ་གསོ་ཡོང་སདླ་རྒྱ་
ནག་གཞུང་གིས་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་

མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་སྐུ་ཚབ་དང་ལྷན་
ད་ུགསོ་མོལ་གནང་དགསོ་པ།	 དུག་པ།	 རྒྱ་
ནག་གཞུང་གིས་ཝུ་ཧན་ནས་མཆེད་པའ་ིཏགོ་
དབིབས་གཉན་རིམས་སྔནོ་འགོག་ཇི་བཞིན་
བདེ་ཀི་མེད་པར་བརནེ།	 དའེ་ིའགན་འཁ་ི
རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་བདེ་འཇུག་དགོས་པ་མ་
ཟད།	 རྒྱ་ནག་རྒྱལ་ཡོངས་སུ་སེམས་ཅན་
གསོན་པའོི་ཤ་ཁམོ་ཁག་སྒ་ོབརྒྱག་འཇུག་
དགསོ་པ་དང་།	 ད་ེབཞིན་སེམས་ཅན་ལ་
ཡ་ང་སྙིང་རེ་མེད་པར་གདགུ་རུྩབ་གཏངོ་
བཞིན་པ་མཚམས་འཇགོ་དགསོ་པ།	 བདནུ་
པ།	 བདོ་དང་ཡུ་གུར་མི་རིགས་རམས་སོ་
སོའི་ཕ་ཡུལ་ད་ུགནས་སྐརོ་དང་ནང་མི་སྤུན་
མཆེད་སོགས་ལ་ཐུག་འཕྲད་ད་ུཡོང་འཇུག་
དགསོ་པ།	 བརྒྱད་པ།	 རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་
འཕགས་བདོ་ས་མཚམས་སུ་བཙན་འཛུལ་
བདེ་བཞིན་པ་དང་།	 ཁམིས་འགལ་གིས་ལྷ་ོ
རྒྱ་ནག་རྒྱ་མཚོའི་བདག་དབང་རྩོད་བཞིན་
པ་མཐའ་གཅིག་ཏུ་ངོ་རོལ་བེད་དགོས་པ་
བཅས་ཡིན།	།

དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་མཆོག་དང་ཤེས་རིག་བཀའ་བླནོ་མཆོག་གིས་འཛིན་རིམ་བཅུ་པའ་ིསླབོ་མ་ཚོར་ཤེས་ཡོན་གི་
གལ་གནད་དང་མ་འངོས་མདནུ་ལམ་སྐརོ་གསུང་བཤད་གནང་བ།

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༢༠	ཟླ་	༨	ཚེས་	༢༠	
རེས་གཟའ་ཕུར་བུའི་ཉིན་གི་སྔ་ད་ོཆུ་ཚོད་	
༡༡།༣༠	 ཙམ་ལ་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་
ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀི་གོ་སིྒག་འགོ་དྲྭ ་
ལམ་ཐད་གཏངོ་བརུྒྱད་འཛིན་རིམ་བཅུ་པའ་ི
སླབོ་ཕུྲག་དང་ལནྷ་ད་ུཚོགས་འད་ུཞིག་བསྐངོ་

ཚོགས་གནང་ཡོད།
སྐབས་དརེ་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐོང་མཆོག་
གིས་འཚམས་འད་ིདང་འབལེ་གསུང་བཤད་
གནང་དནོ།	 ཐངེས་འདའི་ིའཛིན་རིམ་བཅུ་
པའི་ཡིག་རུྒྱགས་ནང་བརྒྱ་ཆ་དགུ་བཅུ་ཡན་
ལོན་མཁན་ཡོངས་ལ་ངས་བདོ་མིའི་སིྒག་
འཛུགས་ཀི་ཚབ་ཞུས་ཏ་ེབསགྔས་བརདོ་དང་
རསེ་སུ་ཡི་རངས་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།

འཛིན་རིམ་བཅུ་གཉསི་ཀི་རྒྱལ་ཡོངས་ཡིག་
རུྒྱགས་ཀི་ཕགོས་བསྡམོས་བརྒྱ་ཆ་	 ༩༥	
ཡན་ལོན་པ་རམས་ལ་སིད་སྐངོ་སླབོ་ཡོན་
གནང་བཞིན་ཡོད་པ་ལརྟ།	 ས་ྔལོར་འཛིན་
རིམ་བཅུ་པའི་རྒྱལ་ཡོངས་ཡིག་རུྒྱགས་ཀི་
ཕགོས་བསྡམོས་བརྒྱ་ཆ་	 ༩༥	 ཡན་ལོན་

མཁན་རམས་ལའང་སིད་སྐོང་སླབོ་ཡོན་
གནང་རུྒྱ་འག་ོབཙུགས་ཡོད།	 འནོ་ཀང་འད་ི
ལོར་འཛིན་རིམ་བཅུ་པ་འཐནོ་མཁན་ཁངོས་
བརྒྱ་ཆ་	 ༩༥	 ལོན་མཁན་བུང་མི་འདགུ	
རམ་པ་ཚོ་སེམས་ཤུགས་འཆག་རུྒྱ་མེད།	 ད་
དངུ་ཡིན་ནའང་མུ་མཐུད་ཡིག་རུྒྱགས་མང་
པ་ོགཏངོ་དགསོ་པ་མ་ཟད།	 ག་ོསབྐས་ཀང་
མང་པ་ོཡོད།

འཛིན་རིམ་བཅུ་གཅིག་དང་བཅུ་གཉསི་སླབོ་
ཚན་གང་བདམས་པ་དསེ་མི་ཚེའི་མདནུ་
ལམ་གཏན་འཁལེ་གི་ཡོད་པ་རེད།	 དརེ་
བརནེ་སོ་སོ་རང་ཉིད་སླབོ་ཚན་གང་ལ་ད་ོ
དབིངས་ཡོད་པ་ད་ེངསེ་པར་ད་ུལེན་དགསོ།
དངེ་སྐབས་འཛམ་གླིང་ནང་ཏགོ་དབིབས་

གཉན་རིམས་ཁྱབ་བརལ་ཤུགས་ཆེ་བུང་
བར་བརནེ།		འཕྲདོ་བསནེ་ཐགོ་སརྔ་ལགྷ་ད་ོ
སང་ཤུགས་ཆེ་སླབེས་ཡོད།	 མ་འངོས་པར་
འཕྲདོ་བསནེ་དང་འབལེ་བའི་ལས་ཀ་མང་
པ་ོཆགས་ངསེ་རེད།	 རམ་པ་ཚོས་འཛམ་
གླངི་འགུར་འགསོ་དང་བསནུ་ནས་བསམ་བླ་ོ
གཏངོ་དགོས་རུྒྱ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོརེད།	
ཅེས་སོགས་ཀི་གསུང་བཤད་གནང་གུབ་

མཚམས་ཤེས་རིག་བཀའ་བླནོ་པདྨ་དབངས་
ཅན་མཆོག་གིས་གསུང་བཤད་གནང་དནོ།	
ང་ཚོས་ག་དསུ་ཡིན་ནའང་སོ་སོའི་གནས་
སངས་ང་ོའཕྲདོ་དགོས་རུྒྱ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་
པ་ོརེད།	 ང་ཚོའ་ིམི་རབས་རན་པ་རམས་ལ་
ཤེས་ཡོན་གི་ག་ོསབྐས་དང་།	 ད་ལའྟ་ིགནས་
སངས་བཅས་བསྡརུ་བ་ཡིན་ན།	ད་ལའྟ་ིཆར་
ཕིའ་ིམཐུན་རྐནེ་སོགས་གང་ཅིའ་ིཐད་བཟང་
ད་ུཕིན་ཡོད།
རམ་པ་ཚོའི་ཕ་མ་རམས་ལའང་ཤེས་ཡོན་
གི་གནས་ཚད་གང་འཚམ་ཡོད་པ་མ་ཟད་
སླབོ་གྲྭར་བསྐདོ་མངོ་མཁན་ཤ་སག་རེད་དན་
གི་འདགུ	 རམ་པ་ཚོར་ཁརོ་ཡུག་དང་ཆ་
རྐེན་སོགས་གང་ཅིའི་ཐད་ཤེས་ཡོན་གི་གོ་
སབྐས་བཟང་བ་ཐབོ་ཡོད་རེད་དན་གི་འདགུ	
དརེ་བརནེ་ད་ེདག་ཚང་མ་སྙངི་ལ་བཅངས་

ནས་ང་ཚོ་ནི་བསོད་ནམས་ཆེན་པ་ོཡིན་པ་
དང་།	 ག་ོསབྐས་བཟང་པ་ོཐབོ་འདགུ་སམྙ་
པའི་ངསོ་འཛིན་དགོས་རུྒྱ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་
པ་ོརེད་འདགུ	 ད་ེལརྟ་གནང་ཐུབ་པ་ཡིན་
ན།	 སོ་སོའ་ིསེམས་ནང་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་
༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་ཐུགས་ར་ེ
བཀའ་དནི་ལ་བརནེ་ནས་མཐུན་རྐེན་ཕུན་
སུམ་ཚོགས་པའི་ངང་ཤེས་ཡོན་གི་ག་ོསབྐས་
བཟང་པ་ོཐབོ་པ་དང་།	 ད་ེབཞིན་སོ་སོའ་ིཕ་
མ་དང་།	 སླབོ་གྲྭ	 བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས།	
མི་རབས་རན་པ་རམས་བཀའ་དནི་ཆེན་པ་ོ
ཇི་ཙམ་ཡིན་པ་དན་དགོས་རུྒྱ་ཧ་ཅང་གལ་
ཆེན་པ་ོརེད་འདགུ	 ཅསེ་སོགས་ཀི་གསུང་
བཤད་གནང་རེས་སླབོ་ཕུྲག་རམས་ཀི་ད་ི
བར་ལན་འདབེས་གནང་ཡོད་པ་བཅས།	།
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འསོ་འཕནེ་པའ་ིམིང་གཞུང་དབེ་འགདོ་གནང་ཕགོས་སྐརོ་གསར་འགདོ་གསལ་བསྒགས།
༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༢༠	ཟླ་	༨	ཚེས་	༢༡	
རེས་གཟའ་པ་སངས་ཉིན་བདོ་མིའི་སིྒག་
འཛུགས་ཀི་ཕི་དལི་ལགྷ་པ་ཚེ་རིང་དན་རནེ་
ཚོགས་ཁང་ནང་དབུས་འསོ་བསྡུ་ལས་ཁང་
ནས་བཙན་བོལ་བདོ་མིའི་སིད་སྐོང་དང་།	
སབྐས་	 ༡༧	 པའ་ིབདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ཀི་
འསོ་བསྡུ་ཆེན་མོའི་ལས་རིམ་དང་འབལེ་
བའ་ིགསར་འགདོ་གསལ་བསྒགས་ཤིག་སྤལེ་
གནང་ཡོད།
ད་ེཡང་གངོ་ཚེས་ཉནི་གི་ས་ྔད་ོཆུ་ཚོད་	 ༡༠	
ཐགོ་དབུས་འསོ་བསྡུའི་སིྤ་ཁྱབ་འགན་འཛིན་
དཔ་ེཟུར་དབང་འདསུ་ཚེ་རིང་མཆོག་དབུ་
བཞུགས་ཐགོ་འསོ་བསྡུའི་འགན་འཛིན་ལས་
འཕར་དགེ་བཤེས་མ་བད་ེལེགས་དབང་མོ་
ལགས་དང་།	 ལོ་རུྒྱས་སླབོ་དཔནོ་རན་པ་སིྤ་
ཟུར་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན་ལགས།	 ད་ེ
བཞིན་ཕི་ནང་གི་གསར་འགོད་པ་བཅས་
ལནྷ་འཛོམས་ཐགོ་དབུས་འསོ་བསྡའིུ་སིྤ་ཁྱབ་
འགན་འཛིན་མཆོག་གིས་གསར་འགོད་
གསལ་བསྒགས་སྒོགས་སྦང་གནང་དནོ།	
དབུས་འོས་བསྡུའི་ལས་ཁང་ནས་ཉ་ེདསུ་
ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༠	 ཟླ་	 ༨	 ཚེས་	 ༥	 ཉནི་

ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༡	 ལོའ་ིབཙན་བལོ་བདོ་མིའ་ི
སདི་སྐངོ་དང་།	 སབྐས་	 ༡༧	 པའ་ིབདོ་མི་
མང་སིྤ་འཐུས་ཀི་འསོ་བསྡུ་ཆེན་མོའི་ལས་
རིམ་དངསོ་སུ་འགོ་འཛུགས་ཞུ་རུྒྱའི་གསར་
འགདོ་གསལ་བསྒགས་ཟནི་པ་ལརྟ།	 བཅའ་

ཁམིས་ལེའུ་བརྒྱད་པའ་ིདནོ་ཚན་	༩༧	ནང་
གསེས་	༤	པའ་ིདགངོས་དནོ།	བཙན་བལོ་
བདོ་མིའ་ིའསོ་བསྡའུ་ིསིྒག་གཞི་དནོ་ཚན་	༡༧,	
༡༨,	 ༢༠,	 ༢༡	 སོ་སོའ་ིདགངོས་དནོ་དང་།	
དཔལ་ལནྡ་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ལནྷ་ཚོགས་

ནས་འསོ་བསྡའུ་ིསིྒག་གཞི་དནོ་ཚན་	 ༡༦	
པའ་ིནང་གསེས་	 ༤	 པའ་ིནང་གསལ་ཟུར་
འཛར་	 ཀ༽	 པར་བསྐར་བཅསོ་གནང་བ་
བཅས་ལ་བརནེ་ནས།	 འད་ིལོ་འསོ་འཕནེ་
པའི་མིང་གཞུང་དབེ་འགདོ་གསར་ད་ུགནང་

གཏན་འཁལེ་བ་བཞིན།	 ས་གནས་འསོ་
བསྡའུ་ིའགན་འཛིན་གཙོས་པས།	དབེ་འགདོ་
འགན་འཛིན་དང་།	འསོ་འཕནེ་པ་རྒྱ་ཆེ་མང་
ཚོགས་བཅས་ནས་ཐུགས་འཁུར་ཆེ་བཞེས་
ཀིས་སིྒག་གཞིའི་དགོངས་དནོ་མིང་གཞུང་

དབེ་འགོད་ངསེ་པར་གནང་ཕགོས་དགོས་
པའ་ིལམ་སནོ་གཤམ་གསལ།
༡།					བཙན་བལོ་བདོ་མིའ་ིའསོ་བསྡའུ་ི
སིྒག་གཞི་དནོ་ཚན་	 ༡༨	 པའ་ིནང་གསེས་	
༤	 པའ་ིཆ་རྐནེ་ཁག་ལནྡ་རིགས་རམས་ནས་
འསོ་འཕནེ་པའི་མིང་གཞུང་དབེ་འགདོ་ཆོག་
པ་ཡིན།
༢།	 	 	 	 མིང་གཞུང་དབེ་འགདོ་གནང་
སབྐས་འསོ་བསྡའུ་ིསིྒག་གཞི་དནོ་ཚན་	 ༡༨	
པའ་ིནང་གསེས་	 ཀ༽	 པ་དང་།	 ཁ༽	 པ་
དགོངས་དནོ་འསོ་འཕནེ་པ་བདོ་ཀི་ཡུལ་མི་
རང་ལོ་	 ༡༨	 ཧལི་པ་ོལོན་རིགས་སོ་སོའ་ི
དང་བངླས་དཔ་དངུལ་ལག་དབེ་ནང་འབུལ་
ཆད་ཡོད་མེད་ཞིབ་འཇུག་དང་སྦྲགས།	འསོ་
འཕནེ་པའི་ཐོབ་ཁུངས་གང་ཡིན་གསལ་
བཀདོ་ཀིས་ལས་ཐམ་ཕབ་ས་ེདབེ་སྐལེ་ཨང་
གངས་གཅིག་ནས་འགོ་འཛུགས་ཀིས་དབེ་
འགདོ་འགན་འཛིན་གི་མིང་རགས་དང་དབེ་
འགདོ་ཨང་གངས་རེ་འགདོ་དགསོ།
༣།	 	 	 	 འསོ་འཕནེ་པའ་ིམིང་གཞུང་དབེ་
འགདོ་	༢༠༢༠	ཟླ་	༩	ཚེས་	༡	ནས་འག་ོ
འཛུགས་ཀིས་ཟླ་	༡༠	ཚེས་	༡༥	བར་ངསེ་

པར་མཇུག་སིྒལ་ཐུབ་པ་དགསོ་རུྒྱ།
༤།				འསོ་བསྡའུ་ིསིྒག་གཞི་དནོ་ཚན་	༡༨	
ནང་གསེས་	༤	ནང་གསལ་འསོ་འཕནེ་པའ་ི
ཆ་རྐནེ་ཁངོས་བདོ་ཀི་ཡུལ་མི་སུ་ཞིག་ཕི་ལོ་	
༢༠༢༠	ཟླ་	 ༡༠	 ཚེས་	༣༡	བར་རང་ལོ་	
༡༨	 ཧལི་པ་ོལོན་རིགས་རམས་མིང་གཞུང་
དབེ་འགདོ་ཆོག་པ་ཡིན།	 འནོ་ཀང་དནོ་ཚན་	
༡༨	 པའ་ིནང་གསེས་	 ༥	 པའ་ིནང་གསལ་
རིགས་ནས་མིང་གཞུང་དབེ་འགདོ་མི་ཆོག
༥།				སིྒག་གསལ་མིང་གཞུང་དབེ་སྐལེ་
ཟིན་པའི་འསོ་འཕནེ་པ་སོ་སོའི་དང་བླངས་
དཔ་དངུལ་འབུལ་འབབ་	 ༢༠༢༠	 ཟླ་	 ༣	
ཚེས་	 ༣༡	 བར་གཙང་འབུལ་ཟནི་པ་ངསེ་
པར་དགསོ་རུྒྱ།
༦།	 	 	 	 འསོ་འཕནེ་པའ་ིམིང་གཞུང་དབེ་
འགོད་གནང་རུྒྱ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་ཡིན་
སབས།	 རྒྱ་ཆེ་མང་ཚོགས་ནས་ཐུགས་སང་
ཆེན་པསོ་དསུ་ཐགོ་མིང་གཞུང་དབེ་འགོད་
ཟནི་པ་དགསོ་པ་བཅས།		ཞསེ་སྒགོས་སྦང་
གནང་གུབ་མཚམས་གསར་འགོད་པའི་ད་ི
བར་ལན་འདབེས་གནང་།

ར་རམ་ས་ལའ་ིཧ་ིམཱ་ཅལ་མངའ་སྡའེ་ིགསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ལནྷ་ཁང་ད་ུཕབེས་པ།
༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༠	 ཟླ་	 ༨	 ཚེས་	
༢༡	ཉནི་རྒྱབ་ཆུ་ཚོད་	༢།༡༠	ཐགོ་ར་རམ་
ས་ལའི་ཧི་མ་ཅཱལ་མངའ་སྡའེི་གསོ་ཚོགས་
འཐུས་མི་སྐ་ུཞབས་ཝི་ཤལ་ན་ིརི་ཡ་ Vishal 

Nehria, MLA Dharamshala མཆོག་
གདན་ཞུས་ལརྟ་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ལནྷ་
ཁང་ད་ུཕབེས་གནང་སོང་།
ད་ེཡང་ཐོག་མར་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་
སྦྲལེ་པ་ོམཆོག་གིས་ས་ེལེན་ཕབེས་བསུ་དང་།	
ད་ེརེས་རུྒྱན་ལས་ཚོགས་ཁང་ནང་དཔལ་
ལནྡ་ཚོགས་གཙོ་སྦྲལེ་པ་ོམཆོག་དང་།	 སིྤ་
འཐུས་རུྒྱན་ལས་རམ་པ་ཚང་འཛོམས་ཀིས་
ཐགོ་མར་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཞོན་ཨཅཱརྱ་
ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆོག་གིས་སྐུ་ཞབས་
ཁོང་བ ོད་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ལྷན་ཁང་དུ་
ཕབེས་པར་འཚམས་འད་ིདང་སྦྲགས།	 སིྤ་
འཐུས་རུྒྱན་ལས་རམ་པ་རེ་རེ་བཞིན་ང་ོསྤདོ་
གནང་བ་དང་།
ད་ེནས་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་པདྨ་འབུང་
གནས་མཆོག་གིས་སྐུ་ཞབས་ཁོང་བདོ་མི་
མང་སིྤ ་འཐུས་ལྷན་ཁང་དུ་ཕ ེབས་པར་
འཚམས་འད་ིདང་སྦྲགས།	 བཙན་བལོ་བདོ་
མིའ་ིམང་གཙོའ་ིའཕལེ་རིམ་སྐརོ་སྙངི་བསྡསུ་
དང་།	 བཙན་བལོ་བདོ་མིའ་ིམང་གཙོ་ན་ི
སིད་དནོ་ཚོགས་པ་མེད་པའི་མང་གཙོ་ཡིན་
སྐརོ།	 ད་ེབཞིན་སིྤ་ལནྷ་སབྐས་དསུ་སོ་སོར་
སིྤ་འཐུས་ཀི་གུབ་ཆར་འགུར་བ་ཇི་བུང་
དང་།	 ད་ལའྟ་ིབདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ལནྷ་

ཚོགས་ཀི་གུབ་ཆ།	ལོ་གཅིག་ལ་གསོ་ཚོགས་
ཐངེས་གཉསི་དང་།	 ད་ེཡང་ཟླ་བ་དུག་རེའ་ི
མཚམས་སུ་གསོ་ཚོགས་རེ་འཚོགས་ཀི་ཡོད་
ཀང་འད་ིལོ་རྒྱ་ནག་ཝུ་ཧན་ནས་མཆེད་པའི་
ཏགོ་དབིབས་ནད་ཡམས་རྐེན་པས་གསོ་
ཚོགས་ཚོགས་དསུ་བཅུ་པ་ད་ེབཞིན་ཕར་

འགངས་ཞུས་སྐརོ།	 བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་
རུྒྱན་ལས་ཀི་ལས་དནོ་ཁག་ངོ་སྤོད་དང་།	
མངའ་སྡའེི་གསོ་ཚོགས་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་
ཚོགས་པ་སླར་གསོ་ཡོང་རུྒྱར་རྒྱབ་སྐོར་
གནང་སྐོང་ཡོང་བའི་རེ་སྐུལ་བཅས་ཞུས་
གནང་སོང་།	 ད་ེརསེ་ར་རམ་ས་ལའ་ིཧ་ིམ་
ཅཱལ་མངའ་སྡའེི་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་སྐུ་
ཞབས་ཝི་ཤལ་ནི་རི་ཡ་མཆོག་གིས་ཁོང་
ད་ེརིང་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ལྷན་ཁང་ད་ུ

དཔལ་ལནྡ་ཚོགས་གཙོ་སྦྲལེ་པ་ོམཆོག་གིས་
གཙོས་སིྤ་འཐུས་རུྒྱན་ལས་རམ་པ་མཇལ་
འཕྲད་ཀིས་བ ོད་མི ་མང་སིྤ ་འཐུས་ལྷན་
ཚོགས་ཀི་འག་ོསངས་སོགས་ཀི་སྐརོ་ཤེས་
རགོས་གནང་རུྒྱའི་གོ་སབྐས་གནང་བ་དང་།	
ད་ེབཞིན་གསོ་ཚོགས་ནས་ས་ེལེན་གཟབ་

རྒྱས་གནང་བར་དགའ་སྤ་ོཆེན་པ་ོབུང་ཞེས་
དང་།	 འཛམ་གླངི་ཡོངས་ནས་ཤེས་གསལ་
ལྟར་བདོ་མི་རིགས་ལ་དཀའ་ངལ་ཆེན་པ་ོ
བུང་ཡོད་ཀང་།	 བཙན་བལོ་ནང་བདོ་པ་
ཚོས་སོ་སོའི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་རིག་
གཞུང་དང་།	 ང་ོབ་ོསུང་སྐབོ་ཡག་པ་ོབས་
དང་བེད་བཞིན་ཡོད་པར་བསྔགས་བརོད་
དང་།	 ད་ེབཞིན་བཙན་བལོ་བདོ་མིའ་ིབཅའ་
ཁིམས་ལའང་བསྔགས་བརདོ་གནང་བ་མ་

ཟད།	 ཁངོ་རང་ཉདི་འབུང་འགུར་བདོ་མི་
མང་སིྤ་འཐུས་རམས་ཀི་དུང་ནས་བཅའ་
ཁིམས་སྐརོ་ཤེས་ཐབས་བེད་ཀི་ཡིན་སྐརོ་
གསུངས་པ་དང་།	ཆབས་ཅིག་ཁངོ་རང་ཉདི་
སྔནོ་མ་འཕགས་བདོ་འབལེ་མཐུད་ཚོགས་
པའ་ིཚོགས་མི་ཡིན་སབས།	 བདོ་ཀི་གནས་

སངས་སྐརོ་རུྒྱས་མངའ་ཡོད་སྐརོ་དང་།	བདོ་
དནོ་ལ་ག་དསུ་ཡིན་ནའང་རྒྱབ་སྐརོ་གནང་
གི་ཡིན་ཞསེ་གསུངས་གནང་སོང་།
ད་ེནས་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཞོན་མཆོག་
གིས་སྐུ་ཞབས་ཁོང་གསོ་ཚོགས་སུ་ཕབེས་
པར་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུས་དང་འབལེ།	 རྒྱ་གར་
གསོ་ཚོགས་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པའི་
སྐརོ་དང་།	 ཉ་ེཆར་ལ་དགྭས་སུ་རྒྱ་དཀར་
ནག་ས་མཚམས་ཀི་རྩོད་རྙགོ་སྐརོ་སོགས་

དང་།	 བཞུགས་སརྒ་ར་སའ་ིནང་གནས་
སྡདོ་བདོ་མི་ཚོར་འཕྲད་བཞིན་པའི་ཁང་
པ་དང་།	 ཁརོ་ཡུག	 རྒྱ་ལམ་གླགོ་	 Street 

Light	 སོགས་ཀི་དཀའ་ངལ་སྐརོ་སནྙ་
སེང་དང་ཆབས་ཅིག་རོགས་རམ་གནང་
སྐངོ་ཡོང་བའ་ིརེ་སྐལུ་དང་།	 ད་ེབཞིན་
མངའ་སྡའེི་གསོ་ཚོགས་ནང་བདོ་དནོ་སྐརོ་
གླངེ་སླངོ་གནང་རུྒྱ་དང་།	 མངའ་སྡའེ་ི
གསོ་ཚོགས་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐོར་ཚོགས་པ་
སླར་གསོ་ཡོང་རུྒྱའི ་ཆེད་སྐུ ་ཉིད་ཚོགས་
མི་དང་པོ་གནང་རུྒྱའི ་འབོད་སྐུལ་དང་།	
མངའ་སྡའེི་གསོ་ཚོགས་འཚོགས་སྐབས་སིྤ་
ལནྷ་གི་སྐུ་ཚབ་ད་ེགར་བཅར་ཐུབ་ཚེ་གནད་
ཡོད་མི་ས་ང་ོསྤདོ་སོགས་རོགས་རམ་གནང་
སྐངོ་ཡོང་བ་བཅས་ཞུས་གནང་རསེ་དཔལ་
ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གིས་བདོ་མི་མང་
སིྤ་འཐུས་ལནྷ་ཚོགས་ཀི་ཚབ་ཞུས་ཏ།ེ	 སྐ་ུ
ཞབས་ཁངོ་ལ་སནོ་པའི་ཞལ་ཐང་ཞིག་ཕུལ་
བ་དང་།	 ད་ེརསེ་དཔལ་ལནྡ་ཚོགས་གཙོ་
སྦྲལེ་པ་ོམཆོག་གིས་གཙོས་སིྤ་འཐུས་རུྒྱན་
ལས་རམས་དང་ལནྷ་གསོ་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་
ཁང་ནང་གཟགིས་སྐརོ་དང་།	 དཔལ་ལནྡ་
ཚོགས་གཞནོ་མཆོག་ནས་སྐ་ུཞབས་ཁངོ་དང་
ལནྷ་བདོ་ཀི་དཔ་ེམཛོད་ཁང་དང་།	 བདོ་ཀི་
སནྨ་རིྩས་ཁང་བཅས་ལ་གཟགིས་སྐརོ་ཕབེས་
གནང་ཡོད་པ་བཅས།	།


