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སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་ནང་ཆོས་དང་ཚན་རིག་བམས་བརྩ་ེ
བཅས་ཀི་བརདོ་གཞིའ་ིཐགོ་བཀའ་སླབོ་སྩལ་བ།

༄༅།	 །སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་
ཆེན་པ་ོམཆོག་ལ་འཇར་མན་གི་པ་ོཚི་ཊམ་	
(Potsdam)	 ཞསེ་པའ་ིགངོ་ཁརེ་ད་ུཡོད་པའ་ི
ཨན་སི་ཌན་གི་གླངེ་སགེས་	 (Einstein Fo-

rum) ཞསེ་པའ་ིཚོགས་པ་ནས་ཇི་ལརྟ་གསོལ་
འདབེས་ཞུས་དནོ་ལརྟ་བཀའ་བཞསེ་བཟང་པ་ོ
སྨནི་སྩལ་ཐབོ་ས།ེ	 ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༠	 ཟླ་	 ༡༡	
ཚེས་	 ༢༥	 རེས་གཟའ་ལགྷ་པའ་ིཉནི་མགནོ་
པ་ོགང་ཉདི་མཆོག་གིས་བཞུགས་སརྒ་༸རྒྱལ་
བའི་ཕ་ོབྲང་ནས་དྲ་རྒྱ་བརུྒྱད་ནང་ཆོས་དང་
ཚན་རིག	 བམས་བརྩ་ེབཅས་ཀི་བརདོ་
གཞིའ་ིཐགོ་བཀའ་སླབོ་སྩལ་དནོ།	 ད་ེརིང་ང་
ཚོ་དངསོ་སུ་མི་དང་མི་ཐུག་འཕྲད་བུང་མེད་
ནའང་བརྙན་འཕྲནི་བརུྒྱད་ཕན་ཚུན་མཇལ་
བ་དང་སྒ་ཐསོ་རུྒྱ་ཡོད་པའ་ིཐགོ་གསོ་མོལ་ཞུ་
རུྒྱའ་ིག་ོསབྐས་ཡོད།	ད་ེརིང་གི་བརདོ་གཞི་ན་ི
ནང་ཆོས་དང་ཚན་རིག	 བམས་བརྩ་ེབཅས་
ཀི་སྐརོ་རེད།	
གཞི་རྩའི ་བམས་སྙིང་རེ་ཞེས་པ་ནི་ཆོས་
ལུགས་ཚང་མའི་ཐུན་མོང་གི་བསབླ་བ་ཡིན།	
རུྒྱ་མཚན་ན་ིཆོས་ལུགས་ཚང་མས་སེམས་པ་
བཟང་པ་ོབདེ་དགོས་སྐརོ་ཐད་ད་ོསྣང་གནང་
གི་ཡོད།	 ཆོས་ལུགས་ཕན་ཚུན་ལ་ྟགུབ་ཡོད་
མེད་ཁད་པར་ཡོད་ཀང་གཞི་རྩའི་བམས་པ་
དང་བརྩ་ེབ།	བཟདོ་བསྲན།	རང་ཁམིས་རང་

སུྲང་།	 ཆོག་ཤེས་སོགས་བཟང་པའོ་ིབསབླ་བ་
ད་ེདག་གཅིག་མཚུངས་ཡིན།	ཆོས་ལུགས་མི་
འདྲ་བ་སོ་སོར་ལ་ྟགུབ་མི་འདྲ་བ་ཡོད།	 ཆོས་
ལུགས་ཕལ་མོ་ཆེས་འཇིག་རནེ་བཀོད་པ་པ་ོ
འདདོ་ཀི་ཡོད།	 ལ་ྟགུབ་ཀི་ཐགོ་ནས་འཇིག་

རནེ་བཀདོ་པ་པ་ོའདདོ་མཁན་རྣམས་ཀིས་ང་
རང་ཚོ་བཟ་ོམཁན་གཅིག་གུར་གི་ཕ་བམས་
བརྩའེི་བདག་ཉདི་ཅན་ཞིག་ཡིན་པ་གསུང་གི་
ཡོད།	 འཇིག་རནེ་བཀདོ་པའོ་ིལ་ྟགུབ་ཁ་ཡོད་
ལག་ཡོད་ཀི་ཁས་ལེན་བདེ་མཁན་ཞིག་ཡིན་
ཚེ་འཇིག་རནེ་བཀདོ་པ་པསོ་བཀདོ་པའི་འག་ོ
བ་མི་ཚང་མ་སྤུན་མཆེད་དང་དཀོན་མཆོག་
གཅིག་གིས་བཟསོ་པའི་བུ་ཕུྲག་ཆགས་ཀི་
ཡོད།	 	 གང་ལརྟ་འཇིག་རནེ་བཀདོ་པ་པ་ོ
འདདོ་མཁན་དང་མི་འདདོ་མཁན་གི་ཆོས་

ལུགས་རྣམས་མིས་བཟསོ་པའི་ཆོས་ལུགས་
ཤིག་ཆགས་ཀི་ཡོད།	 འག་ོབ་མི་ལ་ཡོད་པའ་ི
བཟང་ཤོས་ནི་བམས་སྙིང་རེའི་རྩ་བ་གུར་
པའ་ིསྤདོ་པ་ཡིན།	 ད་ཆ་ཚན་རིག་མཁས་པ་
རྣམས་ཀིས་ཀང་ང་ཚོ་ན་ིསིྤ་ཚོགས་ལ་བརནེ་

པའ་ིསེམས་ཅན་ཡིན།	ཞསེ་གསུང་གི་ཡོད།
སིྤ་ཚོགས་ལ་བརནེ་པ་ཡིན་སབས།	 གང་ལ་
བརནེ་སའི་སིྤ་ཚོགས་ད་ེལ་སེམས་ཐག་ཉ་ེབ་ོ
ཞིག་དང་།	 དའེ་ིབད་ེསྡགུ་ལ་བསམ་བླ་ོའཁརོ་
བ་ད་ེའདྲ་རང་བཞིན་གི་འདགུ	 གང་ཡིན་ཞ་ེ
ན་སོ་སོ་རང་ཉིད་འཚོ་བར་གཞན་ལ་ངེས་
པར་བརནེ་དགསོ།	 གཞན་ལ་མི་བརནེ་པར་
སོ་སོ་རང་ཉདི་ཁེར་རྐྱང་ནམ་ཡང་འཚོ་མི་
ཐུབ།	 མི་ཙམ་མ་ཟད་སེམས་ཅན་དང་བ་
ལ་སོགས་ཀང་སོ་སོ་གཅིག་པརོ་འཚོ་ཐུབ་

རུྒྱ་ཁག་པ་ོཡིན།	 	 སིྤ་ཚོགས་ལ་བརནེ་པའ་ི
སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་སེམས་ཁུར་དགོས་རུྒྱ་
ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོརེད།	 ད་ེམིན་སིྤ་ཡོངས་
ཀི་བད་ེསྡུག་མ་བསམ་པར་གགོས་མེད་ཁེར་
རྐྱང་འཚོ་མི་ཐུབ།	 གང་ལརྟ་ང་ཚོ་ཚང་མ་སིྤ་
ཚོགས་ལ་བརནེ་དགསོ།	 འཇིག་རནེ་བཀདོ་
པ་པ་ོའདདོ་མཁན་དང་མི་འདདོ་མཁན་ཚང་
མས་བསླབ་བ་གཙོ་བ་ོནི་བམས་སྙིང་རེའི་
ཉམས་ལེན་ཆགས་ཡོད།
ད་ེསྔ་ནབུ་ཕོགས་པའི་ཚན་རིག་མཁས་པ་
རྣམས་ལ་ནང་སེམས་ཀི ་ཞི ་བདེའི ་སྐརོ ་
དམིགས་བསལ་གོ་རགོས་དང་ཐུགས་སྣང་
གང་ཡང་མེད།	
ད་ཆ་ཚན་རིག་པ་མང་དག་ཅིག་གིས་ནང་
སེམས་ཀི་ཞི་བདའེི་ཐོག་ད་ོསྣང་ཇེ་མང་ད་ུ
འག་ོབཞིན་ཡོད།	 ནང་སེམས་ཀི་ཞི་བདའེ་ི
སླད་ཐགོ་མར་ནང་སེམས་ཀི་ཞི་བད་ེདཀུག་
མཁན་གི་གཞི་རྩ་ད་ེགང་ཡིན་པ་ངེས་པར་
ཤེས་དགསོ།	 ནང་སེམས་ཀི་ཞི་བད་ེདཀུག་
མཁན་གཙོ་བ་ོན་ིཁངོ་ཁ་ོཡིན།	ཁངོ་ཁ་ོལངས་
དསུ་རང་བཞིན་གིས་ནང་སེམས་ཀི་ཞི་བད་ེ
མེད་པར་བཟ་ོཡི་ཡོད།	 སྙངི་ར་ེན་ིཁངོ་ཁའོ་ི
གཉནེ་པ་ོདང་རང་གི་ཁརོ་ཡུག་ད་ེཞི་བད་ེཅན་
ཞིག་ཏུ་སུྒར་གི་ཡོད།	 ཅསེ་སོགས་ཀ་བཀའ་
སླབོ་སྩལ།	།

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༢༠	ཟླ་	༡༡	ཚེས་	༢༤	
ཉནི་མཉམ་འབྲལེ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་མི་རིགས་
དབ་ེའབདེ་རྩ་གཏརོ་ཚོགས་ཆུང་གིས་	 (UN 

Committee on the Elimination of Ra-

cial Discrimination)	 རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་
བདོ་ཀི་ས་ཁུལ་ཁག་ཏུ་སླབོ་གྲྭ་ཁག་གི་ནང་
བདོ་ཀི་སདྐ་ཡིག་སླབོ་ཁདི་བརུྒྱད་ལམ་ཚབ་ཏུ་
རྒྱ་ཡིག་སླབོ་ཁིད་བརུྒྱད་ལམ་བཞག་པ་དང་།	
ད་ེབཞིན་བདོ་ཀི་སྐད་ཡིག་རང་དབང་ཐབོ་
ཐང་རྩདོ་ལེན་པ་ཚོར་སྡགུ་སྦངོ་མནར་གཅདོ་
གཏངོ་བཞིན་པར་ཐུགས་འཚབ་དང་གླངེ་སླངོ་
ཤུགས་ཆེ་གནང་འདགུ
དེ་ཡང་རྒྱལ་ཚོགས་ཀི ་ མི ་ རིགས་དབེ་
འབེད་རྩ་གཏོར་ཚོགས་ཆུང་གིས་ཕི ་ལོ ་	
༢༠༡༨	 ཟླ་	 ༨	 ནང་རྒྱ་ནག་དང་འབྲལེ་
བའི་ལོ་རེའི་དསུ་བཀག་བསྐར་ཞིབ་ཚོགས་

འད་ུཚོགས་ཏ་ེརྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་ལོ་གཅིག་
ནང་ཚུད་ལག་བསར་གི ་སྙན ་ཐོ་འབུལ་
དགོས་པའི་ལམ་སནོ་གནང་ཡོད་པ་དང་།	
རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་མི ་རིགས་དབེ་འབེད་རྩ་
གཏརོ་ཚོགས་ཆུང་གིས་ཕི་ལོ་	༢༠༢༠	ཟླ་	༨	
ཚེས་	༥	ནས་	༧	བར་དྲ་རྒྱ་བརུྒྱད་ཚོགས་
ཐུན་ཐངེས་	 ༡༠༡	 ད་ེཚོགས་ཡོད།	 སབྐས་
དརེ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་མི་རིགས་དབེ་འབེད་
རྩ་གཏརོ་ཚོགས་ཆུང་གིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་
གིས་ལག་བསར་སནྙ་ཐ་ོཕུལ་བ་དརེ་དགངོས་
བཞསེ་གནང་ཡོད།
རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་མི ་རིགས་དབེ་འབེད་རྩ་
གཏརོ་ཚོགས་ཆུང་གིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་མི་
རིགས་དབ་ེའབདེ་ཀི་སྲིད་བུས་ལག་བསར་
བེད་བཞིན་པ་མཚམས་འཇོག་དགོས་པའི་
ལམ་སནོ་གནང་ཡོད་ཀང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་

ཇི་བཞིན་ལག་བསར་བས་མེད་པ་མ་ཟད།	
བདོ་ནང་གི་གནས་སངས་ཇེ་སྡུག་ཏུ་འགོ་
བཞིན་པའི་སྐརོ་སུད་སིའི་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅདོ་
ཁང་གིས་འཇིགས་ཉནེ་ཡོད་པའི་མི་རིགས་
སུྲང་སྐབོ་ལནྷ་ཚོགས་ (Society for Threat-

ened Peoples)	 བརུྒྱད་རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་མི་
རིགས་དབ་ེའབདེ་རྩ་གཏརོ་ཚོགས་ཆུང་ལ་
སནྙ་ཐ་ོརྒྱས་པ་ཞིག་ཕུལ་ཡོད།
རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་མི ་རིགས་དབེ་འབེད་རྩ་
གཏརོ་ཚོགས་ཆུང་གིས་ཕི་ལོ་	༢༠༡༨	ལོར་
རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཕུལ་བའི ་སྙན་ཐོ་ལ་
བསྐར་ཞིབ་གནང་སབྐས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་
མུ་མཐུད་བདོ་ཀི་ས་ཁུལ་ཁག་གི་ནང་སྐད་
ཡིག་ཟུང་ལནྡ་གི་སྲིད་བུས་ལག་བསར་བས་
ཏ་ེསླབོ་གྲྭ་ཁག་ཏུ་བདོ་ཡིག་སླབོ་ཁིད་ཐོག་
དམ་བསྒགས་དང་།	 ད་ེབཞིན་གངས་ཉུང་

མི་རིགས་ཁག་ལ་མཐངོ་མཆན་སྤདོ་ཕགོས་
སོགས་རྒྱ་རིགས་དང་གཅིག་པ་ལག་བསར་
བེད་ཀི་མེད་པ་ད་ེདག་འཕྲལ་ད་ུམཚམས་
འཇོག་དགོས་པའི་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་འབདོ་
སྐལུ་གནང་ཡོད།
རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་རིམ་པས་འཆར་གཞི་ལནྡ་
པའི་སྒ་ོནས་བདོ་ཀི་སདྐ་ཡིག་རྩ་གཏརོ་དང་།	
ད་ེབཞིན་བདོ་ཀི་སྐད་ཡིག་རང་དབང་ཐབོ་
ཐང་རྩདོ་ལེན་པ་ཚོར་སྡགུ་སྦངོ་མནར་གཅདོ་
བཏང་དང་གཏངོ་བཞིན་པ།	 མཐངོ་མཆན་
སྤདོ་ཕགོས་སོགས་རྒྱ་རིགས་དང་གཅིག་པ་
ལག་བསར་བེད་ཀི་མེད་པའི་སྐརོ་ལ་རྒྱལ་
ཚོགས་ཀི་མི་རིགས་དབེ་འབེད་རྩ་གཏརོ་
ཚོགས་ཆུང་གིས་ཐུགས་འཚབ་གནང་བར།	
སུད་སིའི་སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་ཁང་གིས་ཐུགས་
ར་ེཆེ་ཞུས་ཡོད།།

བདོ་ཀི་སདྐ་ཡིག་རྩ་གཏརོ་གཏངོ་བཞིན་པར་རྒྱལ་ཚོགས་ཀིས་ཐུགས་འཚབ་ཤུགས་ཆེ་གནང་བ།

ཚོགས་བརྡ་གསལ་བསྒགས།

༄༅།	 །བཙན་བལོ་བདོ་མིའ་ིབཅའ་ཁམིས་
དནོ་ཚན་བཞི་བཅུ་པའི་ནང་གསལ་བཞིན་ཕི་
ལོ་	༢༠༢༠	ཟླ་	༡༡	ཚེས་	༢༤	ཉནི་སིྤ་འཐུས་
རུྒྱན་ལས་ལནྷ་ཚོགས་ཚོགས་ཐངེས་	༣༤༩	ཐགོ་
བཀའ་བསྡུར་ཐག་གཅོད་བུང་དནོ་ལྟར་སྐབས་	
༡༦	 པའ་ིབདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ལནྷ་ཚོགས་ཀི་
གསོ་ཚོགས་ཚོགས་དསུ་བཅུ་པ་ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༡	
ཟླ་	༣	 ཚེས་	 ༡༥	 རེས་གཟའ་ཟླ་བ་ནས་ཟླ་	༣	
ཚེས་	 ༣༡	 རེས་གཟའ་ལགྷ་པ་བར་ལས་དསུ་
ཉནི་གངས་བཅོ་ལྔ་རིང་བཞུགས་སྒར་སིྤ་འཐུས་
ལནྷ་ཚོགས་ཀི་གསོ་ཚོགས་ཚོགས་ཁང་ད་ུཚུགས་
གཏན་འཁལེ་སོང་ན།	 ཚོགས་མི་རྣམས་དསུ་ཐགོ་
ཚོགས་བཅར་གིས་སིྤ་འཐུས་རྣམ་པ་ཕི་ལོ་	༢༠༢༡	
ཟླ་	༣	 ཚེས་	 ༡༤	ཉནི་ཚོགས་དུྲང་ལས་ཁུངས་
སུ་ང་ོབཅར་འབརོ་ཐ་ོའགདོ་འབུལ་གནང་དགསོ་
བཅས་ཀི་ཚོགས་བརྡ་གསལ་བསྒགས་སུ།	 སིྤ་
འཐུས་ཚོགས་དུྲང་ལས་ཁུངས་ནས་ཕི་ལོ་	༢༠༢༠	
ཟླ་	༡༡	ཚེས་	༢༧	ལ།།

རྒྱལ་སིྤའི་ནང་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་གདངོ་ལེན་དང་
བདོ་དནོ་གླངེ་མོལ་ཞེས་པའི་བརདོ་གཞིའི་ཐགོ་

བག་ོགླངེ་ཚོགས་གཏན་འཁལེ་བ།

༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༠	 ཟླ་	 ༡༢	 ཚེས་	 ༧	
ཉནི་ཨིན་ཡུལ་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅདོ་ཁང་གི་ག་ོསིྒག་
འགོ་དྲ་རྒྱ་བརུྒྱད་རྒྱལ་སིྤའི་ནང་རྒྱ་ནག་གཞུང་
ལ་གདངོ་ལེན་དང་བདོ་དནོ་གླངེ་མོལ་ཞེས་པའི་
བརདོ་གཞིའི་ཐགོ་བག་ོགླངེ་ཚོགས་གཏན་འཁལེ་
ཡོད།	 ད་ེཡང་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་
ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་སྐུ་ཚབ་ཟུར་པ་སལྐ་བཟང་རྒྱལ་
མཚན་ལགས་དང་།	 རྒྱལ་སིྤའ་ིབདོ་དནོ་ལས་
འགུལ་ཁང་གི་འགན་འཛིན་གཞོན་པ་བུ་ཆུང་ཚེ་
རིང་ལགས།	 ཨོ་སི་ཊི་ལི་ཡའ་ིསྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་
ཁང་གི་རྒྱ་རིགས་འབྲལེ་མཐུད་པ་འབའ་བ་སལྐ་
བཟང་རྒྱལ་མཚན་ལགས་བཅས་ནས་སྐར་མ་	
༩༠	རིང་བདོ་སདྐ་ཐགོ་ཨ་རི་དང་།	ཡུ་རོབ།	ཨོ་
སི་ཊི་ལི་ཡ།	 ལྷ་ོཤར་ཨེ་ཤི་ཡའ་ིརྒྱལ་ཁབ་སོགས་
ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་གདངོ་ལེན་བདེ་བཞིན་པའ་ི
སྐབས་འདིར་འབུང་འགུར་བདོ་ཀི་གནས་བབ་
སྐརོ་བག་ོགླངེ་གནང་རུྒྱ་ཡིན་པ་མ་ཟད།	དྲ་ིབ་དྲསི་
ལན་ཡང་གནང་གཏན་འཁལེ་ཡོད་པ་བཅས།	 །	

རིྩས་སྤདོ་རིྩས་ལེན།

༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༠	 ཟླ་	 ༡༡	 ཚེས་	 ༢༦	
ཉནི་ཏ་ིཛུ་དར་རྒྱས་་གླངི་བདོ་མིའི་གཞིས་ཆགས་
ཀི་ས་གནས་འག་ོའཛིན་དནོ་གུབ་བཟང་པ་ོལགས་
དང་ཚབ་གསར་ས་གནས་འགོ་འཛིན་བསན་
འཛིན་རྣམ་རྒྱལ་ལགས་རྣམ་གཉསི་དབར་ལས་
འགན་རིྩས་སྤདོ་རིྩས་ལེན་གནང་ཡོད།	 སབྐས་
དརེ་རིྩས་སྤདོ་རིྩས་ལེན་གི་ལས་དནོ་ལ་ས་གནས་
མཉམ་དུྲང་པདྨ་ཚེ་དབང་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་སྣདོ་སོགས་རིྩས་ལེན་རིྩས་སྤདོ་གནང་ཡོད།	
སབྐས་དརེ་ས་གནས་འཐུས་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་གཙོ་
དང་གཞུང་དང་གཞུང་འབྲལེ་མིན་པའི་ཚོགས་པ་
ཁག་གི་སྐ་ུཚབ།	ས་འགའོ་ིལས་བདེ་བཅས་མཉམ་
ཞུགས་གནང་ཡོད་པ་བཅས།	།
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༸གངོ་ས་མཆོག་གི་མཛད་འཕྲནི་ཁག་དང་།	
	བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་གནས་ཚུལ་སོགས་
དྲ་རྒྱའ་ིཁ་བང་	www.bod.asia	ཐགོ་

གཟགིས་པར་འཚལ།

སུད་སིའ་ིསྐ་ུཚབ་དནོ་ཁང་གིས་རྒྱ་ནག་གི་དབང་སུྒར་འགོ་བདོ་ནང་གི་ཆབ་སྲདི་བཙོན་པ་ཚོའ་ིགནས་སངས་
ཇ་ེསྡགུ་ཏུ་འག་ོབཞིན་པའ་ིསྐརོ་བདནེ་དཔང་གནང་བ།

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༢༠	ཟླ་	༡༡	ཚེས་	༢༣	
ཉནི་དྲྲྭ་རྒྱ་བརུྒྱད་ཨི་ཌ་ལིའ་ིགསོ་ཚོགས་གངོ་
མའི་ནང་ཧངོ་ཀངོ་གི་གཞོན་སྐསེ་གཙོས་རྒྱ་
ནག་དང་།	 ཝ་ེན་ིཛཱ་ུལ།	 ཨི་རན།	 ཀམེ་བྷ་ོ
ཌི་ཡ་བཅས་ཀི་ཆབ་སྲིད་བཙོན་པ་སུྲང་སྐབོ་	
(From #Save12HKyouths to the Case 

of Political Prisoners in Hong Kong, 

China, Venezuela, Iran and Cambodia)	
ཞསེ་པའ་ིབརདོ་གཞིའ་ིཐགོ་ཚོགས་འད་ུཞིག་
ཚོགས་ཡོད།		
དེ་ཡང་དྲ་ཐོག་གི་ཚོགས་འདུ་ད ེ་བཞིན་
ཨི་ཌ་ལིའ་ིཆབ་སྲདི་ཚོགས་པ་ (Nonvio-

lent Radical Party and Transnational 

Transparty)	དང་།	ཨི་ཌ་ལིའ་ིགསོ་ཚོགས་
གངོ་མའ་ིའཐུས་མི་སྐ་ུཞབས་ལུ་སེའ་ོམ་ལན་	
(Lucio	Malan)	མཆོག་གིས་ག་ོསིྒག་གནང་
ཡོད།				སུད་སིའ་ིསྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་ཁང་
གི་ལས་བདེ་འཕྲིན་ལས་ཆོས་སིྐད་ལགས་
དང་ལནྷ་ད་ུཧངོ་ཀངོ་དང་།	རྒྱ་ནག	ཝ་ེན་ིཛཱུ་
ལ།	 ཨི་རན།	 ཀམེ་བྷ་ོཌི་ཡ།	 ཨ་རི་སོགས་
ཀི་ལས་འགུལ་བ་དང་འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་
གི་ཁམིས་རྩདོ་པ།	 ད་ེབཞིན་ཚོགས་པ་ཁག་
གི་འགོ་ཁིད་རྣམ་པ་སོགས་ཚོགས་འདརུ་
མཉམ་ཞུགས་གནང་ཡོད།
དྲ་ཐོག་གི་ཚོགས་འདའིུ་ཐོག་འཕྲིན་ལས་
ཆོས་སིྐད་ལགས་ཀིས།	 རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་

བདོ་ནང་རྒྱལ་སིྤའི་འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་གི་
ཡོངས་ཁབ་གསལ་བསྒགས་ནང་འཁདོ་པའི་
འག་ོབ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ཡོངས་རོགས་རིྩས་
མེད་རྡགོ་རོལ་གཏངོ་བཞིན་ཡོད་པ་དང།	
བོད་མི་རྣམས་ཀིས་ཐོབ་ཐང་
རྩོད་ལེན་བདེ་སྐབས་ཁོང་ཚོར་
ཉསེ་མེད་ཉསེ་འཛུགས་དང་།	
ཁིམས་མེད་ལུགས་མེད་ཀིས་
འགེལ་བརོད་བས་ཏེ་ཁིམས་
འགལ་ཉསེ་འཛུགས།	 ད་ེབཞིན་
ཟླ་བ་མང་པ་ོབཀག་བསིྐལ་བས་
ཏེ་ མི ་སྤོད ་ལས ་འདས ་པའི ་
མནར་གཅོད་གཏངོ་གི་ཡོད་པ་
ཟད།	 དའེ་ིརྐྱནེ་པས་བཀག་ཉར་
ཁང་ནང་འདས་གངོས་སུ་འག་ོ
ཡི་ཡོད་པ།	 བདོ་ཀི་ཆབ་སྲདི་
བཙོན་པ་རྣམས་ལ་དྲང་བདནེ་
དང་རང་དབང་གི་སྒ་ོནས་ཞིབ་
དཔོད་མི་བེད་པར་བཙོན་འཇུག་ལོ་མང་
རིང་བདེ་ཀི་ཡོད།
ད་ེབཞིན་བཙོན་པ་རྣམས་བཙོན་ཁང་ནང་
དསུ་ཡུན་རིང་པ་ོམནར་གཅོད་བཏང་བར་
བརནེ་བཙོན་ནས་གླ ོད་གོལ་བཏང་ཡང་
གཟུགས་གཞི་ཧ་ཅང་སྐ་ོབས་འདས་གངོས་
སུ་འག་ོཡི་ཡོད་པ་སོགས་ཀི་སྐརོ་དང་།

གཞན་ཡང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བཙན་འཁདི་
བས་པའ་ིཀུན་གཟགིས་པཎ་ཆེན་སྐ་ུཕྲངེ་	༡༡	
དག་ེའདནུ་ཆོས་ཀི་ཉ་ིམ་མཆོག་དང་།	 བདོ་
ཀི་སདྐ་ཡིག་ཐབོ་ཐང་རྩདོ་ལེན་པ་བཀ་ཤིས་

དབང་ཕུག་ལགས།	 ད་ེབཞིན་རྒྱ་ནག་གི་
བཀག་བསིྐལ་ཁང་ནང་འདས་གངོས་སུ་གུར་
བའ་ིསུྤལ་སྐ་ུབསན་འཛིན་བད་ེལེགས་རིན་པ་ོ
ཆེ་སོགས་ཀི་གནད་དནོ་སྐརོ་གསུངས་པ་མ་
ཟད།	 རྒྱལ་སིྤའ་ིམང་ཚོགས་ནས་མུ་མཐུད་
རྒྱབ་སྐོར་གནང་དགོས་དགོས་པའི་གལ་
གནད་སོགས་ཀི་སྐརོ་གསུང་།

གཞན་ཡང་འཕྲིན་ལས་ཆོས་སིྐད་ལགས་
ཀིས།	 ཨི་ཌ་ལི་གཞུང་གིས་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་
དང་ལྷན་མཉམ་འབྲལེ་ཐགོ་རྒྱ་ནག་གཞུང་
གིས་འག་ོབ་མིའི་ཐོབ་ཐང་རིྩས་མེད་རྡགོ་

རོལ་གཏངོ་བཞིན་པའི་སྐརོ་སྙན་ཐོ་འདནོ་
དགསོ་པ་དང་།	ད་ེབཞིན་མཉམ་འབྲལེ་རྒྱལ་
ཚོགས་ཀི་ཆེས་མཐའོི་འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་
ལྷན་ཁང་ནས་རྒྱ་ནག་ཐགོ་དམིགས་བསལ་
ལྟ་ཞིབ་ཚོགས་ཆུང་ཞིག་བསྐ་ོབཞག་གནང་
དགསོ་པའ་ིརེ་སྐལུ་ཞུས་ཡོད་པ་མ་ཟད།	 ཨི་
ཊ་ལིའི་གཞུང་གིས་བདོ་ནང་ཕར་འག་ོཚུར་

འོང་གི ་གོ ་སྐབས་འདྲ་མཉམ་གི་ཁིམས་
འཆར་ཞིག་གཏན་འབབེས་གནང་དགོས་
པའ་ིརེ་སྐལུ་ཡང་ཞུས་ཡོད།
དཀའ་ངལ་ད་ེདག་ནི་བདོ་མི་གཅིག་པུའི་
གནད་དནོ་མིན་པར་ཤར་ཏུར་ཀི་སི་ཐན་
དང་།	 སོག་པ།ོ	 ཧངོ་ཀངོ་སོགས་ཀི་གནད་
དནོ་ཡང་ཡིན་ཞིང་།	 རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་རུྒྱད་
གཅིག་ལམ་གཅིག་གི་དཔལ་འབརོ་གི་ལས་
གཞི་ད་ེད་ཆ་ཨི་ཊ་ལི་གཙོས་པའ་ིའཛམ་གླངི་
ཡོངས་ལ་ཁབ་བཞིན་ཡོད་པ་སོགས་ཀི་སྐརོ་
གསུངས།	།

གྲྭ་རིན་ཆེན་ཚུལ་ཁམིས་ལགས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་འཛིན་བཟུང་བས་ཏ་ེད་ཆ་གང་ད་ུཡོད་མེད་
ཤེས་རགོས་མེད་པར་གུར་འདགུ

༄༅།	 །བདོ་རྔ་བ་རངོ་དཀར་ཤུལ་སྡ་ེབ་
ནས་ཡིན་པའི་སྣང་ཞིག་དགོན་པའི་གྲྭ་རིན་
ཆེན་ཚུལ་ཁམིས་ལགས་ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༩	 ཟླ་	
༨	ཚེས་	༡	ཉནི་རྔ་བ་རངོ་གི་ཉནེ་རགོ་པས་
འཛིན་བཟུང་བས་ཏ་ེད་ཆ་གང་ད་ུཡོད་མེད་
ཀི་གནས་ཚུལ་ཤེས་རགོས་མ་ཐུབ་པར་ལོ་
གཅིག་དང་ཕདེ་ཀ་ཙམ་ཕིན་འདགུ
སྐབས་དརེ་ཁོང་དང་ལྷན་ད་ུགྲྭ་པ་གཞན་
གཉསི་ཀང་འཛིན་བཟུང་བས་འདགུ	 ཉནི་
ཤས་རེས་གྲྭ་པ་གཞན་གཉིས་གླདོ་བཀལོ་
བཏང་ཡོད།	འནོ་ཀང་རིན་ཆེན་ཚུལ་ཁམིས་
ལགས་ཉནེ་རགོ་པས་བདོ་དནོ་ཆབ་སྲིད་ལ་
འབྲལེ་བ་ཡོད་པར་བསདྙ་ནས་འཛིན་བཟུང་
བཙན་ཁིད་བས་ཏ་ེད་ཆ་གང་ད་ུཡོད་མེད་
ཤེས་རགོས་མི་འདགུ	ད་ེམ་ཟད་ཁངོ་གི་ནང་
མི་སུྤན་མཆེད་ཀིས་ཁངོ་བཙོན་ཁང་གང་ད་ུ
ཡོད་མེད་དང་གཟུགས་པའོི་གནས་སངས་
སོགས་ཀི་གནས་ཚུལ་ཙམ་ཡང་ཤེས་རགོས་
ཐུབ་ཀི་མེད།
ད་ེཡང་ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༠	 ཟླ་	 ༣	 ཚེས་	 ༢༣	
ཉིན་གྲྭ་ཚུལ་ཁིམས་ལགས་ཀི་ནང་མིར་
བརྡ་ཐ་ོཞིག་འབརོ་འདགུ	 དའེ་ིཐགོ་རྒྱ་

ནག་གཞུང་གི་ཁམིས་སྲལོ་ཨང་	 ༡༢༤	 ད་ེ
འགལ་ནས་རྒྱལ་ཁབ་ཁ་བྲལ་བས་པའི་ཉསེ་

དམིགས་ཡིན་པས་བརྡ་ཙམ་ལས།	ཤི་གསོན་
དང་ས་གནས་གང་ཞིག་ལ་འཛིན་བཟུང་བདེ་
ཡོད་མེད་ཀི་གནས་ཚུལ་གང་ཡང་ད་དངུ་
ཤེས་རགོས་བུང་མི་འདགུ	 ནང་མིས་འབྲལེ་
ཡོད་ཉསེ་རགོ་པར་ཁོང་གང་ད་ུཡོད་མེད་
དྲསི་པར་ལན་ཁ་གསལ་མེད་པའི་ཐགོ་ནས་
ལན་འདབེས་བདེ་བཞིན་ཡོད་པར་བརནེ་ད་

ལ་ྟརིན་ཆེན་ཚུལ་ཁམིས་ལགས་ཀི་ཕ་མ་དང་
ནང་མི་སྤུན་མཆེད་རྣམས་ཀིས་ཁངོ་བད་ེཐང་

སོགས་ཀི་ཐད་སེམས་འཚབ་ཆེན་པ་ོབདེ་ཀི་
ཡོད།	
སིྤར་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བཙོན་ཁང་ནང་
དྲག་གནནོ་དང་གདགུ་རུྩབ་མནར་གཅདོ་ཇ་ེ
ཆེར་བདེ་ཀི་ཡོད་པར་བརནེ་བཙོན་པ་མང་
དག་ཅིག་འདས་གངོས་སུ་གུར་གི་ཡོད།		ཉ་ེ
ཆར་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་རྡངུ་རྡགེ་མནར་

གཅོད་འགོ་ཁམས༌འབྲ་ིརུའི་བུད་མེད་ལ་ྷམོ་
ལགས་འདས་གངོས་སུ་གུར་ཡོད།	
རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་དཔནོ་རིགས་ངོས་ནས་
ཚུལ་ཁམིས་ལགས་ཀི་ནང་མིར་ཁངོ་གང་ད་ུ
ཡོད་མེད་ཐད་གསལ་སནོ་བདེ་དགསོ།	རྒྱལ་
སིྤ་དང་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་ཁིམས་གཞིར་བཟུང་
ཨ་མད་ོརྔ་པའི་དཔནོ་རིགས་ཚོས་ཀང་ཁངོ་
ལ་ནང་མི་ཐུག་འཕྲད་བདེ་བཅུག་དགོས་ཀི་
ཡོད།	
ད་ེས་ྔཕི་ལོ་	 ༢༠༡༨	 ལོར་ཁངོ་གིས་སདྐ་
འཕྲིན་བརུྒྱད་བཙན་བལོ་ད་ུཡོད་པའི་བདོ་
མི་ཁག་གཅིག་དང་ལྷན་ད་ུབདོ་དནོ་གླངེ་
སླངོ་བས་པར་བརནེ་འཛིན་བཟུང་བས་ཡོད་
འདགུ	 དསུ་རུྒྱན་ད་ུགྲྭ་ཚུལ་ཁམིས་ལགས་
ཀིས་བདོ་ཀི་སདྐ་ཡིག་སུྲང་སྐབོ་དགོས་སྐརོ་
དང་བདོ་དནོ་ཐད་ལས་འགུལ་ཇ་ེཆེར་སྤལེ་
མཁན་ཞིག་ཡིན།	 ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༩	 ལོའ་ི
༸ཀུན་གཟགིས་པཎ་ཆེན་སྐ་ུཕྲངེ་བཅུ་གཅིག་
པ་མཆོག་གི་༸སྐུའི་འཁུངས་སརྐ་གི་ཉནི་ཁ་
པར་གི་ལམ་ནས་ཁོང་གིས་ཕི་རྒྱལ་ད་ུཡོད་
པའི་བདོ་མི་ཞིག་དང་མཉམ་ད་ུགླངེ་སླངོ་
བས་པ་དང་།	 ད་ེབཞིན་ཁངོ་གིས་སྦྲགས་

ཁང་བརུྒྱད་ཕི་ལོག་གི་དཔ་ེཆ་གལ་ཆེན་མང་
པ་ོཞིག་བདོ་ནང་གི་ས་ཆ་གང་མང་ཞིག་ལ་
འགམེས་སྤལེ་བས་འདགུ
གཞན་ཡང་ཁངོ་གིས་བདོ་ད་ུཆད་ལ་ྟབ་ཞེས་
པའི་སྒརེ་ཀི་རྩམོ་རིགས་དྲ་ཚིགས་ཐགོ་བདོ་
དང་འབྲལེ་བའི་རྩམོ་རིགས་སྤལེ་བར་བརནེ་
དྲ་ཚིགས་ད་ེཡང་སྒ་ོབརྒྱབ་ཡོད།	
གྲྭ་རིན་ཆེན་ཚུལ་ཁམིས་ལགས་ན།ི	 མད་ོ
སྨད་སི་ཁནོ་ཞིང་ཆེན་རྔ་བ་རོང་གི་དཀར་
ཤུལ་སྡ་ེབའི་གཉརེ་བ་ཚང་ཞེས་པའི་ཞིང་
པའི་ཁིམ་ཚང་དཀུས་མ་ཞིག་ལ་སྐསེ་ཤིང་།	
ད་ལ་ྟརང་ལོ་	 ༢༩	 ཡིན་པ་དང་ཁངོ་ལོ་
དུྲག་ཙམ་ནས་མད་ོསྨད་རྔ་ཡུལ་གི་བནོ་གི་
དགོན་པ་ཆེ་ཤོས་སྣང་ཞིག་དགོན་པར་ཆོས་
ཞུགས་བས་ཏ་ེསླབོ་གཉརེ་རུྒྱན་སྐངོ་གིས་ད་
ལ་ྟསགྔས་ཀི་འཛིན་གྲྭ་ཐནོ་ཡོད་འདགུ	 ཁངོ་
གི་ཕ་མིང་ལ་བཀ་ཤིས་དནོ་གུབ་དང་ལོ་	༦༨	
ཡིན་ཞིང་།	 མ་མིང་ལ་མཚོ་མོ་ཟརེ་ཞིང་ལོ	
༥༧	 ཡིན་འདགུ	 	 ཁངོ་ལ་ཕ་མ་གཅིག་གི་
སྤུན་མཆེད་ལ་ྔཡོད་པ་བཅས།	།
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ལས་བདེ་ཀི་དམིགས་སྒརོ་སྔནོ་འགའོ་ིའསོ་སྦངོ་གསར་བསྡའུ་ིགསལ་བསྒགས།
༄༅།	།ས་རཱ་བདོ་ཀི་མཐ་ོསླབོ་ཏུ་དསུ་ཡུན་
རིང་ཐུང་འདྲ་མིན་ཐགོ་ལས་བདེ་འསོ་སྦངོ་
དང་ཟབ་སྦངོ་ས་ྔརསེ་ཕུལ་བའི་སྲི་ཞུའི་ལས་
བདེ་ད་ུཚུད་མིན་ལ་མ་ལྟསོ་པར་དནོ་དངསོ་
ཕན་ཐོགས་གང་ལེགས་བུང་ཡོད་ཅིང་།	
སབྐས་	 ༡༥	 པའ་ིབཀའ་ཤག་གི་དགངོས་
གཞི་དང་བསནུ་ཏ་ེཨ་རི་	 (USAID)	 ལས་
གཞིའི ་ རོགས་སྐོར་འོག་བ ོད་མིའི ་ སིྒག་
འཛུགས་མ་ལག་དང་བཅས་པའི་ལས་བདེ་
ཀི་དམིགས་སྒརོ་དསུ་ཐུང་ཐེངས་ལྔ་པའི་
དམུ་བུ་གཉསི་པའི་འསོ་སྦངོ་ད་ེས་རཱ་བདོ་ཀི་
མཐ་ོསླབོ་ཏུ་ཕི་ལོ་	༢༠༢༡	ཟླ་	༢	ཚེས་	༡	
ནས་འག་ོའཛུགས་ཀིས་ཟླ་གངས་	 ༣	 རིང་
བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་མ་ལག་དང་བཅས་
པའི་འཛིན་སྐངོ་འག་ོསངས་སིྤ་དང་བ་ེབྲག་
གི་ཐགོ་འསོ་སྦངོ་ཟབ་འཁིད་གནང་གཏན་

འཁལེ་བར་འསོ་སྦངོ་བ་གངས་	 ༣༠	 ཡིག་
རུྒྱགས་ཀི་ལམ་ནས་གསར་བསྡུ་བ་རུྒྱ་ཡིན་
ན།	 གཤམ་གསལ་ཆ་རྐྱནེ་རྣམས་ཚང་ཞིང་
འཛུལ་ཞུགས་གནང་བླ་ོཡོད་རིགས་ནས་
འཚང་སནྙ་འབུལ་འཐུས་ཆོག་པ་ཡིན།	
ཚང་དགསོ་པའ་ིཆ་རྐྱནེ།
༡།	ཕི་ལོ་	༢༠༢༠	ཟླ་	༡༢	ཚེས་	༣༡	ཉནི་
ནས་རང་ལོ་	༣༥	ལས་མ་བརྒལ་བ།
༢།	 དམའ་མཐར་ཉ་ེབའ་ིགཙུག་ལག་རབ་
འབམས་དང་ཚད་མཉམ་སླབོ་ཐོན་ལག་
འཁརེ་ཡོད་པ།
༣།	 དངྭ་བངླས་དཔ་དངུལ་འབུལ་འབབ་	
༢༠༢༠།༣།༣༡	 བར་གཙང་ཕུལ་ཟནི་
པའི་ལག་དབེ་ཀི་ཤོག་གངས་དང་པ་ོདང་།	
གཉསི་པ།	 མཐའ་མ་བཅས་ཀི་ང་ོབཤུས་
འབུལ་དགསོ།

༤།	 ཁམིས་མཐུན་སྐསེ་ཚེས་ལག་འཁརེ་	
(Birth Certificate)	 གི་ང་ོབཤུས་བཅས་
ཚང་དགསོ།
གོང་གསལ་ཡིག་ཆའི་ངོ་བཤུས་ཁག་ལ་
འབྲལེ་ཡོད་ས་གནས་འག་ོའཛིན་ནམ།	ལས་
བདེ་འདམེས་ལནྷ་ནས་བསྐ་ོགཞག་བས་པའི་
སྲི་ཞུའི་ལས་བདེ་ཟུང་དུྲང་གནས་རིམ་ཡན་
སུ་རངུ་ནས་དག་མཆན་ལས་དམ་ (Attesta-

tion)	 ཞུས་ཏ།ེ	 ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༡	 ཟླ་	 	 ༡	
ཚེས	 ༡	 	 ཕི་དྲ་ོཚོདུ་	 ༤།༠༠	 འགངས་
མེད་ས་རཱ་བདོ་ཀི་མཐ་ོརིམ་སླབོ་གཉརེ་ཁང་
ད་ུརང་ཁིམ་ཁ་བང་དང་།	 ཁ་པར་ཨང་།	
གླགོ་འཕྲནི་ཁ་བང་ (Email ID)	 སོགས་
ཁ་གསལ་བཀོད་ད་ེསོ་སོའི་འཚང་སནྙ་དང་
མཉམ་ད་ུའབུལ་དགསོ།	 གངོ་གསལ་དསུ་
བཀག་རསེ་འཚང་སྙན་ཕུལ་འབརོ་རིགས་

རིྩས་མེད་ཡིན།	
ཟུར་མཆན།
ས་རཱ་བདོ་ཀི་མཐ་ོསླབོ་ནས་གཤམ་གསལ་
ལྟར་སླབོ་ཚན་ཁག་ལ་ཚུད་རུྒྱགས་གཏངོ་
གཏན་འཁལེ་ཡོད།
ཟླ་ཚེས།	 གཟའ།	 སླབོ་ཚན།	དུ ས ་
ཚོད།	 སླབོ་ཚན།	དསུ་ཚོད།
༢༠༢༡།༡།༡༤	 ཕུར་བུ།	 བོད ་ ཀི ་
བརྡ་སྤདོ།	༩།༠༠	ནས་	༡༢།༠༠	ནང་པའི་
ལ་ྟགུབ།	 ༢།༠༠	ནས་	༥།༠༠
༢༠༢༡།༡།༡༤	 པ་སངས།	ལོ ་ རུྒྱས ་
དང་ཡིག་བཟ།ོ	 ༩།༠༠	 ནས་	
༡༢།༠༠	 ཨིན་ཡིག	 ༢།༠༠	ནས་	༥།༠༠
འཚང་སྙན་དསུ་ཐོག་འབོར་རིགས་ལ་ས་
རཱ་བདོ་ཀི་མཐོ་སླབོ་ནས་ཞིབ་འཇུག་གིས་
འསོ་ཆོས་ཚང་བ་རྣམས་ལ་ཚུད་རུྒྱགས་ཆེད་

བཅར་དགསོ་པའ་ིའབདོ་བརྡ་གཏངོ་རུྒྱ།	 ད་ེ
རིགས་ནས་སབྐས་བསནུ་ལག་འཁརེ་སོགས་
ཡིག་ཆ་ང་ོམ་ཁག་མཉམ་འཁརེ་གིས་ས་རཱ་
བདོ་ཀི་མཐོ་སླབོ་ཁང་ད་ུའབོར་ཐོ་འགོད་
དགོས་པ་བཅས་ཀི་གསལ་བསྒགས་སུ།	
བཀའ་དུྲང་ཡིག་ཚང་ནས་ཕི་ལོ་	༢༠༢༠	ཟླ་	
༡༡	ཚེས་	༣༠		ལ།།
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ཕི་དྲལི་ལས་ཁུངས་ནས་༸རྒྱལ་དབང་སྐ་ུཕྲངེ་བཅུ་བཞི་པ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་ཐུགས་བསྐདེ་དམ་བཅའ་བཞིའ་ིཐགོ་
བག་ོགླངེ་ག་ོསིྒག་གནང་གཏན་འཁལེ་བ།

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༢༠	ལོ་འད་ིབཞིན་བདོ་
མིའི་སིྒག་འཛུགས་ནས་བདོ་མིའི་བ་ླན་མེད་
པའི་དབུ་ཁིད་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་
མགོན་༸རྒྱལ་དབང་སྐུ ་ཕྲངེ་བཅུ་བཞི་པ་
ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་བཀའ་དྲནི་རེས་དྲན་གི་
ལོར་སུྲང་བརིྩ་ཞུ་བཞིན་ཡོད་པའི་ཆ་ཤས་
སུ།	 བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་ཕི་དྲལི་ལས་
ཁུངས་ནས་ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༠	 ཟླ་	 ༡༢	 ཚེས་	
༤	 ནས་བདནུ་ཕྲག་གཅིག་ཙམ་རིང་༸རྒྱལ་
དབང་སྐུ་ཕྲངེ་བཅུ་བཞི་པ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་
ཐུགས་བསྐདེ་དམ་བཅའ་བཞི་ས།ེ	 འག་ོབ་
མིའ་ིབཟང་སྤདོ་གངོ་སྤལེ་དང་།	ཆོས་ལུགས་
མཐུན་འབྲལེ།	བདོ་ཀི་རིག་གཞུང་དང་ཁརོ་
ཡུག་སུྲང་སྐབོ།	 རྒྱ་གར་གནའ་རབས་ཀི་
རིག་གཞུང་བསྐར་གསོ་བཅས་ཀི་སྐརོ་དྲ་རྒྱ་
བརུྒྱད་བག་ོགླངེ་ག་ོསིྒག་གནང་གཏན་འཁལེ་
ཡོད། ད་ེཡང་བག་ོགླངེ་ཐོག་རྒྱལ་ཁབ་འདྲ་མིན་

བཅུ་དགུའ་ིམཁས་དབང་དང་ཤེས་ཡོན་ཅན་
གངས་	 ༡༢༠	 ནས་དྲ་བརྙན་བརུྒྱད་སདྐ་
རིགས་བཅ་ོལའྔ་ིཐགོ་གསུང་བཤད་གནང་རུྒྱ་

ཡིན་པ་མ་ཟད།	 བདོ་ཀི་ཆོས་བརུྒྱད་བ་ླཆེན་
དབུ་ཁིད་རྣམ་པས་ཀང་བཀའ་སླབོ་གནང་

གཏན་འཁལེ་ཡོད།	
བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་ལྡན་སིྐད་
སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་གིས་དབུ་འབདེ་
གསུང་བཤད་དང་།	 དགའ་ལནྡ་ཕ་ོབྲང་གི་
དུྲང་ཆེ་ཡང་སངེ་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་གིས་
༸རྒྱལ་དབང་སྐུ་ཕྲངེ་བཅུ་བཞི་པ་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་གི་ཐུགས་བསྐདེ་དམ་བཅའ་བཞིའི་
སྐརོ་ང་ོསྤདོ་གསུང་བཤད་གནང་རསེ་བདོ་
མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་བཀའ་བླནོ་རྣམ་པ་དང་
ཕི་ནང་གི་མཁས་དབང་དང་ཤེས་ཡོན་ཅན་
སོགས་ནས་ཐགོ་གསུང་བཤད་གནང་རུྒྱ་ཡིན་
ཞིང་།གསུང་བཤད་ལས་རིམ་ཡོངས་རགོས་
ཕི་དྲལི་བདོ་ཀི་བརྙན་འཕྲནི་ཚན་པའ་ིང་ོདབེ་	
(https://www.facebook.com/CTATI-

BETTV/)	 དང་ཡུ་ཌུབ་ (https://www.

youtube.com/c/ctaonlinetv)	 བརུྒྱད་
རྒྱང་སྲངི་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན་པ་བཅས།	།

ར་ུསོག་སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་ཏ་ེལོ་རིན་པ་ོམཆོག་གི་ཨུ་ར་ུསུའ་ིཤར་ཕགོས་ཡུལ་གུ་ཁུལ་གི་ནང་གཞུང་འབྲལེ་
ཕགོས་ཕབེས་ལེགས་གུབ་བུང་བ།

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༢༠	ཟླ་	༡༡	ཚེས་	༡༥	

ནས་	 ༢༣	 བར་ར་ུསོག་སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་
ཏ་ེལོ་རིན་པ་ོམཆོག་གིས་སྣ་ེཁདི་པའི་སྐ་ུཚབ་
ཚོགས་ཆུང་ཞིག་ཨུ་རུ་སུའི་ཤར་ཕགོས་ས་

ཁུལ་ཁག་གི་ནང་གཞུང་འབྲལེ་ཕགོས་ཕབེས་
གནང་ཡོད།	ད་ེཡང་ཕི་ལོ་	༢༠༢༠	ཟླ་	༡༡	
ཚེས་	 ༡༥	 ཉནི་བྷུ ་རི་ཡ་ཐི་སིྤ་མཐུན་རྒྱལ་
ཁབ་	 (Buryat Republic)	 ཀི་རྒྱལ་ས་ཨུ་
ལན་ཨུ་དའེ་ི	 (Ulan Ude)	 ནང་རནེ་གཞི་
བས་པའི་བྷུ ་རི་ཡ་ཐིའི་དབུས་གཞུང་གི་མཐ་ོ
སླབོ་	 (Buryat State University)	 དང་།	
ནང་པའ་ིམཐ་ོསླབོ།	 (Dashi Choinhorlin) 

སོགས་གཙོ་བརོ་གུར་པའི་སླབོ་གཉརེ་བས་ི
གནས་ཁང་ཁག་གཅིག་གི་ནང་གཟགིས་སྐརོ་
ད་ུཕབེས་ཡོད།
གཞན་ཡང་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅདོ་ཏ་ེལོ་རིན་པ་ོ

ཆེ་མཆོག་གིས་ནང་པའ་ིམཐ་ོསླབོ་	 (Dashi 

Choinhorlin)	 ཀི་སླབོ་སིྤ་དག་ེབཤེས་	
(Dembryl)	 ལགས་དང་ཐུག་འཕྲད་ཀིས་
ནང་པའ་ིཤེས་ཡོན་སྐརོ་ག་ོབསྡརུ་གནང་ཡོད་
པ་མ་ཟད།	 བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་ཚབ་
ཞུས་ཏ་ེདགེ་བཤེས་ལགས་ལ་སནོ་པའི་སྐུ་
བརྙན་ཞིག་ཕུལ་ཡོད།
ཕོགས་མཚུངས་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་ཏ་ེལོ་
རིན་པ ོ་ ཆེ ་མཆོག་གིས་ཨུ ་རུ ་ སུའི ་གོས་
ཚོགས་འགོ་མའི་ཚོགས་གཞོན་ཟུར་པ་ཨི་
རན་ཆི་ (Mr Irenchi Makhtanov) མཆོག་
དང་ཐུག་འཕྲད་གནང་ས་ེད་ལྟའི་བདོ་ནང་

གི་གནས་སངས་སྐརོ་གསུངས་ཡོད།	 སབྐས་
དརེ་ཚོགས་གཞནོ་ཟུར་པ་ཨི་རན་ཆི་མཆོག་
གིས་བདོ་མིའི་འཐབ་རྩོད་སྐརོ་ཤེས་རགོས་
ཆེད་ད་ུབཞུགས་སྒར་རྡ་སར་ཕབེས་རུྒྱར་
བསམ་བླ་ོགཏངོ་གི་ཡོད་པའི་སྐརོ་སོགས་
གསུངས་ཡོད།
ཕི་ཚེས་	 ༢༡	 ཉནི་སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་ཏ་ེལོ་
རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་ཨུ་རུ་སུ་སིྤ་མཐུན་རྒྱལ་
ཁབ་ཀི་ཐུ་ཝ་ཡུལ་	 (Tuva Republic)	 ད་ུ
ཕབེས་ཏ་ེས་གནས་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐོར་བ་
དང་།	 བདོ་མི།	 གཞུང་དང་གཞུང་འབྲལེ་
མིན་པའི་ཚོགས་པ་ཁག་གི་སྐུ་ཚབ་སོགས་

དང་ཐུག་འཕྲད་ཀིས་དསུ་རབས་	༢༠	ནང་
དམར་ཤོག་འགོ་ཨུ་རུ་སུ་སིྤ་མཐུན་རྒྱལ་
ཁབ་ཀི་ཐུ་ཝ་ཡུལ་གི་མི་མང་དང་བདོ་མི་
ཚོས་མྱངས་པའ་ིདཀའ་སྡགུ་སྐརོ་དང་།	 ད་
ཆ་ཐུ་ཝ་ཡུལ་གི་མི་མང་དང་བདོ་མིའི་བླ་
ན་མེད་པའི ་དབུ་ཁིད་སིྤ་ན ོར་༸གོང་ས་
༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ ོ་མཆོག་ཡིན་པ་
གཅིག་མཚུངས་ཡིན་པ་མ་ཟད།	 ནང་ཆོས་
ཉམས་ལེན་བེད་བཞིན་པ་ཡང་གཅིག་པ་
ཡིན་པ་སོགས་ཀི་སྐརོ་གསུངས།	།
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དཔལ་ལནྡ་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གིས་རྒྱ་གར་བང་ཤར་ཨ་སམ་མངའ་སྡའེ་ིསིྤ་ཁབ་བླནོ་ཆེན་ཟུར་པ་མཆོག་སྐ་ུཚེའ་ི
འཕནེ་པ་རགོས་པར་ཐུགས་གསོ་ཞུས་པ།

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༢༠	ཟླ་	༡༡	ཚེས་	༢༣	
ཉནི་རྒྱ་གར་བང་ཤར་ཨ་སམ་མངའ་སྡའེ་ིསིྤ་
ཁབ་བླནོ་ཆེན་ཟུར་པ་སྐུ་ཞབས་ཏ་རུན་གྷ་ོག་
ཡེ་ (Tarun Gogoi, Former Chief Min-

ister of Assam) མཆོག་ཨ་སམ་མངའ་སྡའེ་ི
རྒྱལ་ས་གྷ་ོཝ་ཧ་ཊིའི་ནང་སྐུ་ཚེའི་འཕནེ་པ་
རགོས་པའ་ིཡིད་སྐའོ་ིགནས་ཚུལ་ཐནོ་པར།	
ཕི་ཚེས་	 ༢༤	 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་ེདམ་པ་ཁངོ་གི་བུ་
སོགས་ནང་མི་ཉ་ེའབྲལེ་ལྟསོ་བཅས་ཡོངས་
ལ་ཐུགས་གསོ་ཞུས་གནང་འདགུ
དམ་པ་ཁོང་གི་བུ་རྒྱ་གར་གསོ་ཚོགས་འགོ་
མའི་འཐུས་མི་སྐུ ་ཞབས་གྷ ་ོརབ་གྷ ་ོག་ཡེ་	
(Gaurav Gogoi,MP)	 མཆོག་ལ་ཐུགས་
གསོའི་འཕྲནི་ཡིག་ཕུལ་བའི་ནང་འཁདོ་དནོ།	

ཁདེ་ཀི་ཡབ་སྐ་ུཞབས་ཏ་རནུ་གྷ་ོག་ཡེ་མཆོག་
འདས་གངོས་སུ་གུར་བའི་གནས་ཚུལ་ཐསོ་
འཕྲལ་ང་ཚོ་ཚང་མ་བླ་ོཕམ་ཆེན་པ་ོབུང་།	
ངས་སྐབས་བཅུ་དུྲག་པའི་བདོ་མི་མང་སིྤ་
འཐུས་ལནྷ་ཚོགས་ཀི་ཚབ་ཞུས་ཏ་ེཁདེ་ནང་
མི་ལནྷ་རྒྱས་ལ་ཐུགས་གསོ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	 སྐ་ུ
ཞབས་དམ་པ་ཏ་རུན་གྷ་ོག་ཡེ་མཆོག་གིས་
འདས་པའི་ལོ་ང་ོབཅུ་ཕྲག་མང་པའོི་རིང་རྒྱ་
གར་དབུས་དང་།	 མངའ་སྡའེ་ིཆབ་སྲདི་ནང་
ནསུ་པ་ཆེན་པ་ོབཏནོ་ཡོད་པ་མ་ཟད།	 དམ་
པ་ཁོང་ནི་རྒྱ་གར་གི་ཁད་ད་ུའཕགས་པའི་
དབུ་འཁདི་ཅིག་ཡིན།
ཁདེ་ཀི་ཡབ་དམ་པ་ཁངོ་ན་ིབདོ་མིའི་རྩ་དནོ་
ཐགོ་རྒྱབ་སྐརོ་གནང་མཁན་ཞིག་དང་།	ལགྷ་
པར་ད་ུབདོ་མི་རྣམས་ཐགོ་མར་བཙན་བལོ་
བ་ཆགས་པའ་ིསབྐས།	 ཨ་སམ་མངའ་སྡའེ་ི
བགྷ་ས་ (Baksa)	རངོ་ད་ུསླབེས་པའ་ིབདོ་མི་
བཙན་བལོ་བ་རྣམས་ལ་ཨ་སམ་གཞུང་མང་

གཉསི་ནས་སྣ་ེལེན་མཐུན་འགུར་གང་ལེགས་
གནང་ཡོད།	དརེ་བརནེ་རྒྱ་གར་གཞུང་དང་།	

ཨ་སམ་མངའ་སྡའེི་མི་མང་གཉསི་ནི་ང་ཚོ་
བདོ་མི་ཚོར་ཤིན་ཏུ་ནས་བཀའ་དྲནི་ཆེན་པ་ོ
ཡིན།
ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༨	 ཟླ་	 ༧	 པའ་ིནང་བདོ་མི་
མང་སིྤ་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ནས་ཨ་སམ་
ཁུལ་ད་ུབདོ་དནོ་ཞུ་སྐུལ་གི་ལས་འགུལ་སྤལེ་

སྐབས་ངས་སྣ་ེའཁིད་པའི་བདོ་མི་མང་སིྤ་
འཐུས་ལནྷ་ཚོགས་ཀི་སྐུ་ཚབ་ཚོགས་ཆུང་ལ་

སྐ་ུཞབས་དམ་པ་ཏ་རནུ་གྷ་ོག་ཡེ་མཆོག་དང་
མཇལ་མོལ་གནང་རུྒྱའི་གོ་སྐབས་བུང་བ་
དང་།	 སབྐས་དརེ་སྐ་ུཞབས་ཁངོ་གིས་བདོ་
ཀི་རྩ་དནོ་ཐགོ་རྒྱབ་སྐརོ་དང་གདངུ་སེམས་
མཉམ་སྐདེ་ཡོད་སྐརོ་གསུངས་གནང་སོང་།	
ད་ེབཞིན་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ལནྷ་ཚོགས་

ཀི་སྐ་ུཚབ་ཚོགས་ཆུང་ལ་སྐ་ུཞབས་ཁདེ་དང་
ལྷན་ད་ུཡང་མཇལ་འཕྲད་གནང་རུྒྱའི་གོ་
སབྐས་བུང་ཡོད།	ཁདེ་ནང་མི་ལནྷ་རྒྱས་དང་།	
སྲདི་དནོ་ཚོགས་པའ་ིངསོ་ནས་བདོ་དནོ་ཐགོ་
ད་བར་རྒྱབ་སྐརོ་གནང་བར་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་
རུྒྱ་ཡིན།
ངས་གཞིས་བསེ་བདོ་མི་ཡོངས་ཀི་ཚབ་ཞུས་
ཏ།ེ	དཀའ་ཁག་ཅན་གི་དསུ་ཚོད་འདརི་ཁདེ་
ནང་མི་ལནྷ་རྒྱས་ལ་ཐུགས་གསོ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།
སྐུ་ཞབས་དམ་པ་ཏ་རུན་གྷ་ོག་ཡེ་མཆོག་སྐུ་
གཤེགས་པ་དསེ་རྒྱ་གར་གི་ཆབ་སྲིད་དང་།	
རྒྱ་གར་གཞུང་ལ་གངོ་གུད་ཆེན་པ་ོཕགོ་པ་
ཙམ་མ་ཟད།	 ཨ་སམ་མངའ་སྡ་ེདང་།	 བདོ་
མི་རྣམས་ལ་ད་ེབས་གངོ་གུད་ཆེན་པ་ོཕགོ་
ཡོད་ཅསེ་འཁདོ་གནང་འདགུ་པ་བཅས།	།

རྡ་ས་ནས་རྣ་ཐསོ་ལ་བར་བདོ་རང་དབང་སདླ་གམོ་བགདོ་ཀི་ལས་འགུལ་བ་རྣམས་ལྡ་ིལིར་འབརོ་བ།	
༄༅།	 །རྒྱ་ནག་ཝུ་ཧན་ནས་མཆེད་པའ་ི
ཏགོ་དབིབས་གཉན་རིམས་ཀི་རྐྱེན་པས་
འཛམ་གླིང་ནང་མི་གངས་སངོ་ཕྲག་མང་པ་ོ
འདས་གངོས་སུ་གུར་བ་དང་།	 	 རྒྱ་ནག་
གཞུང་གིས་གཞིས་བཞུགས་བདོ་མིར་སྔར་

ལགྷ་དམ་བསྒགས་ཤུགས་ཆེ་བདེ་བཞིན་ཡོད་
པར་བརནེ་བཙན་བལོ་བདོ་མི་རྣམས་ཀིས་
མ་སྐུལ་དང་བླངས་ཐོག་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་

གདགུ་རུྩབ་ཅན་གི་དྲག་གནནོ་ལ་ང་ོརྒལོ་གི་
ལས་འགུལ་སྤལེ་གི་ཡོད།
ད་ེཡང་ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༠	 ཟླ་	 ༡༡	 ཚེས་	 ༢	
ཉིན་བདོ་མི་བསན་འཛིན་དནོ་གུབ་ལགས་
ཀིས་རྒྱལ་སིྤའ་ིཁདོ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་བ་སྤདོ་

ངན་པ་རྣམས་གསལ་འདནོ་དང་།	 རྒྱ་ནག་
གཞུང་གིས་བདོ་ནང་ཁརོ་ཡུག་གཏརོ་བཤིག་
ཇེ་ཆེར་གཏངོ་བཞིན་པར་ཞི་རྒོལ་ཆེད་རྡ་

ས་ནས་རྣ་ཐསོ་ལ་བར་བདོ་རང་དབང་སདླ་
གོམ་བགདོ་ཀི་ལས་འགུལ་ཞིག་སྤལེ་བཞིན་
ཡོད་པ་དང་།	 རྒྱ་གར་ས་གནས་ཅན་ད་ིགརྷ་
ད་ུའབརོ་མཚམས་བདོ་མི་བསན་འཛིན་ཉ་ིམ་
ལགས་གོམ་བགདོ་ལས་འགུལ་ཐགོ་མཉམ་
ཞུགས་གནང་ས་ེལས་འགུལ་མུ་མཐུལ་སྤལེ་
ཡོད།	 ཕི་ཚེས་	 ༢༠	 ཉནི་ཁངོ་རྣམ་གཉསི་
རྒྱ་གར་གི་རྒྱལ་ས་ལྡ་ིལིར་འབརོ་སབྐས་ལྡ་ི
ལི་བདོ་སརྒ་བསམ་ཡས་གླངི་དང་ལ་དྭགས་
རྡ་རམ་ས་ལའི་ནང་གནས་སྡདོ་གཞུང་དང་
གཞུང་འབྲལེ་མིན་པའི་ཚོགས་པ་ཁག་དང་
མི་མང་བཅས་ནས་མགུལ་དར་སྒོན་ཏ ེ་
ཕབེས་བསུའི་སྣ་ེལེན་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་ཡོད།	
སབྐས་དརེ་ས་གནས་ཧནི་བདོ་མཛའ་འབྲལེ་
ཚོགས་པའི་ཚོགས་གཙོ་ཨ་ནིལ་མོན་གྷ ་
ལགས་ཆེད་ཕབེས་ཀིས་བདོ་དནོ་ལས་འགུལ་

ད་ེཚགས་ཚུད་དང་ལམ་ལྷངོས་ཡོང་བའི་
སྨནོ་འདནུ་གནང་ཡོད།	 ད་ེནས་ཞི་བའ་ིགམོ་
བགདོ་པ་རྣམ་གཉིས་ཀིས་ལས་འགུལ་གི་
དམིགས་ཡུལ་སོགས་ཀི་སྐརོ་ང་ོསྤདོ་གནང་།
ཕི་ཚེས་	 ༢༣	 རེས་གཟའ་ཟླ་བའ་ིཉནི་གམོ་
བགདོ་པ་བདོ་མི་གཞོན་སྐེས་གཉིས་དང་
འཕགས་བདོ་འབྲལེ་མཐུད་ལས་ཁང་གི་ལས་
བདེ་ཆོས་ཉདི་ཚེ་རིང་ལགས་བཅས་རྒྱ་ནག་
གི་གཞུང་ཚབ་ཁང་དང་མཉམ་འབྲལེ་རྒྱལ་
ཚོགས་སུ་ཆེད་བཅར་གིས་དགོས་འདནུ་
དནོ་ཚན་གསུམ་ཅན་གི་ཡིག་ཆ་འགམེས་
སྤལེ་གནང་ཡོད།	 དནོ་ཚན་དང་པ།ོ	 བདོ་
ནང་ཁོར་ཡུག་གཏརོ་བཤིག་བཏང་བཞིན་
པ་རྣམས་གང་མགོགས་མཚམས་འཇོག་
དགསོ་པ།	 དནོ་ཚན་གཉསི་པ།	 འཛམ་གླངི་
ཡོངས་ནས་བདོ་ན་ིརྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་དྲག་

དམག་བརུྒྱད་བཙན་བཟུང་བས་པ་ངོས་
འཛིན་དགསོ་པ།	 དནོ་ཚན་གསུམ་པ།	 རྒྱ་
ནག་གི་ཚོང་ཟགོ་ཉ་ོཚོང་མཚམས་འཇོག་
བདེ་དགསོ།	 ཞསེ་འཁདོ་ཡོད།	 གངོ་ཚེས་
ཉནི་གི་ཕི་དྲརོ་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ས་ལྡ་ིལིར་རནེ་
གཞི་བས་པའ་ི	 (Press Club of India)	
ཞེས་པའི་ཚོགས་ཁང་ནང་གསར་འགོད་
ལྷན་ཚོགས་ཤིག་ཀང་བསྐངོ་ཚོགས་གནང་
ཡོད།	 སབྐས་དརེ་བསན་འཛིན་དནོ་གུབ་
ལགས་ཀིས་ལས་འགུལ་སྤལེ་དགོས་པའི་
དམིགས་ཡུལ་ང་ོསྤདོ་གནང་གུབ་མཚམས་
བསན་འཛིན་ཉ་ིམ་ལགས་ཀིས་ཐངེས་འདའིི་
ལས་འགུལ་གལ་ཆེར་རིྩས་ཏ་ེམཉམ་ཞུགས་
གནང་ཡིན་སྐརོ་སོགས་གསུངས།	 གསར་
འགདོ་ལནྷ་ཚོགས་ཐགོ་གསར་འགདོ་པ་ཁནོ་
མི་གངས་	༢༠	ཙམ་ཕབེས་ཡོད་པ་བཅས།	།

སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་རང་རྣམ་བཙན་བལོ་ནང་གི་རང་དབང་ཞསེ་པ་
ཨ་སམ་སདྐ་ད་ུབསུྒར་བ།

༄༅།	 །སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་
༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་
གི་རང་རྣམ་ཕག་དབེ་གཉིས་པ་
བཙན་བོལ་ནང་གི་རང་དབང་  
(Freedom in Exile) ཞསེ་པ་
རྒྱ་གར་བང་ཤར་ཨ་སམ་སྐད་
ཡིག་ཏུ ་ཕབ་བསུྒར་ཞུས་ཏེ་ད་
ཆ་ཨ་སམ་ཀླགོ་པ་པ་ོརྣམས་ཀི་
ཆེད་ད་ུཔར་སུྐན་ཞུས་ཡོད།	 ཨ་
སམ་གི་སྐད་ཡིག་ཏུ་ཕབ་བསུྒར་
ཞུས་པའི ་དཔེ་ད ེབ ་ ཀི ་མཚན་

བང་	 (Prabasat Mukta)	 ཞསེ་པ་ད་ེརྩམོ་
པ་པ་ོདང་པདྨ་ཤཱི་གཟངེས་རགས་	 (Padam 

Shri ) བ་དགའ་ཐབོ་མཁན་ཡེ་ཤེས་རྡ་ོར་ེ	
(Yeshe Dorjee Thongchi)	 ལགས་ཀིས་
ཕབ་བསུྒར་དང་རྒྱ་གར་གི་དཔ་ེསུྐན་ཁང་	
(Bhaskar Dutta Baruah) གིས་པར་སུྐན་
ཞུས་ཡོད།	
སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་གིས་མཛད་པའ་ིཕག་དབེ་བཙན་བལོ་
ནང་གི་རང་དབང་ (Freedom in Exile)	
ཞསེ་པ་ད་ེན་ིཕི་ལོ་	 ༡༩༩༡	 ལོར་ཐངེས་

དང་པ་ོཨ་རིར་པར་སུྐན་ཞུས་པ་ཞིག་ཡིན་པ་
དང་།	 དཔ་ེདབེ་དའེ་ིནང་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་
༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་སྐུ་འཁུངས་
པའ་ིསྐརོ་དང་།	ཡང་སྲདི་ངསོ་འཛིན།		བདོ་
དང་རྒྱ་ནག་གི་འབྲལེ་ལམ་ཉམས་ཆག་བུང་
རསེ་རྒྱ་གར་ལ་བཙན་བལོ་ད་ུཆིབས་སུྒར་
བསྐངས་པ་སོགས་ཞིབ་ཅིང་ཕྲ་བ་བཀོད་
ཡོད་པ་མ་ཟད།	 སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་
མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་དང་རྒྱ་གར་གཞུང་
དབར་གི་འབྲལེ་ལམ་དང་།	ད་ེབཞིན་མགནོ་
པ་ོགང་ཉདི་མཆོག་དང་ལནྷ་རྒྱ་གར་གི་སྲིད་

བླནོ་དང་པ་ོན་ེརུ་མཆོག་དང་ཨིན་དྷ་ིར་གྷན་
དྷ་ིམཆོག་གི་འབྲལེ་ལམ།	 ལགྷ་པར་སྲདི་
བླནོ་ན་ེརུ་མཆོག་གིས་བཙན་བོལ་བདོ་མི་
རྣམས་ལ་རོགས་རམ་དང་རྒྱབ་སྐརོ་གནང་
བ་སོགས་ཀི་སྐརོ་བཀདོ་ཡོད།
སིྤ་ན ོར་༸གོང་ས་སྐབས་མགོན་ཆེན་པ ོ་
མཆོག་གིས།	རྩམོ་པ་པ་ོཡེ་ཤེས་རྡ་ོར་ེལགས་
ཀིས་ཕབ་བསུྒར་ཞུས་པའ་ིཕག་དབེ་ད་ེབརུྒྱད་
ཨ་སམ་སདྐ་ཡིག་ཀླགོ་པ་པ་ོརྣམས་ནས་བདོ་
ལ་བུང་བའ་ིརྐྱནེ་ངན་དང་།	 ད་ེབཞིན་བདོ་
མིའི་ཞི་བའི་འཐབ་རྩདོ་སྐརོ་གོ་རགོས་ཡོང་
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རྒྱ་གར་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་བ་ཚོས་མོན་ར་དབང་ཁུལ་ད་ུརྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་ཞི་བའ་ིང་ོརྒལོ་གི་གམོ་བགདོ་གནང་བ།
༄༅།	 །ར་དབང་ན་ི༸རྒྱལ་དབང་སྐ་ུཕྲངེ་
དུྲག་པ་ཚངས་དབངས་རྒྱ་མཚོ་མཆོག་གི་
འཁུངས་ཡུལ་ཡིན་པ་མ་ཟད།	 མོན་ཡུལ་	
(Arunachal Pradesh)	 གི་རིག་གཞུང་གི་
བས་ིགནས་ཤིག་ཀང་ཡིན།	 ར་དབང་ཁུལ་
གི་འཕགས་བདོ་འབྲལེ་མཐུད་ཚོགས་པའི་	
(Bharat Tibbat Sahyog Manch)	 ག་ོ
སིྒག་འགོ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཁིམས་འགལ་
ཐགོ་བདོ་དབང་སུྒར་བས་པ་དང་།	ད་ེབཞིན་
འད་ིལོའ་ིཕི་ཟླ་	༦	དང་	༨	ནང་འཕགས་
བདོ་གཉསི་ཀི་ས་མཚམས་སུའང་རྒྱ་ནག་གི་
དམག་མི་དང་རྒྱ་གར་གི་དམག་མི་དབར་
གདངོ་ཐུག་བུང་ས་ེབདོ་པའི་དམག་མི་ཉ་ིམ་
བསན་འཛིན་ལགས་ཀི་སྲགོ་ཤོར་ཡོད་པ་མ་
ཟད།	 རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་མོན་ཡུལ་བདོ་ཀི་
ལྷ་ོཕོགས་ས་ཁུལ་གི་ཆ་ཤས་ཤིག་ཡིན་པ་
རདོ་བཞིན་པ་བཅས་ལ་ཞི་བའི་ང་ོརྒོལ་གི་
གམོ་བགདོ་གནང་ཡོད།
ད་ེཡང་མོན་ཡུལ་ཁུལ་གི་གྲྭ་བཙུན་རྒན་པ་
དང་ས་གནས་ཡུལ་མི།	 ད་ེབཞིན་བདོ་དནོ་
རྒྱབ་སྐརོ་བ་སོགས་ལྷན་འཛོམས་ཀིས་སྨནོ་
ལམ་འདནོ་བཞིན་ར་དབང་དགོན་པ་ནས་

ས་གནས་ཁམོ་གཞུང་བརུྒྱད་ཡིད་དགའ་
ཆོས་འཛིན་ཚོགས་ཁང་བར་ཁནོ་སིྤ་ལེ་	 ༥	
ཙམ་ཞི་བའི་ངོ་རྒོལ་གི་གོམ་བགདོ་གནང་
ཡོད།	 ཞི་བའ་ིང་ོརྒལོ་གི་གམོ་བགདོ་གལོ་
རསེ་ཞི་བའི་གོམ་བགདོ་ནང་མཉམ་ཞུགས་
གནང་མཁན་ཚང་མ་ཡིད་དགའ་ཆོས་འཛིན་
ཚོགས་ཁང་ནང་འཛོམས་ཏ་ེཚོགས་འད་ུ
ཚོགས་ཡོད།	 ཚོགས་འདའུ་ིཐགོ་མར་ར་
དབང་ཁུལ་གི་འཕགས་བདོ་འབྲལེ་མཐུད་
ཚོགས་པའ་ིཚོགས་གཙོ་ལྷུན་གུབ་ཆོས་བཟང་
ལགས་ཀིས་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་བ་ཚོས་ཞི་
བའི་གམོ་བགདོ་ཀི་ལམ་ནས་རྒྱ་ནག་དམར་
ཤོག་གཞུང་ལ་ངོ་རྒོལ་གནང་བའི ་སྐརོ ་
སོགས་གསུངས།
ད་ེརསེ་ལྡ་ིལིར་རནེ་གཞི་བས་པའི་འཕགས་
བདོ་འབྲལེ་མཐུད་ལས་ཁང་གི་འགན་འཛིན་
འཇིགས་མེད་ཚུལ་ཁིམས་ལགས་ཀིས་རྒྱ་
གར་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པ་	 (Core 

Group for Tibetan Cause)	དང་།	དའེ་ི
དམིགས་ཡུལ་སྐརོ ་ངོ་སྤོད་གནང་ཡོད།	
ཚོགས་འདའིུ་ཐགོ་རྒྱ་གར་ཤར་ཕགོས་བདོ་
དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པའི་འབྲལེ་མཐུད་པ་

སུ་རེནྡྲ་ཀུ་མཱར་ (Shri Surendra Kumar) 

ལགས་དང་།	 རྒྱ་གར་ཨ་སམ་དང་མེ་ག་ྷལ་
ཡའི་མངའ་སྡ་ེཁུལ་གི་ས་གནས་བདོ་དནོ་
རྒྱབ་སྐོར་ཚོགས་པའི་འབྲལེ་མཐུད་པ་སོ་
མ་ཡ་ཌིབ་དཱ་ཏཱ་	 (Soumyadeep Datta) 

ལགས།	 འབྲས་ལྗངོས་དང་ནབུ་བངྷ་གལ་
མངའ་སྡ་ེཁུལ་གི་ས་གནས་བདོ་དནོ་རྒྱབ་
སྐརོ་ཚོགས་པའི་འབྲལེ་མཐུད་པ་པདྨ་དབང་
གགས་བྷ་ོཊ་ཡ་ལགས།	 མོན་ཡུལ་ཁུལ་གི་
ས་གནས་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐོར་ཚོགས་པའི་
འབྲལེ་མཐུད་པ་བླ་བཟང་དགེ་ཆེན་ལགས་
སོགས་མཉམ་ཞུགས་གནང་ཡོད།
ཚོགས་འདའིུ་སྐུ་མགནོ་གཙོ་བ་ོསུ་རེནྡྲ་ཀུ་
མཱར་ལགས་ཀིས།	 འཕགས་བདོ་གཉསི་ཀི་
འབྲལེ་ལམ་སྐརོ་གསུང་བཤད་གནང་བ་མ་
ཟད།	འབྲལེ་ཡོད་ཚོགས་པ་ཁག་དང་མི་སྒརེ་
པ་སོགས་ནས་རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་ལ་བདོ་
མིའི་བ་ླན་མེད་པའི་དབུ་ཁིད་སིྤ་ནརོ་༸གོང་
ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་ལ་རྒྱ་གར་
གཞུང་གིས་རྒྱ་གར་གི་ཆེས་མཐའོི་གཟངེས་
རགས་བྷཱ ་རཏ་རཏཱ་	(Bharat Ratna)	ཞསེ་
པ་འབུལ་ལམ་ཞུ་དགོས་པའི་འབདོ་སྐུལ་

སོགས་གནང་ཡོད།	 ཨ་སམ་དང་མེ་ག་ྷལ་
ཡའི་མངའ་སྡ་ེཁུལ་གི་ས་གནས་བདོ་དནོ་
རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པའི་འབྲལེ་མཐུད་པ་སོ་མ་
ཡ་ཌིབ་དཱ་ཏཱ་ལགས་ཀིས།	 རྒྱ་ནག་གཞུང་

གིས་བདོ་ནང་བདོ་བརུྒྱད་ནང་བསན་གཏརོ་
བཤིག་བཏང་བ་དང་།	 སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་
༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་བཀའ་སླབོ་
ལམ་སནོ་འགོ་རྒྱ་གར་ནང་བཙན་བལོ་བདོ་
མི་ཚོས་སརླ་ཡང་བདོ་བརུྒྱད་ནང་བསན་རྒྱ་
གར་ནང་བསྐར་གསོ་གནང་ཡོད་པ་སོགས་
ཀི་སྐརོ་གསུངས།	 མོན་ཡུལ་ཁུལ་གི་ས་
གནས་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པའ་ིའབྲལེ་

མཐུད་པ་བླ་ོབཟང་དགེ་ཆེན་ལགས་ཀིས།	
སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་གིས་མོན་ཡུལ་ཁུལ་གི་མི་མང་ཚོར་
ཐུགས་གཉསེ་པ་ོཧ་ཅང་གནང་གི་ཡོད་པས་

ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུས་པ་དང་སྦྲགས།	 སིྤ་ནརོ་
༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་
བདོ་ལ་སརླ་ཡང་ཆིབས་སུྒར་བསྐང་ཐུབ་སདླ་
མོན་ཡུལ་མི་མང་གིས་འགན་འཁུར་གནང་
དགསོ་པ་སོགས་ཀི་སྐརོ་གསུངས།	 ཐངེས་
འདའིི་ཞི་བའི་ང་ོརྒལོ་གི་གམོ་བགདོ་ཀི་ལས་
འགུལ་ནང་སེར་སྐ་ཕ་ོམོ་གངས་	༡༡༣	ཙམ་
མཉམ་ཞུགས་གནང་ཡོད་པ་བཅས།	།

དཔལ་ལནྡ་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གིས་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་བ་སྐ་ུཞབས་དཱ་ད་ུམཱནྡྲ་ེཀར་ལགས་སྐ་ུཚེའ་ིའཕནེ་པ་
རགོས་པར་ཐུགས་གསོ་གནང་བ།	

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༢༠	ཟླ་	༡༡	ཚེས་	༢༦	
ཉནི་རྒྱ་གར་གྷ་ོཝ་	 (Goa)	 མངའ་སྡ་ེནས་
ཡིན་པའི་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་བ་སྐུ་ཞབས་དཱ་
ད་ུམཱནྡྲ་ེཀར་	(Dadu	Mandrekar)	ལགས་
དགུང་ལོ་	 ༦༠	 ཡི་ཐགོ་སྐ་ུཚེའ་ིའཕནེ་པ་
རགོས་པའི་ཡིད་སྐའོི་གནས་ཚུལ་ཐནོ་པར།	
ཕི་ཚེས་	 ༢༨	 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་
ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཚབ་ཞུས་ཏེ་དམ་པ་ཁོང་

གི་ནང་མི་ཉ་ེའབྲལེ་ལྟསོ་བཅས་ཡོངས་ལ་
ཐུགས་གསོ་ཞུས་གནང་འདགུ
ཐུགས་གསོའི་འཕྲིན་ཡིག་ནང་འཁོད་དནོ།	
བདོ་ཀི་འཐབ་རྩདོ་ཐགོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཤུགས་ཆེ་
གནང་མཁན་སྐ་ུཞབས་དཱ་ད་ུམཱནྡྲ་ེཀར་ལགས་
འདས་གངོས་སུ་གུར་བའི་གནས་ཚུལ་ཐསོ་
འཕྲལ་ང་ཚོ་ཚང་མ་བླ་ོཕམ་ཆེན་པ་ོབུང་།	
ངས་སྐབས་བཅུ་དུྲག་པའི་བདོ་མི་མང་སིྤ་
འཐུས་ལནྷ་ཚོགས་ཀི་ཚབ་ཞུས་ཏ་ེཁདེ་ནང་
མི་ལནྷ་རྒྱས་ལ་ཐུགས་གསོ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	
སྐ་ུཞབས་དམ་པ་དཱ་ད་ུམཱནྡྲ་ེཀར་ལགས་ཀིས་

བདོ་ཀི་འཐབ་རྩདོ་ཐགོ་སྐ་ུངལ་འཛེམས་མེད་
ཀི་ཐགོ་ནས་རང་ཉདི་ཀི་དསུ་ཚོད་དང་ནསུ་
ཤུགས་བཏནོ་གནང་ཡོད་པ་དང་།	ཁངོ་གིས་
བདོ་ཀི་འཐབ་རྩོད་ཀི་ནསུ་པ་ཤུགས་ཆེར་
གཏངོ་རུྒྱའི་ཐོག་ཕག་ལས་གནང་བར་ང་
ཚོས་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།		དམ་པ་ཁངོ་
ནི་མཁེན་རྒྱ་ཆེ་བའི་མི་སྣ་ཞིག་ཡིན་ཞིང་།	
ཁངོ་གིས་མ་རཱ་ཋའི་ི	 (Marathi)	 སདྐ་ཡིག་
སོགས་ཀི་ནང་བདོ་དནོ་སྐརོ་ལ་དཔ་ེདབེ་ཁག་
ཅིག་བྲསི་གནང་ཡོད།	དམ་པ་ཁངོ་གིས་བདོ་
དནོ་ཐོག་ནསུ་ཤུགས་ཡོད་རུྒས་རྒྱབ་སྐོར་

གནང་བ་ད་ེཡི་རངས་བསགྔས་བརདོ་ཞུ་འསོ་
པ་ཞིག་ཡིན་པ་མ་ཟད།	 བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་
བ་ཁངོ་ན་ིང་ཚོར་བཀའ་དྲནི་ཆེན་པ་ོཡིན།
ད་ེབཞིན་དམ་པ་ཁོང་སྐུ་འཚོ་ཞུགས་རིང་
བདོ་ཀི་རྩ་དནོ་དང་འབྲལེ་བའི་ལས་འགུལ་
མང་པའོི་ནང་མཉམ་ཞུགས་གནང་ཡོད་པ་
མ་ཟད།	 གྷ་ོཝ་མངའ་སྡའེ་ིནང་པར་རིས་
ཀི་ལམ་ནས་བདོ་དནོ་ལས་འགུལ་སྤལེ་བ་
སོགས་བདོ་དནོ་ལས་འགུལ་མང་དག་ཅིག་
ག་ོསིྒག་ཞུས་གནང་ཡོད།	 བདོ་དནོ་རྒྱབ་
སྐོར་བ་དམ་པ་ཁོང་ལྟ་བུ་ཡོད་པར་བརནེ་

ནས་ང་ཚོས་གྷ་ོཝ་མངའ་སྡའེི་ནང་བདོ་དནོ་
ལས་འགུལ་གང་མང་སྤལེ་ཐུབ་པ་བུང་ཡོད།	
དམ་པ་ཁོང་གིས་ང་ཚོའི་རྩ་དནོ་ཐགོ་ཕག་
ལས་གནང་བ་རྣམས་ང་ཚོས་དསུ་ནམ་ཡང་
བརདེ་མི་སྲདི།	 	 ངས་གཞིས་བསེ་བདོ་མི་
ཡོངས་ཀི་ཚབ་ཞུས་ཏ་ེདམ་པ་ཁོང་གི་ནང་
མི་ཉ་ེའབྲལེ་ལྟསོ་བཅས་ཡོངས་ལ་ཐུགས་
གསོ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	 དམ་པ་ཁངོ་སྐ་ུགཤེགས་པ་
དསེ་ང་ཚོར་གངོ་གུད་ཆེན་པ་ོཕགོ་ཡོད་ཅསེ་
འཁདོ་གནང་འདགུ་པ་བཅས།	།

རྒྱ་གར་གི་གངོ་ཁརེ་ཀལོ་ཀ་ཏར་རནེ་གཞི་བས་པའ་ིརྒྱ་ནག་གཞུང་ཚབ་ཁང་མདནུ་ད་ུཞི་བའ་ིགམོ་བགདོ་གནང་བ།
༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༠	 ཟླ་	 ༡༡	 ཚེས་	
༢༥	 ཉནི་རྒྱ་གར་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་
པའ་ིཨོ་ཌི་ས་ས་གནས་འབྲལེ་མཐུད་པ་དང་།	

ཨོ་ཌི་ས་མངའ་སྡའེི་ནང་རནེ་གཞི་བས་པའི་	
(Jatiyatabadi Jubo Parishad, Bharatiya 

Janta Mazdoor Trade Union and Ga-

nasamannay) ཞསེ་པའ་ིཚོགས་པ་ཁག་ནས་
རྒྱ་གར་གི་གངོ་ཁརེ་ཀོལ་ཀ་ཏར་ཡོད་པའི་

རྒྱ་ནག་གཞུང་ཚབ་ཁང་མདནུ་
ད་ུཞི་བའི་གོམ་བགདོ་ཀི་ལས་
འགུལ་སྤལེ་ཡོད།
ད་ེཡང་ཞི་བའི་གོམ་བགདོ་ཀི་
དམིགས་ཡུལ་གཙོ་བ་ོན།ི	 རྒྱ་
ནག་དམར་ཤོག་གཞུང་གི་བདོ་
ནས་ཐ་ེཝན་དང་།	 ཧངོ་ཀངོ་།	
ཡུ་གུར་བར་དང་།	 ད་ཆ་
ལ་དྭགས་ནས་ཨ་རུ་ནཱ་ཅལ་

མངའ་སྡ་ེབཅས་ནང་རྒྱ་བསྐདེ་རིང་ལུགས་
ཀི་གསང་བའི་སྲིད་བུས་རྣམས་ཐརེ་འདནོ་

བདེ་རུྒྱ་ཡིན་པ་དང་།	 ང་ོརྒལོ་གི་ལས་གུལ་
ནང་ཁནོ་མི་གངས་	༥༠	ལགྷ་མཉམ་ཞུགས་
གནང་ས།ེ	 བདོ་ན་ིརྒྱ་ནག་གི་ཆ་ཤས་ནམ་
ཡང་མིན་པ་དང་།	 ལ་དགྭས་ན་ིཁ་བྲལ་
ཐབས་མེད་པའ་ིརྒྱ་གར་གི་ཆ་ཤས་ཤིག་ཡིན་
པ།	 ཨ་ར་ུནཱ་ཅལ་མངའ་སྡ་ེན་ིརྒྱ་ནག་གི་ཆ་
ཤས་ནམ་ཡང་མིན་པ་སོགས་འཕྲདེ་དར་
སངེ་བཀོད་ད་ེརྒྱ་ནག་གི་གཞུང་ཚབ་ཁང་
མདནུ་ད་ུང་ོརྒལོ་ཤུགས་ཆེ་གནང་ཡོད།
རྒྱ་གར་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པའི་ས་
གནས་འབྲལེ་མཐུད་པ་ལམྕ་སྐུ་རུ་བྷ་ིམུ་ཁར་
ཇི་	(Ms Ruby Mukherjee)	ལགས་ཀིས་
རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཁིམས་མེད་ལུགས་མེད་
ངང་ཉསེ་མེད་བདོ་མིར་མནར་གཅོད་དང་

བཙོན་འཇུག་སོགས་ཡ་ང་བའི་བདོ་ནང་གི་
གནས་སངས་ལ་མྱ་ངན་ཞུས་ཏ།ེ	 རྒྱ་ནག་
གཞུང་གི་དྲག་གནནོ་ཅན་གི་སྲིད་ཇུས་ལ་
བཟདོ་ཐབས་བྲལ་ཏ་ེབདོ་ནང་རང་ལུས་མེར་
སྲགེ་བཏང་ཡོད་སྐརོ་དང་།	 རང་ལུས་མེར་
སྲགེ་གི་གནད་དནོ་དརེ་རྒྱལ་སིྤའི་ནང་ད་ོ
སྣང་ཆེན་པ་ོསླབེས་ཡོད་ཀང་།	རྒྱ་ནག་དམར་
ཤོག་གཞུང་ནས་གནད་དནོ་དརེ་ད་ོསྣང་
གང་ཡང་བདེ་ཀི་མེད་སྐརོ་གསུངས་པ་མ་
ཟད།	 བདོ་མིར་རང་དབང་སརླ་གསོ་དང་།	
སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་སྤབོས་པ་ཆེན་པའོི་ངང་བདོ་ད་ུཕིར་
ཕབེས་ཐུབ་པ་མཁས་ལེན་བདེ་རུྒྱ་ན་ིད་ཆ་ང་
ཚོ་རྒྱ་གར་མི་མང་གི་འགན་འཁི་ཡིན་སྐརོ་

སོགས་གསུངས།
ད་ེབཞིན་ལས་འགུལ་སྐབས་ཚོགས་པ་ཁག་
གི་མཐུས་མི་རྣམས་ཀིས་རྒྱ་ནག་གི་གཞུང་
ཚབ་ཁང་མདནུ་ལ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་གཡོ་
སུྒ་དང་རྒྱ་བསྐདེ་རིང་ལུགས་ཀི་སྲིད་བུས་
ལ་སྐནོ་བརདོ་དང་ང་ོརྒལོ་ཤུགས་ཆེ་གནང་
ཡོད།
ཐེངས་འདིའི་ཞི་བའི་གོམ་བགདོ་ཀི་ལས་
འགུལ་ཐགོ་འབུམ་རམས་པ་མ་སུམ་ཨཀ་
ཏར་ Dr. Masum Akhtar, Padmashree 

Awardee	 མཆོག་གིས་གཙོས་རྒྱ་གར་གི་
གནད་ཡོད་མི་སྣ་ཁག་ཀང་མཉམ་ཞུགས་
གནང་ཡོད་པ་བཅས།	།
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རྒྱལ་ཚོགས་སུ་རྒྱ་ནག་གིས་བདོ་ཀི་བ་ླསུྤལ་ངསོ་འཛིན་བདག་དབང་སྐརོ་འཁགོ་བཤད་ཀི་ལན་འདབེས་ཕུལ་བ།
༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༠	 ཟླ་	 ༦	 ཚེས་	
༢	 ཉནི་མཉམ་འབྲལེ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་རང་
དབང་གི་ཆེད་མཁས་པ་ལྔ་ཡིས་མཉམ་
འབྲལེ་ཐགོ་ཉསེ་འཛུགས་ཡི་ག་ེ (Joint Al-

legation Letter)	 ཞིག་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་
གནང་ཡོད་པ་དང་།	 ཡི་གའེ་ིནང་འཁདོ་པ་
ལརྟ་ན།	 རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་ཆེད་མཁས་པ་ལ་ྔ
ཡིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་༸ཀུན་གཟིགས་པཎ་
ཆེན་སྐུ་ཕྲངེ་བཅུ་གཅིག་པ་ར་ེབཙུན་བསན་
འཛིན་དག་ེའདནུ་ཡེ་ཤེས་འཕྲནི་ལས་དཔལ་
བཟང་པ་ོམཆོག་གི་གནས་བབ་དང་།	 གང་
ད་ུཡོད་མེད་སྐརོ་གི་གནས་ཚུལ་ཁ་གསལ་
དགོས་པའི་དགོས་འདནུ་བཏནོ་གནང་ཡོད་
པ་མ་ཟད།	 རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་མིའ་ི
ཆོས་ཕགོས་ཀི་བདེ་སྒ་ོཁག་དང་།	 ལགྷ་
པར་བདོ་ཀི་ཐུན་མོང་མིན་པའི་བ་ླསུྤལ་ངསོ་
འཛིན་ལམ་ལུགས་བཅས་ཀི་ཐོག་ཐེ་བུས་
བདེ་བཞིན་པར་ཐུགས་འཚབ་གནང་གི་ཡོད་
པའ་ིསྐརོ་འཁདོ་ཡོད།
ད་ེབཞིན་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་མིའི་བླ་
སུྤལ་ངསོ་འཛིན་ལམ་ལུགས་ལ་རིྩས་མེད་

རྡགོ་རོལ་བཏང་ས་ེབདོ་མིའི་བ་ླན་མེད་པའི་
དབུ་ཁིད་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་
ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་མ་འངོས་ཡང་སྲིད་བསྐ་ོ
བཞག་བ་འཆར་ཡོད་པའི་སྐརོ་བདོ་མི་ཚོས་
དངོས་གནས་དྲང་གནས་ཐུགས་འཚབ་
གནང་བཞིན་ཡོད་པ་དང་།	དའེ་ིཐད་རྒྱ་ནག་
གཞུང་གིས་འགལེ་བཤད་ཁ་གསལ་ཞིག་
སྤད་དགོས་པའི་དགོས་འདནུ་བཏནོ་ཡོད།	
ཕི་ལོ་	༢༠༢༠	ཟླ་	༧	ཚེས་	༨	ཉནི་རྒྱ་ནག་
གཞུང་གིས་བརྡ་ལན་ཞིག་ཕུལ་ཡོད་ཀང་
རྒྱལ་ཚོགས་ཀིས་ཉ་ེཆར་རྒྱ་ནག་གི་བརྡ་ལན་
ཡི་ག་ེཡོངས་གགས་གནང་ཡོད།	 ད་བར་
རྒྱལ་ཚོགས་ཀིས་ཡོངས་གགས་མ་གནང་
བ་ད་ེཡིག་སུྒར་གི་བརུྒྱད་རིམ་བརུྒྱད་དགསོ་
སབས་ཡོངས་གགས་གནང་ཐུབ་མེད།
༸ཀུན་གཟགིས་པཎ་ཆེན་སྐ་ུཕྲངེ་བཅུ་གཅིག་
པ་ར་ེབཙུན་བསན་འཛིན་དག་ེའདནུ་ཡེ་ཤེས་
འཕྲནི་ལས་དཔལ་བཟང་པ་ོམཆོག་གང་ད་ུ
ཡོད་མེད་སྐརོ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བརྡ་ལན་
ཕུལ་བ་ལརྟ་ན།	༸ཀུན་གཟགིས་པཎ་ཆེན་སྐ་ུ
ཕྲངེ་བཅུ་གཅིག་པ་མཆོག་ན་ིམི་སེར་དཀུས་

མ་ཞིག་ཡིན་ཞིང་།	 སླབོ་སྦངོ་ཐནོ་རསེ་ད་ལ་ྟ
ཕག་ལས་གནང་གི་ཡོད།	ཅསེ་དང་།	༸ཀུན་
གཟིགས་པཎ་ཆེན་སྐུ ་ཕྲངེ་བཅུ་གཅིག་པ་

མཆོག་དང་ནང་མི་ལནྷ་རྒྱས་ནས་བསུན་པ་ོ
བཟ་ོརུྒྱར་མཉསེ་པ་ོགནང་གི་མ་རེད།	 ཅསེ་
རུྒྱན་ལནྡ་གི་བརྡ་ལན་ཞིག་ཕུལ་ཡོད།
གཞན་ཡང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་སིྤ་ན ོར་
༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་ལ་
༸ཀུན་གཟིགས་པཎ་ཆེན་སྐུ་ཕྲངེ་བཅུ་པའི་

ཡང་སྲིད་ངསོ་འཛིན་གནང་རུྒྱའི་དབང་ཆ་
མེད།	 ཅསེ་དང་།	 རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་
ཀི་ཆོས་ལུགས་ཀི་གནས་བབས་དང་བ་ླསུྤལ་

རུྒྱད་པའ་ིམཚན་གནས།	 ད་ེབཞིན་ཏཱ་ལའ་ི
བ་ླམ་སྐུ་ཕྲངེ་རིམ་བནོ་དང་༸ཀུན་གཟིགས་
པཎ་ཆེན་སྐུ་ཕྲངེ་རིམ་བནོ་གི་སིྒག་འཛུགས་
རྒྱ་ནག་རང་གིས་བསུྐན་པ་ཡིན་པས་དའེི་
བདག་དབང་རྒྱ་ནག་ལ་ཡོད་པའི་འཁོག་
བཤད་ཀིས་བརྡ་ལན་ཕུལ་འདགུ

སུད་སིའི་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་ཁང་གིས་རྒྱ་
ནག་གི་འཁགོ་བཤད་ལ་མཐའ་གཅིག་ཏུ་ང་ོ
རྒལོ་གནང་བ་དང་འབྲལེ་བ་ླསུྤལ་ངསོ་འཛིན་
ལམ་ལུགས་ནི་བདོ་བརུྒྱད་ནང་བསན་གི་
ཐུན་མོང་མིན་པའ་ིཁད་ཆོས་ཤིག་ཡིན་ཞིང་།	
རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་དའེི་ཐད་ཐ་ེབུས་བདེ་རུྒྱའི་
ཐབོ་ཐང་མེད།	 ཅསེ་དང་།	 རྒྱ་ནག་གཞུང་
གིས་རྒྱལ་ཚོགས་ལ་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་སྐུ་ཕྲངེ་
རིམ་བནོ་དང་༸ཀུན་གཟིགས་པཎ་ཆེན་སྐུ་
ཕྲངེ་རིམ་བོན་གི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་བདག་
དབང་རྒྱ་ནག་ལ་ཡོད་པའི་འཁགོ་བཤད་ཀི་
བརྡ་ལན་ཕུལ་བ་དའེི་དམིགས་ཡུལ་གཙོ་བ་ོ
ན་ིམཐར་ཐུག་ན་བདོ་ནང་གི་བདོ་མི་རྣམས་
གཙོ་བརོ་གུར་པའ་ིསོག་པ་ོདང་།	འབུྲག	ཧ་ི
མ་ལ་ཡ་རི་རུྒྱད་ཀི་བདོ་བརུྒྱད་ནང་བསན་གི་
རསེ་འབྲང་བ་ཡོངས་རགོས་དབང་སུྒར་བདེ་
བཞིན་ཡོད་པས་མཐའ་གཅིག་ཏུ་ངོ་རྒོལ་
ཡོད།	ཅསེ་གསུངས།།

རྒྱ་གར་དང་བདོ་དབར་མཐའ་མཚམས་འབྲལེ་བ་ཡོད་པ་ལས་རྒྱ་ནག་དང་གཏན་ནས་མེད་ཅསེ་གསུངས།
༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༢༠	ཟླ་	༡༡	ཚེས་	༡༧	
ཉནི་རྒྱ་གར་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པའི་
ཚོགས་གཙོ་སྐུ་ཞབས་རིན་ཆེན་མཁའ་འག་ོ

ཁརེ་མེ་	(Shri R K Khrimey)	མཆོག་གི་
སྣ་ེའཁདི་འགོ་ཨ་སམ་དང་མེ་ག་ྷལ་ཡ།	ནབུ་
བངྷ་གལྷ།	འབྲས་ལྗངོས་བཅས་ཀི་ས་གནས་
བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐོར་ཚོགས་པའི་ཚོགས་མི་

རྣམས་ནས་ཉ་ེཆར་ཕི་ཟླ་	༦	དང་		༨	པར་
ལ་དྭགས་དང་སྤང་གོང་ཚོར་རྒྱ་ནག་གིས་
བཙན་འཛུལ་བས་པར་མུ་མཐུད་ངོ་རྒོལ་

སདླ་གྷ་ོཧ་ཌིར་རནེ་གཞི་བས་པའ་ི	 (Guwa-

hati Press Club)	 ཞསེ་པའ་ིཚོགས་ཁང་
ནང་གསར་འགོད་ལྷན་ཚོགས་ཤིག་བསྐངོ་
ཚོགས་གནང་ཡོད།	

སྐབས་དརེ་སྐུ་ཞབས་རིན་ཆེན་མཁའ་འག་ོ
ཁརེ་མེ་མཆོག་གིས་རྒྱ་གར་དང་བདོ་དབར་
འབྲལེ་ལམ་དམ་ཟབ་ཡོད་སྐརོ་དང་འབྲལེ་
རྒྱ་དཀར་ནག་དབར་མཐའ་མཚམས་ཀི་
འབྲལེ་བ་གཏན་ནས་མེད་པ་དང་།	 རྒྱ་ནག་
བཅིངས་བཀལོ་དམག་མིས་དྲག་ཤུགས་ལ་
བརནེ་ནས་བཙན་བཟུང་བས་པའི་བདོ་དང་
ས་མཚམས་འབྲལེ་ཡོད་སྐརོ་དང་།	 རྒྱ་ནག་
གཞུང་གིས་ཨ་ར་ུནཱ་ཅལ་མངའ་སྡ་ེད་ེས་ྔབདོ་
ལྷ་ོཕགོས་ཀི་ས་ཁུལ་ཡིན་པས་ད་ཆ་རྒྱ་ནག་
གི་ས་ཁོངས་ཡིན་ཚུལ་བརདོ་པར་ང་ོརྒོལ་
ཤུགས་ཆེ་ཡོད་པ་མ་ཟད།	 རྒྱ་ནག་གཞུང་
གིས་ཨ་ར་ུནཱ་ཅལ་མངའ་སྡ་ེདང་ཐག་ཉ་ེབའ་ི
ཁིན་ཏུ་ནས་ཉིང་ཁི་བར་མེ་འཁོར་ལྕགས་
ལམ་གཉསི་པ་ད་ེབཟ་ོསུྐན་བས་པར་ད་ེབས་
ང་ོརྒལོ་ཤུགས་ཆེ་ཡོད།	ཅསེ་དང་།	

དེ་བཞིན་རྒྱ་གར་གིས་སྔར་བཞིན་བ ོད་
དནོ་ལ་རྒྱབ་སྐརོ་དང་།	 སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་
༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་མགོགས་
མུྱར་བད་ེའཇགས་དང་སྤབོས་པ་ཆེན་པའོི་
ངང་བདོ་ལ་ཕིར་ཕབེས་གནང་ཐུབ་པ་ཞུ་རུྒྱ་
ཡིན་སྐརོ་སོགས་གསུངས།
ད་ེརསེ་རྒྱ་གར་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་
པའི་ཚོགས་མི་ཁག་གིས་རྒྱ་གར་དང་བདོ་
གཉསི་དབར་རིག་གཞུང་སོགས་ཀི་འབྲལེ་བ་
དང་།	 ལགྷ་པར་རྒྱ་གར་བང་ཤར་ས་ཁུལ་
གི་མངའ་སྡ་ེཁག་དང་འབྲལེ་ལམ་དམ་ཟབ་
ཡོད་སྐརོ་དང་།	 བདོ་ཀི་ཁརོ་ཡུག་གི་གལ་
གནད་དང་འབྲལེ།	 བདོ་ནས་འབབ་བཞིན་
པའི་ཆུ་བ་ོཡར་ཀླུང་གཙང་པསོགཙོས་རུྒྱག་
ཆུ་ཁག་ན་ིརྒྱ་གར་གིས་གཙོས་ཨེ་ཤི་ཡའ་ིཚེ་
སྲགོ་ལ་ྟབུར་རུྒྱར་ཡོད་སྐརོ་དང་།	 རྒྱ་ནག་

གཞུང་གིས་རང་བུང་མ་ཡིན་པར་བཙན་
ཤེད་ཀིས་བདོ་ནས་འབབ་བཞིན་པའི་རུྒྱག་
ཆུ་ཁག་གི་ཁ་ལོ་བསུྒར་བ་དང་།	 ཡར་ཀླུག་
གཙང་པསོ་གཙོས་རུྒྱག་ཆུ་ཆེ་ཁག་ཐགོ་གླགོ་
ཁང་དང་ལས་ག་བཅུ་ཕྲག་འཛུགས་སུྐན་
བས་ཏ།ེ	 རྒྱ་གར་གིས་གཙོས་ཨེ་ཤི་ཡའ་ི
རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ནང་འཐུང་ཆུའི་དཀའ་ངལ་
འཕྲད་ཀི་ཡོད་སྐརོ་སོགས་གསུངས།
གསར་འགདོ་ལནྷ་ཚོགས་ཀི་ག་ོསབྐས་བརུྒྱད་
རྒྱ་གར་བོད་ད ོན་རྒྱབ་སྐོར་ཚོགས་པས་	
(China Hands Off Tibet)	ཞསེ་པའ་ིདཔ་ེ
དབེ་ཅིག་དབུ་འབེད་གནང་ཡོད་པ་དང་།	
ཐངེས་འདརི་གསར་འགདོ་པ་མི་གངས་	༥༠	
ལགྷ་མཉམ་ཞུགས་གནང་ཡོད་པ་བཅས།	།

༄༅།	 །བདོ་མིའ་ིདངྭ་བངླས་འཕྲདོ་བསནེ་
ཚོགས་པའི་ཁབ་ཁངོས་སནྦ་ད་ར་ནརོ་རྒྱས་
གླངི་ས་གནས་འཕྲདོ་བསནེ་སནྨ་ཁང་ད་ུརིྩས་
པ་གཅིག་གི་ས་མིག་ཡོད་ན།	 རང་རེའ་ིསིྤ་
ཚོགས་ཁདོ་གོང་གསལ་ས་མིག་ཐགོ་ཞབས་
ཞུ་གནང་འདདོ་ཡོད་རིགས་ནས་གཤམ་
གསལ་ཆ་རྐྱནེ་ཚང་ཐགོ་འཚང་སནྙ་འབུལ་
དགསོ།
དགསོ་མཁའོ་ིཆ་རྐྱནེ་ཁག
༡།	 རིྩས་པ་སླབོ་ཐནོ་ཟནི་པའ་ིལག་འཁརེ་ང་ོ

བཤུས།
༢།	 དངྭ་བངླས་དཔ་དངུལ་ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༡	
ཟླ་	༣	ཚེས་	༣༡	བར་གཙང་ཕུལ་ཞུས་པའ་ི
ལག་དབེ་ཀི་ང་ོབཤུས།
༣།	 གནས་ཡུལ་རྒྱལ་ཁབ་ཏུ་ཁམིས་མཐུན་
གནས་སྡདོ་ཆོག་པའི་ང་ོསྤདོ་ལག་འཁརེ་ང་ོ
བཤུས།
༤།	 གཟུགས་གཞི་བད་ེཐང་ལས་འཕརེ་ཡིན་
པའི་ངོས་སྦོར་སངེ་རང་ཉིད་ཀི་ཕེད་པར་
མཉམ་སྦར་ཐོག་སྨན་པ་ཚད་ལྡན་གི་ལས་

དམ་དང་མཚན་རགས་འཁདོ་པ་ང་ོམ།
༥།	 རང་ཉདི་གཏན་སྡདོ་བ་ཡུལ་ས་གནས་
འགོ་འཛིན་ནས་རུྒྱན་ད་ུབ་སྤོད་ཉསེ་སྐོན་
མེད་པའ་ིངསོ་སྦརོ་ང་ོམ།
༦།	 སིྤ་སྒརེ་ཚོགས་པ་གང་རངུ་ནང་ལས་ཀ་
བདེ་མུས་ཡིན་ཚེ་ལས་ཡུལ་ད་ེནས་དགག་བ་
མེད་པའ་ིངསོ་སྦརོ།
གོང་གསལ་ཡིག་ཆའི་འདྲ་བཤུས་སངེ་ས་
གནས་འག་ོའཛིན་ནམ་གཞུང་ཞབས་གནས་
རིམ་ཟུང་དུྲང་ཡན་གི་དག་མཆན་དང་ལས་

དམ་བཀདོ་ད་ེགཤམ་གསལ་ཞལ་བང་ཐགོ་
ཕི་ལོ་	༢༠༢༠	ཟླ་	༡༢	ཚེས་	༡༥	ཕི་དྲ་ོ
ཚོདུ་	 ༥	 གངོ་འབུལ་དགསོ།	 ད་ོབདག་ལ་
འབྲལེ་བ་ཞུ་བདའེ་ིསདླ་ཁ་བང་དང་།	 གླགོ་
འཕྲནི་	 Email	 ID	 ད་ེབཞིན་ཁ་པར་ཨང་
གངས་སོགས་འཚང་སྙན་ནང་ཁ་གསལ་
བཀདོ་དགསོ།	 ཡིག་ཆ་ང་ོམ་རྣམས་འབརོ་
ཐ་ོའགདོ་བཅར་སབྐས་མིག་སནོ་དགསོ།	 ཆ་
རྐྱནེ་ཚང་བའི་ཞུ་སནྙ་ཕུལ་མཁན་རྣམས་ལ་
འདམེས་རུྒྱགས་ཀི་ཚེས་ཆ་སབྐས་མཚམས་

ཐག་གཅོད་བ་རུྒྱ་ཡིན་པ་བཅས་ཀི་ཡོངས་
ཁབ་གསལ་བསྒགས།
༼འཚང་སནྙ་འབུལ་ཡུལ།༽	
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