
དབུས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་བདནུ་རེའ་ིལས་རིམ་གསར་ཤོག

གནས་ཚུལ་སྙངི་བསྡསུ།

དབུ་མའ་ིལམ་ན།ི

རྒྱ་ནག་མི་དམངས་སིྤ་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་རྩ་ཁིམས་

ཀི་སྒམོ་གཞིའི་ནང་ཁིམས་མཐུན་གི་ཐབོ་ཐང་ཡོད་

པའི་བདོ་རིགས་ཡོངས་ལ་མི་རིགས་ས་གནས་རང་

སྐོང་གི་གནས་བབ་ཚད་ལྡན་མིང་དནོ་མཚུངས་པ་

ཞིག་དགསོ།	 	

			བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་བཀའ་ཤག་གིས།	    TIBETAN NEWS

བདོ་རྒྱལ་ལོ་	༢༡༤༧	རབ་གནས་ལགྕས་བི་ལོ།

ལོ་	༤	ཨང༌།	༥༠

བདོ་ཟླ་	༡༡	ཚེས་	༢	རེས་གཟའ་ལགྷ་པ། 16th  December 2020

Vol. 4 Issue 50 Price Rs. 1

Regd. No. HPTIB/2017/74104

སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་ལྷ་ོཨ་ཕ་ིརི་ཀའ་ིཡི་ཤུའ་ིམཆོད་དཔནོ་
སྐ་ུཞབས་ཌ་ེསི་མོན་ཊུ་ཊུ་མཆོག་ལ་འག་ོབ་མིའ་ིཐབོ་ཐང་གི་གཟངེས་རྟགས་ཐབོ་པར་

འཚམས་འད་ིསྩལ་བ།
༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༢༠	ཟླ་	༡༢	ཚེས་	༡༠	
ཉནི་ཏ་ེརྒྱལ་སིྤའ་ིའག་ོབ་མིའ་ིཐབོ་ཐང་གི་ཉནི་
མོར་ཨ་རིའི་ནང་རྟནེ་གཞི་བས་པའི་འག་ོབ་
མིའ་ིཐབོ་ཐང་དང་འབལེ་བའ་ིཤེས་བ་དང་ག་ོ
རྟགོས་ཀི་ལས་གཞི་རྒྱ་ཆེ་སྤལེ་མཁན་	
(Article3.org)	 ཞསེ་པའ་ིཚོགས་པས་ལྷ་ོ
ཨ་ཕ་ིརི་ཀའི་ཡི་ཤུའི་མཆོད་དཔནོ་སྐུ་ཞབས་
ཌ་ེསི་མོན་ཊུ་ཊུ་ (Archbishop Desmond 

Tutu) མཆོག་ལ་འག་ོབ་མིའ་ིཐབོ་ཐང་གི་
གཟངེས་རྟགས་	 (Human Rights Global 

Treasure Award)	 ཕུལ་བར།	 བདོ་མིའ་ི
བླ་ན་མེད་པའི་དབུ་ཁིད་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་
༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་བརྙན་
འཕནི་བརུྒྱད་འཚམས་འད་ིསྩལ་དནོ།	 ཐགོ་
མར་ངོས་ཀིས་ཡི ་ཤུའི ་མཆོད་དཔོན་སྐུ ་
ཞབས་ཌེ་སི་མོན་ཊུ་ཊུ་མཆོག་ལ་འཚམས་
འད་ིགངས་མེད་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	 སྐ་ུཉདི་ན་ིངསོ་

ཀི་གུས་བརིྩ་ལནྡ་པའི་ཡུན་རིང་བླསོ་ཐུབ་ཀི་
ཆོས་གགོས་ཤིག་དང་མཆོད་དཔནོ་རྒན་པ་

ཞིག་ཀང་ཡིན།	 ད་ེདག་ན་ིབཟང་ཕགོས་ཀི་
ང་ོསྤདོ་ཞིག་ཡིན།	 དནོ་དངསོ་སུ་སྐ་ུཉདི་ན་ི
གང་ཟག་ང་ོམཆར་ཅན་ཞིག་ཡིན་པར་བརྟནེ་

ངསོ་གཉསི་སེམས་ཐག་ཉ་ེཔའོ་ིགགོས་པ་ོགུར་
ཡོད།

ད་ེརིང་ས་ེཕི་ཚེས་	 ༡༠	 ཉནི་སྐ་ུཞབས་ཌ་ེསི་
མོན་ཊུ་ཊུ་མཆོག་ལ་འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་གི་
གཟངེས་རྟགས་ཕུལ་བ་དང་།	 གཞན་ཡང་

འད་ིལོར་སྐ་ུཉདི་དགུང་གངས་	 ༩༠	 ལ་
ཕབེས་པར་འཚམས་འད་ིཡོད།	 སྐ་ུཉདི་ཀིས་
སྐུ་ཚེ་ཧིལ་པརོ་འག་ོབ་མི་རིགས་ཡོངས་ལ་
ཕན་པའི་རླབས་ཆེན་གི་མཛད་རསེ་ལ་ངསོ་
ཀིས་ཡི་རང་ཞུ་རུྒྱ་མ་ཟད།	 ཡི་ཤུའ་ིཆོས་
ལུགས་ཐགོ་ལའང་ལས་དནོ་རྒྱ་ཆེ་གནང་བར་
བསགྔས་བརདོ་ཡོད།
སྐུ ་ཉིད ་དགུང་གངས་བརྒྱ་ལྷག ་སྐུ ་འཚོ ་
བཞུགས་ཐགོ་ལྔར་ལྟར་འག་ོབའི་དནོ་ད་ུམུ་
མཐུད་ཕན་བདའེ་ིཞབས་འདགེས་སུྒབ་པའ་ིརེ་
བ་དང་ཡིད་ཆེས་ཡོད།	ད་ཆ་སྐ་ུཉདི་དང་ངསོ་
རང་ལོ་ན་མཐ་ོབར་བརྟནེ་དངསོ་སུ་མཇལ་
འཕད་དཀའ་ནའང་སེམས་ཀི་ཐགོ་ནས་དསུ་
དང་རྣམ་པ་ཀུན་ད་ུཐག་ཉ་ེཔ་ོཡོད།	 	 དརེ་
བརྟནེ་ངསོ་ཀིས་སྐུ་ཉདི་ལ་སྨནོ་འདནུ་ཡོད།	
ཐུགས་ར་ེཆེ།	ཞསེ་བཀའ་སྩལ་འདགུ	།

བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་མཆོག་གིས་ཨ་རིའ་ིགསོ་ཚོགས་འགོ་མའ་ི
ཚོགས་གཙོ་ལམྕ་སྐ་ུནནེ་སི་པ་ིལོ་སི་མཆོག་ལ་མང་གཙོའ་ིགཟངེས་རྟགས་ཐབོ་པར་

འཚམས་འད་ིགནང་བ།
༄༅།	 །ཨ་རིའ་ིགསོ་ཚོགས་འགོ་མའ་ི
ཚོགས་གཙོ་ལམྕ་སྐ་ུནནེ་སི་པ་ིལོ་སི་	 (Nancy	
Pelosi)	 མཆོག་ལ་ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༠	 ལོའ་ིལོ་

འཁོར་དསུ་སནོ་ཐོག་ཨ་རིའི་རྒྱལ་ཡོངས་
མང་གཙོ་བས་ིགནས་ཁང་གིས་མང་གཙོའི་
གཟངེས་རྟགས་ཕུལ་བར་ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༠	 ཟླ་	
༡༢	ཚེས་	༡༡	རེས་གཟའ་པ་སངས་ཉནི་བདོ་

མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་བླ་ོ
བཟང་སེང་ེམཆོག་གིས་དགའ་བསུའི་གསུང་
འཕནི་གནང་བའ་ིནང་འཁདོ་དནོ།		ཨ་རིའ་ི

རྒྱལ་ཡོངས་མང་གཙོ་བས་ིགནས་ཁང་གིས་
ལམྕ་སྐ་ུམཆོག་ལ་མང་གཙོའ་ིགཟངེས་རྟགས་
ཕུལ་བར་ངས་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་དང་
བདོ་མི་ཡོངས་ཀི་ཚབ་ཞུས་ཏ་ེལམྕ་སྐུ་མཆོག་

ལ་སྙངི་ཐག་པ་ནས་དགའ་བསུའི་འཚམས་
འད་ིཞུ་རུྒྱ་ཡིན།
ལམྕ་སྐ་ུནནེ་སི་པ་ིལོ་སི་མཆོག་གིས།	 གལ་
ཏ་ེང་ཚོས་རྒྱ་ནག་གཞུང་དང་ལནྷ་ད་ུཚོང་གི་
འབལེ་ལམ་ཡོད་པའ་ིཆ་ནས་བདོ་ནང་གི་འག་ོ
བ་མིའི་ཐབོ་ཐང་གནས་སངས་སྐརོ་གླངེ་སླངོ་
མ་བས་ཚེ།	 ང་ཚོས་འཛམ་གླངི་རྒྱལ་ཁབ་
གཞན་གི་འག་ོབ་མིའ་ིཐབོ་ཐང་སྐརོ་གླངེ་སླངོ་
བདེ་རུྒྱའ་ིབཟང་སྤདོ་ཀི་ཐབོ་ཐང་མེད།	 ཅསེ་
གསུངས་པ་ད་ེདཔལ་ལྡན་སིད་སྐངོ་མཆོག་
གིས་ལུང་འདནེ་གནང་བ་དང་འབལེ་འཛམ་
གླིང་ནང་སྐུ་ཉིད་ལྟར་འགོ་ཁིད་རྣམ་དཔོད་
དང་སྙངི་སབོས་ཅན་གང་མང་དགསོ་ཀི་ཡོད།
ཕན་རང་སྐུ་ཉིད་མཆོག་དང་མཇལ་འཕད་
བུང་བར་ཧ་ཅང་དགའ་ཚོར་ཆེན་པ་ོཡོད།	སྐ་ུ
ཉདི་མཆོག་གིས་དསུ་རྟག་ཏུ་སྨྲ་བརདོ་རང་
དབང་དང་ཕི་གསལ་ནང་གསལ་སདླ་གསུང་
གི་ཡོད་པ་དང་།	 སྐ་ུཉདི་ཀིས་བདོ་མིའ་ིའག་ོ

བ་མིའ་ིཐབོ་ཐང་དང་དང་བདནེ་ཙམ་མ་ཡིན་
པར་རྒྱལ་སིྤའ་ིའག་ོབ་མིའ་ིཐབོ་ཐང་དང་དང་
བདནེ་ཆེད་ཆོད་སེམས་བརྟན་པའོི་སྒ་ོནས་
ཕག་ལས་གནང་གི་ཡོད།	 སྐ་ུཉདི་མཆོག་
གིས་བདོ་མི་དང་བདོ་དནོ་ལ་གཡོ་བ་མེད་པའ་ི
སྒ་ོནས་རྒྱབ་སྐརོ་ཤུགས་ཆེ་གནང་བ་ནི་བདོ་
མི་ཡོངས་ལ་སྙངི་སབོས་ཆེན་པ་ོབསྐདེ་ཡོད།	
སརླ་ཡང་ངས་སྐ་ུཉདི་མཆོག་ལ་འཚམས་འད་ི
གངས་མེད་ཞུས་པ་དང་སྦྲགས།	 སྐ་ུགཟུགས་
བད་ེཐང་དང་བ་བ་ཐམས་ཅད་ལམ་ལྷངོས་
ཡོང་བའ་ིསྨནོ་འདནུ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།		ཞསེ་འཁདོ་
འདགུ་པ་བཅས།	།

འབརི་བདོ་ཚོགས་ས་འཐུས་སབྐས་	 ༡༠	 པའ་ི
ཚོགས་གཙོ་ཚོགས་གཞོན་ཚབ་གསར་གི་ལས་

འཁུར་དམ་འབུལ་ལེགས་གུབ།

༄༅།	 །དབུས་འསོ་བསྡ་ུལས་ཁང་ནས་འབརི་
བདོ་ཚོགས་ས་གནས་འཐུས་ཚོགས་སབྐས་	 ༡༠	
པའ་ིཚོགས་གཙོ་ནམ་ལངས་ར་ོར་ེལགས་དགངོས་
པ་རགོས་པའ་ིགསར་འདམེས་ཚོགས་གཙོ་ཚོགས་
གཞནོ་གཉསི་ཀི་ལས་འཁུར་དམ་འབུལ་ཡོང་བའ་ི
ཞུ་སྐལུ་འབརོ་དནོ་ལརྟ།	 ཆེས་མཐའོ་ིཁམིས་
ཞིབ་ཁང་གི་ཁིམས་ཞིབ་པ་ཆེ་བ་དྭགས་པ་ོབསོད་
ནམས་ནརོ་བུ་མཆོག་ནས་འབིར་བདོ་ཚོགས་ཀི་
སབྐས་	 ༩	 པའ་ིཚོགས་གཞནོ་ཟུར་པ་ཡེ་ཤེས་རྒྱ་
མཚོ་ལགས་བཙན་བལོ་བདོ་མིའི་བཅའ་ཁིམས་
དནོ་ཚན་	༦༩	ཆ་རྐནེ་འགོ་འཕལ་སེལ་ས་གནས་
ཁམིས་ཞིབ་པར་བསྐ་ོགཞག་བགིས་ཏ།ེ	 ཕི་ལོ་	
༢༠༢༠	ཟླ་	༡༢	ཚེས་	༩	ཉནི་འབརི་བདོ་ཚོགས་
ས་གནས་འཐུས་ཚོགས་སབྐས་	 ༡༠	 པའ་ིཚོགས་
གཙོ་ཚབ་གསར་རྒྱལ་པ་ོདནོ་འགུབ་ལགས་དང་།	
ཚོགས་གཞོན་ཚབ་གསར་ཨ་སྦ་ོམཁནེ་བརྩ་ེཤེས་
རབ་ལགས་གཉིས་ནས་འཕལ་སེལ་ས་གནས་
ཁམིས་ཞིབ་པའི་མདནུ་ད་ུལས་འཁུར་དམ་བཅའ་
འབུལ་བཞསེ་ལེགས་གུབ་བུང་འདགུ་པ་བཅས།	།

མན་སརྤ་ཕན་བདའེི་གླངི་བདོ་མིའི་གཞིས་ཆགས་
ཀི་ས་གནས་འག་ོའཛིན་གསར་རྙངི་དབར་

རིྩས་སྤདོ་རིྩས་ལེན།

༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༠	 ཟླ་	 ༡༢	 ཚེས་	 ༨	
ནས་	 ༡༡	 བར་ཉནི་གངས་བཞིའ་ིརིང་མན་
སརྤ་ཕན་བད་ེགླིང་བདོ་མིའི་གཞིས་ཆགས་ཀི་ས་
གནས་འགོ་འཛིན་མིག་དམར་བཀྲ་ཤིས་ལགས་
དང་།	 ཚབ་གསར་བསན་འཛིན་ཟླ་སྒནོ་ལགས་
རྣམ་གཉིས་དབར་ལས་འགན་རིྩས་ལེན་རིྩས་
སྤདོ་གནང་ཡོད།	 ད་ེཡང་ས་གནས་ཀི་མཉམ་
དུང་བསན་འཛིན་དཔལ་འབོར་ལགས་ཀིས་
སྤདོ་དཔང་གིས་འགན་ཁུར་བཞེས་པའི་ཐགོ་ས་
གནས་འགོ་འཛིན་གསར་རྙིང་དབར་ས་འགོའི་
བདག་དབང་ད་ུཡོད་པའི་རྩ་འཛིན་གིས་གཙོས་
ལས་ཁུངས་ཀི་ཡིག་སདོ་སོགས་རིྩས་ལེན་རིྩས་
སྤདོ་གནང་ཡོད།	 	 སབྐས་དརེ་ས་གནས་འཐུས་
ཚོགས་ཀི་ཚོགས་གཙོ་དང་ཚོགས་མི་རྣམ་པ་དང་།	
ས་གནས་ཀི་གཞུང་དང་གཞུང་འབལེ་མིན་པའི་
ཚོགས་པ་ཁག་གི་སྐུ་ཚབ་བཅས་མཉམ་ཞུགས་

གནང་ཡོད་པ་བཅས།	།

བལ་ཡུལ་ད་ུམགནོ་པ་ོགང་ཉདི་མཆོག་ལ་ན་ོསྦལེ་
ཞི་བདའེ་ིགཟངེས་རྟགས་འབུལ་ལམ་ཞུས་ཏ་ེལོ་ང་ོ	

༣༡	འཁརོ་བའ་ིདསུ་ཆེན་སུང་བརིྩ་ཞུས་པ།
༄།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༠	 ཟླ་	 ༡༢	 ཚེས་	 ༡༠	
ཉནི་བལ་ཡུལ་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅདོ་ཁང་གི་གོ་སིྒག་
འགོ་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་ལ་ན་ོཝལེ་ཞི་བདའེ་ིགཟངེས་རྟགས་འབུལ་
བཞསེ་མཛད་ནས་མི་ལོ་	 ༣༡	 འཁརོ་བའ་ིདསུ་
ཆེན་འཕགས་པ་ཤིང་ཀུན་བག་དཀར་དགོན་ད་ུ
གནས་ཡུལ་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་ལམ་སནོ་དང་མ་བརྒལ་
བའི་ཐགོ་ནད་ཡམས་ཀི་ཛ་དག་གནས་སངས་ལ་
དམིགས་ཏ་ེམང་ཚོགས་འད་ུའཛོམས་མེད་པར་
དསུ་ཆེན་སུང་བརིྩ་ཞུས་ཡོད།	ད་ེཡང་བདོ་བལ་
གཉིས་ཀི་རྒྱལ་གླུ ་དང་ན་ོཝེལ་བསདོ་དབངས་
འབུལ་ནས་རྟནེ་འབལེ་གསོལ་ཇ་དང་འབས་
བསིལ་འདགེས་འབུལ་ཞུས་རསེ་དཔལ་ལནྡ་བཀའ་
ཤག་དང་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་
གསུང་འཕནི་སྒགོས་སྦྱང་ཞུ་དགསོ་ཀང་ད་ེལརྟ་ཞུ་
མི་ཆོག་པའ་ིབཀག་སྡམོ་བུང་སབས།	 དནོ་གཅདོ་
ཀིས་དསུ་ཆེན་དང་འབལེ་བའི་གསུང་བཤད་སྙངི་
བསྡསུ་ཤིག་གནང་རསེ་ཀིྭ་བསོྭའ་ིལ་ྷརྒྱལ་འཐནེ་ཏ་ེ
མཛད་སྒ་ོམཇུག་སིྒལ།	།
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དགའ་ལནྡ་བང་རྩ་ེག་ྭཚང་གི་ཏ་ེཧརོ་དག་ེབཤེས་བསན་པ་དར་རྒྱས་ལགས་ཐུགས་དམ་ལ་བཞུགས་ནས་ཉནི་གངས་	
༡༩	ཕིན་ཡང་ད་དངུ་མུ་མཐུད་ཐུགས་དམ་ལ་བཞུགས་བཞིན་པ།

༄༅།	 	 །རྒྱ་གར་ལྷ་ོཕགོས་མོན་གྷ་ོའདདོ་
རུྒ་གླིང་ད་ུརྟནེ་གཞི་བས་པའི་དགའ་ལྡན་

བང་རྩ་ེགྭ་ཚང་གི་ཏ་ེཧརོ་དག་ེབཤེས་བསན་
པ་དར་རྒྱས་ལགས་ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༠	 ཟླ་	 ༡༡	
ཚེས་	 ༢༢	 ཉནི་དགངོས་པ་རགོས་ནས་ད་
ལྟའི་ཆར་སྙངི་ཁ་མི་བཤིག་པའི་ཁམས་སུ་

བད་ེཆེན་གི་སངོ་པའི་ངང་ལས་ཐུགས་དམ་
ལ་བཞུགས་ནས་ཉནི་གངས་བཅུ་དགུ་ཕིན་

ཟིན་པ་དང་ད་དུང་
ཐུགས་དམ་བཞུགས་
མུས་ཡིན་འདགུ
དགེ་བཤེས་བསན་པ་
དར་རྒྱས་ལགས་ནི་
ཕི་ལོ་	 ༡༩༣༤	 ཟླ་བ	
༤	 ཚེས་	 ༡༣	 ཉནི་
བདོ་མད་ོཁམས་རྟའུ་

ཡུལ་ད་ུཡབ་བླ་ོབཟང་འབུམ་རམས་དང་།	
ཡུམ་བླ་ོབཟང་ལྷ་མོ་གཉིས་ཀི་སས་སུ་སྐུ ་
འཁུངས་པ་དང་།	 ཆུང་དསུ་སུ་རྟའུ་ཉ་ིམཚོ་
དགོན་ད་ུཆོས་སྒརོ་ཐོག་མར་ཞུགས་ཤིང་

དགུང་གངས་ཉ་ིཤུ་སོན་པ་ན་གདན་ས་ཆེན་
པ་ོདགའ་ལྡན་དགོན་ད་ུཕབེས་ཏ་ེབང་རྩེ་གྭ་
ཚང་ད་ུའཛུལ་ཞུགས་གནང་།	ཕི་ལོ་	༡༩༥༩	
ལོར་བདོ་ས་ཡོངས་རགོས་རྒྱ་ནག་དག་པའོི་
དམར་གཞུང་གིས་བཙན་རྒོལ་བས་པའི་
རྐནེ་གིས་རྒྱ་གར་ད་ུབསོ་བལོ་ཕབེས་དགསོ་
བུང་བ་དང་།	 རྒྱ་གར་འབརོ་རསེ་སགྦ་ས་
ཆོས་སརྒ་བཞུགས་ནས་སླབོ་གཉརེ་རུྒྱན་སྐངོ་
གནང་ཞིང་།	 ད་ེནས་རྒྱ་གར་ལྷ་ོཕགོས་སུ་
ཕབེས་ནས་དཀའ་སྤདོ་ཚད་མེད་ཀི་སྒ་ོནས་
ཤིང་ནགས་གཏུབ་བགེ་སོགས་ཀི་ངལ་བ་ལ་
བསནེ་ནས་གདན་ས་གསར་འཛུགས་མཛད་
པ་སོགས་སངས་རྒྱས་ཀི་བསན་པ་ལ་རླབས་
ཆེན་གི་ཞབས་འདགེས་བསུྒབས་ཡོད།	 དམ་

པ་ཁངོ་གིས་རུྒྱན་ད་ུགཞན་ལ་སྒ་ོསྐརུ་ཀི་ཚིག་
ངན་མི་སྨྲ་བ་སྨྲསོ་ཅི་དགསོ།	 གཞན་དང་
ལནྷ་ད་ུདནོ་མེད་འགགོས་འདསི་གཏན་ནས་
མི་བ་བ་ཉིན་གང་པ་ོཞལ་འདནོ་དང་སྒམོ་
སུྒབ་ཉམས་ལེན་ཁ་ོནས་དསུ་ཚོོད་འདའ་བར་
བདེ་ཅིང་།	 ད་ེཡང་ཉནི་རེ་དང་ཟླ་རེ་ཙམ་
མ་ཡིན་པར་རུྒྱན་བསིངས་ནས་ལོ་ང་ོབཅུ་
ཕག་མང་པརོ་ཉིན་མ་གཅིག་ལྟ་བུ་གནང་
བས་ན།	 རུྒྱས་ཡོད་རྣམས་ཀིས་དམ་པ་ཁངོ་
ལ་གུས་བརིྩ་དང་ཡིད་སྨནོ་ཧ་ཅང་ཆེན་པ་ོ
བས་ཤིང་།	གཉུག་མ་གནས་པ་ཕལ་མོ་ཆེར་
གིས་དམ་པ་ཁོང་ནི་དངེ་གི་དསུ་སུ་སུྒབ་པ་
འཛིན་པའི་དཔ་ེམཚོན་སིད་ན་དཀོན་པ་ལྟ་
བུ་ཞིག་ཏུ་ངསོ་འཛིན་བདེ་ཀིི་ཡོད།	 དམ་

པ་ཁོང་གི་ཉམས་བཞེས་གཙོ་བ་ོནི་སྔགས་
ཕགོས་ཀི་ཐད་ནས་སྐབས་ར་ེཁི་བང་རིན་
པ་ོཆེ་དང་ཟངོ་རིན་པ་ོཆེ་སྐུ ་གོང་མའི་སྐུ ་
མདནུ་ནས་དཔལ་ར་ོར་ེའཇིགས་བདེ་ཀི་མངོ་
ཁིད་ཞུས་པ་ནས་བཟུང་ཞལ་འདནོ་རུྒྱན་མི་
ཆད་པ་གནང་བ་མ་ཟད།	 དའེ་ིསྐདེ་རགོས་
ཀི་རིམས་པ་རྣམས་མངོ་ཐགོ་ལ་སྦྱར་ནས་
སྒམོ་སུྒབ་གནང་བ་དང་།	 རྣལ་འབརོ་མའ་ི
ཉམས་ལེན་ཀང་རུྒྱན་འབམས་སུ་གནང་
ཞིང་།	 མད་ོཕགོས་ནས་གཙོ་བ་ོདབུ་མའ་ིལ་ྟ
སྒམོ་དང་།	 ལགྷ་པར་སྤདོ་འཇུག་ཆེན་པ་ོལ་
ཐུགས་འདསི་ཤིན་ཏུ་ཆེན་པ་ོགནང་གི་ཡོད་
འདགུ་པ་བཅས་ཀི་ལོ་རུྒྱས་སྙངི་བསྡསུ་སུ།།

རྒྱལ་སིྤའ་ིའག་ོབ་མིའ་ིཐབོ་ཐང་ཉནི་རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་མདནུ་ད་ུབདོ་དནོ་ལས་འགུལ་སྤལེ་བ།
༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༢༠	ཟླ་	༡༢	ཚེས་	༡༠	
ཉིན་སུད་སི་དང་ལེག་ཊིན་སི་ཊེན་གནས་
སྡདོ་བདོ་མི་མང་ཚོགས་ཀིས་རྒྱལ་ཚོགས་
ཀི་མདནུ་ད་ུཚང་འཛོམས་ཀིས་བདོ་ཀི་རྒྱལ་
དར་འཕར་བ་དང་།	 རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་
བདོ་ནང་གཞི་རྩའི་འག་ོབ་མིའི་ཐོབ་ཐང་
རིྩས་མེད་རགོ་རོལ་གཏངོ་བཞིན་ཡོད་པར་
བརྟནེ་ད་ཆ་བདོ་ནང་གི་གནས་སངས་ཇ་ེསྡགུ་
ཏུ་ཕིན་ཡོད་སྐརོ་སོགས་གསལ་འདནོ་ཆེད་
ཞི་བའི་ང་ོརྒོལ་གི་སྐད་འབདོ་རྒྱ་ཆེ་གནང་
བའི་ཐོག་རྒྱལ་སིྤའི་འག་ོབ་མིའི་ཐོབ་ཐང་
ཉནི་མོ་ཐངེས་	༧༢	ད་ེསུང་བརིྩ་ཞུས་ཡོད།
སྐབས་དརེ་ཞི་བའི་ངོ་རྒོལ་བ་རྣམས་ཀིས་
བ ོད་ཀི ་ཆབ་སིད་བཙོན་པ་རྣམས་གང་
མགགོས་གླདོ་བཀྲལོ་གཏངོ་དགོས་པ་དང་།	
བདོ་མིའི་དཀའ་སྡུག་གསལ་འདནོ་སླད་རྒྱ་
ནག་གཞུང་ནས་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་

མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་སྐུ་ཚབ་དང་ལྷན་
ད་ུགསོ་མོལ་གནང་དགོས་སྐརོ་གི་རེ་འདནུ་
ཤུགས་ཆེ་གནང་ཡོད།	 སབྐས་དརེ་སུད་
སིའ་ིསྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་འཆི་མེད་རིག་འཛིན་
ལགས་ཀིས་གསུང་དནོ།	 ད་ེས་ྔརྒྱལ་ཚོགས་
ནས་གཞི་རྩའི་འག་ོབ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ཐད་
ཡོངས་ཁབ་གསལ་བསྒགས་གནང་བའ་ིནང་
འཁདོ་པའི་ཁིམས་དང་སིྒག་གཞི་ཁག་ལ་རྒྱ་
ནག་གཞུང་གིས་བརིྩ་མེད་བཏང་ས་ེརྒྱ་ནག་
གཞུང་གིས་བཙན་དབང་གིས་བདོ་ས་བཙན་
བཟུང་བས་པ་ནས་བཟུང་ད་བར་རྒྱ་ནག་
གཞུང་གིས་བདོ་ནང་དག་གནནོ་ཅན་གི་སདི་
བུས་ལག་བསར་གཏངོ་བཞིན་ཡོད།	 ཅསེ་
དང་།
གཞན་ཡང་ཁོང་གིས་བ ོད་མིའི ་ སེམས་
ཤུགས་ནམ་ཡང་མ་ཞུམ་པའི་ཐགོ་ནས་བདོ་
དནོ་ལས་འགུལ་སྤལེ་དགསོ་པ་དང་།	 བདནེ་

པ་དང་དང་བདནེ་ན་ིདསུ་དང་རྣམ་པ་ཀུན་ད་ུ
ང་ཚོའ་ིརྒྱབ་ཏུ་ཡོད་སྐརོ་སོགས་གསུངས།
དེ་རེས་སུད་སུའི ་གོས་ཚོགས་འཐུས་མི་
ཟུར་པ་དང་སུད་བདོ་མཛའ་འབལེ་ཚོགས་
པའ་ིསྐ་ུཚབ་རེ་ན་ེལོན་གྷཊེ་	 (René Lon-

get)	 ལགས་ཀིས་བདོ་དནོ་ཐད་རྒྱབ་སྐརོ་
མུ་མཐུད་གནང་རུྒྱ་ཡིན་སྐརོ་དང་།	 ད་ཆ་
རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་གི་ནང་
གསང་མུལ་བ་སོགས་ཀི་བ་སྤདོ་ངན་པ་སྤལེ་
བཞིན་པར་སེམས་འཚབ་ཀིས་སུད་སིའི་
གཞུང་ནས་དའེི་ཐགོ་ལ་ད་ོསང་བདེ་དགོས་
པ།	 ཡིག་ཆ་མེད་པའ་ིསྐབས་བཅལོ་བདོ་
མི་རྣམས་ལ་སུད་སི་གཞུང་གིས་བདག་པ་ོ
བརྒྱབ་དགསོ་སྐརོ་གསུངས།
ལས་འགུལ་ཐོག་ཡོ་རོབ་བདོ་མི་མང་སིྤ་
འཐུས་ཟམ་མད་ོབམས་པ་ཚེ་རིང་ལགས་
དང་བཀྲས་མཐངོ་དབང་པ་ོལགས།	 སུད་

སི་དང་ལིག་ཊིན་སི་ཊེན་བདོ་རིགས་མི་མང་
གི་ཚོགས་གཙོ་ནརོ་བུ་ལགས།	 ཡོ་རོབ་བདོ་
མི་ན་གཞནོ་ཚོགས་པའ་ིཚོགས་གཙོ།	 སུད་

སི་ས་གནས་བུད་མེད་ཚོགས་གཞོན་སོགས་
ཀིས་གསུང་བཤད་གནང་ཡོད།
མཐར་སུད་སི་དང་ལེག་ཊིན་སི་ཊེན་བདོ་
རིགས་མི་མང་གིས་མཉམ་འབལེ་རྒྱལ་

ཚོགས་ཀི་ཆེས་མཐའོི་འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་
ལྷན་ཁང་གི་ཚོགས་གཙོ་ལྕམ་སྐུ་མི་ཤེ་ལེ་བྷ་
ཤེ་ལེ་ཊི་ (Michelle Bachelet)	མཆོག་གི་

མཚན་ཐགོ་ཞུ་ཡིག་ཅིག་ཕུལ་ཡོད་པའི་ནང་
བདོ་དནོ་ཐད་ཁ་ཁུ་སིམ་པ་ོམི་གནས་པར་
གཞིས་བཞུགས་བདོ་མིའི་འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་
ཐང་སུང་སྐབོ་ཐགོ་གླངེ་སླངོ་ཤུགས་ཆེ་གནང་

རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་འག་ོབ་མིའ་ིཐབོ་ཐང་རགོ་རོལ་བཏང་བར་ང་ོརྒལོ།
༄༅།	།ཕི་ལོ་	༡༩༤༧	ལོར་མཉམ་འབལེ་
རྒྱལ་ཚོགས་ནས་འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་གི་

ཡོངས་ཁབ་གསལ་བསྒགས་གནང་བ་ནས་
བཟུང་ཕི་ཟླ་	 ༡༢	 ཚེས་	 ༡༠	 ཉནི་རྒྱལ་
སིྤའི་འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་ཉནི་མོར་གཏན་
འབབེས་གནང་བ་བཞིན་ལོ་ལརྟ་འཛམ་གླངི་

ས་ཕགོས་གང་སར་སུང་བརིྩ་ཞུ་བཞིན་ཡོད།
འད་ིལོའ་ིའག་ོབ་མིའ་ིཐབོ་ཐང་ཉནི་མོའ་ིཐགོ་

འཛམ་གླིང་ས་
ཕོགས ་མང ་
པོའི ་ ནང ་རྒྱ ་
ན ག ་ ག ཞུ ང ་
གིས ་འགོ་བ ་
མིའི་ཐབོ་ཐང་
ལ་ རིྩས ་ མེད ་
ར ོ ག ་ རོ ལ ་
བཏང་བར་ངོ་
རྒལོ་ཤུགས་ཆེ་

གནང་ཡོད།
ད་ེཡང་ཨོ་སི་ཊི་རི་ཡ་གནས་སྡདོ་བདོ་མི་
རྣམས་ཀིས་གང་ངར་ཆེ་བའ་ིནམ་དསུ་དང་།	
ཝུ ་ཧན་ནས་ཁབ་གདལ་བུང་བའི ་ཏ ོག་

དབིབས་གཉན་རིམས་ཀི་ཉནེ་ཚབས་ལ་
མ་ལྟསོ་པར།	 རྒྱ་ནག་གི་གཞུང་ཚབ་ཁང་
གི་མདུན་དུ་རྔམ་སནོ་ཁོམ་སྐརོ ་ཞིག་གོ་
སིྒག་གནང་ཡོད།	 ང་ོརྒལོ་གི་ལས་འགུལ་
སབྐས་མཉམ་ཞུགས་པ་རྣམས་ཀིས་བདོ་ཀི་
རྒྱལ་དར་དང་འཕདེ་དར་སོགས་འཆར་ཏ་ེ
རྒྱ་ནག་གི་གཅིག་སྡུད་རིང་ལུགས་ཀི་སིད་
དབང་ལ་ང་ོརྒལོ་དང་།	 རྒྱ་གཞུང་གིས་རྒྱལ་
སིྤའི་འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་གི་འསོ་འགན་ལ་
བརིྩ་འཇགོ་བདེ་དགསོ་པ་མ་ཟད།	ལགྷ་པར་
རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་ཀི་ཆབ་སིད་བཙོན་
པ་རྣམས་འཕལ་མར་བཙོན་འགལོ་གཏངོ་
དགསོ་པའ་ིསདྐ་འབདོ་གནང་ཡོད།	 སབྐས་
དརེ་ཡུ་གུར་བ་རྣམས་ནས་ཀང་ལས་འགུལ་
ནང་མཉམ་ཞུགས་གནང་ཡོད།
ཕོགས་མཚུངས་འཇིག་ཉནེ་ཡོད་པའི་མི་

རིགས་སུང་སྐོབ་ལྷན ་ཚོགས་ནས་སུད་
སི་རྒྱལ་ས་བྷན་ནང་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་ངོ་
རྒོལ་ཆེད་གཞི ་རྒྱ་ཆེ ་བའི ་ངོ་རྒོལ་ལས་
འགུལ་ཞིག་གོ་སིྒག་གནང་ཡོད་པ་དང་།	
ལས་འགུལ་ཐགོ་བདོ་མི་དང་།	 ཡུ་གུར་
བ།	 ཧངོ་ཀངོ་བཅས་ཚོགས་པ་འད་མིན་གི་
འཐུས་མི་མཉམ་ཞུགས་གནང་ཡོད།	ད་ེཡང་
སུད་སི་གསོ་ཚོགས་མཐུས་མི་ལམྕ་སྐུ་ལི་ས་
མ་ཛོན་	 (Lisa Mazzone)	 ལགས་ཀིས་
རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་རྒྱལ་སིྤའི་འག་ོབ་མིའི་
ཐོབ་ཐང་གི་འསོ་འགན་ལ་རིྩས་མེད་རགོ་
རོལ་བཏང་བའི་བ་སྤདོ་ལ་མུ་མཐུད་ད་ོསང་
གནང་རུྒྱ་ཡིན་པ་སོགས་གསུངས།
དེ་བཞིན་འཇར་མ་ནི་ནང་གཞོན་ན ུ་ གུ ་
ཡངས་རིང་ལུགས་ཀིས་བརྷ་ལེན་གི་གཙུག་
ལག་སླབོ་ག་ྭཆེན་མོ་ (Free University) 

ཞེས་པའི་མདནུ་ད་ུང་ོརྒལོ་ལས་འགུལ་ཞིག་
ག་ོསིྒག་གནང་ས།ེ	 རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཁུང་
ཙི་བས་ིགནས་ཁང་བརུྒྱད་ཤེས་ཡོན་གི་རང་
དབང་ལ་ཤུགས་རྐེན་བཟ་ོཡི་ཡོད་པར་ངོ་
རྒལོ་གནང་ཡོད།	 སབྐས་དརེ་འཇར་མ་
ནི་གསོ་ཚོགས་མཐུས་མི་ཅེ་ཌེ་ཇན་སན་	
(Gyde Jensen)	ལགས་དང་། (Jens Bran-

denburg)	 ལགས་རྣམ་གཉསི་ཀིས་རྒྱ་ནག་
གཞུང་གི་རྒྱ་སྐདེ་རིང་ལུགས་ཀི་ལས་འཆར་
དང་།	 རྒྱ་གཞུང་གིས་ཤེས་ཡོན་གི་བས་ི
གནས་ཁག་ནང་སིམ་འཛུལ་བས་པར་ཉསེ་
འཛུགས་ཤུགས་དག་གནང་ཡོད།		ད་ེབཞིན་
འཇར་མ་ན་ིནང་རྟནེ་གཞི་བས་པའི་རྒྱ་ནག་
གཞུང་ཚབ་ཁང་མདནུ་ད་ུང་ོརྒོལ་གི་ལས་
འགུལ་གཞན་ཞིག་ཀང་སྤལེ་ཡོད།	།
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སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་ལ་འཛམ་གླངི་ནང་ཆེས་སནྙ་གགས་ཅན་གི་ན་ོསྦལེ་ཞི་བདའེ་ིགཟངེས་
རྟགས་འབུལ་བཞསེ་མཛད་ནས་མི་ལོ་	༣༡	འཁརོ་བའ་ིདསུ་ཆེན་གི་མཛད་སྒ་ོགཟབ་རྒྱས་ངང་ཚོགས་པ།

༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༠	 ཟླ་	 ༡༢	 ཚེས་	
༡༠	 ཉནི་བདོ་ཀི་བ་ླན་མེད་པའ་ིདབུ་ཁདི་སིྤ་
ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་༸རྒྱལ་དབང་

སྐུ་ཕངེ་བཅུ་བཞི་པ་ཆེན་པ་ོམཆོག་ལ་འཛམ་

གླངི་ནང་ཆེས་སནྙ་གགས་ཅན་གི་ན་ོསྦལེ་ཞི་
བདའེི་གཟངེས་རྟགས་འབུལ་བཞེས་མཛད་
ནས་མི་ང་ོ	 ༣༡	 འཁརོ་བའ་ིདསུ་ཆེན་གི་

མཛད་སྒ་ོབཞུགས་སརྒ་ར་ས་གངས་སིྐད་སདི་

སྐངོ་ཚོགས་ཁང་ནང་སུང་བརིྩ་གཟབ་རྒྱས་
ཞུས་ཡོད།
དེ་ཡང་གོང་ཚེས་ཉིན་གི ་སྔ ་ད ་ོཆུ ་ ཚོད་	
༡༠།༣༠	 ཐགོ་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་
མང་གཙོའི་ཀ་བ་གསུམ་གི་མཛད་གཙོ་རྣམ་
པས་དབུས་ལྷན་ཁང་ཁག་གི་དུང་ཆེ་ཆུང་
རྣམ་པ་བཅས་ལནྷ་འཛོམས་ཀིས་ཐགོ་མར་
ཚང་མ་སྐུ་བཞེངས་ཐགོ་བདོ་རྒྱལ་ཁབ་ཆེན་
པའོི་རྒྱལ་དར་བརྙན་དཔར་ཐགོ་སྤན་འབུལ་
ཞུས་པ་དང་འབལེ་བདོ་རྒྱལ་ཁབ་ཆེན་པའོི་
རྒྱལ་གླུ་བཏང་།
ད་ེནས་བདོ་ཀི་ཟླསོ་གར་ཚོགས་པས་ན་ོསྦལེ་
ཞི་བདའེི་གཟངེས་རྟགས་ཀི་བསདོ་དབངས་
མཉམ་གཞས་ཕུལ་གུབ་མཚམས་བདོ་མིའི་

སིྒག་འཛུགས་འཕདོ་བསནེ་ལས་ཁུངས་
ནས་བདོ་མིའི་སིྤ་ཚོགས་ནང་འཕདོ་བསནེ་
དང་འབལེ་བའི་སི་ཞུ་གནང་མཁན་ཞབས་
ལོ་	 ༢༥	 ལོན་པའ་ིལས་བདེ་དུག་ལ་བདོ་
མི་མང་སིྤ་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་པདྨ་འབུང་
གནས་མཆོག་གིས་གཟངེས་བསདོ་ལེགས་
སྐསེ་གནང་།
ད་ེརེས་དཔལ་ལྡན་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་
ཚོགས་གཙོ་པདྨ་འབུང་གནས་མཆོག་གིས་
བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ལནྷ་ཚོགས་ཀི་གསུང་
བཤད་གནང་རསེ་དཔལ་ལནྡ་ཁམིས་ཞིབ་པ་
ཆེ་བ་དྭགས་པ་ོབསོད་ནམས་ནརོ་བུ་མཆོག་
གིས་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཆོས་རིག་ལས་
ཁུངས་ནས་ཕགོས་བསྡབེས་ཞུས་པ་དཔ་ེདབེ་

ཁག་	༥		དབུ་འབདེ་གནང་གུབ་མཚམས་
ཧིན་བདོ་མཛའ་འབལེ་ཚོགས་པའི་ཚོགས་
གཙོ་སྐུ་ཞབས་ཨ་ཇིཏ་ཀུ་མཱར་ནཧེ་རི་ཡ་	
(Ajit Kumar Nehria)	ལགས་ཀིས་གསུང་
བཤད་གནང་།	
ད་ེནས་སིད་ཚབ་ཆོས་རིག་བཀའ་བླནོ་གཡུ་
ཐགོ་ཀརྨ་དགེ་ལེགས་མཆོག་གིས་བདོ་མིའི་
སིྒག་འཛུགས་ཀི་ཕི་དལི་ལས་ཁུངས་ནས་
༸རྒྱལ་བའི་བཀའ་དནི་རེས་དན་གི་ལས་
རིམ་ཁོངས་དཔེ་ད ེབ་གཉིས་དབུ་འབེད་
གནང་ས་ེབཀའ་ཤག་གི་གསུང་བཤད་སྒངོས་
སྦྱང་གནང་ཡོད་པ་བཅས།	།

བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་མཆོག་གིས་འཚམས་འད་ིཞུས་གནང་བ།
༄༅།	 །རྒྱལ་སིྤའ་ིབདོ་དནོ་ལས་འགུལ་
ཁང་གི་ཚོགས་གཙོ་སྐ་ུཞབས་མེ་ཐིའུ་མེ་ཁ་ཅི་	
(Matteo Mecacci)	མཆོག་པ་ོལན་ཊི་རྒྱལ་
ས་ཝར་སའ་ོ (Warsaw)	ནང་རྟནེ་གཞི་བས་
པའི་རྒྱལ་སིྤའི་མང་གཙོའི་བས་ིགནས་དང་
འག་ོབ་མིའ་ིཐབོ་ཐང་ལས་ཁུངས་ 
(Office for Democratic Institutions and 

Human Rights)	 ཀི་འགན་འཛིན་ད་ུབསྐ་ོ
གཞག་གནང་བར་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་
ཀི་དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་
གིས་འཚམས་འདིའི ་གསུང་འཕིན་ཞིག་
གནང་བའ་ིནང་འཁདོ་དནོ།	 སྐ་ུཞབས་མེ་
ཐིའུ་མེ་ཁ་ཅི་མཆོག་རྒྱལ་སིྤའི་མང་གཙོའི་
བས་ིགནས་དང་འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་ལས་

ཁུངས་ཀི་འགན་འཛིན་ད་ུབསྐ་ོགཞག་གནང་
བར་བདོ་མི་ཡོངས་དང་ང་རང་སྒརེ་གི་ངསོ་
ནས་དགའ་ཚོར་ཆེན་པའོི་སྒ་ོནས་འཚམས་
འད་ིཞུ་རུྒྱ་ཡིན།
སྐ་ུཉདི་རྒྱལ་སིྤའ་ིམང་གཙོའ་ིབས་ིགནས་དང་
འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་ལས་ཁུངས་ཀི་འགན་
འཛིན་ད་ུབསྐ་ོགཞག་གནང་བ་ན།ི	 སྐ་ུཉདི་
ཀིས་མི་ཚེའི་བ་གཞག་ཧིལ་པ་ོནང་ལས་
འགན་འད་མིན་བཞསེ་ཏ་ེརྒྱལ་སིྤའ་ིསངེ་འག་ོ
བ་མིའི་ཐབོ་ཐང་དང་མང་གཙོ་གོང་འཕལེ་
སླད་ཞབས་འདགེས་རླབས་ཆེན་ཞུས་པར་
བདནེ་དཔང་གནང་བ་མཚོན་གི་ཡོད།
སྐུ་ཉདི་རྒྱལ་སིྤའི་བདོ་དནོ་ལས་འགུལ་ཁང་
གི་ཚོགས་གཙོ་ཡིན་པའི་ཆ་ནས་འཛམ་གླངི་

རྒྱལ་ཁབ་ཁག་གི་གཞུང་དང་།	 རྒྱལ་སིྤའ་ི
ཚོགས་སྡ་ེཁག་ལ་བདོ་ནང་གི་འག་ོབ་མིའི་

ཐོབ་ཐང་ཛ་དག་གི་གནས་སངས་སྐརོ་ཞུ་
གཏུག་གནང་བར་ང་ཚོས་སྐུ་ཉདི་ལ་བཀའ་

དནི་ཤིན་ཏུ་ཆེ་ཞསེ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	
སྐུ་ཉདི་ཀིས་རྒྱལ་སིྤའི་སྡངིས་ཆའི་སངེ་བདོ་

མིའི་སྐ་ུཚབ་གནང་ས་ེབདོ་མིའི་མངནོ་འདདོ་
བསུྒབ་ཆེད་ཕག་ལས་གནང་བར་ཐུགས་ར་ེ

ཆེ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	
སྐུ ་ཉིད་ཀི་དབུ་ཁིད་འོག་རྒྱལ་སིྤའི ་མང་
གཙོའ་ིབས་ིགནས་དང་འག་ོབ་མིའ་ིཐབོ་ཐང་
ལས་ཁུངས་ཀི་ངསོ་ནས་མུ་མཐུད་འག་ོབ་
མིའ་ིཐབོ་ཐང་དང་།	 ཞི་བད།ེ	 གསོ་མོལ་
བཅས་གོང་མཐོར་གཏངོ་བའི་ང་རང་ལ་
གདངེ་ཚོད་ཡོད།
སརླ་ཡང་སྐུ་ཉདི་ལ་འཚམས་འད་ིཞུ་བ་དང་
སྦྲགས་འབུང་འགུར་གི་བ་གཞག་ཐམས་
ཅད་ལམ་ལྷངོས་ཡོང་བའི་སྨནོ་འདནུ་ཞུ་རུྒྱ་
ཡིན།	ཞསེ་འཁདོ།།	

༸རྒྱལ་བའ་ིབཀའ་དནི་རསེ་དན་གི་ལས་རིམ་ཐགོ་སྦལེ་ཇམ་སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་ཀིས་གསུང་བཤད་གནང་བ།
༄༅།	 །འཛམ་གླངི་གི་ས་ཕགོས་གང་
སར་གནས་པའི་བདོ་མི་རྣམས་ཀིས་ཕི་ལོ་	
༢༠༢༠	 འད་ིབཞིན་༸རྒྱལ་བའ་ིབཀའ་དནི་

རསེ་དན་གི་ལོར་སུང་བརིྩ་ཞུ་བཞིན་ཡོད་
པ་ལརྟ།	 སྦལེ་ཇམ་གངོ་ཁརེ་ནང་རྟནེ་གཞི་
བས་པའི་བཤད་སུྒབ་བསན་རྒྱས་གླིང་གིས་
ཀང་ཕི་ལོ་	༢༠༢༠	ཟླ་	༡༢	ཚེས་	༩	ཉནི་
༸རྒྱལ་བའི་བཀའ་དནི་རེས་དན་གི་ལས་
རིམ་ཞིག་ད་རྒྱ་བརུྒྱད་ག་ོསིྒག་ཞུས་ཡོད།
ད་ེཡང་༸རྒྱལ་བའི་བཀའ་དནི་རསེ་དན་གི་

ལས་རིམ་ད་ེབཞིན་བཤད་སུྒབ་བསན་རྒྱས་
གླངི་གི་གྭ་ཚེ་བརྟན་ཕུན་ཚོགས་ལགས་ཀིས་
གཙོ་སྐངོ་འགོ་སྐུ་བཅར་རྣམ་རྒྱལ་གྭ་ཚང་

ཕན ་བདེ་
ལེ ག ས ་
བ ཤ ད ་
གླི ང ་ གི ་
མཁན་པ ོ་
ཁོམ་ཐོག་
རི ན ་ པ ོ ་
ཆེ་མཆོག་
ད ང ་ །	

སྦལེ་ཇམ་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་བཀྲ་ཤིས་ཕུན་
ཚོགས།	 དག་ེབཤེས་མེ་ཏགོ་རིན་པ་ོཆེ་
ལགས།	 དག་ེབཤེས་བམས་པ་རབ་བརྟན་
ལགས།	 དག་ེབཤེས་ཟླ་བ་བཟང་པ་ོལགས་
བཅས་མཉམ་ཞུགས་གནང་ཡོད།
སྦལེ ་ཇམ་སྐུ ་ཚབ་ད ོན་གཅོད་བཀྲ་ཤིས་
ཕུན་ཚོགས་ལགས་ཀིས་ལས་རིམ་ང་ོསྤདོ་

གནང་སབྐས་གསུང་དནོ།	 སིྤ་ནརོ་༸གངོ་
ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་ལ་ན་ོསྦལེ་
ཞི་བདའེི་གཟངེས་རྟགས་མ་ཕུལ་གོང་བདོ་
ནང་རྐེན་ངན་བུང་རསེ་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་
༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་དང་བདོ་མི་
རྣམས་ཀིས་སྡུག་བསྔལ་ཚད་མེད་མངས་
དགསོ་བུང་བའ་ིསྐརོ་དང་།	 སིྤ་ནརོ་༸གངོ་
ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་ཡང་
དག་པའི་དབུ་ཁིད་འགོ་རྒྱ་གར་ནང་བདོ་
མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཚགས་ཚུད་ངང་གསར་
འཛུགས་གནང་ཐུབ་པ་བུང་བའི་སྐརོ་གསུང་
བ་མ་ཟད།	 བདོ་མི་ཚོས་ང་ཚོའ་ིའདས་ཟནི་
པའི་རང་དབང་བསྐར་གསོའི་འཐབ་རྩོད་
ཀི་ཆ་ཤས་ད་ེདག་ངསེ་པར་ད་ུཡིད་ལ་དན་
དགསོ།	ཞསེ་དང་།		
རྒྱ་ནག་གིས་བདོ་ས་ཡོངས་རོགས་དབང་
སུྒར་བས་རསེ་བདོ་མི་ཚོས་སྡགུ་སྦྱངོ་མནར་
སྤདོ་མངས་པ་དང་།	 ད་ེབཞིན་རྒྱ་ནག་
དམར་ཤོག་གཞུང་གི་དབང་སུྒར་འགོ་བདོ་

མི་ཚོས་མུ་གེ་དང་བཀྲསེ་ལྟགོས་ཀི་སྡུག་
བསལྔ་མངས་དགསོ་བུང་བ་མ་ཟད།	 མི་
སྤོད་ལས་འདས་པའི་མི་ཚེ་བསྐལ་དགོས་
བུང་ཡོད།	ཅསེ་གསུངས།
གཞན་ཡང་སྐུ ་ཚབ་དནོ་གཅོད་བཀྲ་ཤིས་
ཕུན་ཚོགས་ལགས་ཀིས།	 ཡི་ཐང་དང་རེ་
ཐག་ཆད་པའི་ཁརོ་ཡུག་ཅིག་གི་འགོ་ན་ོསྦལེ་
ཞི་བད་ེགཟངེས་རྟགས་ཚོགས་ཆུང་གིས་ན་ོ
སྦལེ་ཞི་བདའེ་ིགཟངེས་རྟགས་ད་ེབཞིན་ཕི་ལོ་	
༡༩༨༩	ཟླ་	༡༢	ཚེས་	༡༠	ཉནི་བདོ་མིའ་ི
བླ་ན་མེད་པའི་དབུ་ཁིད་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་
༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོལ་ཕུལ་བ་དང་།	 ད་ེ
ལ་བརྟནེ་ནས་གཞིས་བསེ་བདོ་མི་རྣམས་ཀི་
སེམས་ལ་བད་ེསིྐད་དང་དགའ་སྤ་ོདཔག་མེད་
སྐསེ་ཡོད།	 ཅསེ་དང་།	 ང་ཚོས་ཕི་ཟླ་	 ༡༢	
ཚེས་	 ༡༠	 ཉནི་ཏ་ེརྒྱལ་སིྤའ་ིའག་ོབ་མིའ་ི
ཐབོ་ཐང་དསུ་དན་ཐངེས་	༧༢	ད་ེངསེ་པར་
ད་ུདན་དགསོ་རུྒྱ་གལ་ཆེན་པ་ོརེད།	 ཅསེ་
སོགས་ཀི་སྐརོ་གསུངས།	

ད་ེརེས་ཁམོ་ཐོག་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་གིས་
སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་གི་མཛད་རྣམ་དང་ཐུགས་བསྐདེ་དམ་
བཅའ་བཞིའི་སྐརོ་ང་ོསྤདོ་མདརོ་བསྡསུ་ཤིག་
གནང་་ཡོད།
དགེ་བཤེས་མེ་ཏགོ་རིན་པ་ོཆེ་ལགས་ཀིས་
ནང་པའི་ལྟ་གུབ་དང་དངེ་རབས་ཚན་རིག་
དབར་བག་ོགླངེ་གནང་བའི་སྐརོ་གསུངས།	
དག་ེབཤེས་བམས་པ་རབ་བརྟན་ལགས་ཀིས་
འཇིག་རྟནེ་ཀུན་ཁབ་འགན་འཁུར་དང་སྙངི་
རའེ་ིསྐརོ་གསུངས།	 དག་ེབཤེས་ཟླ་བ་བཟང་
པ་ོལགས་ཀིས་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་
མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་ཐུགས་བསྐདེ་དམ་
བཅའ་བཞིའི་ཁདོ་ནས་རྒྱ་གར་དཔལ་ནཱ་
ལེནྡྲའི་གནའ་བའོི་རིག་གཞུང་བསྐར་གསོའི་
ཐགོ་གསུང་བཤད་གནང་ཡོད་པ་བཅས།	།
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ཕ་རན་སི་བདོ་རིགས་ཚོགས་པས་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་ལ་ན་ོསྦལེ་ཞི་བདའེ་ིགཟངེས་རྟགས་
འབུལ་བཞསེ་མཛད་ནས་མི་ལོ་	༣༡	འཁརོ་བའ་ིདསུ་ཆེན་སུང་བརིྩ་ཞུས་པ།

༄༅།	 །ཕ་རན་སི་བདོ་རིགས་ཚོགས་པའ་ི
ག་ོསིྒག་འགོ་ཕི་ལོ་	༢༠༢༠	ཟླ་	༡༢	ཚེས་	
༡༠	 ཉནི་བདོ་ཀི་བ་ླན་མེད་པའ་ིདབུ་ཁདི་
སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་ལ་འཛམ་གླིང་ནང་ཆེས་སནྙ་གགས་
ཅན་གི་ན་ོསྦལེ་ཞི་བདའེི་གཟངེས་རྟགས་
འབུལ་བཞསེ་མཛད་ནས་མི་ལོ་	༣༡	འཁརོ་
བའི་དསུ་ཆེན་ད་རྒྱ་བརུྒྱད་སུང་བརིྩ་ཞུས་
ཡོད།
ད་ེཡང་དསུ་ཆེན་སུང་བརིྩའི་མཛད་སྒ་ོཐགོ་
བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་ལྡན་སིད་
སྐངོ་བཟང་སེང་ེམཆོག་གིས།	སིྤ་ནརོ་༸གངོ་
ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ ོ་མཆོག་གིས་
འཛམ་གླངི་ཞི་བད་ེདང་།	འག་ོབ་མིའ་ིབཟང་
སྤདོ།	 ཆོས་ལུགས་ནང་ཁུལ་མཐུན་སིྒལ།	
བདོ་ཀི་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་།	 སདྐ་ཡིག་
བཅས་གངོ་མཐརོ་དང་།	 ད་ེབཞིན་དཔལ་
ནཱ་ལེནྡྲའི་རིག་གཞུང་བསྐར་གསོ་མཛད་
བཞིན་པའི་རླབས་ཆེན་གི་ཐུགས་བསྐདེ་དམ་
བཅའ་བཞིའ་ིསྐརོ་གསུངས་པ་མ་ཟད།	 རྒྱ་
ནག་གཞུང་གིས་ཁམིས་འགལ་ཐགོ་བདོ་ནང་
བཙན་འཛུལ་བས་པའི་སྐརོ་རྒྱལ་སིྤའི་ནང་
གསལ་འདནོ་མཛད་གནང་ཡོད།	ཅསེ་དང་།
གཞན་ཡང་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐོང་མཆོག་

གིས།	 བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་སདི་སྐངོ་
མཆོག་ཉ་ེཆར་ཕི་ཟླ་	 ༡༡	 ནང་ཨ་རིའ་ིཕི་
སདི་ལས་ཁུངས་དང་ཕ་ོབང་དཀར་པའོ་ིནང་

གཞུང་འབལེ་ཐགོ་ཕབེས་པའི་གལ་གནད་
སྐརོ་གསུངས་པ་མ་ཟད།	 ཡུ་རོབ་སིྤ་མཐུན་
ཚོགས་པ་དང་།	ཡུ་རོབ་རྒྱལ་ཁབ་ཁག	ལགྷ་
པར་ཕ་རན་སིའི་གཞུང་བཅས་ནས་གཞུང་
འབལེ་ཐོག་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ངོས་
འཛིན་གནང་དགོས་པའི་འབདོ་སྐུལ་གནང་
ཡོད།
སྦལེ་ཇམ་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་བཀྲ་ཤིས་ཕུན་
ཚོགས་ལགས་ཀིས།	 སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་
༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་བདོ་ནས་རྒྱ་
གར་ལ་བཙན་བོལ་ད་ུཆིབས་སུྒར་སྐབས་

མགོན་པ ོ་གང་ཉིད་མཆོག་གིས་ས་དང་
གནམ་མ་གཏགོས་ང་ོཤེས་པ་མི་འདགུ་ཅསེ་
བཀའ་ཕབེས་དགསོ་བུང་ཡོད་པ་དང་།	དསུ་

ཚོད་ད་ེའདའི་ཛ་དག་ཅིག་གི་འགོ་ནས་བདོ་
མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་གསར་འཛུགས་གནང་བ་
དང་།	 རིམ་པས་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་
མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་ལ་འཛམ་གླིང་ནང་
ཆེས་སྙན་གགས་ཅན་གི་ན་ོསྦལེ་ཞི་བདའེི་
གཟངེས་རྟགས་འབུལ་བཞེས་མཛད་ཡོད་
པ་སོགས་འདས་ཟིན་པའི་ལོ་རུྒྱས་རསེ་དན་
བ་དགོས་པའི་གལ་གནད་སོགས་ཀི་སྐརོ་
གསུངས།
ཕ་རན་སིའི་མཁས་དབང་མེ་ཐུ་རི་ཁ་ཌི་	
(Mathieu Ricard)	ལགས་ཀིས།	 སིྤ་ནརོ་

༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་
གིས་བདོ་དནོ་ཙམ་མ་ཡིན་པར་འག་ོབ་མི་
ཡོངས་རགོས་ལ་ཕན་བད་ེསུྒབ་བཞིན་ཡོད།	
ཅསེ་དང་།	 རང་ཉདི་བདོ་ལ་ཐངེས་	 ༢༠	
ཙམ་ཕིན་པའི་སྐབས་བདོ་ནང་གི་བདོ་མི་
ཚོས་ནརོ་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་
ཆེན་པ་ོམཆོག་ལ་དད་པ་དང་དམ་ཚིག་གཡོ་
བ་མེད་པར་ཞུ་བཞིན་འདགུ་པས་སེམས་
འགུལ་ཧ་ཅང་ཐབེས་བུང་།	ཞསེ་གསུངས།
ཕ་རན་སི་གསོ་ཚོགས་འགོ་མའི་བདོ་དནོ་
རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པའི་ཚོགས་གཙོ་ལམྕ་སྐ་ུཨེ་
ལི་ཛ་བྷཏེ་ཊུ་ཊུ་པ་ིཀར་ཌ་མཆོག་གིས།	 ཕི་
ལོ་	༡༩༨༩	ལོར་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་
མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་ན་ོསྦལེ་ཞི་བདའེི་
གཟངེས་རྟགས་བཞེས་གནང་མཛད་པར་
ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	 ཞསེ་དང་།	 ཕ་
རན་སི་གསོ་ཚོགས་འགོ་མའི་བདོ་དནོ་རྒྱབ་
སྐརོ་ཚོགས་པ་ཚོགས་གཙོ་ཡིན་པའི་ཆ་ནས་
བདོ་དནོ་སདླ་རྒྱབ་སྐརོ་མུ་མཐུད་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	
ཞསེ་གསུངས།
ཕ་རན་སི་རྒྱལ་ས་པ་ེརི་སིའི་གངོ་སྡའེི་སིྤ་
ཁབ་གཞོན་པ་སྐུ་ཞབས་རོ་མེ་རོ་མ་ཡི་ཀལེ་	
(Jean-Luc Romero-Michel)	 ལགས་
ཀིས།	 འབུང་འགུར་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་

༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་ཕ་རན་སིའི་
ནང་གཞུང་འབལེ་ཐོག་གདན་འདནེ་ཞུ་
དགསོ།	ཞསེ་གསུངས།
དཔལ་ལྡན་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ཚོགས་
གཙོ་པདྨ་འབུང་གནས་མཆོག་གིས།	སིྤ་ནརོ་
༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་
ཐུགས་བསྐདེ་དམ་བཅའ་བཞིའི་ཐགོ་གསུང་
བཤད་གནང་ཡོད།
དགའ་ལྡན་གླིང་ལྟ་ེགནས་ཀི་འགན་འཛིན་
དགྭས་པ་ོརིན་པ་ོམཆོག་གིས།	ཕི་ལོ་	༡༩༥༩	
ལོའི་རསེ་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་
ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་འཛམ་གླིང་ནང་གསུང་
ཆོས་རབ་དང་རིམ་པ་སྩལ་བར་བརྟནེ་བདོ་
བརུྒྱད་ནང་བསན་ལ་ད་ོསང་སླབེ་བཞིན་པ་
སོགས་ཀི་སྐརོ་གསུངས།
ཕ་རན་སིའི་གསོ་ཚོགས་གོང་མའི་བདོ་དནོ་
རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པའི་ཚོགས་གཙོ་ལམྕ་སྐུ་ཇ་
ཁུ་ལིན་	 (Jacqueline Eustache-Brinio) 

མཆོག་གིས།	 སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་
མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་དབུ་མའི་ལམ་
གི་སིད་བུས་བརུྒྱད་བདོ་མི་ཡོངས་ལ་མིང་
དནོ་མཚུངས་པའི་རང་སྐངོ་རྩོད་གནང་གི་
ཡོད་པ་ལས་རང་བཙན་རྩདོ་ཀི་མེད།	 ཅསེ་
སོགས་གསུངས།	།

ཨ་རིའ་ིགཞུང་ཚབ་ཁང་གིས་བདོ་དང་ཡུ་གུར་སོགས་ཀི་འག་ོབ་
མིའ་ིཐབོ་ཐང་སྐརོ་བག་ོགླངེ་ག་ོསིྒག་གནང་བའ་ིལས་རིམ་ནང་

ཨིན་ཡུལ་སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་མཉམ་ཞུགས་གནང་བ།
༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༠	 ཟླ་	 ༡༢	 ཚེས་	
༡༠	ཉནི་རྒྱལ་སིྤའ་ིའག་ོབ་མིའ་ིཐབོ་ཐང་ཉནི་
མོ་སུང་བརིྩ་དང་འབལེ་ཨིན་ཡུལ་གི་རྒྱལ་
ས་ལོན་ཌོན་ད་ུརྟནེ་གཞི་བས་པའི་ཨ་རིའི་
གཞུང་ཚབ་ཁང་གི་གོ་སིྒག་འགོ་བདོ་དང་

ཡུ་གུར།	 ཧངོ་ཀངོ་བཅས་ཀི་ནང་གི་འག་ོ
བ་མིའ་ིཐབོ་ཐང་ལ་ད་ོསང་དང་།	 མཚུངས་
བསྡརུ་གི་ལ་ྟཚུལ།	 (Spotlight on Hu-

man Rights in Xinjiang, Hong Kong, 

and Tibet: A Comparative View)	ཞསེ་
པའ་ིབརདོ་གཞིའ་ིཐགོ་ད་རྒྱ་བརུྒྱད་བག་ོགླངེ་

ཚོགས་ཡོད།
ད་ེཡང་ཨིན་ཡུལ་གི་རྒྱལ་ས་ལོན་ཌོན་ད་ུ
ཡོད་པའི་ཨ་རིའི་གཞུང་ཚབ་གཞོན་པ་ལམྕ་
སྐ་ུཡེལ་ལེམ་པར་ཊི་	 (Yael	 Lempert)	
མཆོག་གིས་བག་ོགླངེ་དབུ་འབདེ་ཀི་གསུང་

བཤད་གནང་སབྐས།	རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཡུ་
གུར་དང་།	 ཧངོ་ཀངོ་།	 བདོ་བཅས་ཀི་ནང་
གི་འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་རིྩས་མེད་རགོ་རོལ་
གཏངོ་བཞིན་པར་ཨ་རིའ་ིགཞུང་གིས་ཐུགས་
འཚབ་ཆེན་པ་ོགནང་གི་ཡོད་པ་སོགས་ཀི་
སྐརོ་གསུངས་ཡོད།

ཨ་རིའི་གཞུང་ཚབ་ཁང་གིས་གསར་འགོད་
པ་ཁག་གཅིག་མགོན་འབདོ་གནང་ཡོད་
པ་དང་།	 རང་དབང་གསར་ཁང་དང་།	
ཊེ་ལི་ག་ྷརབ། (Telegraph)	 གར་ཌནེ།	
(Guardian)	 བཅས་ཨིན་ཇིའ་ིགསར་ཁང་
གགས་ཅན་ཁག་གི་རྩོམ་སིྒག་པས་གསུང་
བཤད་གནང་མཁན་རྣམས་ལ་བཀའ་འད་ི
ཞུས་ཡོད།	 གསུང་བཤད་གནང་མཁན་རྣམ་
པས་ཁ་གཅིག་གག་གིས་ཨ་རིའི་བདམས་
ཐནོ་སདི་འཛིན་སྐ་ུཞབས་ཇ་ོབ་ྷཡེ་ཌན་ (Joe 

Biden)	 མཆོག་གིས་རྒྱ་ནག་ཐགོ་སདི་
བུས་མཁགེས་པ་ོཞིག་གཏན་འབབེས་གནང་
དགོས་པ་དགོངས་ཚུལ་གཅིག་མཚུངས་སུ་
གསུངས་ཡོད།	
ཨིན་ཡུལ་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅདོ་ཕར་སི་བསོད་
ནམས་ཚེ་རིང་ལགས་ཀིས།	 ཨིན་ཡུལ་གི་
རྒྱལ་ས་ལོན་ཌོན་ད་ུརྟནེ་གཞི་བས་པའི་ཨ་
རིའ་ིགཞུང་ཚབ་གཞནོ་པ་མཆོག་གིས་དབུས་
འབལེ་ཡོད་ལས་བེད་རྣམ་པས་བག་ོགླངེ་
སངེ་མགནོ་འབདོ་གནང་བར་ཐུགས་ར་ེཆེ་
ཞུས་པ་དང་སྦྲགས།	 རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་
འདས་པའ་ིལོ་ང་ོ	༦༠	ལགྷ་གི་རིང་བདོ་ནང་

ཆོས་དད་རང་དབང་དང་འག་ོའདགུ་རང་
དབང་སོགས་ཀི་ཐོག་དམ་བསྒགས་དང་།	
འགོ་བ་མིའི ་ཐོབ་ཐང་ལ་རིྩས་མེད་རགོ་
རོལ་བཏང་བ་སོགས་བདོ་མིར་མི་སྤདོ་ལས་
འདས་པའི་མནར་གཅོད་བཏང་ཡོད་པ་
སོགས་ཀི་སྐརོ་གསུངས།
རྒྱལ་སིྤའི་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མིའི་མཉམ་
འབལེ་ཚོགས་པའ་ི (Inter-Parliamentary 

Alliance on China) འབལེ་མཐུད་པ་སྐ་ུ

ཞབས་ཕ་ོལི་ཧརོ་ཌི་	 (Luke de Pulford) 

ལགས་དང་།	 རྒྱལ་སིྤའ་ིཡུ་གུར་ལནྷ་ཚོགས་
ཀི་ཨིན་ཡུལ་ལས་འཆར་ངསེ་སནོ་པ་དང་
རྒྱལ་སིྤའི་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མིའི་མཉམ་
འབལེ་ཚོགས་པའི་སླབོ་སནོ་པ་རཱ་ཧ་ིམ་མེཧ་
མུཊ་	(Rahima Mahmut)	ལགས།	ཧངོ་
ཀངོ་གི་མང་གཙོ་དནོ་གཉརེ་བ་ནཱ་ཐན་ལའ་ོ	
(Nathan Law)	 ལགས་བཅས་ནས་གསུང་
བཤད་གནང་ཡོད་པ་བཅས།	།	

༸རྒྱལ་བའ་ིཐུགས་བསྐདེ་དམ་བཅའ་བཞི་དང་
མཛད་འཕནི་སྙངི་བསྡསུ་འཁདོ་པའ་ི

འཕདེ་དར་ཞལ་ཕ་ེགནང་བ།
༄༅།	 །ར་སངྦ་ལ་ཀུན་ཕན་གླངི་བདོ་
མིའི་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁུངས་ཀི་ས་ེ
འཁིད་འགོ་ར་སངྦ་ལ་ཀུན་ཕན་གླིང་བདོ་མི་
རྣམས་ཀིས་༸རྒྱལ་བའི་ཐུགས་བསྐདེ་དམ་
བཅའ་བཞི་དང་།	 ད་ེབཞིན་མགནོ་པ་ོགང་
ཉདི་ཀི་མཛད་འཕནི་སྙངི་
བསྡུས་འཁོད་པའི་འཕདེ་
དར་ཆེན་པ་ོགསུམ་ཞལ་
ཕ་ེགནང་ཡོད།
ད་ེཡང་ཕི་ལོ་	༢༠༢༠	ལོ་
འདི་བཞིན་བདོ་མིའི་སིྒག་
འཛུགས་ནས་༸རྒྱལ་བའི་
བཀའ་དིན་རེས་དན་གི་

ལོར་སུང་བརིྩ་ཞུ་བཞིན་ཡོད་པ་ལརྟ།	འཛམ་
གླིང་ས་ཕོགས་གང་སར་ཡོད་པའི་བདོ་མི་
རྣམས་ཀིས་ལས་གཞི་འད་མིན་ས་ཚོགས་
སྤལེ་དང་སྤལེ་བཞིན་ཡོད་པ་བཅས།	།
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ལྷ་ོཨ་ཕ་ིརི་ཀའ་ིཡི་ཤུའ་ིབ་ླཆེན་སྐ་ུཞབས་ཌ་ེསི་མོན་ཊུ་ཊུ་མཆོག་ལ་འག་ོབ་མིའ་ིཐབོ་ཐང་གི་གཟངེས་རྟགས་ཤིག་
ཕུལ་བར་དཔལ་ལནྡ་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གིས་འཚམས་འད་ིཞུས་པ།

༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༠	 ཟླ་	 ༡༢	 ཚེས་	
༡༠	 ཉནི་རྒྱལ་སིྤའ་ིའག་ོབ་མིའ་ིཐབོ་ཐང་གི་
ཉནི་མོ་དང་བསནུ།	 ཨ་རིའ་ིནང་རྟནེ་གཞི་
བས་པའི་འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་དང་འབལེ་
བའི་ཤེས་བ་དང་གོ་རྟགོས་ཀི་ལས་གཞི་རྒྱ་
ཆེ་སྤལེ་མཁན་ (Article3.org)	 ཞསེ་པའ་ི
བས་ིགནས་ཁང་གིས་ལྷ་ོཨ་ཕ་ིརི་ཀའ་ིཡི་ཤུའ་ི
བ་ླཆེན་སྐ་ུཞབས་ཌ་ེསི་མོན་ཊུ་ཊུ་ (Arch-

bishop Desmond Tutu) མཆོག་ལ་འག་ོ
བ་མིའ་ིཐབོ་ཐང་གི་གཟངེས་རྟགས་ (Hu-

man Rights Global Treasure Award) 

ཞསེ་པ་ཞིག་ཕུལ་གནང་བར།	 ཕི་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་དུག་
པའི་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་
ཚབ་ཞུས་ཏ་ེའཚམས་འད་ིཞུས་གནང་འདགུ
འཚམས་འཕནི་ནང་འཁདོ་དནོ།	 སྐ་ུཉདི་ལ་
འག་ོབ་མིའ་ིཐབོ་ཐང་གི་གཟངེས་རྟགས་ཕུལ་
བའི་གནས་ཚུལ་ཐསོ་འཕལ་ང་ཚོ་ཚང་མ་
དགའ་ཚོར་ཆེན་པ་ོབུང་།	 སྐ་ུཉདི་ནས་མང་
གཙོ་དང་།	 ཞི་བད།ེ	 རང་དབང་།	 འད་

མཉམ།	འག་ོབ་མིའ་ིཐབོ་ཐང་བཅས་ཀི་ཐགོ་
སྐུ་ཚེ་ཧིལ་པརོ་ཕག་ལས་གནང་བར་ངསོ་
འཛིན་གིས་འཛམ་གླངི་ནང་ཆེས་སནྙ་གགས་
ཆེ་བའི་ན་ོསྦལེ་ཞི་བདའེི་གཟངེས་རྟགས་
དང་།	 ཨིན་ཡུལ་གི་འཇནོ་ཊེམ་པལ་ཊོན་
གཟངེས་རྟགས།	 ལིན་ཀནོ་གཟངེས་རྟགས།	
གན་དྷའིི་ཞི་བདའེི་གཟངེས་རྟགས་སོགས་
ཕུལ་གནང་ཡོད་པ་དང་།	 ད་ེབཞིན་ད་རེས་	
(Article3.org)	 ཞསེ་པའ་ིབས་ིགནས་ཁང་
གིས་འག་ོབ་མིའ་ིཐབོ་ཐང་གི་གཟངེས་རྟགས་
བཅས་ཕུལ་གནང་ཡོད།	 ངས་གཞིས་བསེ་
བདོ་མི་ཡོངས་དང་།	 སབྐས་བཅུ་དུག་པའ་ི
བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཚབ་
ཞུས་ཏ་ེསྐ་ུཉདི་ལ་དགའ་བསུའ་ིའཚམས་འད་ི
ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།
སྐུ་ཉདི་ནི་བདོ་ཀི་གནད་དནོ་ཐགོ་རྒྱབ་སྐརོ་
ཤུགས་ཆེ་གནང་མཁན་ཞིག་ཡིན་ཞིང་།	 ད་ེ
ཡང་བདོ་མིའི་བླ་ན་མེད་པའི་དབུ་འཁིད་
སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་ལྷ་ོཨ་ཕི་རི་ཀའི་ནང་ཆིབས་བསུྒར་
གནང་རུྒྱར་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ལྷ་ོཨ་ཕི་རི་

ཀའི་གཞུང་ལ་གནནོ་ཤུགས་སྤད་ད་ེའགོག་
རྐེན་བཟོས་པར་སྐུ ་ཉིད་ནས་སྐོན་བརོད་
གནང་བ་དང་།	ད་ེབཞིན་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་
བདོ་ནང་འག་ོབ་མིའི་ཐོབ་ཐང་རིྩས་མེད་

རལོ་རོལ་ཚབས་ཆེ་བཏང་དང་གཏངོ་བཞིན་
ཡོད་སབས་རྒྱལ་སིྤའི་དབུ་འཁིད་ཁག་ལ་རྒྱ་
ནག་ནང་རྒྱལ་སིྤའི་ཨོ་ལོམ་པགི་རྩདེ་འགན་
འཚོགས་རུྒྱར་བཀག་འགགོ་བདེ་དགསོ་པའ་ི
ཞུ་སྐལུ།	 སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་
ཆེན་པ་ོམཆོག་དང་།	 བདོ་མི་རྣམས་ལ་རྒྱབ་
སྐརོ་མཚོན་སདླ་བཞུགས་སརྒ་ར་སར་ཐངེས་
གཉསི་ཆེད་ཕབེས་གནང་ཡོད།

སྐུ ་ཉིད་དང་བདོ་མིའི་བླ་ན་མེད་པའི་དབུ་
འཁིད་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་
ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་དབར་མཛའ་གགོས་ཀི་
འབལེ་བ་དམ་ཟབ་ཡོད་པ་དང་།	 ལགྷ་པར་

ད་ུསྐུ་ཉདི་ན་ིའཛམ་གླངི་ནང་བམས་པ་དང་།	
ཞི་བད་ེཁབ་སྤལེ་གནང་མཁན་གི་སནྙ་གགས་
ཆེ་བའི་ཆོས་ཕགོས་ཀི་དབུ་འཁིད་ཅིག་ཡིན་
པ་མ་ཟད།	 འག་ོབ་མིའ་ིཐབོ་ཐང་སུང་སྐབོ་
ཐགོ་རྒྱབ་སྐརོ་བརྟན་པ་ོགནང་མཁན་ཞིག་
དང་།	 སྨྲ་བརདོ་རང་དབང་མེད་པའ་ིམི་
མང་གི་མགིན་ཚབ་གནང་ས་ེམི་རིགས་དབ་ེ
འབེད་ལ་ངོ་རྒོལ་གནང་མཁན་ཞིག་ཀང་

ཡིན།
སྐ་ུཉདི་ནས་སོ་སོའི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་མི་རིགས་
དབ་ེའབདེ་མེད་པར་ཚང་མར་དང་བདནེ་
ཡོང་རུྒྱར་ནསུ་པ་ཆེན་པ་ོབཏནོ་པ་ཙམ་མ་
ཟད།	འཛམ་གླངི་ནང་བཙན་གནནོ་འགོ་ཡོད་
པའི་མི་རིགས་ཀི་གནས་སངས་ཐགོ་བཟང་
ཕོགས་ཀི་ཤུགས་རྐེན་ཆེན་པ་ོསྤད་གནང་
ཡོད།	སྐ་ུཉདི་ན་ིབཟདོ་བསན་གུ་ཡངས་དང་།	
གཞན་ཕན་གི་ལ་ྟབ་འཛིན་མཁན།	 རླབས་ཆེ་
བའ་ིདབུ་འཁདི་ཀི་དཔ་ེམཚོན་ཞིག་ཡིན།	 སྐ་ུ
ཉདི་ཀི་འཛམ་གླིང་ནང་ཞི་བད་ེགོང་འཕལེ་
ཡོང་རུྒྱའ་ིཐགོ་གི་ཆོད་སེམས་དང་།	 དབུ་
འཁདི་གནང་ཕགོས།	 མི་གཤིས་བཅས་ལ་
ང་ཚོས་རྟག་ཏུ་ཡིད་སྨནོ་ཆེན་པ་ོབདེ་ཀི་ཡོད།
སྐ་ུཉདི་ནས་བདོ་དནོ་ཐགོ་འགུར་བ་མེད་པའ་ི
རྒྱབ་སྐརོ་གནང་བ་དང་།	 ལགྷ་པར་ད་ུམང་
གཙོ་དང་།	 རང་དབང་།	 འག་ོབ་མིའ་ིཐབོ་
ཐང་སུང་སྐོབ་ཐོག་ཕག་ལས་གནང་དང་
གནང་མུས་ལ་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན་ཞེས་
འཁདོ་གནང་འདགུ་པ་བཅས།	།

སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་ཐུགས་བསྐདེ་དམ་བཅའ་བཞིའ་ིསྐརོ་བརྙན་འཕནི་བརུྒྱད་
གསུང་བཤད་ཀི་ལས་རིམ་ལེགས་གུབ་བུང་བ།

༄༅།	 །བདོ་མིའ་ིབ་ླན་མེད་པའ་ིདབུ་ཁདི་
སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་༸རྒྱལ་
དབང་སྐུ་ཕངེ་བཅུ་བཞི་པ་ཆེན་པ་ོམཆོག་
དགུང་གངས་ག་ལྔར་ཕབེས་པ་དང་བསནུ།	
བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ནས་ཕི་ལོ་	
༢༠༢༠	ལོ་འད་ིབཞིན་བདོ་མིའ་ིབ་ླན་
མེད་པའི་དབུ་ཁིད་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་
༸སྐབས་མགནོ་༸རྒྱལ་དབང་སྐ་ུཕངེ་
བཅུ་བཞི་པ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་བཀའ་
དནི་རསེ་དན་གི་ལོར་སུང་བརིྩ་ཞུ་
བཞིན་ཡོད་པ་ལརྟ།	ལས་རིམ་འདའི་ི
ཆ་ཤས་སུ་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་
ཀི་ཕི་དལི་ལས་ཁུངས་ནས་ཕི་ལོ་	
༢༠༢༠	ཟླ་	༡༢	ཚེས་	༤	ནས་	༡༡	
བར་བདནུ་ཕག་གཅིག་རིང་༸རྒྱལ་
དབང་སྐུ ་ཕངེ་བཅུ་བཞི་པ་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་གི་ཐུགས་བསྐདེ་དམ་བཅའ་
བཞི་ས།ེ	འག་ོབ་མིའ་ིབཟང་སྤདོ་གངོ་
སྤལེ་དང་།	 ཆོས་ལུགས་མཐུན་སིྒལ།		
བདོ་ཀི་རིག་གཞུང་དང་ཁརོ་ཡུག་སུང་སྐབོ།	
རྒྱ་གར་གནའ་རབས་ཀི་རིག་གཞུང་བསྐར་
གསོ་བཅས་ཀི་སྐརོ་འཛམ་གླིང་རྒྱལ་ཁབ་
འད་མིན་བཅུ་དགུའི་མཁས་དབང་དང་ཤེས་
ཡོན་ཅན།	 གནད་ཡོད་མི་ས་སོགས་ཁནོ་མི་
གངས་	༡༢༠	ནས་བརྙན་འཕནི་བརུྒྱད་བདོ་
སདྐ་དང་ཨིན་སདྐ།	ཧནི་ད།ི	ཕ་ེརེན་ཆི།	སི་

པནེ།	ཨི་ཊ་ལི།	འཇར་མན།	རྒྱ་སདྐ།	སོག་
པ།ོ	ཨུ་ར་ུསུ།		བལ་པ།ོ	ཀ་ོརི་ཡ།	པུར་ཏུ་
གལྷ།	ཝི་ཏ་ིནམ།	ཉ་ིཧངོ་བཅས་སདྐ་རིགས་
བཅོ་ལྔའི་ཐོག་གསུང་བཤད་ཀི་ལས་རིམ་

ཞིག་ག་ོསིྒག་ཞུས་པ་ད་ེཉདི་ལེགས་པར་གུབ་
ཡོད།
ཕི་ཚེས་	 ༤	 ཉནི་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་
དཔལ་ལྡན་སིྐད་སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་
གིས་དབུ་འབདེ་གསུང་བཤད་དང་།	 དགའ་
ལྡན་ཕ་ོབང་གི་དུང་ཆེ་ཡང་སངེ་རིན་པ་ོ
ཆེ་མཆོག་གིས་༸རྒྱལ་དབང་སྐུ་ཕངེ་བཅུ་

བཞི་པ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་ཐུགས་བསྐདེ་དམ་
བཅའ་བཞིའི་སྐརོ ་ངོ་སྤོད་གསུང་བཤད་
གནང་རསེ་ཆོས་བརུྒྱད་དབུ་ཁདི་བ་ླཆེན་རྣམ་
པས་དབུས་མཁས་དབང་དང་ཤེས་ཡོན་ཅན་

སོགས་ནས་༸རྒྱལ་བའི་ཐུགས་བསྐདེ་དམ་
བཅའ་བཞིའི་སྐརོ་གསུང་བཤད་ཟབ་རྒྱས་
གནང་ཡོད།	
ད་ེཡང་བསན་བདག་བླ་ཆེན་རྣམ་པས་ཞལ་
གཅིག་གག་ཐགོ་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་
མགནོ་༸རྒྱལ་དབང་ཐམས་ཅད་མཁནེ་ཅིང་
གཟིགས་པ་ཆེན་པ་ོམཆོག་ལ་ང་ཚོས་རྟག་

ཏུ་བཀའ་དནི་རསེ་དན་ཞུ་དགོས་པ་དང་།	
བཀའ་དནི་རསེ་དན་ཞུ་སངས་ད་ེཡང་ང་ཚོ་
ཚང་མས་དསུ་དང་རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་༸གོང་
ས་མཆོག་གི་བཀའ་སླབོ་ལམ་སནོ་གི་ནང་

དནོ་ལ་སླབོ་སྦྱངོ་བ་རུྒྱ་དང་།	 སླབོ་སྦྱངོ་བས་
ནས་བཀའ་སླབོ་ལམ་སནོ་རྣམས་ཀི་ནང་དནོ་
ལག་བསར་འདབེས་རུྒྱ་ནི་༸གོང་ས་མཆོག་
ལ་བཀའ་དནི་རསེ་དན་ཞུ་སངས་ཡག་ཤོས་
ཡིན་པ།	 སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་
ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་རླབས་ཆེན་གི་ཐུགས་
བསྐེད་དམ་བཅའ་བཞིའི་ཐོག་བཀའ་སླབོ་

རབ་དང་རིམ་པ་སྩལ་བ་རྣམས་ང་ཚོ་ཚང་
མས་འགན་བཞསེ་པའ་ིཐགོ་ནས་ལག་བསར་
གནང་ཐུབ་པ་ཡིན་ན།	 ༸རྒྱལ་བའ་ིབཀའ་
བསུྒབས་པ་དང་།	 བཀའ་དནི་རསེ་དན་ཡང་

དག་པ་ཞིག་ཆགས་ཀི་ཡོད་པའི་
བཀའ་སླབོ ་ཟབ་ཅིང་རྒྱས་པ་
གནང་ཡོད།
ཕི་ཚེས་	༡༡	ཉནི་སྐ་ུབཅར་རྣམ་
རྒྱལ་ཕན་བདེ་ལེགས་བཤད་
གླངི་ག་ྭཚང་གི་མཁན་རིན་པ་ོཆེ་
མཆོག་གིས་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་
༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་
གི ་ཐུགས་བསྐེད་དམ་བཅའ་
བཞིའི་སྐརོ་མཐའ་སྡམོ་བཀའ་
སླབོ་དང་།	 ཕི་འབལེ་དུང་ཆེ་
ཀརྨ་ཆོས་དབིངས་ལགས་དང་།	
དལི་བསྒགས་དུང་ཆེ་འཆི་མེད་
ཚེ་དབངས་ལགས་རྣམ་གཉསི་
ཀིས་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུའི་གསུང་

བཤད་གནང་ས ་ེལས་རིམ་ལེགས་པར་
མཇུག་སིྒལ་ཡོད།	།
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བང་ཨ་རིའ་ིདནོ་ཁང་གིས་ད་རྒྱ་བརུྒྱད་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་ལ་ན་ོསྦལེ་ཞི་བདའེ་ི
གཟངེས་རྟགས་འབུལ་བཞསེ་མཛད་ནས་མི་ལོ་	༣༡	འཁརོ་བའ་ིདསུ་ཆེན་སུང་བརིྩ་ཞུས་པ།

༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༠	 ཟླ་	 ༡༢	 ཚེས་	
༡༠	 ཉནི་བང་ཨ་རིའ་ིསྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་
ཁང་གིས་ད་རྒྱ་བརུྒྱད་བདོ་ཀི་བ་ླན་མེད་པའི་
དབུ་ཁིད་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་
༸རྒྱལ་དབང་སྐུ་ཕངེ་བཅུ་བཞི་པ་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་ལ་ན་ོསྦལེ་ཞི་བདའེི་གཟངེས་རྟགས་
འབུལ་བཞསེ་མཛད་ནས་མི་ལོ་	༣༡	འཁརོ་
བའ་ིདསུ་ཆེན་སུང་བརིྩ་ཞུས་ཡོད།
ད་ེཡང་ལས་རིམ་ད་ེབཞིན་ཕི་དལི་བདོ་ཀི་
བརྙན་འཕནི་ཚན་པའི་ང་ོདབེ་དང་བང་ཨ་
རིའ་ིསྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་ཁང་གི་ང་ོདབེ་བརུྒྱད་
ཐད་གཏངོ་ཞུས་ཡོད།	 ལས་རིམ་གི་ཐགོ་
མར་བང་ཨ་རིའི་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅདོ་དངསོ་
གུབ་ཚེ་རིང་ལགས་ཀིས་དབུ་དབདེ་གསུང་
བཤད་གནང་རསེ་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་
དཔལ་ལྡན་སིད་སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་
གིས།	 སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་
ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་དཀའ་ཚེགས་ཆེ་བའི་
དསུ་སབྐས་འགོ་གོམ་པ་རིམ་སྤསོ་ཀིས་བདོ་
བསྐར་སུྐན་མཛད་པའ་ིརླབས་ཆེན་གི་མཛད་
འཕནི་སྐརོ་དང་།	རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་ཚོགས་
པའ་ིདག་གནནོ་འགོ་བདོ་མི་དང་།	 ཡུ་གུར།	
ཧངོ་ཀོང་བ་བཅས་ནས་དཀའ་སྡུག་མངས་
དང་མངོ་བཞིན་པའ་ིསྐརོ།	 རྒྱ་ནག་མཉམ་
འབལེ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་ཆེས་མཐའོི་འག་ོབ་
མིའ་ིཐབོ་ཐང་ལནྷ་ཁང་ཁངོས་སུ་བཅུག་པར་
བླ་ོཕམ་ཆེན་པ་ོབུང་ཡོད་སྐརོ།	 ད་ེབཞིན་
རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་ཚོགས་པ་ནི་རྒྱལ་སིྤའི་
འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་གི་རིན་ཐང་ལ་ཇིི་ལརྟ་
ཉནེ་ཁ་ཆགས་ཀི་ཡོད་མེད་སོགས་ཀི་སྐརོ་
གསུངས་པ་མ་ཟད།	 གསུང་བཤད་གནང་
མཁན་ཡོངས་ནས་མུ་མཐུད་དང་བདནེ་ལ་
རྒྱབ་སྐརོ་ཡོང་བའ་ིརེ་སྐལུ་གནང་ཡོད།
ཨ་རིའི་བདོ་དནོ་དམིགས་བསལ་འབལེ་
མཐུད་པ་སྐུ་ཞབས་རོ་བྷརེ་ཊི་ཌེ་སི་ཊི་རོ་	
(Robert A. Destro)	མཆོག་གིས།	རྒྱ་ནག་

དམར་ཤོག་ཚོགས་པས་བདོ་ནང་གི་ཆོས་
དད་རང་དབང་དང་།	 བདོ་ནང་ཕར་འག་ོ
ཚུར་འངོ་ལ་ཚོད་འཛིན་ཇི་ཙམ་བདེ་ཀི་ཡོད་
མེད་ཀི་གལ་ཆེའི་རང་བཞིན་སྐརོ་གསུངས་
པ་མ་ཟད།	 རྒྱལ་ཁབ་གཞན་རྣམས་ལ་ཨ་
རི་གཞུང་གིས་གཏན་འབབེས་གནང་བའི་
བདོ་ནང་ཕར་འག་ོཚུར་འངོ་གི་ག་ོསབྐས་འད་
མཉམ་གི་ཁིམས་འཆར་སོགས་ཀི་ཁིམས་
འཆར་ཁག་ལག་བསར་གནང་དགོས་པའི་
འབདོ་སྐལུ་གནང་ཡོད།

གཞན་ཡང་ཁོང་གིས་སིྤ་ན ོར་༸གོང་ས་
༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་འཚེ་
མེད་ཞི་བ་དང་།	 གསོ་མོལ་གི་ལམ་ནས་
དཀའ་རྙགོ་སེལ་ཐབས་མཛད་བཞིན་པའི་
དམ་བཅའ་ལ་བསགྔས་བརདོ་དང་།	 རྒྱལ་
ཁབ་གཞན་རྣམས་ཀིས་ཀང་ཨ་རི་དང་ལནྷ་
མཉམ་ལས་བས་ཏ་ེརྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་འག་ོ
བ་མིའ་ིཐབོ་ཐང་རགོ་རོལ་གཏངོ་བཞིན་པར་
ང་ོརྒལོ་གནང་དགསོ་པའ་ིསྐརོ།	 ལགྷ་པར་
རྒྱ་ནག་གིས་བདོ་ཡུལ་རྒྱ་ནག་ཅན་ད་ུསུྒར་
བཞིན་པའི་སིད་བུས་ལ་ང་ོརྒལོ་བདེ་དགོས་
པའ་ིའབདོ་སྐལུ་གནང་ཡོད།

ཨ་རིའ་ིགསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་སྐ་ུཞབས་ཇིམ་
མེག་གྷ་ོཝན་ (Jim McGovern)	 མཆོག་
གིས་བདོ་ཀི་གནད་དནོ་ད་ེབཞིན་ཨ་རིའི་
གསོ་ཚོགས་གོང་འགོ་གཉསི་ཀི་གནད་དནོ་
ཆགས་ཡོད་པའ་ིསྐརོ་དང་།	 བདོ་དནོ་སདླ་
མུ་མཐུད་རྒྱབ་སྐརོ་གནང་རུྒྱའི་ཆོད་སེམས་
བརྟན་པ་ོཡོད་པ་སོགས་ཀི་སྐརོ་གསུངས།
ད་ེརསེ་ཨ་རིའི་གསོ་ཚོགས་འགོ་མའི་འཐུས་
མི་སྐ་ུཞབས་ལི་ཝན་ (Levin) མཆོག་གིས་
སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ

མཆོག་དང་ཐོག་མར་མཇལ་འཕད་བུང་
རསེ་ཁངོ་རང་ཉདི་ལ་འགུར་བ་ཆེན་པ་ོཕིན་
ཡོད་པའ་ིམངོ་ཚོར་སོགས་ཀི་སྐརོ་གསུངས།
ཐ་ེཝན་གི་ཨ་རི་གཞུང་ཚབ་ཆེན་མོ་པ་ིཀིམ་	
(Hsiao Bi Kyim)	 མཆོག་གིས་ཐ་ེཝན་མི་
མང་གིས་༸གོང་ས་མཆོག་གི་གསུང་ཆོས་
ཞུས་པའ་ིསྐརོ་དང་།	 གསུང་ཆོས་ཞུ་མཁན་
ནང་ཁ་ོམོ་ཡང་ཚུད་ཡོད་པ་མ་ཟད།	 ལོ་
ཤས་གངོ་ཁ་ོམོ་༸གངོ་ས་མཆོག་དང་མཇལ་
འཕད་ཐགོ་མར་བུང་བའི་སྐབས་༸གོང་ས་
མཆོག་དང་ཐ་ེཝན་སིད་འཛིན་དབར་སྐད་
སུྒར་ཞུས་པ་སོགས་ཀི་སྐརོ་གསུངས།		

ཁེ་ན་ཌའི་གསོ་ཚོགས་མཐུས་མི་སྐུ་ཞབས་
ཀྲམི་ཨུ་པལ་	 (Tim Uppal) 	མཆོག་གིས་
ཁེ་ན་ཌའི་མི་མང་གིས་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་
༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་ལ་ཆེ་མཐངོ་
ཆེན་པ་ོཞུ་བཞིན་པ་དང་།	 ༸གངོ་ས་མཆོག་
ཁ་ེན་ཌའི་དམིགས་བསལ་མི་སེར་ཐབོ་ཐང་
ཡོད་པས་སྤབོས་པ་བེད་བཞིན་ཡོད་སྐརོ་
སོགས་གསུངས།
ཉ་ེབའི་ཆར་བདོ་དང་ཤར་ཏུར་ཀི་སི་ཐན་
སྐརོ་ཉམས་ཞིབ་གནང་མཁན་ཨེ་ཌི་རི་ཨན་

ཛན་ཛི་ (Adrian Zenz) ལགས་ཀིས།	 རྒྱ་
ནག་དམར་ཤོག་ཚོགས་པས་བདོ་མི་དང་ཡུ་
གུར་མི་རིགས་ཚོའི་འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་
རིྩས་མེད་རགོ་རོལ་གཏངོ་བཞིན་པའི་སྐརོ་
དང་།	 རྒྱ་ནག་གིས་གངས་ཉུང་མི་རིགས་
ཚོའི་འག་ོའདགུ་སྤོད་གསུམ་ཐོག་སོ་ལྟའི་
འཕུལ་ཆས་བཙུགས་ཏ་ེདམ་བསྒགས་བདེ་
བཞིན་པ་སོགས་ཀི་སྐརོ་གསུངས།
གཞན་ཡང་ཁོང་གིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་
བ ོད ་ནང་ངལ་རྩོལ ་བསུྒར་བཀོད ་ཁང་
བཙུགས་ཡོད་པ་དང་།	 ལས་གཞི་དསེ་བདོ་
མིའི་ཆོས་དད་དང་འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་ལ་

དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་མཆོག་གིས་ལྷ་ོཨ་ཕ་ིརི་ཀའ་ིཡི་ཤུའ་ིམཆོད་དཔནོ་སྐ་ུཞབས་ཌ་ེསི་མོན་ཊུ་ཊུ་མཆོག་ལ་
འག་ོབ་མིའ་ིཐབོ་ཐང་གི་གཟངེས་རྟགས་ཐབོ་པར་འཚམས་འད་ིགནང་བ།

༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༠	 ཟླ་	 ༡༢	 ཚེས་	
༡༠	 ཉནི་ཏ་ེརྒྱལ་སིྤའ་ིའག་ོབ་མིའ་ིཐབོ་ཐང་
གི་ཉནི་མོར་ཨ་རིའི་ནང་རྟནེ་གཞི་བས་པའི་
འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་དང་འབལེ་བའི་ཤེས་
བ་དང་གོ་རྟགོས་ཀི་ལས་གཞི་རྒྱ་ཆེ་སྤལེ་
མཁན་	 (Article3.org)	 ཞསེ་པའ་ིཚོགས་
པས་ལྷ་ོཨ་ཕི་རི་ཀའི་ཡི་ཤུའི་མཆོད་དཔནོ་
སྐ་ུཞབས་ཌ་ེསི་མོན་ཊུ་ཊུ་ (Archbishop 

Desmond Tutu) མཆོག་ལ་འག་ོབ་མིའ་ི
ཐབོ་ཐང་གི་གཟངེས་རྟགས་ཕུལ་བར།	 བདོ་
མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་བླ་ོ
བཟང་སེང་ེམཆོག་གིས་འཚམས་འད་ིགནང་

དནོ།	 སྐ་ུཉདི་ལ་འག་ོབ་མིའ་ིཐབོ་ཐང་གི་
གཟངེས་རྟགས་ཐབོ་པར་ངས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་
འཛུགས་དང་བདོ་མི་ཡོངས་ཀི་ཚབ་ཞུས་ཏ་ེ
འཚམས་འད་ིཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	 སྐ་ུཉདི་ཀིས་མི་
རིགས་དཀར་ནག་དབ་ེའབདེ་ཀི་གཞུང་ལ་
ང་ོརྒལོ་དང་།	 	 ད་ེབཞིན་དང་བདནེ་དང་
འཚེ་མེད་ཞི་བའི་ཆེད་ད་ུཆོད་སེམས་བརྟན་
པའི་སྒ་ོནས་ཕག་ལས་གནང་བ་དསེ་འཛམ་
གླིང་སིྤ་དང་ལྷག་པར་བོད་མི་རྣམས་ལ་
སེམས་འགུལ་ཐབེས་བཅུག་ཡོད།	 སྐ་ུཉདི་
ཀི་དབུ་ཁིད་ལམ་སནོ་འགོ་དང་བདནེ་དང་
འཁོན་འཛིན་སྤངས་པའི་འཆམ་མཐུན་གི་

སིྒག་འཛུགས་ཤིག་བཙུགས་ཏ་ེའཛམ་གླིང་
ནང་ཞི་བད་ེབསུྐན་ཐབས་སུ་ལས་འགུལ་

ས་མང་སྤལེ་བ་དསེ་འཛམ་གླིང་ཡོངས་ལ་
ཁ་ེཕན་ཡོང་ངསེ་རེད།	 གཞན་ཡང་སྐ་ུཉདི་

ཀིས་གཞི་རྩའི་འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་དང་མི་
རིགས་འད་མཉམ་ཐགོ་རྒྱབ་སྐརོ་གིས་ལས་

འགུལ་སྤལེ་བར་བདོ་མིར་མཚོན་ན་བཀའ་
དནི་ཆེན་པ་ོཡིན།	

འཛམ་གླིང་གི་མཆོད་དཔནོ་གགས་ཅན་སྐུ་
ཉདི་མཆོག་དང་བདོ་མིའ་ིབ་ླན་མེད་པའ་ིདབུ་
ཁིད་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་
པ་ོམཆོག་རྣམ་གཉསི་དབར་མཛའ་བརྩེའི་
འདུ་ཤེས་འཛིན་བཞིན་ཡོད་པར་སེམས་
ནང་རང་བཞིན་གི་དགའ་ཚོར་ཆེན་པ་ོསྐེ་
ཡི་འདགུ	 སརླ་ཡང་ངས་སྐ་ུཉདི་མཆོག་ལ་
འཚམས་འད་ིདང་སྦྲགས་སྨནོ་འདནུ་ཞུ་རུྒྱ་
ཡིན།	།

ཤུགས་རྐནེ་ངན་པ་ཐབེས་རུྒྱ་ཡིན་པ་སོགས་
ཀི་སྐརོ་གསུངས།
བང་ཨ་རིའི་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་དངསོ་གུབ་
ཚེ་རིང་ལགས་ཀིས་མཉམ་ཞུགས་པ་རྣམས་
ལ་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུའི་གསུང་བཤད་གནང་བ་
དང་སྦྲགས་བདོ་ཀི་བ་ླན་མེད་པའི་དབུ་ཁིད་
སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་༸རྒྱལ་
དབང་སྐུ་ཕངེ་བཅུ་བཞི་པ་ཆེན་པ་ོམཆོག་
ལ་ན་ོསྦལེ་ཞི་བདའེི་གཟངེས་རྟགས་འབུལ་
བཞསེ་མཛད་ནས་མི་ལོ་	 ༣༡	 འཁརོ་བའ་ི
དསུ་ཆེན་སུང་བརིྩ་ཞུ་དགསོ་པའ་ིགལ་གནད་
སོགས་ཀི་སྐརོ་གསུངས།
དོན་ཁང་གི་དུང་ཆེ་བཀྲ་ཤིས་ད ོན་གུབ་
ལགས་ཀིས་གསུང་བཤད་གནང་མཁན་
ཡོངས་ལ་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུས་ཡོད།	 ཐངེས་
འདའིི་དསུ་དན་སུང་བརིྩ་མཛད་སྒའོི་ཐགོ་ན་ོ
སྦལེ་ཞི་བདའེི་གཟངེས་རྟགས་བཞེས་མངོ་
མཁན་ལམྕ་སྐ་ུཇ་ོཌི་ཝིལེ་ཡེམ་སི་ (Jody 

Williams)	 མཆོག་ཀང་མཉམ་ཞུགས་
གནང་ཡོད།།	


