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སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་འཛམ་གླངི་སེམས་ཁམས་འཕདོ་བསནེ་
གི་ཉནི་མོར་བཀའ་སླབོ་སྩལ་བ།

༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༠	 ཟླ་	 ༡༠	 ཚེས་	
༡༠	 རེས་གཟའ་སྤནེ་པའ་ིཉནི་བདོ་མིའ་ི
བླ་ན་མེད་པའི་དབུ་ཁིད་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་
༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་འཛམ་
གླངི་སེམས་ཁམས་འཕདོ་བསནེ་གི་ཉནི་མོར་
ཏགོ་དབིབས་གཉན་རིམས་ཀི་དཀའ་ངལ་ཆེ་
བའི་དསུ་སབྐས་འདརི་ནང་སེམས་ཀི་འཕདོ་
བསནེ་ལ་ད་ོསྣང་བ་རུྒྱ་གལ་ཆེ་ཡིན་སྐརོ་བངླ་
དརོ་བཀའ་སླབོ་སྩལ་དནོ།	ང་ཚོ་ཚང་མ་སྡགུ་
བསལྔ་མི་འདདོ་པ་དང་བད་ེབ་འདདོ་པ།	དདུ་
འག་ོའབུ་སནི་ཚུན་ཆད་གཅིག་མཚུངས་ཡིན།	
ང་ཚོར་མིའི་རྣམ་དཔོད་ཀི་བསམ་བླ་ོཞིག་
ཡོད་སབས།	 དསེ་སེམས་ལ་ཞི་བད་ེདང་བད་ེ
སིྐད་ཡོང་བའི་ཆ་རྐནེ་གཙོ་བ་ོཆགས་ཀི་ཡོད།	
ད་ེདང་ཆབས་ཅིག་རེ་དགོས་མང་པ་ོཞིག་
ཡོང་བཞིན་པའང་ཆགས་ཡོད།	 དརེ་བརནེ་
མཐར་གཏུགས་ན་སེམས་ཀི་ཞི་བད་ེཞེས་པ་
ན་ིཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོརེད་འདགུ	
སེམས་ལ་གཙོ་བ་ོཡིད་ལུས་ཀི་སངེ་ནས་
སེམས་ཞི་བདའེི་ངང་གནས་ཐུབ་རུྒྱ་ཞིག་

ཡོད་ན།	 སྒ་ོལའྔ་ིདབང་པ་ོཤེས་པའ་ིནང་ལུས་
ཀི་ན་ཚ་ཡིན་ནའང་ལུས་ཤེས་ཀིས་ཉམས་

སུ་མོང་བ་ད་ེཚོའི་གས་ཡིད་ལུས་བད་ེབས་
གཟིལ་གིས་གནནོ་ཐུབ་པ་ཏན་ཏན་ཡོང་གི་
ཡོད།	 ལགྷ་པར་བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་ཉམས་
ལེན་བདེ་མཁན་ཞིག་ཡིན་ཚེ་སྡགུ་བསལྔ་དང་
ལེན་བདེ་རུྒྱ་ད་ེའདྲ་ཡོང་གི་ཡོད།	 རྐནེ་ངན་
དགེ་བའི་གགོས་སུ་འགུར་རུྒྱ་རིགས་ཡོང་གི་
ཡོད་སབས།	 གཙོ་ཆེ་ཤོས་སེམས་ལ་ཞི་བད་ེ
ཡོང་བ་ཞིག་དང་།	 སེམས་ཞི་བད་ེཡོང་བར་
མིའི་རྣམ་དཔདོ་བད་ེསྤདོ་བས་ནས་ཞི་བད་ེ

ཡོང་དགསོ།	 དངེ་སབྐས་ནད་ཡམས་ཧ་ཅང་
ཐབས་སྐ་ོཔ་ོཞིག་ཡོང་བཞིན་ཡོད།	 ནད་བུང་

ཟིན་པ་རྣམས་སོ་སོར་ལས་ཟློག་མེད་རེད།	
སོ་སོར་ལས་ཀི་དབང་གིས་ཡོང་བཞིན་པ་
སངས་རྒྱས་ཀི་ཆོས་པའི་ཐགོ་ནས་བཤད་པ་
ཡིན་ན་འད་ིལརྟ་ཆགས་ཀི་ཡོད།
མ་འངོས་པར་མི་ཡོང་བའི་སྔནོ་འགོག་བདེ་
རུྒྱ་ཐབས་ཤེས་ཡོང་གི་རེད་ལ།	 ད་ལ་ྟམང་པ་ོ
ཞིག་གིས་ཐབས་ཤེས་བདེ་བཞིན་ཡོད།	 ནད་
ཡམས་འད་ིའགགོ་ཐབས་སུ་སནྨ་པ་དང་ཚན་
རིག་པ།	ནད་གཡོག་ལ་སོགས་ཀིས་ཧུར་ཐག་

གནང་གི་ཡོད།	རསེ་སུ་ཡི་རང་ཡོད།	ད་དངུ་
ཚང་མས་སེམས་ཤུགས་སྐསེ་ཏ་ེཁ་ཡོད་ལག་
ཡོད་གཞན་ཕན་གི་བ་བ་ཡིན་བསམ་པའི་
ཐགོ་ནས་སྔར་བཞིན་ཚང་མས་ཧུར་བསྐདེ་
གནང་རོགས་གནང་ཞསེ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	 ངསོ་
རང་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀི་རསེ་འབྲང་བང་
ཆུབ་སེམས་སྒམོ་མཁན་གི་དག་ེསླངོ་ཞིག་ཡིན་
སབས།	 ཁདེ་རང་ཚོས་གཞན་ཕན་གི་བ་བ་
བསུྒབས་པ་ད་ེངསོ་ཀིས་རསེ་སུ་ཡི་རང་དང་
སྔ་ོབ་སྨནོ་ལམ་རུྒྱན་ད་ུབདེ་ཀི་ཡོད།
ཉནི་རེ་བཞིན་ད་ུས་ྔདྲ་ོཡར་ལངས་པ་དང་སྨནོ་
ལམ་དང་གཟུངས་སྔགས་སོགས་བགངས་
ནས་འཛམ་གླངི་འདའིི་སངེ་གི་ནད་ཡམས་ད་ེ
དག་སིྤར་འཛམ་གླངི་དང་།	ཡང་སྒསོ་རྒྱ་གར་
གི་ཡུལ་ནས་རིམ་བཞིན་གཙང་སེལ་དང་མི་
ཡོང་བའ་ིསྨནོ་ལམ་རྒྱག་བཞིན་ཡོད།	 ད་བར་
འདའི་ིཐགོ་ལ་ཕག་ལས་གནང་མཁན་ཡོངས་
ལ་རསེ་སུ་ཡི་རང་དང་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞེས་ཞུ་
རུྒྱ་ཡིན།	ཞསེ་བཀའ་སླབོ་སྩལ།	།

ཨ་རི་གཞུང་གིས་བདོ་དནོ་དམིགས་བསལ་འབྲལེ་མཐུད་པ་བསྐ་ོགཞག་གནང་བ།

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༢༠	ཟླ་	༡༠	ཚེས་	༡༤	
ཉནི་ཨ་རིའི་ཕི་སིད་དུྲང་ཆེ་སྐུ་ཞབས་མ་ཡི་
ཀི་པམོ་པའེ་ོ	 Mike Pompeo	 མཆོག་གིས་
དུྲང་ཆེ་ལས་རོགས་སྐ་ུཞབས་རོ་བྷརེ་ཊི་ཌ་ེསི་
ཊི་རོ་ Robert A. Destro 	 མཆོག་ཨ་རིའ་ི
བདོ་དནོ་དམིགས་བསལ་འབྲལེ་མཐུད་པར་
བསྐ་ོགཞག་གནང་བའི་གསར་འགོད་གསལ་
བསྒགས་སྤལེ་འདགུ		
ད་ེཡང་ཨ་རིའི་ཕི་སིད་དུྲང་ཆེ་སྐུ་ཞབས་མ་
ཡི་ཀི་པམོ་པའེ་ོམཆོག་གིས་གསར་འགོད་
གསལ་བསྒགས་སྤལེ་བའ་ིནང་།	 བདོ་ཀི་ཐུན་
མོང་མ་ཡིན་པའ་ིཆོས་དང་།	 རིག་གཞུང་།	
སདྐ་ཡིག		ད་ེབཞིན་བདོ་ནང་གི་འག་ོབ་མིའ་ི

ཐབོ་ཐང་བཅས་སུང་སྐབོ་སླད་སྐུ་ཞབས་རོ་
བྷརེ་ཊི་ཌ་ེསི་ཊི་རོ་མཆོག་གིས་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་
ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ ོ་མཆོག་དང་།	
ཡང་ན་མགོན་པ་ོགང་ཉདི་མཆོག་གི་སྐུ་ཚབ་
བརུྒྱད་རྒྱ་ནག་གཞུང་དང་ལྷན་བདོ་རྒྱ་གསོ་
མོལ་ཡོང་བར་འབདོ་བརྩོན་གནང་རུྒྱ་ཡིན་
ཞིང་།	 རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་ནང་གི་ཆོས་
དད་རང་དབང་དང་རིག་གཞུང་ཐོག་དམ་
བསྒགས་བདེ་བཞིན་པ་དང་།	 ལགྷ་པར་བདོ་
ཀི་ས་ཁུལ་ཁག་གི་འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་གི་
གནས་སངས་ཇ་ེསྡུག་ཏུ་འག་ོབཞིན་པར་ཨ་
རི་གཞུང་གི་ངསོ་ནས་ཐུགས་འཚབ་གནང་གི་
ཡོད།	ཅསེ་དང་།	སྐ་ུཞབས་རོ་བྷརེ་ཊི་ཌ་ེསི་ཊི་

རོགས་མཆོག་གིས་བདོ་མིའི་འགོ་ཁིད་དང་།	
རྒྱལ་སིྤའ་ིཕག་སྦལེ།	 ད་ེབཞིན་ཁད་མཁས་
པ་ཚོ་དང་ལྷན་འབྲལེ་བ་གནང་ས་ེབདོ་དནོ་
གསལ་ཐབས་གནང་རུྒྱ་ཡིན་པ་མ་ཟད།	 ཨ་
རིའ་ིཕི་སདི་ལནྷ་ཁང་ནས་བཙན་བལོ་བདོ་མི་
རྣམས་ནས་བདོ་ནང་གི་འག་ོབ་མིའ་ིཐབོ་ཐང་
དང་ཆོས་དད་རང་དབང་ཆེད་འཐབ་རྩོད་
བདེ་བཞིན་པར་རྒྱབ་སྐརོ་གནང་བཞིན་པའི་
ལས་འགན་མུ་མཐུད་བསུྒབ་རུྒྱ་ཡིན་པ་རེད།	
ཅསེ་གསུངས།	
བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་དང་ཨ་རིའི་གསོ་
ཚོགས་འཐུས་མི་ཁག་གཅིག་གིས་ཨ་རིའི་
བདོ་དནོ་དམིགས་བསལ་འབྲལེ་མཐུད་པ་
བསྐ་ོགཞག་ཡོང་བའི་འབདོ་སྐལུ་རིམ་པ་ཞུས་
ཡོད་ཀང་།	 ཨ་རིའ་ིསདི་འཛིན་ཌ་ོནལ་ཌི་ཊི་
རམ་ཕ་ི	Donald Trump	མཆོག་གི་གཞུང་
འཛིན་འགོ་ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༧	 ལོ་ནས་བཟུང་ཨ་
རིའི་བདོ་དནོ་དམིགས་བསལ་འབྲལེ་མཐུད་
པ་བསྐ་ོགཞག་གནང་ཐུབ་མེད།
ཨ་རི་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅདོ་དངསོ་གུབ་ཚེ་རིང་
ལགས་ཀིས་གསུང་དནོ།	རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་

ཤར་ཏུར་ཀི་སི་ཐན་ནང་ངལ་རྩོལ་བསུྒར་
བཀདོ་ཁང་འཛུགས་སུྐན་བས་པ་ནང་བཞིན་
བདོ་ནང་དའུང་ངལ་རྩལོ་བསུྒར་བཀདོ་ཁང་
འཛུགས་སུྐན་བས་ཏ་ེབདོ་མི་འབུམ་ལྔ་ལྷག་
ངལ་རྩོལ་བསུྒར་བཀོད་ཁང་ད་ུབཅུག་ཡོད་
པའ་ིགནས་ཚུལ་ཐནོ་ཡོད་སབས།	 ཨ་རིའ་ི
གཞུང་གིས་ཨ་རིའ་ིབདོ་དནོ་དམིགས་བསལ་
འབྲལེ་མཐུད་པ་བསྐ་ོགཞག་གནང་བ་ངོས་
འཛིན་ཞུ་བཞིན་ཡོད།	 ཨ་རིའ་ིགཞུང་གིས་
ཨ་རིའི་བདོ་དནོ་དམིགས་བསལ་འབྲལེ་
མཐུད་པ་བསྐ་ོགཞག་གནང་ས་ེབདོ་ལ་མིང་
དནོ་མཚུངས་པའི་རྒྱབ་སྐོར་གནང་ཡོད།	
གོ་སྐབས་འདི་བརུྒྱད་ང་ཚོས་རྒྱ་ནག་དང་
མཉམ་དགའ་སྤའོ་ིངང་ནས་དབུ་མའ་ིལམ་གི་
སདི་བུས་སྐརོ་གསོ་མོལ་བ་རུྒྱ་ཡིན།	 ཞསེ་
གསུངས།
སྐ་ུཞབས་རོ་བྷརེ་ཊི་ཌ་ེསི་ཊི་མཆོག་ན།ི	 ད་
ལྟའི་ཨ་རིའི་ཕི་སིད་ལྷན་ཁང་གི་མང་གཙོ་
དང་།	 འག་ོབ་མིའ་ིཐབོ་ཐང་།	 ངལ་རྩལོ་
ལས་དནོ་ཚན་པའི་འགན་འཛིན་གནང་མུས་
ཡིན་པ་བཅས།	།

ཨ་རི་བདོ་མིའ་ིསླབོ་ཡོན་ལས་གཞིའ་ིཁངོས་སུ་མི་
འགའོ་ིའདམེས་རུྒྱགས་འག་ོའཛུགས་གནང་བ།

༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༠	 ཟླ་	 ༡༠	 ཚེས་	 ༡༣	
རེས་གཟའ་མིག་དམར་ཉནི་གངས་སིྐད་སདི་སྐངོ་
ཚོགས་ཁང་ད་ུབདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཤེས་རིག་
ལས་ཁུངས་ཀིས་ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༡	 ལོའ་ིཨ་རི་བདོ་
མིའ་ིསླབོ་ཡོན་ལས་གཞི་ Tibetan Schol-
arship Program	 ཁངོས་སུ་མི་འགའོ་ི
འདམེས་རུྒྱགས་འག་ོའཛུགས་གནང་ཡོད་པ་དང་།	
ཐེངས་འདིར་བདོ་མིའི་སླབོ་ཡོན་ལས་གཞིའི་
ཁངོས་སུ་སནྙ་ཞུ་འབུལ་མཁན་གངས་	༧༤	བུང་
ཡོད་ཁངོས་ནས་བཅུ་ཡིས་རང་མོས་ཕིར་འཐནེ་
གནང་འདགུ
སིྤར་ཨ་རི་བདོ་མིའི་སླབོ་ཡོན་ལས་གཞིའི་ཁངོས་
སུ་མི་འགའོི་འདམེས་རུྒྱགས་འདི་བཞིན་རྒྱ་གར་
གི་རྒྱལ་ས་ལྡ་ིལི་དང་སྦངེ་ལོར་ད་ུགནང་གི་ཡོད་
ནའང་ད་ཆ་རྒྱ་ནག་གངོ་ཁརེ་ཝུ་ཧན་ནས་མཆེད་
པའི་ཏགོ་དབིབས་གཉན་རིམས་ཁབ་བརྡལ་ཇེ་
ཆེར་འག་ོབཞིན་པའི་ཛ་དྲག་གི་དསུ་སབྐས་སུ་རྒྱ་
བལ་འབུྲག་གསུམ་གི་ས་གནས་ཁག་	༡༤	ནང་ས་
གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁུངས་ནས་འགན་བཞེས་
པའ་ིཐགོ་ནས་མི་འག་ོའདམེས་རུྒྱགས་གནང་ཡོད།	
བལ་ཡུལ་ཁུལ་ནས་བདོ་མི་ལྔ་འདམེས་རུྒྱགས་
ནང་མཉམ་ཞུགས་གནང་འདགུ
སིྤར་བདོ་ཀི་རྒྱལ་རབས་དང་ཆབ་སིད་སོགས་ཀི་
ཐོག་འབྲི་རུྒྱགས་དང་ཨིན་ཇིའི་ཡིག་རུྒྱགས་ཊོ་
ཕལེ་ TOEFL-ITP	 ཞསེ་པའ་ིགུབ་འབྲས་
གསལ་བསྒགས་གནང་བསནུ།	 གུབ་འབྲས་ལ་
གཞིགས་པའ་ིསླབོ་མ་རྩ་ེཏགོ་	 ༣༠	 རྡ་སར་ངག་
རུྒྱགས་ཆེད་ཡོང་དགསོ་ཡོད་པ་བཅས།	།

བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་འཕདོ་བསནེ་ལས་ཁུངས་
ཀི་ཏགོ་དབིབས་གཉན་རིམས་ལས་དནོ་ཚོགས་
ཆུང་ནས་མོན་གྷ་ོའདདོ་རུ་གླིང་ནང་གི་གནས་

སངས་གཟགིས་ཞིབ་གནང་བ།

༄༅།	 །རྒྱ་གར་ལྷ་ོཕགོས་མོན་གྷ་ོའདདོ་རུ་གླངི་
བདོ་མིའི་གཞིས་ཆགས་སུ་ཏགོ་དབིབས་གཉན་
ནད་ཀི་ནད་རགས་ཐནོ་པ་ཇ་ེམང་ད་ུའག་ོབཞིན་
པར་བརནེ།	 ཟླ་བ་འདའི་ིཕི་ཚེས་	 ༧	 ཉནི་བདོ་
མིའི་སིྒག་འཛུགས་འཕདོ་བསནེ་ལས་ཁུངས་ཀི་
ཏགོ་དབིབས་གཉན་རིམས་ལས་དནོ་ཚོགས་ཆུང་
གི་ཚོགས་མི་འཕདོ་བསནེ་དུྲང་ཆེ་དཔལ་ལནྡ་དནོ་
གུབ་ལགས་དང་།	 ཏགོ་དབིབས་གཉན་རིམས་
ལས་དནོ་ཚོགས་ཆུང་གི་ལམ་སནོ་པ་བདོ་ལུགས་
སནྨ་པ་ཚེ་དབང་ར་མགནི་ལགས་དང་།	 ཕི་
ལུགས་སནྨ་པ་ཚེ་བརནེ་རྡ་ོར་ེལགས་བཅས་ཀིས་
མོན་གྷ་ོའདདོ་རུ་གླིང་གི་ས་གནས་ཏགོ་དབིབས་
གཉན་རིམས་ལས་དནོ་ཚོགས་ཆུང་དང་ལནྷ་དྲ་རྒྱ་
བརུྒྱད་ཚོགས་འད་ུཞིག་བསྐངོ་ཚོགས་གནང་ཡོད།
སབྐས་དརེ་ཕི་ལུགས་སནྨ་པ་ཚེ་བརནེ་རྡ་ོར་ེལགས་
ཀིས།	 ས་གནས་ཏགོ་དབིབས་གཉན་རིམས་ལས་
དནོ་ཚོགས་ཆུང་ཀི་ཚོགས་མི་རྣམས་ནས་ད་བར་
ནད་གཞི་སྔནོ་འགོག་སླད་འབད་བརྩོན་གནང་
བར་ཡི་རང་བསགྔས་བརདོ་དང་།	 ནད་གཞི་ཁབ་
བརྡལ་ཕིན་པའ་ིརྐནེ་གང་ཡིན་པ་དང་།	 ཐབས་
ལམ་ཇི་ཡོད་སྐརོ་གོ་བསྡུར་མཐིལ་ཕིན་གནང་
དགསོ་སྐརོ་གསུངས།	།
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འཛམ་གླངི་མཉམ་འབྲལེ་རྒྱལ་ཚོགས་སུ་རྒྱལ་ཁབ་	༣༩		ཡིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་ང་ོརལོ་གི་བསྒགས་གཏམ་སྤལེ་བ།
༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༠	 ཟླ་	 ༡༠	 ཚེས་	
༦	 ཉནི་ཨ་རིའ་ིནའིུ་ཡོག་གངོ་ཁརེ་ནང་རནེ་
གཞི་བས་པའི་འཛམ་གླིང་མཉམ་འབྲལེ་
རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་སིྤ་ཚོགས་དང་།	 འག་ོབ་
མིའ་ིབད་ེརྩ།	 རིག་གཞུང་ཚོགས་ཆུང་གིས་
སིྤ་ཡོངས་ཐགོ་བག་ོགླངེ་ཚོགས་ཡོད་པ་དང་
།	 སབྐས་དརེ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་འཇར་མན་
ནའི་ིགཞུང་ཚབ་ཆེན་མོ་ཁི་རི་སི་ཊོ་ཕ་ི Chris-

toph Heusgen མཆོག་གིས་རྒྱལ་ཁབ་	
༣༩	 ཡི་ཚབ་ཞུས་ཏ།ེ	 རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་
བདོ་དང་།	 ཤར་ཏུར་ཀི་སི་ཐན།	 ཧངོ་ཀངོ་
བཅས་ཀི་འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་ལ་རིྩས་མེད་
རྡགོ་རོལ་གཏངོ་བཞིན་པར་རྒྱལ་ཁབ་	 ༣༩	
ཡིས་མཉམ་འབྲལེ་ཐགོ་མཚན་རགས་བཀདོ་
ཡོད་པའི་ང་ོརལོ་གི་བསྒགས་གཏམ་སྒགོས་
སྦྱང་གནང་ཡོད།	

བསྒགས་གཏམ་ད་ེན།ི	 ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༠	 ཟླ་	
༦	ནང་རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་དམིགས་བསལ་ལས་
དནོ་ཚོགས་ཆུང་གི་འག་ོབ་མིའི་ཐོབ་ཐང་
ཐགོ་རང་དབང་གི་ཆེད་མཁས་པ་གངས་	༥༠	
ཙམ་ནས་མཉམ་འབྲལེ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་འག་ོ
བ་མིའི་ཐབོ་ཐང་ལནྷ་ཁང་ལ་རྒྱ་ནག་གཞུང་
གི་དབང་སུྒར་འོག་ཡོད་པའི ་བ ོད་དང་།	
ཧངོ་ཀངོ་།	 ཤར་ཏུར་ཀི་སི་ཐན་བཅས་ཀི་
གཞི་རྩའི་རང་དབང་ལ་སུང་སྐོབ་ཆེད་ད་ུ
དསུ་ཐགོ་ཛ་དྲག་གི་རགོ་ཞིབ་གནང་དགོས་
པའི་འབདོ་སྐུལ་གནང་བ་གཞིར་བཞག་ནས་
སྤལེ་བ་ཞིག་རེད།
ད་ེཡང་འཛམ་གླངི་གི་རྒྱལ་ཁབ་	 ༣༩	 ནས་
བདོ་དང་།	 ཤར་ཏུར་ཀི་སི་ཐན།	 ཧངོ་ཀངོ་
བཅས་ཀི་འག་ོབ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་གནས་
སངས་ལ་ཐུགས་འཚབ་གནང་གི་ཡོད་པ་མ་

ཟད།	རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ལགྷ་པར་བདོ་ནང་
གི་བདོ་མི་དང་ཡུ་གུར་བ་ཚོའི་འག་ོབ་མིའི་
ཐོབ་ཐང་ལ་བརིྩ་བཀུར་ཞུ་དགོས་པའི་རྒྱ་

ནག་གཞུང་ལ་འབདོ་སྐལུ་ཞུས་ཡོད།
ཨ་རི་དང་།	 ཁ་ེན་ཌ།	 ཕ་རན་སི།	 ཨི་ཊ་
ལེ།	 ཉ་ིཧངོ་།	 ནརོ་ཝ།ེ	 ཌན་མག	 	 ཨིན་
ཡུལ།	འཇར་མན་ན།ི	སུད་སི།	སི་པན།	ཨོ་

སི་ཊི་ལི་ཡ།	ཨོ་སི་ཊི་རི་ཡ།	སྦལེ་ཇམ།	བྷ་ོ
སི་ན་ིཡ།	ཨི་སོ་ཊོ་ན་ིཡ།	པ་ོལན་ཌི།	མོ་ན་
ཁ།ོ	ནའིུ་ཛེ་ལན་ཌི།	བང་མ་སེ་ཌ་ོན་ིཡ།	ལ་

ཏ་ིཝི་ཡ།	 ལི་ཐུ་ན་ིཡ་སོགས་རྒྱལ་ཁབ་	 ༣༩	
ཡིས་བསྒགས་གཏམ་ཐོག་མཚན་རགས་
བཀདོ་ད་ེམཉམ་འབྲལེ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་ཆེས་
མཐའོི་འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་ལནྷ་ཚོགས་ཀི་	
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Rights ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གིས་དབུས་རང་
དབང་གི་རགོ་ཞིབ་ཚོགས་ཆུང་ཞིག་ཤར་
ཏུར་ཀི་སི་ཐན་ནང་འག་ོབ་མིའི་ཐོབ་ཐང་
གི་གནས་སངས་སྐརོ་རགོ་ཞིབ་ཆེད་འཕལ་
ད་ུཡོང་འཇུག་དགོས་པའི་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་
འབདོ་སྐལུ་གནང་ཡོད།
སུད་སིའི་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་ཁང་གི་ལས་
བདེ་འཕནི་ལས་ཆོས་སིྐད་ལགས་ཀིས།		ད་
དངུ་རྒྱལ་ཁབ་གང་མང་མཉམ་རུབ་ཀིས་རྒྱ་
ནག་གཞུང་གིས་བདོ་དང་ཤར་ཏུར་ཀི་སི་
ཐན་ནང་འག་ོབ་མིའ་ིཐབོ་ཐང་རིྩས་མེད་རྡགོ་
རོལ་གཏངོ་བཞིན་པའི་སྐརོ་རྒྱ་ནག་གཞུང་
ལ་འདྲ་ིརྩད་གནང་དགོས་པའི་གལ་གནད་
སོགས་ཀི་སྐརོ་གསུངས།	།

བདོ་ཀན་ལྷ་ོཁུལ་བསང་ཆུ་རངོ་མི་དམངས་ཁམིས་ཁང་ཟརེ་བས་བདོ་མི་བཅུ་ལ་དྲང་བདནེ་མིན་པའ་ི
ཁམིས་ཐག་བཅད་པ།

༄༅།	 །བདོ་ཀན་ལྷ་ོཁུལ་བསང་ཆུ་རངོ་མི་
དམངས་ཁིམས་ཁང་ཟརེ་བས་བདོ་མི་བཅུ་
ལ་དྲང་བདནེ་མིན་པའི་ཁིམས་ཐག་བཅད་

ཡོད་པའི་སྐརོ་ཨ་རིར་རནེ་གཞི་བས་པའི་
རྒྱལ་སིྤའི་བདོ་དནོ་ལས་འགུལ་ཁང་གིས་

ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༠	 ཟླ་	 ༡༠	 ཚེས་	 ༡	 ཉནི་
ཤོག་གངས་	༢༨	ཅན་གི་སནྙ་ཐ་ོཞིག་བཏནོ་
འདགུ

ད་ེཡང་སནྙ་ཐའོ་ིནང་འཁདོ་པ་ལརྟ་ན།	 བདོ་
ཀན་ལྷ ་ོ ཁུལ་བསང་ཆུ་རོང་མི ་དམངས་

ཁམིས་ཁང་ཟརེ་བས་བདོ་མི་བཅུ་ལ་ཁམིས་
བཤེར་བས་ཏ་ེདངུལ་བཙན་འཕགོ་བས་པ་
དང་།	 བཙན་དབང་གིས་ཚོང་རྒྱག་བཅུག་
པའ་ིཉསེ་འཛུགས་འགོ་ལོ་	 ༩	 ནས་	 ༡༤	
བར་གི་བཙོན་འཇུག་ཁམིས་ཐག་བཅད་ཡོད་
འདགུ	 	 	 	 	 	 	 བཙོན་འཇུག་བས་པའ་ི
བདོ་མི་བཅུ་ན།ི	 བཀྲ་ཤིས་རྒྱ་མཚོ་ལགས་
དང་།	 སྙངི་ལགྕས་ལགས།	 རྒྱལ་ལོ་ལགས།	
བསོད་ནམས་རྒྱལ་ལགས།	 སག་ཐར་རྒྱལ་
ལགས།	ཚེ་དབང་ལགས།	བསན་པ་རྒྱ་མཚོ་
ལགས།	ར་མགནི་རྡ་ོར་ེལགས།	ར་མགནི་ཚེ་
རིང་ལགས།	གཅདོ་པ་ཚེ་རིང་ལགས་བཅས་
ཡིན་ཞིང་།	 འད་ིལོའ་ིཕི་ཟླ་	 ༦	 ཚེས་	 ༢༨	
དང་	 ༢༩	 བཅས་ཉནི་གངས་གཉསི་རིང་

བདོ་ཀན་ལྷ་ོཁུལ་བསང་ཆུ་རངོ་མི་དམངས་
ཁམིས་ཁང་ཟརེ་བས་བདོ་མི་བཅུ་ལ་ཁམིས་
བཤེར་བདེ་སབྐས་ཆུ་ཚོད་	 ༡༠	 ཅན་གི་
བརྙན་ཞིག་ལག་སོན་བུང་བ་དང་།	 བརྙན་
དརེ་གཞིགས་ན་ཁམིས་བཤེར་སབྐས་ཁམིས་
ཞིབ་པ་དང་ཞུ་གཏུག་པས་ཡང་དང་བསྐར་
ད་ུབདོ་མི་ད་ེཚོར་ནག་ཚོགས་	 Evil gang 

ཞསེ་མིང་འབདོ་བས་ཡོད་པ་དང་།
ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༢	 ལོར་བསང་ཆུ་རངོ་བང་
དཀར་ཐང་ཕོགས་སུ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་
རོགས་སྐོར་འཛུགས་སུྐན་ཞེས་པའི་ལས་
གཞིའི ་ཁོད་ས་གནས་སུ་བཤས་ར་ཞིག་
བཙུགས་པར།	 བདོ་མི་ཚོས་འགགོ་ཐབས་
བས་ཀང་འགོག་མ་ཐུབ་པར་བརནེ་གུན་

གསབ་དགོས་བའི་དགོས་འདནུ་བཏནོ་ཡོད།	
བཤས་ར་ཁང་གི་ས་གནས་སུ་མཆོད་རནེ་
ཞིག་བཞངེས་ཆེད་རྒྱ་སྒརོ་ས་ཡ་གཅིག་གུན་
གསབ་སྤད་པ་ད་ེཕི་ལོ་	 ༢༠༡༣	 ལོར་མུར་
སྐོད་གཞུང་ལམ་སོགས་འཛུགས་སུྐན་གི་
ལས་གཞིའི་ཁདོ་ས་གནས་ཀི་ཡུལ་མི་ཚོའི་
ཞིང་ས་ཤོར་བ་དང་ཁང་ཁིམ་ལ་སེར་ཀ་
བུང་སབས།	 ས་གནས་ཡུལ་མི་ཚོས་གུན་
གསབ་ཕན་བུ་རེ་བླངས་པར་བརནེ་འདི་
ལོའ་ིཕི་ཟླ་	 ༦	 པའ་ིནང་བསང་ཆུ་རངོ་མི་
དམངས་ཁིམས་ཁང་ཟརེ་བས་བདོ་མི་བཅུ་
ལ་དངུལ་བཙན་འཕགོ་བས་པ་དང་།	བཙན་
དབང་གིས་ཚོང་རྒྱག་ཏུ་བཅུག་པའི་ཉསེ་
འཛུགས་བས་ཡོད་འདགུ	།

རྒྱ་ནག་མཉམ་འབྲལེ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་འག་ོབ་མིའ་ིཐབོ་ཐང་ལནྷ་ཁང་གི་ཚོགས་མིའ་ིཁངོས་སུ་བདམས་ཐནོ་བུང་བ།
༄༅།	 །མཉམ་འབྲལེ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་
ཚོགས་ཆེན་ཐངེས་	༧༥	འཚོགས་བཞིན་པ་
དང་བསནུ་ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༠	 ཟླ་	 ༡༠	 ཚེས་	
༡༣	 ཉནི་རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་འག་ོབ་མིའ་ིཐབོ་
ཐང་ལྷན་ཁང་གི་ཚོགས་མིའི ་ཁོངས་སུ་
ཞབས་སགེས་བཞིའ་ིཆེད་ད་ུའསོ་ཤོག་བླུགས་
ཡོད་པའི་ཁིད་ནས་ཨེ་ཤི་ཡ་དང་ཞི་བད་ེརྒྱ་
མཚོ་མངའ་ཁུལ་གི་འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་
ཐགོ་དམ་བསྒགས་ཆེས་ཤུགས་ཆེ་ཤོས་བདེ་
མཁན་རྒྱལ་ཁབ་བཞི་བདམས་ཐོན་བུང་
འདགུ	
ད་ེཡང་རྒྱ་ནག་ལ་འསོ་གངས་	 ༡༣༩	དང་།	
པ་ཀི་སི་ཐན་ལ་འསོ་གངས་	 ༡༦༩།	 ཨུ་ཛི་
བྷ་ེཀི་སི་ཐན་ལ་འསོ་གངས་	 ༡༦༤།	 བལ་
ཡུལ་ལ་འསོ་གངས་	༡༥༠།	སའ་ོད་ིཨ་ར་བྷ་ི
ཡ་ལ་འསོ་གངས་	༩༠		ཐབོ་ཡོད་པ་དང་།	
སའ་ོདི་ཨ་ར་བྷི་ཡ་མ་གཏགོས་རྒྱལ་ཁབ་

ལྷག་མ་བཞི་ད་ེརྒྱལ་ཚོགས་ཀི་འག་ོབ་མིའི་
ཐབོ་ཐང་ལནྷ་ཁང་གི་ཚོགས་མིའི་ཁངོས་སུ་
བདམས་ཐནོ་བུང་ཡོད།
རྒྱ་ནག་ནི་རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་
ཐང་ལྷན་ཁང་གི་ཚོགས་མིའི་ཁོངས་སུ་ཕི་
ལོ་	༢༠༠༧	ནས་	༢༠༠༩	བར་དང་།	ཕི་
ལོ་	 ༢༠༡༠	 ནས་	 ༢༠༡༢	 བར།	 ༢༠༡༤	
ནས་	༢༠༡༦	བར།		༢༠༡༧	ནས་	༢༠༡༩		
བར་བཅས་ལ་བདམས་ཐནོ་བུང་ཡོད།	 འད་ི
ལོར་རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་མི་རྒྱལ་ཁབ་
གངས་	 ༡༩༡	 ནས་འསོ་ཤོག་བླུགས་པའ་ི
ཁདོ་ནས།	 རྒྱལ་ཁབ་གངས་	 ༡༣༩	 ནས་
རྒྱ་ནག་ལ་འསོ་ཤོག་བླུགས་ཡོད་པ་དང་།	
རྒྱལ་ཁབ་གངས་	 ༥༠	 ནས་རྒྱ་ནག་ལ་འསོ་
ཤོགས་བླུགས་མེད།	 ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༦	 ལོར་
རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་མི་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་གིས་
རྒྱ་ནག་ལ་འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་ལྷན་ཁང་

གི་ཚོགས་མིའི་ཁངོས་སུ་འསོ་ཤོག་བླུགས་ཏ་ེ
འསོ་ཤོག་གངས་	 ༡༨༠	 ཐབོ་ཡོད་པ་དང་།	
ད་ེནི་རྒྱ་ནག་ལ་མཚོན་ན་འསོ་ཤོག་གངས་
མང་ཤོས་ཆགས་ཡོད།	 ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༦	 ལོ་
དང་བསྡུར་ན་འད་ིལོར་རྒྱ་ནག་ལ་འསོ་ཤོག་
བླུགས་མཁན་ཉུང་ད་ུཕིན་ཡོད།		
བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་ལྡན་སིད་
སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་གིས།	 རྒྱ་ནག་
རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་འག་ོབ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལྷན་
ཁང་གི་ཚོགས་མིའི་ཁོངས་སུ་བདམས་ཐནོ་
བུང་བའ་ིསྐརོ་གསུང་དནོ།	 རྒྱ་ནག་གཞུང་
གིས་བདོ་དང་།	 ཤར་ཏུར་ཀི་སི་ཐན།	 ཧངོ་
ཀངོ་།	 ལྷ་ོསོག་པ་ོསོགས་ཀི་འག་ོབ་མིའ་ིཐབོ་
ཐང་ལ་རིྩས་མེད་རྡགོ་རོལ་གཏངོ་བཞིན་
པའི་དཔང་རགས་གང་མང་སནོ་རུྒྱ་ཡོད་
ནའང་རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་
ལྷན་ཁང་གི་ཚོགས་མིའི་ཁོངས་སུ་རྒྱ་ནག་

བདམས་ཡོད།
རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བ ོད་ནང་ངལ་རྩོལ་

བསུྒར་བཀདོ་ཁང་འཛུགས་སུྐན་བས་ཏ་ེའག་ོ
བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་གནས་སངས་ཇེ་སྡུག་
ཇ་ེཞན་ད་ུའག་ོབཞིན་ཡོད།	 འཛམ་གླངི་གི་
རྒྱལ་ཁབ་གང་མང་མཉམ་རབུ་ཀིས་རྒྱ་ནག་
དམར་ཤོག་གཞུང་གི་འགོ་དཀའ་སྡུག་མངོ་

བཞིན་པའ་ིབདོ་མི་དང་།	 ཡུ་གུར་བ།	 ཧངོ་
ཀངོ་བ་སོགས་ཀི་བད་ེའཇགས་ལ་སུང་སྐབོ་

གནང་རོགས་ཞསེ་གསུངས།
སིྤར་རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་
ལནྷ་ཁང་ལ་ཚོགས་མི་རྒྱལ་ཁབ་གངས་	 ༤༧	
ཡོད་པ་དང་།	 ཚོགས་མིའ་ིདསུ་ཡུན་ལོ་
གསུམ་ཡིན།	།
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སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་འཛམ་གླངི་དདུ་འག་ོཉནི་མོར་བཀའ་སླབོ་སྩལ་བ།
༄༅།	 །སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་
ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༠	ཟླ་	 ༡༠	
ཚེས་	 ༤	 ཉནི་བཞུགས་སརྒ་༸རྒྱལ་བའ་ིཕ་ོ
བྲང་ནས་བརྙན་འཕིན་བརུྒྱད་འཛམ་གླིང་
དདུ་འག་ོཉིན་མོར་བཀའ་སླབོ་སྩལ་དནོ།	
དངེ་སང་མི་ཁ་ཤས་ཀིས་དངསོ་གནས་དྲང་
གནས་དདུ་འགའོི་རང་དབང་ཐད་ཐུགས་
ཁུར་ཆེ་བཞསེ་གནང་གི་འདགུ	 	 ད་ེན་ིཧ་
ཅང་སེམས་ཤུགས་སྐདེ་འསོ་པ་ཞིག་རེད།	
གལ་ཏ་ེའཛམ་བུ་གླངི་འདའིི་སངེ་ང་ཚོ་འག་ོ
བ་མི་གཅིག་པུ་མ་གཏོགས་སོག་ཆགས་
གཞན་ཚང་མ་རྩ་སངོས་སུ་གུར་ཚེ།	ང་ཚོས་

དངསོ་གནས་དྲང་གནས་སངོ་ལངྷ་ངརེ་ཚོར་
ངསེ་རེད།	 མཁའ་དབིངས་སུ་འཕུར་བཞིན་
པའ་ིརྣམ་པར་བཀྲ་བའ་ིཚོན་མདགོ་སྣ་ཚོགས་

ཅན་གི་སགོ་ཆག་བ་བིའུ་དང་འབུ་སནི།	 ཉ་

ལ་སོགས་ན་ིའཛམ་གླངི་འདའིི་རྒྱན་ཆ་ལ་ྟབུ་
རེད།	 སགོ་ཆགས་ད་ེདག་ན་ིཧ་ཅང་ལ་ྟན་
སྡགུ་པ་ཞིག་རེད།	 དངེ་སང་ང་ཚོས་སགོ་

ཆགས་རྣམས་ལ་ཧ་ཅང་བཤུ་གཞོག་གཏངོ་

གི་ཡོད།	 ཨ་རི་ལ་ྟབུ་མཚོན་ན་ཤ་འཚོང་གི་
ཆེད་ད་ུབ་གླང་གསོ་སྐངོ་ཁང་རྒྱ་ཆེན་པ་ོད་ེ
འདྲ་བཟསོ་ཡོད།	 དསེ་ཕགོས་གཅིག་ནས་
ཁརོ་ཡུག་ལའང་གནདོ་ཀི་ཡོད་པས་ཚབས་
ཆེན་རེད།	 ལག་ལེན་གི་ཆ་ནས་བཤད་
ནའང་ང་ཚོ་ཚང་མ་དཀར་ཟས་ཅན་ཆགས་
ཐུབ།	 དམིགས་བསལ་གི་གནམ་གཤིས་
གང་ངར་ཆེ་བའི་ས་ཁུལ་དཔརེ་ན་བདོ་ཀི་
བང་ཕགོས་དང་སོག་པ་ོཚོར་མཚོན་ན་མི་
རབས་ནས་མི་རབས་སྒ་ོཕུགས་སེམས་ཅན་
ལ་བརནེ་ནས་འཚོ་བཞིན་ཡོད་ཀང་།	 རྒྱ་
གར་ནང་ལ་མཚོན་ན་སྔ་ོཚལ་རིགས་འབལེ་

འབལེ་ལྷུག་ལྷུག་ཡོད་པ་མ་ཟད།	དཀར་ཟས་
ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོཡོད།	 དརེ་བརནེ་འདས་པའ་ི
ལོ་ཤས་ནང་ངསོ་ཀིས་རྒྱ་གར་ད་ུཡོད་པའི་
དགོན་སྡ་ེཆེ་ཁག་དང་སླབོ་གྲྭའི་སིྤ་ཐབ་ནང་
དཀར་ཟས་བཟ་ོདགསོ་པའི་འབདོ་སྐུལ་ཞུས་
པ་ཡིན།	 དཀར་ཟས་ལ་རོལ་རུྒྱའ་ིཆེད་ད་ུ
ང་ཚོས་ཞབས་འདགེས་ཅུང་ཙམ་ཞུས་ཡོད།	
དཀར་ཟས་གོང་མཐརོ་གཏངོ་རུྒྱ་ད་ེཧ་ཅང་
ཕན་ཐགོས་ཆེན་པ་ོཡོད།	 ང་ཚོས་དཀར་
ཟས་ཐད་ད་ོསྣང་མང་ཙམ་བདེ་དགསོ།	ཞསེ་
བཀའ་སླབོ་སྩལ།	།	

ང་ཚོར་མཚོན་ན་དསུ་དྲན་ད་ེན་ིརྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཁམིས་འགལ་དང་དྲག་པའོ་ིསྒ་ོནས་བདོ་ས་དབང་སུྒར་
བས་པ་ཞིག་རེད།

༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༠	 ཟླ་	 ༡༠	 ཚེས་	
༧	 ཉནི་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་
ལནྡ་སདི་སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་ལ་འཇར་
མན་ནའི་ིཌུ་ཆི་ཝལེ་ Deutsche Welle ཞསེ་
པའ་ིབརྙན་འཕནི་ལས་ཁང་གི་མད་ོའཛིན་པ་
ཨན་ཐ་ོན་ེཧ་ོཝར་ཌི་	 Anthony Howard 

ལགས་ཀིས།	 རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་ས་
དབང་སུྒར་བས་ཏ་ེལོ་ང་ོ	 ༧༠	 འཁརོ་བའ་ི
དསུ་དྲན་སུང་བརིྩ་དང་འབྲལེ་ནས་བཅར་
འདྲ་ིཞུས་ཡོད།
ད་ེཡང་ཨན་ཐ་ོན་ེཧ་ོཝར་ཌི་ལགས་ཀིས་རྒྱ་
ནག་གཞུང་གིས་བདོ་ས་དབང་སུྒར་བས་
ཏ་ེལོ་ང་ོ	 ༧༠	 འཁརོ་བའ་ིདསུ་དྲན་སུང་
བརིྩ་ཞུས་པའི་གལ་གནད་སྐརོ་བཀའ་འདྲ་ི
ཞུ་སབྐས།	 དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་མཆོག་
གིས།	 ང་ཚོར་མཚོན་ན་དསུ་དྲན་ད་ེན་ིརྒྱ་
ནག་གཞུང་གིས་ཁམིས་འགལ་དང་དྲག་པའོ་ི

སྒ་ོནས་བདོ་ས་དབང་སུྒར་བས་པ་ཞིག་རེད།	
ཅསེ་དང་།	 	 རྒྱ་ནག་གི་དམག་མིའ་ིཡིག་
མཛོད་ནང་འཁདོ་པ་ལརྟ་ན།	ཕི་ལོ་	༡༩༥༩	
ཟླ་	 ༣	 ནས་ཕི་ལོ་	 ༡༩༦༠	 བར་བདོ་མི་
༨༧༠༠༠	 དམར་གསོད་དང་།	 དགནོ་སྡ་ེ
བརྒྱ་ཆ་	 ༩༨	 ལགྷ་གཏརོ་བཤིག་བཏང་
བ།	 གྲྭ་བཙུན་བརྒྱ་ཆ་	 ༩༩	 བཙན་དབང་
ཐགོ་ནས་སྐ་སར་ཕབ་པ་རེད།	 ད་ེས་ྔརྒྱ་ནག་
གི་གཙོ་འཛིན་མའ་ོཙེ་ཏུང་གིས་བདོ་ན་ིལག་
མཐིལ་ཡིན་ཞིང་།	 དང་པ་ོབདོ་ས་དབང་
སུྒར་བདེ་དགསོ་པ་དང་།	 ད་ེནས་མཛུབ་མོ་
ལ་ྔལ་དགྭས་དང་།	 འབྲས་ལྗངོས།	 ཨ་ར་ུནཱ་
ཅལ།	བལ་ཡུལ།	འབུྲག་བཅས་དབང་སུྒར་
བདེ་དགསོ་ཞསེ་བརདོ་ཡོད།
རྒྱ་ནག་གིས་ས་ཁུལ་ད་ེདག་དབང་སུྒར་བ་
རུྒྱའ་ིསདི་བུས་སྔནོ་ནས་བཟསོ་ཡོད།	 རྒྱ་
ནག་གི་སིད་འཛིན་ཞི་ཅིན་ཕིང་ཁོ་པ་རང་

ཉདི་ནས་རྒྱ་ནག་ནང་བརན་ལྷངི་དང་བད་ེ
འཇགས་ཡོང་མིན་ནི ་གཙོ ་བ ོ་བ ོད་ནང་
བརན་ལྷངི་དང་བད་ེའཇགས་ཡོད་མིན་ལ་
རག་ལུས་ཡོད་ཅསེ་བདོ་ཀི་གལ་གནད་སྐརོ་
བཤད་ཡོད།	རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་ནང་ཡི་
ག་ེའབྲ་ིཀླགོ་གི་གངས་ཚད་བརྒྱ་ཆ་	༥	ནས་	
༨༥	 ལ་སླབེས་ཡོད།	 ཅསེ་བསྒགས་ཡོད།	
བཙན་བལོ་ནང་མཚོན་ན་ཡི་ག་ེའབྲ་ིཀླགོ་གི་
གངས་ཚད་བརྒྱ་ཆ་	༩༤	ལ་སླབེས་ཡོད།	རྒྱ་
ནག་གཞུང་གིས་བདོ་ནང་གཞུང་ལམ་དང་
མེ་འཁོར་ལྕགས་ལམ་བཙུགས་ཏ་ེབདོ་ཀི་
གཏརེ་ཁ་རྣམས་རྒྱ་ནག་ལ་འརོ་འདྲནེ་བདེ་
བཞིན་ཡོད་པ་དང་།	ད་ེབཞིན་རྒྱ་ནག་གཞུང་
གིས་བདོ་ནང་གནམ་ཐང་འཛུགས་སུྐན་བས་
ཏ་ེརྒྱ་རིགས་གང་མང་བདོ་ནང་ཡོང་འཇུག་
གི་ཡོད།	 རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་ནང་ཡར་
རྒྱས་ཀི་ལས་གཞི་ལག་བསར་བེད་བཞིན་

ཡོད་པའ་ིསྐརོ་བརདོ་ཀི་ཡོད།	དནོ་དངསོ་སུ་
ཡར་རྒྱས་ཀི་ལས་གཞི་ད་ེདག་ཚང་མ་བདོ་

མི་ལས་རྒྱ་རིགས་རྣམས་ལ་ཕན་གི་ཡོད།
ཨན་ཐ་ོན་ེཧ་ོཝར་ཌི་ལགས་ཀིས།		རྒྱ་ནག་
དང་མཉམ་བདོ་དནོ་ཆེད་འཐབ་རྩོད་བདེ་
སབྐས་དཀའ་ངལ་ཇི་ལརྟ་འཕད་བཞིན་པའི་
སྐརོ་བཀའ་འདྲ་ིཞུ་སབྐས།	 དཔལ་ལནྡ་སདི་

སྐངོ་མཆོག་གིས།	འདས་པའ་ིལོ་ང་ོ	༦༠	རིང་
ང་ཚོ་སོ་སོའི་རྐང་པའི་ཐགོ་ལངས་ནས་འཚེ་

མེད་ཞི་བའི་ངང་ནས་བདོ་མི་ཡོངས་ལ་མིང་
དནོ་མཚུངས་པའི་རང་སིད་རང་སྐངོ་རྩོད་
ཀི་ཡོད།	 ཅསེ་ལན་འདབེས་གནང་ཡོད།	 །	
	

བདོ་མི་གསུམ་གིས་མ་ན་ལི་ནས་ལྡ་ིལི་བར་ཞི་བའ་ིགམོ་བགདོ་ཀི་ལས་འགུལ་མཇུག་སིྒལ་བ།
༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༢༠	ཟླ་	༩	ཚེས་	༢༣	
ཉནི་རྒྱ་གར་བང་ཕགོས་ཧི་མཱ་ཅལ་མངའ་
སྡའེི་གངོ་ཁརེ་མ་ན་ལིར་གནས་སྡདོ་ཚེ་རིང་
དབང་འདསུ་རང་ལོ་	 ༤༣	 དང་།	 ཚེ་རིང་
དནོ་གུབ་རང་ལོ་	 ༤༧	 །	 ཆུང་བདག་རང་

ལོ་	༦༥	ཅན་བཅས་བདོ་མི་གསུམ་གིས་བདོ་
དནོ་སདླ་ཞི་བའི་གོམ་བགདོ་ཀི་ལས་འགུལ་

བརུྒྱད་རྒྱལ་སིྤའི་ཐགོ་བདོ་དནོ་ལ་རྒྱབ་སྐརོ་
སརྔ་ལགྷ་ཡོང་ཐབས་དང་།	ལགྷ་པར་རྒྱ་ནག་
གཞུང་ནས་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་སྐབས་མགོན་
ཆེན་པ་ོམཆོག་བདོ་ནང་ཆིབས་བསུྒར་གནང་
འཇུག་དགསོ་པ་དང་།	 	 དབུ་མའ་ིལམ་གི་

སིད་བུས་གཞིར་བཟུང་བདོ་རྒྱ་གསོ་མོལ་
བསྐར་གསོ་དགསོ་པ།	 ༸ཀུན་གཟགིས་པཎ་

ཆེན་སྐུ་ཕངེ་བཅུ་གཅིག་པ་དགེ་འདནུ་ཆོས་
ཀི་ཉ་ིམ་མཆོག་ཆ་རྐེན་གང་ཡང་མེད་པའི་
ཐགོ་ནས་མགགོས་མུར་གླདོ་བཀྲལོ་གཏངོ་
དགོས་པ་བཅས་དགོས་འདུན་ད ོན་ཚན་
གསུམ་བཏནོ་པའ་ིཐགོ་ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༩	 ཟླ་	

༩	 ཚེས་	 ༢༣	 ཉནི་
རྒྱ་གར་བང་ཕོགས་
ཧ་ིམཱ་ཅལ་མངའ་སྡའེ་ི
གོང ་ཁེར་མ་ན་ལི ་
ནས་འགོ ་འཛུགས་
ཀིས ་ཟླ ་འདིའི ་ ཕི ་
ཚེས་	༨	རེས་གཟའ་
ཕུར་བུ་ཉནི་གི་ཕི་དྲ་ོ
ཆུ་ཚོད་	༥་༣༠	ཐགོ་
ལྡ་ིལིར་འབརོ་སབྐས་

ལྡི་ལི ་བ ོད་སྒར་བསམ་ཡས་གླིང་དང་ལ་
དགྭས་རྡ་རམ་ས་ལའ་ིནང་གནས་སྡདོ་གཞུང་

དང་གཞུང་འབྲལེ་མིན་པའི་ཚོགས་པ་ཁག་
དང་མི་མང་བཅས་ནས་མགུལ་དར་སྒནོ་ཏ་ེ
ཕབེས་བསུའ་ིསྣ་ེལེན་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་ཡོད།
སབྐས་དརེ་ལྡ་ིལིའ་ིབདོ་སརྒ་བསམ་ཡས་གླངི་
གི་དགནོ་པའི་མདནུ་ཐང་ད་ུམཛད་སྒ་ོསབས་
བད་ེཞིག་གོ་སིྒག་གནང་བའི་ཐགོ་འཕགས་
བདོ་འབྲལེ་མཐུད་ལས་ཁང་གི་འགན་འཛིན་
འཇིགས་མེད་ཚུལ་ཁམིས་ལགས་དང་།	བདོ་
དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པའི་ཚོགས་གཙོ་པན་
ཀཇ་གྷ་ོཡལ་	Pankaj Goyal	ལགས།	ད་ེ
བཞིན་ལྡ་ིལི་བདོ་སརྒ་བསམ་ཡས་གླངི་གི་ས་
གནས་འག་ོའཛིན་སོགས་ལནྷ་འཛོམས་ཀིས་
ཐོག་མར་འཕགས་བདོ་གཉིས་ཀི་རྒྱལ་གླུ ་
དབངས་སུ་གརེ།	ད་ེརསེ་བདོ་བསན་སདི་མི་
རིགས་ཀི་ཆེད་རང་སགོ་བླསོ་གཏངོ་གནང་
མཁན་དང་།	 ད་ེདག་གི་རསེ་ཤུལ་ནང་མི་
སྤུན་མཆེད་རྣམ་པ།	 འད་ིལོར་ཏགོ་དབིབས་

གཉན་རིམས་ཀི་རྐེན་པས་མི་མང་འབུམ་
ཕག་མང་པ་ོའདས་གངོས་སུ་གུར་བ་རྣམས་
ལ་གདངུ་སེམས་མཉམ་སྐ་ེམཚོན་བདེ་སརྐ་
མ་གཅིག་རིང་མ་ངན་ངག་གཅད་ཞུས།	
ད་ེནས་འཇིགས་མེད་ཚུལ་ཁིམས་ལགས་
དང་གམོ་བགདོ་པ།	 ད་ེབཞིན་བདོ་དནོ་རྒྱབ་
སྐོར་ཚོགས་པའི་ཚོགས་གཙོ་བཅས་ནས་
གསུང་བཤད་གནང་གུབ་མཚམས་སེར་སྐ་
མང་ཚོགས་ནས་བདནེ་ཚིག་སྨནོ་ལམ་གསུང་
འདནོ་གནང་ས་ེམཛད་སྒ་ོགལོ་ཡོད་པ་དང་།
ཕི་ཚེས་	 ༩	 རེས་གཟའ་པ་སངས་ཉནི་གི་
ས་ྔདྲ་ོཆུ་ཚོད་	 ༩	 ཐགོ་ཞི་བའ་ིགམོ་བགདོ་
པ་རྣམས་དང་།	 ས་གནས་ཀི་ཚོགས་པ་ཁག་
གི་ཚོགས་མི་རེ་བཅས་མཉམ་འབྲལེ་རྒྱལ་
ཚོགས་དང་རྒྱ་ནག་གི་གཞུང་ཚབ་ཁང་ད་ུ
དགོས་འདནུ་དནོ་ཚན་གསུམ་ཅན་གི་ཡིག་
ཆ་འགམེས་སྤལེ་ཞུས་ཡོད་པ་བཅས།	།
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དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་མཆོག་གིས་འཛམ་གླངི་སེམས་ཁམས་འཕདོ་བསནེ་ཉནི་མོར་གསུང་བཤད་གནང་བ།
༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༠	 ཟླ་	 ༡༠	 ཚེས་	
༡༠	 རེས་གཟའ་སྤནེ་པའ་ིཉནི་བདོ་མིའ་ིསིྒག་
འཛུགས་ཀི་འཕདོ་བསནེ་ལས་ཁུངས་ནས་དྲ་
རྒྱ་བརུྒྱད་འཛམ་གླིང་སེམས་ཁམས་འཕདོ་
བསནེ་ཉནི་མོ་སུང་བརིྩ་ཞུས་ཡོད།	
སབྐས་དརེ་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་
ལྡན་སིད་སྐོང་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་གིས་
གསུང་དནོ།	 ད་ེརིང་འཛམ་གླངི་སེམས་
ཁམས་འཕདོ་བསནེ་ཉིན་མོ་སུང་བརིྩ་ཞུ་
བཞིན་ཡོད།	 བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་འཕདོ་
བསནེ་ལས་ཁུངས་ནས་འགན་ཁུར་བཞེས་
ཏ་ེགཙོ་ཆེ་ཤོས་བདོ་མིའི་བླ་ན་མེད་པའི་
དབུ་ཁིད་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་
ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་བཀའ་སླབོ་ལམ་སནོ་དང་།	
ད་ེབཞིན་བདོ་ཀི་དཔ་ེམཛོད་ཁང་གི་འགན་
འཛིན་དག་ེབཤེས་ལགྷ་རྡརོ་ལགས།	 ༸སྐའུ་ི
ཕི་ལུགས་བླ་སྨན་པ་ས་འད་ུཚང་ཚེ་བརན་
རྡ་ོར་ེལགས་ཀིས་གཙོས་སནྨ་པ་རྣམས་ནས་
ནང་ཆོས་དང་བདོ་སནྨ་སོགས་ཀིས་སེམས་
ཁམས་ནད་གཞི་ལ་བཅོས་ཐབས་ཇི་ཡོད་
སྐརོ་དང་།	 སིྤ་ཚོགས་ཀི་དགངོས་པ་བཞསེ་
སངས་ཐད་མཁས་པ་རྣམས་ཀིས་གསུང་
བཤད་གནང་རུྒྱ་ཡིན་སབས།	 ངས་མི་ཤེས་
མཁས་མདགོ་བེད་ཚེ་འཚམ་པ་ོམི་འདགུ	
ཕན་རང་སིད་སྐངོ་ཡིན་པའི་ཆ་ནས་བཙན་
བལོ་བདོ་མིའི་གཞིས་ཆགས་ཁག་ཏུ་བསྐདོ་
པའི་སབྐས་གཞིས་མི་ཁག་གཅིག་གིས་བུ་མོ་
སེམས་ཁམས་ནད་པ་ཡིན་པར་བརནེ་དཀའ་

ངལ་ཅི་ཆེར་འཕད་བཞིན་པ་སོགས་གསུངས་
སོང་།
འཛམ་གླངི་འཕདོ་བསནེ་ཚོགས་པས་ལོ་རེར་
སེམས་ཁམས་འཕདོ་བསནེ་དང་འབྲལེ་བའི་

ཐགོ་ནས་རང་ཤི་རྒྱག་མཁན་འབུམ་བརྒྱད་
ཡོད་སྐརོ་དང་།	 སརྐ་མ་གཉསི་རེའ་ིནང་མི་
གསུམ་གིས་རང་ཤི་དང་སརྐ་མ་དུྲག་བཅུའི་
ནང་མི་དགུ་བཅུ་ཙམ་གིས་རང་ཤི་རྒྱག་གི་
ཡོད་པ་དང་།	 དའེ་ིནང་ནས་བརྒྱ་ཆ་	 ༧༥	
དཔལ་འབརོ་གི་གནས་སངས་ཞན་པ་དང་
འབྲངི་བའི་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་གི་ནང་ནས་རང་
ཤི་རྒྱག་གི་ཡོད་པར་བརནེ་ང་ཚོའ་ིསིྤ་ཚོགས་
ཀི་གནས་སངས་སོགས་གང་ཅིའི་ཐད་ནས་
ཇི་ལྟར་ཡར་རྒྱས་གཏངོ་དགོས་སྐརོ་ཉིན་
ལརྟ་བསམ་བླ་ོགཏངོ་མཁན་གི་མི་ཞིག་ཡིན།
ཐངེས་འདིའི་ཚོགས་འདའིུ་ཐགོ་ནང་ཆོས་
དང་བདོ་སནྨ།	 རྒྱ་སནྨ་བཅས་ཀི་ཐགོ་ནས་
དགངོས་ཚུལ་གསུང་གི་ཡོད།	 	 སེམས་
ཁམས་ཀི་ན་ཚ་དརེ་ང་ཚོས་འཛམ་གླིང་སིྤ་

ཡོངས་ནང་སྨན་བཅོས་བདེ་སངས་དང་མ་
འདྲ་བ་ཟརེ་ནའང་རེད་ཁ་སྣནོ་བརྒྱབ་ས་ེསིྤ་
ཡོངས་ནས་འབད་བརྩོན་བས་ཏ་ེསེམས་
ཁམས་ཀི་ན་ཚ་བཅསོ་ཐབས་ཡོད་ན་བསམ་

མངོ་།	 དཔརེ་ན།	 ད་ེས་ྔཡིན་ན་སེམས་
ཁམས་ན་ཚ་ཡོད་པ་རྣམས་ཀི་རྐང་ལག་
བསྡམས་ནས་ཁང་པ་ནང་སྒ་ོབརྒྱབ་ནས་
འཇགོ་གི་ཡོད་པ་ད་ེནརོ་བ་རེད།	 ཕིས་སུ་
སེམས་ཁམས་ཀི་ན་ཚ་ཡོད་པ་རྣམས་ཁང་
པའི་ནང་སྒ་ོབརྒྱབ་ནས་མ་བཞག་པར་སིྤ་
ཚོགས་ནང་གོ་རགོས་རྒྱ་ཆེ་སྤལེ་བ་ཡིན་
ན།	 སེམས་ཁམས་ཀི་ན་ཚ་ཡོད་མཁན་ཚོ་
རང་བཞིན་གིས་དྲག་འག་ོཡི་རེད་སམྙ་པའི་
ཐགོ་ནས་ཁང་པའ་ིནང་སྒ་ོབརྒྱབ་ནས་གཞག་
རུྒྱ་མཚམས་འཇགོ་བདེ་པ་རེད།	 འནོ་ཀང་	
སེམས་ཁམས་མི་བད་ེབ་རྣམས་གླ་ོབུར་ད་ུ
ན་ཚ་ཚབས་ཆེ་ན་བའི་སྐབས་མི་གཞན་ལ་
གནདོ་སྐནོ་རིགས་བདེ་ཀི་ཡོད་པར་བརནེ་
སེམས་ཁམས་མི་བདེ་བ་མང་དག་ཅིག་

བཙོན་འཇུག་བས་ཡོད།
ཐངེས་འདརི་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་འཕདོ་
བསནེ་ལས་ཁུངས་ཀི་སྔནོ་རིྩས་ནང་ད་ེའབྲལེ་
མ་དངུལ་བཞག་ཡོད།	 འནོ་ཀང་རྒྱ་ནག་ཝུ་
ཧན་གངོ་ཁརེ་ནས་མཆེད་པའ་ིཏགོ་དབིབས་
གཉན་རིམས་ཀི་རྐནེ་པས་ད་ཆ་བདེ་རུྒྱ་གང་
ཡང་མི་འདགུ	 གལ་ཏ་ེསྦལེ་ཀབོ་ས་གནས་
སུ་ས་ཆ་ཨེ་ཀར་ཁ་ཤས་འཐོབ་པ་ཡིན་ན་
ལོ་རེས་མར་སེམས་ཁམས་འཕདོ་བསནེ་
དང་འབྲལེ་བའི་སྨན་ཁང་གསར་པ་ཞིག་
འཛུགས་སུྐན་བས་ནས་ནད་པ་དང་དའེ་ིནང་
མི་གཅིག་བཅས་སནྨ་ཁང་དརེ་ནད་གཞི་ལ་
དཔགས་པའ་ིབསདྡ་རུྒྱ་ཡོད་པ་དང་།	 སནྨ་
ཁང་དརེ་རྒྱ་སྨན་དང་བདོ་སྨན་ཟུང་སྦེལ་
ཐགོ་སནྨ་བཅསོ་གནང་བའི་ཐགོ་དག་ེབཤེས་
ལགས་དང་སླབོ་དཔནོ་སོགས་ཆེད་ཕབེས་
ཀིས་ནང་ཆོས་འཁདི་རུྒྱ་།	 སྒམོ་དང་རྣལ་
འབརོ་	 Yoga	 	 ཉམས་ལེན་བདེ་རུྒྱ་ཡོད་
པ།	 ད་ེབཞིན་ནད་པ་དང་ལནྷ་ད་ུད་ོབདག་
རང་ཉདི་ཀི་ནང་མི་གཅིག་མཉམ་ད་ུཡོང་བ་
ཡིན་ན་སེམས་ཁམས་ཀི་ན་ཚ་ད་ེཙམ་ཚབས་
ཆེན་པ་ོམེད་པ་ཡིན་ན་ཏན་ཏན་བཅོས་ཐུབ་
ངསེ་རེད།	
བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་འཕདོ་བསནེ་ལས་
ཁུངས་གཙོ་བརོ་གུར་པའི་བདོ་ཀི་སནྨ་རིྩས་
ཁང་དང་།	དགནོ་སྡ་ེཁག་བཅས་ནས་འཕར་
གུ་མཉམ་འདགེས་གནང་བ་ཡིན་ན།	 བཙན་
བལོ་བདོ་མིའི་སིྤ་ཚོགས་ནང་སེམས་ཁམས་

ཀི་ནད་གཞི་གསར་པ་དང་འབྲངི་བ་རྣམས་
བཅོས་ཐབས་གནང་ཐུབ་ཀི་རེད་བསམ་གི་
འདགུ	 ད་ེལ་ྟབུའ་ིསནྨ་ཁང་ཞིག་བཙུགས་
ཐུབ་ཚེ་ཧ་ཅང་ཕན་ཐགོས་ཆེན་པ་ོཡོང་བའི་
རེ་བ་ཡོད།	 ད་ེརིང་འདརི་མཁས་པ་མང་པ་ོ
ཞིག་ཕབེས་འདགུ་སབས་དའེི་ཐགོ་ག་ོབསྡུར་
གནང་རོགས།
ལུས་ཀི་ན་ཚ་དང་སེམས་ཀི་ན་ཚ་གཉིས་
གཅིག་པ་ཡིན་པར་བརནེ་སེམས་ནད་ཡོད་
མཁན་རྣམས་ལ་མཐོང་ཆུང་དང་དམའ་
འབབེས་སོགས་བདེ་རུྒྱ་མེད།	སེམས་ཁམས་
ཀི་ན་ཚ་འདི་བཞིན་ན་ཚ་སིྤ་ཡོངས་ལྟར་རིྩ་
དགསོ།	 ཐངེས་འདརི་ཚོགས་འད་ུག་ོསིྒག་
གནང་མཁན་ཡོངས་ལ་བསགྔས་བརདོ་དང་
སྦགས་དམིགས་བསལ་མཁས་པ་རྣམས་
ཀི་དགོངས་ཚུལ་གསུངས་པ་རྣམས་ཡག་
པ་ོགསན་རོགས།	 མཁས་པ་རྣམས་ཚོགས་
འདའིུ་ཐགོ་ཕབེས་པར་ངས་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་
རུྒྱ་ཡིན།
ད་ཆ་ཏོག་དབིབས་གཉན་རིམས་ཁབ་
བརྡལ་ཇི་ཆེར་འག་ོབཞིན་པར་བརནེ་མང་
ཚོགས་ནང་སེམས་ཁམས་ཀི་འཕདོ་བསནེ་
ཐོག་དངངས་འཚབ་ཆེན་པ་ོཆགས་ཡོད་
སབས།	 དགངོས་འཆར་དང་དགངོས་ཚུལ་
གང་གསུངས་པ་རྣམས་སིྤ་ཚོགས་ནང་ཁ་
ཡོད་ལག་ཡོད་ཀི་ཕན་ཐགོས་ཐུབ་ངསེ་རེད།	
ཅསེ་གསུངས།	།	

དཔལ་ལནྡ་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གིས་རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་གི་བླནོ་ཆེན་རམ་ཝི་ལ་ས་པ་ས་ཝན་མཆོག་སྐ་ུཚེའ་ི
འཕནེ་པ་རགོས་པར་ཐུགས་གསོ་གནང་བ།

༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༠	 ཟླ་	 ༡༠	 ཚེས་	
༨	 ཉནི་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་བ་རྒྱ་གར་དབུས་
གཞུང་གི་བླནོ་ཆེན་སྐ་ུཞབས་རམ་ཝི་ལ་ས་པ་
ས་ཝན་ Shri Ram Vilas Paswan མཆོག་
རྒྱལ་ས་ལྡ་ིལིར་དགུང་ལོ་	༧༤	ཐགོ་སྐ་ུཚེའ་ི
འཕནེ་པ་རོགས་པའི་ཡིད་སྐའོི་གནས་ཚུལ་
ཐནོ་པར།	 ད་ེརིང་ཕི་ཚེས་	 ༩	 ཉནི་དཔལ་
ལནྡ་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་པདྨ་
འབུང་གནས་མཆོག་གིས་གཞིས་བསེ་བདོ་
མི་ཡོངས་དང་།	 སབྐས་བཅུ་དུྲག་པའ་ིབདོ་
མི་མང་སིྤ་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཚབ་ཞུས་
ཏ་ེདམ་པ་ཁངོ་གི་བུ་སོགས་ནང་མི་ཉ་ེའབྲལེ་
ལྟསོ ་བཅས་ཡོངས་ལ་ཐུགས་གསོ་ཞུས་
གནང་འདགུ
དམ་པ་ཁངོ་གི་བུ་སྐ་ུཞབས་	 Shri Chirag 

Paswan	 མཆོག་ལ་ཐུགས་གསོའ་ིའཕནི་
ཡིག་ཕུལ་བའ་ིནང་འཁདོ་དནོ།	 རྒྱ་གར་
སིྤ་ཚོགས་རིང་ལུགས་ཀི་དབུ་འཁིད་རན་
གས་དང་།	 རྒྱ་གར་ Lok Jansakti Party 

(LJP)	 སདི་དནོ་ཚོགས་པ་ཐགོ་མར་གསར་
འཛུགས་གནང་མཁན་སྐུ་ཞབས་རམ་ཝི་ལ་
ས་པ་ས་ཝན་མཆོག་སྐ་ུཚེ་མ་ཟནི་པའ་ིགནས་

ཚུལ་ཐསོ་འཕལ་ང་ཚོ་ཚང་མ་ཤིན་ཏུ་ནས་
བླ་ོཕམ་ཆེན་པ་ོབུང་།	 ཁངོ་སྐ་ུའཚོ་བཞུགས་
རིང་རྒྱ་གར་བྷ་ིཇེ་པི་སིད་དནོ་ཚོགས་པས་
དབུ་འཁདི་པའ་ིརྒྱལ་ཡོངས་མང་གཙོ་མནའ་

འབྲལེ་ཚོགས་པའ་ི National Democratic 

Alliance	 སདི་གཞུང་གི་བླནོ་ཆེན་ལནྷ་
ཚོགས་ཀི་ཚོགས་མི་དང་།	 རྒྱ་གར་དབུས་
གཞུང་གི་བཟའ་བཅའི་བླནོ་ཆེན་སོགས་རྒྱ་
གར་གི་ཆབ་སིད་ནང་ལས་གནས་འདྲ་མིན་
ཐགོ་རྒྱ་གར་གཞུང་ལ་ཞབས་ཕི་ཧུར་ཐག་
ཞུས་གནང་ཡོད།
སྐུ་ཞབས་དམ་པ་རམ་ཝི་ལ་ས་པ་ས་ཝན་
མཆོག་གིས་རྒྱལ་ཁབ་ལ་ལྷག་བསམ་རྣམ་
དག་གིས་ཞབས་འདགེས་ཞུས་པའ་ིཐགོ་ནས་

ཁངོ་དབུ་འཁདི་ཚད་ལནྡ་ཞིག་ཡིན་པ་རག་ཏུ་
དྲན་ངསེ་ཡིན།	 དམ་པ་ཁངོ་ན་ིའདས་པའ་ི
མི་ལོ་ལ་ྔབཅུའ་ིནང་རྒྱ་གར་གི་ཆབ་སདི་ནང་
ཆ་ཤས་མང་པ་ོབཞསེ་མཁན་ཞིག་དང་།	 རྒྱ་

གར་གི་སིད་བུས་ཁག་ཅིག་གཏན་འབབེས་
གནང་རུྒྱར་ནསུ་པ་ཆེན་པ་ོབཏནོ་ཡོད།	 ང་
ཚོ་བདོ་མི་ཚོར་ཆ་མཚོན་ན།	 དམ་པ་ཁངོ་
ནི་ང་ཚོའི་འཐབ་རྩདོ་ཐགོ་རྒྱབ་སྐརོ་གནང་
མཁན་རན་གས་ཤིག་དང་གལ་ཆེན་ཞིག་
ཡིན།	 ཁངོ་གིས་བདོ་དནོ་ལས་འགུལ་ཁག་
ནང་ཐུགས་ཁུར་ཆེན་པསོ་མཉམ་ཞུགས་
གནང་གི་ཡོད།	 ང་ཚོས་དམ་པ་ཁངོ་དང་།	
ཁོང་གི་ནང་མི་ཉ་ེའབྲལེ་རྣམས་ནས་བདོ་
དནོ་ཐོག་རྒྱབ་སྐོར་བརན་པ་ོགནང་བར་

ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།
ངས་གཞིས་བསེ་བདོ་མི་ཡོངས་ཀི་ཚབ་ཞུས་
ཏ།ེ	 དསུ་ཚོད་དཀའ་ཁག་ཅན་འདརི་སྐ་ུ
ཞབས་ཁདེ་དང་།	 ཁདེ་ཀི་ནང་མི་ཉ་ེའབྲལེ་
ལྟསོ་བཅས་ཡོངས་ལ་ཐུགས་གསོ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	
དམ་པ་ཁོང་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་གནང་
བའི་རིང་ང་ཚོ་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ལྷན་
ཚོགས་ཀི་སྐ་ུཚབ་ཚོགས་ཆུང་ཁག་ལ་ཐངེས་
ཁ་ཤས་མཇལ་འཕད་གནང་རུྒྱའི་གོ་སབྐས་
བུང་ཡོད་པ་མ་ཟད།	 དམ་པ་ཁངོ་གིས་བདོ་
ཀི་རྩ་དནོ་ཐགོ་རྒྱབ་སྐརོ་གནང་གི་ཡོད་པ་
གསལ་པ་ོཡིན་པ་མ་ཟད།	 བདོ་དནོ་རྒྱབ་
སྐརོ་མཚོན་སླད་བདོ་དནོ་ལས་འགུལ་ཁག་
ཅིག་ནང་ལའང་མཉམ་ཞུགས་གནང་ཡོད།	
དཔ་ེམཚོན་ཙམ་ཞིག་ཞུས་ན།	ཕི་ལོ་	༢༠༡༣	
ཟླ་	༢	ནང་རྒྱ་གར་གི་རྒྱལ་ས་ལྡ་ིལིར་བཀའ་
སིྤ་གཉསི་ཀིས་སྣ་ེཁིད་པའི་བདོ་མིའི་གདངུ་
སེམས་མཉམ་སྐེད་ལས་འགུལ་ཆེན་མོའི་
སབྐས་དམ་པ་ཁངོ་མཉམ་ཞུགས་གནང་ཡོད།	
དམ་པ་ཁངོ་ན་ིབདོ་མིའི་བ་ླན་མེད་པའི་དབུ་
འཁིད་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་
ཆེན་པ་ོམཆོག་ལ་དད་གུས་ཆེན་པ་ོགནང་

མཁན་ཞིག་ཡིན།
ཕི་ལོ་	 ༡༩༨༩	 ལོར་བདོ་ཀི་རྒྱལ་ས་ལ་ྷསར་
དྲག་པའོི ་ཁིམས་གཞི་བསྡམས་སྐབས་ང་
རང་དམ་པ་ཁངོ་དང་ལནྷ་ཐགོ་མར་མཇལ་
འཕད་གནང་རུྒྱའ་ིག་ོསབྐས་ཐབོ་ཅིང་།	 ད་ེ
ནས་རིམ་པས་མཇལ་འཕད་ཐངེས་ཁ་ཤས་
གནང་རུྒྱ་བུང་།	 དམ་པ་ཁངོ་ན་ིབདོ་དནོ་
ཐོག་གདངུ་སེམས་མཉམ་སྐེད་དང་རྒྱབ་
སྐརོ་ཤུགས་ཆེ་གནང་མཁན་གི་ཆབ་སདི་མི་
སྣ་ཞིག་ཡིན་པ་མ་ཟད།	 བདོ་ཀི་བླ་ོཐག་ཉ་ེ
པའོ་ིགགོས་པ་ོཞིག་ཀང་ཡིན།
ངས་སབྐས་	༡༦	པའ་ིབདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་
ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཚབ་ཞུས་ཏ་ེདམ་པ་ཁོང་གི་
ནང་མི་ཉ་ེའབྲལེ་ལྟསོ་བཅས་ཡོངས་དང་།	
ཁོང་གི་རེས་འབྲངས་པ་རྣམས་ལ་ཐུགས་
གསོ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།
དམ་པ་ཁངོ་སྐ་ུགཤེགས་པ་དསེ་རྒྱ་གར་རྒྱལ་
ཁབ་ཡོངས་ལ་གངོ་གུད་ཆེན་པ་ོཕགོ་ཡོད་པ་
མ་ཟད།	 ང་ཚོ་བདོ་པ་ཚོ་ལའང་ད་ེལརྟ་གངོ་
གུད་ཕགོ་ཡོད་ཅེས་འཁོད་གནང་འདགུ་པ་
བཅས།	།
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Chief Executive Officer སིྤ་ཁབ་འག་ོའཛིན།	
Frequently Ask Question བསྐར་འདྲ།ི	
Rest in Peace ཞི་བར་གཤེགས་ཤིག	
Memorandum of Understanding མོས་མཐུན་གན་རྒྱ།	
Portable Document Format སྤདོ་བདའེ་ིཡིག་སྒམོ།	
absentee ballot ང་ོམེད་འསོ་ཤོག
absolute majority ལྟསོ་མེད་མང་མོས།
affranchise འསོ་འདམེས་ཐབོ་ཐང་སྤདོ་པ།
ballot paper འསོ་ཤོག

	---				

		ཤེས་རིག་བརྡ་ཆད་གཏན་འབབེས།			-		

དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་མཆོག་གིས་འག་ོབ་མིའ་ིཐབོ་ཐང་ཆེད་དནོ་བག་ོགླངེ་ཐགོ་གསུང་བཤད་གནང་བ།
༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༢༠	ཟླ་	༡༠	ཚེས་	༡༢	
ཉནི་	༢༠༠༠	ཞི་བདའེ་ིགླངེ་སགེས་ཐབེས་རྩ་
ཞསེ་པའ་ིག་ོསིྒག་འགོ་རྒྱ་ནག་ཐགོ་ཝ་སི་ལབ་
ཧ་ཝལེ་	 	  Vaclav Havel	 འག་ོབ་མིའ་ི
ཐབོ་ཐང་ཆེད་དནོ་བག་ོགླངེ་ཞེས་པ་ཚོགས་
ཡོད་པ་དང་།	 བག་ོགླངེ་སངེ་བདོ་མིའ་ིསིྒག་
འཛུགས་ཀི་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐངོ་བླ་ོབཟང་
སེང་ེམཆོག་དང་།	 	 ཨ་རིའ་ིརྒྱལ་སིྤའ་ིཆོས་
དད་རང་དབང་སུང་སྐབོ་ཚན་པའ་ི U.S. 

Commission on International 

Religious Freedom	 འགན་འཛིན་ན་ུརེ་	
Nury A. Turkel	མཆོག		ཧངོ་ཀངོ་ནང་
གནས་བཞུགས་སུྒ་རྩལ་བ་གགས་ཅན་ལོ་རེ་
ཊ་ལའ་ོ	Loretta Lau	ལགས་བཅས་མཉམ་
ཞུགས་གནང་ཡོད།
ད་ེཡང་བག་ོགླངེ་ཐགོ་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐངོ་
མཆོག་གིས་གསུང་དནོ།	 	 རྒྱ་ནག་གི་སདི་
འཛིན་ཞི་ཅིན་ཕངི་གི་འགོ་ཁིད་འགོ་རྒྱ་ནག་
ནང་འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་གི་གནས་སངས་
ཇ་ེསྡགུ་ཇ་ེཞན་ད་ུའག་ོབཞིན་ཡོད།	 ང་ཚོ་
ད་ལྟ་གཉན་འཕང་ཅན་གི་དསུ་ཚོད་འགོ་
གནས་ཡོད་པ་དང་།	 ང་ཚོས་རྒྱ་ནག་བསུྒར་

བ་གཏངོ་དགསོ་པའི་ཐག་གཅདོ་བདེ་དགསོ་
པ་དང་།	 ཡང་ན་རྒྱ་ནག་གིས་ང་ཚོ་བསུྒར་
བ་གཏངོ་དགསོ་པའི་ཐག་གཅདོ་བདེ་དགསོ་
པའ་ིདསུ་ཚོད་སླབེས་ཡོད།	 རྒྱ་ནག་གཞུང་

གིས་འགོ་བ་མིའི ་ཐོབ་ཐང་ལ་རིྩས་མེད་
རྡགོ་རོལ་གཏངོ་བཞིན་ཡོད་པ་མ་ཟད།	 ཕི་
གསལ་ནང་གསལ་ཡང་བདེ་བཞིན་མེད་པས་
ཡུ་རོབ་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་གིས་ངསེ་པར་དའེི་
ཐད་ད་ོསྣང་བདེ་དགསོ།	ཞསེ་དང་།
གཞན་ཡང་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐོང་མཆོག་
གིས།	 ཉ་ེཆར་ནརོ་ཝ་ེཞི་བདའེ་ིགཟངེས་
རགས་ཚོགས་ཆུང་གིས་མཉམ་འབྲལེ་རྒྱལ་
ཚོགས་ཀི་འཛམ་གླངི་བཟའ་ཆས་ལས་གཞི་

ཚོགས་པར་ཞི་བདའེི་གཟངེས་རགས་ཕུལ་
ཡོད།	 དངསོ་གནས་བས་ན་ནརོ་ཝ་ེཞི་བད་ེ
གཟངེས་རགས་ཚོགས་ཆུང་གིས་ཧངོ་ཀོང་
དང་ཤར་ཏུར་ཀི་སི་ཐན་ནང་གི་མང་གཙོ་

དང་འག་ོབ་མིའ་ིཐབོ་ཐང་དནོ་གཉརེ་བ་ཚོར་
ཞི་བད་ེགཟངེས་རགས་འབུལ་དགོས་ངསེ་
རེད།	 འད་ིལོའ་ིཕི་ཟླ་	 ༨	 ཟླ་མཇུག་ཏུ་རྒྱ་
ནག་གི་ཕི་སིད་བླནོ་ཆེན་དབང་དབི་ནརོ་
ཝེའི་རྒྱལ་ས་ཨོ་སི་ལོར་ཡོང་ནས་ནརོ་ཝེ་
གཞུང་ལ་ལོ་ང་ོབཅུ་ཕག་གཅིག་གི་གོང་ཞི་
བདའེི་གཟངེས་རགས་རྒྱ་རིགས་ལིག་ཤའ་ོ
པ་ོལགས་ལ་ཕུལ་བའི་ནརོ་འཁུལ་ད་ེབསྐར་
ཟླསོ་བ་མི་རངུ་བ་དང་།	 ཧངོ་ཀངོ་དང་

ཤར་ཏུར་ཀི་སི་ཐན་ནང་གི་མང་གཙོ་དནོ་
གཉརེ་བ་ཚོར་ཕི་ལོ་	༢༠༢༠	ལོའ་ིཞི་བདའེ་ི
གཟངེས་རགས་འབུལ་མི་ཆོག་པའི་ཉནེ་བརྡ་
བཏང་ཡོད།
ནརོ་ཝེ་ཞི་བདའེི ་གཟེངས་རགས་ཚོགས་
ཆུང་གིས་ཧངོ་ཀོང་དང་ཤར་ཏུར་ཀི་སི་
ཐན་ནང་གི་མང་གཙོ་དནོ་གཉརེ་བ་ཚོར་ཞི་
བདའེི་གཟངེས་རགས་མ་ཕུལ་བ་ད་ེནརོ་ཝེ་
ཞི་བད་ེགཟངེས་རགས་ཚོགས་ཆུང་གིས་རྒྱ་
ནག་གཞུང་ལ་ང་ོདགའ་སྤལེ་ལད་འཁབས་
པ་རེད།	 དསེ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་འག་ོབ་
མིའིི་ཐབོ་ཐང་ལ་རིྩས་མེད་རྡགོ་རོལ་གཏངོ་
བཞིན་པ་མ་ཟད།	 རྒྱལ་སིྤའ་ིསིྒག་འཛུགས་
ལའང་ཤུགས་རྐེན་ཐེབས་བཞིན་ཡོད་པ་
དཔང་རགས་གསལ་པརོ་བསན་ཡོད།	 ཅསེ་
གསུངས།
ཕགོས་མཚུངས་དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་མཆོག་
གིས།	 རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་
ཡན་ལག་ཚོགས་པ་གནད་འགག་ཅན་	 ༡༥	
རྒྱ་ནག་གི་གཞུང་འབྲལེ་མི་སྣ་ཡིས་བཟུང་
ས་ེའཛམ་གླིང་སིྒག་འཛུགས་ལ་ཤུགས་རྐནེ་
སྤདོ་བཞིན་ཡོད།		བདོ་དང་ཤར་ཏུར་ཀི་སི་

ཐན་སྐརོ་ཉམས་ཞིབ་གནང་མཁན་ཨེ་ཌི་རི་
ཨན་ཛན་ཛི་	 Adrian Zenz	 ལགས་ཀིས་
བདོ་ནང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་དབུལ་ཕངོས་
ངལ་སེལ་ལས་གཞི་ཟརེ་བ་ལག་བསར་བས་
ཏ་ེབདོ་མི་འབུམ་ལྔ་ལྷག་ངལ་རྩོལ་བསུྒར་
བཀོད་ཁང་ད་ུབཅུག་ཡོད་པའི་སྐརོ་ཉམས་
ཞིབ་གནང་ས་ེསྙན་ཐོ་བཏནོ་ཡོད་པ་དང་།	
ངལ་རྩོལ་ལས་གཞི་ད་ེཡིས་བདོ་དང་ཤར་
ཏུར་ཀི་སི་ཐན་ནང་གི་གཞནོ་སྐསེ་ཚོའི་རིག་
གཞུང་དང་ཡུལ་སལོ་གོམས་གཤིས་སོགས་
རྩ་བརླག་ཏུ་གཏངོ་བཞིན་ཡོད།
རྒྱལ་སིྤའི་འགོ་ཁིད་ཚོས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་
ང་ོརལོ་གནང་གི་མེད།	 རུྒྱ་མཚན་ན་ིདཔལ་
འབོར་དང་ཚོང་འབྲལེ་གི་འབྲལེ་ལམ་ལ་
གནདོ་ཡོང་བསམ་གི་ཡོད།	 དརེ་བརནེ་རྒྱ་
ནག་གཞུང་གིས་གོ་སྐབས་ད་ེབཟུང་ནས་
མུ་མཐུད་དྲག་གནོན་ཅན་གི་སིད་བུས་
ལག་བསར་བདེ་བཞིན་ཡོད།	 ཅསེ་སོགས་
གསུངས།	།

བདོ་ཀི་རིག་གཞུང་གཅསེ་སྐངོ་ཟླ་བ་ཞསེ་པའ་ིཁམིས་འཆར་གཏན་འབབེས་གནང་བར་དཔལ་ལནྡ་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་
གིས་ཁ་ེན་ཌའ་ིཨོན་ཊེ་རིའ་ོམངའ་སྡའེ་ིགསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་བུ་འཁདི་དཀར་པ་ོཆེར་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུས་གནང་བ།

༄༅།	།	དཔལ་ལནྡ་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་
ཚོགས་གཙོ་པདྨ་འབུང་གནས་མཆོག་གིས་
གཞིས་བསེ་བདོ་མི་ཡོངས་དང་།	སབྐས་བཅུ་
དུྲག་པའི་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ལནྷ་ཚོགས་
ཀི་ཚབ་ཞུས་ཏ།ེ	 ཁ་ེན་ཌའ་ིཨོན་ཊེ་རིའ་ོ	
Ontario	 མངའ་སྡའེ་ིགསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་
བུ་འཁདི་དཀར་པ་ོཆེ་ལགས་ཀིས་ཁ་ེན་ཌའི་
ཨོན་ཊེ་རིའ་ོམངའ་སྡའེ་ིགསོ་ཚོགས་སུ་ཕི་ཟླ་
བདནུ་པ་ནི་བདོ་ཀི་རིག་གཞུང་གཅེས་སྐངོ་

གི་ཟླ་བ་ལ་ངོས་འཛིན་གནང་དགོས་པའི་
ཁམིས་འཆར་བཏནོ་གནང་བར་ཐུགས་ར་ེཆེ་
ཞུས་དང་།	 ད་ེབཞིན་ཁ་ེན་ཌའ་ིཨོན་ཊེ་རིའ་ོ	
Ontario	 མངའ་སྡའེ་ིགསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་
རྣམ་པས་ཁིམས་འཆར་དརེ་སིྤ་མོས་ཐགོ་
ཁིམས་སུ་གཏན་འབབེས་གནང་བར་ཁོང་
ལ་དགའ་བསུའི་འཚམས་འདྲ་ིཞུས་གནང་
འདགུ
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གིས་གསུང་
དནོ།	 ཁདེ་ཀིས་མངའ་སྡའེ་ིགསོ་ཚོགས་སུ་

བསྣམས་པའི་ལོ་རུྒྱས་རང་བཞིན་ལྡན་པའི་
ཁིམས་འཆར་ལོ་ལྟར་ཕི་ཟླ་བདུན་པ་ནི།	
བདོ་ཀི་རིག་གཞུང་གཅསེ་སྐངོ་གི་ཟླ་བ་	
Tibetan Heritage month	 ལ་སུང་བརིྩ་
བ་རུྒྱའ་ིཐགོ་ཨོན་ཊེ་རིའ་ོ	Ontario	མངའ་
སྡའེི་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་རྣམ་པས་སིྤ་མོས་
ཐགོ་ཁིམས་སུ་གཏན་འབབེས་གནང་བར།	
ང་ཚོས་ཁེ་ན་ཌའི་གཞུང་མང་གཉསི་དང་།	
ལྷག་པར་ད་ུཨོན་ཊེ་རིའ་ོམངའ་སྡའེི་གསོ་

ཚོགས་འཐུས་མི་རྣམ་པར་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་རུྒྱ་
ཡིན།	
ཁདེ་ཀིས་མངའ་སྡའེི་གསོ་ཚོགས་ནང་ཕི་ཟླ་
བདནུ་པ་ད་ེབཞིན་བདོ་ཀི་རིག་གཞུང་གཅསེ་
སྐངོ་ཟླ་བར་སུང་བརིྩ་བདེ་དགོས་པ་གསལ་
པརོ་གསུངས་པ་དང་།	 ད་ེཡང་ལོ་ལརྟ་ཕི་
ཟླ་	༧	ཚེས་	༦	ཉནི་འཛམ་གླངི་ས་ཕགོས་
གང་སར་གནས་པའི་བདོ་མི་རྣམས་ཀིས་ཁ་ེ
ན་ཌའི་ཆེས་མཐའོི་མི་སེར་ཡིན་པ་བདོ་མིའི་
བླ་ན་མེད་པའི་དབུ་འཁིད་སིྤ་ནརོ་༸གོང་

ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་སྐུའི་
འཁུངས་སརྐ་སུང་བརིྩ་ཞུ་བཞིན་ཡོད་སབས།	
ཕི་ཟླ་བདནུ་པ་ནི་བདོ་མི་ཚོར་ཤིན་ཏུ་ནས་
གལ་འགངས་ཆེན་པ་ོཡིན་སྐརོ་གསུངས་
ཡོད།	 ཁམིས་འཆར་དའེ་ིདམིགས་ཡུལ་ན་ི
ཁ་ེན་ཌ་ཨོན་ཊེ་རིའ་ོམངའ་སྡའེི་ནང་གནས་
སྡདོ་བདོ་མི་ཚོས་བདོ་པའི་འཐབ་རྩོད་ཐགོ་
ནསུ་པ་སྤུངས་པ་རྣམས་ངསོ་འཛིན་གནང་རུྒྱ་
ཙམ་མ་ཡིན་པར།	རྒྱ་ཆེ་ས་ནས་བདོ་དནོ་ག་ོ
རགོས་སྤལེ་ཆེད་ཡིན།	 ཁདེ་ཀིས་ད་རེས་ཀི་
གུབ་འབྲས་ཐགོ་སྐུ་ལས་ཧ་ཅང་བསྐནོ་པར་
ང་ཚོས་བསགྔས་བརདོ་དང་དགའ་བསུ་ཞུ་རུྒྱ་
ཡིན།	
ཁདེ་ནི་བདོ་རིགས་ཤིག་བང་ཨ་རིའི་ཆབ་
སིད་ལ་ཞུགས་ནས་གཞུང་གི་ལས་གནས་
ཐགོ་བདམས་ཐནོ་བུང་བ་ཐགོ་མ་ཆགས་ཀི་
ཡོད་པ་དང་།	ད་ེན་ིཕི་ལོ་	༢༠༡༨	ལོར་ཁདེ་
རང་ཨོན་ཊེ་རིའ་ོམངའ་སྡའེི་གསོ་ཚོགས་
འཐུས་མིར་བདམས་ཐནོ་བུང་ཞིང་།	དསུ་ད་ེ
ནས་བཟུང་ཁདེ་ཀིས་མངའ་སྡའེ་ིགསོ་ཚོགས་
ནང་བ ོད་ཀི་ཛ་དྲག་གནས་སངས་དང་།	
གདགུ་རུྩབ་ཅན་གི་རྒྱ་ནག་དམར་གཞུང་
འོག་བདོ་ཀི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་རིག་
གཞུང་རྩ་བརླག་ཏུ་འག་ོཉནེ་ཡོད་སྐརོ་གླངེ་
སླངོ་བསདུ་མར་གནང་གི་ཡོད།	
རྒྱ་དམར་གཞུང་གིས་ཁིམས་འགལ་ཐོག་
བདོ་ས་བཙན་བཟུང་བས་པར་བརནེ།	ད་ལའྟ་ི
དམར་གཞུང་འགོ་བདོ་ཀི་སྐད་ཡིག་དང་།	

རིག་གཞུང་།	 ལོ་རུྒྱས་སོགས་རྩ་བརླག་འག་ོ
རུྒྱའ་ིཉནེ་ཁ་ཆེན་པ་ོཡོད།	དརེ་བརནེ།	བདོ་
མི་རིགས་ཀི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའ་ིང་ོབ་ོསུང་
སྐབོ་དང་།གངོ་སྤལེ་གཏངོ་རུྒྱ་ན་ིབཙན་བལོ་
ནང་ཡོད་པའི་བདོ་མི་ཚང་མར་འཁི་བའི་
བཟང་སྤོད་ཀི་འསོ་འགན་ཞིག་ཡིན་པ་མ་
ཟད།	 མི་རིགས་གཞན་རྣམས་ལ་བདོ་ནང་
གི་དངསོ་ཡོད་གནས་ཚུལ་ང་ོསྤདོ་གནང་ས་ེ
བདོ་ནང་གི་བདོ་མིའི་ཚོའི་མགིན་ཚབ་བ་
རུྒྱ་ཡང་ང་ཚོའི་ཕག་ཏུ་བབ་པའི་འགན་འཁི་
ཡིན།	 ཁདེ་ཀིས་བཟང་སྤདོ་ཀི་འགན་འཁ་ི
དག་ཆེ་མཐངོ་དང་གཟ་ིབརིད་ལནྡ་པའ་ིཐགོ་
སུྒབ་བཞིན་ཡོད་པ་དང་།	 ད་ེན་ིགཞན་གི་

མིག་དཔ་ེབལ་ྟཡུལ་ཞིག་ཆགས་ཡོད།
བདོ་མི་ཞིག་ཡིན་པའ་ིཆ་ནས།	 ཁདེ་ཀིས་
ང་ཚོའི་བདོ་ཀི་རིག་གཞུང་སུང་སྐབོ་ཐོག་
རླབས་ཆེན་གི་ཞབས་འདགེས་ཞུས་པར་
བཀའ་དྲནི་ཤིན་ཏུ་ཆེ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།										
མཐའ་དནོ།	 ཁདེ་ཀིས་བདོ་དནོ་ཐགོ་སྐ་ུ
ངལ་ཧ་ཅང་བསྐནོ་པར་བསགྔས་བརདོ་ཞུ་རུྒྱ་	
དང་།	 མ་འངོས་པའ་ིལས་དནོ་མཐའ་དག་
ལམ་ལྷངོས་ལནྡ་པ་ཡོང་བའ་ིསྨནོ་འདནུ་ཞུ་རུྒྱ་
ཡིན།	
ཁདེ་ཀིས་མུ་མཐུད་སེམས་ཤུགས་མ་ཆག་
པའི་ཐགོ་ལས་དནོ་བསུྒབ་རུྒྱར་ང་ཚོས་ཡིད་
ཆེས་ཡོད་ཅསེ་འཁདོ་གནང་འདགུ	།
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སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་དགའ་བསུའ་ིགསུང་འཕནི་སྩལ་བ།
༄༅།	 །འཛམ་གླངི་མཉམ་འབྲལེ་རྒྱལ་
ཚོགས་ཀི་ཡན་ལག་འཛམ་གླངི་བཟའ་ཆས་
ལས་གཞིའ་ིཚོགས་པས་	World Food 

Programme	 འཛམ་གླངི་ནང་བཀྲསེ་
ལྟགོས་ཀི་དཀའ་ངལ་སེལ་ཆེད་དང་།	 རྩདོ་
རྙགོ་ཅན་གི་ས་ཁུལ་ཁག་གི་ནང་ཞི་བད་ེགངོ་
འཕལེ་སདླ་ཧུར་བརྩནོ་གིས་ཕག་ལས་གནང་
བར་བརནེ།	 ནརོ་ཝ་ེན་ོབལེ་གཟངེས་རགས་
ཚོགས་ཆུང་གིས་ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༠	 ལོའ་ིན་ོ
བལེ་ཞི་བདའེ་ིགཟངེས་རགས་ད་ེབཞིན་ཕི་ལོ་	
༢༠༢༠	ཟླ་	༡༠	 ཚེས་	༩	 རེས་གཟའ་པ་
སངས་ཉནི་འཛམ་གླངི་བཟའ་ཆས་ལས་གཞི་
ཚོགས་པར་ཕུལ་ཡོད་པ་དང་།	 	 སིྤ་ནརོ་
༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་
གིས་བཞུགས་སརྒ་༸རྒྱལ་བའི་ཕ་ོབྲང་ནས་
ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༠	 ཟླ་	 ༡༠	 ཚེས་	 ༡༠	 ཉནི་
འཛམ་གླངི་བཟའ་ཆས་ལས་གཞི་ཚོགས་པའ་ི

འགན་འཛིན་ཌ་ེཝི་ཌི་བྷ་ེསི་ལེ་	David Bea-

sley	 ལགས་ལ་དགའ་བསུའ་ིགསུང་འཕནི་
ཞིག་སྩལ་བའ་ིནང་འཁདོ་དནོ།	 	 གཟངེས་
རགས་འདི་ནི་འཛམ་གླིང་བཟའ་ཆས་ལས་
གཞི་ཚོགས་པས་འཛམ་གླིང་ནང་བཀྲསེ་
ལྟགོས་ཀི་དཀའ་ངལ་ཉུང་ད་ུགཏངོ་སདླ་ལས་
འགན་གལ་ཆེན་སུྒབ་བཞིན་ཡོད་པར་ངསོ་
འཛིན་ད་ུཕུལ་བ་ཞིག་ཡིན།	 	 	 རྩདོ་རྙགོ་
དང་རང་བུང་གི་གོད་ཆག་སོགས་ལ་བརནེ་
ནས་འཛམ་གླིང་ནང་དབུལ་ཕངོས་དང་།	
བཀྲསེ་ལྟགོས།	 ཟས་བཅུད་མ་འདང་པ་
བཅས་ཀི་དཀའ་ངལ་འཕད་བཞིན་ཡོད།		
དཀའ་ངལ་ད་ེདག་སེལ་ཆེད་དང་།	 ལགྷ་
པར་ཆེས་ཉམ་ཐག་དགོས་ངསེ་ཅན་རིགས་
ལ་འཛམ་གླངི་བཟའ་ཆས་ལས་གཞི་ཚོགས་
པས་རོགས་རམ་གནང་གི་ཡོད།	 རོགས་
རམ་ད་ེལ་བརནེ་ནས་ཞི་བད་ེདང་བད་ེསིྐད་

འ བུང ་ གི ་
ཡོད།	ནརོ་
ཝེ ་ན ོ་བ ེལ་
ག ཟེ ང ས ་
ར ག ས ་
ཚོ ག ས ་
ཆུང ་ གིས ་
འཛམ་གླངི་
བཟའ་ཆས་
ལས་གཞི ་
ཚོགས་པར་ཆེ་མཐངོ་གནང་བ་དསེ་ཕགོས་
གཅིག་ནས་འཛམ་གླིང་ནང་དབུལ་ཕུག་གི་
ཁད་པར་ཆེན་པ་ོཡོད་པ་ཆུང་ད་ུགཏངོ་རུྒྱའི་
ལས་འགན་ང་ཚོ་ཚང་མས་གང་ཐུབ་བསུྒབ་
དགསོ་པའ་ིདྲན་སྐལུ་ཞིག་ཀང་ཡིན།		ད་ལ་ྟ
རྒྱལ་སིྤའ་ིའཕདོ་བསནེ་དཀའ་ངལ་གིས་འག་ོ
བ་མིའི་ཁིམ་ཚང་ཡོངས་ལ་ཉནེ་བརྡ་གཏངོ་

བཞིན་ཡོད་པས་ང་ཚོ་ཚང་མས་མཉམ་རུབ་
ཐགོ་དཀའ་ངལ་སེལ་ཐབས་བདེ་དགསོ།	རུྒྱ་
མཚན་ན་ིང་ཚོ་ཚང་མ་བད་ེབ་འདདོ་པ་དང་
སྡགུ་བསལྔ་མི་འདདོ་པ་གཅིག་མཚུངས་ཡིན།	
རྒྱལ་སིྤའི ་མཉམ་རུབ་ཁོ་ནའི ་ཐོག་ནས་
བཀྲསེ་ལྟགོས་དང་དབུལ་ཕངོས་མེད་པར་
བཟ་ོཐུབ་ཀི་ཡོད།		ངསོ་རང་འག་ོབ་མི་ཚང་
མ་གཅིག་གུར་ཡིན་པར་ཡིད་ཆེས་བརན་པ་ོ

བདེ་མཁན་ཞིག་ཡིན་པའི་ཆ་ནས་འད་ིལོའི་
ན་ོབལེ་ཞི་བདའེི་གཟངེས་རགས་འཛམ་གླངི་
བཟའ་ཆས་ལས་གཞི་ཚོགས་པར་གནང་
བ་དསེ་འཛམ་གླིང་གི་ས་ཕགོས་གང་སར་
གནས་པའི་འག་ོབ་མི་གཅིག་ཀང་བཀྲསེ་
ལྟགོས་ཀི་རྐནེ་པས་ལྟགོས་ཤི་མི་ཐབེས་པའི་
འབད་བརྩོན་བ་བར་སེམས་ཤུགས་བསྐདེ་
ངེས་ཡིན་པའི་རེ་བ་ཤུགས་ཆེ་ཞུ་གི་ཡོད།	
མཐའ་དནོ་གོ་སྐབས་འདི་བརུྒྱད་ངསོ་རང་
སྒརེ་གི་ངོས་ནས་འཛམ་གླིང་བཟའ་ཆས་
ལས་གཞི་ཚོགས་པའ་ིཚོགས་མི་རྣམ་པ་དང་།	
ལས་གཞིའ་ིནང་དངསོ་སུ་ཞུགས་མཁན་རྣམ་
པ།	 ད་ེབཞིན་ལས་བདེ་རྣམ་པས་གཞན་
ཕན་གི་ཆེད་ད་ུཕག་ལས་རྒྱ་ཆེ་བ་གནང་བར་
ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	ཞསེ་བཀའ་སྩལ།	།

བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་མཆོག་གིས་ཐུགས་གསོ་གནང་བ།
༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༠	 ཟླ་	 ༡༠	 ཚེས་	

༨	 ཉནི་རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་གི་རྡལུ་ཕན་
ནསུ་ཤུགས་ཉམས་ཞིབ་ལནྷ་ཁང་ Atomic 

Energy Commission	 གི་བླནོ་ཆེན་དང་།	
རྒྱ་གར་ Lok Jansakti Party (LJP) ཞསེ་
པའི་སདི་དནོ་ཚོགས་པའི་དབུ་ཁདི་སྐ་ུཞབས་

རམ་ཝི་ལ་སི་པ་སི་ཝན་ Shri Ram Vilas 

Paswan མཆོག་རྒྱ་གར་གི་
རྒྱལ་ས་ལྡ་ིལིར་དགུང་ལོ་	༧༤	
ཐགོ་སྐུ་ཚེའི་འཕནེ་པ་རོགས་
པའི ་ཡིད་སྐོའི ་གནས་ཚུལ་
ཐནོ་པར།	 བདོ་མིའ་ིསིྒག་
འཛུགས་ཀི་དཔལ་ལྡན་སིད་
སྐོང་བླ ་ོབཟང་སེང ་ེམཆོག་

གིས་དམ་པ་ཁོང་གི་ནང་མི་ཉ་ེའབྲལེ་ལྟསོ་
བཅས་ཡོངས་ལ་ཐུགས་གསོའ་ིགསུང་འཕནི་
ཞིག་གནང་བའ་ིནང་འཁདོ་དནོ།	རྒྱ་གར་གི་
གསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་ལོ་བརྒྱད་རིང་གནང་
མངོ་བ་དང་མི་མང་ཉམ་ཐག་ཚོའི་བད་ེདནོ་

ཆེད་ད་ུཕག་ལས་གནང་མངོ་མཁན།	 ད་ེ
བཞིན་ཆབ་སིད་ཀི་དབུ་ཁིད་རླབས་ཆེན་སྐུ་
ཞབས་རམ་ཝི་ལ་སི་པ་སི་ཝན་མཆོག་སྐུ་
ཚེའ་ིའཕནེ་པ་རགོས་པའ་ིཡིད་སྐ་ོབའ་ིགནས་
ཚུལ་ག་ོཐསོ་བུང་བས།	 ཕན་རང་ཉདི་ནས་
དམ་པ་ཁོང་གི་ནང་མི་རྣམས་ཀིས་གཙོས་
བྷ་ིཧར་མངའ་སྡའེི་མི་མང་དང་རྒྱ་གར་མི་
མང་ཡོངས་ལ་གདངུ་སེམས་མཉམ་སྐ་ེདང་
ཐུགས་གསོ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།
སྐུ་ཞབས་རམ་ཝི་ལ་སི་པ་སི་ཝན་མཆོག་ནི་
བདོ་དང་བདོ་མིའི་ཡིད་ཆེས་བླ་ོའགེལ་གི་
གགོས་པ་ོཞིག་ཡིན་ཞིང་།	 དམ་པ་ཁངོ་གིས་
ལོ་ང་ོབཅུ་ཕག་འགའི་རིང་ཆབ་སདི་ཀི་ཕག་

ལས་གནང་བའི་སྐབས་བདོ་དནོ་སླད་རྒྱབ་
སྐརོ་ཤུགས་ཆེ་གནང་མངོ་ཡོད་པ་མ་ཟད།	
བདོ་མི་དང་བདོ་དནོ་སླད་རྒྱབ་སྐོར་ཡུན་
རིང་ཤོས་གནང་མཁན་གས་ཤིག་ཀང་ཡིན།	
དམ་པ་ཁངོ་གིས་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་མཚོན་
སདླ་བདོ་དནོ་ལས་འགུལ་ཁག་འདྲ་མིན་ནང་
མཉམ་ཞུགས་གནང་ཡོད་པ་མ་ཟད།	 ཕི་ལོ་	
༢༠༡༣	 ཟླ་	 ༢	 ནང་རྒྱ་གར་གི་རྒྱལ་ས་ལྡ་ི
ལིར་བཀའ་སིྤ་གཉསི་ཀིས་སྣ་ེཁིད་པའི་བདོ་
མིའི་གདངུ་སེམས་མཉམ་སྐའེི་ལས་འགུལ་
ཆེན་མོ་སྤལེ་སྐབས་སུའང་མཉམ་ཞུགས་
གནང་ཡོད་པ་དང་།	 ད་ེནས་ལོ་གཅིག་རསེ་
དམ་པ་ཁངོ་གིས་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་

སིད་སྐོང་ཁོང་གི་བཞུགས་ཤག་ཏུ་སྣ་ེལེན་
གནང་ཡོད།	ཕི་ལོ་	༢༠༡༤	ལོར་ཁངོ་དང་
ཐུག་འཕད་ཀི་ག་ོསབྐས་བུང་།	 སབྐས་དརེ་
དམ་པ་ཁོང་ནི་ཧ་ཅང་བརྩེ་སེམས་ཆེ་ཞིང་
བག་དྲ་ོབ་ཞིག་འདགུ	 རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་
གི་བླནོ་ཆེན་དང་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་ཞིག་
ཡིན་པའི་ཆ་ནས་དམ་པ་ཁངོ་གིས་མུ་མཐུད་
བདོ་དནོ་ཆེད་ད་ུརྒྱབ་སྐརོ་ཤུགས་ཆེ་གནང་
རུྒྱ་ཡིན་པའ་ིཁས་ལེན་གནང་བུང་།	 སྐ་ུའཚོ་
བཞུགས་རིང་དམ་པ་ཁོང་གིས་ཐུགས་བརྩེ་
བ་ཆེན་པའོི་སྒ་ོནས་བདོ་དནོ་སདླ་རྒྱབ་སྐརོ་
གནང་བ་ད་ེབདོ་མི་ཚོས་དསུ་རག་ཏུ་དྲན་
ངསེ་ཡིན།	ཞསེ་འཁདོ།	།

༄༅།	 །ཚང་མས་དགངོས་མངའ་ལརྟ་
སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་གི་ཐུགས་རེ་བཀྲིན་ཉག་གཅིག་ལ་
བརནེ་ནས་རང་ཅག་རྣམས་བཙན་བལོ་ད་ུ
འབོར་མ་ཐག་རྒྱ་གར་དབུས་སའི་གཞུང་
ནས་ལྷ་ོཕོགས་གཞིས་ཆགས་ཆེ་ཁག་ལྔས་
གཙོས་བང་ཤར་ཁུལ་ད་ུས་ཞིང་མཐུན་རྐནེ་
གནང་བ་མ་ཟད།	 ཐགོ་མར་རྒྱ་གར་དབུས་
སའི་གཞུང་ནས་གཞིས་ཁང་མཐུན་རྐེན་
སྦྱརོ་སྤདོ་གནང་ཡོད་ནའང་།	 བདོ་མིའ་ི
ཁིམ་ཚང་རེ་ཟུང་ལ་གཞིས་སལྐ་མ་ཐབོ་པར་
ཁ་འཐརོ་གནས་སྡདོ་བས་ཡོད་པ་ད་ེདག་ད་
ཆ་རང་བདག་སྡདོ་ཁང་མེད་པའི་བད་ེསྡུག་
དཀའ་སེལ་ཞུ་མཁན་བུང་ཡོད་སབས།	 ཕི་
ལོ་ཆིག་སངོ་དགུ་བརྒྱ་བརྒྱད་ཅུ་ག་གངས་
སྐབས་སུ་ཁ་འཐོར་གནས་སྡདོ་རྣམས་ལ་
སྡདོ་ཁང་དཀའ་སེལ་ཆེད་མིང་གཞུང་བསྡུ་
རུབ་ཀིས་རྒྱ་གར་དབུས་སའི་གཞུང་ལ་
འབདོ་བསྐལུ་ཞུས་དནོ་ལརྟ་སྡ་ེར་ལྡནུ་ཁུལ་ཁ་

འཐརོ་རྣམས་ཀི་ཆེད་བད་ེསིྐད་གླིང་གཞིས་
ཆགས་ཉ་ེའགམ་གི་གཞུང་ལམ་ཕར་ཕགོས་
སུ་ད་ཆ་དག་ེའཕལེ་གླངི་དང་།	 ད་ེབཞིན་
སིམ་ལ་ཁ་ར་པ་ཐར།	 ཌལ་ཧརོ་ད་ུཚེ་རིང་
ཁང་དང་སལྐ་བཟང་ཁང་བཅས་གཞིས་ཁང་
གསར་རྒྱག་ཆེད་ས་ཆ་མཐུན་འགུར་གནང་
ཡོད་ནའང་།	 གཞིས་ཁང་གསར་རྒྱག་གི་
རོགས་དངུལ་ཐབས་འཚོལ་ལ་འགོག་རྐེན་
འཕད་ད་ེལོ་ཤས་གཞིས་ཁང་གསར་རྒྱག་མ་
ཐུབ་པའ་ིགནས་སངས་ཆགས་ཡོད།
བཀའ་ཤག་སབྐས་བཅིུས་པའི་བཀའ་བླནོ་ཁི་
པ་མཆོག་གིས་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ལྷན་
ཚོགས་ཀི་གསོ་ཚོགས་སུ་	 “རྒྱ་གར་གཞུང་
ནས་བདོ་མི་སྐབས་བཅོལ་བའི་ཆེད་གཞིས་
གསར་འཛུགས་བསུྐན་གང་ཡང་གནང་
བཞདེ་མེད་པ་དང་།	 རང་གཞུང་ནས་ཀང་
ད་ལྟ་ལག་ཡོད་ལས་འཆར་རྣམས་མཇུག་
སྐངོ་བ་རུྒྱའི་ཐབས་ཤེས་འབད་བརྩོན་བདེ་
རུྒྱ་ཙམ་ལས་གཞིས་ཁང་གསར་རྒྱག་གི་

ལས་གཞི་སྤལེ་རུྒྱའི་མཐུན་རྐེན་མེད་པའི་
སྐརོ་སྔ་རེས་བར་གསུམ་ད་ུགསལ་བཤད་
ཞུས་ཡོད་ཅེས་གསལ་བཤད་གནང་ཡོད་པ་
ལརྟ་ཕག་བསར་གནང་ཡོད་པ་ད་ེལརྟ་ཡང་།	
ཁ་འཐརོ་གནས་སྡདོ་དང་བདོ་ནས་གསར་
ད་ུའབོར་བའི་རང་རིགས་སུྤན་ཟླ་རྣམས་
ནས་ཡིག་ངག་གཉསི་ཐགོ་ནས་བད་ེསྡུག་ཞུ་
སནྙ་རིམ་པས་ཕུལ་འབརོ་བུང་ཡོད་སབས།	
སབྐས་བཅུ་བཞི་དང་བཅ་ོལ་ྔཔའི་བཀའ་ཤག་
ལནྷ་ཚོགས་སུ་གནས་དནོ་འདའིི་ཐགོ་བཀའ་
བསྡུར་ལྷུག་པ་ོབུང་དནོ་བཞིན་འབྲལེ་ཡོད་
ནང་སིད་ལས་ཁུངས་ནས་སྡདོ་ཁང་གསར་
རྒྱག་ཐགོ་ལ་འབད་བརྩོན་གང་ཐུབ་ཅི་ཐུབ་
བས་ཏ་ེསྦརི་ལི་ལི་དང་།	 སྦལེ་ཀབོ་གཞིས་
གངོས་བདནུ་པའི་ཉ་ེའགམ་ད་ུཁིམ་ཚང་
གངས་	༨༠	ཆེད་སྡདོ་ཁང་གསར་རྒྱག	ད་ྷ
ས་མེག་གནྷ་ད་ུཆབ་སདི་བཙོན་ཟུར་ཆེད་སྡདོ་
ཁང་གསར་རྒྱག་གིས་མཁ་ོསྤདོ་ཐུབ་པ་བུང་
ཡོད།	 ད་ེབཞིན་མོན་གྷ་ོའདདོ་རུ་གླངི་ད་ུབདོ་

འབརོ་ཁིམ་ཚང་གངས་	 ༤༠	 ཙམ་ལ་སྡདོ་
ཁང་གསར་རྒྱག་གི་ལས་གཞི་མཇུག་སྐངོ་
བདེ་རུྒྱ་ཡིན།
ད་ཆ་ཧ་ིམཱ་ཅལ་མངའ་གཞུང་གི་ Section 
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Reforms Act ཁམིས་ཡིག་གཞིར་བཟུང་
ཡུལ་མི་ཡིན་ན་མ་གཏགོས་ཕི་མིས་ས་ཆ་ཉ་ོ
ཚོང་རིགས་མི་ཆོག་པའི་ཁིམས་ཡིག་བཟསོ་
ཟནི་པར་སོང་།	 ཧ་ིམཱ་ཅལ་ཁུལ་ད་ུགཞིས་
ཁང་གསར་རྒྱག་གིལས་གཞི་ལག་བསར་
ཡོང་ཐབས་མ་གཟགིས་པས།	 བདོ་མིའ་ི
སིྒག་འཛུགས་ནས་གཞིས་ཁང་གསར་རྒྱག་
གི་ལས་གཞི་མཚམས་འཇོག་གནང་རུྒྱའི་
ཐག་གཅོད་གཏན་འབབེས་གནང་བ་ཡིན་
ཞིང་།	 གཞིས་ཆགས་ཁག་ཅིག་གི་གཞིས་མི་
རྣམས་ཕི་ལ་གཏན་ཐནོ་བས་པ་རྣམས་ཀི་ས་
ཞིང་རྣམས་ལོ་བསདུ་མར་བདེ་མེད་ད་ུབཞག་
ཚེ་གཞུང་བཞསེ་ཆགས་ཉནེ་དང་།	 གཞིས་
ཆགས་ཁག་ས་བརན་ཡོང་ཐབས་གཙོ་བརོ་

གཞིས་མི་གཏན་སྡདོ་བདེ་མཁན་ཡོད་མེད་
ཀི་གནས་བབས་ལ་ཐུག་ཡོད་སབས།	གཞིས་
ཆགས་ཁག་གི་གཞིས་ཁང་སངོ་པ་ད་ེདག་
བདེ་སྤདོ་བདེ་དགོས་པའི་རུྒྱ་མཚན་གནད་
འགག་གཟགིས་ཀི་ཡོད་ན།	
ཁབ་ཁོངས་ཁ་འཐརོ་གནས་སྡདོ་དང་བདོ་
ནས་གསར་ད་ུཕབེས་པའ་ིརང་རིགས་སྤུན་ཟླ་
རྣམས་ཧནོ་སུར་རབ་རྒྱས་གླངི་དང་།	 ཨོ་ཌི་
ཤ་ཕུན་ཚོགས་གླངི་།	མན་སརྤ་ཕན་བད་ེགླངི་།	
སནྦ་ད་ར་ནརོ་རྒྱས་གླངི་།	 ཏ་ིཛུ་དར་རྒྱས་
གླངི་།	མེའ་ོཆོས་འཕལེ་གླངི་།	བསན་འཛིན་
སངྒ་བཅས་གང་རངུ་ད་ུགཞིས་ཁང་སངོ་ལགྷ་
ཡོད་པ་ད་ེདག་ཏུ་གཞིས་ཁང་བད་ེསྡུག་ཞུ་
མཁན་བུང་ཚེ་དདུ་ཚང་སོ་སོའ་ིམི་འབརོ་ལ་
གཞིགས་པའི་གཞིས་ཁང་དང་ཉམས་གསོའི་
དངུལ་འབརོ་འསོ་འཚམ་ཞིག་བདོ་མིའ་ིསིྒག་
འཛུགས་ནས་དགངོས་བཞསེ་གནང་རུྒྱ་ཡིན་
པ་བཅས་ཀི་རྩ་འཛིན་བཀདོ་ཁབ་ཏུ།	
བཀའ་ཤག་གིས་ཕི་ཟླ་	༡༠	ཚེས་	༩	ལ།།

གསལ་བསྒགས།


