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སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་ནང་པའ་ིཚན་རིག་དང་ལ་ྟགུབ་ཀུན་བཏུས་
ལས་ཡུལ་ཅན་བླའོ་ིརྣམ་གཞག་སྐརོ་ཨིན་སུྒར་པདོ་གཉསི་པ་དབུ་འབདེ་མཛད་པ།

༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༠	 ཟླ་	 ༡༡	 ཚེས་	
༡༣	 ཉནི་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་
ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་དྲ་ལམ་བརུྒྱད་ཚན་རིག་
ཀུན་བཏུས་དབེ་ཕངེ་གཉསི་པ་ཡུལ་ཅན་བླའོི་
རྣམ་གཞག་སྐརོ་གི་ཨིན་བསུྒར་དཔ་ེདབེ་དབུ་
འབདེ་དང་།	ཝ་སི་ཀནོ་སིན་གཙུག་ལག་སླབོ་
གཉརེ་ཁང་གི་སེམས་ཁམས་འཕདོ་བསནེ་
ཉམས་ཞིབ་ལྟ་ེགནས་ཁང་བརུྒྱད་མིའི་སྒམོ་
སུྒབ་ཉམས་ལེན་ཁང་གི་འགན་འཛིན་སླབོ་
དཔནོ་ཇནོ་ཌཱན་	 (John Dunne)	 ལགས་
དང་།	 སེམས་དང་སགོ་གི་ཚོགས་ཆུང་གི་
ཚོགས་གཙོ་དགེ་བཤེས་ཐུབ་བསན་སིྦན་པ་
ལགས།	 ཝིསི་ཌཱམ་དཔ་ེསུྐན་ཁང་གི་སིྤ་ཁྱབ་
འག་ོའཛིན་ཌ་ེན་ིཡལ་ཨེཊ་ཀནེ་	 (Daniel 

Aitken)	 ལགས་བཅས་ཀི་དྲ་ིབར་བཀའ་
ལན་སྩལ་ཡོད།	
ད་ེཡང་གངོ་ཚེས་ཉནི་གི་ས་ྔདྲ་ོཆུ་ཚོད་	 ༩	
ཐགོ་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་
པ་ོམཆོག་བཞུགས་ཁརི་འཁདོ་མཚམས་ཝིསི་
ཌཱམ་དཔ་ེསུྐན་ཁང་གི་སིྤ་ཁྱབ་འགོ་འཛིན་
ཌེ་ནི་ཡལ་ཨེཊ་ཀེན་ལགས་ཀིས་སིྤ་ནརོ་
༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་དཔ་ེ
དབེ་དབུ་འབདེ་ཀི་མཛད་སྒརོ་ཆིབས་སུྒར་
བསྐངས་པར་བཀའ་དྲནི་ཆེ་དང་འཚམས་

འདྲ་ིཞུས་རསེ་ནང་པའ་ིཚན་རིག་དང་ལ་ྟགུབ་
ཀུན་བཏུས་ལས་ཡུལ་ཅན་བླའོི་རྣམ་གཞག་
སྐརོ ་གི ་ཨིན་བསུྒར་ད ེབ་ཀི་རྩོམ་སིྒག་པ་
དང་ཞུ་ཆེན་པ་རྣམ་པར་འཚམས་འདྲ་ིདང་།	

དཔ་ེདབེ་དབུ་འབདེ་ལ་མཉམ་ཞུགས་གནང་
མཁན་རྣམས་ང་ོསྤདོ་གནང་།
ད་ེནས་དབུ་འབདེ་གནང་རུྒྱའི་དཔ་ེདབེ་འད་ི
ནི་ཡུལ་ཅན་བླའོི ་རྣམ་གཞག་སྐརོ་ཡིན་པ་
དང་།	 ནང་པའ་ིཚན་རིག་དང་ལ་ྟགུབ་ཀུན་
བཏུས་ཀི་ཨིན་ཡིག་དབེ་གཉསི་པ་ཆགས་ཀི་
ཡོད།	 རིམ་པ་དང་པ་ོན་ིདངསོ་ཁམས་ཀི་
སྐརོ་ཡིན་པ་དང་།	 འད་ིན་ིསེམས་ཁམས་
ཀི་སྐརོ་ཆགས་ཀི་ཡོད།	 སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་
༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་ཐུགས་
བསྐདེ་ལ་བརནེ་ནས་བདོ་རིགས་རྣམས་ཀིས་

ལོ་ང་ོསངོ་ཕག་རིང་གཅེས་ཉར་གནང་བའི་
ནཱ་ལེནྡྲའི་པཎ་གུབ་ཚོའི་ལེགས་བཤད་རྣམས་
ད་ལ་ྟའཛམ་གླངི་ལ་ལེགས་སྐསེ་སུ་ཕུལ་ཐུབ་
བུང་ཡོད་པའ་ིསྐརོ་སོགས་ང་ོསྤདོ་གནང་རསེ་

དབེ་ཀི་སྔནོ་གླངེ་འབི་མཁན་མཁས་དབང་
ཇོན་ཌོན་ལགས་ཀིས་སྔནོ་གླངེ་དཔྱད་རྩོམ་
འབི་དགོས་པའི་རུྒྱ་མཚན་སོགས་ཀི་སྐརོ་
གསུང་བཤད་གནང་།	 ད་ེརསེ་བག་ོགླངེ་གཙོ་
སྐངོ་བས་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་
ཆེན་པ་ོམཆོག་ལ་ཐངེས་དང་པརོ་དཔ་ེདབེ་
འད་ིལ་ྟབུ་ཞིག་དགངོས་པར་ཇི་ལརྟ་འཁུངས་
པའི་སྐརོ་ལ་བཀའ་སླབོ་གསོལ་འདབེས་ཞུས་
པར་མགོན་པ་ོགང་ཉདི་མཆོག་གིས་བཀའ་
སླབོ་སྩལ་དནོ།	 ངསོ་ཀིས་འཛམ་གླངི་སངེ་
གི་ཆོས་ལུགས་ཆེ་ཁག་ཚང་མར་གུས་ཞབས་

བདེ་ཀི་ཡོད།	 ལ་ྟགུབ་མི་འདྲ་བ་ཡོད་ནའང་
ཐུན་མོང་གི་བསླབ་བ་ནི་བམས་བརྩེ་དང་
བཟདོ་བསན།	 རང་ཁམིས་སུང་བ་སོགས་
གཅིག་མཚུངས་ཆགས་ཡོད།	 རུྒྱན་ལནྡ་ད་ུ
ངསོ་ཀིས་བརདོ་བཞིན་པ་ན།ི	 ནང་པའ་ིངསོ་
ནས་ཞུས་ན་ཆོས་ལུགས་ཆ་ཚང་མིས་བཟསོ་
པ་ཆགས་ཀི་ཡོད།	 ཆོས་ཀི་བསབླ་བ་ན་ིམིའ་ི
བཟང་ཕགོས་གང་ཡིན་པ་ད་ེགསུང་གི་ཡོད།	
དཔརེ་ན།	བམས་པ་དང་བཟདོ་བསན།	ཆོག་
ཤེས་ལ་ྟབུ་རེད།	 ང་ཚོའ་ིམི་ཚེ་བད་ེསིྐད་ལནྡ་
པ་ཡོང་བ་ལ་བསླབ་བ་འདི་དག་ཕན་ཐགོས་
ཆེན་པ་ོཡོད།	 ཆོས་ལུགས་ཆེ་ཁག་ཚང་མས་
མིས་བཟང་སྤདོ་ཀི་བསབླ་བ་རྣམས་གསུངས་
དགསོ་པའ་ིརུྒྱ་མཚན་ཡང་ད་ེལརྟ་རེད།	 དརེ་
བརནེ་ཆོས་ལུགས་ཆེ་ཁག་ཚང་མ་ཧ་ཅང་
ཡག་པ་ོདང་གུས་ཞབས་ཡོད།	 ནང་པའ་ི
ནང་དའུང་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་
གཅིག་གི་རེས་འབང་ཡིན་ནའང་དགོངས་
པ་བཞསེ་ཕགོས་མ་འདྲ་བ་ཡོད།	 སེམས་
ཅན་གི་ཁམས་མི་འདྲ་བ་དང་མཐུན་པར་ལ་ྟ
གུབ་མི་འདྲ་བ་ཡོང་གི་ཡོད།	 ཆོས་ལུགས་
མཐུན་འབལེ་བ་རུྒྱ་ནི་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོ
རེད།	 ཅསེ་སོགས་ཀི་བཀའ་སླབོ་སྩལ།	 །	

དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་མཆོག་གིས་སྐ་ུཞབས་ན་ིཏཤི་ཀུ་མཱར་མཆོག་ལ་འཚམས་འདྲ་ིགནང་བ།
༄༅།	 །བ་ིཧཱར་མངའ་སྡའེ་ིགསོ་ཚོགས་
ཀི་འསོ་བསྡུ་གནང་བའི་སབྐས་ཞབས་སགེས་	
༢༤༣	ཁདོ་ནས་ཞབས་སགེས་	༡༢༥	བ་ིཧཱར་

མངའ་སྡའེ་ིསིྤ་ཁྱབ་བླནོ་ཆེན་སྐ་ུཞབས་ན་ིཏཤི་
ཀུ་མཱར་ (Nitish Kumar)	མཆོག་གིས་དབུ་
ཁདི་པའ་ིརྒྱལ་ཡོངས་མང་གཙོ་མནའ་འབལེ་
ཚོགས་པར་	 (National Democratic Alli-

ance)	 མང་མོས་ཀི་རྒྱལ་ཁ་ཐབོ་པར།	 བདོ་
མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་བླ་ོ

བཟང་སེང་ེམཆོག་གིས་དགའ་བསུའི་གསུང་
འཕནི་ཞིག་གནང་བའ་ིནང་འཁདོ་དནོ།	 སྐ་ུ
ཉིད་མཆོག་སླར་ཡང་བི་ཧཱར་མངའ་སྡའེི ་

སིྤ ་ཁྱབ་བླནོ ་ ཆེན་དུ་
བདམས་ཐནོ་བུང་བར་
ངས་བོད ་ མིའི ་ སིྒག ་
འཛུགས་དང་བདོ་མི་
ཡོངས་ཀི་ཚབ་ཞུས་ཏ་ེ
སྙངི་ཐག་པ་ནས་དགའ་
བསུའི་འཚམས་འདྲི་
ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།

སྐུ ་ཉིད་ཀིས་ཡང་དག་པའི་དབུ་ཁིད་དང་
འཛིན་སྐངོ་འགོ་བ་ིཧཱར་མི་མང་གི་ཤེས་ཡོན་
དང་།	 སིྤ་ཚོགས་ཡར་རྒྱས།	 བུད་མེད་ནསུ་
སབོས་གོང་འཕེལ་སོགས་ཀི་ཐད་ཞབས་
འདགེས་རླབས་ཆེན་ཞུས་ཡོད་པ་ནི་དངསོ་
གནས་དྲང་གནས་ཡིད་སྨནོ་བདེ་འསོ་པ་ཞིག་

རེད།	 ཐངེས་འདའི་ིའསོ་བསྡ་ུབརུྒྱད་བ་ིཧཱར་
མི་མང་གིས་སྐ་ུཉདི་མཆོག་ལ་སརླ་ཡར་ཡིད་
ཆེས་བླ་ོགཏད་བརན་པ་ོཞུས་ཡོད།	ཅསེ་དང་།
བ་ིཧཱར་མངའ་སྡའེ་ིསིྤ་ཁྱབ་བླནོ་ཆེན་སྐ་ུཞབས་
ན་ིཏཤི་ཀུ་མཱར་མཆོག་ན།ི	 སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་
༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་དང་བདོ་མི་
རྣམས་ཀི་བླསོ་ཐུབ་ཀི་གགོས་པ་ོཞིག་ཡིན།	
བི་ཧཱར་མངའ་སྡ་ེནི་བདོ་མི་དང་འཛམ་གླིང་
གི་ནང་པ་ཡོངས་ཀི་ཆོས་ཕོགས་ཀི་གནས་
མཆོག་ཅིག་ཆགས་ཡོད་པ་དང་།	 བ་ིཧཱར་
མངའ་སྡ་ེད་ེབཞིན་གནས་མཇལ་བའི་བསི་
གནས་ཤིག་ཏུ་བསུྒར་ཐབས་སུ་སྐ་ུཉདི་མཆོག་
གིས་འཛུགས་སུྐན་ཡར་རྒྱས་གཏངོ་བཞིན་
པར་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	 ཕི་ལོ་	 ༡༩༥༦	
ལོར་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་
པ་ོམཆོག་གིས་གནས་མཆོག་ར་ོར་ེགདན་གིས་
གཙོས་རྒྱ་གར་གི་གནས་ཆེན་ཁག་གཅིག་

ལ་གནས་མཇལ་མཛད་སྐབས་ངསོ་ཀི་ནང་
ལ་སླབེས་པ་ལ་ྟབུའི་ཚོར་སྣང་བུང་ཞེས་བསི་
གནང་ཡོད།
སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་གིས་གནས་མཆོག་ར་ོརེ་གདན་ད་ུ
གསུང་ཆོས་དང་དསུ་འཁརོ་དབང་ཆེན་སྩལ་
བའི་སྐབས་སྐུ་ཉདི་མཆོག་གིས་སྣ་ེལེན་དང་
མཐུན་འགུར་གང་ལེགས་བསུྐན་གནང་བར་
དསུ་རུག་ཏུ་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	 སིྤ་
ཁྱབ་བླནོ་ཆེན་མཆོག་གིས་བི་ཧཱར་མངའ་སྡ་ེ
ད་ེབཞིན་གང་ཅིའི་ཐད་ནས་ཡར་རྒྱས་དང་
འཆམ་མཐུན་གི་སིྤ་ཚོགས་ཚད་མཐོ་ཤོས་
ཤིག་བསུྐན་ཐུབ་པའ་ིང་ཚོར་གདངེ་ཚོད་ཡོད།	
སརླ་ཡང་སྐུ་ཉདི་མཆོག་ལ་སྙངི་ཐག་པ་ནས་
དགའ་བསུའ་ིའཚམས་འདྲ་ིཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	 ཞསེ་
འཁདོ།།

དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་གིས་ལྡ་ི
ལིར་རནེ་གཞི་བས་པའི་ཨ་རིའི་གཞུང་ཚབ་ཆེན་

མོ་མཆོག་དང་མཇལ་འཕད་གནང་བ།

༄༅།	 །བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་ལནྡ་
སདི་སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་གིས་ཕི་ལོ་	༢༠༢༠	
ཟླ་	 ༡༡	 ཚེས་	 ༡༣	ཉནི་གི་ཉནི་རྒྱབ་རྒྱ་གར་གི་
རྒྱལ་ས་ལྡ་ིལིར་རནེ་གཞི་བས་པའ་ིཨ་རིའ་ིགཞུང་
ཚབ་ཁང་ད་ུཨ་རིའི་གཞུང་ཚབ་ཆེན་མོ་སྐ་ུཞབས་
ཀནེ་ན་ེཐི་ཨི་ཨན་ཇ་སི་ཊར་ (Kenneth Ian 
Juster)	 མཆོག་དང་ཆུ་ཚོད་གཅིག་ཙམ་རིང་
མཇལ་འཕད་ཀིས་གནད་དནོ་ཁག་གཅིག་གི་སྐརོ་
བཀའ་མོལ་གནང་ཡོད།
ད་ེཡང་དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་མཆོག་གིས།	 སྐ་ུ
ཞབས་ཀེན་ན་ེཐི་ཨི་ཨན་ཇ་སི་ཊར་མཆོག་ནི་
ཡུན་རིང་བདོ་དནོ་ལ་རྒྱབ་སྐོར་གནང་མཁན་
དང་།	 ངའ་ིགགོས་པ་ོབཟང་པ་ོཞིག་ཡིན་པ་མ་
ཟད།	 ངདེ་གཉསི་ཨ་རིའ་ིཧ་ཝར་ཌི་གཙུག་ལག་
སླབོ་ཐནོ་པའ་ིམཆེད་གགོས་ཤིག་ཀང་ཡིན།	 ཞསེ་
གསུངས།	 དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་མཆོག་དང་ཨ་
རིའི་གཞུང་ཚབ་ཆེན་མོ་སྐུ་ཞབས་ཀེན་ན་ེཐི་ཨི་
ཨན་ཇ་སི་ཊར་མཆོག་ད་བར་ཐངེས་དགུ་ཙམ་
མཇལ་འཕད་གནང་ཡོད།	 ཕགོས་མཚུངས་
དཔལ་ལྡན་སིད་སྐངོ་མཆོག་རྒྱ་གར་གི་རྒྱལ་ས་
ལྡ་ིལིར་རནེ་གཞི་བས་པའ་ིཝི་ཝ་ེཀ་ནན་ཱརྒྱལ་སིྤའ་ི
ཐབེས་རྩ་ཁང་ (Vivekananda Inter-
national Foundation)	 གི་ག་ོསིྒག་
འགོ་གསང་རྒྱའ་ིབདོ་དནོ་སྐརོ་གི་བག་ོགླངེ་ཚོགས་
འདའུ་ིཐགོ་མཉམ་ཞུགས་དང་།	 ད་ེབཞིན་རྒྱལ་
སིྤའ་ིཡུ་གུར་ལནྷ་ཚོགས་	(World Uyghur 
Congress)	 ནས་དྲ་ལམ་བརུྒྱད་རྒྱལ་སིྤའ་ི
ཚོགས་འདའིུ་སངེ་གསུང་བཤད་གནང་མཁན་
གཙོ་བརོ་མགནོ་འབདོ་ཞུས་པ་ལརྟ་མཉམ་ཞུགས་
གནང་བ་དང་།	 གཞན་ཡང་ཇི་ན་ིཝ་གླངེ་སགེས་
ཐངེས་གསུམ་པའི་མཇུག་སྡམོ་གསུང་བཤད་ཡང་
གནང་ཡོད་པ་བཅས།	།

ཌལ་ཧརོ་ཕུན་ཚོགས་གླངི་བདོ་མིའ་ིགཞིས་ཆགས་
ཀི་ས་གནས་འག་ོའཛིན་གསར་རྙངི་དབར་

རིྩས་སྤདོ་རིྩས་ལེན།
༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༢༠	ཟླ་	༡༡	ཚེས་	༡༢	ཉནི་
ཌལ་ཧརོ་ཕུན་ཚོགས་གླངི་བདོ་མིའ་ིགཞིས་ཆགས་
ཀི་ས་གནས་འག་ོའཛིན་མེ་རི་སྐབས་ལགས་དང་།	
ཚབ་གསར་ས་གནས་འག་ོའཛིན་བསན་འཛིན་ལ་ྷ
སིྐད་ལགས་རྣམ་གཉསི་དབར་ལས་འགན་རིྩས་
སྤདོ་རིྩས་ལེན་གནང་ཡོད།	 ད་ེཡང་རིྩས་སྤདོ་
རིྩས་ལེན་གི་ལས་དནོ་ལ་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་
ནང་སིད་ལས་ཁུངས་ཀི་སྐུ་ཚབ་ཏུ་ནང་སིད་དུྲང་
གཞོན་ཐུབ་བསན་རིག་འཛིན་ལགས་སྤདོ་དཔང་
གིས་འགན་ཁུར་བཞེས་པའི་ཐགོ་ས་གནས་འགོ་
འཛིན་གསར་རྙིང་དབར་ས་འགོ་དང་བཟ་ོའགོ་
གཅིག་ལྕགོས་ཀི་བདག་དབང་ད་ུཡོད་པའི་རྩ་
འཛིན་གིས་གཙོས།	 ལས་ཁུངས་ཀི་ཡིག་སྣདོ་
སོགས་རིྩས་ལེན་རིྩས་སྤདོ་གནང་ཡོད།	 སབྐས་
དརེ་ས་གནས་འཐུས་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་གཞནོ་དང་
གཞུང་འབལེ་མིན་པའི་ཚོགས་པ་ཁག་གི་སྐུ་ཚབ།	
བཟ་ོགྲྭའི་ལས་བདེ་བཅས་མཉམ་ཞུགས་གནང་

ཡོད་པ་བཅས།	།	
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སུད་སི་རྒྱལ་ཁབ་ཀིས་རྒྱ་ནག་དང་ལནྷ་སདི་དནོ་གསོ་བསྡརུ་ཞིག་ཚོགས་ཏ་ེབདོ་ནང་གི་གནས་སངས་ཐགོ་
སེམས་འཚབ་ཤུགས་ཆེ་བཏནོ་པ།

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༢༠	ཟླ་	༡༡	ཚེས་	༩	
རེས་གཟའ་ཟླ་བའི་ཉནི་སུད་སི་ཕི་སིད་དུྲང་
ཆེ་ལམྕ་སྐ་ུཀི་རི་སི་ཊི་ན་མར་ཌི་ (Krystyna 

Marty)	 མཆོག་གིས་རྒྱ་ནག་ཕི་སདི་བླནོ་
ཆེན་གཞནོ་པ་ཆིང་གང་	(Qin Gang)	དང་
ལྷན་དྲ་ཐགོ་བརུྒྱད་ཚོགས་འད་ུཞིག་ཚོགས་
ཡོད།	 གསར་འགདོ་གསལ་བསྒགས་སྤལེ་
བར་གཞིག་ན།	 ཚོགས་འདའུ་ིསབྐས་རྒྱལ་
ཁབ་གཉསི་དབར་དཔལ་འབརོ་གི་འབལེ་
ལམ་གངོ་མཐརོ་དང་།	 རྒྱ་ནག་ནང་འག་ོབ་
མིའ་ིཐབོ་ཐང་གི་གནས་སངས།	 ད་ེབཞིན་
ཏགོ་དབིབས་གཉན་རིམས་ཀི་གནས་སངས་
སོགས་ཀི་ཐོག་གསོ་བསྡུར་གནང་ས་ེརྒྱལ་
ཁབ་གཉསི་དབར་འབལེ་བ་ཡུན་གནས་ཐུབ་
པར་དམིགས་ཡོད།	
ད་ེཡང་ཕི་ལོ་	༢༠༢༠	ཟླ་	༩	ཚེས་	༧	ནས་	
༡༡	 བར་རྒྱ་ནག་ནང་རནེ་གཞི་བས་པའ་ི
སུད་སིའི་གཞུང་ཚབ་པ་སྐུ་ཞབས་བརྷ་ནར་
ཌི་ན་ོ	 (Bernardino Regazzoni)  ལགས་
ཀིས་བདོ་ནང་གཟིགས་སྐརོ་ཕབེས་ནས་
བདོ་ནང་གི་འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་གི་གནས་

སངས་ཞན་པ་ོཡོད་པ་དང་།	 རྒྱ་ནག་གཞུང་
གིས་རྒྱ་ནག་ནང་འག་ོབ་མིའ་ིཐབོ་ཐང་ལ་རིྩ་
སུང་བདེ་ཀི་མེད་པའ་ིསྐརོ་དང།	 ལགྷ་པར་
རྒྱ་ནག་གི་དབང་འཛིན་པ་ཚོས་བདོ་མིར་ལ་ྟ
ཚུལ་ངན་པ་ཡོད་སྐརོ་སོགས་གསུངས་ཏ་ེ
བདོ་ནང་གི་གནས་སངས་ཐགོ་ཐུགས་འཚབ་
ཤུགས་ཆེ་ཡོད་སྐརོ་གསུངས་ཡོད།
གཟགིས་སྐརོ་ད་ེན་ིཕི་ལོ་	 ༢༠༡༧	 ནས་
བཟུང་བ ོད ་ནང་སུད ་ སི ་གཞུང་འབེལ ་
གཟགིས་སྐརོ་ཐངེས་དང་པ་ོད་ེཆགས་ཡོད་པ་
དང་།	 གཟགིས་སྐརོ་དའེ་ིསབྐས་པ་ེཅིང་ད་ུ
རནེ་གཞི་བས་པའི་སུད་སིའི་གཞུང་ཚབ་པ་
སྐ་ུཞབས་ཞབས་བརྷ་ནར་ཌི་ན་ོ (Bernardi-

no Regazzoni)	 མཆོག་དང་།	 གཞན་
ཡང་གཞུང་ཚབ་ལས་བདེ་མི་སྣ་གངས་	 ༡༠	
ལྷག་གིས་བདོ་ཀི་རྒྱལ་ས་ལྷ་ས་དང་གཞི་ཀ་
རྩ་ེས་ཁུལ་སོགས་ལ་གཟིགས་སྐརོ་ཕབེས་ཏ་ེ
ས་གནས་སིད་གཞུང་རྣམས་ལ་འག་ོབ་མིའི་
ཐོབ་ཐང་གི་གནས་སངས་སོགས་ཀི་གལ་
ཆེའ་ིགནད་དནོ་སྐརོ་གླངེ་རུྒྱའ་ིག་ོསབྐས་བུང་
ཡོད་པ་མ་ཟད།	 མཉམ་འབལེ་རྒྱལ་ཚོགས་

ཀི་ཆེས་མཐོའི་འག་ོབ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལྷན་
ཁང་ནང་བདོ་ཀི་འག་ོབ་མིའི་གནས་སངས་
སྐརོ་རང་དབང་ངང་གླངེ་ཆོག་པའི་འགན་

ལེན་བས་ཡོད་པ་དང་།	 བདོ་ནང་འག་ོབ་
མིའ་ིཐབོ་ཐང་སུང་སྐབོ་བ་རུྒྱ་ན་ིསུད་སི་རྒྱལ་
ཁབ་ཀི་དགོས་འདནུ་གཙོ་བ་ོཞིག་ཡིན་སྐརོ་
གསུངས་ཡོད།
སིྤར་རྒྱ་ནག་ན་ིསུད་སི་གཞུང་གི་ཚོང་འབལེ་
མཉམ་ལས་པ་ཆེ་ཤོས་གསུམ་པ་ད་ེཡིན་པ་
དང་།	 སུད་སི་དང་རྒྱ་ནག་གཉསི་དབར་
ཚོང་དང་འབལེ་བའི་ལས་གཞི་མང་པ་ོཞིག་

ལ་མཉམ་རུབ་བེད་རུྒྱའི་གསོ་ཆོད་བཞག་
ཡོད།	 ཉ་ེདསུ་རྒྱལ་ཁབ་གཉསི་དབར་ཆབ་
སདི་སྐརོ་གསོ་མོལ་བདེ་སབྐས་འབུང་འགུར་

ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༢	 ལོའ་ིཔ་ེཅིང་དགུན་དསུ་ཨོ་
ལིམ་པགི་རྩདེ་འགན་གོ་སིྒག་ལས་དནོ་ཐགོ་
སུད་སིའི་གཞུང་ནས་མཐུན་འགུར་རྒྱབ་
སྐརོ་གང་ཐུབ་གནང་རུྒྱ་ཡིན་པ་མོས་མཐུན་
གནང་ཡོད་ཀང་།	 ཉ་ེཆར་སུད་སིའ་ིགཞུང་
གིས་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་	༢༡	དང་མཉམ་རབུ་
ཐགོ་རྒྱལ་ཚོགས་ལ་རྒྱ་གཞུང་གི་ཤར་ཏུར་
ཀི་སིའི་ཐན་ནང་གི་ངལ་རྩོལ་སུྒར་བཀོད་

ཁང་དང་འབལེ་བའི་སྐནོ་བརདོ་ཀི་ཞུ་ཡིག་
ཅིག་ཕུལ་བར་བརནེ།	 རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་
སུད་སི་དང་མཉམ་ད་ུའག་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་
དང་འབལེ་བའི་རྒྱལ་ཁབ་གཉསི་དབར་གི་
ཚོགས་འད་ུད་ེཡང་གཏན་འཁེལ་མ་བས་
པར་དསུ་ཚོད་ངསེ་མེད་རིང་ཕར་འགངས་
བས་ཡོད།	
བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་སུད་སིའི་སྐུ་ཚབ་
དནོ་ཁང་ནས་སུད་སིའི་གཞུང་གིས་རྒྱ་ནག་
དང་ལནྷ་འག་ོབ་མིའ་ིཐབོ་ཐང་གི་གནད་དནོ་
གལ་འགངས་ཆེན་པ་ོཡིན་པ་ངོས་འཛིན་
གིས་གླངེ་སླངོ་གནང་བ་མ་ཟད།	 བདོ་ནང་
གི་ཡ་ང་བའི་འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་གི་གནས་
སངས་སོགས་ཀི་སྐརོ་གླངེ་སླངོ་གནང་བར་
ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུས་ཡོད།	 སུད་སི་རྒྱལ་ཁབ་ན་ི
རྒྱ་ནག་གིས་བདོ་ནང་དྲག་པའོ་ིབཙན་འཛུལ་
བས་རེས་བདོ་མིར་སྐབས་བཅོལ་གནང་
མཁན་ཐགོ་མ་ད་ེཡིན་པ་མ་ཟད།	 སིྤ་ནརོ་
༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་
སྐུ་ཚབ་དང་ལྷན་རྒྱ་ནག་དབར་གསོ་མོལ་
ཡོང་སདླ་རྒྱབ་སྐརོ་ཤུགས་ཆེ་གནང་མཁན་

བདོ་བརུྒྱད་ནང་བསན་དང་ཚན་རིག་གི་ཚོགས་འད་ུཞིག་དྲ་རྒྱ་བརུྒྱད་ཚོགས་པ།
༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༢༠	ཟླ་	༡༡	ཚེས་	༩	
ནས་	 ༡༡	 བར་བདོ་བརུྒྱད་ནང་བསན་དང་
ཚན་རིག་གི་ཚོགས་འད་ུཞིག་དྲ་རྒྱ་བརུྒྱད་

ཚོགས་ཡོད་པ་དང་།	 ར་ུསོག་སྐ་ུཚབ་དནོ་

གཅདོ་ཏ་ེལོ་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་མཉམ་ཞུགས་
གནང་ཡོད།
ད་ེཡང་ཚོགས་འདའིུ་སྐབས་བདོ་དང་ཁིྱམ་

མཚེས་རྒྱལ་ཁབ་ཨུ་
རུ ་ སུ ་ དང ་ སོག ་པ ོ་
སོགས་ཀི་དབར་ཆོས་
ཕགོས་ཀི་འབལེ་བའི་
སྐརོ་དང་།	 སིིྤ་ནརོ་
༸གོང་ས་༸སྐབས་
མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་
གི་མཛད་འཆར་ཁག་

ཏུ་ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་ཆོས་མི་ཉམས་

རུྒྱན་འཛིན་དང་།		ཆོས་ལུགས་ལ་མ་བརནེ་
པའ་ིབཟང་སྤདོ་གངོ་འཕལེ།	 ད་ེབཞིན་ནང་
པ་སངས་རྒྱས་པའི་ཆོས་དང་བདོ་པའི་རིག་
གཞུང་མི་ཉམས་རུྒྱན་འཛིན་དང་།	 ལགྷ་
པར་ནང་ཆོས་དང་ཚན་རིག་དབར་འབལེ་བ་
དམ་ཟབ་གཏངོ་རུྒྱའ་ིསྐརོ་སོགས་བདོ་པའ་ིསིྤ་
ཚོགས་ཀི་འགན་འཁིའི་སྐརོ་ལ་གསོ་བསྡུར་
གནང་ཡོད།
ད་ེསབྐས་མཉམ་ཞུགས་པ་རྣམས་ཀིས་ཉམས་
ཞིབ་གནང་བའི་ནང་པའི་སྒམོ་སུྒབ་ཉམས་
ལེན་གི་ནསུ་པའི་གུབ་འབས་ལ་དཔྱད་ཞིབ་
དང་།	 ལགྷ་པར་ཐུག་དམ་སྐརོ་ལ་ཉམས་

ཞིབ་གནང་ཡོད།
དྲ་ཐགོ་གི་ཚོགས་འད་ུདའེི་ནང་ཨུ་རུ་སའི་
ཚན་རིག་མཁས་པ་དང་།	 དབང་རྩའ་ིསནྨ་
པ།	 གཙུག་ལག་སླབོ་ཁང་གི་ཤེས་ལནྡ་མི་སྣ།	
སྐ་ེདངསོ་ཚན་རིག་པ།	 སེམས་ཁམས་ཚན་
རིག་པ།	སླབོ་དཔནོ་ཆེན་མོ།	ཚན་རིག་སླབོ་
སྦངོ་བདེ་མཁན་གྲྭ་བ་སོགས་མཉམ་ཞུགས་
གནང་ཡོད།
ཨུ་རུ་སུའི་ཚན་རིག་པ་ཚོས་སིྤ་ནརོ་༸གོང་
ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་དང་།	 ད་ེ
བཞིན་ནང་པའི་གྲྭ་པ་དང་ལྷན་མཉམ་ལས་
བས་ཏ་ེནང་སེམས་དང་ཕི་དངསོ་པའོ་ིདབར་

འབལེ་ལམ་འཚོལ་ཐུབ་པའི་རེ་བ་བདེ་ཀི་
ཡོད་པ་དང་།	ལགྷ་པར་དབང་རྩའ་ིཚན་རིག་
དང་།	དངསོ་ཁམས་རིགས་པ།	སནྨ་སོགས་
ཀི་དྲ་ིབ་མང་པ་ོཞིག་ལ་ལན་འཚོལ་ཐུབ་པའ་ི
རེ་བ་བདེ་ཀི་ཡོད།
ད་ལན་ཉིན་གཉིས་རིང་བདོ་བརུྒྱད་ནང་
བསན་དང་ཚན་རིག་གི་ཚོགས་འད་ུད་ེཨུ་རུ་
སུའ་ིསླབོ་གཉརེ་ཁང་	 (Institute of Ori-

ental studies of the Russian Academy)	
དང་བདོ་སྐབོ་དགེ་རྩ་ཚོགས་པ་གཉསི་ནས་
ག་ོསིྒག་ཞུས་ཡོད།	།

ཐ་ེཝན་རིག་གཞུང་ལནྷ་ཁང་ནས་བདོ་ཀི་རིག་གཞུང་སྐརོ་བག་ོགླངེ་ཚོགས་འད་ུག་ོསིྒག་གནང་བ།
༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༠	 ཟླ་	 ༡༡	 ཚེས་	
༡༤	 རེས་གཟའ་སྤནེ་པ་ཉནི་ཐ་ེཝན་
རིག་གཞུང་ལྷན ་ཁང་གིས་གཙོ ་གཉ ེར་
ཐོག ་ བ ོད ་ སོག ་ རིག ་ག ཞུང ་བཤམས ་
ས ོན ་ཁང ་ནང ་༼བོད ་ ཀི ་ རིག ་ག ཞུང ་
འཕེལ་རྒྱས་དང་གསར་སུྐན་བགོ་གླ ེང་།	
༽ཞེས་པའི་ཚོགས་འད་ུཞིག་བསྐངོ་ཚོགས་
གནང་ཡོད་པ་རེད།	 ཉནི་གཅིག་གི་བག་ོགླངེ་
ཚོགས་འད་ུའདི་བཞིན་ཚོགས་ཐངེས་ཁག་
གསུམ་ལ་ཆ་བགསོ་ཀིས་བདོ་ཀི་རིག་གཞུང་
ཐགོ་རུྒྱས་མངའ་ཆེ་བའི་མཁས་དབང་དང་
ཆེད་ལས་མི་སྣས་གནའ་བའོི་བདོ་ཀི་ཁིམས་
ལུགས་དང་།	 བདོ་ཀི་སུྒ་རྩལ་སོགས་ཀི་
བརདོ་གཞིའ་ིཐགོ་མི་གངས་	༨	ཀིས་དཔྱད་

རྩམོ་སྒགོས་སྦང་དང་།	 བརདོ་གཞི་ཁག་སོ་
སོའི་ཐགོ་དབ་ེཞིབ་དཔྱད་གླངེ་བ་མི་གངས་	
༨	 ནས་རྩམོ་ཡིག་ནང་དནོ་དང་འབལེ་བའ་ི
ཐགོ་དཔྱད་གཏམ་སྤལེ་རསེ།	 ཚོགས་ཞུགས་
པའི་དྲ་ིབར་ལན་འདབེས་བཅས་གོ་སིྒག་
གནང་ཡོད་པ་རེད།
ཚོགས་ཐེངས་དང་པའོི ་བརོད་གཞི་གཙོ་
བ་ོབདོ་ཀི་གནའ་བའོི་ཁིམས་ལུགས་དང་།	
བདོ་ཀི་འཁབ་གཞས།	 བདོ་ཀི་སལོ་རུྒྱན་རི་
མོའ་ིསྐརོ་ཡིན་ཞིང་།	 ཐ་ེཝན་དནོ་གཅདོ་ཟླ་
བ་ཚེ་རིང་ལགས་ཀིས་༼གནའ་བའོི་བདོ་ཀི་
ཁིམས་ལུགས་ནང་མི་སངོ་འཇལ་བ་དང་།	
མནའ་སྐེལ་ལམ་སོལ་ལས་ནང་ཆོས་ཀི་
ཤུགས་རྐེན་སྐརོ་༽ཞེས་པའི་བརདོ་གཞིའི་

ཐགོ་ལོ་རུྒྱས་ཡིག་ཆ་དང་ཆོས་འབུང་ཁག་
ལ་གཞི་བཅོལ་ཏ་ེགནའ་བའོི་བདོ་མིའི་ཐུན་

མོང་མ་ཡིན་པའི་ཁིམས་ལུགས་ཐོག་ནས་
ཉསེ་ཁམིས་ཐག་གཅདོ་བདེ་སངས་ཐད་ནང་
ཆོས་ཀི་ཤུགས་རྐེན་དང་འབལེ་ནས་ཐག་

གཅོད་བེད་ཀི་ཡོད་སྐརོ་དཔ་ེམཚོན་དང་
སྦྲགས་ང་ོསྤདོ་གནང་བར།	 དབ་ེཞིབ་དཔྱད་

གླངེ་པས་བརདོ་གཞི་འད་ིབཞིན་ཐ་ེཝན་ནང་
ཧ་ལམ་དཔྱད་རྩམོ་སྤལེ་མཁན་མེད་པ་ལ་ྟབུ་
ཡིན་པས་ཤེས་བ་གསར་པ་ཤེས་རགོ་ཡོང་

བར་ཕན་ཐགོས་ཆེན་པ་ོཡོད་སྐརོ་སོགས་ང་ོ
སྤདོ་གནང་རསེ།	 ཚོགས་བཅར་བའ་ིདྲ་ིབར་
ལན་འདབེས་བཅས་གནང་ཡོད་པ་རེད།
ཐེ་ཝན་རིག་གཞུང་ལྷན་ཁང་ནས་གཙོ་བ་ོ
བདོ་ཀི་རིག་གཞུང་དང་འབལེ་བའི་ལས་
འགུལ་སྣ་མང་གོ་སིྒག་གནང་ཡོད་ཅིང་།	
ནང་དནོ་ཐད་འགམེས་སནོ་གི་ལམ་ནས་བདོ་
མིའ་ིརིག་གཞུང་ང་ོསྤདོ་དང་།	 ལེགས་སྦར་
ཁོངས་སླབོ་འབིང་དང་མཐ་ོསླབོ་ཀི་གཞོན་
སྐསེ་ཚོའི་ཆུ་ཚད་ལ་གཞིགས་པའི་བག་ོགླངེ་
ག་ོསིྒག་གནང་ཡོད་པ་མ་ཟད།	ཐངེས་འདའི་ི
བག་ོགླངེ་ནི་ཆེད་ལས་ཀི་རིག་གཞུང་བག་ོ
གླངེ་ཞིག་ཡིན་པ་རེད།	།
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དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་གིས་གསར་འགདོ་གསལ་བསྒགས་སྤལེ་བ།
༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༠	 ཟླ་	 ༡༡	 ཚེས་	
༡༠	 རེས་གཟའ་མིག་དམར་ཉནི་ཕི་དྲལི་
ལྷག་པ་ཚེ་རིང་དྲན་རནེ་ཚོགས་ཁང་ནང་
བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་ལྡན་སིད་
སྐོང་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་དང་ཕི་འབལེ་
དུྲང་ཆེ་ཀརྨ་ཆོས་དབིངས་ལགས།	 དྲལི་
བསྒགས་དུྲང་ཆེ ་འཆི་མེད་ཚེ ་དབངས་
ལགས།	 ཕི་དྲལི་འཛིན་སྐངོ་འགན་འཛིན་
བཀྲ་ཤིས་ཕུན་ཚོགས་ལགས།	 ད་ེབཞིན་
གསར་འགོད ་པ ་བཅས་ལྷན ་འཛོམས་
ཐོག ་དཔལ ་ལྡན ་སིད ་སྐོང ་མཆོག ་ཨ ་
རིར་གཞུང་འབལེ་ཕོགས་ཕབེས་གནང་
གཏན ་འཁེལ ་བའི ་སྐ ོར ་གསར་འགོད ་
གསལ་བསྒགས་ཤིག་སྤལེ ་གནང་སོང་།	
ད་ེཡང་གོང་ཚེས་ཉནི་གི་ཕདེ་ཡོལ་ཆུ་ཚོད་	
༢།༢༠	 ཐགོ་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་
དཔལ་ལྡན་སིད་སྐངོ་མཆོག་གིས་འཚམས་
འདྲ་ིདང་འབལེ་གསུང་དནོ།	 སིྤར་ཨ་རིའ་ི
སིད་འཛིན་གསར་པ་སྐུ་ཞབས་ཇ་ོབཱཡི་ཌེན་
མཆོག་དང་སིད་འཛིན་གཞོན་པ་ལྕམ་སྐུ་ཀ་
མ་ལཱ་ཧ་ཻརིས་མཆོག་རྣམ་གཉསི་ལ་གཞུང་
འབེལ་ཐོག་ནས་འཚམས་འདྲི་ ཞུས་པ་
ཡིན།	 ད་རེས་བསྐར་ད་ུའཚམས་འདྲ་ིཞུ་རུྒྱ་
ཡིན།	 ཁངོ་རྣམ་གཉསི་ཀི་ལས་ཡུན་རིང་
ཨ་རིའ་ིདཔལ་འབརོ་དང་།	 རྩ་དནོ།	 ཆབ་
སིད་སོགས་གང་ཅིའི་ཐད་ནས་ལམ་ལྷངོས་
ཡོང་བ་དང་།	 ལགྷ་པར་ཏགོ་དབིབས་གཉན་
རིམས་དང་འབལེ་བའི་ཐོག་ནས་འཕདོ་
བསནེ་སོགས་ཀི་ཐགོ་ལའང་ལམ་ལྷངོས་ཡོང་
བར་ཤོག་ཅསེ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	
གསར་ད་ུབདམས་ཐོན་བུང་བའི་ཨ་རིའི་
སིད་འཛིན་སྐུ་ཞབས་ཇོ་བཱཡི་ཌེན་མཆོག་
གིས་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་
པ་ོདང་མཇལ་འཕད་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན་པ་དང་།	
བདོ་ནང་གི་འག་ོབ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལ་བརིྩ་
མེད་རགོ་རོལ་གཏངོ་མཁན་རྒྱ་ནག་གཞུང་
གི་ལས་བདེ་མི་སྣ་རྣམས་ལ་དམ་བསྒགས་
བཀའ་ཆད་གཅོད་རུྒྱ་ཡིན་ཞེས་གསུངས་པ་
རེད།	 ད་ེདག་ཚང་མ་སདི་འཛིན་གི་འསོ་
མི་ཡིན་པའི་སྐབས་ཧ་ཅང་ཤུགས་ཆེན་པ་ོ
གསུངས་པ་ད་ེཕལ་ཆེར་དང་པ་ོམིན་ནའང་
ཧ་ཅང་དཀནོ་པ་ོརེད་བསམ་གི་འདགུ	 དརེ་
བརནེ་ངས་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞསེ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	
ད་ེས་ྔཨ་རིའ་ིསིྤ་མཐུན་ཚོགས་པ་དང་།	མང་
གཙོ་ཚོགས་པ་ནས་སིད་འཛིན་སུ ་འདྲ་
ཞིག་ཕབེས་པ་ཡིན་ནའང་།	 སིྤ་ནརོ་༸གངོ་
ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ ོ་མཆོག་དང་
མཇལ་འཕད་ཞུས་ཡོད།	 ད་རེས་ཨ་རིའ་ི
སིད་འཛིན་མཆོག་གིས་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་
༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་དང་མཇལ་
འཕད་ཞུ ་རུྒྱ ་ཡིན་སྐརོ ་གསུངས་པ་ད ེར་
ངས་བདོ་མི་ཡོངས་ཀི་ཚབ་ཞུས་ཏ་ེཐུགས་
ར་ེཆེ་ཞསེ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	 རྩ་བའ་ིའསོ་གངས་
རིྩ་བཞིན་ཡོད་པ་དང་།	 ཕགོས་མཚུངས་
ཁིམས་ཀི་ཐགོ་ནས་ཀང་གནས་ཚུལ་ཞིག་

འག་ོབཞིན་ཡོད་ནའང་ཨ་རིའི་སིད་འཛིན་
ལས་ཐགོ་སྐ་ུཞབས་ཌ་ོནལ་ཊམ་	 (Donald 

Trump)	 མཆོག་གིས་ཀང་བདོ་དནོ་ཐགོ་
རྒྱབ་སྐོར་ཧ་ཅང་ཤུགས་ཆེ་གནང་ཡོད།	
དཔརེ་ན།	 བདོ་ནང་ཕར་འག་ོཚུར་འངོ་གི་

ག་ོསབྐས་འདྲ་མཉམ་གི་ཁམིས་འཆར་དང་།	
རོགས་དངུལ་ཡིན་ནའང་ཧ་ཅང་མང་པ་ོ
སརྤ་ཡོད།	 ད་ེབཞིན་བདོ་དང་འབལེ་བའ་ི
ཐགོ་སིད་འཛིན་གཞོན་པ་དང་ཕི་སིད་བླནོ་
ཆེན་བཅས་ནས་ཧ་ཅང་ཤུགས་ཆེན་པ ོ་
གསུང་གནང་ཡོད་པར་བརནེ་ཁོང་གི་ལས་
ཡུན་རིང་བདོ་དནོ་ཐགོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཤུགས་ཆེ་
གནང་བར་སྙངི་ཐག་པ་ནས་ཐུགས་ཆེ་ར་ེཆེ་
ཞསེ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	
ཉ་ེཆར་ཕན་རང་ཨ་རིའ་ིཕི་སདི་ལས་ཁུངས་
སུ་གཞུང་འབལེ་ཐོག་ནས་བཅར་རུྒྱ་བུང་
བ་ད་ེཆབ་སིད་ཐགོ་ནས་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་
པ་ོཆགས་ཀི་ཡོད།	 ན་ནངི་ཕི་ཟླ་	 ༡༡	 ནང་
ཕན་རང་ཨ་རིའི་རྒྱ་ས་ཝ་ཤིང་ཊོན་ནང་
ཡོད་པའི་སབྐས་ཨ་རིའི་རྒྱལ་སིྤའི་ཆོས་དད་
རང་དབང་ལནྷ་ཁང་གི་ཆེས་མཐའོི་སྐུ་ཚབ་
བྷ་ིརོན་བདྷ་ཀི་ (Brownback)	 མཆོག་
གི་ལས་ཁུངས་ནས་འབད་བརྩོན་གནང་
ས་ེསང་ཉིན་ཨ་རིའི་ཕི་སིད་ལས་ཁུངས་
སུ་འག་ོརུྒྱའི་བཀའ་འཁལོ་ཐོབ་བུང་ཞེས་
གནས་ཚུལ་འབརོ་བ་རེད།	 ཨ་རིའ་ིཕི་
སིད་ལས་ཁུངས་ནང་བདོ་དནོ་དང་འབལེ་
བའི་སྡ་ེཚན་དགུ་ཙམ་འདགུ་པ་ད་ེདག་བག་ོ
གླངེ་མང་པ་ོབུང་ས་ེམང་ཆེ་བས་རྒྱབ་སྐརོ་
གནང་འདགུ	 འནོ་ཀང་སྡ་ེཚན་ཞིག་གིས་
གལ་ཏ་ེཕི་སིད་བླནོ་ཆེན་མཆོག་གིས་བཀའ་
འཁལོ་ཁ་གསལ་མེད་ན།	 ང་ཚོས་ལོ་དུྲག་
ཅུའི་ལངས་ཕོགས་ལ་བསུྒར་བ་གཏངོ་གི་
ཡོད་པ་རེད།	 དརེ་བརནེ་ཕི་སདི་བླནོ་ཆེན་
རང་གིས་བཀའ་འཁལོ་མེད་ན་འགིག་གི་མ་
རེད།	 ཅསེ་བསམ་ཚུལ་བུང་བར་བརནེ་ཨ་
རིའ་ིརྒྱལ་སིྤའ་ིཆོས་དད་རང་དབང་ལནྷ་ཁང་
གི་ཆེས་མཐའོི་སྐུ་ཚབ་བྷ་ིརོན་བདྷ་ཀི་མཆོག་
གིས་ཨ་རིའི་ཕི་སིད་བླནོ་ཆེན་མཆོག་དང་
མཇལ་འཕད་གནང་ས་ེབཀའ་མོལ་གནང་
འདགུ	 སབྐས་དརེ་བཀའ་མོལ་ལྷུག་པ་ོབུང་
མི་འདགུ	ཕི་སདི་བླནོ་ཆེན་མཆོག་གིས་ལས་
བདེ་རྣམས་ཀིས་གང་གསུང་གི་འདགུ་ཅེས་
དྲསི་པར་སྡ་ེཚན་ཞིག་གིས་འད་ིལརྟ་གསུང་

གི་འདགུ་ཅསེ་ཞུས་འདགུ	 ཕི་སདི་བླནོ་ཆེན་
མཆོག་གིས་གནས་སབྐས་རིང་བཞག་ན་ཞསེ་
གསུངས་པར་བརནེ་ཕན་རང་ཕི་སིད་ལས་
ཁུངས་སུ་བཅར་རུྒྱ་མ་བུང་བ་རེད།	
ད་ེས་ྔས་ྦཤིན་ཊོན་ཌི་སིར་མ་འག་ོགངོ་རོ་བརྷ་

ཊི་ཌ་ེསི་ཊི་རོ་	 (Robert Destro)	 མཆོག་
ཨ་རིའི་བདོ་དནོ་དམིགས་བསལ་འབལེ་
མཐུད་པར་བསྐ་ོགཞག་གནང་རུྒྱ་ཡིན་སྐརོ་
གི་གནས་ཚུལ་ཤེས་ཀི་ཡོད།	 ང་ཚོ་ལའང་
གནས་ཚུལ་ད་ེའདྲ་འབརོ་བ་དང་དའེི་ཐགོ་
ལ་གཞུང་འབལེ་མིན་པའི་ཐགོ་ནས་བསམ་
ཚུལ་གང་ཡོད་སྐརོ་དྲསི་སོང་།	 སབྐས་ད་ེ
དསུ་ང་ཚོས་ཡིག་ངག་གཉསི་ཀི་ཐགོ་ནས་
ད་ེསྔ་སྐུ་ཞབས་ཁོང་དུྲང་ལས་གནས་རིམ་
ཐགོ་བསྐ་ོཡོད་པ་དང་ད་ཆ་	 (Assistant 

Secretary)	 ཆགས་ཀི་ཡོད་སྐརོ་ཡིག་ཐགོ་
ནས་ཕུལ་ཡིན།	 འནོ་ཀང་དུྲང་ལས་གནས་
རིམ་ཅན་གི་འསོ་མི་འད་ིབཞིན་གསོ་ཚོགས་
གངོ་མ་ནས་ཐག་གཅདོ་བདེ་དགསོ་ཀི་ཡོད།	
གནས་རིམ་དའེི་ཐགོ་ལ་འསོ་མི་གཅིག་ཡོད་
པ་རེད།	 ད་ེཐངེས་ཁ་ཤས་ཤིག་འགག་པ་
ཡིན་སབས།	ད་ེལས་སྐ་ུཚབ་གཞན་ཞིག་ཡོད་
ན་དྲག་པ་ཡིན།	 མཐར་སྐ་ུཞབས་རོ་བརྷ་ཊི་
ཌ་ེསི་ཊི་རོ་མཆོག་ཨ་རིའ་ིབདོ་དནོ་དམིགས་
བསལ་འབལེ་མཐུད་པར་བསྐ་ོགཞག་གནང་
ཡོད།
སིད་འཛིན་ལས་ཡུན་ལ་གང་ཆགས་དང་མ་
ཆགས་གནད་འགག་ཡོད།	 གཞི་རྩའ་ིབདོ་
དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་སིད་བུས་ཀི་ཁིམས་འཆར་
ཞིག་ཡོད་སབས།	 དའེ་ིཐགོ་དམིགས་བསལ་
སྐུ་ཚབ་ཅིག་བསྐ་ོདགསོ་ཀི་ཡོད་སྐརོ་ང་ཚོས་
ཞུ་ཡི་ཡོད།	 ད་ལན་སདི་འཛིན་ཌ་ོནལ་ཊམ་
མཆོག་གི་ལས་ཡུན་ཐགོ་བདོ་དནོ་དམིགས་
བསལ་འབལེ་མཐུད་པ་བསྐ་ོབཞག་ཐུབ་ཡོད།
ད་ེཡང་ཕི་ལོ་	༢༠༢༠	ཟླ་	༡༠	ནང་ཨ་རིའ་ི
ཕི་སིད་ལནྷ་ཁང་གི་དུྲང་ཆེའི་བཀའ་འཁལོ་
ཐབོ་པར་བརནེ་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་
སིད་སྐངོ་ཨ་རིའི་ཕི་སིད་ལནྷ་ཁང་ད་ུཐངེས་
དང་པ་ོགཞུང་འབལེ་མགནོ་འབདོ་གནང་བ་
དང་སྦྲགས་ཉ་ེཆར་ཨ་རི་གཞུང་གིས་བསྐ་ོ
གཞག་གནང་བའ་ིཨ་རིའ་ིབདོ་དནོ་དམིགས་
བསལ་འབལེ་མཐུད་པ་གསར་པ་སྐུ་ཞབས་
རོ་བརྷ་ཊི་ཌ་ེསི་ཊི་རོ་ (Robert A. Destro) 

མཆོག་དང་ཐུག་འཕད་བུང་བ་དསེ་བདོ་མིའ་ི

སིྒག་འཛུགས་ངོས་ལེན་བས་པ་མཚོན་གི་
ཡོད།	 ཆབ་སདི་ཐགོ་ནས་གནད་འགག་ཆེན་
པ་ོརེད།	 སྐ་ུཞབས་རོ་བརྷ་ཊི་ཌ་ེསི་ཊི་རོ་
མཆོག་གིས་འབད་བརྩནོ་གནང་བ་ལ་བརནེ་
ནས་བུང་བ་ཞིག་ཡིན།	 སྐ་ུཚབ་བསྐ་ོགཞག་
གནང་བ་འདི་ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོབུང་འདགུ་
པ་མ་ཟད།	 བདོ་དནོ་དྲལི་བསྒགས་སོགས་
གནང་ཡོད།
ད་ེས་ྔབདོ་དནོ་དམིགས་བསལ་སྐ་ུཚབ་རྣམས་
ནས་ཀང་ཕག་ལས་ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོགནང་
ཡོད་ཀང་ད་ལན་སྐུ་ཞབས་ཁོང་གིས་སྔར་
ལགྷ་ཕག་ལས་གནང་བར་བརནེ་ངས་ཐུགས་
ར་ེཆེ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	 ད་ེས་ྔཕར་ཕིན་པའ་ིསབྐས་
བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐོར་གི་ཁིམས་འཆར་ཐོག་
ཤུགས་སྣནོ་བ་རུྒྱ་ཡིན།	 འནོ་ཀང་སབྐས་ད་ེ
དསུ་སིད་འཛིན་དང་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་
མང་པ་ོཞིག་སྙུང་གཞི་བུང་བ་དང་དམིགས་
བསལ་ཁམིས་དཔནོ་བསྐ་ོགཞག་ཐད་ད་ོསྣང་
ཤུགས་ཆེ་ཡོད་སབས་བདོ་ཀི་སིད་བུས་ཐད་
གླངེ་སླངོ་བ་རུྒྱ་ཁག་པ་ོཆགས་སོང་།	 ད་ེནས་
དྲ་རྒྱ་བརུྒྱད་ཕི་སདི་སྡ་ེཚན་གི་ལས་བདེ་དང་
ལྷན་ཚོགས་འད་ུཞིག་ཚོགས་པ་དང་སྐབས་
དརེ་ཁོང་རྣམ་པས་སིད་སྐངོ་ཨ་རིའི་འསོ་
བསྡུ་གུབ་རེས་སླར་ཡང་ཆེད་ཕབེས་ཀིས་
འབད་བརྩོན་གནང་ཚེ་ཡག་པ་ོཡོད་སྐརོ་
སོགས་གསུངས་བུང།	 ཚང་མས་ཕར་གུ་
མཉམ་འདགེས་ཐགོ་ལས་དནོ་བདེ་དགསོ།	
ད་ཆ་ཨ་རིའི་སིད་འཛིན་དང་གསོ་ཚོགས་
འཐུས་མི་བཅས་ཀི་འསོ་བསྡུའི་ལས་རིམ་
གུབ་པ་རེད།	 འནོ་ཀང་སདི་འཛིན་དང་གསོ་
ཚོགས་འཐུས་མི་གཉསི་ཀི་ལས་ཡུན་ཕི་ལོ་	
༢༠༢༡	ཟླ་	༡	ཚེས་	༢༠	བར་ཡོད།		ཨ་
རིའ་ིགསོ་ཚོགས་གངོ་མའ་ིནང་ཟླ་བ་རེ་རེའ་ི
ནང་ཚོགས་འད་ུཞིག་བསྐངོ་ཚོགས་གནང་གི་
ཡོད།	 ཕི་ཟླ་	 ༡༡	 ནང་བདནུ་ཕག་གསུམ་
དང་།	ཕི་ཟླ་	༡༢	ནང་བདནུ་ཕག་ཕལ་ཆེར་
གཉསི་དང་གསུམ་འཚོགས་རུྒྱ་ཡིན་འདགུ	
ལོ་གསར་པ་མ་ཤར་བར་ཨ་རིའི ་གོས་
ཚོགས་གོང་མའི་ནང་ཚོགས་འད་ུཐངེས་ལྔ་
འཚོགས་རུྒྱ་ཡིན་འདགུ	 	 ད་ཆ་ང་ཚོའ་ིབདོ་
དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་སིད་བུས་ཀི་ཁམིས་འཆར་ད་ེ
ཨ་རིའ་ིགསོ་ཚོགས་གངོ་མའ་ིཕི་འབལེ་ལས་
དནོ་ཚན་པའ་ིནང་འགག་ཡོད།	 ཕི་ཟླ་	 ༡༢	
ནང་ཚུད་ལ་ཨ་རིའ་ིགསོ་ཚོགས་གངོ་མའ་ིཕི་
འབལེ་ལས་དནོ་ཚན་པས་ཚོང་འབལེ་ཐགོ་
ཚོགས་འད་ུཞིག་འཚོགས་རུྒྱའི་རེ་བ་དང་།	
ཕོགས་མཚུངས་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐོར་སིད་
བུས་ཀི་ཁམིས་འཆར་ད་ེཡང་སླབེ་རུྒྱའ་ིརེ་བ་
བདེ་ཀི་ཡོད།
ངས་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་སིད་བུས་ཀི་ཁིམས་
འཆར་ད་ེའག་ོཐུབ་པ་དང་སིད་འཛིན་གི་
མཚན་རགས་བསྐནོ་གི་ཡིན་སྐརོ་ཐག་ཆོད་
པའོ་ིཐགོ་ནས་ཞུ་ཡི་མེད།	 འནོ་ཀང་རེ་བ་
འདགུ	 གཙོ་ཆེ་ཤོས་འབད་བརྩནོ་བདེ་རུྒྱ་
རེད།	 ད་ཆ་ཕན་རང་ཉདི་ཨ་རི་ནས་ཕིར་

འབརོ་ས་ེབདནུ་ཕག་གསུམ་ལས་ཕིན་མེད།	
སླར་ཡང་ཨ་རིར་བསྐདོ་ནས་འབད་བརྩོན་
བདེ་རུྒྱ་ཡིན།	 ཨ་རིར་ཡོད་པའ་ིབདོ་མི་དང་
བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་བ་རྣམས་ནས་ཨ་རིའི་
གསོ་ཚོགས་གོང་མའི་ཕི་འབལེ་ལས་དནོ་
ཚན་པར་འབལེ་གཏུགས་བས་ནས་གང་ཐུབ་
ཅི་ཐུབ་ཀིས་རྒྱབ་སྐརོ་འཚོལ་རོགས།
ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༡	 ཟླ་	 ༡	 ཚེས་	 ༢༠	 བར་
སིད་འཛིན་དང་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་རྙིང་
པ་རང་འཇགས་ཡིན་སབས་ད་ལན་ག་ོསབྐས་
ཤིག་འདགུ	 ཚང་མས་འབད་བརྩནོ་གནང་
རོགས།	 ཕིས་སུ་སདི་འཛིན་དང་གསོ་
ཚོགས་འཐུས་མི་འགའ་ཤས་གསར་པ་ཡིན་
སབས་ཁིམས་འཆར་ད་ེབསྐར་ད་ུཁིམས་
འཆར་གསར་པར་གཏངོ་དགོས་ཀི་ཡོད།	
ཉུང་མཐའ་ལ་ཟླ་བ་བདནུ་བརྒྱད་དགུ་འགརོ་
གི་རེད།	
ད་རེས་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐོར་སིད་བུས་ཀི་
ཁིམས་འཆར་ཐགོ་ལས་དནོ་གང་ཙམ་ཚར་
བར་བརནེ་ཨ་རིར་ཡོད་པའི་བདོ་མི་དང་
བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐོར་བ་རྣམ་པས་ངེས་པར་
ཤུགས་སྣནོ་རྒྱག་རོགས་གནང་ཞེས་འབདོ་
སྐལུ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།		ཞསེ་དང་།
ད་ེརེས་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐོང་མཆོག་གིས་
ཏགོ་དབིབས་གཉན་རིམས་སྐརོ་གསུང་དནོ།	
ཉ་ེཆར་མོན་གྷ་ོདང་ལ་དགྭས།	 སྦལེ་ཀབོ་
བཅས་སུ་ནད་པ་ཇ་ེམང་ད་ུཕིན་པར་བརནེ་
སེམས་ཁལ་བུང་བ་རེད།	 ད་ཆ་ཏགོ་ཙམ་
ལྷངི་འཇགས་འདགུ	 མོན་གྷ་ོདང་སྦལེ་ཀབོ་
གཉིས་ཀི་གདན་ས་ཁག་གི་མཁན་རིན་པ་ོ
ཆེས་གཙོས་ཕག་མཛོད་དང་ས་གནས་འགོ་
འཛིན།	 སནྨ་ཁང་འགན་འཛིན།	 ད་ེབཞིན་
འཕདོ་བསནེ་བཀའ་བླནོ།	 སནྨ་པ་ར་མགནི་
ལགས་དང་ཚེ་བརན་ལགས་བཅས་ཆ་ཚང་
ཡོད་པའི་ཐགོ་ནས་ཆུ་ཚོད་གཉསི་ཙམ་རིང་
ཚོགས་འད་ུཞིག་བསྐངོ་ཚོགས་ཀིས་བཀའ་
སྡརུ་ལྷུག་པ་ོབུང་སོང་།	 དགནོ་སྡ་ེཁག་ནས་
འགན་གཙོ་བ་ོབཞེས་པའི་ཐོག་ནས་ཕག་
ལས་ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོགནང་འདགུ	 ད་བར་
བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ནས་མོན་གྷ་ོདང་སྦལེ་
ཀབོ་ས་གནས་གཉསི་ལ་རོགས་དངུལ་ཐབས་
ཤེས་བེད་ནས་ཧིན་སྒརོ་འབུམ་དགུ་ཅུ་གོ་
གཅིག་བཏང་ཡོད།		དའེ་ིནང་བདོ་སནྨ་ཚུད་
མེད།	 ཚང་མས་ལྷདོ་གཡེང་མེད་པའ་ིཐགོ་
གཟབ་གཟབ་དང་སྤང་གུང་གནང་དགོས་
རུྒྱ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོརེད་འདགུ	 གཙོ་ཆེ་
ཤོས་ཁ་རས་གནོ་དགསོ་རུྒྱ་དང་།	 ལག་པ་
འཁུད་པ།	 	 	 མི་དང་མིའ་ིབར་རྒྱང་ཐག་
དགསོ་ཀི་ཡོད།	 ཅསེ་གསུང་བཤད་གནང་
གུབ་མཚམས་གསར་འགོད་པའི་དྲ་ིབར་
ལན་འདབེས་གནང་ས་ེགསར་འགདོ་གསལ་
བསྒགས་གལོ་བ་བཅས།	།
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དཔལ་ལནྡ་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གིས་སྐ་ུཞབས་ན་ིཏ་ིཤི་ཀུ་མཱར་མཆོག་སརླ་ཡང་བྷ་ིཧར་མངའ་སྡའེ་ིསིྤ་ཁྱབ་བླནོ་ཆེན་
ད་ུབདམས་ཐནོ་བུང་བར་འཚམས་འདྲ་ིཞུས་པ།

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༢༠	ཟླ་	༡༡	ཚེས་	༡༢	
ཉནི་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།ེ	 སྐ་ུཞབས་ན་ིཏ་ིཤི་ཀུ་མཱར་
མཆོག་གིས་སྣ་ེའཁིད་པའི་རྒྱལ་ཡོངས་མང་
གཙོ་མནའ་འབལེ་ཚོགས་པར་ (National 

Democratic Alliance)	བྷ་ིཧར་མངའ་སྡའེ་ི
འསོ་བསྡའུ་ིརྒྱལ་ཁའ་ིཐབོ་པ་དང་།	སྐ་ུཞབས་

ན་ིཏ་ིཤི་ཀུ་མཱར་མཆོག་སརླ་ཡང་སིྤ་ཁྱབ་བླནོ་
ཆེན་ད་ུབདམས་ཐནོ་བུང་བར་འཚམས་འདྲ་ི
ཞུས་གནང་འདགུ

འཚམས་འཕནི་ནང་འཁདོ་དནོ།	 སྐ་ུཉདི་
ནི་བདོ་ཀི་གནས་སངས་ཐོག་ད་ོསྣང་དང་
གོ་རགོས་ལེགས་པ་ོཡོད་མཁན་ཞིག་རེད།	
འདས་པའི་ལོ་ང་ོདུྲག་ཅུའི་རིང་རྒྱ་གར་ནི་
ང་ཚོའ་ིཁིྱམ་ཚང་ལ་ྟབུ་ཡིན་པ་དང་།	 ད་
བར་རྒྱ་གར་གཞུང་མང་གཉསི་ནས་ང་ཚོར་
མཐུན་འགུར་རྒྱབ་སྐོར་ཤུགས་ཆེ་གནང་

བར་བཀའ་དྲནི་ཆེ་ཞསེ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	 སྐ་ུཉདི་
ནས་རྒྱ་གར་གི་སྙན་གགས་ཅན་གི་དབུ་
འཁིད་སྐུ་ཞབས་དམ་པ་རམ་མ་ན་ོཧར་ལོ་
ཧཡི་	 (Shri. Dr. Ram Manohar Lohia) 

མཆོག་དང་།	 སྐ་ུཞབས་དམ་པ་ཇཡཱཱ་པྲ་ཀཱཤ་
ན་ར་ཡན་	 (Shri.Jai Prakash Narayan) 

མཆོག	 སྐ་ུཞབས་དམ་པ་ཇརོ་ཇི་ཧྥར་ན་ཌི་
སི་	 (Shri George Fernandes)	 མཆོག་
བཅས་ཀི་དགངོས་གཞི་ལརྟ།	 བདོ་མི་དང་
བདོ་ཀི་རྩ་དནོ་ཐོག་རྒྱབ་སྐོར་ཤུགས་ཆེ་
གནང་དང་གནང་མུས་ལ་ང་ཚོས་ཐུགས་ར་ེ
ཆེ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།
སྐ་ུཉདི་ན་ིབདོ་མིའ་ིབ་ླན་མེད་པའ་ིདབུ་འཁདི་
སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་ལ་དད་གུས་ཆེན་པ་ོགནང་མཁན་
ཞིག་ཡིན་པ་མ་ཟད།	 མགནོ་པ་ོགང་ཉདི་
མཆོག་དང་ལྷན་ཐངེས་མང་མཇལ་འཕད་
གནང་ཡོད།	 སྐ་ུཉདི་ནས་སིྤ་ཁྱབ་བླནོ་ཆེན་

གནང་བའི་ལས་ཡུན་རིང་སིྤ་ནརོ་༧གོང་ས་
༧སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་མངའ་སྡའེི་
ནང་སྣ་ེལེན་ཕབེས་བསུ་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་
པ་མ་ཟད།	 ༸གངོ་ས་མཆོག་གིས་མངའ་
སྡའེི་ནང་དཔལ་དསུ་འཁརོ་དབང་ཆེན་དང་
གསུང་ཆོས་བཀའ་དྲནི་སོྩལ་སབྐས་དད་ལནྡ་
བདོ་རིགས་གཙོ་བརོ་གུར་བའི་ཆོས་ཞུ་བ་
དང་གནས་སྐརོ་བ་ཡོངས་ལ་སྣ་ེལེན་འཐུས་
གཙང་ཞུས་གནང་ཡོད།	ད་ེབཞིན་ཁྱདེ་ཀིས་
མངའ་སྡའེི་ནང་དགོན་སྡ་ེགསར་འཛུགས་
གནང་རུྒྱའི་ཐགོ་མཐུན་འགུར་རོགས་རམ་
གང་ལེགས་གནང་བར་ཡི་རངས་བསྔགས་
བརདོ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	 ཁྱདེ་ཀིས་སྣ་ེའཁདི་པའ་ི
མངའ་གཞུང་གིས་བདོ་མིའི་བ་ླན་མེད་པའི་
དབུ་འཁདི་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་
ཆེན་པ་ོམཆོག་མངའ་སྡའེི་ནང་ཕབེས་སབྐས་
སྣ་ེལེན་ཞུ་རུྒྱ་ཙམ་མིན་པར།	 མགནོ་པ་ོགང་
ཉདི་མཆོག་གི་སྐུ་ཕྱྭའི་ཉནེ་སུང་ཐགོ་དགོས་

མཁོ་གཞིར་བཟུང་མཐུན་འགུར་གནང་གི་
ཡོད།	 བས་ཙང་ང་ཚོས་སྐ་ུཉདི་ཀི་སྣ་ེའཁདི་
པའི་མངའ་སྡའེི་གཞུང་ལ་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་རུྒྱ་
དང་།	འབུང་འགུར་མུ་མཐུད་ད་ེལརྟ་མཐུན་
འགུར་རྒྱབ་སྐརོ་གནང་རུྒྱའ་ིརེ་བ་ཞུ་གི་ཡོད།
ངས་སརླ་ཡང་སབྐས་བཅུ་དུྲག་པའི་བདོ་མི་
མང་སིྤ་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཚབ་ཞུས་ཏ།ེ	
སྐུ་ཉདི་ཀིས་སྣ་ེའཁིད་པའི་རྒྱལ་ཡོངས་མང་
གཙོ་མནའ་འབལེ་ཚོགས་པར་བྷ་ིཧར་མངའ་
སྡའེ་ིའསོ་བསྡའུ་ིརྒྱལ་ཁའ་ིཐབོ་པར་འཚམས་
འདྲ་ིཞུ་རུྒྱ་དང་།	 སྐ་ུཉདི་ནས་མངའ་སྡའེ་ིམི་
མང་གི་མངནོ་འདདོ་མཐའ་དག་གུབ་པའི་
སྨནོ་འདནུ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།
དེ་བཞིན་འབུང་འགུར་བ ོད་མི ་མང་སིྤ ་
འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་སྐུ་ཚབ་ཚོགས་ཆུང་
དང་ལྷན་སྐུ་ཉིད་མཇལ་འཕད་གནང་ཐུབ་
པའི་རེ་བ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན་ཞེས་འཁོད་འདགུ་པ་
བཅས།	།

དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་མཆོག་གིས་ཇི་ན་ིཝའ་ིགླངེ་སགེས་ཐངེས་གསུམ་པ་དབུ་འབདེ་ཀིས་གསུང་བཤད་གནང་བ།
༄༅།	 །སུད་སིའ་ིསྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་ཁང་
གི་ག་ོསིྒག་འགོ་ཇི་ན་ིཝའི་གླངེ་སགེས་ཐངེས་
གསུམ་པ་ད་ེབཞིན་ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༠	 ཟླ་	 ༡༡	
ཚེས་	 ༩	 ཉནི་དྲ་རྒྱ་བརུྒྱད་དབུ་འཛུགས་
གནང་ཡོད།
ད་ེཡང་སུད་སིའི་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་འཆི་
མེད་རིག་འཛིན་ལགས་ཀིས་ཕབེས་བསུའི་
གསུང་བཤད་གནང་བ་དང་སྦྲགས།	 འད་ི
ལོའ་ིཇི་ན་ིཝའ་ིགླངེ་སགེས་ཐངེས་གསུམ་པའ་ི
བརདོ་གཞི་རྒྱ་ནག་གིས་ཆོས་དད་རང་དབང་
ཐགོ་འཛིན་པའ་ིསདི་བུས་དང་།	 དའེ་ིརྒྱལ་
སིྤའ་ིསངེ་ཤུགས་རྐནེ་	(China’s Policy on 

Freedom of Religion: Global Impact ) 

ཞསེ་པའ་ིསྐརོ་ང་ོསྤདོ་གནང་།
ད་ེནས་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་
ལནྡ་སིད་སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་གིས་ལོ་
རུྒྱས་ཐོག་བདོ་ད་ེརྒྱ་ནག་གི་ཆ་ཤས་ནམ་
ཡང་མིན།	 འངོ་ཀང་དབུ་མའ་ིལམ་གི་སདི་
བུས་ན་ིབདོ་རྒྱའི་དཀའ་རྙགོ་སེལ་བར་འསོ་
ཤིང་འཚམས་པའི་ཐབས་ལམ་ཞིག་ཡིན་
ཞེས་པའི་དཔ་ེདབེ་ཅེག་སྐད་ཡིག་ཏུ་ཕབ་
བསུྒར་གནང་བ་ད་ེདབུ་འབདེ་དང་འབལེ་
གསུང་བཤད་གནང་དནོ།	 མང་གཙོ་དང་
ཕི་གསལ་ནང་གསལ་གི་གལ་གནད་དང་
རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་མང་གཙོའི་རིན་ཐང་ལ་
བརིྩ་བཀུར་མ་ཞུས་པ་དང་།	 ཕི་གསལ་ནང་
གསལ་མ་བས་པའི་རྐེན་གིས་ད་ཆ་འཛམ་
གླངི་ཡོངས་ལ་ཏགོ་དབིབས་གཉན་རིམས་ཀི་
དཀའ་ངལ་འཕད་བཞིན་ཡོད།	ཅསེ་དང་།
རྒྱ་ནག་གི་བདེ་ལས་ལ་བརནེ་ནས་ད་ཆ་རྒྱ་

ནག་ན་ིབདོ་མི་ཙམ་མ་ཡིན་པར་འཛམ་གླངི་
ཡོངས་ལའང་ཉནེ་ཁ་ཆགས་ཡོད་པ་དང་།	
རྒྱ་ནག་གིས་རུྒྱད་གཅིག་ལམ་གཅིག་གི་
ལ ས ་ ག ཞི ་
བརུྒྱད་འཛམ་
གླིང ་ གི ་ སིྒག ་
འ ཛུ ག ས ་ མ ་
ལག་ཡོངས་ལ་
གནནོ་ཤུགས་
སྤོ ད ་ བ ཞི ན ་
ཡོ ད ་ པ ་ མ ་
ཟད།	 མཉམ་
འ བེལ ་ རྒྱ ལ ་
ཚོགས་ཀི་འག་ོ
བ ་ མིའི ་ ཐོབ ་
ཐང་གི་འགལེ་བཤད་ལའང་བསུྒར་བཅོས་
གཏངོ་ཐབས་བདེ་བཞིན་ཡོད།	 འཛམ་གླངི་
གི་གཞུང་མང་པསོ་བདོ་ནང་གི་དབུལ་ཕངོས་
ངལ་སེལ་ལས་གཞིའི་གནད་དནོ་མ་རགོས་
པར་རྒྱ་ནག་གིས་བདོ་ནང་དབུལ་ཕངོས་
ངལ་སེལ་ལས་གཞི་སྤལེ་བཞིན་པར་བསགྔས་
བརདོ་གནང་བཞིན་ཡོད།	 དནོ་དངསོ་སུ་
རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་དབུལ་ཕངོས་ངལ་སེལ་
ལས་གཞིར་ཁ་གཡར་ནས་བཙན་དབང་གིས་
བདོ་མི་རྣམས་ངལ་རྩལོ་བདེ་འཇུག་གི་ཡོད།
ལགྷ་པར་རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་གཞུང་གིས་ཕི་
ལོ་	 ༢༠༠༧	 ལོར་གཏན་འབབེས་བས་པའ་ི
བླ་སུྤལ་ངོས་འཛིན་བེད་ཕོགས་ཀི་བཙན་
བཀའི་ཡིག་ཆ་ཨང་ལྔ་པ་ཟརེ་བའི་ནང་རྒྱ་
ནག་ཆོས་དནོ་ལནྷ་ཁང་གིས་ཁས་ལེན་དང་

དབེ་སྐལེ་བས་རསེ་བ་ླསུྤལ་ངསོ་འཛིན་བདེ་
དགསོ་པ་བཀདོ་ཡོད་པ་དང་།	 ད་ེབཞིན་
རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་རོ་མན་ཁེ་ཐ་ོལིག་ཆོས་

ལུགས་ཀི་དབུ་ཁིད་བླ་ཆེན་ཆེན་པ ོབ་ཀི་
གདན་ས་ (Vatican)	 དང་ལནྷ་གན་ཡིག་
བཞག་ས་ེརྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་རྒྱ་ནག་ནང་ཡི་
ཤུའ་ིམཆོད་དཔནོ་ (Bishop)	 བསྐ་ོགཞག་
བ་རུྒྱའ་ིབདག་དབང་ཐབོ་ཐང་སྤད་ཡོད།	རྒྱ་
ནག་གིས་བདོ་ནང་གི་ཆོས་དད་རང་དབང་
ཐོག་འཛིན་བཞིན་པའི་སིད་བུས་ལ་རྒྱལ་
ཁབ་ཁག་གིས་ཞིབ་འཇུག་མཐིན་ཕིན་པ་བདེ་
དགསོ།	ཞསེ་སོགས་གསུངས།
སུད་སིའི ་ལྗང་ཁུ ་ཆབ་སིད་ཚོགས་པའི ་
ཚོགས་གཙོ་དང་སུད་སིའི་གསོ་ཚོགས་བདོ་
དནོ་རྒྱབ་སྐོར་ཚོགས་པའི་ཚོགས་མི་ལྕམ་
སྐ་ུརེ་གུ་ལ་	 (Regula Rytz) མཆོག་གིས།	
བདོ་ཀི་གནད་དནོ་ནི་སུད་སིའི་ཆབ་སིད་
ཚོགས་པ་ཡོངས་ལ་གལ་ཆེན་པ་ོཆགས་ཡོད་

པ་དང་།	སུད་སི་ཡིས་མང་གཙོ་དང་།	འག་ོ
བ་མིའ་ིཐབོ་ཐང་།	 རྒྱལ་སིྤའ་ིའག་ོབ་མིའ་ི
ཁམིས་ལུགས་ལ་རྒྱབ་སྐརོ་ཞུ་གི་ཡོད།	ཅསེ་

དང་།	 སུད་སིའ་ིགསོ་ཚོགས་ནས་རྒྱ་ནག་
གཞུང་གིས་བདོ་ནང་གི་ཆོས་དད་རང་དབང་
ཐགོ་དམ་བསྒགས་བདེ་བཞིན་པ་གསལ་པ་ོ
མཁྱནེ་གི་ཡོད།	ཅསེ་སོགས་གསུངས།
ཨི་ཊ་ལིའ་ིགསོ་ཚོགས་གངོ་མའ་ིའཐུས་མི་སྐ་ུ
ཞབས་རོ་བརྷ་ཊི་རམ་པ་ི	(Robert Rampi) 

མཆོག་གིས།	རང་ཉདི་གཞནོ་སྐསེ་ཡིན་པའ་ི
སབྐས་ནས་བདོ་ཀི་གནད་དནོ་ལ་སེམས་ཐག་
ཉ་ེཔ་ོཡོད་པ་མ་ཟད།	 བདོ་ཀི་རིག་གཞུང་
གིས་འཛམ་གླིང་ཡོངས་ལ་ཞི་བད་ེབསུྐན་
ཐུབ་པའ་ིནསུ་པ་ཡོད།	 ཅསེ་དང་།	 དངེ་
སང་ང་ཚོས་གོ་ལའི་གནམ་གཤིས་འགུར་
ལྡགོ་སྐརོ་མང་པ་ོརདོ་ཀི་ཡོད།	 བདོ་ཀི་རིག་
གཞུང་ནང་འག་ོབ་མི་དང་རང་བུང་ཁམས་
ཀི་འབལེ་བའི་སྐརོ་གསུངས་ཡོད་པ་ད་ེདག་

ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོཡིན་པས།	 ང་ཚོས་ད་ེ
དག་གི་སྐརོ་སླབོ་སྦངོ་བདེ་དགསོ།	 བདོ་ཀི་
བདནེ་མཐའ་མགགོས་མུར་གསལ་བའི་སྨནོ་
འདནུ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	ཞསེ་གསུངས།
ཅཀེ་སིྤ་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་གསོ་ཚོགས་བདོ་
དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པ་ཐགོ་མར་འཛུགས་
མཁན་གི་ཚོགས་མི་དང་།	 ད་ལ་ྟཚོགས་
པའི་ཟུང་སྦྲལེ་ཚོགས་གཙོ་སྐུ་ཞབས་ཧྥ་རན་
ཊི་སེག་ཀ་ོཔ་ིརི་ཝ་ (Frantisek Kopriva)  

མཆོག་གིས།	 རྒྱ་རིགས་ཡི་ཤུ་དང་།	 ཡུ་
གུར།	 བདོ་མི་ཙམ་མིན་པར་འཛམ་གླངི་མི་
མང་ལ་མང་གཙོ་དགསོ་མཁ་ོཡོད་པ་ཆགས་
ཡོད།	 རྒྱ་ནག་གི་ཤུགས་རྐནེ་ཡུ་རོབ་དང་
ཅེཀ་སིྤ་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ཐབེས་བཞིན་
ཡོད།	ཅསེ་དང་།
ཅཀེ་སིྤ་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་གསོ་ཚོགས་བདོ་
དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པའི་ངསོ་ནས་ཅཀེ་སིྤ་
མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་སིད་འཛིན་དམ་པ་ཝ་སི་
ལབ་ཧ་ཝལེ་	 (Vaclav Havel)	 མཆོག་གི་
དགངོས་པ་ལརྟ།	 བདོ་དནོ་སདླ་རྒྱབ་སྐརོ་
གནང་དང་གནང་བཞིན་ཡོད་པ་མ་ཟད།	 མ་
འངོས་པ་ཡིན་ནའང་མུ་མཐུད་རྒྱབ་སྐོར་
དང་།	 བདོ་དང་ཅཀེ་སིྤ་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་
དབར་གི་འབལེ་ལམ་གངོ་འཕལེ་གཏངོ་ངསེ་
ཡིན།	ཞསེ་གསུངས།
ཐངེས་འདའི་ིབག་ོགླངེ་གཙོ་སྐངོ་བ་སུད་སིའ་ི
སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་ཁང་གི་ལས་བདེ་འཕནི་
ལས་ཆོས་སིྐད་ལགས་ཀིས་བག་ོགླངེ་སངེ་
མཉམ་ཞུགས་གནང་མཁན་ཡོངས་ལ་ཐུགས་
ཆེ་ཞུའ་ིགསུང་བཤད་གནང་ཡོད་པ་བཅས།	།	
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སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་བ་ིཧཱར་མངའ་སྡའེ་ིསིྤ་ཁྱབ་བླནོ་ཆེན་སྐ་ུཞབས་ན་ིཏཤི་ཀུ་མཱར་
མཆོག་ལ་དགའ་བསུའ་ིགསུང་འཕནི་སྩལ་བ།

༄༅།	 །རྒྱ་གར་བང་ཕགོས་བ་ིཧཱར་མངའ་
སྡའེི་གསོ་ཚོགས་ཀི་འསོ་འད་ུཆེན་མོ་ལེགས་
གུབ་བུང་འབས་སུ་མངའ་སྡའེི་སིྤ་ཁྱབ་བླནོ་
ཆེན་སྐུ་ཞབས་ནི་ཏིཤ་ཀུ་མཱར་མཆོག་གིས་
དབུ་ཁིད་པའི་རྒྱལ་ཡོངས་མང་གཙོ་མནའ་
འབལེ་ཚོགས་པར་	(National Democrat-

ic Alliance )	 སརླ་ཡང་མང་མོས་ཀི་རྒྱལ་
ཁ་ཐབོ་པར།	 བདོ་མིའ་ིབ་ླན་མེད་པའ་ིདབུ་
ཁིད་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་
པ་ོམཆོག་གིས་འཚམས་འདྲའི་ིགསུང་འཕནི་

སྩལ་བའ་ིནང་འཁདོ་དནོ།		དངེ་སབྐས་ངསོ་
རང་བི་ཧཱར་མངའ་སྡ་ེདང་ལྷག་པར་གནས་

མཆོག་ར་ོར་ེགདན་ད་ུཡང་ཡང་བཅར་བའི་
སྐབས་སྐུ་ཉདི་མཆོག་གིས་མཛའ་བརྩེ་ལྡན་

པའི་སྒ་ོནས་སྣ་ེལེན་གཟབ་རྒྱས་གནང་བར་
རསེ་སུ་ཡི་རང་ཞུ་གི་ཡོད།	ངསོ་ཀིས་འཛམ་
གླིང་གི་ཤར་ཕོགས་སུ་ཉི་འོད་ལྟར་འཕ་ོ
བཞིན་པའ་ིརྒྱ་གར་གི་དཔལ་ནཱ་ལེནྡྲའ་ིགནའ་
བའོི་ལེགས་བཤད་ད་ེདག་བསྐར་གསོའི་སདླ་
ད་ུའབད་བརྩནོ་བདེ་བཞིན་པའི་ཐད་སྐུ་ཉདི་
མཆོག་གིས་རྒྱབ་སྐརོ་གནང་བར་ཐུགས་ར་ེ
ཆེ་ཞུ་འདདོ་བུང་།
སྐ་ུཉདི་མཆོག་གིས་མཁྱནེ་གསལ་རེད།	 རྒྱ་
གར་ལ་ཆ་བཞག་ན་སྤདོ་པ་འཚེ་བ་མེད་པ་

དང་།	 དའེ་ིརྩ་བ་སྙངི་རའེ་ིབླ་ོཞསེ་པ་འད་ིལོ་
ང་ོསངོ་ཕག་གསུམ་ཙམ་གི་གངོ་ནས་རྒྱ་གར་
ནང་ད་ེའདྲའི་བསམ་བླ་ོའཁྱརེ་སོ་ཞིག་དར་
ཡོད།	 དསེ་འཛམ་གླངི་ཡོངས་ལ་མིག་དཔ་ེ
བཟང་པ་ོཞིག་བསན་ཡོད།	
ངསོ་ཀིས་སྐུ་ཉདི་མཆོག་གིས་འབུང་འགུར་
གི་དཀའ་ངལ་ཁག་ལ་གདངོ་ལེན་གནང་
ས་ེབི་ཧཱར་མངའ་སྡའེི་མི་མང་གི་རེ་བ་དང་
མངནོ་འདདོ་བསུྒབ་ཐུབ་པའི་སྨནོ་འདནུ་ཞུ་
རུྒྱ་ཡིན།	ཞསེ་གསུང་འཕནི་སྩལ།	།

ལྡ་ིལིར་བདོ་དནོ་ལས་འགུལ་རྒྱ་ཆེ་སྤལེ་བ།
༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༢༠	ཟླ་	༡༡	ཚེས་	༧	
རེས་གཟའ་སྤནེ་པའི་ཉནི་རྒྱ་གར་གི་ཚོགས་
པ་	 (World NRI Social and Cultural 

Association)	ཞསེ་པས་རྒྱ་གར་གི་རྒྱལ་ས་
ལྡ་ིལིར་བདོ་རང་དབང་གི་ལས་འགུལ་ཞིག་

ག་ོསིྒག་ཞུས་ཏ།ེ	 རྒྱ་ནག་ལྦུ་ཧན་ནས་མཆེད་
པའི་ཏགོ་དབིབས་ནད་ཡམས་ཀི་རྐེན་པས་
འཛམ་གླིང་གང་སར་ནད་གཞི་སྔནོ་འགོག་
སདླ་དཀའ་ངལ་འཕད་བཞིན་ཡོད་པ་མ་ཟད།	
རྒྱ་ནག་བཅིང་འགལོ་དམག་མིས་འཕགས་
བདོ་གཉསི་ཀི་ས་མཚམས་སུ་ཡང་ནས་ཡང་
ད་ུདྲག་རོལ་བས་པར་སྐོན་འཛུགས་བས་

ཡོད།
ད་ེཡང་བདོ་རང་དབང་གི་ལས་འགུལ་ཐགོ་
རྒྱ་གར་གི་དམག་སིྤ་པན་ཇི་ཀར་	 (Gen-

eral Panjikar)	 ལགས་སྐ་ུམགནོ་གཙོ་
བརོ་འགནོ་འབདོ་གནང་ཡོད་པ་དང་།	 ལྡ་ི

ལིར་ཡོད་པའི་རྒྱ་གར་དང་བདོ་པའི་གཞུང་
འབལེ་མིན་པའ་ིཚོགས་པ་ཁག་མཉམ་ཞུགས་
གནང་ཡོད།	 ད་ེབཞིན་ལས་འགུལ་སབྐས་རྒྱ་
གར་དང་བདོ་གཉསི་ཀི་རྒྱལ་དར་མདནུ་ད་ུ
འཆར་ཏ་ེབདོ་ལ་རང་དབང་དགསོ་པ་སོགས་
ཀི་འབདོ་ཚིག་སྒགོས་ཡོད་པ་བཅས།	།

༸རྒྱལ་བའ་ིབཀའ་དྲནི་རསེ་དྲན་མཚོན་ཆེད་
ས་གནས་ཀི་གནད་ཡོད་མི་སྣ་དང་ཐུག་འཕད་

གནང་བ།
༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༢༠	ཟླ་	༡༡	ཚེས་	༡༡	
དང་	 ༡༣	 བཅས་ཉནི་སོ་སོར་སྤནོ་ཊ་ཆོལ་
གསུམ་གི་ས་གནས་འགོ་འཛིན་དགེ་ལེགས་

འཇམས་དབངས་ལགས་ཀིས་རྒྱ་གར་གི་
ལོ་གསར་ར་ིབ་ལིར་ (Diwali) འཚམས་
འདྲ་ིདང་༸རྒྱལ་བའ་ིབཀྲནི་རསེ་དྲན་མཚོན་

ཆེད་ཧི་མཱ་ཅལ་མངའ་སྡའེི་འཕུལ་གླགོ་བླནོ་
ཆེན་སུག་རམ་ཅ་ོད་ིརི་	 (Shri  Sukhram 

Chaudhary)	 ལགས་དང་སྐ་ུཞབས་བལྷ་
དབེ་སེང་ཊོ་མར་	 (Shri	
Baldev	 Singh	 To-
mar)	 ལགས།	 ད་ེབཞིན་
ན་ཧན་དང་སྤནོ་ཊ་ཁུལ་གི་
གནད་ཡོད་མི་སྣ་གངས་	
༤༥	 ཙམ་དང་ཐུག་འཕད་
ཀིས ་མངར་ཟས་དང ་ །	
སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་

མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་ཐུགས་བསྐདེ་དམ་
བཅའ་བཞིའི་སྐརོ་དཔ་ེརིས་དང་དཔ་ེདབེ་
བཅས་ཕུལ་ཡོད་པ་བཅས།	།

འསོ་འཕནེ་པའ་ིམིང་གཞུང་དབེ་འགདོ་བ་བསདྡ་རིགས་ལ་སརླ་ཡང་ག་ོ
སབྐས་གཉསི་པ་གནང་རུྒྱའ་ིསྐརོ་གསར་འགདོ་གསལ་བསྒགས་སྤལེ་བ།
༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༠	 ཟླ་	 ༡༡	 ཚེས་		
༡༦	 རེས་གཟའ་ཟླ་བ་ཉནི་བདོ་མིའ་ིསིྒག་
འཛུགས་ཀི་ཕི་དྲལི་ལགྷ་པ་ཚེ་རིང་དྲན་རནེ་
ཚོགས་ཁང་ནང་དབུས་འསོ་བསྡུ་ལས་ཁང་
ནས་བཙན་བལོ་བདོ་མིའི་འསོ་བསྡུའི་སིྒག་
གཞི་དནོ་ཚན་	 ༡༨	 དགངོས་དནོ།	 འསོ་
འཕནེ་པའི་མིང་གཞུང་དབེ་འགོད་ལེགས་
གུབ་བུང་བ་དང་།	 མིང་གཞུང་དབེ་འགདོ་
བ་བསྡད་རིགས་ལ་སླར་ཡང་གོ ་སྐབས་

གཉིས་པ་གནང་རུྒྱའི་སྐརོ་གསར་འགོད་
གསལ་བསྒགས་ཤིག་སྤལེ་གནང་སོང་།
ད་ེཡང་གོང་ཚེས་ཉནི་གི་ཕདེ་ཡོལ་ཆུ་ཚོད་	
༣	 ཐགོ་དབུས་འསོ་བསྡའུ་ིསིྤ་ཁྱབ་འགན་
འཛིན་དཔ་ེཟུར་དབང་འདསུ་ཚེ་རིང་མཆོག་
དབུ་བཞུགས་ཐགོ་འསོ་བསྡུའི་འགན་འཛིན་
ལས་འཕར་དག་ེབཤེས་མ་བད་ེལེགས་དབང་
མོ་ལགས་དང་།	 ཟུང་དུྲང་བསན་འཛིན་ནརོ་
བུ་ལགས།	ཕི་ནང་གི་གསར་འགདོ་པ་བཅས་
ལནྷ་འཛོམས་ཐགོ་དབུས་འསོ་བསྡའིུ་སིྤ་ཁྱབ་
འགན་འཛིན་མཆོག་གིས་གསར་འགོད་
གསལ་བསྒགས་སྒོགས་སྦང་གནང་དནོ།	
དབུས་འསོ་བསྡ་ུལས་ཁང་ནས་ཕི་ལོ་	༢༠༢༠	
ཟླ་	༨	ཚེས་	༢༡	ཉནི་ཡོངས་ཁྱབ་གསལ་
བསྒགས་སྤལེ་དནོ།	 བཙན་བལོ་བདོ་མིའ་ི
འསོ་བསྡའུ་ིསིྒག་གཞི་དནོ་ཚན་	 ༡༨	 ནང་
གསེས་	༡	པའོ་ིདགངོས་དནོ།	༼ས་གནས་
སོ་སོའི་འསོ་བསྡུའི་མིང་གཞུང་དབེ་འགོད་
འགན་འཛིན་བསྐ་ོབཞག་གཏན་འབབེས་ཟནི་
མཚམས་དནོ་ཚན་	 ༡༧	 ནང་གསེས་	 ༣	

པའི་འགོ་བརདོ་དནོ་ཁག་གཞིར་བཟུང་འསོ་
འཕནེ་པའི་མིང་གཞུང་དབེ་འགོད་འགན་
འཛིན་ནས་ས་གནས་མི་མང་གི་མིང་གཞུང་
སྔནོ་ཡོད་ཁག་གཞིར་བཟུང་དག་བཤེར་
བདེ་པའམ།	 གསར་ད་ུདབེ་བསྐལེ་བ་རུྒྱའ་ི
ལས་དནོ་འཕལ་ད་ུའགོ་འཛུགས་དགོས།༽		
ཞསེ་གསལ་བ་བཞིན།	 འསོ་འཕནེ་པའ་ི
མིང་གཞུང་དབེ་འགོད་གསར་ད་ུཞུ་གཏན་
འཁེལ་བ་ལྟར་གི་ལས་གཞི་ལག་བསར་ཞུ་

སྐ བ ས ་ འ ཛ མ ་
གླིང་ཁྱོན་ཡོངས་
ནང་རྒྱ་ནག་ནས་
མཆེད་པའི་ཏགོ་
ད བི བ ས ་ ན ད ་
ཡམས ་ཚབས ་
ཆེན ་ཁྱབ ་ མིན ་
ལ་མ་ལྟསོ ་པར།	
གལ་འགངས་ཆེ་

བའི་བདོ་བསན་སིད་ཀི་གལ་ཆེའི་ལས་དནོ་
མང་ཚོགས་ནས་འཛིན་སྐངོ་འགན་འཛིན་
དང་།	ཁམིས་བཟ་ོལནྷ་ཚོགས་བཅས་གསར་
འདམེས་ཞུ་རུྒྱའི་རྨང་གཞི་ལ་ྟབུ་འསོ་འཕནེ་
པའི་མིང་གཞུང་དབེ་འགདོ་དང་འབལེ་བའི་
ཕག་ལས་གནང་སྒ་ོཁག་ས་གནས་འསོ་བསྡུ་
ཚོགས་ཆུང་ཁག་ནས་ཚགས་ཚུད་དང་།	 ས་
གནས་ཕལ་མོ་ཆེ་ནས་དསུ་ཐགོ་ཕུལ་འབརོ་
བུང་བར་དབུས་འསོ་བསྡུ་ལས་ཁང་ནས་
བསགྔས་བརདོ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།
དེ་བཞིན་རྒྱ་ཆེའི ་མང་ཚོགས་ནས་ཀང་
ཐུགས་འཁུར་ཆེ་བསྐེད་ཐོག་མང་གཙོའི་
ལམ་ལུགས་ནང་ཧ་ཅང་གལ་གནད་ཆེ་བའི་
ཐབོ་ཐང་དང་།	ལས་འགན་རླབས་ཆེན་འསོ་
བསྡུ་ཆེན་མོའི་ནང་ཆ་ཤས་བཞེས་ཆེད་མིང་
གཞུང་དབེ་འགདོ་གནང་རུྒྱར་ཐུགས་འགན་
ཆེ་བསྐེད་ཐོག་མཉམ་ཞུགས་གནང་བར་
ལེགས་གསོལ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།
འད་ིལོར་འཛམ་གླངི་རྒྱལ་ཁབ་གངས་	 ༢༦	
ནང་ས་གནས་འསོ་བསྡུ་ལས་ཁང་གངས་	

༥༨	 ནས་ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༡	 ལོའ་ིསདི་སིྤ་
གཉསི་ཀི་འསོ་བསྡ་ུཆེན་མོའ་ིསདླ་འསོ་འཕནེ་
པའི་མིང་གཞུང་དབེ་འགོད་ཀི་ལས་གཞི་
ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༠	 ཟླ་	 ༩	 ཚེས་	 ༡	 ནས་
ཟླ་	 ༡༠	 ཚེས་	 ༡༥	 བར་གནང་བ་དང་།	
བཙན་བལོ་བདོ་མིའི་འསོ་བསྡུའི་སིྒག་གཞི་
དནོ་ཚན་	 ༢༠	 དགངོས་དནོ་མིང་ཐ་ོསྣནོ་
འཕ་ིབ་རུྒྱར་ཟླ་	༡༠	ཚེས་	༡༦	ནས་	༣༠	
བར་ཞུས་རསེ་ཟླ་	༡༠	ཚེས་	༣༡	ཉནི་ལས་
གཞི་གཙང་བསིྒལ་ཟནི་འབས།	རྒྱ་གར་ནང་
ཁྱནོ་བསྡམོས་འསོ་འཕནེ་པ་གངས་	༥༥༦༨༣	
དང་ཕི་རྒྱལ་ཁག་ནང་འསོ་འཕནེ་པའ་ིགངས་	
༢༤༠༡༤	བཅས་བསྡམོས་བཙན་བལོ་ནང་ཕི་
ལོ་	༢༠༢༡	ལོའ་ིསདི་སྐངོ་དང་སིྤ་འཐུས་ཀི་
འསོ་འཕནེ་པ་ཁྱནོ་བསྡམོས་གངས་	༧༩༦༩༧	
བུང་ཡོད།
༢།	 ཉ་ེལམ་ས་གནས་འསོ་བསྡའུ་ིའགན་
འཛིན་རྣམས་ལ་འསོ་བསྡུའི་ཟབ་སྦངོ་ཕུལ་
སབྐས།	 ས་གནས་མང་དག་ནས་དགངོས་
འཆར་བུང་བར་དབུས་འསོ་བསྡུ་ལས་ཁང་
ནས་དགངོས་བཞསེ་ཀིས།	 སརླ་ཡང་ཕི་
ལོ་	 ༢༠༢༠	 ཟླ་	 ༡༢	 ཚེས་	 ༢༣	 ནས་	
༢༨	 བར་ཉནི་གངས་ལའྔ་ིརིང་མིང་གཞུང་
དབེ་འགདོ་བ་བསདྡ་ཡོད་རིགས་ལ་ག་ོསབྐས་
གཉིས་པ་འབུལ་གཏན་འཁེལ་བ་ཡིན་ན།	
རང་རེའི་བཙན་བོལ་སིྤ་ཚོགས་ནང་འསོ་
འཕནེ་པ་གཅིག་ཀང་མ་ལུས་པ་དབེ་འགོད་
གནང་ཐབས་ཐགོ་འབལེ་ཡོད་ཡོངས་ནས་
ཐུགས་འཁུར་གནང་ཕགོས་དགསོ་རུྒྱ།
༣།	 གངོ་ཚེས་རསེ་ཀི་འསོ་འཕནེ་པ་རང་ལོ་	
༡༨	 ཧལི་པ་ོགསར་ད་ུལོན་རིགས་རྣམས་	
༢༠༢༡	ཟླ་	༡	ཚེས་	༢	བར་བཙན་བལོ་
བདོ་མིའ་ིའསོ་བསྡའུ་ིསིྒག་གཞི་དནོ་ཚན་	༡༨	
ནང་གསེས་	 ༣	 པའ་ི	 ༼ག༽	 པ་གཞིར་
བཟུང་འོས་འཕེན་པའི ་མིང་གཞུང་ད ེབ་
འགདོ་གནང་ཆོག་རུྒྱའ་ིགསར་འགདོ་གསལ་
བསྒགས་སུ།	དབུས་འསོ་བསྡ་ུལས་ཁང་ནས་	
༢༠༢༠	ཟླ་	༡༡	ཚེས་	༡༦	ལ།།
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མཉམ་འབལེ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་ངསོ་ནས་གནམ་གཤིས་འགུར་ལྡགོ་གི་གནད་དནོ་ཐགོ་ལས་དནོ་ཤུགས་ཆེ་སྤལེ་དགསོ།
༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༠	 ཟླ་	 ༡༡	 ཚེས་	
༡༡	ཉནི་ཨིན་ཡུལ་གི་ (Channel 4 News) 

ཞེས་པའི་གསར་འགུར་ལས་ཁང་གི་གསར་
འགདོ་པ་ཀྲ་ིཤི་ནན་གུ་ར་ུམུར་ཏ་ི (Krishnan 

Guru-Murthy) ལགས་ཀིས་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་
ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་ལ་འཛམ་
གླངི་སིྤའི་ག་ོལའི་ཚ་དྲདོ་ཀི་རྐནེ་པས་གནམ་
གཤིས་འགུར་ལྡགོ་འགོ་བཞིན་པའི་སྐརོ་
བཀའ་འདྲ་ིཞུས་ཡོད།
སྐབས་དརེ་མགོན་པ་ོགང་ཉདི་མཆོག་གིས་
གསར་འགོད་པའི་དྲ་ིབ་ཁག་ལ་བཀའ་ལན་
སྩལ་དནོ།	 	 འཛམ་གླངི་སིྤའ་ིག་ོལའ་ིཚ་
དྲདོ་ཀི་འགུར་ལྡགོ་གི་གནད་དནོ་འདི་ནི་
ཧ་ཅང་ཉནེ་འཚབ་ཆེན་པ་ོཞིག་ཡིན།	 དསུ་
ཤིག་གོ་ལའི་ཚ་དྲདོ་རྒྱས་པར་བརནེ་གཙང་
ཆུ་རྣམས་རིམ་པར་སམྐ་ངསེ་རེད།	 བདོ་
ནི་འཛམ་གླིང་གི་མཐོ་སྒང་ཡིན་པར་ངོས་
འཛིན་བདེ་ཀི་ཡོད་པ་དང་།	 	 རུྒྱག་ཆུ་ཆེ་
ཁག་གི་ཆུ་སྒ་ོཡང་བདོ་མཐ་ོསངྒ་ཡིན།	 རིམ་
བཞིན་བདོ་ནི་ཨབ་གྷ་ནི་སི་ཐན་གི་ཡུལ་ལྟ་
བུར་འགུར་གི་ཡོད།	 ག་ོལའ་ིཚ་དྲདོ་ཀི་རྐནེ་
པས་གནམ་གཤིས་འགུར་ལྡགོ་གི་གནད་
དནོ་ཁ་གསལ་བཟ་ོརུྒྱར་ང་ཚོའི་ལས་འགན་
ཡིན།	 འཛམ་གླངི་གི་རྒྱལ་ཁབ་ཆེན་པ་ོཚོས་
ཀང་གནམ་གཤིས་འགུར་ལྡགོ་འག་ོབཞིན་
པའི་གནད་དནོ་ཐགོ་ད་ོསྣང་ཤུགས་ཆེ་བདེ་
དགསོ།	 དམག་འཁུག་དང་ག་ོམཚོན་ལ་
སོགས་ཀི་ཐགོ་འག་ོགནོ་ཕནོ་ཆེན་པ་ོགཏངོ་
བཞིན་པའི་རྒྱལ་ཁབ་རྣམས་ནས་དའེི་ཚབ་

ལ་སོ་སོའི་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་དངུལ་རྣམས་གནམ་
གཤིས་འགུར་ལྡགོ་དང་ཁརོ་ཡུག་སུང་སྐབོ་
ཐོག་འག་ོསོང་གཏངོ་བར་ངོས་ཀིས་རེ་བ་
བདེ་ཀི་ཡོད།	
རུྒྱ ་དཔལ་འབོར་ཚད་མེད་ཡོད་མཁན་
རྣམས་ལ་བཟའ་འཐུང་འབལོ་པ་ོཡོད་ནའང་།	
གལ་ཏ་ེསྡདོ་སའི་ཁང་པ་ནང་འཚོ་རུླང་མེད་
ཚེ་འཚོ་ཐུབ་རུྒྱ་ཁག་པ་ོརེད།	 ཆེས་ཐགོ་མར་
འཛམ་གླིང་མཉམ་འབལེ་རྒྱལ་ཚོགས་ངསོ་
ནས་ག་ོལའི་ཚ་དྲདོ་རྐནེ་པས་གནམ་གཤིས་
འགུར་ལྡགོ་དང་འབལེ་བའི་ལས་དནོ་ཐགོ་
ལས་འགུལ་ཤུགས་ཆེ་སྤལེ་དགོས་པ་དང་།	
དངེ་སྐབས་སྔར་དང་མི་འདྲ་བ་ང་ཚོ་ཕན་
ཚུན་དབར་གཅིག་ལ་གཅིག་བརནེ་གི་གནས་
སངས་ཀི་དསུ་སབྐས་ཤིག་ཡིན།	གལ་ཏ་ེངསོ་
རང་ཆབ་སིད་ཚོགས་པར་འཛུལ་ཞུགས་
བདེ་དགོས་བུང་ཚེ་ཆབ་སིད་ཚོགས་པ་ལངྗ་
ཁུ་ནང་འཛུལ་འདདོ་ཡོད།	 ཁངོ་ཚོའ་ིབསམ་
བླ་ོན་ིཧ་ཅང་ཡག་པ་ོའདགུ	 སླབོ་གསོའ་ིལམ་
ནས་ཕུ་གུར་ཁོར་ཡུག་ལ་ད་ོསྣང་དང་སུང་
སྐབོ་བདེ་པ་ན་ིརང་ཉདི་ལ་ད་ོསྣང་དང་སུང་
སྐབོ་བདེ་པ་ལརྟ་ཡིན་སྐརོ་འགལེ་བརདོ་བདེ་
དགསོ།	 རང་གཅསེ་འཛིན་གི་བླ་ོད་ེདརོ་
ནས་གཞན་གཅསེ་འཛིན་གི་བླ་ོའཛིན་དགསོ་
རུྒྱ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོརེད།	 ད་ེགསལ་པ་ོ
རེད།	 གཞིའ་ིརྩའ་ིའག་ོབ་མི་ཚང་མ་གཅིག་
མཚུངས་ཡིན།	 འནོ་ཀང་རང་ཉདི་གཙོ་
བཟུང་གི་ལས་དནོ་རྐང་རྐང་བེད་ཚེ་ཞེད་
སྣང་དང་ཁངོ་ཁ།ོ	 དགོས་པ་སོགས་མང་པ་ོ

ཡོང་གི་ཡོད།	
ད ་ཆ ་འཛམ་གླིང ་ཁྱོན ་ ཡོངས་ སུ ་ཏ ོག ་

དབིབས་གཉན་རིམས་ཁྱབ་བརལ་ཇེ་ཆེར་
འག་ོབཞིན་པའི་རྐནེ་གིས་ཛ་དྲག་གི་གནས་
སངས་ཤིག་ཏུ་གུར་ཡོད།	 དརེ་སནྨ་པ་དང་
སནྨ་ཞབས་ཚོས་ནད་པ་གསོ་སྐངོ་སདླ་སོ་སོ་
རང་ཉདི་ཀི་ཚེ་སགོ་ཚུན་ཆད་བླསོ་གཏངོ་གི་
ཡོད།	ངསོ་ཀིས་བསགྔས་བརདོ་བདེ་ཀི་ཡོད།	
ངོས་ཀིས་ངོས་ནས་ཏགོ་དབིབས་གཉན་
རིམས་འདི་ཞི་ཐབས་སུ་གཟུངས་སྔགས་
བགང་གི་ཡོད།	 འནོ་ཀང་སྨནོ་ལམ་ཁ་ོནའ་ི
འདང་ངསེ་མེད།
དསུ་རབས་བརྒྱད་པའ་ིནང་བནོ་པའ་ིརྒྱ་གར་
གི་སླབོ་དཔནོ་ཆེན་པ་ོཞི་བའ་ིལསྷ།	 གལ་ཏ་ེ
བཅསོ་སུ་ཡོད་ན་ན།ི	 །ད་ེལ་མི་དགར་ཅི་
ཞིག་ཡོད།	།གལ་ཏ་ེབཅསོ་སུ་མེད་ན་ན།ི	།ད་ེ
ལ་མི་དགའ་བས་ཅི་ཕན།	 །ཞསེ་གསུངས་པ་
ལརྟ།	 མིའ་ིམི་ཚེར་འག་ོཡོད་སབས་མཇུག་
ཞིག་ཡོང་ངསེ་ཡིན།	 ང་ཚོའ་ིངསོ་ནས་འག་ོ
བ་མི་དུང་ཕུར་བདུན་ཅུ་ཚང་མ་གཅིག་

མཚུངས་ཀི་འད་ུཤེས་འཛིན་དགསོ།	 ངའ་ི
རྒྱལ་ཁབ་དང་ཁངོ་ཚོའ་ིརྒྱལ་ཁབ།	 ངའ་ི

ཆོས་དང་ཁངོ་ཚོའ་ིཆོས།	 ཞསེ་དབ་ེབ་ཕ་ེ
ཡི་ཡོད་པར་བརནེ་ད་ཆ་དཀའ་ངལ་འཕད་
ཀི་ཡོད།
ངོས་རང་རྒྱ་ནག་དང་ལྷན་ད་ུགནས་ཐུབ་
ངསེ་ཡིན།	 ད་ཆ་རྒྱ་ནག་ན་ིའཛམ་གླངི་
ནང་པའི་མི་འབརོ་མང་ཤོས་ཀི་རྒྱལ་ཁབ་
ཅིག་ཡིན།	 ཏཱ་ལའ་ིབ་ླམའ་ིསིྒག་འཛུགས་མུ་
མཐུད་གནས་མ་གནས་ཟརེ་བ་ད་ེབདོ་རྒྱ་
ཆེ་མི་མང་ལ་རག་ལུས་ཡོད།	 	 ངསོ་རང་
ཇི་ཙམ་འཚོ་གནས་བེད་པའི་རིང་གཞན་
ལ་ཕན་ཐགོས་བ་རུྒྱའི་འབད་བརྩནོ་བདེ་ཀི་
ཡོད།	 ཚེ་ཕི་མ་ན་ིངསོ་ཀི་ལས་དནོ་མ་རེད།	
ངསོ་རང་ཚེ་ཕི་མ་ཟླ་བའམ་གཟའ་སརྐ་མིག་
དམར་ནང་སྐ་ེསདི་པ་རེད།	 ༼	 ཞལ་ཤོབ་
མཛད།	༽		ཅསེ་བཀའ་སླབོ་སྩལ།	
སིྤར་བདོ་ཀི་བ་ླན་མེད་པའི་དབུ་ཁདི་སིྤ་ནརོ་
༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་
དང་འཇར་མན་ནའི་ིགསར་འགདོ་པ་ཧྥ་ིརན་

ཛི་ཨལ་ཊི་ (Franz Alt)	ལགས་ཀིས་ལགྗས་
རྩོམ་གནང་བའི་ང་ཚོའི་ཁིྱམ་གཞིས་ཁོ་ན་
ཉདི།	 ག་ོལའ་ིགནམ་གཤིས་འགུར་ལྡགོ་དང་
འབལེ་བའ་ིའཛམ་གླངི་ཡོངས་ལ་གཞནེ་སྐལུ་	
(Our Only Home: A Climate Appeal 

to the World) ཞསེ་པའ་ིདཔ་ེདབེ་ད་ེཉདི་
ཕི་ཚེས་	༡༢	ཉནི་འདནོ་སྤལེ་གནང་ཡོད་པ་
དང་།	དཔ་ེདབེ་དའེ་ིནང་མི་རབས་རསེ་མའ་ི
མདནུ་ལམ་ལ་དམིགས་ཏ་ེསིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་
༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་འཛམ་
གླངི་གི་སདི་དནོ་གི་ཐག་གཅདོ་གནང་མཁན་
ཡོངས་ལ་གོ་ལའི་གནམ་གཤིས་འགུར་ལྡགོ་
དང་ཁོར་ཡུག་སུང་སྐབོ་ཀི་གནད་དནོ་ཐད་
འཛིན་པའི་འགལ་ཟླའི་ལ་ྟཚུལ་རྣམས་སངྤས་

ཏ་ེགོ་ལའི་གནམ་གཤིས་འགུར་ལྡགོ་དང་
ཁརོ་ཡུག་སུང་སྐབོ་སདླ་ཐུན་མོང་གིས་འབད་
བརྩོན་བེད་དགོས་པའི་རེ་སྐུལ་མཛད་པ་
སོགས་འཁདོ་ཡོད་འདགུ་པ་བཅས།	།

ཇི་ན་ིཝའ་ིགླངེ་སགེས་ཐངེས་གསུམ་པའ་ིབསྒགས་གཏམ་སྤལེ་བ།
༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༠	 ཟླ་	 ༡༡	 ཚེས་	
༩	ནས་	༡༣	བར་གི་ཇི་ན་ིཝའ་ིགླངེ་སགེས་
ཐངེས་གསུམ་པའ་ིབསྒགས་གཏམ།	
ད་ེཡང་ང་ཚོ།	 ཇི་ན་ིཝའ་ིགླངེ་སགེས་ཐངེས་
གསུམ་པ་བརདོ་གཞི་རྒྱ་ནག་གི་ཆོས་དད་
རང་དབང་གི་སདི་བུས་དང་དའེི་རྒྱལ་སིྤ་ལ་
ཤུགས་རྐནེ་ (China’s Policy on Free-

dom of Religion: Global Impact) 

ཞེས་པའི་ཐགོ་མཉམ་ཞུགས་གནང་མཁན་
ཁྱད་མཁས་པ་དང་།	 གསུང་བཤད་གནང་
མཁན།	 མཉམ་ཞུགས་གནང་མཁན་བཅས་
ནས་རྒྱ་ནག་མི་དམངས་སིྤ་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་
ཀི་གཞུང་གིས་རྒྱལ་སིྤའི་འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་
ཐང་གི་ཡོངས་ཁྱབ་གསལ་བསྒགས་	 (Uni-

versal Declaration of Human Rights) 

ནང་འཁདོ་པའ་ིཆོས་དད་རང་དབང་ལ་རིྩས་
མེད་རགོ་རོལ་བཏང་ས་ེརྒྱ་ནག་ནང་གི་ནང་
པ་དང་།	 ཁ་ཆེ།	 ཡི་ཤུ།	 ཆོས་འཁརོ་སྒམོ་
སུྒབ་ཉམས་ལེན་པ་དང་།	 ད་ེབཞིན་ཆོས་
ལུགས་རསེ་འབང་བ་གཞན་ཁག་གཅིག་གི་
ཐགོ་སྡུག་སྦངོ་མནར་སྤདོ་ཀི་སིད་བུས་ལག་
བསར་བདེ་བཞིན་པར་སེམས་འཚབ་ཧ་ཅང་
བདེ་བཞིན་ཡོད།	ལགྷ་པར་རྒྱ་ནག་འག་ོཁདི་

ཚོས་ཆོས་ལུགས་རསེ་འབང་བ་ཚོའི་ཐོག་
དྲག་གནནོ་ཅན་གི་སིད་བུས་ལག་བསར་
བས་ཏ་ེརྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་ཚོགས་པའི་ལ་ྟབ་
ལངས་ཕགོས་སུ་བསུྒར་ཐབས་དང་།	 རིམ་
པས་ཁངོ་ཚོའ་ིརིག་གཞུང་གི་རྩ་བ་དང་ང་ོབ་ོ
བཅས་པ་མཉམ་བསསེ་བདེ་བཞིན་པར་ཧ་
ཅང་སེམས་འཚབ་བདེ་བཞིན་ཡོད།
རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་ཚོགས་པའི་ཁིམས་བཟ་ོ
ལྷན་ཚོགས་དང་འབལེ་ཡོད་དཔནོ་རིགས་
ཁག་ནས་སིད་བུས་དང་སིྒག་གཞི་ཁག་
གཏན་འབབེས་དང་ལག་བསར་བས་ཏ་ེཆོས་
ལུགས་ཁག་གི་འགོ་ཁིད་བསྐ་ོབཞག་བདེ་ཀི་
ཡོད་པ་དང་།	 དསེ་གཞི་རྩའ་ིཆོས་དད་རང་
དབང་ལ་རིྩས་མེད་རགོ་རོལ་གཏངོ་གི་ཡོད།	
ང་ཚོའི་ངསོ་ནས་མཉམ་འབལེ་རྒྱལ་ཚོགས་
ཀི་རང་དབང་གི་ཁྱད་མཁས་པ་དང་།	 ཡུ་
རོབ་སིྤ་མཐུན་ཚོགས་པ།	 རྒྱལ་ཁབ་ཁག་གི་
གཞུང་ཨ་རི་ལ་ྟབུ་དང་།	 ད་ེབཞིན་རྒྱལ་ཁབ་
ཁག་གི་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་སོགས་ཀིས་
བདོ་མི་དང་།	 ཡུ་གུར།	 སོག་པ།ོ	 ཡི་ཤུ།	
ཆོས་འཁོར་སྒམོ་སུྒབ་ཉམས་ལེན་པ་བཅས་
ཀི་ཆོས་དད་རང་དབང་ལ་སུང་སྐོབ་བེད་

དགསོ་པའ་ིའབདོ་སྐལུ་གནང་བ་དང་།	 ལགྷ་
པར་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཆོས་ལུགས་རསེ་
འབང་བ་ཚོའི་ཐབོ་ཐང་དང་ཁོང་ཚོའི་ཆོས་
ལུགས་ཀི་དབུ་ཁིད་ཐག་གཅདོ་ལ་བརིྩ་སུང་
དང་།	དཔརེ་ན།	སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་
མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་མ་འངོས་ཡང་སིད་
ཐག་གཅདོ་ལ་བརིྩ་སུང་ཞུ་དགསོ་པའ་ིའབདོ་
སྐལུ་གནང་བར་དགའ་བསུ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།
འཛམ་གླིང་མཉམ་འབལེ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་
འག་ོབ་མིའ་ིཐབོ་ཐང་ལནྷ་ཁང་ (United 

Nations Human Rights Council)	 ལ་ྟ
བུ་ཡིས་རྒྱལ་སིྤའི་འགོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་
སུང་སྐབོ་དང་གོང་མཐརོ་གཏངོ་བཞིན་པ་
དང་རྒྱལ་སིྤའི་འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་གི་སིྒག་
འཛུགས་བཅས་ལ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་སྣང་
ཆུང་ཆེན་པ་ོབདེ་བཞིན་པར་ང་ཚོས་ཧ་ཅང་
སེམས་འཚབ་བདེ་ཀི་ཡོད།	 དརེ་བརནེ་ང་
ཚོས།	 རྒྱ་ནག་མི་དམངས་སིྤ་མཐུན་རྒྱལ་
ཁབ་ཀི་གཞུང་ལ་འཆར་གཞི་ལྡན་པའི་སྒ་ོ
ནས་ཆོས་ལུགས་རེས་འབང་བ་ཚོའི་ཐོག་
དྲག་གནནོ་དང་བཙོན་འཇུག	 ད་ེབཞིན་ཁངོ་
ཚོ་རྒྱ་ནག་ཅན་ལ་བསུྒར་ཐབས་བདེ་བཞིན་

པ་འཕལ་ད་ུམཚམས་འཇགོ་བདེ་དགསོ་པའ་ི
འབདོ་སྐལུ་དང་།	 	 རྒྱལ་སིྤའ་ིའག་ོབ་མིའ་ི
ཐབོ་ཐང་གི་ཡོངས་ཁྱབ་གསལ་བསྒགས་ནང་
འཁོད་པ་ལྟར་འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་ཡོངས་
དང་།	 ལགྷ་པར་ཆོས་དད་རང་དབང་དང་
ཆོས་ལུགས་ཀི་དབུ་ཁིད་ཐག་གཅོད་ཐོབ་
ཐང་ལ་བརིྩ་སུང་དང་ཁག་ཐགེ་བདེ་དགོས་
པའ་ིའབདོ་སྐ་ུབདེ་རུྒྱ་ཡིན།
འཛམ་གླིང ་རྒྱལ་ཁབ་གཞུང་ཁག་གིས་
མཉམ་འབལེ་ཐགོ་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་རྒྱ་ནག་
མི་དམངས་སིྤ་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་ཁིམས་
འགོ་ལ་ཡོད་པའི་ཆོས་དད་རང་དབང་དང་།	
ཆོས་ལུགས་རསེ་འབང་བ་ཚོ་ལ་སུང་སྐབོ་
བདེ་དགོས་པའི་ཡོངས་ཁྱབ་ཏུ་འབདོ་སྐུལ་
གནང་དགསོ་པ་དང་།	 རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་
ཆོས་ལུགས་རསེ་འབང་བ་ཚོའི་ཆོས་ལུགས་
ཀི་དབུ་ཁདི་ཐག་གཅདོ་དང་།	 དཔརེ་ན་
སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་གི་མ་འངོས་ཡང་སིད་ཐག་གཅོད་
ལ་ཐ་ེབུས་བ་མི་ཆོག་པའི་འབདོ་སྐལུ་གནང་
དགསོ།
རྒྱལ་སིྤའ་ིཚོགས་སྡ་ེདང་།	 གཞུང་།	 སིྤ་

དམངས་ཚོགས་སྡ་ེསོགས་ནས་རྒྱ་ནག་མི་
དམངས་སིྤ་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ལ་རྒྱ་ནག་དང་
རྒྱལ་སིྤའི་ཁིམས་ནང་འཁོད་པ་ལྟར་ཆོས་
དད་རང་དབང་ལ་བརིྩ་སུང་དང་།	 བཙོན་
པ་རྣམས་གླ ོད་བཀྲལོ་གཏོང་དགོས་པའི་
འབདོ་སྐལུ་གནང་དགསོ།	 དཔརེ་ན་ཕི་
ལོ་	༢༠༢༠	ཟླ་	༦	ཚེས་	༢༦	ཉནི་རྒྱལ་
ཚོགས་ཀི་དམིགས་བསལ་ལས་དནོ་ཚོགས་
ཆུང་གི་རང་དབང་གི་ཁྱད་མཁས་པ་གངས་	
༥༠	 ཙམ་ནས་མཉམ་འབལེ་རྒྱལ་ཚོགས་
ཀི་འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་ལནྷ་ཁང་ལ་རྒྱ་ནག་
གཞུང་གིས་འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་དང་གཞི་
རྩའི་རང་དབང་སུང་སྐབོ་ལག་བསར་བདེ་
ཕགོས་སྐརོ་ཛ་དྲག་གི་རགོ་ཞིབ་གནང་དགསོ་
པའ་ིའབདོ་སྐལུ་གནང་བ་ལརྟ།	 རྒྱ་ནག་མི་
དམངས་སིྤ་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་འགོ་རྒྱ་ནག་
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