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སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་དགུང་གྲངས་	༨༦	བཞསེ་པའ་ི༸སྐའུ་ི
འཁུངས་སརྐ་དསུ་ཆེན་ལ་སྩལ་བའ་ིགསུང་འཕནི།

༄༅།	 །ང་ཚོ་ལས་དང་སྨནོ་ལམ་གིས་
འབལེ་བའི་བདོ་རིགས་སེར་སྐ་མི་མང་ཚོར་
ཞུ་རུྒྱར།	ངསོ་རང་བདོ་གངས་ཅན་གི་ལྗངོས་
ལ་སྐསེ་པ་དང་།	 ནང་གསེས་ཀིས་མད་ོསདྨ་
དང་དའེི་ནང་ཚན་གི་ཟི་ལིང་ཁུལ་ད་ུསྐེས་
ཤིང་།	 ངསོ་ཀིས་ནམ་རུྒྱན་ཕདེ་བདནེ་ཕདེ་
རྩདེ་མོ་དང་སྦྲགས་ར་ེརིན་པ་ོཆེ་ཟ་ིལིང་ནས་
འཁུངས་པ་རེད།	 ར་ེརིན་པ་ོཆེ་དང་ངདེ་
གཉིས་ཕ་ཡུལ་གཅིག་པ་རེད་ཅེས་བརོད་
བཞིན་ཡོད།
གང་ལརྟ་སྐསེ་ས་ཧ་ཅང་ས་ཆ་ཁུག་ཀགོ་ཅིག་
ལ་སྐསེ་པ་དང་།	 ས་ཁུལ་ད་ེཁ་ཆེའ་ིདམག་
གི་དཔནོ་པ་ོཞིག་གི་དབང་འགོ་ཏུ་རེད།	 ཁསོ་
ངསོ་ལ་ཧ་ཅང་དགའ་པ་ོབདེ་པ་རེད།	 སབྐས་
རེར་ངོས་ཀི་རྩེད་མོ་དང་སྦྲགས་ནས་ངོས་
རང་ཏཱ་ལའི་བ་ླམའི་ཡང་སིད་ད་ུདང་པ་ོངསོ་
འཛིན་མཁན་ཟི་ལིང་མ་པུའུ་ཧྥང་རེད་ཅེས་
བཤད་ཀི་ཡོད།	 མ་པུའུ་ཧྥང་གིས་ཨ་མ་
ལགས་ལ་རང་གི་ཕུ་གུ་འད་ིལ་མིག་མི་འདྲ་བ་
ཞིག་འདགུ	 བདེ་སྟངས་ཀང་མི་འདྲ་བ་ཞིག་
འདགུ	བདོ་གཞུང་གིས་༸རྒྱལ་བའ་ིཡང་སདི་
གསལ་བསྒགས་བས་ཡོད་པ་མ་རེད་ད།ེ	ངས་

བལྟས་ན་འདི་ཏཱ་ལའི་བླ་མའི་ཡང་སིད་རེད་
ཅསེ་བཤད་པའ་ིགནས་ཚུལ་ཞིག་བུང་བ་རེད།
གང་ལརྟ་སྐསེ་ས་ཕ་ཡུལ་ཐག་རིང་པ་ོཞིག་ལ་
སྐསེ།	 ར་ེརིན་པ་ོཆེ་དང་ངདེ་གཉསི་ཕ་ཡུལ་
གཅིག་པ་ཆགས་ཡོད།	 ར་ེརིན་པ་ོཆེ་ཁངོ་

གིས་ཀང་།	 དང་པརོ་རྒྱ་ཆེན་ཐསོ་པ་མང་ད་ུ
བཙལ།	 །བར་ད་ུགཞུང་ལུགས་ཐམས་ཅད་
གདམས་པར་ཤར།	 །ཐ་མར་ཉནི་མཚན་
ཀུན་ཏུ་ཉམས་སུ་བངླས།	 །ཀུན་ཀང་བསྟན་
པ་རྒྱས་པའ་ིཆེད་ད་ུབསྔསོ།	 །ཞསེ་གསུངས་
པ་བཞིན་ངསོ་ཀིས་ཀང་ར་ེརིན་པ་ོཆེའི་རྣམ་
ཐར་ད་ེནང་བཞིན་ལག་ལེན་སྐལེ་བསམ་པ་

དྲན་བཞིིན་ཡོད།	མང་ད་ུཐསོ་པ་དང་།	ཐསོ་
དནོ་སུྒབ་ལ་བརྩནོ་པ་ད་ེགཉསི་ར་ེརིན་པ་ོཆེའ་ི
རྣམ་ཐར་གཙོ་བ་ོརེད།
ཆོས་ཕགོས་ཀི་ཐགོ་ནས་རུྒྱ་མཚན་མང་པ་ོ
ཡོད་པ་རེད་ད་ེསིྤར་བཏང་མི་ཞིག་ཡིན་པའི་

ངསོ་ནས་བཤད་པ་ཡིན་ན་ངསོ་རང་ར་ེརིན་
པ་ོཆེ་དང་ཕ་ཡུལ་གཅིག་པ་རེད།	 ར་ེརིན་པ་ོ
ཆེ་འཁུངས་ས་དང་ངསོ་རང་སྐསེ་སའི་བར་
རྟ་ཞོན་ནས་སོང་ན་ཆུ་ཚོད་གསུམ་བཞི་མ་
གཏགོས་འགརོ་གི་མ་རེད།	 ཧ་ཅང་ཐག་ཉ་ེ
བ་ོརེད།	 དརེ་བརྟནེ་ཕ་ཡུལ་གཅིག་པའ་ིཞནེ་
ཁོག་བས་ཏ་ེརེ་རིན་པ་ོཆེས་རྟགོས་བརོད་

འདནུ་ལེགས་མའི་ནང་ད་ུཇི་ལྟར་གསུངས་
པ་ནང་བཞིན་ངསོ་རང་ད་ེལྟར་རྣམ་ཐར་ལ་
བསབླ་བསམ་པ་དྲན་བཞིན་ཡོད།	འད་ིད་ེརིང་
བདོ་རིགས་ཚོར་ངོས་ཀི་སྐེས་སྐར་གི་དསུ་
ཚོད་ལ་ངསོ་ཀིས་ཕག་རྟགས་ཤིག་ཡིན།
གཉསི་ནས་ངསོ་རང་ལ་ཞེ་ཐག་པ་ནས་སྙངི་
ཉ ་ེབའི ་བླ ་ོཅན་ཚང་མས་ད་ལྟ་ངོས་ཀིས་
བཤད་པ་བཞིན་གང་ལྟར་ཐསོ་དནོ་སུྒབ་ལ་
གཞལོ་ནས།	 སིྤར་སངས་རྒྱས་ཀི་བསྟན་
པ་དང་མཇལ།	 ཡང་སྒསོ་འཇམ་མགནོ་བ་ླ
མའ་ིབསྟན་པ་དང་མཇལ།	 གང་ལརྟ་བདོ་
གངས་ཅན་གི་ལྗངོས་སུ་ཡོད་པའ་ིསངས་རྒྱས་
ཀི་བསྟན་པ་མད་ོསྔགས་ཟུང་འབལེ་ཟབ་པ་
དང་རྒྱ་ཆེའི་གནད་ཐམས་ཅད་འདསུ་ཡོད་
པ་འདི་ལ་ཐགོ་མར་ཐསོ་བསམ་སླབོ་གཉརེ་
བསོ།	 ཐསོ་དནོ་རུྒྱད་ལ་སྦྱར་ནས་ཐགོ་མར་
བསམ་བུང་གི་ངསེ་པ་རྙདེ་པ་ཞིག་དང་།	 ད་ེ
ནས་ཐསོ་དནོ་སུྒབ་ལ་གཞལོ་ནས་ཉམས་མངོ་
སྐ་ེབ་ཞིག་ངསོ་ཀི་གྲགོས་པ་ོཚང་མས་གནང་
རོགས་ཞསེ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	ཐུགས་ར་ེཆེ།	།

སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་ཕི་ལུགས་ལརྟ་དགུང་གྲངས་	༨༦	ལ་
ཕབེས་པའ་ིསྐའུ་ིའཁུངས་སརྐ་དསུ་ཆེན་བཞུགས་སརྒ་ད་ུསུང་བརིྩ་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་པ།

༄༅།	།བདོ་རྒྱལ་ལོ་	༢༡༤༨	ཕི་ལོ་	༢༠༢༡	
ཟླ་	 ༧	 ཚེས་	 ༦	 ཉནི་ལརྷ་བཅས་སདི་ཞིའ་ི
གཙུག་རྒྱན།	འཛམ་གླངི་ཞི་བདའེ་ིདདེ་དཔནོ།	
བདོ་ཀི་བླ་ན་མེད་པའི་དབུ་འཁིད་སིྤ་ནརོ་
༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་༸རྒྱལ་དབང་སྐུ་
ཕངེ་བཅུ་བཞི་པ་ཆེན་པ་ོམཆོག་འགྲ་ོབ་ལ་ྷདང་

བཅས་པའི་མགོན་སྐབས་དཔུང་གཉནེ་དམ་
པར་༸སྐུའི་མཚན་དཔ་ེབཞད་ནས་ཕི་ལུགས་
ལརྟ་དགུང་གྲངས་	༨༦	ལ་ཕབེས་པའ་ི༸སྐའུ་ི
འཁུངས་སྐར་དསུ་ཆེན་གཞུང་འབལེ་སུང་

བརིྩ་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་ཡོད།
དེ་ེཡང་གངོ་ཚེས་ཉནི་གི་ས་ྔདྲ་ོཆུ་ཚོད་	 	 ༩	
ཐགོ་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་མཛད་གཙོ་
རྣམ་པ་རྡ་ས་གངས་སིྐད་སིད་སྐོང་ཚོགས་
ཁང་དུ་ཕ ེབས ་མཚམས་མཛད་སྒ ོ་ད བུ ་
འཛུགས་ཀི་ཐོག་མར་ཚང་མ་སྐུ ་བཞེངས་

ཐགོ་བདོ་རྒྱལ་ཁབ་ཆེན་པ་ོརྒྱལ་གླུ་ཕུལ་གུྲབ་
མཚམས།	 དཔལ་ལནྡ་ཁམིས་ཞིབ་པ་ཆེ་བ་
དྭགས་པ་ོབསོད་ནམས་ནརོ་བུ་མཆོག་དང་
དཔལ་ལྡན་སིད་སྐངོ་སྤནེ་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་

གིས་༸རྒྱལ་བའི་སྐུ་དཔར་མཐངོ་གྲལོ་རིན་
པ་ོཆེར་མཎྜལ་རྟནེ་གསུམ་འདགེས་འབུལ་
ཞུས་རསེ་མཛད་གཙོ་རྣམ་པས་རིམ་བཞིན་
རྟནེ་འབུང་མཇལ་དར་སྒོན་འབུལ་ཞུས།			
སྐབས་དརེ་བདོ་ཀི་ཟློས་གར་ཚོགས་པས་
དུྲག་བཅུའི་དབངས་ལྡན་ཞེས་པའི་མཉམ་
གཞས་བཏང་རསེ་གསོལ་ཇ་འབས་སིལ་དང་
མངར་ཟས་ཀཀེ་	 (Cake)	 འདགེས་འབུལ་
ཞུས་རསེ་བདོ་ཀི་ཟླསོ་གར་ཚོགས་པས་ལ་ྷབ་
དཀར་མོའི་ལྡིང་དབངས་ཞེས་པ་གཟིགས་
འབུལ་ཞུས་རསེ་དཔལ་ལནྡ་ཁམིས་ཞིབ་པ་ཆེ་
བ་དགྭས་པ་ོབསོད་ནམས་ནརོ་བུ་མཆོག་གིས་
བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་སི་ཞུ་བ་ལས་བདེ་
ལས་རུྒྱན་ཞབས་ལོ་	 ༢༥	 ཧལི་པ་ོལོན་པའ་ི
ལས་བདེ་རྒན་གྲས་གྲངས་	 ༦	 ལ་ལས་བདེ་
འདམེས་ལྷན་ནས་ལེགས་གསོའི་གཟངེས་
རྟགས་ཕག་འཁརེ་གནང་།	 ད་ེནས་བདོ་ཀི་
ཆོས་བརུྒྱད་ཁག་གི་དབུ་ཁིད་བླ་ཆེན་རྣམ་

པས་༸སྐུའི་འཁུངས་ལ་འཚམས་ཞུའི་བརྙན་
དཔར་གཟིགས་འབུལ་ཞུས་གུྲབ་མཚམས་
བདོ་ཀི་ཟླསོ་གར་ཚོགས་པས་ཁདེ་ང་ཡི་ཉ་ིཟླ་
སརྐ་གསུམ་ཞསེ་པ་གཟགིས་འབུལ་ཞུས་རསེ་
བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་སི་ཞུའི་ལས་བདེ་
ལས་དནོ་གཟངེས་འཐནོ་གཟངེས་རྟགས་ཐབོ་
མཁན་འགན་འཛིན་སྡ་ེཚན་ཁངོས་ནས་ནང་
སདི་ཁབ་ཁངོས་མོན་གྷ་ོས་གནས་འག་ོའཛིན་
དུྲང་གཞོན་ཆུ་བསམ་ལགྷ་པ་ཚེ་རིང་ལགས་
དང་།	 ལས་བའ་ིསྡ་ེཚན་ཁངོས་ནས་ནང་
སིད་ཁབ་ཁོངས་ལྡ་ིལི་ས་གནས་འགོ་འཛིན་
སྡ་ེའགན་ཕུན་ཚོགས་སྟབོས་རྒྱལ་ལགས་རྣམ་
གཉིས་ལ་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐོང་སྤནེ་པ་ཚེ་
རིང་མཆོག་གིས་གཟངེས་རྟགས་ཕག་འཁརེ་
གནང་སྟ་ེབཀའ་ཤག་གི་གསུང་བཤད་གནང་།	
མཐར་བདོ་ཀི་བརྙན་འཕནི་བརུྒྱད་གཞས་སྣ་
གཟིགས་འབུལ་ཞུས་ཏ་ེམཛད་སྒ་ོརྒྱལ་ཁའི་
ངང་མཇུག་སིྒལ་ཡོད་པ་བཅས།	།

༸རྒྱལ་བའི་བསྟན་སུང་སུྤལ་པའི་ཆོས་སྐངོ་རྡ་ོར་ེ
གྲགས་ལནྡ་དབར་གསོལ་སྤན་འདྲནེ་ཞུས་པ།

༄༅།	 །དཔལ་ལནྡ་བཀའ་ཤག་ནས་ཚེས་ཆ་
གང་འསོ་ཤིག་ལ་གཞུང་བསྟནེ་ཆོས་སྐངོ་རྣམ་པ་
དབར་གསོལ་སྤན་འདྲནེ་ཞུ་མུས་སུ་ཡོད་པ་ལརྟ།					
བདོ་རྒྱལ་ལོ་	༢༡༤༨	རབ་གནས་ལགྕས་གངླ་བདོ་
ཟླ་	༥	ཚེས་	༢༢	དང་།	ཕི་ལོ་	༢༠༢༡	ཟླ་	༧	

ཚེས་	༡	རེས་གཟའ་ཕུར་བུའ་ིཉནི་བདོ་མིའ་ིསིྒག་
འཛུགས་ཀི་བསྟ་ིགནས་གངས་ཅན་སིྐད་གཤོངས་
སུ་རྟནེ་གཞི་བས་པའི་གནས་ཆུང་སྒ་དབངས་
གླིང་ད་ུརྒྱལ་བའི་བསྟན་སུང་སུྤལ་པའི་ཆོས་སྐངོ་
རྡ་ོརེ་གྲགས་ལྡན་རྩལ་ཆེན་མོར་གཞུང་འབལེ་
དབར་གསོལ་སྤན་འདྲནེ་ཞུས་ཡོད།ད་ེཡང་གོང་
ཚེས་ཉནི་གི་ས་ྔདྲ་ོཆུ་ཚོད་	 ༧།༣༠	 ཐགོ་གནས་
ཆུང་སྒ་དབངས་གླིང་གི་འད་ུཁང་ད་ུབདོ་མིའི་
སིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་ལནྡ་སིད་སྐངོ་སྤནེ་པ་ཚེ་
རིང་མཆོག་གིས་དབུས་མཛད་གཙོ་རྣམ་པ་དང་།		
རང་དབང་ཅན་གི་སྡ་ེཚན་ཁག་གི་འགན་འཛིན་
རྣམ་པ།	 ད་ེབཞིན་དུྲང་འཕར་ཡན་བཅས་ལནྷ་
འཛོམས་ཐགོ་རྒྱལ་བའ་ིབསྟན་སུང་སུྤལ་པའ་ིཆོས་
སྐངོ་རྡ་ོར་ེགྲགས་ལནྡ་རྩལ་ཆེན་མོར་སྤན་འདྲནེ་
གཟབ་རྒྱས་ཞུ་སབྐས་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་
དཔལ་ལྡན་སིད་སྐངོ་མཆོག་གིས་དབུས་མཛད་
གཙོ་རྣམ་པས་མཇལ་ཕག་ཞུས་གུྲབ་མཚམས་
དཔལ་ལྡན་སིད་སྐོང་མཆོག་བཞུགས་སྒར་རྡ་
ས་ཐགེ་ཆེན་ཆོས་གླིང་གཙུག་ལག་ཁང་ད་ུཆོས་
མཇལ་ཕབེས་ཏ་ེསྐུ་བཅར་རྣམ་རྒྱལ་གྲྲྭ་ཚང་གི་
མཁན་པ་ོཁམོ་ཐགོ་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་དང་མཇལ་
འཕད་གནང་ཡོད་པ་བཅས།	།

ཞྭ་དཀར་བསྟན་པའི་གཙུག་རྒྱན་༸སྐབས་རེ་
སྨན་རིའི་ཁི་འཛིན་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་གིས་ཏགོ་

དབིབས་གཉན་རིམས་སྔནོ་འགགོ་སནྨ་ཁབ་
རིམ་པ་གཉསི་པ་བཞསེ་གནང་མཛད་པ།

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༢༡	ཟླ་	༧	ཚེས་	༡	ཉནི་
བནོ་གཞིས་ཌོ་ལན་ཇིའི་གསོ་རིག་འབུམ་བཞིའི་
མཐ་ོསླབོ་སནྨ་རིའ་ིགླངི་ད་ུ༸ཞྭ་དཀར་གཡུང་དུྲང་
བནོ་གི་བསྟན་པའི་གཙུག་རྒྱན་༸སྐབས་ར་ེསྨན་
རིའ་ིཁ་ིའཛིན་	 ༣༤	 པ་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་གིས་
ཏགོ་དབིབས་གཉན་རིམས་ཀི་སྔནོ་འགོག་སྨན་
ཁབ་རིམ་པ་གཉསི་པ་ད་ེབཞེས་གནང་ཡོད་དང་།	
ད་ེབཞིན་བནོ་གཞིས་ས་གནས་མང་ཚོགས་མི་
གྲངས་	༣༠	ཙམ་ཡང་སྔནོ་འགགོ་སནྨ་ཁབ་རིམ་
པ་གཉསི་པའི་དསུ་ཚོད་ཟིན་ཡོད་པས་ཧ་ིམ་ཅལ་
མངའ་སྡའེི་སིར་མོར་རངོ་གི་མཐུན་འགུར་འགོ་
སྔནོ་འགགོ་སནྨ་ཁབ་རིམ་པ་གཉསི་པ་རིན་མེད་ད་ུ
བརྒྱབ་གནང་ཡོད་པ་བཅས།	།
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རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་འབ་ིར་ུརངོ་ནས་ཡིན་པའ་ིབདོ་མི་བརྒྱ་བིན་ལགས་དང་བདོ་མི་གཞན་ཁག་གཅིག་
འཛིན་བཟུང་བས་པ།

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༢༡	ཟླ་	༤	པའ་ིནང་
བདོ་འབི་རུ་རོང་ཙྭ་ལ་ཡུལ་ཚོ་མེ་རི་གྲངོ་
ནས་བདོ་མི་བརྒྱ་བིན་ལགས་དང་བདོ་མི་
གཞན་ཁག་གཅིག་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་འཛིན་
བཟུང་བས་འདགུ་པ་དང་།	ད་ལའྟ་ིཆར་བདོ་
མི་ད་ེདག་གི་གནས་སྟངས་དང་ས་གནས་
གང་ད་ུབཙོན་འཇུག་བས་ཡོད་མེད་སོགས་
ཀི་ཞིབ་ཕའི་གནས་ཚུལ་གང་ཡང་ཤེས་
རྟགོས་ཐུབ་ཀི་མེད་པ་རེད།
ད་ེཡང་བདོ་མི་བརྒྱ་བིན་ལགས་ཀིས་བཙན་
བོལ་ད་ུཡོད་པའི་རང་ཉིད་ཀི་སྤུན་ཉ་ེདང་
ལནྷ་འབལེ་བ་བས་པར་བརྟནེ་རྒྱ་ནག་གཞུང་
གི་ཉནེ་རྟགོ་པས་ཁོང་འཛིན་བཟུང་བས་
ཡོད།	 ད་ལའྟ་ིཆར་བདོ་མི་བརྒྱ་བིན་ལགས་

ན་ིརང་ལོ་	 ༤༤	 ཡིན་ཞིང་།	 དསུ་རུྒྱན་
བདོ་མི་རིགས་ཀི་སདྐ་ཡིག་དང་རིག་གཞུང་

སོགས་གལ་ཆེ་ཡིན་སྐརོ་དང་མི་ཉམས་རུྒྱན་
འཛིན་བདེ་དགསོ་སྐརོ་དང་།	 ད་ེབཞིན་ཁརོ་

ཡུག་སུང་སྐབོ་དང་བདོ་མི་ནང་ཁུལ་མཐུན་
སིྒལ་བདེ་དགསོ་པ་སོགས་ཀི་ཐགོ་ཕག་ལས་

གནང་མཁན་ཞིག་ཡིན།
བདོ་ཀི་ས་ཁུལ་འདྲ་མིན་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་

གི་དཔནོ་རིགས་དང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་སིད་
བུས་ངན་པར་ང་ོརྒལོ་ཤུགས་ཆེ་བདེ་བཞིན་
ཡོད།	 དའེ་ིཁདོ་བདོ་ནག་ཆུ་འབ་ིར་ུརངོ་ན་ི
རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་དཔནོ་རིགས་རྣམས་ལ་ང་ོ
རྒོལ་ཤུགས་ཆེ་བདེ་མཁན་གི་ས་ཁུལ་ཞིག་
ཡིན་པར་ངོས་འཛིན་གིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་
གིས་འབི་རུ་རོང་ཁུལ་ད་ུརྣམ་ཀུན་དང་མི་
འདྲ་བར་དམ་བསྒགས་ཤུགས་ཆེ་བདེ་བཞིན་
ཡོད།	 ད་ཆ་འབ་ིར་ུནང་དམ་བསྒགས་ཆེ་
བའི་གནས་སྟངས་ཁདོ་སབྐས་ཐགོ་གི་གནས་
ཚུལ་རྣམས་ཤེས་རྟགོས་ཐུབ་རུྒྱ་ཧ་ཅང་ཁག་
པ་ོཡིན།
ད་ེས་ྔཕི་ལོ་	༢༠༡༣	ཟླ་	༡༡	ཚེས་	༨	ཉནི་
བདོ་མད་ོཁམས་ནག་ཆུ་འབ་ིརུ་རངོ་ཆགས་

རྩེ་ཤང་གྲངོ་ཚོ་ལྔ་པ་ནས་ཡིན་པའི་དཀོན་
མཆོག་སིྦྱན་པ་ལགས་ཀིས་གསང་བ་ཕིར་
བསྒགས་བས་པའི་ཉསེ་མིང་འགོ་རྒྱ་ནག་
གཞུང་གི་ཉནེ་རྟགོ་པས་ཁོང་འཛིན་བཟུང་
བས་ཤིང་ལོ་ཉི་ཤུ་རྩ་གཅིག་ཁིམས་ཐག་
བཅད་ཡོད་པ་དང་།	 རྒྱ་གཞུང་གིས་བཙོན་
ཁང་ད་ུརྡུང་རྡགེ་མནར་གཅོད་ཚད་ལས་
བརྒལ་བ་བཏང་བའ་ིརྐནེ་གིས་ནད་གཅངོ་ད་ུ
གུར་ནས་ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༡	 ཟླ་	 ༢	 ཚེས་	 ༦	
ཉནི་ཁངོ་འདས་གྲངོས་སུ་གུར་ཡོད།
གཞན་ཡང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་རྡངུ་རྡགེ་
མནར་གཅདོ་འགོ་ཁམས༌འབ་ིརའུ་ིབུད་མེད་
ལ་ྷམོ་ལགས་ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༠	 ཟླ་	 ༨	 ནང་
འདས་གྲངོས་སུ་གུར་ཡོད་པ་བཅས།	།

ཕ་རན་སིའ་ིགྲསོ་ཚོགས་གངོ་མའ་ིནང་གྲསོ་ཚོགས་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པའ་ིཚོགས་མི་གསར་པ་རྣམས་
ང་ོསྤདོ་གནང་བ།

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༢༡	ཟླ་	༦	ཚེས་	༣༠	
ཉནི་གི་ཞགོས་ཇའ་ིདསུ་ཚོད་དང་བསྟནུ།	 ཕ་
རན་སིའི་གྲསོ་ཚོགས་གངོ་མའི་གྲསོ་ཚོགས་
བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པའི་ཚོགས་གཙོ་
ལམྕ་སྐ་ུཇཀེ་ལིན་	 (Jacqueline Eustache-

Brinio)	མཆོག་གིས་སབྐས་བཅུ་བདནུ་པའ་ི
ཡུ་རོབ་བདམས་ཐནོ་སིྤ་འཐུས་ཐུབ་བསྟན་རྒྱ་
མཚོ་ལགས་དང་།	 ཕ་རན་སི་འབལེ་མཐུད་
ལས་ཁུངས་ཀི་དུྲང་ཆེ་རྣམ་རྒྱལ་བསམ་གུྲབ་
ལགས།	 ཕ་རན་སི་བདོ་རིགས་ཚོགས་པའ་ི
ཚོགས་གཙོ་ཀརྨ་འཕནི་ལས་ལགས་དང་དུྲང་
ཡིག་དབངས་སིྐད་སྒལོ་དཀར་ལགས།	 ཕ་
རན་སིའི་འབལེ་མཐུད་ལས་ཁུངས་ཀི་ལས་
བེད་འཇིགས་མེད་རྡ་ོརེ་ལགས་བཅས་ཕ་
རན་སིའི་གྲསོ་ཚོགས་གོང་མའི་ནང་ཚོགས་
འདརུ་མགྲནོ་འབདོ་གནང་སྟ་ེཕ་རན་སིའི་
གྲསོ་ཚོགས་གོང་མའི་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐོར་
ཚོགས་པའི་ཚོགས་མི་གསར་པ་རྣམས་ངོ་
སྤདོ་གནང་ཡོད།
སྐབས་དརེ་ཕ་རན་སིའི་གྲསོ་ཚོགས་གོང་
མའི་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པའི་ཚོགས་
གཙོ་ལྕམ་སྐུ་ཇེཀ་ལིན་མཆོག་གི་གཙོ་སྐངོ་

འོག་ཕ་རན་སིའི ་གྲོས་ཚོགས་འོག་མའི ་
གྲསོ་ཚོགས་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པའི་
ཚོགས་གཙོ་ལམྕ་སྐུ་ཨི་ལི་ཛེ་བྷ་ིཐི་པ་ིཀར་ཌི་	
(ÉLISABETH Tout-Picard)	 མཆོག་
དང་།	 གྲསོ་ཚོགས་གངོ་མའ་ིའཐུས་མི་ལམྕ་
སྐ་ུཇ་ེཁུ་མེ་ཊི་ཨན་ནགི་ (JACQUEMET 

Annick)	 མཆོག	 གྲསོ་ཚོགས་གངོ་མའ་ི
འཐུས་མི་ལམྕ་སྐ་ུམེ་ལམ་ཇལོ་ (GARRI-

AUD-MAYLAM Joël)	 མཆོག	 གྲསོ་
ཚོགས་གོང་མའི་འཐུས་མི་ལྕམ་སྐུ་ཇ་ོསེ་ཕི་
ཨེ་ལི་སེ་	 (JOSEPH Elise) མཆོག	 གྲསོ་
ཚོགས་གོང་མའི་འཐུས་མི་ལྕམ་སྐུ་པི་རེ་ཝི་
ལེ་	 (PRÉVILLE Angèle)	མཆོག་བཅས་
ཚོགས་འདའུ་ིསྟངེ་མཉམ་ཞུགས་གནང་ཡོད།
སབྐས་བཅུ་བདནུ་པའི་ཡུ་རོབ་བདམས་ཐནོ་
སིྤ་འཐུས་ཐུབ་བསྟན་རྒྱ་མཚོ་ལགས་ཀིས་
བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་གཉསི་སྨན་དབུ་
མའ་ིལམ་གི་སདི་བུས་དང་།	 བདོ་ནང་
གི་འགྲ་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་གི་ཛ་དྲག་གནས་
སྟངས་སྐརོ།	 ད་ེབཞིན་བདོ་མཐ་ོསངྒ་གི་ཁརོ་
ཡུག་དང་རང་བུང་ཐོན་ཁུངས་ཆུ་སོགས་
གནད་དནོ་ཁག་གཅིག་གི་སྐརོ་ང་ོསྤདོ་གསུང་

བཤད་གནང་ཡོད།
ཕ་རན་སི་བདོ་རིགས་ཚོགས་པའི་ཚོགས་
གཙོ་ཀརྨ་འཕིན་ལས་ལགས་ཀིས་ཕ་རན་
སིའ་ིབདོ་རིགས་ཚོགས་པའ་ིདགསོ་དམིགས་
དང་།	 ཕ་རན་སི་ནང་གི་བདོ་མི་མི་འབརོ་
འཕལེ་རིམ།	ཕ་རན་སིའ་ིབདོ་རིགས་ཚོགས་
པའ་ིངསོ་ནས་བདོ་མིའ་ིརིག་གཞུང་དང་སདྐ་
ཡིག་སོགས་བདག་གཅསེ་ཇི་ལརྟ་བདེ་བཞིན་
པ་སོགས་ཀི་སྐརོ་གསུངས་ཡོད།
དུྲང་ཡིག་དབངས་སིྐད་སྒལོ་དཀར་ལགས་
ཀིས་ཕ་རན་སིའི་རྒྱལ་ས་པ་ེརི་སིར་ཡོད་
པའི་བདོ་མིའི་གཟའ་མཇུག་སླབོ་གྲྲྭའི་སྐརོ་
དང་།	 ད་ེབཞིན་པ་ེརི་སིར་ཡོད་པའ་ིབདོ་མི་
འདསུ་སྡདོ་ས་ཁུལ་གཞན་ཁག་ཏུའང་ད་ེལྟ་
བུའི་གཟའ་མཇུག་སླབོ་གྲྲྭ་གསར་འཛུགས་
གནང་དགསོ་པའ་ིགལ་གནད་སོགས་ཀི་སྐརོ་
གསུངས་ཡོད།
ཕ་རན་སིའི ་གྲོས་ཚོགས་གོང་མའི་གྲོས་
ཚོགས་བོད ་ད ོན ་རྒྱབ་སྐོར་ཚོགས་པའི ་
ཚོགས་གཙོ་ལྕམ་སྐུ་ཇེཀ་ལིན་མཆོག་གིས་
གྲསོ་ཚོགས་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐོར་ཚོགས་པ་
བསྐར་འཛུགས་གནང་བ་དང་།	གྲསོ་ཚོགས་

གོང་མའི་འཐུས་མི་ཁག་གཅིག་གྲསོ་ཚོགས་
བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པར་འཛུལ་ཞུགས་
གནང་བ་བཅས་ལ་ཕ་རན་སི་འབལེ་མཐུད་
ལས་ཁུངས་ཀི་དུྲང་ཆེ་རྣམ་རྒྱལ་བསམ་གུྲབ་
ལགས་ཀིས་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུས་ཡོད།
གཞན་ཡང་ཁངོ་གིས་ཕི་ལོ་	 ༡༩༩༣	 ལོར་
པ་ེརི་སིའི་གྲངོ་སྡ་ེསིྤ་ཁབ་པ་སྐུ ་ཞབས་ཇེ་

ཁུས་	 (Jacques Chira)	 མཆོག་གི་ཐུགས་
ར་ེབཀའ་དྲནི་ལ་བརྟནེ་ནས་པ་ེརི་སིར་བདོ་
ཀི་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་ཁང་ཚུགས་ཐུབ་ཡོད་
པ་སོགས་ཀི་སྐརོ་གསུངས།
ཕ་རན་སིའི ་འབ ེལ་མཐུད་ལས་ཁུངས་
དང་ཕ་རན་སི་བདོ་རིགས་ཚོགས་པ་ཐུན་
མོང་གིས་ཕ་རན་སིའི ་གྲོས་ཚོགས་གོང་

མའི་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པའི་ཚོགས་
གཙོ་མཆོག་གིས་དབུས་ཚོགས་མི་ཡོངས་
ལ་ཐུགས་རེ་ལེགས་འབུལ་གི་ཚུལ་ད་ུཁ་
བཏགས་དང་།	ཕི་ལོ་	༢༠༡༩	ཟླ་	༥	ཚེས་	
༧	 ནས་	 ༡༠	 བར་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་
ལྷན་ཚོགས་ཀི་གོ་སིྒག་འགོ་ལ་ཊི་ཝི་ཡའི་	
(Latvia)	 རྒྱལ་ས་རཱི་གརྷ་ (Riga) རྒྱལ་

སིྤའི་གྲསོ་ཚོགས་འཐུས་མིའི་བདོ་དནོ་རྒྱབ་
སྐརོ་ཚོགས་ཆེན་ཐངེས་བདནུ་པ་ (Seventh 
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on Tibet)	ཚོགས་པའ་ིསནྙ་ཐའོ་ིདཔ་ེདབེ་རེ་
ཕུལ་ཡོད་པ་བཅས།།

སུད་སིའ་ིསྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་ཁང་གིས་རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་གིས་མནར་སྤདོ་བཏང་ནས་ལོ་བརྒྱ་འཁརོ་བ་ཞསེ་པའ་ི
དཔ་ེདབེ་དབུ་འབདེ་གནང་བ།

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༢༡	ཟླ་	༧	ཚེས་	༡	
ཉནི་སུད་སིའི་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་ཁང་གིས་
རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་གིས་མནར་སྤདོ་བཏང་

ནས་ལོ ་བརྒྱ་འཁོར ་བ ་
ཞེས་པའི་ལོ་རུྒྱས་ཀི་དབེ་
ཆུང ་ ཞིག ་ད བུ ་ འབེད ་
གནང་ཡོད།
ད་ེཡང་ཕི་ཚེས་	 ༡	 ཉནི་
རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་རྒྱ་
ནག་དམར་ཤོག་བཙུགས་
ནས་ལོ་བརྒྱ་འཁོར་བའི་

དསུ་དྲན་སུང་བརིྩ་བས་ཡོད།	 	 སུད་སིའ་ི

སྐུ ་ཚབ་དནོ་ཁང་གིས་དབུ་འབེད་གནང་
བའི་དབེ་ཆུང་དའེི་ནང་རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་
གཞུང་གིས་ལོ་བརྒྱའ་ིརིང་བདོ་དང་།	 ཤར་
ཏུར་ཀི་སི་ཐན།	 ལྷ་ོསོག་པ་ོསོགས་ཚུད་པའ་ི
གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་རྣམས་ལ་མནར་སྤདོ་
བཏང་བའ་ིསྐརོ་དྲན་སྐལུ་དང་།	 ད་ེབཞིན་
རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་གཞུང་གིས་བདོ་ནང་
དྲག་གནནོ་ཅན་གི་སིད་བུས་ལག་བསྟར་
བས་སྟབས།	 བདོ་མི་ས་ཡ་གཅིག་ལགྷ་གི་ཚེ་

སགོ་ཤོར་བ་མ་ཟད།	 བདོ་མིའ་ིཆོས་དང་།	
རིག་གཞུང་།	 སདྐ་ཡིག	 ཁརོ་ཡུག	 ལོ་ང་ོ
སྟངོ་ཕག་ལགྷ་གི་བདོ་མཐ་ོསངྒ་གི་འབགོ་པ་
རྣམས་ཀི་སལོ་རུྒྱན་གི་འཚོ་བ་སོགས་ལ་ད་ོ
ཕགོ་ཚབས་ཆེན་ཐབེས་པ།	 བདོ་མི་	 ༡༥༥	
ཡིས་རྒྱ་ནག་གི་དྲག་གནནོ་ཅན་གི་སདི་བུས་
ལ་མ་བཟདོ་པར་རང་ལུས་མེར་སགེ་བཏང་
བ་སོགས་ཀི་སྐརོ་འཁདོ་ཡོད།
དབེ་ཆུང་ད་ེན།ི	 བདོ་དང་འབལེ་བའ་ིསྐརོ་

སནྙ་ཐ་ོབཏནོ་པ་དང་།	 ལོ་རུྒྱས་ཀི་ཡིག་ཆ།	
དཔ་ེདབེ་ཁག་ནས་ཟུར་འདནོ་ཞུས་ཏ་ེཕགོས་
སིྒག་གནང་བ་ཞིག་ཡིན།	 སུད་སིའ་ིསྐ་ུཚབ་
དནོ་གཅདོ་འཆི་མེད་རིག་འཛིན་ལགས་ཀིས་
རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་གིས་མནར་སྤདོ་བཏང་
ནས་ལོ་བརྒྱ་འཁོར་བ་ཞེས་པའི་ལོ་རུྒྱས་ཀི་
དབེ་ཆུང་དབུ་འབདེ་གནང་ཡོད་པ་བཅས།།
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གངོ་ས་མཆོག་གི་མཛད་འཕནི་ཁག་དང་།	
	བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་གནས་ཚུལ་སོགས་

དྲ་རྒྱའ་ིཁ་བང་	(www.bod.asia)	ཐགོ་
གཟགིས་པར་འཚལ།

ཨིན་ཡུལ་སྐ་ུཚབ་དནོ་ཁང་གིས་བདོ་མཐ་ོསངྒ་གི་གནམ་གཤིས་འགུར་ལྡགོ་སྐརོ་ཚོགས་འད་ུཚོགས་གནང་བ།
༄༅།	 །རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་གནམ་གཤིས་
འགུར་ལྡགོ་སྐརོ་གི་ཚོགས་འད་ུསི་ཁ་ོཊི་ལན་
ཌིའ་ིགྷ་ིལ་སི་གྷ་ོ	 (Glasgow)	 གྲངོ་ཁརེ་
ནང་འཚོགས་ལ་ཉ་ེབ་དང་བསྟནུ།	 ཨིན་
ཡུལ་སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་ཁང་གི་ག་ོསིྒག་འགོ་
ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༡	 ཟླ་	 ༦	 ཚེས་	 ༢༥	 ནས་	
༢༦	 བར་ཉནི་གྲངས་གཉསི་རིང་བདོ་མཐ་ོ
སངྒ་གི་ཁརོ་ཡུག་སྟ་ེའཛམ་གླངི་གི་སྣ་ེགསུམ་
པའ་ིགནམ་གཤིས་འགུར་ལྡགོ་གི་དཀའ་ངལ་
སེལ་ཐབས་ཞེས་པའི་སྐརོ་གི་ཚོགས་འད་ུ
ཞིག་ཨིན་ཡུལ་གི་རྒྱལ་ས་ལོན་ཌོན་ད་ུརྟནེ་
གཞི་བས་པའི་ས་ཁམས་རིག་པའི་ཚོགས་
པ་ (Royal Geographical Society)	 ར་ུ
ཚོགས་གནང་ཡོད།
ད་ེཡང་ཐངེས་འདའིི་ཚོགས་འདའིུ་དམིགས་
ཡུལ་ན།ི	 བདོ་མཐ་ོསངྒ་གི་གནམ་གཤིས་
འགུར་ལྡགོ་ཐད་གོ་རྟགོས་མཐ་ོརུ་བཏང་སྟ་ེ
རྒྱལ་སིྤའི་གླངེ་སྟགེས་ཁདོ་འཛམ་གླིང་དབུ་
ཁིད་ཚོས་བདོ་མཐོ་སྒང་གི་ཉམས་ཉནེ་ལ་

གལ་གནད་ཆེ་ཤོས་སུ་རིྩ་གནང་ཡོང་བའི་
འབདོ་སྐལུ་ཞུ་རུྒྱ་དང་།	 རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་
གོ་ལའི་གནམ་གཤིས་འགུར་ལྡགོ་གི་ལྷན་
ཚོགས་ཆེ་ཤོས་	 (COP26)	 ཐགོ་གནམ་

གཤིས་འགུར་ལྡགོ་ལ་ཁ་གཏད་གཅགོ་དགསོ་
པ་ནན་སྐུལ་ཞུ་རུྒྱ་ད་ེཡིན།ཚོགས་འདའིུ་དབུ་
འབདེ་གསུང་བཤད་ཐགོ་ཨིན་ཡུལ་སྐུ་ཚབ་
དནོ་གཅོད་ཕར་སི་བསོད་ནམས་ཚེ་རིང་
ལགས་ཀིས།	 ཚོགས་འད་ུའདསི་བདོ་མཐངོ་
སངྒ་གི་འཁགས་རོམ་བཞུར་ཚད་མུར་བའི་

མཇུག་འབས་དང་།	 ད་ེབཞིན་ཨེ་ཤི་ཡའ་ི
ནང་འཐུང་ཆུ་དང་ཆུ་འདྲནེ་བཅས་མི་འདང་
བའི་དཀའ་ངལ་འཕད་རུྒྱ་ཡིན་པའི་ཐགོ་གོ་
ལ་ཡོངས་ཀི་ད་ོསྣང་སླབེས་ཐུབ་པའི་རེ་བ་

བདེ་ཀི་ཡོད་ཅསེ་གསུངས།
ད་ེརསེ་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་ལནྡ་
སིད་སྐངོ་སྤནེ་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་གིས་ཚོགས་
འདའུ་ིཐགོ་གསུང་བཤད་གནང་སྟ།ེ	 མཉམ་
ཞུགས་པ་ཚང་མས་ཡོང་རུྒྱའི་ཟླ་བ་ཁ་ཤས་
ནང་བདོ་མཐ་ོསྒང་གི་གནམ་གཤིས་འགུར་

ལྡགོ་གི་གནད་དནོ་རིམ་པ་འདྲ་མིན་ཐགོ་གླངེ་
གླངོ་གནང་སྟ།ེ	 དའེ་ིགལ་ཆེའ་ིརང་བཞིན་
སོགས་གསལ་འདནོ་གནང་བ་དང་འབལེ།	
འཛམ་གླིང་ཁོན་ཡོངས་ལ་འཛམ་གླིང་གི་
སྣ་ེགསུམ་པའི་གལ་ཆེའི་རང་བཞིན་དང་།	
གནམ་གཤིས་འགུར་ལྡགོ་གི་མཇུག་འབས་
བཅས་ཀི་ཐགོ་ཞུ་གཏུགས་ཡོང་བའི་རེ་སྐུལ་
གནང་ཡོད།
ད་ེབཞིན་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐངོ་མཆོག་གིས་
རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་ག་ོལའི་གནམ་གཤིས་འགུར་
ལྡགོ་གི་ལནྷ་ཚོགས་ཆེ་ཤོས་ཀི་ཚོགས་འད་ུམ་
འཚོགས་བར་ད་ལན་གི་ཚོགས་འད་ུའད་ིམུ་
མཐུད་མཇུག་སྐངོ་གནང་དགསོ་སྐརོ་སོགས་
གསུངས།
ད་ེབཞིན་ཚོགས་འད་ུཉནི་དང་པའོ་ིཐགོ་ཨིན་
ཡུལ་གྲསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་དང་ཨིན་ཡུལ་
གྲསོ་ཚོགས་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པའི་
ཚོགས་མི་ཀེ་རེ་མེག་ཁར་ཐེ་ལགས་དང་།	
ཨ་བརྷ་ཌན་མཐ་ོསླབོ་ཁང་གི་སི་ཁོ་ཊི་ཞིའི་

ཧི་མ་ལ་ཡ་ཉམས་ཞིབ་བསྟ་ིགནས་ཁང་གི་
འགན་འཛིན་མར་ཊིན་མི་ལི་སི་ (Dr Mar-

tin Mills)	 ལགས།	 བདོ་གནས་ལ་ྟཞིབ་
ཁང་གི་ཉམས་ཞིབ་པ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་སིྐད་
ལགས།	 རྒྱལ་སིྤའ་ིབདོ་དནོ་འབལེ་མཐུད་
ཁང་གི་ཉམས་ཞིབ་པ་བླ་ོབཟང་དབངས་མཚོ་
ལགས།	 སྐ་ུཞབས་གྷབེ་རིལ་ལ་ཕ་ིཊེ་	 (Ga-

briel Lafitte)  ལགས།	 སུད་སིའ་ིསྐ་ུཚབ་
དནོ་གཅོད་ཁང་གི་ལས་བེད་འཕིན་ལས་
ཆོས་སིྐད་ལགས་བཅས་ཀིས་གསུང་བཤད་
གནང་ཡོད།	
ད་ེབཞིན་ཉནི་གཉསི་པའི་ཚོགས་འད་ུགཙོ་
བ་ོགནམ་གཤིས་ཐགོ་གི་ལས་འགུལ་དང་།	
བདོ་དནོ་དྲལི་བསྒགས་ཐགོ་དམིགས་ཡོད་པ་
དང་།	 	སྐ་ུཞབས་མར་ཊིན་མི་ལི་སི་ལགས་
དང་།	 འཕནི་ལས་ཆོས་སིྐད་ལགས།	 ལམྕ་
སྐ་ུ	 (Ms Joanna Walton) ལགས།	 ལམྕ་
སྐ་ུ (Ms Aliza Ayaz) ལགས་བཅས་ཀིས་
གསུང་བཤད་གནང་ཡོད་པ་བཅས།	།

རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་གཞུང་གིས་ལོ་བརྒྱའ་ིནང་གཏརོ་སྐནོ་ཇི་ལརྟ་བཏང་བའ་ིསྐརོ་གི་བགྲ་ོགླངེ་ཐགོ་བང་ཨ་རིའ་ིསྐ་ུཚབ་
དནོ་གཅདོ་དངསོ་གུྲབ་ཚེ་རིང་ལགས་མཉམ་ཞུགས་གནང་བ།

༄༅།	 །ཨ་རིའ་ིཝིར་ཇི་ན་ིཡ་མངའ་
སྡའེ་ི	 (Virginia)	 ནང་ད་ུཉ་ེཆར་གསར་
བཙུགས་གནང་བའ་ི	 (IPKMedia)	 ཞསེ་
པའི་ག་ོསིྒག་འགོ་རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་གཞུང་
བཙུགས་ནས་ལོ་བརྒྱ་འཁོར་བ་ཞེས་པའི་
བརདོ་གཞིའ་ིཐགོ་རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་གཞུང་
གིས་རྒྱལ་ཁབ་གཏརོ་སྐནོ་དང་།	 མི་རིགས་
ལ་གནདོ་འཚེ་ཇི་ལྟར་བཏང་བ་སོགས་ཀི་
ཐད་ཆུ་ཚོད་བརྒྱ་རིང་གོ་བསྡུར་ལས་རིམ་
ཞིག་ག་ོསིྒག་གནང་ཡོད།	
ད་ེཡང་གོ་བསྡུར་གི་ལས་རིམ་ཐོག་བང་
ཨ་རིའི་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་དངོས་གུྲབ་ཚེ་
རིང་ལགས་དང་རྒྱ་རིགས་འབལེ་མཐུད་པ་
ཚུལ་ཁམིས་རྒྱ་མཚོ་ལགས།	 རྒྱ་ནག་མང་
གཙོ་ཚོགས་པའི་འག་ོཁིད་ཁག་གཅིག་དང་།	
གཙུག་ལག་སླབོ་དཔནོ་ཚེད་ཤ་	 (Cai Xia)  

ལགས།	 རྒྱ་རིགས་ཁམིས་རྩདོ་པ་དང་
འགྲ་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་འཐབ་རྩོད་པ་གྲགས་
ཅན་སྐ་ུཞབས་ཁནེ་ཀངོ་ཁངེ་ (Mr Chen 

Guangcheng)	 ལགས།	 རྒྱ་རིགས་མང་
གཙོ་དནོ་གཉརེ་བ་ཝང་ཏན་ (Wang Dan) 

ལགས་བཅས་མཉམ་ཞུགས་གནང་ཡོད།
སབྐས་དརེ་བང་ཨ་རིའི་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་
དངོས་གུྲབ་ཚེ་རིང་ལགས་ཀིས་རྒྱ་ནག་
གཞུང་གིས་བདོ་ནང་ད་དངུ་ཡང་བདོ་ཀི་
ཐུན་མིན་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་།	 སདྐ་ཡིག་
སོགས་གཏརོ་བཤིག་གཏངོ་བཞིན་པའི་སྐརོ་
དང་།	 བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་ལངས་
ཕགོས་གཉསི་སྨན་དབུ་མའི་ལམ་ནི་དངསོ་
ཡོད་གནས་ཚུལ་དང་མཐུན་པའ་ིཐབས་ལམ་
ཡིན།	 ཞསེ་འགྲལེ་བརདོ་གནང་བ་དང་།	
གཞན་ཡང་ཁོང་གིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་
གདགུ་རུྩབ་ཅན་གི་སིད་བུས་འགོ་རྒྱ་རིགས་
དང་བདོ་མི།	ཡུ་གུར་བ།	ཧངོ་ཀངོ་བ་སོགས་
ཀི་འགྲ་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་རིྩས་མེད་རྡགོ་རོལ་
གཏངོ་བཞིན་ཡོད་སྟབས།	 ད་ལའྟ་ིཆར་རང་
དབང་ལྡན་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ད་ེདག་གིས་རྒྱ་
ནག་འདི་བཞིན་ལོགས་སུ་དབ་ེབ་འབདེ་ཀི་

ཡོད།	ཅསེ་གསུངས།
དེ་རེས་གཙུག་ལག་སླབོ ་དཔོན་ཚེད་ཤ་
ལགས་ཀིས་ལོ་རེ་བཞིན་རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་
གཞུང་གདགུ་རུྩབ་ཆེ་རུ་འགྲ་ོབཞིན་ཡོད་
སྐརོ་གསུངས།	རྒྱ་རིགས་ཁམིས་རྩདོ་པ་དང་
འགྲ་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་འཐབ་རྩོད་པ་གྲགས་
ཅན་སྐུ་ཞབས་ཁནེ་ཀངོ་ཁངེ་ལགས་ཀིས་རྒྱ་
ནག་དམར་ཤོག་གཞུང་གི་འགོ་ཕུ་གུ་ས་ཡ་
མང་པ་ོམ་སྐསེ་གངོ་གསོད་ཀི་ཡོད་པའི་སྐརོ་
གསུངས།
རྒྱ་རིགས་མང་གཙོ་དནོ་གཉརེ་བ་ཝང་ཏན་
ལགས་ཀིས་རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་གཞུང་གི་
སིད་དབང་གཅིག་སྡུད་ལམ་ལུགས་མེད་
པར་བཟསོ་ཏ་ེམང་གཙོ་ལམ་ལུགས་ང་ོསྤདོ་
གནང་རུྒྱ་ན་ིལམ་ཁ་གཅིག་པ་ོཡིན་པ།	 རྒྱ་
རིགས་མང་གཙོ་དནོ་གཉརེ་བ་རྣམས་ནས་
མཉམ་རུབ་ཀིས་ལས་འགུལ་སྤལེ་དགོས་
པའ་ིགལ་གནད་སྐརོ་གསུངས།
རྩམོ་པ་པ་ོགྲགས་ཅན་སུ་ཞའ་ོཁང་(Su Xia-

okang)	 ལགས་ཀིས་དམར་དམག་རྒྱང་
སྐདོ་ (Long March)	 སབྐས་སུ་བདོ་མིས་
རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་ལ་རོགས་སྐརོ་གནང་

ཡོད།	 རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་གཞུང་གིས་དའེ་ི
དྲནི་ལན་འཇལ་རུྒྱའི་ཚབ་ཏུ་བདོ་ས་ཡོངས་
རགོས་དབང་སུྒར་བས་ཏ་ེབདོ་ཀི་ཐུན་མིན་
ཆོས་དང་རིག་གཞུང་།	 ང་ོབ་ོསོགས་རྩ་
གཏརོ་གཏངོ་བཞིན་ཡོད།	ཅསེ་གསུངས།
གངོ་གི་བརདོ་གཞིའ་ིཐགོ་ཨོ་སི་ཀ་ིལི་ཡ་དང་
ཡུ་རོབ།	 ཐ་ེཝན་བཅས་ཀི་རྒྱ་ནག་མང་གཙོ་

ཚོགས་པའ་ིའག་ོཁདི་ཁག་གཅིག་དང་།	བདོ་
མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཕི་དྲལི་རྒྱ་ཡིག་ཚན་པའི་
འགན་འཛིན་བསྟན་འཛིན་བད་ེལནྡ་ལགས།	

ཐ་ེཝན་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་སྐལ་བཟང་རྒྱལ་
མཚན་ལགས།	 ད་ེབཞིན་བང་ཨ་རིའ་ིདནོ་
ཁང་གི་རྒྱ་རིགས་འབལེ་མཐུད་པ་ཚུལ་
ཁིམས་རྒྱ་མཚོ་ལགས་བཅས་ཀིས་ཕི་ཚེས་	
༣༠	 ཉནི་མུ་མཐུད་བགྲ་ོགླངེ་གནང་ཡོད་པ་
བཅས།།	

ཀུ་ལུ་མ་ན་ལི་ཁུལ་གི་བདོ་མི་གྲངས་	༢༢༦	ལགྷ་ལ་ཏགོ་དབིབས་གཉན་རིམས་ཀི་སྔནོ་འགགོ་སནྨ་ཁབ་
རིམ་པ་དང་པ་ོབརྒྱབ་པ།

༄༅།	 །རྒྱ་གར་བང་ཕགོས་ཧ་ིམཱ་ཅལ་
མངའ་སྡའེི་ནང་རྟནེ་གཞི་བས་པའི་ཀུ་ལུ་
མ་ན་ལི་ཁུལ་གི་བདོ་མི་རང་ལོ་	 ༡༨	 ནས་	
༤༤	བར་གི་མི་གྲངས་	༢༢༦	ལགྷ་ལ་ཏགོ་
དབིབས་གཉན་རིམས་ཀི་སྔནོ་འགོག་སྨན་
ཁབ་རིམ་པ་དང་པ་ོད་ེབརྒྱབ་ཐུབ་པ་བུང་
ཡོད།
ད་ེཡང་ཀུ་ལུ་མ་ན་ལི་ས་གནས་འགོ་འཛིན་

ལས་ཁུངས་དང་།	 སྦརི་ས་གནས་འཕདོ་
བསྟནེ་སནྨ་ཁང་།	 དཔལ་རབ་གླངི་ས་
གནས་ཏགོ་དབིབས་གཉན་རིམས་ལས་དནོ་
ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་མི་དང་སནྨ་ཞབས་པ་
བཅས་ཀིས་འབད་བརྩནོ་དང་བདོ་མིའི་སིྒག་
འཛུགས་འཕདོ་བསྟནེ་ལས་ཁུངས་ཀི་རྒྱབ་
སྐརོ།		ཨ་རི་ཧ་ིམ་ལ་ཡའ་ིཐབེས་རྩས་མཐུན་
འགུར་ལ་བརྟནེ་ནས་ཏགོ་དབིབས་གཉན་

རིམས་ཀི་སྔནོ་འགོག་སནྨ་ཁབ་རིམ་པ་དང་
པ་ོད་ེབརྒྱབ་ཐུབ་པ་བུང་ཡོད་པ་བཅས།	 །	
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ཆེས་མཐའོ་ིཁམིས་ཞིབ་ཁང་གི་དུྲང་ཆེ་ཤ་འབངོ་བཀ་ཤིས་རྒྱ་མཚོ་ལགས་བཀའ་དུྲང་ཡིག་ཚང་གི་ཆབ་སདི་
དུྲང་ཆེར་བསྐ་ོགཞག་གནང་བ།

༄༅།	 །ཆེས་མཐའོ་ིཁམིས་ཞིབ་ཁང་གི་
དུྲང་ཆེ་ཤ་འབངོ་བཀ་ཤིས་རྒྱ་མཚོ་ལགས་ཕི་
ལོ་	༢༠༢༡	ཟླ་	༧	ཚེས་	༡	རེས་གཟའ་

ཕུར་བུའི་ཉནི་བཀའ་དུྲང་ཡིག་ཚང་གི་ཆབ་
སདི་དུྲང་ཆེར་བསྐ་ོགཞག་གནང་ཡོད།	
ད་ེཡང་ཤ་འབངོ་བཀ་ཤིས་རྒྱ་མཚོ་ལགས་

ན།ི	ཕི་ལོ་	༡༩༩༣	ཟླ་	༤	ཚེས་	༩	ཉནི་
དུྲང་གཞོན་གནས་རིམ་ད་ུཟླ་དུྲག་ཚོད་ལརྟ་
བསྐ་ོགཞག་གིས་བད་ེསུང་བདོ་གནས་ཉམས་
ཞིབ་དུ་ལས་འགན་བཀོད་སིྒག་གནང་།			
ཕི་ལོ་		༡༩༩༤	ཟླ་	༤		ཚེས་	༢༦	ཉནི་
ནས་ལས་བདེ་ང་ོམར་བསྐ་ོགཞག་གིས་ལས་
འགན་རང་འཇགས།		 ཕི་ལོ་	 ༡༩༩༩	ཟླ་	
༢	 	 ཚེས་	 ༡༠	 ཉནི་ནས་ཟུང་དུྲང་གནས་
རིམ་ད་ུགནས་སྤར་དང་འབལེ་ལས་འགན་
རང་འཇགས།		
ཕི་ལོ་	༢༠༠༡		ཟླ་		༤	ཚེས་	༣༠	ནས་ཟླ་
གྲངས་བརྒྱད་རིང་གཞུང་འབལེ་སླབོ་བསྐདོ།		

ཕི་ལོ་	༢༠༠༢			ཟླ་	༡		ཚེས་	༢	ནས་
ཉནི་གྲངས་	 ༦༢	 རིང་ཕགོས་མེད་དགངོས་
ཞུ།		ཕི་ལོ་	༢༠༠༢		ཟླ་	༧	ཚེས་	༢༢	
ནས་བད་ེསུང་ལས་ཁུངས་སུ་ལས་འགན་
བཀདོ་སིྒག་གནང་།			ཕི་ལོ་	༢༠༠༤		ཟླ་	
༡༢		ཚེས་	༡༢	ནས་ཕི་དྲལི་ཁབ་ཁངོས་རྒྱ་
ནག་གི་བཙན་གནནོ་འགོ་བདོ་མི་འབུམ་བཅུ་
གཉསི་འདས་གྲངོས་སུ་ཕིན་པའ་ིཞིབ་འཇུག་
ལས་གཞིར་གནས་སྤསོ།	 	 ཕི་ལོ་	 ༢༠༠༧		
ཟླ་	༦			ཚེས་		༡༡		ནས་དུྲང་འཕར་
གནས་རིམ་ད་ུགནས་སརྤ།			ཕི་ལོ་	༢༠༠༨		
ཟླ་	༩		ཚེས་	༡	ནས་བཀའ་ཡིག་ཁབ་ཁངོས་

ངེས་མེད་སྡ་ེཚན་དུ་གནས་སྤསོ ་གནང་།		
		ཕི་ལོ་	༢༠༡༠		ཟླ་	༡༠		ཚེས་	༡༡	
ནས་ཚོགས་དུྲང་ལས་ཁུངས་སུ་གནས་སྤསོ།	
ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༢	 ཟླ་	 ༢	 	 ཚེས་	 ༣	 ནས་
དུྲང་ཡིག་ཆེན་མོའི་གནས་རིམ་ད་ུགནས་
སརྤ་གིས་ཁམིས་དུྲང་ད་ུགནས་སྤསོ།	 ཕི་ལོ་	
༢༠༢༡	 ཟླ་	 ༧	 ཚེས་	 ༡	 ཉནི་ནས་བདོ་
མིའི་སིྒག་འཛུགས་བཀའ་དུྲང་ཡིག་ཚང་གི་
ཆབ་སདི་དུྲང་ཆེར་བསྐ་ོགཞག་གནང་ཡོད་པ་
བཅས།	།	

ཆེས་མཐའོ་ིཁམིས་ཞིབ་ཁང་གི་སིྤ་ཁབ་ཁམིས་དུྲང་གསར་པའ་ིལས་འཁུར་དམ་འབུལ་ལེགས་གུྲབ།
༄༅།	 	 	 །བཀའ་དུྲང་ཡིག་ཚང་ནས་
དཔལ་འབོར་དུྲང་ཆེ་ཡེ ་ཤེས་དབང་མོ་
ལགས་ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༡	 ཟླ་	 ༠༧	 ཚེས་	 ༡	
ནས་ཆེས་མཐའོི་ཁམིས་ཞིབ་ཁང་གི་སིྤ་ཁབ་
ཁམིས་དུྲང་ད་ུབསྐ་ོགཞག་བགིས་པའ་ིགནས་
སྤསོ་བཀོད་སིྒག་གསལ་བསྒགས་གནང་བ་
ལརྟ།	 ད་ེཡང་གངོ་ཚེས་ཉནི་གི་ཕདེ་ཡོལ་
ཆུ་ཚོད་	 ༡༢	 ཐགོ་ཆེས་མཐའོ་ིཁམིས་ཞིབ་
ཁང་གི་སངོ་བཙན་ཚོམས་ཆེན་ད་ུདཔལ་ལནྡ་
ཁིམས་ཞིབ་པ་ཆེ་བ་དྭགས་པ་ོབསོད་ནམས་
ནརོ་བུ་མཆོག་གི་མདནུ་སར་དུྲང་ཆེ་ཡེ་ཤེས་
དབང་མོ་ལགས་ཀིས་སིྤ་ཁབ་ཁམིས་དུྲང་ཀི་
ལས་འཁུར་དམ་བཅའ་འབུལ་བཞེས་གུྲབ་
པ་དང་།	 དའེ་ིརསེ་ཆེས་མཐའོ་ིཁམིས་ཞིབ་

ཁང་གི་ཁིམས་ཞིབ་པ་གཞན་གཉིས་དང་
ལས་བདེ་ཡོངས་ནས་འཚམས་འདྲའིི་རྟནེ་
འབུང་མཇལ་དར་འབུལ་བཞསེ་གནང་ཡོད།	
ཉནི་རྒྱབ་སྤདོ་དཔང་ད་ུཁམིས་ཞིབ་པ་བསྟན་
འཛིན་ལུང་རྟགོས་མཆོག་དབུ་བཞུགས་ཐགོ	
སིྤ་ཁབ་ཁིམས་དུྲང་གསར་རྙིང་དབར་རིྩས་
སྤདོ་ལེན་གི་ཞུ་སྒ་ོཁག་ལེགས་གུྲབ་བུང་ཡོད།	
ད་ེཡང་དུྲང་ཆེ་ཡེ་ཤེས་དབང་མོ་ལགས་ནི།		
ཕི་ལོ་	༡༩༧༠	ཟླ་	༡	ཚེས་	༡༥			ཉནི་རྒྱ་
གར་བང་ཕགོས་ཧ་ིམཱ་ཅལ་མངའ་སྡའེི་ཅནོ་
ཏ་རར་སྐསེ།	 	 ཌལ་ཧརོ་གཏན་སླབོ་ནས་
སླབོ་ཐནོ་རསེ་	(B.Sc GCG College Chan-

digarh) ནས་མཐ་ོསླབོ་ཐནོ།	ཕི་ལོ་	༡༩༩༥	
ཟླ་	༩	ཚེས་	༡༥	ཉནི་ཐགོ་མར་ལས་བདེ་

ད་ུབསྐ་ོགཞག་གནང་།	 ཕི་ལོ་	 ༡༩༩༥	 ཟླ་	
༩	ཚེས་	༡༨	ཉནི་བད་ེསུང་ཉམས་ཞིབ་ཁང་
གི་དུྲང་ལས་སུ་བསྐ་ོགཞག་གནང་།	 ཕི་ལོ་	
༡༩༩༩	ཟླ་	༢	ཚེས་	༢༤	ཉནི་དུྲང་གཞནོ་
གནས་རིམ་ད་ུགནས་སརྤ།	 ཕི་ལོ་	 ༢༠༠༢	
ཟླ་	 ༢	 ཚེས་	 ༨	 ཉནི་འཕདོ་བསྟནེ་ལས་
ཁུངས་སུ་གནས་སྤསོ།	ཕི་ལོ་	༢༠༠༥	ཟླ་	༦	
ཚེས་	༢	ཉནི་འཕདོ་བསྟནེ་ལས་ཁུངས་རང་
འཇགས་ཐགོ་ཟུང་དུྲང་གནས་རིམ་ད་ུགནས་
སརྤ།	 ཕི་ལོ་	 ༢༠༠༩	 ཟླ་	 ༨	 ཚེས་	 ༡༠	
ཉནི་གཞུང་འབལེ་མིན་པའི་སླབོ་བསྐདོ་ནས་
ཕིར་འཁརོ་རསེ་བཀའ་ཤག་གི་ཟུང་དུྲང་ད་ུ
ལས་འགན་བཀདོ་སིྒག་གནང་།
ཕི་ལོ་	 ༢༠༠༩	 ཟླ་	 ༡༢	 ཚེས་	 ༧	 ཉནི་

ཕི་དྲལི་ལས་ཁུངས་སུ་གནས་སྤསོ།	 ཕི་ལོ་	
༢༠༡༣	ཟླ་	༩	ཚེས་	༦	ཉནི་དུྲང་འཕར་ད་ུ

གནས་སརྤ།		ཕི་ལོ་	༢༠༡༦	ཟླ་	༧	ཚེས་	
༢༧	 ཉནི་འཕདོ་བསྟནེ་ལས་ཁུངས་སུ་གནས་
སྤསོ།	 ཕི་ལོ་	༢༠༡༨	ཟླ་	༡༠	ཚེས་	༠༨	

ཉནི་ནས་དུྲང་ཆེ་གནས་རིམ་ད་ུགནས་སརྤ་
གིས་དཔལ་འབརོ་ལས་ཁུངས་ཀི་དུྲང་ཆེར་

གནས་སྤསོ།	ཕི་ལོ་	༢༠༢༡	ཟླ་	༧	ཚེས་	༡	
ཉནི་ཆེས་མཐའོི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གི་ཁིམས་
དུྲང་ད་ུབསྐ་ོགཞག་གནང་བ་བཅས།	།	

བསྟན་འཛིན་ལེགས་བཤད་ལགས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་
མགྲནི་ཚབ་པར་བསྐ་ོགཞག་གནང་བ།

༄༅།	 །བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་དུྲང་
འཕར་བསྟན་འཛིན་ལེགས་བཤད་ལགས་ཕི་
ལོ་	 ༢༠༢༡	 ཟླ་	 ༧	 ཚེས་	 ༡	 ནས་བདོ་
མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་མགྲིན་ཚབ་པར་བསྐ་ོ
གཞག་གནང་ཡོད།	 	 ད་ེཡང་དུྲང་འཕར་
བསྟན་འཛིན་ལེགས་བཤད་ལགས་ན།ི	 ཕི་ལོ་	
༢༠༠༣	 ཟླ་	 ༡	 ཚེས་	 ༡༧	 ཉནི་ནས་དུྲང་
ལས་གནས་རིམ་ཐགོ་ཟླ་དུྲག་ཚོད་ལརྟ་བསྐ་ོ

གཞག་དང་།	 ཕི་ལོ་	 ༢༠༠༣	
ཟླ་	༢	ཚེས་	༢༠	ཉནི་ཕི་དྲལི་
ལས་ཁུངས་སུ་དུྲང་ལས་ཀི་
གནས་རིམ་ཐགོ་ཚོད་ལ་ྟལས་
འགན་བཀོད་སིྒག་གནང་།	
ད་ེནས་ཕི་ལོ་	 ༢༠༠༣	 ཟླ་	
༩	 ཚེས་	 ༣	 ཉནི་ཕི་དྲལི་
ལས་ཁུངས་སུ་ལས་ངརོ་ལས་
འགན་རང་འཇགས།	 ཕི་ལོ་	
༢༠༠༨	 ཟླ་	 ༨	 ཚེས་	 ༡༨	
ཉིན་གཞུང་མིན་སླབོ་བསྐོད་

ནས་ཕིར་འཁོར་གིས་ལྡི་ལི་འཕགས་བདོ་
འབལེ་མཐུད་ཁང་གི་འགན་འཛིན་ད་ུལས་
འགན་བཀདོ་སིྒག	 ཕི་ལོ་	 ༢༠༠༩	 ཟླ་	 ༡	
ཚེས་	 ༢༢	 ཉནི་དུྲང་གཞནོ་གནས་རིམ་ད་ུ
གནས་སརྤ།	ཕི་ལོ་	༢༠༠༩	ཟླ་	༢	ཚེས་	༢	
ཉནི་དུྲང་གཞོན་གནས་རིམ་ད་ུགནས་སྤར་
གིས་ལྡ་ིལི་འཕགས་བདོ་འབལེ་མཐུད་ཁང་

གི་འགན་འཛིན་ད་ུལས་འགན་རང་འཇགས།	
ཕི་ལོ་	༢༠༡༡	ཟླ་	༧	ཚེས་	༡༡	ཉནི་བཀའ་
དུྲང་ཡིག་ཚང་ད་ུགནས་སྤསོ།	ཕི་ལོ་	༢༠༡༢	
ཟླ་	༨	ཚེས་	༡	ཉནི་ལྡ་ིལི་སྐ་ུཚབ་དནོ་ཁང་
ད་ུགནས་སྤསོ།	ཕི་ལོ་	༢༠༡༤	ཟླ་	༨	ཚེས་	
༡༨	ཉནི་ཟུང་དུྲང་གནས་རིམ་ད་ུགནས་སརྤ།	
ཕི་ལོ་	༢༠༡༤	ཟླ་	༨	ཚེས་	༢༥	ཉནི་ཟུང་
དུྲང་གནས་རིམ་ཐགོ་གནས་སརྤ་གིས་ལྡ་ིལི་
དནོ་ཁང་ད་ུལས་འགན་རང་འཇགས།	 ཕི་
ལོ་	༢༠༡༧	ཟླ་	༥	 ཚེས་	༢༢	ཉནི་བདོ་
ཀི་སིད་བུས་ཉམས་ཞིབ་ཁང་ད་ུགནས་སྤསོ།	
ཕི་ལོ་	༢༠༢༡	ཟླ་	༥	ཚེས་	༡	ཉནི་དུྲང་
འཕར་གནས་རིམ་ད་ུགནས་སརྤ་གིས་ལས་
འགན་རང་འཇགས།	 ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༡	 ཟླ་	
༧	 ཚེས་	 ༡	 ཉནི་ནས་ཕི་དྲལི་ལས་ཁུངས་
ཀི་དུྲང་འཕར་ད་ུགནས་སྤསོ་ཀིས་བདོ་མིའི་
སིྒག་འཛུགས་ཀི་མགྲནི་ཚབ་པར་བསྐ་ོགཞག་
གནང་ཡོད་པ་བཅས།	།

འཛི་སརྒ་བཀ་ཤིས་ཐུབ་བསྟན་ཆོས་འཁརོ་
དག་ེའཕལེ་གླངི་ནས་ཏགོ་དབིབས་གཉན་
རིམས་ཀི་སྔནོ་འགགོ་ཁབ་མཐུན་འགུར་

གནང་བ།

༄༅།	 །འཕགས་ཡུལ་མཚོ་པདྨ་འཛི་སརྒ་
དགནོ་པ་ནས་ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༡	 ཟླ་	 ༦	 ཚེས་	
༢༩	 རེས་གཟའ་མིག་དམར་ཉནི་མཚོ་པདྨ་
དབུ་རྩ་ེརི་ཁདོ་དང་།	 ད་ེབཞིན་འབ་ིགུང་
བཀའ་བརུྒྱད་དགནོ་པ།	 མཚོ་པདྨ་ཟངས་
མདགོ་དཔལ་རིའི་སྐུ ་མཚམས་པ་རྣམས།	
ས་གནས་མཚོ་པདྨའ་ིམི་མང་།	 མན་ཌི།	

སྤནོ་ཌ།ོ	 ས་གནས་ཡུལ་མི།	 གཞན་ཡང་
གཉུག་མར་གནས་པའ་ིབདོ་མི་རང་ལོ་	 ༡༨	
ནས་	 ༤༤	 མན་གི་བདོ་མིར་ཏགོ་དབིབས་
གཉན་རིམས་སྔནོ་ཁབ་རིམ་པ་དང་པ་ོམ་
ཐབོ་པ་ཁནོ་མི་གྲངས་	 ༨༩	 ལ་སནྨ་ཁབ་
ཀི་མཐུན་འགུར་གནང་ཡོད་པ་བཅས།	 །	
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༸གངོ་ས་མཆོག་གི་མཛད་འཕནི་ཁག་དང་།	
	བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་གནས་ཚུལ་སོགས་

དྲ་རྒྱའ་ིཁ་བང་	www.bod.asia	ཐགོ་
གཟགིས་པར་འཚལ།

ལྷ་ོཨ་ཕ་ིརི་ཀའ་ིཨིན་ཀ་ཐ་རང་དབང་ཆབ་སདི་ཚོགས་པའ་ིའགན་འཛིན་མཆོག་གིས་༸སྐའུ་ིའཁུངས་སརྐ་ལ་
འཚམས་འདྲའི་ིབསྒགས་གཏམ་སྤལེ་བ།

༄༅།	 །སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་
ཆེན་པ་ོམཆོག་ཕི་ལུགས་ལརྟ་དགུང་གྲངས་	
༨༦	 ལ་ཕབེས་པའ་ི༸སྐའུ་ིའཁུངས་སརྐ་
དསུ་ཆེན་ཉནི་མོར།	 ལྷ་ོཨ་ཕ་ིརི་ཀའ་ིནང་
རྟནེ་གཞི་བས་པའི་ཨིན་ཀ་ཐ་རང་དབང་
ཆབ་སདི་ཚོགས་པའ་ི	 (Inkatha	 Freedom	
Party)	 འགན་འཛིན་དང་ཚོགས་པ་གསར་
འཛུགས་གནང་མཁན་རྒྱལ་སས་སྐུ་ཞབས་
མན་གྷ་ོསུ་ཐུ་བྷུ ་ཐ་ེལེ་ཛི་	 (Prince	 Man-
gosuthu	Buthelezi)	མཆོག་གིས་འཚམས་
འདྲའིི་བསྒགས་གཏམ་ཞིག་སྤལེ་གནང་སྟ་ེ
༸སྐའིུ་འཁུངས་སརྐ་ཉནི་མོར་འཚམས་འདྲ་ི
ཞུས་གནང་འདགུ
ད་ེཡང་འཚམས་འདྲའིི་བསྒགས་གཏམ་ནང་
འཁདོ་དནོ།	 འཛམ་གླངི་ཡོངས་ཀིས་བདོ་
མིའི་བ་ླན་མེད་པའི་དབུ་ཁིད་སིྤ་ནརོ་༸གོང་
ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་དགུང་
གྲངས་	 ༨༦	 ལ་ཕབེས་པའ་ི༸སྐའུ་ིའཁུངས་
སྐར་དསུ་ཆེན་སུང་བརིྩ་ཞུ་བཞིན་ཡོད་པ་
བཞིན།	 ངས་རང་ཉདི་ཀི་གྲགོས་པརོ་སྨནོ་
འདནུ་བཟང་པ་ོཞུ་རུྒྱ་བུང་བར་དགའ་ཚོར་

ཆེན་པ་ོབུང་།	 ཁངོ་མུ་མཐུད་སྐ་ུགཟུགས་
གསལ་ཐང་དང་།	 རེ་བ།	 བད་ེསིྐད་བཅས་
ཡོང་བའ་ིསྨནོ་འདནུ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།

ཡིད་སྐོ་དགོས་པ་ཞིག་ལ་གོ་ལ་ཧིལ་པརོ་
ཁབ་པའི་ཏགོ་དབིབས་གཉན་རིམས་ཚབས་
ཆེ་འགོ་མགོན་པ་ོགང་ཉདི་ཀི་འཁུངས་སརྐ་
སུང་བརིྩ་ཞུ་བཞིན་པ་ད་ལན་ཐངེས་གཉསི་
པ་ད་ེཆགས་ཡོད།	འཕུལ་རིག་ལ་བརྟནེ་ནས་
ང་ཚོ་ཚང་མ་མཉམ་ད་ུདྲ་ཐགོ་འཁུངས་སརྐ་
སུང་བརིྩ་ཞུ་ཐུབ་པ་དསེ།	 གལ་ཆེའ་ིཉནི་མོ་

འད་ིསརྔ་བཞིན་སུང་བརིྩ་ཞུ་རུྒྱ་བུང་བར་ང་
ཚོ་དགའ་ཚོར་ཆེན་པ་ོབུང་།
ལྷ་ོཨ་ཕི་རི་ཀའི་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་དངོས་

གུྲབ་རྡ་ོར་ེལགས་ཀིས་ལྷ་ོཨ་ཕི་རི་ཀའི་ནང་
དྲ་ཐགོ་གི་བདེ་སྒ་ོཁག་ག་ོསིྒག་གནང་བ་དང་།	
དཀའ་ཚེགས་ཆེ་བའི་དསུ་སབྐས་འདརི་བདོ་
དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་བ་རྣམས་ཧུར་བརྩནོ་བདེ་ད་ུ
བཅུག་པར་ང་ཚོས་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།
མགོན་པ ོ་གང་ཉིད་ཀིས་འཛམ་གླིང་ས་
ཕགོས་གང་སར་གནས་པའི་མི་མང་པ་ོཞིག་

ལ་སེམས་དང་འབལེ་བའི་ཐོག་རྒྱབ་སྐོར་
ཤུགས་ཆེ་གནང་བཞིན་ཡོད་པ་ངས་ཤེས་
བཞིན་ཡོད།	རྒྱ་གར་གིས་གཙོས་འཛམ་གླངི་
གི་ས་ཆ་མང་པརོ་ཧ་ཅང་རིམ་པ་མཐ་ོབའི་
འགསོ་ནད་ཕགོ་བཞིན་ཡོད་པའི་དསུ་འདརི།	
མགོན་པ་ོགང་ཉདི་ཀི་བཙན་བལོ་ད་ུགནས་
པའ་ིབདོ་མིར་རྒྱབ་སྐརོ་དང་།	ལགྷ་པར་བདོ་
མིའི་སིྒག་འཛུགས་རྟནེ་གཞི་བས་ས་རྡ་སའི་
བདོ་མིར་རྒྱབ་སྐརོ་ན་ིགལ་འགངས་ཤིན་ཏུ་
ཆེ་བ་ཞིག་ཡིན།
མགོན་པ ོ་གང་ཉིད་ཀིས་ཆབ་སིད་ཀི་སྐུ ་
དབང་ཡོངས་རགོས་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་
ཀི་སིད་སྐངོ་མཆོག་ལ་རིྩད་སྤདོ་གནང་བ་
ནས་བཟུང་ད་བར་ལོ་	༡༠	ཕིན་ཡོད།	དསུ་
ད་ེནས་བཟུང་འབུམ་རམས་པ་བླ་ོབཟང་སེང་ེ
མཆོག་གིས་བདོ་མིའ་ིརང་དབང་འཐབ་རྩདོ་
དང་།	 མང་གཙོ་བཅས་ཀི་བ་གཞག་སྣ་ེཁདི་
གནང་ཡོད་པ་དང་།	 ད་ཆ་སདི་སྐངོ་གསར་
པ་སྤནེ་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་གིས་འབད་བརྩོན་
ཆེན་པསོ་སྣ་ེཁདི་གནང་བཞིན་ཡོད།	 ང་དང་
ཨིན་ཀ་ཐ་རང་དབང་ཆབ་སིད་ཚོགས་པ་

གཉསི་ནས་མུ་མཐུད་འཐབ་རྩོད་དརེ་རྒྱབ་
སྐརོ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།
མགོན་པ་ོགང་ཉདི་ཆོས་ཕགོས་ཀི་དབུ་ཁིད་
ད་ུརང་སོར་གནས་པར་ང་ཚོ་དགའ་ཚོར་
ཆེན་པ་ོབུང་།	 མགནོ་པ་ོགང་ཉདི་ཀི་ཞི་བད་ེ
དང་།	 ཚད་མེད་ཞི་བ།	 འགྲ་ོབ་མིའ་ིཆིག་
སིྒལ་བཅས་ཀི་དམ་བཅའ་རང་ཉདི་ལ་རྟག་
ཏུ་ངསོ་འཛིན་གཅིག་མཐུན་བུང་།	 གཞི་
རྩའི་ལ་ྟགུྲབ་ད་ེདག་ལ་བརྟནེ་ནས་ངས་ཨིན་
ཀ་ཐ་རང་དབང་ཆབ་སིད་ཚོགས་པ་གསར་
འཛུགས་བས་པ་ཡིན་ལ་།	ང་ལོ་	༩༠	རིང་
འཚོ་གནས་བདེ་པའ་ིརྩ་དནོ་ཡང་ཡིན།
མགོན་པ་ོགང་ཉིད་ཀིས་སེམས་ཁམས་ཀི་
བད་ེཐབས་ཐད་ནསུ་པ་གལ་ཆེན་ཞིག་བཏནོ་
བཞིན་ཡོད་པ་ཤེས་རྟགོས་ཀིས།	 ངས་ཁད་
པར་ཅན་གི་ཉནི་མོ་འདའི་ིཐགོ་འཚམས་འདྲ་ི
ཞུ་རུྒྱ་བུང་བ་དགའ་ཚོར་བུང་།	 སྐ་ུཉདི་ཀི་
འཁུངས་སརྐ་ལ་སིྐད་པ་ོཡོང་བའ་ིསྨནོ་འདནུ་
ཞུ།	བཅས་འཁདོ་ཡོད།	།

ཐའ་ེཝན་བདོ་ཀི་སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་ལས་ཁུངས་ནས་༸གངོ་ས་མཆོག་གི་༸སྐའུ་ིའཁུངས་སརྐ་དསུ་ཆེན་
སུང་བརིྩ་ཞུས་པ།

༄༅།	 །བདོ་ཀི་བ་ླན་མེད་པའ་ིདབུ་འཁདི་
སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་༸རྒྱལ་
དབང་སྐུ་ཕངེ་བཅུ་བཞི་པ་ཆེན་པ་ོམཆོག་ཕི་
ལུགས་དགུང་གྲངས་	 ༨༦	 ལ་ཕབེས་པའ་ི

༸སྐུའི ་འཁུངས་སྐར་དུས་ཆེན་ཐའེ་ཝན་
བདོ་ཀི་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་ལས་ཁུངས་ཀི་
མཆོད་ཁང་ནང་སུང་བརིྩ་ཞུས་པ་དང་དསུ་
མཚུངས།	 ༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་
པ་ོམཆོག་གི་གསུང་དབུ་མ་རྩ་བ་ཤེས་རབ་ཀི་
བཀའ་ཁིད་ཟིན་བསི་ཞེས་པའི་རྒྱ་ཡིག་ཕག་
དབེ་དབུ་འབདེ་གནང་ཡོད་པ་རེད།
ཐའ་ེཝན་ནང་ནད་ཡམས་ཀིས་རྐེན་པས་
མི་ཚོགས་འད་ུའཛོམས་ཆོག་གི་མེད་སྟབས་
དབུས་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་ལམ་སྟནོ་
ལརྟ་ཚེས་	 ༦	 ས་ྔདྲ་ོཆུ་ཚོད་	 ༩།༣༠	 ཐགོ་
དནོ་གཅོད་ལས་ཁུངས་ཀི་ལས་བདེ་རྣམས་

མཆོད་ཁང་ནང་མཉམ་འཛོམས་ཐགོ་༸གངོ་
ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ ོ་མཆོག་གི་སྐུ ་
པར་མཐངོ་གྲལོ་རིན་པ་ོཆེར་དཀར་གཙང་
མཇལ་དར་སྒནོ་འབུལ་ཞུས་རསེ།	 ༸རྒྱལ་

བའ་ིཞབས་བརྟན་གསོལ་འདབེས་དང་།	 མ་
ཎི་ཡིག་དུྲག་གསོག་སུྒབ་ཞུས།
ད་ེཉནི་	 ༡༩༩༧	 ལོར་༸གངོ་ས་མཆོག་
ནས་བཞུགས་སརྒ་ད་ུདབུ་མ་རྩ་བ་ཤེས་རབ་
བཀའ་ཁིད་གནང་བའི་ཟིན་བིས་ཕག་དབེ་
འད་ིགའ་ིཆོས་དག་ེདག་ེབཤེས་འཇམ་དཔལ་
ཆོས་འཛིན་ལགས་ནས་རྒྱ་སྐད་ཐོག་སླབོ་
འཁདི་དང་།	 སླབོ་མ་ཚོས་ཟནི་བསི་བཏབ་
པ་ཞུ་དག་ཕགོས་སིྒག་གིས་དནོ་གཅདོ་ལས་
ཁུངས་ནས་འདནོ་སྤལེ་ཞུ་བཞིན་པའི་༸གངོ་
ས་མཆོག་གི་བཀའ་སླབོ་དབེ་ཕངེ་	 ༡༩	 པ་
སྟ།ེ	 ༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོ

མཆོག་གི་བཀའ་ཁིད་ཟིན་བསི་ཞེས་པ་དབེ་
གྲངས་	 ༡༠༠༠༠	 ཐམ་པ་པར་སུྐན་ཞུས་པ་
དནོ་གཅདོ་དང་།	 ཆོས་དག་ེགཉསི་ནས་དབུ་
འབདེ་གནང་ཞིང་།	 དནོ་གཅདོ་འབའ་བ་
སལྐ་བཟང་རྒྱལ་མཚན་ལགས་ཀིས་ང་ོསྤདོ་
གནང་དནོ།	 ༸གངོ་ས་མཆོག་གི་བཀའ་སླབོ་
དང་།	 བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་ལམ་སྟནོ་
ལརྟ་ཐའ་ེསྡདོ་བདོ་མི་དང་ཆོས་ཚོགས་ཁག་
ལ་གསལ་བསྒགས་སྤལེ་ནས་མ་ཎི་ཡིག་དུྲག་
གསོག་སུྒབ་ཞུ་དགོས་པ་ལྟར་ས་ཡ་མང་པ་ོ
གསོག་སུྒབ་བུང་འདགུ	 ད་ེརིང་ང་ཚོ་ལས་
བདེ་ཚོ་མཆོད་ཁང་ད་ུའཛོམས་ནས་མ་ཎི་
གསོག་སུྒབ་དང་།	 དམིགས་བསལ་མཛད་
རིམ་གལ་ཆེ་ཞིག་ནི་༸གོང་ས་མཆོག་གི་
བཀའ་སླབོ་དབེ་ཕངེ་	 ༡༩	 པ་ད་ེཔར་སུྐན་
དབུ་འབདེ་ཞུ་ཐུབ་པ་བུང་བ་དསེ་ཐའ་ེཝན་
དད་ལནྡ་མང་ཚོགས་རེད།	 རྒྱ་ཡིག་ཤེས་
མཁན་གི་ནང་པ་ཚོ་ལ་༸གོང་ས་མཆོག་
གི་སྐུའི་འཁུངས་སྐར་དསུ་ཆེན་གི་ལེགས་
སྐསེ་ཡག་ཤོས་ཤིག་ལ་ངསོ་འཛིན་ཞུ་བཞིན་
ཡོད་ན།	 དབེ་འད་ིཔར་སུྐན་འགྲམེས་སྤལེ་
ཞུས་པའི་དག་ེབའི་ལས་འདསི་རྒྱ་ཡིག་ཤེས་
མཁན་གི་ནང་པ་ཚོ་དད་གུས་གཅིག་པུ་མ་
ཡིན་པར་ནང་ཆོས་ཀི་སྙངི་བཅུད་སླབོ་སྦྱངོ་
བ་ཐུབ་རུྒྱར་ཕན་ཐགོས་ཧ་ཅང་རྒྱ་ཆེན་པ་ོ
ཡོང་རུྒྱར་ང་ཚོས་རེ་བ་ཞུ་བཞིན་ཡོད་ཅེས་
གསུངས།
དབུས་ལས་ཁུངས་ནས་བཀདོ་ཁབ་ཕབེས་པ་

ལརྟ་ཆུ་ཚོད་	༡༡།༣༠	ཐགོ་དབུས་བདོ་མིའ་ི
སིྒག་འཛུགས་ནས་བཞུགས་སརྒ་ད་ུསིྤ་ནརོ་
༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་
སྐའིུ་འཁུངས་སརྐ་དསུ་ཆེན་སུང་བརིྩ་གཟབ་
རྒྱས་ཞུ་བའི་དྲ་ལམ་ཐད་གཏངོ་ཆ་ཚང་བལ་ྟ
ཉན་ཞུས།
འདི་ལོ་དམིགས་བསལ་ཐའེ་ཝན་གཞུང་
མང་གཉིས་ནས་དྲ་ཐོག་༸གོང་ས་མཆོག་
གི་འཁུངས་སརྐ་དསུ་ཆེན་ལ་འཚམས་འདྲ་ི
ཞུས་ཡོད་ཁངོས།	 ཐའ་ེཝན་སདི་འཛིན་ལམྕ་
ཚའ་ེདབིང་ཝིན་ལགས་དང་།	 ཐའ་ེཝན་ཕི་
སདི་ལས་ཁུངས།	 ཐའ་ེཔ་ེགྲངོ་ཁརེ་དང་།	
ཅིའི་ལོང་གྲངོ་ཁརེ་གི་གྲསོ་ཚོགས་འཐུས་
མི།	 སདི་དནོ་ཚོགས་པའ་ིའགན་འཛིན་
སོགས་དང་།	 གཞན་ཡང་བདོ་བརུྒྱད་ནང་
བསྟན་གི་ཆོས་ཚོགས་དང་།	 དད་ལནྡ་སླབོ་
མ་མང་པསོ་དྲ་རྒྱའ་ིཐགོ་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་ཀི་
འཚམས་འདྲ་ིཞུས་ཡོད་པ་རེད།
འད་ིག་དནོ་གཅདོ་ལས་ཁུངས་ནས་ཐའ་ེསྡདོ་
བདོ་རིགས་ཚོགས་པ་བརུྒྱད་བདོ་མི་དང་།	
ཆོས་ཚོགས་ཁག་ནས་མ་ཎི་ཡིག་དུྲག་གསོག་
སུྒབ་ ཞུ ་དགོས་པའི ་འབོད ་སྐུལ ་གསལ་
བསྒགས་སྤལེ་བ་ལརྟ།	 བདོ་རིགས་ཚོགས་
པར་སུྒབ་ཐོ་འབོར་ཁོངས་ཐའེ་སྡདོ་བདོ་
མི་དང་།	 ཕ་ཡུལ་བདོ་ས་ཁུལ།	 ཐའ་ེཝན་
ཆོས་ཚོགས་སོགས་ནས་ཁནོ་མ་ཎི་ཡིག་དུྲག་
གྲངས་	 ༡༠༨༦༡༣༡༡༠	 དང་།	 དམིགས་
བསལ་བདོ་ནས་འབོར་བའི་སུྒབ་ཐོ་ཞིག་

ནང་མ་ཎི་ཡིག་དུྲག་གྲངས་	 ༢༩༤༦༠༦༥༨	
དང་།	 ཐུབ་པའ་ིམཚན་སགྔས་གྲངས་	
༤༥༧༢༨༢༦	 སྒལོ་མའ་ིགསུངས་སགྔས་
གྲངས་༤༨༠༤༣༩༠	 གུ་རའུ་ིམཚན་སགྔས་
གྲངས་	 ༧༡༦༣༤༣	 ད་ེབཞིན་འད་ིག་དནོ་
གཅོད་ཁུངས་ཀི་ནང་ཆོས་འཛིན་གྲྲྭའི་དགེ་
སླབོ ་ཡོངས་ནས་༸གོང་ས་མཆོག་སྐུ ་ ཚེ ་
ཞབས་པད་བསལྐ་བརྒྱར་བརྟན་པའི་ཆེད་ལོ་
འཁརོ་གཅིག་ནང་སྒལོ་མའ་ིགཟུངས་སགྔས་
ཁནོ་བསྡམོས་གྲངས་	༤༩༧༥༤༨༩༣	གསོག་
སུྒབ་གནང་ཡོད་པ་བཅས།	།
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༸གངོ་ས་མཆོག་གི་མཛད་འཕནི་ཁག་དང་།	
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TIBETAN FREEDOM

རྒྱ་གར་གི་སདི་བླནོ་མཆོག་གིས་གཙོས་བླནོ་ཆེན་རྣམ་པ་དང་ཨ་རིའ་ིགཞུང་ཚབ་སོགས་ནས་༸གངོ་ས་མཆོག་
དགུང་གྲངས་ག་དུྲག་ལ་ཕབེས་པའ་ི༸སྐའུ་ིའཁུངས་སརྐ་ལ་འཚམས་འདྲ་ིཞུས་གནང་བ།

༄༅།	 །སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་
ཆེན་པ་ོམཆོག་ཕི་ལུགས་ལརྟ་དགུང་གྲངས་	
༨༦	 ལ་ཕབེས་པའ་ི༸སྐའུ་ིའཁུངས་སརྐ་
དསུ་ཆེན་ཉནི་མོར།	 རྒྱ་གར་གི་སདི་བླནོ་སྐ་ུ
ཞབས་ན་རེནྡྲ་མོ་དི་མཆོག་གིས་ཞལ་པར་
བརུྒྱད་མགནོ་པ་ོགང་ཉདི་ལ་༸སྐའིུ་འཁུངས་
སརྐ་ཉནི་འཚམས་འདྲ་ིཞུས་གནང་ཡོད་སྐརོ་
སདི་བླནོ་མཆོག་གི་ཊུཝི་ཊར་ (Twitter) 

སྟངེ་བཀདོ་འདགུ
ད་ེབཞིན་ཉ་ེཉར་ཨ་རིའི་གཞུང་གིས་གསར་
ད་ུབསྐ་ོབཞག་གནང་བའི་ཨ་རིའི་རྒྱ་གར་
གི་གཞུང་ཚབ་ཆེན་མོ་སྐུ་ཞབས་ཨ་ཊུལ་ཀ་
ཤབ་	 (Atul Keshap)	 ལགས་ཀིས་ཊུ་ཝི་
ཏར་བརུྒྱད་༸གོང་ས་མཆོག་དགུང་གྲངས་
ག་དུྲག་ལ་ཕབེས་པའི་༸སྐུའི་འཁུངས་སྐར་
ལ་འཚམས་འདྲ་ིཞུས་པ་དང་འབལེ་མགོན་
པ་ོགང་ཉདི་ཀིས་ཞི་བད་ེདང་བམས་བརྩའེི་
སྐརོ་བཀའ་སླབོ་སྩལ་བ་དསེ་རྒྱལ་སིྤའི་སྟངེ་

ད་ུསེམས་ཤུགས་སྐདེ་ད་ུབཅུག་ཡོད།	 ཅསེ་
གསུངས།རྒྱ་གར་གི་རྒྱལ་ས་ལྡ་ིལིའི་སིྤ་ཁབ་
བླནོ་ཆེན་སྐ་ུཞབས་ཨར་ཝིན་ད་ིཀ་ེཇི་རི་ཝལ་	
( Arvind Kejriwal)	 མཆོག་གིས་ཊུ་ཝི་
ཊར་བརུྒྱད་རྒྱ་གར་མི་མང་གི་ཚབ་ཞུས་ཏ་ེ
མགོན་པ་ོགང་ཉདི་དགུང་གྲངས་ག་དུྲག་ལ་
ཕབེས་པའི་༸སྐའིུ་འཁུངས་སརྐ་ལ་འཚམས་
འདྲ་ིཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	 ཞསེ་གསུངས།རྒྱ་གར་
དབུས་གཞུང་གི་བླནོ་ཆེན་སྐུ་ཞབས་ནི་ཏཱིན་
གཌྷ་ག་རི་ (Shri Nitin Gadkari) མཆོག་
གིས་ཊུ་ཝི་ཊར་བརུྒྱད་༸སྐུའི་འཁུངས་སརྐ་
ལ་འཚམས་འདྲ་ིཞུས་པ་དང་སྦྲགས་མགོན་
པ་ོགང་ཉདི་སྐུ་ཚེ་བསྐལ་བརྒྱར་བརྟན་པའི་
སྨནོ་འདནུ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	ཞསེ་གསུངས།
རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་གི་བླནོ་ཆེན་སྐུ་ཞབས་
ཧར་ཤི་ཝར་དནྷ་	 (Dr Harsh Vardhan)	
མཆོག་དང་ཧར་ཌབེ་སེང་	 (Hardeep 

Singh) མཆོག་གིས་ཊུ་ཝི་ཊར་བརུྒྱད་༸སྐའུ་ི

འཁུངས་སྐར་ལ་འཚམས་འདྲ་ིཞུས་གནང་
ཡོད།	རྒྱ་གར་གི་ཨ་ར་ུན་ཅལ་མངའ་སྡའེ་ིསིྤ་
ཁབ་བླནོ་ཆེན་པདྨ་མཁའ་འགྲ་ོམཆོག་གིས་
ཊུ་ཝི་ཏར་བརུྒྱད་༸གོང་ས་མཆོག་དགུང་
གྲངས་ག་དུྲག་ལ་ཕབེས་པའ་ི༸སྐའུ་ིའཁུངས་
སྐར་ལ་འཚམས་འདྲ་ིཞུས་གནང་བ་དང་
འབལེ་མགནོ་པ་ོགང་ཉདི་མཆོག་སྐ་ུཚེ་བསལྐ་
བརྒྱར་བརྟན་པའི་སྨནོ་འདནུ་ཞུས་གནང་
ཡོད།གཞན་ཡང་ཐ་ེཝན་གི་སིད་འཛིན་ལམྕ་
སྐ་ུཚའ་ེཨིན་ཝིན་ (Tsai Ing-wen)	 མཆོག་
གིས་མགནོ་པ་ོགང་ཉདི་མཆོག་དགུང་གྲངས་
ག་དུྲག་ལ་ཕབེས་པའི་༸སྐུའི་འཁུངས་སྐར་
ལ་འཚམས་འདྲ་ིཞུས་གནང་བ་དང་སྦྲགས།	
ཏགོ་དབིབས་གཉན་རིམས་ཀི་སབྐས་འདརི་
མགོན་པ་ོགང་ཉདི་མཆོག་གིས་མཉམ་རུབ་
ཐགོ་གཅིག་ཕན་གཅིག་གྲགོས་གནང་དགསོ་
པའི་གལ་གནད་སྐརོ་བཀའ་སླབོ་སྩལ་བར་
ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	ཞསེ་གསུངས།

ཨ་རིའ་ིབལ་ཡལ་གི་གཞུང་ཚབ་ཆེན་མོ་རན་
ཌ་ེབྷ་ེརེ་	 (Randy Berry)	 ལགས་ཀིས་
ཊུ་ཝི་ཊར་བརུྒྱད་༸གོང་ས་མཆོག་དགུང་
གྲངས་ག་དུྲག་ལ་ཕབེས་པའི་༧སྐའིུ་འཁུངས་
སྐར་ལ་འཚམས་འདྲ་ིཞུས་གནང་བ་དང་
འབལེ།	 འཛམ་གླངི་ཞི་བད་ེདང་བམས་བརྩ་ེ
ལྡན་པ་ཡོང་སླད་མགོན་པ་ོགང་ཉདི་མཆོག་
གིས་མུ་མཐུད་ང་ཚོར་སེམས་ཤུགས་སྤར་
རོགས་གནང་།	ཞསེ་གསུངས།
ཕོགས་མཚུངས་རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་གི་
བླནོ་ཆེན་དརྷ་མན་དྲ་པྲ་དཱན་ (Shri Dhar-

mendra Pradhan) མཆོག་དང་།	 ཧ་ིམཱ་
ཅལ་མངའ་སྡའེི་སིྤ་ཁབ་བླནོ་ཆེན་ཇ་ེརཱམ་ཋཱ་
ཀུར་ ( Jairam Thakur )	མཆོག	རྒྱ་གར་
གི་འབས་ལྗངོས་མངའ་སྡའེ་ིསིྤ་ཁབ་བླནོ་ཆེན་
སྐ་ུཞབས་པྲམེ་སིང་རྟ་མང་ (Prem Singh 

Tamang ) མཆོག	 རྒྱ་གར་ལྷ་ོཕགོས་གྷ་ོཝ་
མངའ་སྡའེི་སིྤ་ཁབ་བླནོ་ཆེན་སྐུ་ཞབས་པ་ར་

མོ་ཌི་ས་ཝན་ཌི་	  (Dr. Pamod Sawant)	
མཆོག	 མེ་ག་ྷལ་ཡ་མངའ་སྡའེ་ིསིྤ་ཁབ་
བླནོ་ཆེན་ཀནོ་རཌ་སང་མ་ (Shri Conrad 

Sangma) མཆོག	 མད་ྷཡ་པར་ཌ་ེཤིའ་ི
མངའ་སྡའེ་ི (Madhya Pradesh)	 སིྤ་ཁབ་
བླནོ་ཆེན་སྐ་ུཞབས་ཤིབ་རཱཇ་སིང་ཅ་ོཧཱན་ 
( Shri Shivraj Singh Chouhan)	 མཆོག	
པཎ་ཇབ་མངའ་སྡའེི ་སིྤ་ཁབ་བླནོ་ཆེན་སྐུ ་
ཞབས་ཀབེ་ཊིན་ཨ་མ་རིན་དརྷ་སིང་ ( Capt. 

Amarinder Singh) མཆོག	 མེ་ག་ྷལ་ཡ་
མངའ་སྡའེི་བླནོ་ཆེན་སྐུ་ཞབས་ཇམ་སི་སང་
མ་	(Shri James Sangma )	མཆོག		ཨ་
སམ་མངའ་སྡའེ་ིབླནོ་ཆེན་བྷ་ིམལ་བྷ་ོར་ (Bi-

mal Borah)	 མཆོག	 ཐ་ེཝན་གི་ཕི་སདི་
ལས་ཁུངས་སོགས་ནས་ཊུ་ཝི་ཊར་བརུྒྱད་
༸གོང་ས་མཆོག་དགུང་གྲངས་རྒྱ་དུྲག་ལ་
ཕབེས་པའི་༸སྐའིུ་འཁུངས་སརྐ་ལ་འཚམས་
འདྲ་ིཞུས་གནང་ཡོད།	།

ཨ་རིའ་ིཕི་སདི་ལནྷ་ཁང་གི་དུྲང་ཆེ་མཆོག་དང་ཨ་རིའ་ིགྲསོ་ཚོགས་འགོ་མའ་ིཚོགས་གཙོ་མཆོག་སོགས་ནས་༸གངོ་ས་
མཆོག་དགུང་གྲངས་	༨༦	ལ་ཕབེས་པའ་ི༸སྐའུ་ིའཁུངས་སརྐ་ལ་འཚམས་འདྲ་ིཞུས་གནང་བ།

༄༅།	 །སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་
༸ཆེན་པ ོ་མཆོག་ཕི ་ལུགས་ལྟར་དགུང་
གྲངས་	 ༨༦	 ལ་ཕབེས་པའ་ི༸སྐའུ་ིའཁུངས་
སརྐ་ལ་ཨ་རིའ་ིགྲསོ་ཚོགས་འགོ་མའ་ིཚོགས་
གཙོ་ལམྕ་སྐ་ུནནེ་སི་པ་ིལོ་སི་མཆོག་ (Nancy 

Pelosi)	 དང་།	 ཨ་རིའ་ིཕི་སདི་ལནྷ་ཁང་
གི་དུྲང་ཆེ་ཨན་ཊོ་ན་ེབྷ་ིལིན་ཀནེ་	 (Antony 

Blinken)	 མཆོག	 ཨ་རིའ་ིགྲསོ་ཚོགས་
འཐུས་མི་སྐ་ུཞབས་ཇིམ་མེག་གྷ་ོཝན་	 (Jim 

McGovern)	 མཆོག	 ཨ་རིའ་ིཕི་སདི་ལནྷ་
ཁང་གི་མགྲནི་ཚབ་པ་སྐ་ུཞབས་ན་ེཌི་པ་ིར་ཡི་
སི་ (Ned Price) ལགས་བཅས་ཀིས་བརྙན་
འཕནི་དང་ཊུ་ཝི་ཊར་བརུྒྱད་འཚམས་འདྲ་ི
ཞུས་གནང་འདགུ
ད་ེཡང་ཨ་རིའ་ིགྲསོ་ཚོགས་འགོ་མའ་ིཚོགས་
གཙོ་ལྕམ་སྐུ ་ནནེ་སི་པི་ལོ་སི་མཆོག་གིས་
བརྙན་འཕིན་དང་ཊུ་ཝི་ཊར་བརུྒྱད་༸སྐུའི་
འཁུངས་སྐར་ལ་འཚམས་འདྲ་ིཞུས་གནང་
དནོ།	 ཨ་རིའ་ིགྲསོ་ཚོགས་འགོ་མའ་ིཚོགས་
གཙོ་ཡིན་པའི་ཆ་ནས་ངས་ཨ་རིའི་གྲསོ་
ཚོགས་འགོ་མའི་ཚབ་ཞུས་ཏ་ེབདོ་མི་དང་
བདོ་ཀི་གྲགོས་པ་ོམང་པ་ོདང་ལནྷ་ད་ུམཉམ་
ཞུགས་ཐགོ་༸གོང་ས་མཆོག་དགུང་གྲངས་
ག་དུྲག་ལ་ཕབེས་པའི་༸སྐུའི་འཁུངས་སྐར་
ལ་སྤ་ོསེམས་འཁལོ་བའི་ངང་ནས་འཚམས་
འདྲ་ིཞུ་རུྒྱ་ཡིན།
༸སྐའུ་ིའཁུངས་སརྐ་ན།ི	 ༸གངོ་ས་མཆོག་
དང་མགོན་པ་ོགང་ཉིད་ཀིས་སྩལ་བའི་རེ་
བའ་ིལམ་སྟནོ།	 ད་ེབཞིན་འཛམ་གླངི་ཡོངས་

ལ་ཆོས་ཕགོས་ཀི་ལམ་སྟནོ་མཛད་པ་བཅས་
སུང་བརིྩ་ཞུ་རུྒྱའི་མཛེས་སྡུག་ལྡན་པའི་གོ་
སབྐས་ཤིག་ཡིན།	 འཁུངས་སརྐ་ན་ིཞི་བད་ེ
ལ་དགའ་མཁན་གི་སྐ་ེབ་ོདག་ལ་མཚོན་ན་
དགོས་དནོ་བསུྒབ་པར་སླར་ཡང་ཁས་ལེན་
དམ་བཅའ་ཞུ་རུྒྱའ་ིག་ོསབྐས་ཤིག་རེད།	 ག་ོ
སྐབས་ད ེ་ནི ་ ཞི ་བདེ་ལ་དགའ་མཁན་གི་
སྐ་ེབ་ོདག་གིས།	 པ་ེཅིང་གི་ཐ་ེབུས་དང་
འཇིགས་སྐུལ་མེད་པར་བདོ་མི་རྣམས་ཀིས་
རང་དབང་གི་སྒ་ོནས་སོ་སོའི་ཆོས་དང་རིག་
གཞུང་ཉམས་ལེན་དང་སུང་བརིྩ།	 ད་ེབཞིན་
རང་དབང་གི་སྒ་ོནས་སོ་སོའི་ཕ་སྐད་རྒྱག་
ཐུབ་པར་དགོས་དནོ་བསུྒབ་རུྒྱའི་ཁས་ལེན་
དམ་བཅའ་ཞུ་རུྒྱ་ད་ེརེད།
དརེ་བརྟནེ་ཨ་རིའི་གྲསོ་ཚོགས་གོང་འགོ་
གཉསི་ནས་རྒྱ་ནག་ལ་འགན་འཁུར་ད་ུའཇུག་
དགོས་པའི་འབད་བརྩོན་གནང་ཡོད་པ་མ་
ཟད།	 བདོ་མི་རྣམས་ལ་རྒྱབ་སྐརོ་གི་སདླ་ཕི་
ལོ་	 ༢༠༢༠	 ལོའ་ིབདོ་དནོ་སདི་བུས་དང་
རྒྱབ་སྐརོ་གི་ཁིམས་གཏན་འབབེས་གནང་
ཡོད།	 ང་ཚོས་མུ་མཐུད་བདོ་དནོ་ལ་རྒྱབ་
སྐརོ་ཤུགས་ཆེ་བ་རུྒྱ་ཡིན།	 ༸སྐའུ་ིའཁུངས་
སརྐ་གི་དམིགས་བསལ་དསུ་ཆེན་དང་བསྟནུ།	
ངས་ད་ེསྔ་ཨ་རིའི་གྲོས་ཚོགས་གོང་འོག་
གཉིས་ཀི་གྲསོ་ཚོགས་འཐུས་མིའི་སྐུ་ཚབ་
ཁག་གཅིག་བཞུགས་སརྒ་རྡ་སར་ཁིད་རུྒྱའི་
ག་ོསབྐས་བཟང་པ་ོབུང་བ་དྲན་གསོ་ཞུ་འདདོ་
བུང་།	 བཞུགས་སརྒ་རྡ་ས་ནས་༸གངོ་ས་
མཆོག་གིས་སྣ་ེལེན་དང་མཇལ་ཁ་གནང་

བུང་།
བཞུགས་སྒར་རྡ་ས་ནས་ང་ཚོས་བདོ་མིའི་
མངོན་འདདོ་དངོས་སུ་ཤེས་རྟགོས་བུང་།	
ལགྷ་པར་ང་ཚོས་ཐུག་འཕད་གནང་བའ་ིབདོ་
པའི་ཕུ་གུ་རྣམས་ཀི་མིག་ཀངོ་ནས་བདོ་མིའི་
མངནོ་འདདོ་ཤེས་རྟགོས་བུང་།	 ༸གངོ་ས་
མཆོག་གིས་ཨ་རིའི་སིད་འཛིན་ཟུར་པ་སྐུ་
ཞབས་ཇརོ་ཇི་སྦུ་ཤི་ (George W. Bush) 

མཆོག་གིས་ཕུལ་གནང་བའི་ཨ་རིིའི་གྲསོ་
ཚོགས་ཀི་གསེར་གི་གཟངེས་རྟགས་བཞེས་
གནང་མཛད་པ་ད་ེངས་དགའ་སྤའོ་ིངང་ནས་
དྲན་གསོ་ཞུ་འདདོ་བུང་།
བདོ་མིའི་མངནོ་འདདོ་དང་ཞི་བད་ེལ་རྒྱབ་
སྐོར་གི་ཆེད་ད་ུཨ་རིའི་མི་མང་དང་འགོ་
ཁིད་རྣམ་པས་མུ་མཐུད་མཉམ་རུབ་ཐོག་
ཕག་ལས་གནང་ཐུབ་ཀི་རེད།	 ༸གངོ་ས་
མཆོག་དགུང་གྲངས་ག་དུྲག་ལ་ཕབེས་པའི་
སྐུའི་འཁུངས་སྐར་ཉནི་མོར་བདོ་མི་རྣམས་
དང་འཛམ་གླངི་ཡོངས་ལ་བད་ེསིྐད་དང་།	སྐ་ུ
གཟུགས་གསལ་ཐང་།	 བད་ེའཇགས་ཡོང་
བའ་ིསྨནོ་འདནུ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	 ཐུགས་ར་ེཆེ།	
ཞསེ་གསུངས།
ད་ེབཞིན་ཨ་རིའི་ཕི་སིད་ལྷན་ཁང་གི་དུྲང་
ཆེ་ཨན་ཊོ་ན་ེབྷ་ིལིན་ཀནེ་ (Antony Blink-

en) མཆོག་གིས་ཊུ་ཝི་ཊར་བརུྒྱད་༸སྐའུ་ི
འཁུངས་སརྐ་ལ་སྤ་ོསེམས་འཁོལ་བའི་ངང་
འཚམས་འདྲ་ིཞུས་གནང་བ་དང་འབལེ།	
མགོན་པ་ོགང་ཉདི་མཆོག་གིས་ང་ཚོ་ཚང་
མར་ཉནི་ལརྟ་ཉམ་ཆུང་དང་།	 བམས་བརྩ།ེ	

བསམ་ཤེས་ལྡན་པའི་ངང་ནས་འཚོ་དགོས་
པའ་ིསེམས་ཤུགས་སརྤ་གནང་གི་ཡོད།	ཅསེ་
གསུངས།
ཨ་རིའ་ིགྲསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་སྐ་ུཞབས་ཇིམ་
མེག་གྷ་ོཝན་ (Jim McGovern)	 མཆོག་
གིས་བརྙན་འཕནི་བརུྒྱད་༧སྐའུ་ིའཁུངས་སརྐ་
ལ་འཚམས་འདྲ་ིཞུས་གནང་བ་དང་འབལེ།	
འཛམ་གླངི་མི་མང་གིས་༸གངོ་ས་མཆོག་ལ་
བརིྩ་བཀུར་ཞུ་གནང་གི་ཡོད།	ད་ེརིང་གཞིས་
བསེ་བདོ་མི་ཡོངས་ཀིས་རྒྱལ་སིྤའི་བདོ་དནོ་
རྒྱབ་སྐོར་བ་རྣམས་དང་ལྷན་ད་ུ༸གོང་ས་
མཆོག་གི་འཁུངས་སརྐ་སུང་བརིྩ་ཞུ་གནང་
གི་ཡོད།	 ༸གངོ་ས་མཆོག་གིས་བདོ་མི་ཚོའ་ི
ཆེད་ད་ུདྲང་བདནེ་དང་ཞི་བད་ེརྩོད་གནང་
གི་ཡོད།	 ཨ་རིའ་ིགྲསོ་ཚོགས་ནས་བདོ་མི་
རྣམས་ཀི་ཆེད་ད་ུརྒྱབ་སྐརོ་ཤུགས་ཆེ་གནང་
གི་ཡོད་པས་རང་ཉདི་ལ་སྤབོས་པ་ཡོད།	 ཟླ་
བ་དུྲག་གི་གོང་ཨ་རིའི་གྲསོ་ཚོགས་ནས་ཕི་
ལོ་	 ༢༠༢༠	 ལོའ་ིབདོ་དནོ་སདི་བུས་དང་
རྒྱབ་སྐརོ་གི་ཁིམས་གཏན་འབབེས་གནང་
ཡོད།	 ཁམིས་དའེ་ིནང་༸གངོ་ས་མཆོག་གི་
མ་འངོས་ཡང་སིད་ངོས་འཛིན་ཞུ་རུྒྱའི་སྐུ་
དབང་༧གོང་ས་མཆོག་དང་བདོ་མི་ཁོ་ནར་
ཡོད་པ་འཁདོ་ཡོད།	ཅསེ་སོགས་གསུངས།
ཕོགས་མཚུངས་ཨ་རིའི་ཕི་སིད་ལྷན་ཁང་
གི་མགྲིན་ཚབ་པ་སྐུ་ཞབས་ན་ེཌི་པ་ིར་ཡི་སི་	
(Ned Price)	ལགས་ཀིས་བརྙན་འཕནི་དང་
ཊུ་ཝི་ཊར་བརུྒྱད་འཛམ་གླིང་གི་ས་ཕགོས་
གང་སར་གནས་པའི་བདོ་མི་ཚོ་དང་ལནྷ་ད་ུ

༸གོང་ས་མཆོག་དགུང་གྲངས་ག་དུྲག་ལ་
ཕབེས་པའི་༧སྐུའི་འཁུངས་སརྐ་ལ་འཚམས་
འདྲ་ིཞུ་གི་ཡོད།	ཅསེ་དང་།						
༸གངོ་ས་མཆོག་གིས་ཞི་བད་ེདང་།	 འདྲ་
མཉམ།	 བམས་བརྩ་ེབཅས་ཀི་གལ་གནད་
སྐརོ་བཀའ་སླབོ་སྩལ་བ་དསེ་ང་ཚོ་ཚང་མར་
སེམས་ཤུགས་སྤརོ་ད་ུའཇུག་གི་ཡོད།	 ཅསེ་
གསུངས།།


