
༄༅། ། ཁྲིམས་ལུགས་རྲིག་པ་བ་ལས་
ད་ོཟླ་བ་ཆོས་སྒནོ་ལགས་ཕྲི་ལོ་ ༢༠༢༢ 
ཟླ་ ༠༡ ཚེས་ ༥ ཉྲིན་ལ་དགྭས་བདོ་
མྲིའྲི་ས་གནས་ཁྲིམས་ཞྲིབ་ཁང་གྲི་ཁྲིམས་
དུང་ད་ུབསྐ་ོབཞག་བྱུང་ས།ེ ད་ེརྲིང་ས་ྔ
དའོྲི་ཚོུད་ ༡༠ པ་ཐགོ་ད་སྣང་ (virtual) 
བརྒྱུ ད་ཆེས་མཐོའྲི་ཁྲིམས་ཞྲིབ་ཁང་གྲི ་
སངོ་བཙན་ཚོམས་ཆེན་ད་ུལྷ་ོཕགོས་བདོ་
མྲིའྲི་ས་གནས་ཁྲིམས་ཞྲིབ་པ་བསན་འཛྲིན་
ཡོན་ཏན་མཆོག་གྲི ་མདནུ་ད་ུལ་དྭགས་
ཁྲིམས་དུང་གསར་པ་ཟླ་བ་ཆོས་སྒོན་
ལགས་ནས་བཙན་བལོ་བདོ་མྲིའྲི་ཁྲིམས་
ཞྲིབ་ཁང་གྲི ་ཁྲིམས་ལུགས་དབང་འཛྲི ན་
རྩ་འཛྲིན་ཁྲིམས་ཡྲིག་དནོ་ཚན་ ༥༦ [ཅ] 
ནང་གསལ་ས་གནས་ཁྲིམས་དུང་གྲི་ལས་
འཁུར་དམ་བཅའ་འབུལ་བཞེས་ལེགས་
གུབ་བྱུང་ཡོད།
ལ་དྭགས་ས་གནས་ཁྲིམས་དུང་བླ་ོབཟང་
ལགས་ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༡༡ ནས་བང་ཕགོས་
བདོ་མྲི འྲི་ས་གནས་ཁྲིམས་ཞྲིབ་ཁང་ད་ུ
གནས་སྤསོ་དང་། བང་ཕགོས་ས་གནས་
ཁྲིམས་དུང་ཕུན་ཚོགས་དཔལ་ལནྡ་ལགས་
ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༡༧ ནས་ལྷ་ོཕགོས་བདོ་
མྲིའྲི་ས་གནས་ཁྲིམས་ཞྲིབ་ཁང་ད་ུགནས་
སྤསོ། ལྷ་ོཕགོས་ས་གནས་ཁྲིམས་དུང་
ཕུན་ཚོགས་སྒལོ་མ་ལགས་ཟླ་ ༡ ཚེས་ 
༢༤ ནས་ཆེས་མཐའོྲི་ཁྲིམས་ཞྲིབ་ཁང་
ད་ུགནས་སྤསོ་བཅས་ཁངོས་སོ་སོར་ལས་
འགན་བཀདོ་སྒྲིག་གནང་ཡོད་པའྲི་གསར་
འགྱུར་སྙྲིང་བསྡསུ་སུ། །

༄༅། །ཕྲི་ལོ་  ༢༠༢༢ ཟླ་ ༡ ཚེས་ 
༨ ཉྲིན་ཨཕ་རྲི་ཀའྲི་རྒལ་ཡོངས་ཀངོ་རེ་སྲི་
ཆབ་སྲིད་ཚོགས་པ་དབུ་བརྙསེ་ནས་ལོ་ང་ོ 
༡༡༠ འཁརོ་བའྲི་དསུ་དན་སུང་བརྩྲི་ཉྲིན་མོ་
དང་བསནུ། ཆོས་ལུགས་ནང་ཁུལ་གྲི་སྨནོ་
ལམ་འད་ུཚོགས་ཤྲིག་ལྷ་ོཨཕ་རྲི་ཀའྲི་པ་ོལོག་
ཝ་ན་ེལྲིམ་པ་ོཔ་ོམངའ་སྡའེྲི་ (Polokwane 
of Limpopo) ནང་རནེ་གཞྲི་བས་པའྲི་པ་ེ
ཊར་མོ་ཀ་བའྷྲི་ (Peter Mokaba) རྩདེ་
ར་ནང་ཚོགས་ཡོད་པ་དང་། སབྐས་དརེ་ལྷ་ོ
ཨཕ་རྲི་ཀའྲི་སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་དངསོ་གུབ་
ར་ོར་ེལགས་དང་། དནོ་ཁང་གྲི་ལ་ྟགུབ་དག་ེ
རྒན་དག་ེབཤེས་བླ་ོབཟང་དནོ་གུབ་ལགས་
རྣམ་གཉྲིས་ཆོས་ལུགས་ནང་ཁུལ་གྲི་སྨནོ་
ལམ་འད་ུཚོགས་སངེ་མཉམ་ཞུགས་གནང་
ཡོད།ཐངེས་འདྲིའྲི་ཆོས་ལུགས་ནང་ཁུལ་གྲི་
སྨནོ་ལམ་འད་ུཚོགས་ཐགོ་ཡེ་ཤུ་དང་། ཧྲིན་
ད།ུ ནང་པ། འཇྲིའུ་སོགས་འཛམ་གླྲིང་གྲི་
ཆོས་ལུགས་གཙོ་ཆེ་ཁག་བདནུ་གྲི་དབུ་ཁྲིད་
རྣམ་པ་མཉམ་ཞུགས་ཀྲིས་རང་རང་སོ་སོའྲི་
ཆོས་ལུགས་གྲི་ལམ་སལོ་ལྟར་སྨནོ་ལམ་
གསུང་འདནོ་གནང་ཡོད་པ་བཅས། །

བདོ་མྲིའྲི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྲི་བདནུ་རེའྲི་ལས་རྲིམ་གསར་ཤོག

གནས་ཚུལ་སྙིང་བསྡུས།

དབུ་མའྲི་ལམ་ནྲི།

རྒ་ནག་མྲི ་དམངས་སྤྲི་མཐུན་རྒལ་ཁབ་ཀྲི་རྩ་ཁྲིམས་ཀྲི་

སྒོམ་གཞྲིའྲི་ནང་ཁྲིམས་མཐུན་གྲི་ཐོབ་ཐང་ཡོད་པའྲི་

བདོ་རྲིགས་ཡོངས་ལ་མྲི ་རྲིགས་ས་གནས་རང་སྐངོ་གྲི ་

གནས་བབ་ཚད་ལནྡ་མྲིང་དནོ་མཚྱུངས་པ་ཞྲིག་དགསོ། 
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ལ་དགྭས་བདོ་མྲིའྲི་ས་གནས་
ཁྲིམས་དུང་གྲི་ལས་འཁུར་དམ་

འབུལ་ལེགས་གུབ།

ལྷ་ོཨ་ཕྲི་རྲི ་ཀའྲི་སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་
ཁང་ནས་ཆོས་ལུགས་ནང་ཁུལ་གྲི་
སྨནོ་ལམ་འད་ུཚོགས་སངེ་མཉམ་

ཞུགས་གནང་བ།

སྤྲི་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གྲིས་བསགྔས་བརདོ་ཀྲི་གསུང་འཕྲིན་སྩལ་བ།
༄༅། །ཕྲི་ལོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༠༡ ཚེས་ 
༠༦ ཉྲིན་སྤྲི་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་
ཆེན་པ་ོམཆོག་གྲིས་སབོས་ཆེན་རྒལ་ཁབ་ལའྔྲི་
མཉམ་འབལེ་གྲིས་རུལ་ཕན་གོ་མཚོན་གྲི ་
དམག་འཁུག་སྔནོ་འགགོ་བདེ་རྒྱུ ་དང་། རལུ་
ཕན་གོ་མཚོན་གྲི ་འགན་བསྡུར་མྲི ་བེད་རྒྱུ ་
མཉམ་འབལེ་གྲིས་གསལ་བསྒགས་སྤལེ་བ་ལ་
བསྔགས་བརོད་ཀྲི་གསུང་འཕྲིན་ཞྲིག་གནང་
ཡོད།
ད་ེཡང་གསུང་འཕྲིན་ནང་འཁདོ་དནོ། རལུ་
ཕན་མཚོན་ཆ་ལྡན་པའྲི་རྒལ་ཁབ་ལྔས་རལུ་
ཕན་གོ་མཚོན་གྲི ་དམག་འཁུག་སྔནོ་འགོག་
བདེ་རྒྱུ ་དང་། རལུ་ཕན་ག་ོམཚོན་གྲི་འགན་
བསྡུར་མྲི ་བེད་རྒྱུ ་མཉམ་འབལེ་གྲིས་གསལ་
བསྒགས་སྤལེ ་བ ་ལ་བསྔགས་བརོད ་ཡོད། 
རང་ཉྲིད་ནྲི་འཛམ་གླྲིང་ཁོན་ཡོངས་ལ་གོ་
མཚོན་མེད་པ་དང་། རལུ་ཕན་ག་ོམཚོན་
གཏན་མེད་དུ་བཟོ་ཐབས་ལ་འབད་བརྩོན་

བདེ་མཁན་ཞྲིག་ཡྲིན་པའྲི་ཆ་ནས། ད་
ལན་གྲི ་གསལ་བསྒགས་འདྲི་ནྲི་བཟང་
ཕགོས་སུ་གོམ་སབས་སྤསོ་པ་ཞྲིག་ལ་ངསོ་

འཛྲིན་བདེ་བཞྲིན་ཡོད།
དུས་རབས་ཉརེ་གཅྲིག་པ་འདྲིའྲི ་ནང་
བཟང་ཕོགས་ཀྲི་འགྱུར་བ་མང་པ་ོབྱུང་
ཡོད་ནའང་། རལུ་ཕན་ག་ོམཚོན་སོགས་
ལ་བརནེ་ནས་མྲི ་གངས་ས་ཡ་ཉྲིས་བརྒ་

ཙམ་གྲི་ཚེ་སགོ་འཕགོས་ཏ་ེའཚེ་བ་དཔག་
ཏུ་མེད་པ་བྱུང་བའྲི་དསུ་རབས་ཤྲིག་ཀང་
ཡྲིན། མཉམ་འབལེ་གྲི་གསལ་བསྒགས་

འདྲི་ནྲི་སྔར་བས་ཀང་ཕན་ཚྱུན་ལྟསོ་ཚབས་
ཆེ་རུ་སོང་བ་ཤེས་ཐུབ་ལ། ད་ེལ་བརནེ་
ནས་དསུ་རབས་ཉརེ་གཅྲིག་པ་འདྲི་ཞྲི ་བད་ེ
དང་། མཉམ་འབལེ་གྲི་དསུ་རབས་ཤྲིག་
ཡོང་བའྲི་ག་ོསབྐས་ཡོད་པ་བསན་ཡོད།

མཉམ་འབལེ་རྒལ་ཚོགས་དང་། དའེྲི་
ཁོངས ་ཀྲི ་ ཚོགས ་མྲི ་རྒལ ་ཁབ ་ སོགས ་
སྤྲི ་སྒརེ ་ཚང་མས་རུལ་ཕན་གོ་མཚོན་གྲི ་
འཇྲིགས་པ་མེད་པར་བཟ་ོཐབས་ལ་སྒ་ོཀུན་
ནས་འབད་བརྩནོ་བདེ་དགསོ། འག་ོབ་མྲི ་
གཅྲིག་གྱུར་ཡྲིན་པའྲི་འད་ུཤེས་ཡོད་པ་དང་། 
འག་ོབ་སྤྲིའྲི་བད་ེཐབས་ལ་སེམས་ཁུར་ཡོད་
མཁན་ཞྲིག་ཡྲིན་པའྲི་ཆ་ནས། རྒལ་ཁབ་
ཕན་ཚྱུན་དབར་རྩོད་རྙ ོག ་ལྟ ་ བུ ་བྱུ ང་ཚེ ་
གསོ་མོལ་དང་བསམ་གཞྲིག་ལ་བརནེ་ནས་
དཀའ་རྙགོ་སེལ་ཐུབ་པའྲི་ཡྲི ད་ཆེས་བརན་
པ་ོཡོད། འཚེ་བ་ལ་བརནེ་ནས་ཞྲི་བད་ེཡུན་
ད་ུམྲི ་གནས་པ་ནྲི་རྒལ་རབས་ལོ་རྒྱུ ས་ལ་
བལསྟ་ན་ཤེས་པ་ཡྲིན། ཞསེ་གསུང་འཕྲིན་
སྩལ་ཡོད་པ་བཅས།།

བདོ་རྒལ་ལོ་ ༢༡༤༨ རབ་གནས་ལགྕས་གླང་ལོ།

ཏགོ་དབྲིབས་གཉན་རྲིམས་ལས་དནོ་ཚོགས་ཆྱུང་གྲིས་གསར་འགདོ་གསལ་བསྒགས་ཐངེས་ ༩༣ 
སྤལེ་བ།

༄༅། །ཕྲི་ལོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༦ 
རེས་གཟའ་ཕུར་བུ་ཉྲིན་བདོ་མྲིའྲི་སྒྲིག་འཛུགས་

འཕདོ་བསནེ་ལས་ཁུངས་ཀྲི ་ཏ ོག་དབྲིབས་
གཉན་རྲི མས་ལས་དོན་ཚོགས་ཆྱུང་གྲིས་
གསར་འགདོ་གསལ་བསྒགས་ཐངེས་ ༩༣ ད་ེ
སྤལེ་གནང་སོང་།
ད་ེཡང་ཐོག་མར་བདོ་མྲིའྲི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྲི་
དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐོང་སྤནེ་པ་ཚེ་རྲིང་མཆོག་
གྲིས་གསུང་དནོ། ད་ེརྲིང་ཆེད་མངགས་མང་
ཚོགས་ལ་གནད་དནོ་གལ་ཆེན་ཞྲིག་ས་ེཏགོ་
དབྲིབས་གཉན་རྲིམས་དང་འབལེ་བའྲི་སྔནོ་
འགོག་སྐརོ་ད་ལྟ་ནས་བསམ་བླ་ོམ་བཏང་བ་
ཡྲིན་ན། ཕྲིས་སུ་སྤྲི་ཚོགས་ནང་དཀའ་ངལ་
ཆེན་པ་ོཞྲིག་འཕད་རྒྱུའྲི་ཉནེ་ཁ་ཡོད་སབས། ད་ེ
རྲིང་མང་ཚོགས་ལ་ཞུ་རྒྱུ འྲི་ལས་རྲིམ་འདྲིའྲི་
ཐགོ་འཕདོ་བསནེ་དུང་ཆེ་དཔལ་ལནྡ་དནོ་གུབ་

ལགས་ཕབེས་ཡོད། ཏགོ་དབྲིབས་གཉན་
རྲིམས་འདྲི་ཐགོ་མར་བྱུང་བ་ནས་བཟུང་

ཕྲི་ལོ་ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༢༧ བར་
བཙན་བོལ་བདོ་མྲི འྲི་སྤྲི ་ཚོགས་ནང་མྲི ་
གངས་ ༡༡༦ ཙམ་འདས་གངོས་སུ་ཕྲིན་
ཡོད། ད་བར་ཁནོ་བདོ་མྲི ་གངས་ ༡༦༢ 
འདས་གོངས་སུ་ཕྲིན་པའྲི་ཁོངས་ཕྲི ་ཟླ་ 
༥ ཚེས་ ༢༧ ནས་ད་བར་ཟླ་བ་བདནུ་
ལགྷ་ཙམ་རྲིང་བདོ་མྲི ་གངས་ ༤༦ ཙམ་
ལས་འདས་གངོས་ཕྲིན་མེད་པ་འདྲི་བདོ་
མྲིའྲི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྲི་ཏགོ་དབྲིབས་གཉན་
རྲིམས་ཛ་དག་ལས་དནོ་ཚོགས་ཆྱུང་གྲི ་
ཚོགས་གཙོ་འཕདོ་བསནེ་དུང་ཆེ་དཔལ་
ལནྡ་དནོ་གུབ་ལགས་དང་ཚོགས་མྲི ་སནྨ་པ་
ས་འད་ུཚང་ཚེ་བརན་ར་ོར་ེལགས། སནྨ་
པ་ཚེ་དབང་ར་མགྲིན་ལགས། ཕྲི་ལུགས་

སྨན་པ་བསན་འཛྲི ན་བརྩོན་འགུས་ལགས་
དང་སནྨ་པ་རྲིན་ཆེན་བཟང་མོ་ལགས། ཤེས་
རྲིག་དུང་ཆེ་འཇྲིགས་མེད་རྣམ་རྒལ་ལགས། 
བད་ེལེགས་སྨན་ཁང་གྲི ་འགན་འཛྲི ན་ཟླ་བ་
ཕུན་སྐྲིད་ལགས། བདོ་ཀྲི་སནྨ་རྩྲིས་ཁང་
གྲི ་འགན་འཛྲི ན་ཚེ་རྲིང་བཀྲ་ཤྲིས་ལགས་
སོགས་ཀྲིས་འགན་བཞེས་པའྲི་ཐོག་དགོན་
སྡ་ེཁག་དང་། བ་ླམ། གཞུང་ཁངོས་མྲིན་
པའྲི་ཚོགས་པ་ཁག་དང་གང་ཟག་སྒརེ་སོ་སོ་
བཅས་ཕྲི་ནང་ཚང་མས་མཉམ་རུབ་གནང་
བ་ལ་བརནེ་ནས་གནས་སངས་འདྲི་ལྟར་
ཆགས་ཡོད། གང་ལརྟ་གནས་སངས་ཐབས་
སྡགུ་པའོྲི་འགོ་ནས་བཟང་བ་ལ་ྟབུ་ཆགས་ཡོད་
པ་དང་། ད་བར་བཙན་བལོ་བདོ་མྲིའྲི་སྤྲི་
ཚོགས་ནང་སྔནོ་འགོག་སནྨ་ཁབ་གཉྲིས་ཀར་
བརྒབ་ཟྲིན་པ་ཡར་ཐོན་ཅན་གྲི་རྒལ་ཁབ་
དང་གཅྲིག་མཚྱུངས་སླབེས་ཡོད། ད་ལའྟྲི་
དསུ་སུ་འཛམ་གླྲིང་ནང་ཏགོ་དབྲིབས་གཉན་
རྲིམས་ཀྲི་ནད་འབུའྲི་ང་ོབ་ོའགྱུར་བ་ཕན་བུ་
ཕྲིན་ཏ་ེཨོ་མྲི ་ཀྲནོ་ (Omicron) ཞསེ་པའྲི་
ནད་ཡམས་འདྲི་ཉྲིད་ཁབ་བརལ་ཤུགས་ཆེ་
འག་ོབཞྲིན་པའྲི་གནས་སངས་ཤྲིག་ཞུ་བཞྲིན་
ཡོད། ད་ལ་ྟཡྲིན་ནའང་ཨོ་མྲི ་ཀྲནོ་སྐརོ་
འཛམ་གླྲིང་གྲི ་ཚན་རྲིག་པས་ཉམས་ཞྲིབ་

གནང་དང་གནང་བཞྲིན་པ་རེད། ཉམས་ཞྲིབ་
གནང་བཞྲིན་པའྲི་བརྒྱུད་རྲིམ་གྲི་ཐགོ་ནས་ད་
ལ་ྟགསུང་བཞྲིན་པ་ནྲི་ཌལེ་ཊ་ (Delta) དང་
བསྡུར་བ་ཡྲིན་ན་སགོ་ལ་ཉནེ་ཁ་ཆྱུང་བ་ཡོད་
སྐརོ་གསུང་བཞྲིན་ཡོད། སྔནོ་འགགོ་སནྨ་
ཁབ་གཉྲིས་ཀར་བརྒབ་ཟྲིན་པ་རྣམས་ལ་ནད་
ཡམས་འདྲི་རྩ་བ་ཉྲིད་ནས་མ་འགོ་བ་ད་ེའད་
རེད་མྲི ་འདགུ འགསོ་པ་ད་ེའད་མང་པ་ོབྱུང་
འདགུ་པ་མ་ཟད། འདས་གངོས་སུ་གྱུར་བ་
ཡང་བྱུང་འདགུ ད་ེརྲིང་འདྲིར་ཆེད་མངགས་
བཅར་ནས་མྲི ་མང་ལ་འབདོ་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ ར། 
སུད་ཚོང་བ་ས་ཁུལ་སོ་སོའྲི་རྒྱུ ན་ལས་རྣམ་
པ་ཚོས་སོ་སོའྲི་ཁབ་ཁངོས་མྲི ་མང་རྣམས་ལ་
ག་ོབསྐནོ་སླབོ་གསོ་ངསེ་པར་ད་ུགནང་རོགས། 
གང་ཡྲིན་ཟརེ་ན་བདོ་མྲི ་སུད་ཚོང་བ་ས་ཁུལ་
མྲི ་འད་བ་ ༢༥༨ ཙམ་གྲི་ནང་ཡོད་སབས། 
ད་ེདག་ཚང་མ་ལོ་གསར་སབྐས་རང་ཁྲིམ་ད་ུ
ལོག་ཡོང་གྲི་ཡོད་པར་བརནེ་སྤྲི་ཚོགས་ནང་
ནད་ཡམས་ཤུགས་ཆེ་རུ་འག་ོརྒྱུ འྲི་ཉནེ་ཁ་
ཡོད་སབས། འགན་ད་ེཕགོས་གཉྲིས་ནས་
འཁརེ་དགསོ་ཀྲི་འདགུ་མ་གཏགོས་བདོ་མྲིའྲི་
སྒྲིག་འཛུགས་ཁ་ོནས་འགན་འཁུར་ཏ་ེདཀའ་
ངལ་སེལ་ཐུབ་པ་ཞྲིག་རེད་མྲི ་འདགུ ཅསེ་
སོགས་གསུངས། །
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ཨ་རྲིའྲི་ཕྲི་སྲིད་ལནྷ་ཁང་གྲིས་ཨ་རྲིའྲི་གསོ་ཚོགས་གངོ་མའྲི་རྒྱུན་ལས་སྔནོ་རྩྲིས་བཀའ་འཁལོ་ཚོགས་ཆྱུང་གྲི་ཚོགས་
གཙོ་སྐ་ུཞབས་པ་ེཊྲིག་ལྲི ་ཧ་ེམཆོག་ལ་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུའྲི་ཕག་བྲིས་ཕུལ་བ།

༄༅། །ཨ་རྲིའྲི་གསོ་ཚོགས་གོང་
མའྲི ་ འ ཐུས ་མྲི ་ སྐུ ་ ཞབས ་ པེ ་ ཊྲི ག ་ལྲི ་
ཧ་ེ (Patrick Leahy)  མཆོག་
དང་།   ཨ་རྲིའྲི་གསོ་ཚོགས་འོག་
མའྲི་མང་གཙོ་ཚོགས་པའྲི་ཚོགས་མྲི ་སྐུ ་
ཞབས་ཇྲིམ་མེག་གྷ ་ོཝན་ (Jim Mc-
Govern) མཆོག ཨ་རྲིའྲི་གསོ་ཚོགས་
གོང་མའྲི ་སྤྲི ་མཐུན་ཚོགས་པའྲི ་ཚོགས་
མྲི ་སྐུ ་ཞབས་མར་ཁོ་རུ་བྷྲིའ ོ་ (Marco 
Rubio) མཆོག ཨ་རྲིའྲི་གསོ་ཚོགས་
འོག ་མའྲི ་འ ཐུས ་མྲི ་སྐུ ་ཞབས་ཁྲི ར ་སྲི ་
སྲི ་མྲི ་ཐྲི ་ (Chris Smith) མཆོག་
བཅས་ཀྲིས ་དབུ ་ཁྲིད ་ད ེ་ཨ ་རྲི འྲི ་ཆབ ་
སྲིད ་ ཚོགས ་པ ་གཉྲིས ་ཀྲི ་གོས ་ ཚོགས ་
འཐུས་མྲི ་གངས་ ༦༠ ལྷག་གྲིས་ཕྲི ་
ལོ་ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༡༤ ཉྲིན་
ཨ་རྲིའྲི་ཕྲི ་སྲིད་ལྷན་ཁང་གྲི ་སྤྲི ་དམངས་
བད་ེའཇགས་དང་མང་གཙོ། འག་ོབ་
མྲི འྲི ་ཐོབ་ཐང་ཚན་པའྲི ་ དུང་ལས་ལྕམ་
སྐུ ་ཨ ་ཛྲི ་ རཱ ་ ཛེ ་ཡ ་མཆོག་ལ་ཕག་བྲིས ་
ཤྲི ག ་ ཕུལ་ཏེ་ཨ་རྲི འྲི ་གོས ་ ཚོགས་དང་
ཨ་རྲི འྲི ་སྲིད ་འཛྲི ན ་སྐུ ་ཞབས་ཇོ ་ བཱཡྲི ་
ཌེན་ (Joe Biden) མཆོག་གྲི ་འཛྲི ན་
སྐོང་མཉམ་འབེལ་གྲིས་བ ོད ་ད ོན ་ཆེད་
དུ་ཕག་ལས་གནང་ཕོགས་ཀྲི ་སྒོམ་གཞྲི ་
ད ོན ་ཚན ་བཅྱུ ་ ཅན ་ཞྲི ག ་བཟོས ་ ཡོད ་
པ་དང་། ཕྲི ་ལོ་༢༠༢༢ ཟླ་ ༡ ཚེས་ 
༥ ཉྲིན་ཨ་རྲིའྲི་ཕྲི ་སྲིད་ལྷན་ཁང་གྲི ་
ཁྲིམས ་བཟོ་ལས ་ད ོན ་ལས ་ ཁུངས ་ཀྲི ་
ལས ་བེད ་རྒན ་པ ་ན ེ་ཛྲི ་ ཌུ ་ར ་ཀོག ་ ལུ ་ 
(Naz Durakoglu) ལགས་ཀྲིས་ཨ་
རྲི འྲི ་གོས ་ ཚོགས་གོང ་མའྲི ་རྒྱུ ན ་ལས་
སྔ ོན ་ རྩྲི ས ་ བཀའ ་འཁོལ ་ ཚོགས ་ཆྱུ ང ་
གྲི ་ ཚོགས་གཙོ ་སྐུ ་ཞབས་པ ེ་ཊྲི ག ་ལྲི ་ཧ ེ་ 
(Patrick Leahy) མཆོག་ལ་ཐུགས་
རེ་ཆེ་ཞུའྲི ་ཡྲི ག་ལན་ཞྲིག་ཕུལ་བའྲི་ནང་
འཁོད་དནོ།
སྐུ ་ཉྲིད་ཀྲིས་ཕྲི ་ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༡༤ ཉྲིན་
ཨ་རྲིའྲི་ཕྲི ་སྲིད་ལྷན་ཁང་གྲི ་སྤྲི ་དམངས་
བད་ེའཇགས་དང་མང་གཙོ། འག་ོབ་
མྲི འྲི ་ཐོབ་ཐང་ཚན་པའྲི ་ དུང་ལས་ལྕམ་
སྐུ ་ཨ་ཛྲི ་རཱ་ཛེ་ཡ་ (Uzra Zeya ) 
མཆོག ་ལ ་ཕག ་བྲིས ་ཤྲི ག ་ ཕུལ ་ཏེ་ཨ ་
རྲི འྲི ་ འཛྲི ན ་སྐོང ་དང ་གོས ་ ཚོགས ་ཀྲི ་
ངོས་ནས་མཉམ་རུབ་ཐོག་ཨ་རྲིས་བ ོད་
ཐོག་འཛྲི ན་པའྲི ་སྲིད་བྱུས་ད ེ་ཉྲིད་ཡར་
རྒས་གོང་འཕེལ་ཇྲི ་ལྟར་གནང་ཕོགས་
སྐརོ་དགོངས་ཚྱུལ་གསུངས་པར་ཐུགས་
རེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ ་ཡྲི ན། ང་ཚོས་སྐུ ་ཉྲིད་ཀྲིས་
བ ོད་མྲི འྲི ་འགོ་བ་མྲི འྲི ་ཐོབ་ཐང་དང་ཆེ་
མཐོང ་ལ ་ ཐུགས་འཚབ་གནང་བཞྲི ན ་
པའྲི་སྐརོ་བརྒྱུ ད་སྤལེ་ཞུས་ཡོད་ལ། ཨ་
རྲི འྲི ་གོས ་ ཚོགས ་གོང ་འོག ་གཉྲིས ་ཀྲི ་

འཐུས་མྲི ་རྣམ་པས་གནད་དནོ་དའེྲི ་ཐད་
ཡུན་རྲི ང་ཐུགས་སྣང་གནང་བཞྲིན་པར་
རེས་སུ་ཡྲི ་རང་ཞུ་རྒྱུ ་ཡྲི ན།
ཨ་རྲི འྲི ་ཕྲི ་སྲིད ་ལྷན ་ཁང་གྲི ་ དུང་ཆེ ་སྐུ ་
ཞབས་ཨན་ཊོ་ན་ེབྷྲི་ལྲི ན་ཀེན་ (Ant-
ony J. Blinken) 
མ ཆོ ག ་ གྲི ས ་ དུ ང ་
ལས ་ལྕམ ་སྐུ ་ཨ ་ཛྲི ་
རཱ ་ ཛེ ་ ཡ ་ མ ཆོ ག ་
ཨ ་ རྲི འྲི ་ བ ོད ་ ད ོན ་
ད མྲི ག ས ་ བ ས ལ ་
འབེལ ་མཐུད ་པར ་
བསྐ ོ་ གཞག ་གནང ་
བ་ད ེས ་འཛྲི ན ་སྐོང ་
གྲི ་ ངོས ་ ནས ་ གོས ་
ག ཞྲི ་ འ དྲི ་ ག ལ ་
འགངས་ཆེན་པརོ་བཞག་གནང་ཡོད་པ་
སནོ་གྲི ་ཡོད། ཨ་རྲི ་གཞུང་གྲིས་ཕྲི ་ལོ་ 
༢༠༠༢ ལོའྲི་བདོ་དནོ་སྲིད་བྱུས་ (Ti-
betan Policy Act of 2002) ཞེས་
པ་བསྐར་བཅོས་ཀྲིས་ཕྲི ་ལོ་ ༢༠༢༠ 
ལོའྲི ་བ ོད་ད ོན་སྲིད་བྱུས་དང་རྒབ་སྐོར་
གྲི ་ཁྲིམས་ (Tibetan Policy and 
Support Act of 2020) ཞེས་གཏན་
འབེབས ་ གནང ་ བ ་ གཞྲི ར ་ བ ཟུ ང ་ མུ ་
མཐུད་བ ོད ་མྲི འྲི ་འགོ་བ ་མྲི འྲི ་ཐོབ ་ཐང་
ལ་བརྩྲི ་བཀུར་དང་གོང ་མཐོར་གཏོང ་
རྒྱུ འྲི་ཆོད་སེམས་བརན་པ་ོཡོད། ཨ་
རྲི འྲི ་ཕྲི ་སྲིད ་ལྷན ་ཁང་གྲི ་ངོས ་ནས་རྒ་
ནག་མྲི ་དམངས་སྤྲི ་མཐུན་རྒལ་ཁབ་ཀྲི ་
གཞུང་གྲིས་བ ོད་ནང་གྲི ་བ ོད་མྲི ་རྣམས་
ཀྲི ས ་ག ཙོས ་ཨ ་རྲི ་ཚྱུ ད ་པའྲི ་ཕྲི ་རྒལ ་
ཡུལ ་ གུ ་ ཁག ་གྲི ་ ནང ་ ཡོ ད ་ པའྲི ་ བེས ་
འབོར་བ ོད ་མྲི ་རྣམས་ལ་བརྙས་བཅོས་
དང་། སུན་གཙེར། བ་ར་བེད་བཞྲིན་
པ ་མཚམས་འཇོག ་དགོས ་པའྲི ་འབོད ་
སྐུལ་གནང་གྲི ་ཡོད།
རྒ་ནག་གཞུང་གྲིས་རང་སྣང་གང་དན་
གྲིས་བ ོད་མྲི ་བཙོན་འཇུག་ད ོ་དམ་དང་
བརྙས་བཅོས ་བེད ་བཞྲི ན ་པའྲི ་ཐད ་ང ་
ཚོས་སེམས་འཚབ་བེད་བཞྲིན་པའྲི་སྐརོ་
ཨ ་རྲི འྲི ་སྲིད ་འཛྲི ན ་སྐུ ་ཞབས ་ཇོ ་ བཱཡྲི ་
ཌེན་ (Joe Biden) མཆོག་དང་ཨ་རྲིའྲི་
སྲིད་འཛྲི ན་གཞོན་པ་ལྕམ་སྐུ ་ཀ་མ་ལཱ་ཧཻ་
རྲི ས་མཆོག་གྲི ་འཛྲི ན་སྐོང་གྲི ་ངོས་ནས་
རྒྱུ ན ་དུ་རྒ ་ནག་མྲི ་དམངས་སྤྲི ་མཐུན ་
རྒལ་ཁབ་དང་ལྷན ་དུ་གླ ེང ་སླ ོང ་གནང་
གྲི ་ཡོད། ང་ཚོས་རྒ་ནག་མྲི ་དམངས་སྤྲི ་
མཐུན་རྒལ་ཁབ་ཀྲིས་དག་གནོན་བེད ་
བཞྲི ན ་པ ་ད ེ་མཚམས་འཇོག་ཡོང་སླད ་
ལག་བསར་བེད་ཀྲི ་ཡོད། ཉ་ེཆར་ཕྲི ་
ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༡༦ ཉྲིན་ཨ་རྲིའྲི་ནརོ་
སྲིད ་ལྷན ་ཁང ་གྲི ས ་རྒ ་ནག ་གྲི ་འ ཕུལ ་

ཆས་བཟོ་ལས་ཁང་གངས་བརྒད་ནས་
རྒ ་ ནག ་མྲི ་ དམངས ་སྤྲི ་ མ ཐུ ན ་རྒལ ་
ཁབ ་ཀྲིས ་རྒ ་ནག་ནང ་གངས་ ཉུང ་མྲི ་
རྲི གས ་དང ་ ཆོས ་དད ་གངས ་ ཉུང ་མྲི ་
རྲི གས་རྣམས་ལ་བ་ར་བེད་བཞྲིན་པར་

མཐུན་འགྱུར་བས་སབས་འཕུལ་ཆས་
བཟོ་ལས ་ཁང ་གངས ་བརྒད ་ད ེ་ དག ་
ལ་མ་འཛུགས་འཇོག་སངས་ཐད་དམ་
བསྒགས་ཉསེ་ཆད་བཅད་ཡོད། འཕུལ་
ཆས ་བཟོ་ལས ་ཁང ་གངས ་བརྒད ་ཀྲི ་
ཁོད ་ནས ་འ ཕུལ ་ལས ་བཟོ་ལས ་ཁང ་
གཅྲི ག ་གྲི ས ་མཉ ེན ་ཆས ་ཤྲི ག ་ བཟོས ་
ཏ ེ་བ ོད ་རྲི གས་དང་དམྲི གས་བསལ་གྲི ་
གངས ་ ཉུང ་མྲི ་ རྲི གས ་གཞན ་རྣམས ་
ངོས ་འཛྲི ན ་བས་པ ་བརྒྱུ ད ་རྒ ་ནག ་གྲི ་
དཔོན ་རྲི གས་རྣམས་ལ་བར་ལན་སྤོད ་
ཀྲི ་ཡོད།
ཨ ་རྲི འྲི ་སྲིད ་འཛྲི ན ་སྐུ ་ཞབས་ཇོ ་ བཱཡྲི ་
ཌེན ་མ ཆོག ་དང ་ཨ ་རྲི འྲི ་སྲིད ་འཛྲི ན ་
ག ཞོ ན ་ པ ་ ལྕ མ ་ སྐུ ་ ཀ ་ མ ་ ལཱ ་ ཧཻ ་ རྲི ས ་
མཆོག་གྲི ་འཛྲི ན ་སྐོང ་གྲི ་ངོས ་ནས་མུ ་
མཐུད་བ ོད་མྲི ར་བ ོད་ཀྲི ་ ཐུན་མོང་མྲི ན་
པའྲི་ཆོས་དང་། རྲིག་གཞུང་། སྐད་
ཡྲི ག ངོ་བ།ོ ལོ་རྒྱུ ས་ཤུལ་དངོས་རྣམས་
མྲི ་ ཉམས ་རྒྱུ ན ་ འཛྲི ན ་ སླད ་ གཞོགས ་
འདེགས་གནང་རྒྱུ འྲི ་ཆོད་སེམས་བརན་
པ་ོཡོད་པ་མ་ཟད། རྒ་ནག་མྲི ་དམངས་
སྤྲི ་མཐུན་རྒལ་ཁབ་ཀྲིས་སྤྲི ་ན ོར་༧གོང་
ས ་ ༧ སྐ བས ་ མ གོ ན ་ ཆེ ན ་ པ ོ ་ མ ཆོ ག ་
དང་། བདོ་མྲི འྲི་ནང་པའྲི་བླ་སུྤལ་
རྣམས་ཀྲི ་ཡང་སྲིད ་ངོས ་འཛྲི ན ་དང ་ ། 
སླབོ་སྦོང་དང་གུས་བཀུར་གནང་ཕོགས་
ལ ་ ཐེ ་ བྱུ ས ་ བེད ་ བཞྲི ན ་ པ ་ མཚམས ་
འཇོག ་དགོས ་པའྲི ་འབོད ་སྐུལ ་གནང ་
གྲི ་ཡོད། སྤྲི་ནརོ་༧གོང་ས་༧སྐབས་
མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་དང་། བདོ་མྲི འྲི་
ནང་པའྲི ་ཆོས་ལུགས་ཁག་གྲི ་དབུ ་ཁྲིད་
རྣམས ་ཀྲི ་ ཡང ་ སྲི ད ་ ངོས ་ འཛྲི ན ་ གྲི ་
གནད་དོན་ད ེ་ནྲི ་ ཆོས་ཕོགས་ཀྲི ་གནད་
ད ོན ་ཡྲི ན ་ སབས ་བོད ་མྲི འྲི ་ ནང ་ པའྲི ་
ཚོགས་སྡ་ེཁོ་ནར་དབང་གྲི ་ཡོད།
རྒ་ནག་མྲི ་དམངས་སྤྲི ་མཐུན་རྒལ་ཁབ་

ཀྲི ་ལས་བེད ་དང་རྒ་རྲི གས་རྣམས་ཨ་
རྲི འྲི ་ ནང ་རང ་དབང ་གྲི ་ སྒ ོ་ ནས ་ ཡོང ་
ཆོག་གྲི ་ཡོད་པ་ལྟར། ཨ་རྲིའྲི་གཞུང་
གྲིས་ཕྲི ་ལོ་ ༢༠༡༨ ལོའྲི་བདོ་ནང་ཕར་
འགོ་ཚྱུར་འོང་གྲི ་གོ ་སྐབས་འད་མཉམ་

གྲི ་ཁྲིམས་ (Re-
ciprocal Access 
to Tibet Act 
of 2018) ཞེས་
པ ་གཏན ་འབེབས ་
ག ན ང ་ བ ་ ག ཞྲི ར ་
བ ཞ ག ་ ཐོ ག ་ ཨ ་
རྲི འྲི ་སྲིད ་འཛྲི ན་སྐུ ་
ཞབས་ཇོ་ བཱཡྲི ་ཌེན་
མཆོག་དང་ཨ་རྲིའྲི་
སྲིད ་འཛྲི ན ་གཞོན ་

པ ་ལྕམ ་སྐུ ་ཀ ་མ ་ལཱ ་ཧཻ ་རྲི ས ་མཆོག ་གྲི ་
འཛྲི ན་སྐོང་གྲིས་ཨ་རྲི འྲི ་གཞུང་ཚབ་མྲི ་
སྣ་དང་། ལས་བེད། གསར་འགོད་པ། 
ཡུལ་སྐ ོར ་སྤོ ་འཆམ་པ ་བཅས་ལ་བ ོད ་
ནང ་ཕར ་འགོ་ཚྱུ ར ་འོང ་གྲི ་གོ ་ སྐབས ་
འད་མཉམ་རག་ཐབས་སུ ་ཤུགས་སྣནོ ་
རྒག ་རྒྱུ འྲི ་ ཆོད ་ སེམས ་བརན ་པོ་ ཡོད ། 
ང་ཚོས་གོ ་སྐབས་འདྲི ་ལྟ ་ བུ ་ཧ ་ཅང་ཛ་
དག་ཅན་ཞྲིག་ཡྲི ན་པ་རྩྲི ་ཡྲི ་ཡོད། གོ་
སྐབས་འདྲི ་བརྒྱུ ད་ང་ཚོས་བ ོད ་ནང་གྲི ་
གནས་ཚྱུལ་ལ་ལྟ་རགོ་དང་། རྒ་ནག་
གྲིས་བ ོད ་མྲི ར་བརྙས་བཅོས་དང་དག་
གནོན་བེད་བཞྲིན་པ་རྣམས་ཐེར་འདོན་
དང་རོགས་རམ་གནང་ཐུབ་ཀྲི ་ཡོད་པ་
ངོས་འཛྲི ན་ཞུ་ཡྲི ་ཡོད།
ཨ་རྲི ས་མུ ་མཐུད་རྒ་ནག་མྲི ་དམངས་
སྤྲི ་མ ཐུན ་རྒལ ་ཁབ ་ཀྲི ་ ག ཞུང ་ལ ་སྤྲི ་
ན ོར ་༧གོང ་ས་༧སྐབས་མགོན ་ ཆེན ་པ ོ་
མཆོག ་གམ་མགོན ་པ ོ་གང ་ཉྲིད ་ཀྲི ་སྐུ ་
ཚབ་བམ་ཡང་ན་མང་གཙོའྲི ་ལམ་ནས་
བདམས་ཐོན ་བྱུ ང ་བའྲི ་བ ོད ་མྲི འྲི ་ད བུ ་
ཁྲིད་རྣམ་པ་དང་ལྷན་དུ་སྔནོ ་འགོའྲི ་ཆ་
རྐེན་གང་ཡང་མེད་པའྲི ་ཐོག་ནས་བོད་
རྒའྲི་གོས་མོལ་བསྐར་གསོ་ཞུས་ཏ་ེགོས་
མོལ་གྲི ་ལམ་ནས་བོད་རྒའྲི ་དཀའ་རྙ ོག་
སེལ་ཐབས་ཞུ ་དགོས ་པའྲི ་འབོད ་སྐུལ ་
གནང་གྲི ་ཡོད། ང་ཚོས་ཕན་ཚྱུན་གསོ་
མོལ་མོས་མཐུན་བས་པ་ཡྲི ན་ན་བདོ་མྲི ་
ཡོངས་ལ་མྲི ང་ད ོན་མཚྱུངས་པའྲི ་རང་
སྲིད ་རང ་སྐོང ་འཐོབ ་ ཐུབ ་ཀྲི ་ ཡོད ་པ ་
དང་། ད་ེལ་བརནེ་ནས་བདོ་མྲི ་རྣམས་
ཀྲིས ་ སོ ་ སོའྲི ་ ཐུན ་ མོན ་མྲི ན ་པའྲི ་ ཆོས ་
དང་རྲིག་གཞུང་། སྐད་ཡྲི ག་བཅས་
མྲི ་ཉམས་རྒྱུ ན ་འཛྲི ན ་བེད ་ ཐུབ ་པ ་མ ་
ཟད། མ་འོངས་ཕུགས་རྒང་རྲིང་པརོ་
བ ོད་ནང་བརན་ལྷྲིང ་ཡོང་བའྲི ་ རེ ་བ་ཞུ ་
ཡྲི ་ཡོད།

མཐའ ་ དོན ་ ཨ ་ རྲི འྲི ་ སྲི ད ་ འ ཛྲི ན ་ སྐུ ་
ཞབས་ཇོ་བཱཡྲི ་ཌེན་མཆོག་དང་ཨ་རྲི འྲི ་
སྲིད་འཛྲི ན་གཞོན་པ་ལྕམ་སྐུ ་ཀ་མ་ལཱ་ཧཻ་
རྲི ས་མཆོག་གྲི ་འཛྲི ན་སྐོང་གྲིས་འགོ་བ་
མྲི འྲི ་བདེ་སྡུག་ལ་ཐུགས་ཁུར་བཞེས་ཏེ་
མྲི ་མང་ཆེས་ཉམ་ཐག་དང་ཚེ་སོག་སུང་
སྐོབ ་ སླད ་མ ཐུན ་འགྱུ ར ་ རོགས ་རམ ་
གནང་རྒྱུ འྲི་མཚོན་པའྲི་བཙན་བོལ་བདོ་
མྲི ་རྣམས་ལ ་ རོགས་རམ་གནང་རྒྱུ འྲི ་
སྤབོས་པ་ཡོད། ང་ཚོས་མུ་མཐུད་བལ་
ཡུལ་ནང་གྲི ་བཙན་བོལ་བ ོད་མྲི ་རྣམས་
ལ ་ད ེབ ་སྐེལ ་ཡྲི ག ་ཆ ་རག ་ཐབས ་ སུ ་
སྐུལ་མ་གཏངོ་གྲི ་ཡོད་ལ། དབེ་སྐེལ་
ཡྲི ག་ཆ་རག་པ་ཡྲི ན་ན་ཁོང་ཚོས་ལས་
ཀ་དང་། ཚོང་ལས། སླབོ་སྦོང་། འཕདོ་
བསནེ། སྤྲི་ཚོགས་སུང་སྐོབ། འཚོ་
ཐབས་བཅས་ཀྲི ་གོ ་སྐབས་འད་མཉམ་
ལོངས་སུ་སྤོད་ཐུབ་ཀྲི ་ཡོད།
ང ་ ཚོ ས ་ སྤྲི ་ ན ོར ་ ༧ གོ ང ་ ས ་ ༧སྐབས ་
མགོན་ཆེན་པ ོ་མཆོག་གྲིས་དབུས་པའྲི ་
བ ོད ་ མྲི འྲི ་ ཆོ ས ་ ལུ གས ་ ཀྲི ་ ད བུ ་ ཁྲི ད ་
རྣམ་པ་དང་། ད་ེབཞྲིན་བདོ་མྲི འྲི་
སྒྲིག་འཛུགས་དང་། རྒལ་སྤྲིའྲི་མཐུན་
ཕོགས་ཚོགས་སྡ།ེ ཕག་སྦེལ། ཨ་རྲིའྲི་
གོས་ཚོགས་བཅས་དང་ལྷན ་དུ་མཉམ་
རུབ་ཐོག་ཕག་ལས་ཞུ་རྒྱུ འྲི ་དམ་བཅའ་
བརན་པ་ོཡོད། སླར་ཡང་སྐུ ་ཉྲིད་ཀྲིས་
ཕག་བྲིས ་གནང་བར་ ཐུགས་རེ་ ཆེ ་ ཞུ ་
བ་དང་སྦགས་ཨ་རྲི འྲི ་གོས་ཚོགས་ནས་
བདོ་མྲི ་དང་། རྒ་ནག་ནང་གངས་ཉུང་
མྲི ་རྲི གས་དང་ཆོས་དད་གངས་ཉུང་མྲི ་
རྲི གས་རྣམས་ལ་དག་གནོན་གྲི ་དཀའ་
ངལ་འཕད་བཞྲིན་པ་དག་ལ་རྒབ་སྐོར་
ག ཡོ ་བ ་ མེད ་པར ་གནང ་དང ་གནང ་
བཞྲི ན ་ པར ་ ཐུགས ་རེ ་ ཆེ ་ ཞུ ་རྒྱུ ་ཡྲི ན ། 
དུང་ལས་ལྕམ་སྐུ ་ཨ་ཛྲི ་རཱ ་ཛེ ་ཡ་མཆོག་
གྲིས ་གོ ་སྐབས་གནང་བར་དགའ་བསུ ་
ཞུས ་པ ་དང ་འབེལ ་འབྱུ ང ་འགྱུ ར ་སྐུ ་
ཉྲིད་དང་ལྷན་ད་ུགནད་དནོ་ད་ེཚོའྲི་ཐོག་
གོས ་བསྡུར ་གནང ་རྒྱུ ་ཡྲི ན ་པ ་བཅས། 
ཞེས་འཁོད་ཡོད།།
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བལེ་ཇྲི་ཡམ་སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་བཀྲ་ཤྲིས་ཕུན་ཚོགས་ལགས་ཀྲིས་ཐའ་ེཝན་གྲི་སྐ་ུཚབ་མྲིང་ཡན་ཚའྲི་ལགས་དང་མཇལ་
འཕད་གནང་བ། 

༄༅། །བལེ་ཇྲི་ཡམ་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅདོ་
བཀྲ་ཤྲིས་ཕུན་ཚོགས་ལགས་ཀྲིས་ཕྲི ་ལོ་ 
༢༠༢༢ ཟླ་བ་ ༡ ཚེས་ ༧ ཉྲིན་ཐའ་ེ
ཝན་གྲི་སྐུ་ཚབ་མྲིང་ཡན་ཚའྲི་(Ming-Yen 
Tsai) ལགས་དང་འཚམས་འདྲིའྲི་མཇལ་
འཕད་གནང་ཡོད། མཇལ་ཕད་ད་ེནྲི་སྐུ་
ཞབས་ཚའྲི་ལགས་ཀྲིས་ལས་ཁུར་བཞེས་
རེས་སྐུ་ཚབ་རྣམ་གཉྲིས་ཀྲི་མཇལ་འཕད་
ཐགོ་མ་ད་ེཡྲིན། ཚའྲི་ལགས་སྔནོ་གྲི་སྐུ་
ཚབ་ཧ་རྲི ་ཚང་ (Harry Tseng) ལགས་
ཡྲིན་ཞྲིང་། ད་ཆ་ཁངོ་ཐའ་ེཝན་གྲི་ཕྲི་སྲིད་
བླནོ་ཆེན་གཞནོ་པ་ཡྲིན་པ་དང་། ཁངོ་དང་
བལེ་ཇམ་སྐུ ་ཚབ་དནོ་གཅོད་བར་འབལེ་
ལམ་བཟང་པ་ོཡོད་པ་མ་ཟད། ཁངོ་ཉྲིད་
བལེ་ཇྲི ་ཡམ་སྐུ ་ཚབ་དནོ་གཅོད་ཀྲིས་ཡོ་
རོབ་ཀྲི ་གསོ་ཚོགས་སུ་གོ་སྒྲིག་ཞུས་པའྲི་
པར་རྲིས་འགམེས་སནོ་དང་། སྤྲི་ནརོ་
༧གོང་ས་༧སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་
གྲི་སྐུའྲི་འཁུངས་སརྐ་ཐ་ེབའྲི་མཛད་སྒ་ོམང་
པརོ་མཉམ་ཞུགས་གནང་ཡོད། 
མཇལ་འཕད་སྐབས་སྐུ ་ཚབ་ད ོན་གཅོད་
བཀྲ་ཤྲིས་ཕུན་ཚོགས་ལགས་ཀྲིས་རྒ་ནག་
གཞུང་གྲི ་དག་གནོན་ཆེ ་བའྲི ་སྲིད་བྱུས་
ལ་བརནེ་ནས་བདོ་དང་། ཤར་ཏུར་ཀྲིས་
ཐན། ལྷ་ོསོག ཧངོ་ཀངོ་། ཐའ་ེཝན་ནང་

ད་ུགནས་སངས་ཇ་ེསྡུག་ཏུ་འག་ོགྲི་ཡོད་སྐརོ་
དང་། གཞན་ཡང་རྒ་ནག་གྲིས་བདོ་བཙན་
བཟུང་བས་ནས་ལོ་ང་ོདུག་ཅྱུ་ལྷག་འག་ོགྲི ་

ཡོད་ནའང་བདོ་མྲི འྲི་སྙྲིང་སབོས་དང་ལ་
རྒ་གཏརོ་ཐུབ་མེད་ཅེས་གསུངས་པ་དང་
སྦགས། ཁངོ་གྲིས་ཐའ་ེཝན་ལ་རྒྱུན་ད་ུརྒ་
ནག་གྲི ་འཇྲིགས་སྐུལ་གཏངོ་གྲི ་ཡོད་པར་
ཐའ་ེཝན་མྲི ་མང་ལ་གདངུ་སེམས་མཉམ་
སྐ་ེཞུས་ཡོད་པ་རེད། 
སྐུ་ཚབ་ཚའྲི་ལགས་ཀྲིས་བལེ་ཇམ་སྐུ་ཚབ་
དནོ་གཅོད་དང་མཇལ་འཕད་ཆེད་ཕབེས་
པར་ཐུགས་ར་ེཞུས་པ་དང་འབལེ། ས་

གནས་སུ་རྒ་ནག་གྲི ་སྲིད་བྱུས་ལ་བརནེ་
ནས་འག་ོབ་མྲིའྲི་ཐབོ་ཐང་རགོ་རོལ་ཐ་ེབའྲི་
དཀའ་ངལ་དང་གོ་སྐབས་སོགས་གང་ཡོད་

ཐད་ང་ོསྤདོ་གནང་། ད་ེབཞྲིན་ཁངོ་གྲིས་
ཡོ་རོབ་མཐུན་ཚོགས་ངོས་ནས་ཡོ་རོབ་
མཐུན་ཚོགས་དང་རྒ་ནག་གྲི ་འབལེ་ལམ་
དང་ཁ་གཏད་ད་ུའག་ོབའྲི་ལས་དནོ་ཇྲི་སྤལེ་
སྐརོ་གསུངས། དའེྲི་ནང་ཡོ་རོབ་མཐུན་
ཚོགས་ཀྲི ་སྐུ ་ཚབ་ཐའེ་ཝན་དུ་ཕ ེབས་པ་
དང་། ཡོ་རོབ་མཐུན་ཚོགས་དང་རྒ་ནག་
བར་གྲི་ཡོངས་ཁབ་མ་འཛུགས་གསོ་མཐུན་ 
(EU-China Comprehensive Agree-

ment on Investments) གནས་སབྐས་
ཕྲིར་བསྡུ་གནང་བ། ལྲི ་ཐུ་ནྲི་ཡཱ་གཞུང་ནས་
ཐའ་ེཝན་སྐུ་ཚབ་ལས་ཁུངས་འཛུགས་རསེ་
ལྲི ་ཐུ་ནྲི་ཡཱར་རོགས་སྐརོ་སུང་སྐབོ་བདེ་པ་
འཚྱུད་ཡོད། 
ཕོགས་མཚྱུངས་སྐུ ་ཚབ་དནོ་གཅོད་བཀྲ་
ཤྲིས་ཕུན་ཚོགས་ལགས་ཀྲིས་ཨ་རྲི ་གཞུང་
ནས་ཉ་ེལམ་བོད་ཐོག་རྒབ་སྐོར་ཤུགས་
ཆེ་རུ་བཏང་ཡོད་པའྲི་སྐརོ་སྙན་སེང་ཞུས་
ཤྲིང་། དའེྲི་ནང་གཙོ་བ་ོབདོ་དནོ་སྲིད་བྱུས་
དང་རྒབ་སྐརོ་གྲི་ཁྲིམས་འཆར་དང་། བདོ་
ནང་ཕར་འག་ོཚྱུར་འངོ་གྲི ་གོ་སྐབས་འད་
མཉམ་གྲི་ཁྲིམས། རྒལ་སྤྲིའྲི་མེག་ནྲི་སྲི ་
ཀྲི་ཁྲིམས་ལ་སོགས་ཡྲིན། ད་ེབཞྲིན་ཡུ་
རོབ་མཐུན་ཚོགས་ཀྲིས་ཀང་མེག་ནྲི་སྲི ་
ཀྲི་ཁྲིམས་གཏན་འབབེས་དང་། ཡོ་རོབ་
མཐུན་ཚོགས་དང་རྒ་ནག་བར་གྲི་ཡོངས་
ཁབ་མ་འཛུགས་གསོ་མཐུན་གནས་སྐབས་
ཕྲིར་བསྡུ་གནང་བ་སོགས་ཀྲིས་རྒ་ནག་གྲི ་
ཁ་གཏད་ད་ུའག་ོབའྲི་ལས་གཞྲི ་བརྩམས་
ཡོད། སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅདོ་བཀྲ་ཤྲིས་ཕུན་
ཚོགས་ལགས་ཀྲིས་ཡོ་རོབ་མཐུན་ཚོགས་
ངོས་ནས་རྒ་ནག་གྲི ་ཁད་ཆོས་ལྡན་པའྲི་
ལམ་ལུགས་ཀྲི་དབང་བསྒྱུར་འགོག་ཆེད་ཡོ་
རོབ་མཐུན་ཚོགས་ཀྲི་ལངས་ཕོགས་སྔར་

བས་བརན་ད་ུགཏངོ་བའྲི་རེ་བ་གནང་ཡོད།
ཚོགས་འདའུྲི་ནང་སྐུ་ཚབ་རྣམ་གཉྲིས་ནས་
དཀའ་ངལ་འཕད་པའྲི་སྐབས་མཉམ་རུབ་
ཐོག་ཕག་ལས་གནང་རྒྱུ ར་མོས་མཐུན་
གནང་ཡོད། སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅདོ་བཀྲ་ཤྲིས་
ཕུན་ཚོགས་ལགས་ཀྲིས་ཕྲི་ལོ་ ༢༠༢༡ ཟླ་
བ་ ༡༢ ནང་པ་ེརྲི ་སྲིར་ཐའ་ེཝན་གཞུང་
ཚབ་ཧྤ་རན་ཀ་ོཡྲི ་སྲི ་ཆྲི ་ཆྱུང་ཝུ་ (Fran-
coise Chih-Chung Wu) ལགས་ཀང་
མཇལ་འཕད་གནང་ཡོད་པ་རེད། 
ད་ཐེངས་ཀྲི་མཇལ་འཕད་སྐབས་སྐུ་ཚབ་
དནོ་གཅོད་དང་ལྷན་ད་ུསྐུ ་ཚབ་དནོ་ཁང་
གྲི ་ཡོ་རོབ་མཐུན་ཚོགས་ཞུ་གཏུག་འགན་
འཛྲི ན་རྲིག་འཛྲི ན་ཆོས་སྒོན་ལགས་དང་། 
སྐུ་ཚབ་ཚའྲི་ལྷན་ད་ུཐའ་ེཝན་ལས་ཁུངས་
ཀྲི་ལས་བདེ་གཉྲིས་བཅར་ཡོད་པ་བཅས།།

ཨོསྟ ྲིལྲི ་ཡཱ་བདོ་རྲིགས་ཚོགས་པའྲི་འགན་འཛྲིན་ལནྷ་ཚོགས་ཐངེས་དུག་པ་བསྐངོ་ཚོགས་གནང་བ། 
༄༅། །ཕྲི་ལོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་བ་ ༡ ཚེས་ ༨ 
ནས་ ༩ བར་ཨོསྟ ྲི་ལྲི ་ཡཱ་བདོ་རྲིགས་ཚོགས་
པའྲི་འགན་འཛྲི ན་ལྷན་ཚོགས་ཐེངས་དུག་
པ་ནའུ་ར་ (Nowra) རུ་ཚོགས་ཡོད་པ་
དང་། འགན་འཛྲིན་ལནྷ་ཚོགས་སུ་ཀནེ་བྷ་ེ
ར་ (Canberra) དང་། སྲིཊ་ནྲི། (Syd-
ney) ཁུ་ཡྲིན་ལེནཊ། (Queensland) 
ཝྲིག་ཀྲ་ོརྲི ་ཡ། (Victoria) ནྲིའུ་ཀཱ་སལ། 
(Newcastle)  ནའུ་ར་ (Nowra) བཅས་
ཀྲི་བདོ་རྲིགས་ཚོགས་པའྲི་ཚོགས་གཙོ་དང་
ཚོགས་མྲི ་ལནྷ་བཅར་ཞུས་ཡོད་པ་རེད། 
ད་ེཡང་སྤྲི་ནརོ་༧གོང་ས་༧སྐབས་མགོན་
རྒལ་བའྲི ་དབང ་པོ་མཆོག ་གྲི ་སྐུ ་ པར ་
མཐོང་གོལ་རྲི ན་པ ོ་ཆེར་ལྷ་རས་དཀར་
གཙང་མཇལ་དར་སྒོན་འབུལ་ཞུས་པ་
དང་ལྷན་ཚོགས་འདུ་དབུ་འཛུགས་ཞུས་
ཤྲིང་། ད་ེནས་བདོ་དང་ཨོསྟ ྲི་ལྲི ་ཡ་གཉྲིས་
ཀྲི་རྒལ་གླུ ་བཏང་གུབ་རསེ་རྒ་ནག་གཞུང་
གྲི ་བཙན་གནནོ་འོག་འདས་གོངས་གྱུར་
པའམ་སྡུག་སྦོང་མྱངས་དང་མྱོང་བཞྲིན་
པའྲི་བདོ་མྲི ་རྣམས་ཀྲི་ཆེད་སྐར་མ་གཅྲིག་
རྲིང་ངག་བཅད་ཀྲིས་མྱ་ངན་གུས་འདདུ་
ཞུས་ཡོད། ཚོགས་འདའུྲི་ཐགོ་མར་ཨོསྟ ྲི་
ལྲི ་ཡ་བ ོད་རྲི གས་སྤྲི ་མཐུན་ཚོགས་པའྲི་
ཚོགས་གཙོ་སྐལ་བཟང་ཡོན་ཏན་ལགས་

ཀྲིས་ཚོགས་པའྲི་ལོ་གཉྲིས་རེའྲི་མཚམས་

ཀྲི ་ལས་བསྡམོས་སྙན་སྒོན་ཞུས་རེས་ས་
གནས་ཚོགས་པ་སོ ་སོའྲི ་ལས་བསྡམོས་
སྒགོས་སྦང་གནང་གུབ་མཚམས། ཨོསྟ ྲི་
ལྲི ་ཡ་སྐུ ་ཚབ་དནོ་གཅོད་ཁང་གྲི ་དུང་ཆེ་
ལྷ་དབང་རྒལ་པ་ོལགས་ཀྲིས་ཉ་ེལམ་བདོ་
མྲི འྲི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྲིས་བཏནོ་པའྲི་དཔྱ་
དངུལ་དང་འབལེ་བའྲི་ལམ་སནོ་གསར་
པ་ང་ོསྤདོ་གནང་། སབྐས་དརེ་སྐུ་མགནོ་
གཙོ་བ་ོསྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་ཀརྨ་སེང་ེལགས་
ཀྲིས་ཚོགས་བཅར་བ་རྣམས་ལ་ཆབ་སྲིད་
མྲི ་སྣར་བདོ་དནོ་ཞུ་གཏུག་གནང་རྒྱུ ་དང་། 
བདོ་མྲི ་ནང་ཁུལ་འཆམ་མཐུན་རགོ་རྩ་ཆྲིག་
སྒྲིལ་དགསོ་རྒྱུ ། ད་ེབཞྲིན་བདོ་ཀྲི་ཆོས་
དང་རྲི ག་གཞུང་མྲི ་ཉམས་རྒྱུ ན་འཛྲི ན་
གནང་རྒྱུ ། གཞནོ་སྐསེ་རྣམས་ནས་བདོ་

ཀྲི ་འཐབ་རྩོད་ནང་མཉམ་ཞུགས་གནང་

རྒྱུ ་གལ་གནད་ཆེ་ཚྱུལ་སྐརོ་གསུང་བཤད་
གནང་། ཚོགས་འདའུྲི་དམྲིགས་བསལ་སྐུ་
མགནོ་བདོ་མྲི ་མང་སྤྲི་འཐུས་ར་ོརྲིང་བསན་
འཛྲི ན་ཕུན་ཚོགས་ལགས་ཀྲི་གསུང་བཤད་
ནང་། ཚོགས་མྲི ་རྣམས་ནས་ས་གནས་སོ་
སོར་བདོ་མྲི ་འདུ་འཛོམས་གནང་སྐབས་
མང་ཚོགས་ནས་ཁོང་ཉྲིད་བརྒྱུ ད་ཞུ་འདདོ་
ཡོད་པའྲི་བསམ་ཚྱུལ་དང་། དཀའ་ངལ་ཇྲི་
ཡོད་བསྡུ་རུབ་གནང་སྐངོ་ཡོང་བའྲི་རེ་སྐུལ་
གནང་ཡོད། 
ཐེངས་འདྲིའྲི་ཚོགས་འདའུྲི་ནང་གསོ་གཞྲི ་
སྣ་ཚོགས་ཐགོ་གསོ་བསྡུར་གནང་ཡོད་ཅྲིང་། 
དའེྲི་ནང་ནས་གཙོ་ཆེ་ཁག་ནྲི་བདོ་ཀྲི་བདནེ་
ད ོན ་ ཆེད ་རང་སོག ་བླ ོས ་བཏང་གནང་
མཁན་རྒས་གཅསེ་པ་ ༡༥༧ གཙོས་པའྲི་

བདོ་ནང་གྲི་བདོ་མྲི ་རྣམས་ལ་གདངུ་སེམས་
མཉམ་སྐ་ེཞུ་རྒྱུ ་དང་། ཨོསྟ ྲི་ལྲི ་ཡའྲི་ནང་ད་ུ
བདོ་དནོ་ཞུ་གཏུག་ཤུགས་ཆེར་གཏང་རྒྱུ ། 
ཉ་ེལམ་བདོ་མྲིའྲི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྲིས་དབུ་
འཛུགས་གནང་པའྲི་དང་བངླས་བདོ་དནོ་ཞུ་
གཏུག་ལས་གཞྲིར་ཕར་གུ་མཉམ་འདགེས་
གནང་རྒྱུ ་སོགས་ཡྲིན། ཕགོས་མཚྱུངས་
ཚོགས་བཅར་བ་རྣམས་ནས་དང་བླངས་
དཔྱ་དངུལ་ལག་དབེ་དང་ལག་དབེ་སྔནོ་པ་ོ
བརྒྱུད་དཔྱ་དངུལ་དང་ཞལ་འདབེས་གནང་
གལ་ཆེ་བའྲི་སྐརོ་ཡང་གསོ་བསྡུར་གནང་
ཡོད་པ་རེད། བག་ོགླངེ་དང་བཅས་ཚོགས་
བཅར་བ་རྣམས་ཀྲིས་ད་ེསའྔྲི་གསོ་ཆོད་ཁག་
ལ་སྐར་ཞྲིབ་གནང་རསེ། གསོ་ཆོད་གསར་
པ་བཅྱུ ་བཞྲི ་གཏན་འབེབས་གནང་བའྲི ་
ཁོངས་ཨོསྟ ྲི་ལྲི ་ཡ་གཞུང་དང་གསོ་ཚོགས་
ཀྲིས་རྒ་ནག་གཞུང་ལ་པཎ་ཆེན་རྲིན་པ་ོཆེ་
མཆོག་གྲིས་དབུས་བདོ་ནང་གྲི ་ཆབ་སྲིད་
བཙོན་པ་རྣམས་གླ ོད་བཀྲལོ་གཏོང་སླད་
སྐུལ་མ་གཏང་རྒྱུ ་དང་། བདོ་ནང་ཆོས་དད་
རང་དབང་དང་འག་ོབ་མྲིའྲི་ཐབོ་ཐང་རགོ་
རོལ་རྩྲིས་མེད་གཏངོ་བཞྲིན་པར་ཐུགས་
ཁུར་ཆེ་བཞེས་དགོས་པའྲི་ཞུ་སྐུལ་གནང་རྒྱུ ་
སོགས་འཚྱུད་ཡོད། 
མཐར་ཨོསྟ ྲི་ལྲི ་ཡ་བདོ་རྲིགས་སྤྲི ་མཐུན་

ཚོགས་པའྲི་རྒྱུ ན་ལས་གསར་འདམེས་གུབ་
པ་དང་སྦགས་ཚོགས་འདུ་ ལེགས་པར་
མཇུག་སྒྲིལ་ཞྲིང་། རྒྱུན་ལས་གསར་པའྲི་
ཚོགས་གཙོར་སྐལ་བཟང་ཚེ་རྲིང་ལགས་
དང་། དུང་ཆེར་མགུར་འབུམ་རྒལ་ལགས་
བསྐ་ོབཞག་བྱུང་ཡོད། 
སབྐས་དརེ་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་ཀརྨ་སེང་གེ་
ལགས་དང་བདོ་མྲི ་མང་སྤྲི་འཐུས་ར་ོརྲིང་
བསན་འཛྲིན་ར་ོར་ེལགས་རྣམ་གཉྲིས་ཀྲིས་
ནའུ་ར་ཁུལ་ད་ུཡོད་པའྲི་བདོ་མྲི ་རྣམས་དང་
ཐུག་འཕད་ཀྲིས་བདོ་རྲིགས་ཚོགས་པས་
གོ་སྒྲིག་ཞུས་པའྲི་དསུ་ཆེན་འད་ུའཛོམས་
ཁག་ལ་བཅར་རྒྱུ ་དང་། བདོ་མྲི ་ནང་ཁུལ་
འཆམ་འཐུན་དགསོ་རྒྱུ ། བདོ་ལ་ཤ་ཞནེ་
ཡོད་པའྲི་གཞོན་སྐསེ་གསོ་སྐངོ་གནང་གལ་
ཆེ་བའྲི་སྐརོ་གསུངས་ཡོད་པ་བཅས།། 
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སྤྲི་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གཞུང་ཆེན་བཀའ་པདོ་ལ་ྔདང་གསང་སགྔས་ར་ོར་ེཐགེ་པའྲི་ཐགོ་བག་ོ
གླངེ་ལ་དབུ་བཞུགས་མཛད་པ།

༄༅། །ཕྲི་ལོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༦ 
ཉྲིན་སྤྲི་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་རྒལ་སྤྲིའྲི་དགེ་ལནྡ་ལནྷ་ཚོགས་ཀྲིས་
གོ་སྒྲིག་ཞུས་པའྲི་ཉྲིན་གངས་གཉྲིས་རྲིང་གྲི་
གཞུང་ཆེན་བཀའ་པདོ་ལ་ྔདང་གསང་སགྔས་
ར་ོར་ེཐེག་པ་བཅས་ཀྲི་ཐོག་དཔ་ེཁྲིད་དགེ་
རྒན་རྣམ་པའྲི་ད་ཐགོ་བག་ོགླངེ་དབུ་འབདེ་
ཀྲི་མཛད་སྒརོ་དབུ་བཞུགས་དང་བཀའ་སླབོ་
བཀའ་དྲིན་སྩལ་ཡོད།
ད་ེཡང་གངོ་ཚེས་ཉྲིན་གྲི་ས་ྔད་ོཆྱུ་ཚོད་ ༩ 
ཙམ་ལ་མགོན་པ་ོགང་ཉྲིད་མཆོག་བཞུགས་
སྒར་༸རྒལ་བའྲི་ཕ་ོབང་གཟྲིམ་ཆྱུང་ནས་
མཇལ་འཕད་ཁང་དུ་ཆྲི བས་སྒྱུ ར་གྲིས་
བཞུགས་ཁྲིར་འཁོད་མཚམས་བགོ་གླངེ་
ལ་མཉམ་ཞུགས་མཁན་དཔ་ེཁྲིད་དགེ་རྒན་
རྣམ་པས་ད་ལམ་བརྒྱུད་སྐབས་འག་ོསེམས་
བསྐདེ་དང་། པཎ་གུབ་བཅྱུ་བདནུ་གྲི་གསོལ་
འདབེས་གསུང་འདནོ་གནང་རསེ་སྤྲི་ནརོ་
༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་
གྲིས་བཀའ་སླབོ་སྩལ་དནོ། ད་ེརྲིང་གྲི་བག་ོ
གླངེ་འདྲི་ནྲི་ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོབྱུང་། འཇམ་

མགནོ་བ་ླམའྲི་བསན་པ་ལ། མང་ད་ུཐསོ་
པ་རྒ་ཆེན་བཙལ་བས་མཁས། །ཞསེ་པ་

ནྲི་ཐསོ་པ་རྒ་ཆེན་པ་ོབདེ་པ་ཞྲིག་རེད། ང་
ཚོར་ད་ེས་ྔམཁན་ཆེན་ཞྲི་བ་འཚོས་དབུ་ཚད་
ཟུང་འཇུག་ལམ་སནོ་གནང་བ་རེད། བདོ་
གངས་ཅན་གྲི་རྲིས་སུ་མ་ཆད་པའྲི་མཁས་
དབང་ཚོས་མཁན་ཆེན་བ་ོདྷྲི་སཏའྭྲི་ལམ་སནོ་
ལརྟ་གཞུང་པ་ོཏྲི་ལ་ྔཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོརེད། 
དའེྲི་ནང་མཛོད་འདལུ་ནྲི་གངས་འདནེ་ལ་ྟབུ་
མ་གཏགོས་གནད་འགག་ཆེན་པ་ོདམྲིགས་

བསལ་མེད་ཀང་ཕར་ཕྲིན་དང་དབུ་མ་གཉྲིས་
ནྲི་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོརེད། དབུ་མ་འཇུག་

པ་གཙོ་བརོ་གྱུར་བའྲི་རྲིགས་ཚོགས་དུག་ལ་
ལ་ྟརྒྱུ ་ཡོད། ད་ེབཞྲིན་ཚད་མའྲི་གཞུང་རྣམས་
ལ་བལྟས་ཏ་ེདབུ་ཚད་ཟུང་འཇུག་གྲིས་ལྟ་
བའྲི་ཕག་སལོ་ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོཞྲིག་འདགུང་
ཚོ་བཙན་བལོ་ལ་སླབེས་ནས་གཙོ་བ་ོགདན་
ས་གསུམ་དང་བཀྲ་ཤྲིས་ལྷུན་པ་ོབཅས་ནས་
གཞུང་ཆེན་སླབོ་གཉརེ་གྲི་ཕག་སལོ་ཉམས་
པ་མེད་པར་རྒྱུན་བཟུང་བཞྲིན་ཡོད།  དའེྲི་

ཐགོ་ལ་རྣམ་གཡེང་གྲི་འག་ོསངས་ཅྱུང་ཙམ་
ཡོང་གྲི ་ཡོད་ཀང་ད་ེསྔ་བདོ་ལ་འབལེ་བ་
ཁནོ་ནས་མེད་པ་དཔརེ་ན། ཚན་རྲིག་དང་
སེམས་ཁམས་རྲིག་པའྲི་སྐརོ་སླབོ་གཉརེ་རྒ་
ཆེ་ར་ུབཏང་བ་ལ་ྟབུ་ཆགས་ཡོད། གང་ལརྟ་
གདན་ས་གསུམ་གཙོ་བརོ་གྱུར་པའྲི་གཞུང་
ཆེན་སླབོ་གཉརེ་ཡོད་པའྲི་གདན་ས་ཁག་ཧ་
ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོརེད། ད་ེདང་ཆབས་ཅྲིག་
ཐསོ་དནོ་སུྒབ་ལ་གཞལོ། ཞསེ་གསུངས་པ་
ལརྟ་ཐསོ་པའྲི་དནོ་རྒྱུད་ཐགོ་ལ་བསྐལ་ནས་
གཤྲིས་རྒྱུད་ལ་འགྱུར་བ་འག་ོབ་ཞྲིག་དགསོ་
ཀྲི་རེད་ལ། ད་ེབྱུང་བ་ཡྲིན་ན་ཐསོ་བསམ་
སྒམོ་པ་ཡ་མ་བལ་བ་ཞྲིག་ཡོང་གྲི ་ཡོད་པ་
རེད། ད་ེརྲིང་འདྲིར་དག་ེབཤེས་རྣམ་པ་ཚོས་
བག་ོགླངེ་གནང་རྒྱུ ་རེད། བླ་ོགསལ་གླྲིང་གྲི་
མཁན་པ་ོཕབེས་འདགུ་གམ། ཁངོ་ལ་ངསོ་
རང་དམ་བཅའ་འཚོགས་རྒྱུར་ཧ་ཅང་དགའ་
བ་ོཡོད། འནོ་ཀང་ངསོ་རང་དམ་བཅར་སྡདོ་
དགསོ་པ་རེད་ཟརེ་ན་ཅྱུང་རྙགོ་ད་རེད་ཅསེ་
བཤད་རྒྱུ ་བྱུང་། ད་ེརྲིང་འདྲིར་ཁདོ་རང་ཚོ་
བག་ོགླངེ་དམ་བཅའ་གནང་མཁན་ཚོར་ངསོ་

ཀྲིས་ལདྟ་མོ་ལ་ྟརྒྱུའྲི་ག་ོསབྐས་ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོ
འདགུ ཐུགས་ར་ེཆེ། གཞུང་ཆེན་བཀའ་པདོ་
ལ་ྔགཙོ་བརོ་གྱུར་པའྲི་རྲིགས་ཚོགས་སོགས་
ལ་སླབོ་སྦངོ་བདེ་རྒྱུ ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོརེད། 
ངསོ་ལ་ཆ་བཞག་ན་ད་ེསྔ་དཔ་ེཆར་བལྟས་
པའྲི་སབྐས་སུ་ཁལ་ལ་ྟབུ་ལས་གཞན་ཡོད་པ་
མ་རེད། བར་སབྐས་དབུ་མ་འཇུག་པ་གཙོ་
བརོ་གྱུར་པའྲི་གཞུང་ད་ེདག་ངོས་ཀྲི་རྒྱུ ན་
མཁའོྲི་དཔ་ེཆའྲི་གས་སུ་བཞག་ཡོད། དབུ་མ་
རྲིགས་ཚོགས་དུག་ནྲི་བསམ་བླ་ོགཏངོ་བར་ཧ་
ཅང་ཕན་ཐགོས་ཆེན་པ་ོཡོད། གཞུང་ཆེན་
དག་ལ་དབུ་ཚད་ཟུང་གྲི་ཐགོ་ནས་བསམ་བླ་ོ
གཏངོ་དསུ་སེམས་ལ་འགྱུར་བ་གཏངོ་བ་རེད་
མ་གཏགོས་རགས་གསལ་གཏངོ་བའྲི་སདྐ་ཆ་
གཅྲིག་པུ་མ་རེད། དརེ་བརནེ་གཞུང་ཆེན་
ལ་བལ་ྟརྒྱུ ་ཧ་ཅང་ཆེན་པ་ོརེད། ད་ཁདོ་རང་
ཚོས་བག་ོགླངེ་གནངོས། ཞསེ་བཀའ་སླབོ་
སྩལ། །

བང་ཨ་རྲི་སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་ཀྲིས་ཨ་རྲིའྲི་རོགས་ཚོགས་ཀྲི་གནད་ཡོད་མྲི་སྣ་ཁག་གཅྲིག་དང་མཇལ་འཕད་གནང་བ།
༄༅། །ཕྲི་ལོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༡༠ 
ཉྲིན་བང་ཨ་རྲི ་སྐུ ་ཚབ་ད ོན་གཅོད་རྣམ་
རྒལ་མཆོག་གུབ་ལགས་དང་དནོ་ཁང་གྲི ་
དུང་ཆེ ་བཀྲ་ཤྲི ས་ད ོན་གུབ་ལགས་རྣམ་
གཉྲིས་ཀྲིས་ད་ལམ་བརྒྱུ ད་ཨ་རྲིའྲི་རོགས་
ཚོགས་ (USAID) ཀྲི་ཨེ་ཤྲི ་ཡ་ལས་དནོ་
ཚན་པའྲི་འཛྲིན་སྐངོ་ཕག་རོགས་གཞོན་པ་
ཨན་ཇ་ལྲི ་ཀཱོར་(Anjali Kaur) ལགས་
དང་། ཨ་རྲིའྲི་རོགས་ཚོགས་ཀྲི་ལྷ་ོདབུས་
ཨེ་ཤྲི ་ཡ་ལས་དནོ་ཚན་པའྲི་འགན་འཛྲི ན་
ཐའེ་ོཌོ་ར་ཌེལ་ (Theodora B Dell) 
ལགས། ཨ་རྲིའྲི་རོགས་ཚོགས་ཀྲི་རྒ་གར་
དང་འབུག་ལས་དནོ་ཚན་པའྲི་ལས་གཞྲི ་
ཐབས་བྱུས་ཁད་མཁས་པ་ཇལོ་ཊེ་ཡྲི ་ལོར་ 
(Joel Taylor) ལགས། ཨ་རྲིའྲི་རོགས་

ཚོགས་ཀྲི ་རྒ ་གར་ལས་དོན ་ཚན་པའྲི ་
འགན་འཛྲིན་ཇན་ན་ེཧྥར་ལོ་རེ་ (Jenni-
fer Lowry) ལགས། མེ་གྷན་ (Megan 
McLaughlin) ལགས་བཅས་དང་ལྷན་ད་ུ
མཇལ་འཕད་གནང་
ཡོད།
སྐབས ་ད ེར ་ཨ ་རྲི འྲི ་
རོགས་ ཚོགས་ཀྲི ་ལྷ ོ་
དབུས་ཨེ་ཤྲི ་ཡ་ལས་
དོན་ཚན་པའྲི ་འགན་
འཛྲི ན་ཐེའ་ོཌོ་ར་ཌེལ་
ལགས་ཀྲིས ་ཨ་རྲི འྲི ་ རོགས་ཚོགས་ཀྲི ་
ངོས་ནས་རྒ་བལ་གཉྲིས་ཀྲི་ནང་ཡོད་པའྲི་
བཙན་བལོ་བདོ་མྲི ་རྣམས་ཀྲི་འཚོ་བ་ཡར་
རྒས་གོང་འཕལེ་དང་རང་མགོ་རང་ཐོན་

ཡོང་སླད་དཔལ་འབརོ་གྲིས་མཐུན་འགྱུར་
རོགས་རམ་གནང་བཞྲིན་པ་སོགས་ཀྲི ་
སྐརོ་ང་ོསྤདོ་མདརོ་བསྡུས་གནང་ཡོད།
བང་ཨ་རྲི ་སྐུ ་ཚབ་དནོ་གཅོད་རྣམ་རྒལ་

མཆོག་གུབ་ལགས་ཀྲིས་ཨ་རྲི འྲི ་རོགས་
ཚོགས་ནས་བ ོད་མྲི འྲི ་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྲི ་
ལས་གཞྲི་འད་མྲིན་དང་། ད་ེབཞྲིན་བཙན་
བོལ་བདོ་མྲི ་རྣམས་ལ་དཔལ་འབོར་གྲིས་

མཐུན་འགྱུར ་ རོགས་རམ་གནང་དང་
གནང་བཞྲིན་པར་ཐུགས་རེ་ཆེ ་ཞུས་པ་
དང་འབལེ་འབྱུང་འགྱུར་ཨ་རྲིའྲི་རོགས་
ཚོགས་དང་ལྷན་ད་ུམཉམ་རུབ་ཀྲིས་ཕག་

ལས་གནང་འདདོ་ཀྲི ་
འདུན་པ་ཤུགས་ཆེན་
པ ོ་ ཡོད་པ་སོགས་ཀྲི ་
སྐརོ་གསུངས་ཡོད།
ཨ་རྲི ་ རོགས་ཚོགས་
ཀྲི ་ ཨེ ་ ཤྲི ་ ཡ ་ ལ ས ་
དོན་ཚན་པའྲི ་འཛྲི ན་

སྐོང ་ཕག་རོགས་གཞོན ་པ ་ཨན་ཇ་ལྲི ་
ཀཱོར་ལགས་ཀྲིས་ཨ་རྲི འྲི ་རོགས་ཚོགས་
ཀྲི ་ངོས་ནས་བཙན་བོལ་བ ོད་མྲི ་རྣམས་
ལ་མུ་མཐུད་རོགས་རམ་གནང་རྒྱུ འྲི་ཆོད་

སེམས་བརན་པ་ོཡོད་པའྲི་སྐརོ་དང་། བདོ་
མྲི འྲི་སྒྲིག་འཛུགས་དང་ལྷན་ད་ུམུ་མཐུད་
མཉམ་རུབ་གནང་རྒྱུ འྲི་འདནུ་པ་ཡོད་པ་
མ་ཟད། གང་མགགོས་བདོ་མྲིའྲི་སྒྲིག་
འཛུགས་ཀྲི་དབུ་ཁྲིད་རྣམ་པ་དང་ལྷན་ད་ུ
དངོས་སུ་མཇལ་འཕད་གནང་འདདོ་ཀྲི ་
འདུན་པ་ཤུགས་ཆེ ་ཡོད་སྐརོ ་གསུངས་
ཡོད་པ་བཅས།།

བྲག་འགོ་རུ་བོད་མྙི་བཅུ་གྲངས་ཤྙིག་འཛིན་བཟུང་བྱས་པ།
༄༅། །ཉ་ེཆར་བག་འག་ོར་ུརྒ་ནག་
གཞུང་གྲིས་ཐུབ་དབང་སྐུ ་བརྙན་དང་རེ་
བཙྱུན་བམས་པ་མགནོ་པའོྲི་སྐ་ུབརྙན། མ་ཎྲི་
དངུ་འཁརོ་བཞྲི་བཅྱུ་ཞ་ེལ།ྔ སླབོ་གྲྭ་བཅས་
གཏརོ་བཤྲིག་བཏང་ཡོད་པ་མ་ཟད། བདོ་
མྲི ་བཅྱུ་གངས་ཤྲིག་འཛྲིན་བཟུང་བཀག་ཉར་
བས་ཡོད།
ད་ེཡང་འཛྲི ན་བཟུང་བཀག་ཉར་འགོ་ཚྱུད་
པའྲི་ཁོངས་སུ་བག་འགོ་དགོན་པའྲི་མཁན་
པ་ོདཔའ་དགའ་ལགས་དང་། ཕག་མཛོད་
ཉྲི་མ་ལགས། གྲྭ་བསན་འཛྲིན་ཉྲི་མ་ལགས། 

གྲྭ་བཀྲ་ཤྲིས་ར་ོར་ེལགས། ད་ེབཞྲིན་སྐ་ུ
བརྙན་གྲི་ར་ོབརོས་པ་ལྷ་མོ་གཡང་སྐབས་
ལགས་དང་ན ོར་པ་ཚེ་རྲི ང་བསམ་གུབ་
ལགས་བཅས་འཛྲིན་བཟུང་བཀག་ཉར་བས་
ཡོད། བདོ་མྲི ་གཞན་རྣམས་ཀྲི་མྲིང་དང་
གནས་སངས་ཇྲི ་ཆགས་ད་ལྟའྲི་ཆར་ཤེས་
རགོས་མ་ཐུབ། ཕགོས་མཚྱུངས་བསན་
འཛྲི ན་ཉྲི་མ་ལགས་ལ་རྣམ་འགྱུར་ཡག་པ་ོ
མེད་ཚྱུལ་བརདོ་ད་ེརངུ་རགེ་མནར་གཅོད་
ད་ུམ་བཏང་ཡོད།
ད་ལྟའྲི་ཆར་བག་འགོ་དགོན་པའྲི་རྲྭ ་བའྲི་

ནང་ཡོད་པའྲི་ར་ེབཙྱུན་བམས་པ་མགནོ་པའོྲི་
སྐ་ུབརྙན་ཕྲི་ཀྲྲི་ ༣༠ ཅན་ཞྲིག་ཡོད་པ་ད་ེ
གཏརོ་བཤྲིག་བཏང་ཡོད། རངོ་སྲིད་གཞུང་
གྲིས་ར་ེབཙྱུན་བམས་པ་མགནོ་པའོྲི་སྐ་ུབརྙན་
ཐེངས་གཉྲིས་ཙམ་གཏརོ་རྩྲིས་བས་ཀང་
གཏརོ་བཤྲིག་བཏང་མ་ཐུབ་པར་བརནེ་ཉ་ེ
ཆར་འཕུལ་གངླ་ (JCB Machine) བཏང་
ས་ེར་ེབཙྱུན་བམས་པ་མགནོ་པའོྲི་སྐ་ུབརྙན་ཕྲི་
ཀྲྲི་ ༣༠ ཅན་ད་ེཡང་གཏརོ་བཤྲིག་བཏང་
ཡོད། 
བདོ་མྲི འྲི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྲི་མགྲིན་ཚབ་པ་

བསན་འཛྲི ན་ལེགས་བཤད་ལགས་ཀྲིས་
གསུང་དནོ། ཉ་ེཆར་རྒ་ནག་གཞུང་གྲིས་
ཁམས་བག་འག་ོར་ུཐུབ་དབང་སྐ་ུབརྙན་དང་
རེ་བཙྱུན་བམས་པ་མགོན་པའོྲི་སྐུ ་བརྙན། 
མ་ཎྲི་དངུ་འཁརོ་བཞྲི་བཅྱུ་ཞ་ེལ།ྔ སླབོ་གྲྭ་
བཅས་གཏརོ་བཤྲིག་བཏང་བ་དང་། ད་ེ
བཞྲིན་བདོ་མྲི ་ཁག་གཅྲིག་འཛྲི ན་བཟུང་
བཀག་ཉར་བས་པ་ད་ེནྲི་རྒ་ནག་གཞུང་གྲིས་
བདོ་མྲིའྲི་ཆོས་དང་རྲིག་གཞུང་། སལོ་རྒྱུན། 
ང་ོབ་ོབཅས་ལ་སངྡ་ཟུག་བས་པ་སནོ་གྲི་ཡོད་
པ་མ་ཟད། འག་ོབ་མྲིའྲི་ཐབོ་ཐང་དང་ཆོས་

དད་རང་དབང་ལའང་རྩྲིས་མེད་རགོ་རོལ་
བཏང་ཡོད། རྒ་ནག་གཞུང་གྲིས་བདོ་ནང་
གདགུ་རྩྱུབ་ཅན་གྲི་སྲིད་བྱུས་ལག་བསར་
བདེ་བཞྲིན་པ་དརེ་བདོ་མྲིའྲི་སྒྲིག་འཛུགས་
ནས་མཐའ་གཅྲིག་ཏུ་ང་ོརྒལོ་གནང་གྲི་ཡོད། 
ཅསེ་གསུངས།།


