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སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་གདངོ་ལེན་དང་རེ་བའ་ིསྐརོ་
བཀའ་སླབོ་སྩལ་བ།

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༢༠	ཟླ་	༡༡	ཚེས་	༡༩	
ཉནི་གི་སྔ་དརོ་བདོ་མིའི་བླ་ན་མེད་པའི་དབུ་
ཁིད་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་
པ་ོམཆོག་གིས་གདངོ་ལེན་དང་རེ་བ།	 བད་ེ
སིྐད་ཀི་འབལེ་ལམ་ཞེས་པའི་བརདོ་གཞིའི་
ཐོག་ཨོ་སི་ཊི་ལི་ཡའི་སི་ཌི་ནིའི་མཐོ་སླབོ་
ཀི་ཀདླ་པ་དང་སེམས་ཀི་ཉམས་ཞིབ་སྡ་ེཚན་
གི་སླབོ་དཔནོ་ཆེན་མོ་ཨི་ཨན་ཧ་ིཀ་ེ	 (Ian	
Hickie)	 ལགས་དང་ལནྷ་བཞུགས་སརྒ་རྒྱལ་
བའི་ཕ་ོབང་ནས་ད་རྒྱ་བརུྒྱད་མཉམ་ཞུགས་
མཛད་ཡོད།	 གདངོ་ལེན་དང་རེ་བ།	 བད་ེ
སིྐད་ཀི་འབལེ་ལམ་ཞསེ་པ་ན།ི	 ཨོ་སི་ཊི་ལི་
ཡའ་ིནང་ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༠	 ལོའ་ིབད་ེསིྐད་དང་
དའེི་རུྒྱ་རྐནེ་ཞསེ་པའི་བརདོ་གཞིའི་ཐགོ་བག་ོ
གླངེ་ཚོགས་པ་དའེ་ིཆ་ཤས་ཤིག་ཡིན།
ད་ེཡང་ཐགོ་མར་བད་ེསིྐད་དང་དའེི་རུྒྱ་རྐནེ་
ཞསེ་པའི་སྡ་ེཚན་གི་འགན་འཛིན་དང་ཐངེས་
འདའི་ིབག་ོགླངེ་གཙོ་སྐངོ་བ་སྐ་ུཞབས་ཊོན་ན་ེ
སི་ཊེ་ལི་ (Tony Steel)	 ལགས་ཀིས་ཕབེས་
བསུའ་ིགསུང་བཤད་གནང་སབྐས།	 ཐངེས་

འདིའི་བག་ོགླངེ་སངེ་འཛམ་གླིང་གི་འཕདོ་
བསནེ་ཆེད་ལས་པ་དང་།	 སེམས་ཁམས་
རིག་པ།	 ཤེས་ཡོན་ཅན།	 ཚོང་པ་སོགས་མི་

སངོ་ཕག་ཁ་ཤས་མཉམ་ཞུགས་གནང་ཡོད།	
ཅསེ་དང་།	 ཏགོ་དབིབས་གཉན་རིམས་ཀི་
རྐེན་པས་མི་མང་པ་ོའདས་གངོས་སུ་ཕིན་
པར་བརནེ་མི་མང་པ་ོཞིག་སེམས་ཁལ་དང་
གགོས་མེད་ཁེར་རྐང་ངང་སྡདོ་བཞིན་ཡོད་
པའི་གཉན་འཕང་ཅན་གི་དསུ་སབྐས་འདིར་
མགོན་པ་ོགང་ཉིད་མཆོག་གིས་བཀའ་སླབོ་
ལམ་སནོ་ཇི་འད་ཞིག་བརྩལ་རུྒྱ་ཡིན་ནམ་

ཞེས་བཀའ་འད་ིཞུས་རསེ་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་
༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་བཀའ་
ལན་སྩལ་དནོ།	 ཐགོ་མར་ངསོ་ཀིས་ཚང་

མར་འཚམས་འད་ིཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	 ཨོ་སི་ཊི་ལི་
ཡ་ན་ིཐག་རིང་པ་ོརེད།	 ངསོ་རང་དངསོ་སུ་
དརེ་ཡོང་ཐུབ་ཀི་མི་འདགུ	 ངསོ་ཀི་གགོས་པ་ོ
མང་པ་ོཞིག་ཨོ་སི་ཊི་ལི་ཡ་དང་ནའིུ་ཛི་ལན་
ཌི་ནང་ཡོད།	ངསོ་ཀིས་དམིགས་གསལ་ཞིག་
དན་སོས་ཀི་འདགུ	 	 	 ནའིུ་ཛི་ལན་ཌིའ་ིམི་
ཚོས་འཚམས་འད་ིགནང་སབྐས་སྣ་རྩརེ་ཐུག་
ནས་འཚམས་འད་ིགནང་སལོ་ཡོད།	 ངསོ་

ཀིས་ནིའུ་ཛི་ལན་ཌིའི་མི་ཚོར་ཐུག་འཕད་
སབྐས་དསུ་རག་ཏུ་སྣ་རྩ་ེསནོ་གི་ཡོད།	 ད་ེདང་
ཆབས་ཅིག་ངསོ་ཀིས་ཁངོ་ཚོར་ངསོ་ཀི་མཆུ་
ཏའོི་སངེ་མ་ཐུག་རོགས་གནང་ཞེས་ཞུ་གི་
ཡོད།
ངསོ་ལ་ཨོ་སི་ཊི་ལི་ཡ་དང་ནའིུ་ཛི་ལན་ཌིའི་
ནང་གགོས་པ་ོམང་པ་ོཡོད།	 དརེ་བརནེ་ཁངོ་
ཚོ་ཚང་མར་འཚམས་འད་ིཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	 ང་ཚོ་
གགོས་པ་ོཆགས་རསེ་གགོས་པའོི་འད་ུཤེས་
ད་ེམི་ཚེ་གང་པརོ་གནས་ཀི་རེད།	 ནང་པའ་ི
ཕགོས་ནས་བཤད་ན་གགོས་པའོི་འབལེ་བ་
ཉ་ེཔ་ོབུང་རསེ་འབལེ་བ་དའེི་ཤུགས་རྐནེ་ཚེ་
རབས་ནས་ཚེ་རབས་སྡདོ་ཀི་ཡོད་པ་རདོ་ཀི་
ཡོད།	 ང་ཚོས་ད་ེལརྟ་ཡིད་ཆེས་བདེ་ཀི་ཡོད།	
ཨོ་སི་ཊི་ལི་ཡའི་ངའི་གགོས་པ་ོམང་པ་ོཞིག་
ལ་གགོས་པའོི་འད་ུཤེས་ཀིས་ཤུགས་རྐེན་
ཐེབས་ཡོད་པ་ད་ེམུ་མཐུད་ཚེ་རབས་ནས་
ཚེ་རབས་བར་བསདྡ་ཀི་རེད།	 ཅསེ་སོགས་
ཀི་བཀའ་སླབོ་སྩལ་རསེ་བཀའ་འད་ིཁག་ལ་
བཀའ་ལན་སྩལ་ཡོད་པ་བཅས།	།

བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་མཆོག་ཆེས་ཐགོ་མ་ཨ་རིའ་ིཕ་ོབང་དཀར་པའོ་ི
ནང་མགནོ་འབདོ་གནང་བ།

༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༠	 ཟླ་	 ༡༡	 	 ཚེས་	
༢༠	 ཉནི་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་
ལྡན་སིད་སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་ཨ་རིའི་
ཕ་ོབང་དཀར་པའོི་ནང་གཞུང་འབལེ་ཐོག་
ཕབེས་ཡོད་པ་དང་།	འད་ིན་ིལོ་ང་ོ	༦༠	ལགྷ་
གི་ལོ་རུྒྱས་ནང་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་
སདི་སྐངོ་ཞིག་ཨ་རིའ་ིཕ་ོབང་དཀར་པའོ་ིནང་
གཞུང་འབལེ་ཐོག་མགནོ་འབདོ་གནང་བ་
ཆེས་ཐགོ་མ་ད་ེཆགས་ཡོད།
ད་ེཡང་གོང་ཚེས་ཉནི་གི་ཕི་དརོ་དཔལ་ལནྡ་
སིད་སྐོང་མཆོག་གིས་ཨ་རིའི་སིད་འཛིན་
དང་སིད་འཛིན་གཞནོ་པའི་ལས་ཁུངས་ཀི་སྐ་ུ
ཚབ་རྣམ་པ་དང་།	 ད་ེབཞིན་ཨེ་ཤི་ཡ་དང་རྒྱ་
ནག་ཐགོ་ཕག་ལས་གནང་མཁན་གཙོ་བརོ་
གུར་པའི་ཨ་རིའི་ཕ་ོབང་དཀར་པའོི་གནད་
ཡོད་མི་སྣ་ཁག་གཅིག་དང་ལནྷ་མཇལ་འཕད་
ཀིས་བདོ་ནང་གི་ད་ལའྟ་ིཛ་དག་གནས་སངས་
སིྤ་དང་།	 ལགྷ་པར་དབུ་མའ་ིལམ་གི་སདི་
བུས་གཞིར་བཞག་ཐགོ་བདོ་རིགས་ཡོངས་ལ་
མིང་དནོ་མཚུངས་པའི་རང་སྐངོ་ཐབོ་ཐབས་

སྐརོ་གསུངས་ཡོད།	 ཟླ་བ་སྔནོ་མའ་ིནང་ཨ་
རིའི་བདོ་དནོ་དམིགས་བསལ་འབལེ་མཐུད་
པ་གསར་པ་སྐུ་ཞབས་རོ་བྷརེ་ཊི་ཌེ་སི་ཊི་རོ་
མཆོག་དང་མཇལ་འཕད་སདླ་ཨ་རིའ་ིགཞུང་
གིས་དཔལ་ལནྡ་སིད་སྐངོ་མཆོག་ཨ་རིའི་ཕི་
སིད་ལྷན་ཁང་ད་ུགཞུང་འབལེ་ཐགོ་མགནོ་
འབདོ་གནང་ཡོད།
འདས་པའ་ིལོ་ང་ོ	 ༦༠	 ལགྷ་གི་ནང་ཨ་རིའ་ི
གཞུང་གིས་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་
ལནྡ་སིད་སྐངོ་མཆོག་ཨ་རིའི་ཕ་ོབང་དཀར་
པ་ོདང་ཨ་རིའི་ཕི་སིད་ལྷན་ཁང་ད་ུཕབེས་
བཅུག་མེད།	 རུྒྱ་མཚན་གཙོ་བ་ོན།ི	 ཨ་རིའ་ི
གཞུང་གིས་གཞུང་འབལེ་ཐགོ་བདོ་མིའི་སིྒག་
འཛུགས་ངསོ་འཛིན་གནང་གི་མེད།	 ཐངེས་
འདིར་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐངོ་མཆོག་ཨ་རིའི་
ཕ་ོབང་དཀར་པའོ་ིནང་ཕབེས་པ་དསེ་ཨ་རིའ་ི
གཞུང་གི་ངསོ་ནས་བཙན་བལོ་བདོ་མིའ་ིམང་
གཙོའི་སིྒག་འཛུགས་དང་དའེི་དབུ་ཁིད་སིད་
སྐངོ་མཆོག་ངསོ་འཛིན་གནང་བ་མཚོན་གི་
ཡོད།

ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༡	 ལོར་དཔལ་
ལྡན་སིད་སྐོང་བླ་ོབཟང་སེང་ེ
མཆོག་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་
ཀི་སིད་སྐོང་ལ་བདམས་ཐོན་
བུང་བ་ནས་བཟུང་ད་བར་ལོ་
ང་ོདགུ་ལགྷ་གི་ནང་དཔལ་ལནྡ་
སིད་སྐངོ་མཆོག་གིས་ཨ་རིའི་
ཕ་ོབང་དཀར་པའོི་གནད་ཡོད་
མི་སྣ་ཁག་གཅིག་དང་ལྷན་ས་
གནས་འད་མིན་ནང་གསང་
རྒྱའ་ིཐགོ་ཐངེས་	 ༡༢	 ལགྷ་
མཇལ ་འཕད ་གནང ་ ཡོད །	
སྔར་བུང་མོང་མེད་པའི་ཐེངས་འདིའི་བདོ་
མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐངོ་
མཆོག་དང་ཨ་རིའ་ིཕ་ོབང་དཀར་པའོ་ིགནད་
ཡོད་མི་སྣ་ཁག་གཅིག་མཇལ་འཕད་གནང་
བ་དསེ་འབུང་འགུར་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་
ནས་ཨ་རིའི་གཞུང་གི་ལས་བདེ་མི་སྣ་དང་
ལྷན་མཉམ་ཞུགས་གནང་ཐུབ་པའི་ལམ་ཁ་
སབས་བད་ེཞིག་བསུྐན་ངསེ་ཡིན།

དཔལ་ལྡན་སིད་སྐངོ་མཆོག་གིས་རང་ཉདི་
བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་སིད་སྐངོ་གི་ལས་
ཡུན་རོགས་ལ་ཉ ་ེབ་ཡོད་ནའང་སྐུ ་ངལ་
འཛེམས་མེད་ཀིས་ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༩	 ལོའ་ི
བདོ་དནོ་སིད་བུས་དང་རྒྱབ་སྐརོ་གི་ཁིམས་
འཆར་ (Tibetan Policy and Support Act 

2019) མཇུག་སྐངོ་སདླ་ད་ུཞུ་གཏུག་གནང་གི་
ཡོད།	།

བང་ཨ་རིའི་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་དངོས་གུབ་ཚེ་
རིང་ལགས་མི་རིགས་དང་ཆོས་ལུགས་འད་མིན་
གི་གཞནོ་སྐསེ་འག་ོཁདི་ཚོགས་འད་ུཐངེས་	 ༡༥	

སངེ་མཉམ་ཞུགས་གནང་བ།

༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༠	 ཟླ་	 ༡༡	 ཚེས་	 ༡༨	
ཉིན་ཨ་རིའི་རྒྱལ་ས་ཝ་ཤིང་ཊོན་ད་ུམི་རིགས་
དང་ཆོས་ལུགས་འད་མིན་གི་གཞོན་སྐེས་འགོ་
ཁདི་ཚོགས་འད་ུཐངེས་	 ༡༥	 ད་ེབཞིན་ད་རྒྱ་
བརུྒྱད་ཚོགས་ཡོད་པ་དང་།	 ལས་འགུལ་ད་ེན་ི
སིྤ་དམངས་ནསུ་སབོས་ཚོགས་པའི་འགན་འཛིན་
ཡིང་ཅན་ལི་ལགས་ཀིས་ལོ་ང་ོབཅུ་ཕག་གཅིག་
གི་གོང་ནས་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་
ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་བཀའ་སླབོ་ལམ་སནོ་འགོ་འགོ་
འཛུགས་གནང་བ་ཞིག་ཡིན་ཞིང་།	 དའེ་ིདམིགས་
ཡུལ་གཙོ་བ་ོན་ིམི་རིགས་དང་ཆོས་ལུགས།	 རིག་
གཞུང་འད་མིན་གི་སྐ་ུཚབ་དབར་ཕན་ཚུན་བསམ་
ཤེས་ནསུ་པ་གངོ་སྤལེ་དང་།	 བརིྩ་བཀུར་སོགས་
གངོ་མཐརོ་གཏངོ་རུྒྱ་ད་ེཡིན།
བང་ཨ་རིའི་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་དངོས་གུབ་ཚེ་
རིང་ལགས་ཀིས་ཚོགས་འད་ུདབུ་འབདེ་སྐབས་
རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་གཞུང་གིས་བདོ་མི་ཚུད་པའི་
འཛམ་གླིང་ནང་འག་ོབ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལ་རིྩས་
མེད་རགོ་རོལ་གཏངོ་བཞིན་པ་སོགས་ཀི་སྐརོ་
གསུངས།
ཨ་རིའི་གསོ་ཚོགས་གངོ་མའི་འཐུས་མི་སྐ་ུཞབས་
མར་ཤ་བྷ་ིལག་སྦུན་ (Marsha Blackburn) 
མཆོག་དང་།	 ཨ་རིའ་ིགསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་
སྐ་ུཞབས་ཁི་རི་སི་སི་མིཐ་ (Chris Smith)	
མཆོག	 ཨ་རིའ་ིགསོ་ཚོགས་ཀི་མཐུས་མི་སྐ་ུ
ཞབས་ཊི་ཌི་ཡོ་ཧ་ོ (Ted Yoho) མཆོག་བཅས་
ཀིས་ཚོགས་འདརུ་མཉམ་ཞུགས་གནང་མཁན་
ཡོངས་ལ་འཚམས་འད་ིགནང་ཡོད།	 	 ད་ེརསེ་
ཆེད་མཁས་པ་ཁག་གཅིག་གིས་རྒྱ་ནག་དང་ལནྷ་
ད་ུཁ་ེན་ཌ་དང་།	 རྒྱ་གར།	 ཉ་ིཧངོ་།	 ཡུ་རོབ།	
ཨིན་ཡུལ་བཅས་ཀི་འབལེ་ལམ་སོགས་ཀིས་
གཙོས་བརདོ་གཞི་འད་མིན་ཐགོ་གསུང་བཤད་
གནང་ཡོད།	 བང་ཨ་རིའ་ིདནོ་ཁང་གི་རྒྱ་རིགས་
འབལེ་མཐུད་པ་ཚུལ་ཁམིས་རྒྱ་མཚོ་ལགས་ཀིས།	
རྒྱ་ནག་གིི་དབང་སུྒར་འགོ་འདས་པའ་ིལོ་ང་ོ	 ༦༠	
ནང་བདོ་མི་རྣམས་ནས་མངས་པའི་དཀའ་སྡུག་
དང་།	 བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་དབུ་མའ་ིལམ་
གི་བུས་སྐརོ་ང་ོསྤདོ་གནང་ཡོད་པ་བཅས།	།

ལ་སིྤ་ཚེ་བརན་དབང་ཕུག་ལགས་ཀིས་གོས་
ཚོགས་འཐུས་མི་སྐ་ུཞབས་འཇམ་དབངས་ཚེ་རིང་

རྣམ་རྒྱལ་ལགས་ལ་འཚམས་འད་ིཞུས་པ།

༄༅།	 །ཉ་ེཆར་ལ་དགྭས་རང་སྐངོ་རི་ལྗངོས་
ཡར་རྒྱས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་འསོ་བསྡུའི་སྐབས་སྦི་
ཇ་ེཔ་ིཆབ་སིད་ཚོགས་པར་རྒྱལ་ཁ་ཐབོ་པ་དང་།	
ཕགོས་མཚུངས་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་སྐུ་ཞབས་
འཇམ་དབངས་ཚེ་རིང་རྣམ་རྒྱལ་ལགས་ལ་
དྭགས་སྦི་ཇེ་པི་ཆབ་སིད་ཚོགས་པའི་ཚོགས་
གཙོར་བསྐ་ོགཞག་གནང་བར་ལ་སིྤ་ཚེ་བརན་
དབང་ཕུག་ལགས་ཀིས་འཚམས་འད་ིཞུས་ཡོད།
སབྐས་དརེ་ལ་སིྤ་ཡིས་གནད་དནོ་ལའྔི་ཐགོ་གསོ་
བསྡརུ་ཞིབ་ཕ་གནང་ཡོད་པ་དང་སྐ་ུཞབས་འཇམ་
དབངས་ཚེ་རིང་རྣམ་རྒྱལ་ལགས་ཀིས་གནད་
དནོ་དའེ་ིཐགོ་གང་མགགོས་གཟགིས་རུྒྱ་ཡིན་སྐརོ་
གསུངས་ཡོད་པ་བཅས།	།
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ཨ་རིའ་ིཕི་སདི་ལནྷ་ཁང་ནས་རྒྱ་ནག་ལ་གདངོ་ལེན་བདེ་ཕགོས་སྐརོ་གི་ཤོག་གངས་	༧༢	ཅན་གི་སནྙ་ཐ་ོཞིག་བཏནོ་པ།
༄༅།	 །ཉ་ེཆར་ཨ་རིའ་ིཕི་སདི་ལནྷ་ཁང་
གི་སིད་བུས་འཆར་འགོད་ལས་ཁུངས་ནས་
རྒྱ་ནག་ལ་གདངོ་ལེན་བདེ་ཕགོས་ 
(The Elements of the China Challenge) 

ཞསེ་པའ་ིསནྙ་ཐ་ོཤོག་གངས་	༧༢	ཅན་ཞིག་
བཏནོ་འདགུ་པའ་ིནང་ཨ་རིའ་ིགཞུང་ནས་རྒྱ་
ནག་གི་དབང་ཤེད་རིང་ལུགས་ཀི་སིད་བུས་
ཐགོ་མི་དགའ་བའི་རྣམ་འགུར་དང་སྦྲགས་
ཁ་གཏད་ཀི་ལན་འདབེས་གནང་ཡོད།
ད་ེཡང་སནྙ་ཐའོ་ིནང་གསལ་ལརྟ་ན།	 རྒྱ་
ནག་ནང་མི་རིགས་དབ་ེའབདེ་དང་གངས་
ཉུང་མི་རིགས་ཀི་ཐགོ་དག་གནནོ་ཤུགས་ཆེ་
བེད་བཞིན་པའི་གནད་དནོ་ཐད་གོ་བསྡུར་
གནང་ཡོད་པ་མ་ཟད།	 ཤོག་གངས་	 ༤༢	
ནང་བདོ་ད་ེརྒྱ་གཞུང་གིས་དག་དམག་བརུྒྱད་
ནས་བཙན་བཟུང་བས་པའི་ས་ཆ་ཞིག་ཡིན་
སྐརོ་འཁདོ་ཡོད།
ད་ེས་ྔཕི་ལོ་	 ༡༩༤༨	 ནང་གཞི་རྩའ་ིའག་ོ
བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ཐད་ཡོངས་ཁྱབ་གསལ་
བསྒགས་གནང་འཁདོ་པའི་ཁམིས་དང་སིྒག་
གཞི་ཁག་ལ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བརིྩ་མེད་
བཏང་ས་ེཕི་ལོ་	 ༡༩༥༠	ནང་རྒྱ་ནག་གཞུང་

གིས་བཙན་དབང་གིས་བདོ་ས་བཙན་བཟུང་
བས་ཡོད་པ་མ་ཟད།	 	 ཤིན་ཅང་ཁུལ་གི་
ཡུ་གུར་མི་རིགས་ས་ཡང་མང་པརོ་གདགུ་
རུྩབ་མནར་གཅོད་དང་རྒྱལ་གཅེས་ཆོས་
གཅེས་ཀི་སླབོ་གསོ་ཟརེ་བའི་ལས་འགུལ་
སྤལེ་བ་དང་།	 གཞན་ཡང་ནང་སོག་ཏུ་མི་
རིགས་དབ་ེའབདེ་ཀིས་དག་གནནོ་ཅན་གི་
སདི་བུས་ལག་བསར་དང་།	 རྒྱ་ནག་ནང་
ཡོད་པའ་ིཡི་ཤུའ་ིཆོས་པ་ས་ཡ་	 ༧༠	 ལགྷ་
ལ་གཉའ་གནནོ་གི་ཁིམས་ལག་བསར་བས་
ཡོད།
གཞན་ཡང་སནྙ་ཐའོ་ིནང་རྒྱ་ནག་དམར་པའོ་ི
གཞུང་གིས་རྒྱལ་ཁབ་བད་ེའཇགས་ཞེས་
པའ་ིསདི་བུས་ལ་ཁ་གཡར་ཏ་ེགངས་ཉུང་མི་
རིགས་རྣམས་རྒྱ་རིགས་ལ་བསུྒར་རུྒྱའི་སིད་
བུས་ངན་པ་འདངི་གི་ཡོད།	 དསེ་བདོ་མི་ས་
ཡ་དུག་ལ་དག་གནནོ་མནར་གཅོད་ཤུགས་
ཆེ་བདེ་བཞིན་ཡོད་པ་དང་།	 ཆོས་དད་རང་
དབང་།	སྨྲ་བརདོ་རང་དབང་།	འག་ོའདགུ་
རང་དབང་ལ་སོགས་ཀི་ཐད་དམ་བསྒགས་
ཤུགས་ཆེ་བདེ་ཀི་ཡོད།
རྒྱ་ནག་ལ་གདངོ་ལེན་བདེ་དགསོ་ཕགོས་ཀི་

སནྙ་ཐའོ་ིནང་བདོ་མི་ཙམ་མ་ཟད།	 ད་ེས་ྔཕི་
ལོ་	 	 ༡༩༨༩	 ལོར་གནམ་བད་ེསྒ་ོམོའ་ིཐང་
ཆེན་	 (Tiananmen Square) ད་ུསླབོ་ཕུག་

གཙོ་བརོ་གུར་བའི་མང་གཙོ་དནོ་གཉརེ་བ་
སངོ་ཕག་མང་པསོ་ང་ོརལོ་བས་པར་རྒྱ་ནག་
གཞུང་གིས་གདགུ་རུྩབ་དག་གནནོ་བས་པ་
དང་།	 གཞན་ཡང་ཡུ་གུར་དང་ཁ་ཆེ་མི་
རིགས་ཀི་འག་ོབ་མིའ་ིཐབོ་ཐང་ལ་རིྩས་མེད་
རགོ་རོལ་གཏངོ་བཞིན་ཡོད་སྐརོ་སོགས་
ལའང་ག་ོབསྡརུ་གནང་འདགུ
ད་ེཡང་ཨ་རིར་ཡོད་པའ་ི (Axios)  ཞསེ་
པའི་གསར་ཁང་གིས་གོང་གི་སནྙ་ཐ་ོགཞིར་
བཞག་པའི་ཐགོ་ནས་ཨ་རིའི་གཞུང་ནས་རྒྱ་

ནག་ལ་ཁ་གཏད་གཅགོ་ཆེད་དནོ་ཚན་བཅུའ་ི
ཐགོ་ནས་སྡམོ་བརྒྱབ་ཡོད་པ་གཤམ་གསལ།	
དང་པ།ོ	 ཁམིས་ཀི་དབང་སུྒར་སདི་གཞུང་

དང་སིྤ་དམངས་ཚོགས་སྡ་ེབསུྐན་རུྒྱ་དང་།	
གཉསི་པ།	 མུ་མཐུད་འཛམ་གླངི་སངེ་གི་
དམག་གི་སབོས་ཤུགས་ཆེ་ཤོས་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་
གནས་བབ་འཛིན་གསོ།
གསུམ་པ།	ཁམིས་སིྒག་གཞི་རྩར་བཟུང་བའ་ི
ཐགོ་རྒྱལ་སིྤའི་སིྒག་འཛུགས་ས་བརན་བཟ་ོ
དགསོ།	
བཞི་པ།	མནའ་འབལེ་མཐུན་ཚོགས་ཀི་སིྒག་
འཛུགས་ལ་བསྐར་ཞིབ།	
ལ་ྔཔ།	 མནའ་འབལེ་མཐུན་ཚོགས་རྒྱ་སྐདེ་

ཇ་ེཆེར་གཏངོ་དགསོ་པ་དང་།	 རྒྱལ་སིྤའ་ི
ཚོགས་པ་གསར་པ་ཁག་གསར་འཛུགས་
གནང་ས་ེམང་གཙོ་དང་འག་ོབ་མིའི་ཐོབ་
ཐང་གངོ་མཐརོ་གཏངོ་དགསོ།	
དུག་པ།	 རྒྱ་ནག་གཞུང་དང་ལནྷ་ད་ུབསནུ་
དགསོ་པའ་ིལས་དནོ་རྣམས་མཉམ་ལས་དང་
མི་རུང་བའི་བ་སྤདོ་ངན་པ་ཁག་བཀག་སྡམོ་
དང་སྦྲགས་ང་ོརལོ་བདེ་དགསོ།
བདནུ་པ།	ཨ་རིའ་ིམི་མང་ཚོར་རྒྱ་གཞུང་ལ་
གདངོ་ལེན་བདེ་ཕགོས་སྐརོ་ག་ོརགོས་རྒྱ་ཆེ་
སྤལེ་དགསོ།	
བརྒྱད་པ།	 མི་རབས་གསར་པའ་ིགཞུང་གི་
ལས་བདེ་རྣམས་ལ་རྒྱ་ནག་དང་འགན་རྩདོ་
བདེ་ཕགོས་ཐད་སྦངོ་བརར་སྤདོ་དགསོ།
དགུ་པ།	 བར་འཕནི་གི་དསུ་རབས་འདརི་
ཨ་རིའ་ིཤེས་ཡོན་སདི་བུས་ལ་བསྐར་བཅསོ་
ཀིས་ཨ་རིའི་སླབོ་མ་རྣམས་ལ་མི་སེར་གི་
འགན་འཁུར་གང་ཡིན་མིན་ཐགོ་སླབོ་གསོ་
སྤདོ་དགསོ།	
བཅུ་པ།	 	 ཨ་རི་ན་ིརང་དབང་གི་རྩ་དནོ་ལ་
ལག་ལེན་གི་ཐགོ་ནས་སུང་སྐབོ་བདེ་མཁན་
ཞིག་ཡིན་དགསོ།	ཞསེ་འཁདོ་ཡོད་པ་བཅས།	།	

ཧངོ་ཀངོ་གི་མང་གཙོ་དནོ་གཉརེ་བ་གགས་ཅན་ཇ་ོཤུ་ཝང་ལགས་ཀིས་རང་དབང་གི་སྐརོ་གསུང་བཤད་གནང་བ།

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༢༠	ཟླ་	༡༡	ཚེས་	༡༨	
ཉནི་	(Farefuturo Foundation’s Training 

School)	ཞསེ་པའ་ིཐབེས་རྩ་ཁང་གི་ག་ོསིྒག་
འགོ་ཨི་ཊ་ལིའི་གསོ་ཚོགས་གོང་མའི་ནཱ་སེ་
རི་ཡའ་ི (Nassyria Hall) ཚོགས་ཁང་ནང་
གསུང་བཤད་དང་གསར་འགདོ་ལནྷ་ཚོགས་
གཅིག་ལྕགོས་ད་རྒྱ་བརུྒྱད་ཚོགས་ཡོད་པ་
དང་།	 གསུང་བཤད་དང་གསར་འགདོ་
ལྷན་ཚོགས་གཅིག་ལྕགོས་ཀི ་ལས་རིམ་

ཐགོ་ཨི་ཊ་ལིའི་གསོ་ཚོགས་
འཐུས་མི་ཁག་གཅིག་དང་།	
མཉམ་འབལེ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་
ཨི་ཊ་ལིའི་གཞུང་ཚབ་ཆེན་
མོ་སྐ་ུཞབས་ཊར་ཛི་ (Terzi)	
མཆོག	 	 ད་ེབཞིན་གསར་
འགོ ད ་ པ ་ སོགས ་མཉམ ་
ཞུགས་གནང་ཡོད།
དེ་ཡང་ཧོང ་ཀོང ་ གི ་མང་

གཙོ་དནོ་གཉརེ་བ་གགས་ཅན་ཇོ་ཤུ་ཝང་	
(Joshua Wong) ལགས་ཀིས་ཨི་ཊ་ལིའ་ི
གསོ་ཚོགས་གོང་མའི་ནང་ཐེངས་དང་པ་ོ
བདེན་དཔང་གནང་བའི ་ལོ ་འཁོར་དུས་
དན་དང་བསནུ།	 ཁངོ་གིས་རང་དབང་གི་
བརདོ་གཞིའི་ཐགོ་གསུང་བཤད་གནང་ཡོད།	
གསུང་བཤད་ཀི་ལས་རིམ་ད་ེན་ིཧངོ་ཀངོ་གི་
གསོ་ཚོགས་ནང་མང་གཙོ་ཚོགས་པའི་གསོ་

ཚོགས་འཐུས་མི་ཚོ་ཕིར་འབུད་བཏང་བའི་
ཉནི་རསེ་མ་དརེ་ཚོགས་ཡོད།
ཇ་ོཤུ་ཝང་ལགས་ཀིས།	 ཁངོ་རང་ཉདི་མི་
འགང་བར་བཙོན་ད་ུའཇུག་སིད་པའི་སྐརོ་
དང་འབལེ་ནས་གསུང་དནོ།	 བཙོན་ཁང་
གིས་དསུ་ནམ་ཡང་ངའི་མང་གཙོའི་ལས་
འགུལ་དང་དཔྱད་ཞིབ་ཀི་བསམ་བླ་ོབཀག་
འགགོ་བ་མི་ཐུབ།	 ཧངོ་ཀངོ་གི་འསོ་བསྡ་ུ
ཚགས་ཚུད་བུང་ཡོད་མེད་ལ་མ་ལྟསོ་པར་
ཕན་རང་མེད་པའི་རིང་རྣམ་པ་ཚོས་མུ་
མཐུད་ཧངོ་ཀངོ་མི་མང་ལ་རྒྱབ་སྐརོ་གནང་
རོགས།	 རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་ཚོགས་པས་
ཧངོ་ཀོང་ནང་རྒྱལ་ཁབ་བད་ེའཇགས་ཀི་
བཅའ་ཁིམས་ཟརེ་བ་ཞིག་ལག་བསར་བས་
ཏ་ེཧངོ་ཀངོ་གི་མང་གཙོ་དནོ་གཉརེ་བ་གཞི་
རྒྱ་ཆེ་བ་ཞིག་འཛིན་བཟུང་བདེ་བཞིན་ཡོད་
པས།	 རྣམ་པ་ཚོས་དའེ་ིཐད་ད་ོསྣང་གནང་

རོགས།	ཞསེ་དང་།	
ཧངོ་ཀོང་མི་མང་གིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་ང་ོ
རལོ་བདེ་བཞིན་པ་དསེ།	 རྒྱ་ནག་དམར་
ཤོག་གཞུང་གིས་རྒྱ་ནག་སམྐ་ས་ཆེན་པ་ོདང་།	
བདོ།	 ཡུ་གུར་བཅས་ལ་མཁགེས་འཛིན་
གིས་དག་གནནོ་བདེ་བཞིན་པའི་གནད་དནོ་
གཅིག་པུ་མིན་པའི་དཔང་རགས་སནོ་གི་
ཡོད།	 རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་གཞུང་གིས་ཧངོ་
ཀོང་ནང་དང་པ་ོདག་གནནོ་བས་ཏ་ེརིམ་
པས་ཐ་ེཝན་དང་།	 ཨེ་ཤི་ཡ།	 ད་ེབཞིན་ཨི་
ཊ་ལི་ཚུད་པའི་འཛམ་གླིང་ཡོངས་ལ་དག་
གནནོ་བ་སདི།	 རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ལགྷ་
པར་རྒྱ་ནག་གི་རུྒྱད་གཅིག་ལམ་གཅིག་གི་
དཔལ་འབོར་ཡར་རྒྱས་ཀི་ལས་གཞི་ལ་
མཚན་རགས་འགོད་མཁན་ཨི་ཊ་ལི་ལ་ྟབུའི་
རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ལ་དག་གནནོ་བ་སདི།	 ཅསེ་
གསུངས།

ཧངོ་ཀངོ་གི་མང་གཙོ་དནོ་གཉརེ་བ་གགས་
ཅན་ཇོ་ཤུ་ཝང་ལགས་ཀིས་སེམས་འགུལ་
ཐབེས་པའ་ིགསུང་བཤད་གནང་བར།	 ཨི་
ཊ་ལིའི་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་དང་ཨི་ཊ་
ལིའི་གསོ་ཚོགས་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་
པའ་ིཟུང་སྦྲལེ་འགན་འཛིན་སྐ་ུཞབས་ན་ོབྷ་ིལི་ 
(Nobili Luciano IV )	མཆོག་གིས་ཐུགས་
ར་ེཆེ་ཞུས་པ་དང་སྦྲགས་ད་ལྟའི་ཧངོ་ཀོང་
ནང་གི་གནས་སངས་ད་ེཕི་ལོ་	 ༡༩༥༡	 ནས་
ད་བར་བདོ་ནང་བུང་བའི་གནས་སངས་དང་
གཅིག་མཚུངས་རེད།	ཅསེ་གསུངས།
སུད་སིའི་སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་ཁང་གིས་ཨི་ཊ་
ལིའི་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་སྐུ་ཞབས་ན་ོབྷ་ི
ལི་མཆོག་གིས་མུ་མཐུད་བདོ་དནོ་སདླ་རྒྱབ་
སྐརོ་གནང་དང་གནང་བཞིན་པར་ཐུགས་ར་ེ
ཆེ་ཞུས་ཡོད།།	

ཉ་ིཧངོ་སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་ཀིས་ཉ་ིཧངོ་བདོ་རིགས་སིྤ་མཐུན་ཚོགས་པའ་ིསྐ་ུཚབ་དང་ལནྷ་ཚོགས་འད་ུཚོགས་པ།
༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༠	 ཟླ་	 ༡༡	 ཚེས་	
༢༢	ཉནི་ཉ་ིཧངོ་ནང་ཡོད་པའ་ིབདོ་རིགས་སིྤ་
མཐུན་ཚོགས་པའི་སྐུ་ཚབ་རྣམ་པ་ཉ་ིཧངོ་སྐུ་
ཚབ་དནོ་གཅདོ་ཁང་ད་ུཚོགས་འད་ུཚོགས་པ་
དང་འབལེ་ཉ་ིཧངོ་སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་གསར་
པ་ཨརྱ་ཚེ་དབང་རྒྱལ་པ་ོལགས་ལ་ཕབེས་
བསུ་གནང་ཡོད།	
སབྐས་དརེ་བདོ་མི་	༣༠	ཙམ་ཚོགས་འདརུ་
མཉམ་ཞུགས་གནང་ཡོད།
ད་ེཡང་ཚོགས་འདའིུ་ཐོག་ཉི་ཧངོ་སྐུ་ཚབ་
དནོ་གཅདོ་གསར་པ་ཨརྱ་ཚེ་དབང་རྒྱལ་པ་ོ
ལགས་ཀིས།	 ཉ་ིཧངོ་ནང་ཡོད་པའ་ིབདོ་མི་

ཚོས་མ་འངོས་པར་བདོ་དནོ་སདླ་ལས་དནོ་
གནང་ཕགོས་སྐརོ་གསུང་དནོ།	 ད་ཆ་ཏགོ་
དབིབས་གཉན་རིམས་འཛམ་གླིང་ཡོངས་
ལ་ཁྱབ་བརལ་འག་ོབཞིན་པའི་སབྐས་འདརི་
ཉ་ིཧངོ་དབུས་གཞུང་དང་ས་གནས་གངོ་སྡ་ེ
ལས་ཁུངས་ཀིས་ཏགོ་དབིབས་གཉན་རིམས་
སྔནོ་འགོག་ལམ་སནོ་གནང་བ་ཁག་ལ་བདོ་
མི ་ཚོས་བརིྩ་སུང་ཞུས་ཏ ེ་ཏ ོག་དབིབས་
གཉན་རིམས་སྔནོ་འགོག་ཐད་གང་གཟབ་
གནང་དགསོ་པ་དང་།	 རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་
དག་གནནོ་འགོ་དཀའ་སྡུག་མངོ་བཞིན་པའི་
གཞིས་ལུས་བདོ་རིགས་སྤུན་ཟླ་ཚོའི་མངནོ་

འདདོ་སུྒབ་དགསོ་པ་ཡིད་ལ་བཅངས་ནས་ཉ་ི
ཧངོ་ནང་ས་གནས་ཁག་སོ་སོར་གནས་པའི་
བདོ་རིགས་སྤུན་ཚོས་རགོ་རྩ་གཅིག་སིྒལ་
གནང་དགོས་པའི་གལ་གནད་སྐརོ་གསུང་
བ་མ་ཟད།	 ཉ་ིཧངོ་ནང་ཡོད་པའ་ིབདོ་མི་ཚོ་
གཞིས་བསེ་བདོ་མིའི་སྐུ་ཚབ་མཚོན་གི་ཡོད་
སབས།	 མི་རེ་ང་ོརེའ་ིཕག་ཏུ་འགན་ཆེན་པ་ོ
ཡོད་པ་སོགས་ཀི་སྐརོ་གསུངས།
ཚོགས་འདའིུ་ཐོག་བདོ་རིགས་སིྤ་མཐུན་
ཚོགས་པའི ་སྐུ ་ཚབ་རྣམ་པས་ལས་དོན་
མཐའ་དག་འཐུས་སྒ་ོཚང་བའི་ཐོག་བདོ་
མི་ནང་ཁུལ་རགོ་རྩ་གཅིག་སིྒལ་གི་སབོས་

ཤུགས་སརྔ་ལས་ལགྷ་གོང་འཕལེ་གཏངོ་རུྒྱ་
ཡིན་པའ་ིཐག་གཅདོ་གནང་ཡོད།	 ཕགོས་
མཚུངས་ཉ་ིཧངོ་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅདོ་ཨརྱ་ཚེ་
དབང་རྒྱལ་པ་ོལགས་ཀིས་སེམས་འགུལ་
ཐེ བ ས ་ པ འི ་ ག སུ ང ་
བཤད་གནང་བ་དང་།	
ད་ེབཞིན་ཏགོ་དབིབས་
གཉན་རིམས་ཀི ་ཉནེ ་
ཁར་མ་འཛེམས་པར་
ཉི་ཧངོ་བདོ་རིགས་སིྤ་
མཐུན་ཚོགས་པའི ་སྐུ ་
ཚབ ་ རྣམ ་པ ་ ཚོགས ་

འདརུ་བཅར་བར་ཉི་ཧངོ་བདོ་རིགས་སིྤ་
མཐུན་ཚོགས་པའི་ཚོགས་གཙོ་སྐལ་ལྡན་
ལགས་ཀིས་ཐུགས་ར་ེཞུས་ཡོད་པ་བཅས།	།	
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ཨ་རིའ་ིགསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་སྐ་ུཞབས་ཊེཌ་ཡོ་ཧ་ོམཆོག་གིས་ཨ་རིའ་ིགསོ་ཚོགས་འགོ་མའ་ིནང་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་གི་
གསོ་ཆོད་བཏནོ་གནང་བར་དཔལ་ལནྡ་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གིས་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུས་གནང་བ།

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༢༠	ཟླ་	༡༡	ཚེས་	༢༠	
རེས་གཟའ་པ་སངས་ཉནི་དཔལ་ལནྡ་བདོ་མི་
མང་སིྤ་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་པདྨ་འབུང་གནས་
མཆོག་གིས་གཞིས་བེས་བ ོད་མི ་ཡོངས་

དང་།	 སབྐས་བཅུ་དུག་པའ་ིབདོ་མི་མང་སིྤ་
འཐུས་ལནྷ་ཚོགས་ཀི་ཚབ་ཞུས་ཏ།ེ	 ཨ་རིའ་ི
གསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་སྐུ་ཞབས་ཊེཌ་ཡོ་ཧ་ོ	
(Ted Yoho)	 མཆོག་གིས་གསོ་ཚོགས་འགོ་
མའི་ནང་བདོ་རིགས་ཡོངས་ལ་མིང་དནོ་
མཚུངས་པའི་རང་སྐོང་ཡོང་ཐབས་དང་།	
བདོ་མིའི་བ་ླན་མེད་པའི་དབུ་འཁིད་སིྤ་ནརོ་
༧གངོ་ས་༧སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་

རྒྱལ་སིྤའ་ིནང་ཞི་བད་ེདང་།	 འཆམ་མཐུན་
ཡོང་ཐབས་སོགས་ཀི་མཛད་འཕནི་བསྐངས་
དང་སྐངོ་བཞིན་པ་ཁག་ལ་རྒྱབ་སྐརོ་ངོས་
འཛིན་གནང་དགོས་པ་གལ་ཆེ་ཡིན་པའི་

གསོ་ཆོད་ཅིག་བཏནོ་གནང་བར་ཐུགས་ར་ེ
ཆེ་ཞུས་གནང་འདགུ
ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུའི་འཕིན་ཡིག་ནང་འཁོད་
དནོ།	 ཨ་རིའ་ིགསོ་ཚོགས་འགོ་མའ་ིནང་
གོས་ཆོད་ད ེ་བཞིན་སིྤ ་མོས་ཐོག་གཏན་
འབབེས་གནང་བའི་གནས་ཚུལ་ཐསོ་འཕལ་
ང་ཚོ་ཚང་མ་ཤིན་ཏུ་ནས་དགའ་ཚོར་ཆེན་
པ་ོབུང་།	 སྐ་ུཞབས་ཁྱདེ་དང་།	 གསོ་ཚོགས་

འགོ་མའི་འཐུས་མི་སྐུ་ཞབས་ཇིམ་མེག་གྷ་ོ
ཝན་ (Jim McGovern)	 མཆོག	 གསོ་
ཚོགས་འགོ་མའི་འཐུས་མི་སྐུ་ཞབས་མའི་
ཀལ་མེག་ཀལོ་ (Michael McCaul)	
མཆོག	 གསོ་ཚོགས་འགོ་མའ་ིའཐུས་མི་སྐ་ུ
ཞབས་ཁ་ེརེཡ་ས་སི་མི་ཐི་	 (Chris Smith)	
མཆོག་བཅས་ནས་ན་ནིང་གསོ་ཆོད་ད་ེཨ་
རིའི་གསོ་ཚོགས་ནང་ངོ་སྤོད་གནང་བར་
ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	 ད་ེབཞིན་ད་བར་
ཨ་རིའ་ིགསོ་ཚོགས་ནང་ཁམིས་དང་།	 གསོ་
ཆོད་སོགས་ང་ོསྤདོ་གཏན་འབབེས་གནང་ས་ེ
བདོ་ཀི་ཆབ་སིད་འཐབ་རྩདོ་ཐགོ་རྒྱབ་སྐརོ་
ཤུགས་ཆེ་གནང་བར་བཀའ་དནི་ཆེ་ཞེས་ཞུ་
རུྒྱ་དང་།	དསེ་ཨ་རིའ་ིརྒྱལ་ཁབ་ན་ིཡར་ཐནོ་
ཅན་གི་སིྤ་ཚོགས་ཀི་གཞི་རྩའ་ིརྩ་དནོ་གཞིར་
བཟུང་དང་བདནེ་ཕགོས་ལ་ལངས་ཀི་ཡོད་
པ་གསལ་པརོ་མཚོན་ཐུབ།
གསོ་ཆོད་ནང་འཁདོ་དནོ།	 ༡)	བདོ་ཀི་ཆོས་
དང་།	 རིག་གཞུང་གི་གལ་གནད་ཐགོ་ནས་
བདོ་རིགས་ཡོངས་ལ་མིང་དནོ་མཚུངས་
པའི་རང་སིད་རང་སྐོང་ཀི་གནས་བབ་ལ་

ངསོ་འཛིན་དགསོ་པ་དང་།	 ཨ་རི་དང་བདོ་
དབར་ལོ་རུྒྱས་ཐགོ་མཛའ་འབལེ་གཏངི་ཟབ་
ཡོད་པ་ད་ེདག་ངསོ་འཛིན་ཐུབ་དགསོ་པ།
༢)	 བདོ་མིའ་ིབ་ླན་མེད་པའ་ིདབུ་འཁདི་
སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་གིས་འཛམ་གླིང་ནང་འཚེ་མེད་ཞི་
བད་ེགོང་སྤལེ་གཏངོ་རུྒྱའི་རླབས་ཆེན་གི་
མཛད་བཟང་ལ་ཆེ་བསདོ་ཞུ་རུྒྱ།
༣)	 རྒྱལ་སིྤའ་ིརྩདོ་རྙགོ་ཁག་ཞི་བའ་ིཐགོ་
ནས་སེལ་ཐབས་སུ ་ སིྤ ་ན ོར ་༸གོང ་ས ་
༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་དང་།	 ཨ་
རིའ་ིགསོ་ཚོགས་གངོ་འགོ་གཉསི་ཀའ་ིའཐུས་
མིའི་དབར་བག་ོགླངེ་ལྷན་ཚོགས་གོ་སིྒག་
གནང་ན་ཕན་ཐགོས་ཆེན་པ་ོཡོད་པ་སོགས་
འཁདོ་གནང་འདགུ	 གངོ་ད་ུགསོ་ཆོད་ནང་
འཁདོ་པའ་ིགནད་དནོ་ད་ེདག་ན་ིཤིན་ཏུ་ནས་
གལ་འགངས་ཆེན་པ་ོཡིན་པ་དང་།	 དསེ་
སྐུ་ཞབས་ཊེཌ་ཡོ་ཧ་ོམཆོག་ནི་དངསོ་ཡོད་
གནས་ཚུལ་ཐགོ་ག་ོརགོས་རྒྱ་ཆེ་ཡོད་པ་ཙམ་
མ་ཟད།	 དའེ་ིཐགོ་ལངས་ཀི་ཡོད་པ་མཚོན་
ཐུབ།	 བདོ་མིའ་ིབ་ླན་མེད་པའ་ིདབུ་འཁདི་

སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་གིས་འཛམ་གླིང་ནང་ཞི་བད་ེདང་།	
འཆམ་མཐུན་ཡོང་རུྒྱའི་ཐོག་ནསུ་པ་ཆེན་
པ་ོབཏནོ་གནང་ཡོད།	 ཁྱདེ་ཀིས་༸གངོ་ས་
༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་རླབས་
ཆེན་གི་མཛད་འཕིན་ཁག་ལ་ངོས་འཛིན་
གནང་བར་ང་ཚོས་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	
ཨ་རིའི་གཞུང་མང་གཉསི་ནས་ད་བར་བདོ་
དནོ་ཐགོ་ཆོད་སེམས་བརན་པསོ་རྒྱབ་སྐརོ་
གནང་བ་ནི་ང་ཚོ་བདོ་མི་ཚོར་མཚོན་ན་
ཤིན་ཏུ་ནས་བཀའ་དནི་ཆེན་པ་ོཡིན།	 ཁྱདེ་
རྣམས་ནས་མུ་མཐུད་བདོ་དནོ་བདནེ་མཐའ་
མ་གསལ་བར་རྒྱབ་སྐོར་གནང་རུྒྱར་ང་
ཚོས་འབདོ་སྐལུ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	 ཁྱདེ་རྣམ་པས་
རྒྱབ་སྐརོ་གནང་བ་དསེ།	 རྒྱལ་སིྤའ་ིནང་
རྒྱལ་ཁབ་གཞན་གི་གསོ་ཚོགས་ནས་བདོ་
དནོ་ཐགོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཐབོ་རུྒྱར་ཁྱད་པར་ཆེན་
པ་ོབཟ་ོགི་ཡོད།	 ངས་སརླ་ཡང་སབྐས་བཅུ་
དུག་པའི་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ལནྷ་ཚོགས་
ཀི་ཚབ་ཞུས་ཏ།ེ	 སྐ་ུཞབས་ཁྱདེ་ལ་ཐུགས་ར་ེ
ཆེ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན་ཞསེ་འཁདོ་འདགུ་པ་བཅས།	།

ར་ས་ནས་ཧནི་བདོ་ས་མཚམས་ཀི་ནརོ་བར་སགྦ་སགྦ་སྐརོ་བསྐདོ་ཀི་ལས་འགུལ་འག་ོའཛུགས་གནང་བ།
༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༠	 ཟླ་	 ༡༡	 ཚེས་	
༡༨	 ནས་	 ༢༣	 བར་བདོ་ཀི་གཞནོ་ན་ུལནྷ་
ཚོགས་ཀིས་གོ་སིྒག་ཞུས་པའི་བཞུགས་སརྒ་
ར་ས་ནས་ཧིན་བདོ་ས་མཚམས་ཀི་ནརོ་	
(Kinnuar)	 བར་རྒྱ་ནག་དམར་གཞུང་ཐརེ་
འདནོ་གི་སགྦ་སགྦ་སྐརོ་བསྐདོ་ཀི་ལས་འགུལ་
ད་ེབཞིན་ཕི་ཚེས་	 ༡༨	 ཉནི་གི་ས་ྔད་ོཆུ་ཚོད་	
༩།༤༥	 ཐགོ་ར་ས་མེག་གནྷ་གཙུག་ལག་ཁང་
གི་ཉ་ེའདབས་སུ་ཡོད་པའི་མངའ་སྡའེི་རླང་
འཁརོ་བབ་ཚུགས་ནས་འག་ོའཛུགས་གནང་
སོང་།	ལས་འགུལ་དའེ་ིནང་བཞུགས་སརྒ་ར་
ས་དང་།	 བད་ེསིྐད་གླངི་།	 སྤནོ་ཊ།	 	 སྦརི།		
ཀུ་ལུ་མ་ན་ལི།	 རྒྱལ་ས་ལྡ་ིལི།	 རོའ་ོཏང་
བཅས་ཀི་ས་གནས་གཞནོ་ནའུ་ིདང་བངླས་བ་
ལ་ྔབཅུ་མཉམ་ཞུགས་གནང་འདགུ
ད་ེཡང་སྔ་ད་ོསྦག་སྦག་སྐརོ་བསྐདོ་ཀི་ལས་
འགུལ་འགོ་འཛུགས་དང་བསནུ་མཛད་སྒ་ོ
ཞིག་ཚོགས་པ་དང་།	 དའེ་ིཐགོ་སྐ་ུམགནོ་
གཙོ་བརོ་རྒྱ་གར་བང་ཕོགས་ཧི་མ་ཅཱལ་
མངའ་སྡའེ་ིབླནོ་ཆེན་ཟུར་པ་དང་།	 ཀང་ར་
དང་ཅམ་པ་རངོ་ཁྱབ་ཁངོས་རྒྱ་གར་དབུས་
གཞུང་གི ་གོས་ཚོགས་འོག་མའི ་འཐུས་
མི་སྐུ་ཞབས་ཀི་ཤན་ཀཱ་པུར་མཆོག་དང་།	
དམིགས་བསལ་སྐ་ུམགནོ་ད་ུདཔལ་ལནྡ་བདོ་
མི་མང་སིྤ་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་པདྨ་འབུང་
གནས་མཆོག་དང་།	དཔལ་ལནྡ་བདོ་མི་མང་
སིྤ་འཐུས་ཚོགས་གཞོན་ཨཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་
ཚོགས་མཆོག	 གཞན་ཡང་གཞུང་འབལེ་
མིན་པའི་ཚོགས་པ་ཁག་གི་ལས་སྣ་ེརྣམ་

པ།	 དབུས་གཞནོ་ན་ུལནྷ་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་
གཙོ་གཙོས་པའ་ིདབུས་རུྒྱན་རྣམ་པ།	 སགྦ་
སྦག་སྐརོ་བསྐདོ་ནང་མཉམ་ཞུགས་གནང་
མཁན་རྣམ་པ།	ས་གནས་མི་མང་བཅས་ལནྷ་
འཛོམས་གནང་འདགུ
སབྐས་དརེ་ཐགོ་མར་བདོ་ཀི་གཞོན་ན་ུལྷན་
ཚོགས་ཀི་ཚོགས་གཙོ་མགོན་པ་ོདནོ་གུབ་
ལགས་ཀིས་བདོ་ཀི་གཞོན་ན་ུལྷན་ཚོགས་
ནས་སགྦ་སགྦ་སྐརོ་བསྐདོ་ཀི་ལས་འགུལ་ནང་
མཉམ་ཞུགས་གནང་མཁན་ས་གནས་ཁག་
བདནུ་ནས་མི་གངས་ལ་ྔབཅུ་དང་།	 ད་ེདང་
མཉམ་ད་ུསྨན་ཞབས་པ་དང་སྦག་སྦག་བཟ་ོ
མཁན་སོགས་ཁྱནོ་མི་གངས་	༦༥	ཡོད་པའ་ི
སྐརོ་དང་།	 ལས་འགུལ་དའེ་ིདམིགས་ཡུལ་
སོགས་ཀི་སྐརོ་གསུངས་གནང་སོང་།
སྐུ་མགནོ་གཙོ་བ་ོཀང་ར་དང་ཅམ་པ་རོང་
ཁྱབ་ཁོངས་རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་གི་གསོ་
ཚོགས་འགོ་མའི་འཐུས་མི་སྐུ་ཞབས་ཀི་ཤན་
ཀཱ་པུར་མཆོག་གིས་ཐགོ་མར་འཚམས་འད་ི
དང་སྦྲགས།	 	 འཛམ་གླངི་གང་སར་རྒྱལ་
ཁབ་ཀི་འཐབ་རྩདོ་ཆེད་ད་ུགཞོན་སྐསེ་ཚོས་
དམིགས་བསལ་གིས་དཀའ་ལས་རྒྱག་བཞིན་
ཡོད་སབས།	 ད་རེས་བདོ་པའ་ིགཞནོ་སྐསེ་
ཚོས་སོ་སོའི་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་ཆེད་ལས་འགུལ་
གཞི་རྒྱ་ཆེན་པ་ོའད་ིའད་ཞིག་སྤལེ་བ་དསེ་རྒྱ་
ནག་གཞུང་ལ་བར་ལན་ཤུགས་ཆེ་སྤདོ་ཀི་
ཡོད་པ་དང་།	 རྒྱ་ནག་ཝུ་ཧན་ནས་མཆེད་
པའ་ིཏགོ་དབིབས་གཉན་རིམས་	 ༡༩	 ཡིས་
རྐེན་པས་ང་ཚོ་སོ་སོའི་ཁ་བཀབ་དགོས་པ་

སོགས་འཛམ་གླངི་གང་སར་དཀའ་ངལ་ཆེན་
པ་ོབཟསོ་དང་བཟ་ོབཞིན་ཡོད་སབས།	 ད་
ལྟའི་ཆར་འཛམ་གླིང་རྒྱལ་ཁབ་ཚང་མས་
རྒྱ་ནག་སིད་གཞུང་ལ་མ་དགའ་བ་ཆགས་
ཡོད་སྐརོ།	 རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་རྒྱ་སྐདེ་རིང་
ལུགས་ཀི་སིད་བུས་ད་ེབཞིན་ལམ་ལྷངོས་
ཡོང་རུྒྱ་མེད་པ།	 ད་ལའྟ་ིརྒྱ་གར་ན་ིས་ྔམ་ཕི་
ལོ་	 ༡༩༦༢	 སབྐས་ཀི་རྒྱ་གར་ད་ེམ་ཡིན་
པར་ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༠	 ཡི་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཁབ་
ཡིན་པ་དང་།	 རྒྱ་གར་གཞུང་གིས་བདོ་ཐགོ་
འཛིན་པའི་ནརོ་འཁུལ་ཅན་གི་སིད་བུས་ལ་
བསུྒར་བ་འག་ོབཞིན་ཡོད་ལུགས།	 བདོ་ནང་
རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་སྡུག་སྦངོ་མནར་གཅོད་
ཚད་མེད་བཏང་དང་གཏངོ་བཞིན་ཡོད་པ་
རྣམས་འཛམ་གླངི་རྒྱལ་ཁབ་ཚང་མས་ཤེས་
བཞིན་ཡོད་པ།	 བདོ་ད་ེབདོ་མིའ་ིཡིན་སབས།	
རྒྱ་ནག་དམར་གཞུང་གི་མནར་གཅོད་འགོ་
ནས་བདོ་མི་རྣམས་སྔ་ཕི་མ་གཏགོས་ཐར་
ཐུབ་ངསེ་ཡིན་པ་དང་བདོ་དནོ་བདནེ་མཐའ་
གསལ་ངསེ་ཡིན་པ།	 བདོ་མིའ་ིབ་ླན་མེད་
པའི་དབུ་འཁིད་སིྤ་ནརོ་༧གོང་ས་༧སྐབས་
མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་དབུས་པའི་བདོ་
མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་རྒྱ་གར་ཧ་ིམ་ཅཱལ་མངའ་
སྡའེི་ནང་རནེ་གཞི་ཆགས་ནས་ད་བར་ལོ་
ང་ོ	 ༦༡	 འག་ོབཞིན་ཡོད་པ་དང་།	 ད་རེས་
བདོ་ཀི་གཞནོ་ན་ུལནྷ་ཚོགས་ནས་ཧནི་བདོ་ས་
མཚམས་བར་རྒྱ་དམར་གཞུང་ཐརེ་འདནོ་
ཆེད་སགྦ་སགྦ་སྐརོ་བསྐདོ་ཀི་ལས་འགུལ་ད་ེ
འད་སྤལེ་བར་བསགྔས་བརདོ་གནང་བ་དང་།	

སིྤ་ན ོར་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་
པ ོ་མཆོག་ལ་རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་ནས་
རྒྱ་གར་གི་ཆེས་མཐོའི ་གཟེངས་རགས་ 
(Bharat Ratna)	 འབུལ་དགསོ་པའ་ིའབདོ་
སྐུ ལ ་ ཞུ ་ བ ཞིན ་ ཡོད ་པ ་
སོགས་གསུངས་གནང་
སོང་།	 ད་ེནས་སྐ་ུམགནོ་
ག ཙོ ་ བ ོ ་ མ ཆོ ག ་ ད ང ་ །	
དམིགས་བསལ་སྐུ་མགནོ་
སོགས ་ནས ་ རིམ ་པས ་
སྦག་སྦག་སྐརོ་བསྐདོ་ལས་
འགུལ་ནང་མཉམ་ཞུགས་
གནང་མཁན་ཡོངས་ལ་མཇལ་དར་གནང་
རསེ།	 ར་ས་ནས་ཧནི་བདོ་ས་མཚམས་
བར་གི་སགྦ་སགྦ་སྐརོ་བསྐདོ་ཀི་ལས་འགུལ་
དངསོ་སུ་འག་ོའཛུགས་གནང་སོང་།
ད་རེས་ཀི་ལས་འགུལ་དའེི་དམིགས་ཡུལ་ན་ི
རྒྱ་ནག་ནས་མཆེད་པའ་ིཏགོ་དབིབས་གཉན་
རིམས་ཀི་རྐནེ་པས་ད་ལའྟི་ཆར་འཛམ་གླངི་
ཁྱནོ་ཡོངས་སུ་དཀའ་ངལ་འཕད་དང་འཕད་
བཞིན་པའ་ིགནས་སངས་ཐརེ་འདནོ་གིས་རྒྱ་
གཞུང་གི་ཅ་དངསོ་ཉ་ོཚོང་མཚམས་འཇགོ་
དགསོ་པའ་ིདགསོ་འདནུ་དང་།
ད་ེབཞིན་རྒྱ་དམར་སིད་གཞུང་གིས་ཁིམས་
འགལ་ཐོག་བདོ་ས་ཡོངས་རོགས་བཙན་
འཛུལ་བས་པའ་ིརསེ།	 རྒྱ་གར་གི་ས་
མཚམས་ནང་ཁིམས་འགལ་གིས་བཙན་
འཛུལ་བས་དང་བདེ་བཞིན་ཡོད་པར་བརནེ་
རྒྱ་གར་བད་ེའཇགས་ཡོང་སདླ་དང་།	 རྒྱ་

ནག་གི་ཁམིས་འགལ་བཙན་འཛུལ་ལ་འགགོ་
རལོ་ཆེད་བདོ་ཐགོ་འཛིན་པའི་སིད་བུས་ལ་
བསྐར་ཞིབ་ཀིས་བདོ་རང་དབང་རང་བཙན་
གི་འཐབ་རྩོད་ལ་རྒྱབ་སྐོར་གནང་དགོས་

པའ་ིདགསོ་འདནུ།
ད་ེབཞིན་ཉ་ེབའི་ཆར་བདོ་འབ་ིརུ་རངོ་ད་ུཛ་
དག་གནས་སངས་འགོ་རྒྱ་གཞུང་གིས་བུད་
མེད་ལྷ་མོ་ལགས་ཉསེ་མེད་འཛིན་བཟུང་
བཙོན་འཇུག་བས་པ་མ་ཟད།	 སྡགུ་སྦངོ་
མནར་གཅོད་ཚད་མེད་བཏང་ནས་འདས་
གངོས་སུ་གུར་ཡོད་པ་དང་།	 གཞས་པ་
ལྷུན་གུབ་གགས་པ་ལགས་ཀིས་གཞས་ཤིག་
བཏང་བའི་རྐནེ་གིས་ཆབ་སིད་ཀི་ཉསེ་མིང་
འགོ་ལོ་དུག་གི་བཙོན་འཇུག་ཁིམས་ཐག་
བཅད་པ་སོགས་རྒྱ་དམར་གཞུང་གིས་ད་
བར་བདོ་མི་འཛིན་བཟུང་བས་པ་ད་ེདག་ཆ་
རྐེན་གང་ཡང་མེད་པའི་སྒ་ོནས་འཕལ་ད་ུ
གླདོ་བཀལོ་གཏངོ་དགོས་པའི་དགོས་འདནུ་
གསུམ་འདནོ་པའི་ཐགོ་ནས་ལས་འགུལ་ད་ེ
སྤལེ་བ་ཞིག་རེད་འདགུ་པ་བཅས།	།



4 25th November 2020   TIBETAN NEWSདབུས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་བདནུ་རེའ་ིལས་རིམ་གསར་ཤོགབདོ་ཟླ་	༡༠	ཚེས་	༡༡	ཕི་ཟླ་	༡༡	ཚེས་	༢༥

Published by: Tsering Yangkyi, DIIR, Printer: Narthang Press (DIIR),  CTA, Gangchen Kyishong, Dharamshala-176215 H.P., INDIA Name of Editor: Ngawang Thogmed,  
Place of Publication: CTA, Gangkyi, Dharamshala-176215 H.P., INDIA Tel:+91-1892-222457/222510 Email: diiraddl.secy@tibet.net Website: www.bod.asia

Regd. No. HPTIB/2017/74104

སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་༸སྐའུ་ིཡང་སདི་ཀི་གནད་དནོ་བདོ་མི་ཚོས་ཐག་གཅདོ་བ་རུྒྱ་ལས་
རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་ཐ་ེབུས་བ་རུྒྱའ་ིཐབོ་ཐང་མེད།

༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༠	 ཟླ་	 ༡༡	 ཚེས་	
༡༧	ཉནི་ཨ་རིའ་ིཕི་སདི་ལས་ཁུངས་ཀི་ཆོས་
དད་རང་དབང་གོང་འཕལེ་ཆེད་རྒྱལ་སིྤའི་
བླནོ་ཆེན་རིམ་པའི་ཆོས་དད་རང་དབང་གི་
ཚོགས་འད་ུཞིག་ད་རྒྱ་བརུྒྱད་ཚོགས་ཡོད་
པ་དང་།	 ད་ཐགོ་གི་ཚོགས་འདའུ་ིཐགོ་ཨ་
རིའི་རྒྱལ་སིྤའི་ཆོས་དད་རང་དབང་སུང་
སྐབོ་ཚན་པའ་ིའགན་འཛིན་སྐ་ུཞབས་སེ་མུལ་
བ་ྷརོན་བྷགེ་  (Samul D. Brownback) 

མཆོག་གིས་སིྤ་ན ོར་༸གོང་ས་༸སྐབས་
མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་༸སྐུའི་ཡང་སིད་
དང་འབལེ་བའི་རྒྱ་ནག་གི་བདེ་ཕགོས་ལ་
དགག་བ་ཤུགས་ཆེ་གནང་འདགུ
ད་ེཡང་ཁངོ་གིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་འཕུལ་

ཆས་བདེ་སྤོད་བས་ཏ་ེཡུ་གུར་ནང་དག་
གནནོ་བས་པ་ལརྟ།	 བདོ་ནང་གི་བདོ་མིའ་ི

ཆོས་དད་རང་དབང་ཐགོ་དག་གནནོ་བདེ་
བཞིན་ཡོད་པ་དང་།	 རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ད་ེ

ལྟ་བུའི་དག་གནནོ་འཛམ་གླིང་གི་རྒྱལ་ཁབ་
གཞན་གི་ནང་དའུང་ཁྱབ་བརལ་སྔནོ་འགགོ་

སླད་ད་ུའཕལ་ད་ུམཚམས་འཇོག་དགོས།	
ཞསེ་དང་།

སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་གི་༸སྐུའི་ཡང་སིད་ངོས་འཛིན་ཞུ་
ེརུྒྱའི་ཐབོ་ཐང་བདོ་མི་ཁོ་ནར་ཡོད་པ་ལས་
ཆོས་ཁས་མི་ལེན་མཁན་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་
ཡང་སདི་ཀི་གནད་དནོ་ཐགོ་ཐ་ེབུས་བ་རུྒྱའི་
ཐབོ་ཐང་མེད།	ཅསེ་གསུངས།
གཞན་ཡང་ཁངོ་གིས་འདས་པའི་ལོ་ང་ོབརྒྱ་
ཕག་གི་རིང་བདོ་མི་ཚོས་ཚགས་ཚུད་ངང་བ་ླ
སུྤལ་ངསོ་འཛིན་གནང་ཐུབ་པ་བུང་ཡོད་པ་
མ་ཟད།		དསུ་ད་ལ་ྟཡིན་ནའང་བདོ་མི་ཚོས་
ད་ེལྟར་བ་ླསུྤལ་ངསོ་འཛིན་གནང་རུྒྱའི་ཐབོ་
ཐང་ཡོད།	ཅསེ་གསུངས།	
དེ་བཞིན་སྐུ ་ཞབས་སེ་མུལ་མཆོག་གིས།	
ཆོས་དད་རང་དབང་གི་གནད་དནོ་དང་

འབལེ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཡུ་གུར་ཁ་ཆེ་མི་
རིགས་དང་།	 བདོ་མི་ནང་པ།	 ཡི་ཤུ།	 རྩ་
རུླང་སྒམོ་སུྒབ་ཉམས་ལེན་པ་ (Falung 

Gong) བཅས་ཀི་ཆོས་དད་རང་དབང་རགོ་
རོལ་གཏངོ་བཞིན་ཡོད་པ་གསར་འགདོ་པར་
འགལེ་བརདོ་དང་ལན་འདབེས་གནང་ཡོད།
ད་ེས་ྔཕི་ལོ་	 ༢༠༡༩	 ལོར་སྐ་ུཞབས་སེ་མུལ་
མཆོག་དང་འབལེ་ཡོད་མི་སྣ་ལྔ་བཞུགས་
སྒར་ར་ས་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་བསི་
གནས་སུ་གཟགིས་སྐརོ་ད་ུཕབེས་པ་དསེ་བདོ་
མི་ཚོར་རེ་བ་ཞིག་དང་།	 རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་
བར་ལན་གསལ་པ་ོཞིག་གནང་ཡོད།	།	

ཨ་རིའ་ིགསོ་ཚོགས་འགོ་མའ་ིནང་བདོ་ལ་མིང་དནོ་མཚུངས་པའ་ིརང་སྐངོ་ཐབོ་ཐབས་སུ་ཞུ་གཏུག་གི་ལས་འགུལ་
མུ་མཐུད་སྤལེ་རུྒྱ་ཡིན་པའ་ིགསོ་ཆོད་བཞག་གནང་བ།

༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༠	 ཟླ་	 ༡༡	 ཚེས་	
༡༨	 ཉནི་ཨ་རིའ་ིགསོ་ཚོགས་འགོ་མའ་ིནང་
སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་གི་སྐུ་ཚེ་ཧིལ་པའོི་མཛད་པ་འཕིན་
ལས་ཀིས་འཛམ་གླིང་ནང་ཞི ་བདེ་དང་

འཆམ་མཐུན།	 བཟདོ་པ་སོགས་གངོ་སྤལེ་
གཏངོ་བར་ངསོ་འཛིན་དང་།	 བདོ་དང་བདོ་
མིར་རྒྱ་ནག་མི་མང་སིྤ་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་
ནང་མིང་དནོ་མཚུངས་པའི་རང་སིད་རང་
སྐངོ་གི་གནས་བབ་ཐབོ་ཐབས་སུ་ཞུ་གཏུག་
གི་ཁམིས་འཆར་ཞིག་གཏན་འབབེས་གནང་
འདགུ
ཁིམས་འཆར་ད་ེནི་ཨ་རིའི་གསོ་ཚོགས་ཀི་
མཐུས་མི་སྐ་ུཞབས་ཊི་ཌི་ཡོ་ཧ་ོ	(Ted Yoho) 

ལགས་ཀི་མཚན་ཐགོ་ནས་གསོ་ཚོགས་འགོ་
མའ་ིནང་བཏནོ་ཡོད།
ད་ེཡང་གསོ་ཆོད་ཀི་ཡིག་ཆ་ཨང་	༦༩༧	(H.	
Res.	 697)	 ནང་བདོ་ཀི་ཆོས་དང་།	 རིག་
གཞུང་གི་གལ་གནད་ཐགོ་ནས་བདོ་རིགས་
ཡོངས་ལ་མིང་དནོ་མཚུངས་པའི་རང་སིད་
རང་སྐོང་ཀི ་གནས་བབ་ལ་ངོས་འཛིན་
དགསོ་པ་དང་།	 ཨ་རི་དང་བདོ་དབར་ལོ་
རུྒྱས་ཐགོ་མཛའ་འབལེ་གཏིང་ཟབ་ཡོད་པ་

ད་ེདག་ངསོ་འཛིན་ཐུབ་དགསོ་པ།	 སིྤ་ནརོ་
༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་
གིས་འཛམ་གླིང་ནང་འཚེ་མེད་ཞི་བད་ེགོང་
སྤལེ་གཏངོ་རུྒྱའི་མཛད་བཟང་ལ་ཆེ་བསདོ་
ཞུ་རུྒྱ།	 རྒྱལ་སིྤའ་ིནང་དཀའ་རྙགོ་ཁག་ཞི་

བའི་ངང་སེལ་ཐབས་སུ་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་
༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་དང་ལྷན་ད་
བརྙན་བརུྒྱད་གསོ་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་ཆུང་
ཁག་གམ།	 གསོ་ཚོགས་གངོ་འགོ་གཉསི།	
ཡང་ན་ཁ་པར་བརུྒྱད་ (Capitol Visitor 

Center) ཚོགས་འད་ུདང་།	 གསོ་ཚོགས་
འཐུས་མི་རྣམས་ལ་བཞུགས་མོལ་ཚོགས་
འད་ུཞིག་བསྐངོ་གལ་ཆེ་བའི་ཐག་གཅོད་
གནང་བ་སོགས་བཀདོ་ཡོད།
གསོ་ཚོགས་ནང་གསོ་ཆོད་དརེ་འསོ་ཤོག་
འཕནེ་བཞིན་པའི་སབྐས་གསོ་ཚོགས་འཐུས་
མི་སྐ་ུཞབས་ཌི་ཌི་ཡོ་ཧ་ོལགས་ཀིས།	རྒྱ་ནག་
གཞུང་གིས་བདོ་པའི་ཆོས་དད་རང་དབང་
བརིྩ་མེད་རགོ་རོལ་གཏངོ་བཞིན་པར་སྐནོ་
བརདོ་ཤུགས་ཆེ་གནང་ཡོད།	 ཁངོ་གིས་རྒྱ་
ནག་དམར་ཤོག་གཞུང་གིས་བདོ་པའི་ཆོས་
དང་རིག་གཞུང་ནི་ཁོང་ཚོའི་སངས་འཛིན་
བདེ་རུྒྱར་ཉནེ་ཁ་ཞིག་ཏུ་མཐངོ་བཞིན་ཡོད་

པ་དང་།	 བདོ་ལ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་རྩ་ཁམིས་
ནང་རང་སིད་རང་སྐངོ་གི་གནས་བབ་སྤད་
ཡོད་ཀང་།	 རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་ཚོགས་
པས་ཁ་ཆེ་དང་ཡི་ཤུ་ཆོས་ལུགས་ལ་དམ་
བསྒགས་དང་བརིྩ་མེད་རགོ་རོལ་བཏང་བ་
བཞིན།	 བདོ་པའ་ིནང་པ་སངས་རྒྱས་པའ་ི
ཆོས་ལ་བརིྩ་མེད་རགོ་རོལ་དང་དག་གནནོ་
ཇ་ེཆེར་གཏངོ་བཞིན་ཡོད་སྐརོ་གསུངས་པ་
མ་ཟད།	 ད་ེལ་ྟབུའ་ིདཀའ་ངལ་འཕད་ཀི་
ཡོད་ཀང་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་
ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་དཀའ་ངལ་ད་ེདག་ལ་
མ་འཛེམས་པར་རྒྱལ་སིྤའི་ནང་འག་ོབ་མིའི་
ཐབོ་ཐང་དང་ཆོས་ལུགས་མཐུན་སིྒལ་གོང་
སྤལེ་དང་།	 བདོ་པའ་ིཆོས་དང་རིག་གཞུང་
མི་ཉམས་རུྒྱན་འཛིན་བེད་མཁན་གི་དབུ་
ཁདི་ད་ུབཞངེས་ཡོད་སྐརོ་སོགས་གསུངས།
ད་ལམ་བདོ་ཀི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ཆོས་
དང་ཪིག་གཞུང་གི་གལ་ཆེའི་རང་བཞིན་
ཐགོ་མིང་དནོ་མཚུངས་པའི་རང་སིད་རང་
སྐངོ་ལ་ངསོ་འཛིན་དང་།	བདོ་ཀི་གནད་དནོ་
ད་ེཞི་བའི་ངང་གསལ་ཐབས་སོགས་ཀི་གལ་
གང་ཆེ་བའི་གསོ་ཆོད་ལ་རྒྱབ་སྐརོ་གནང་
བར་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་ལྡན་
སདི་སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་གིས།	 ཨ་
རིའི་གསོ་ཚོགས་མཐུས་མི་དང་དསུ་ཡུན་
རིང་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་བ་སྐུ་ཞབས་ཌི་ཌི་
ཡོ་ཧ་ོམཆོག་ལ་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུས་པ་དང་
འབལེ།	 བང་ཨ་རིའ་ིསྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་
དངསོ་གུབ་ཚེ་རིང་ལགས་དང་ངདེ་གཉསི་
ཨ་རིའི་གསོ་ཚོགས་འགོ་མའི་གསོ་ཚོགས་
འཐུས་མི་སྐུ་ཞབས་ཌེ་ཌི་ཡོ་ཧ་ོམཆོག་དང་
ཐངེས་དང་པ་ོམཇལ་འཕད་བུང་སབྐས་ཁངོ་
གིས་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་

པ་ོམཆོག་ཨ་རིའི་གསོ་ཚོགས་སུ་བཀའ་སླབོ་
བསྩལ་གནང་ཡོང་བར་གདན་འདནེ་ཞུ་རུྒྱ་
ཡིན་ཞསེ་གསུངས་ཡོད་པ་མ་ཟད།	 བདོ་
དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་གི་ཁམིས་འཆར་འདནོ་གནང་
རུྒྱ་ཡིན་པའ་ིསྐརོ་གསུངས་སོང་།	 ག་ོསབྐས་
འདི་བརུྒྱད་ངས་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་སྐུ་
ཞབས་ཌ་ེཌི་ཡོ་ཧ་ོམཆོག་གིས་དབུས་ཨ་རིའ་ི
གསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་སྐུ ་བས་མ་ཡི་ཁེལ་  
(Michael T. McCaul)	 མཆོག་དང་།		
གསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་སྐ་ུཞབས་ཇིམ་མེག་གྷ་ོ
ཝན་ (Jim McGovern) མཆོག		ཨ་རིའ་ི
གསོ་ཚོགས་འགོ་མའི་འཐུས་མི་སྐུ་ཞབས་
ཁི་རི་སི་སི་མི་ཐི་	 (Chris Smith)	 མཆོག་
བཅས་ཀིས་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་གི་གསོ་ཆོད་
བཞག་གནང་བར་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	
ཞསེ་གསུངས།
ཨ་རིའི་གསོ་ཚོགས་ཀི་ཕི་འབལེ་ལས་དནོ་
ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་གཙོ་གོས་ཚོགས་
འཐུས་མི་སྐུ་ཞབས་ཨེ་ལོ་ཡི་ཊི་ཨེན་ཇེལ་	
(Rep. Eliot Engel)	 མཆོག་གིས།	 རྒྱ་
ནག་གཞུང་གིས་བདོ་ནང་ཆོས་དད་རང་
དབང་རིྩས་མེད་རགོ་རོལ་གཏངོ་བཞིན་པར་
སྐནོ་བརདོ་ཤུགས་ཆེ་གནང་བ་དང་འབལེ།	
བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་གི་གསོ་ཆོད་དསེ་སིྤ་ནརོ་
༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་
གིས་འཛམ་གླངི་ནང་ཞི་བད་ེདང་།	 འཚེ་བ་
མེད་པའ་ིལ་ྟགུབ།	 འག་ོབ་མིའ་ིཐབོ་ཐང་།	
ཁོར་ཡུག་སུང་སྐབོ་བཅས་ཀི་ལས་འགུལ་
སྤལེ་བཞིན་པར་རྒྱབ་སྐོར་ཞུ་ཡི་ཡོད་པ་
མཚོན་གི་ཡོད།	ཅསེ་གསུངས།
ཨ་རིའི་གསོ་ཚོགས་འགོ་མའི་འཐུས་མི་སྐུ་
ཞབས་སི་ཁ་ོཌི་པ་ེརེ	(Scott Perry)	མཆོག་
གིས།	 རྒྱ་ནག་གི་སདི་འཛིན་ཞི་ཅིན་ཕངི་

གིས་བདོ་མི་ས་ཡ་མང་པའོི་རེ་བ་སངོ་ཟད་
ད་ུགཏངོ་བཞིན་པ་ད་ེལམ་ལྷངོས་ཡོང་གི་མ་
རེད།	 ཅསེ་དང་།	 རུྒྱ་མཚན་ན་ིབདོ་མི་ཚོ་
དང་མཉམ་ད་ུཨ་རི་ཡོད།	 ང་ཚོའ་ིགགོས་པ་ོ
བདོ་མི་རྣམས་ཀིས་ས་ྔམོ་ནས་རང་སདི་རང་
སྐངོ་གི་གལ་གནད་སྐརོ་ངསོ་འཛིན་གནང་
ཡོད་པ་དང་།	 ང་ད་ེརིང་བདོ་མི་ཚོ་དང་ལནྷ་
མཉམ་ཞུགས་བ་རུྒྱར་སྤབོས་པ་ཡོད།	 ཅསེ་
གསུངས།
གསོ་འཆར་ད་ེདང་འབལེ་ནས་ཨ་རིའི་གསོ་
ཚོགས་འགོ་མའི་ཚོགས་གཙོ་ལམྕ་ནན་སི་པ་ི
ལོ་སི་ (Nancy Pelosi)	མཆོག་གིས་སྒརེ་གི་
ཊུ་ཝི་ཊར་ཞསེ་པའི་སིྤ་ཚོགས་འབལེ་མཐུད་
དྲྭ་རྒྱའ་ིསངེ་ད་ལམ་གི་གསོ་འཆར་དརེ་རྒྱབ་
སྐརོ་དང་།	 ཨ་རིའ་ིགསོ་ཚོགས་ནས་བདོ་
པའི་ཆོས་དད་རང་དབང་དང་རིག་གཞུང་
སུང་སྐབོ་ལ་མུ་མཐུད་རྒྱབ་སྐརོ་གནང་རུྒྱ་
ཡིན་པའ་ིསྐརོ་སོགས་གསུངས།	།

སིྤ་ཁྱབ་རྩམོ་སིྒག་པ།								ཡེ་ཤེས་ཀུན་གགས།
གསར་འགདོ་པ།		 སལྐ་བཟང་རྒྱ་མཚོ།
གསར་འགདོ་པ།		 སལྐ་བཟང་བད་ེསིྐད།
འགམེས་སྤལེ་བ།											ནརོ་བུ་དབང་འདསུ།
ཀཾ་པུ་ཊར་འཇུག་མཁན།	 སལྐ་བཟང་བད་ེསིྐད།
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