
ཚོགས་འཐུས་མིའི ་བ ོད ་ད ོན ་རྒྱབ་སྐོར་
ཚོགས་པས་བདོ་དནོ་ཤུགས་ཆེ་གླངེ་སླངོ་
གནང་བཞིན་པར་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡིན། 
རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་གདུག་རྱུ བ་ཆེ ་བའི ་

དབང་བསྒྱུ ར་འོག ་བ ོད ་ནང་གི ་བ ོད ་ མི ་
རྣམས་མུ་མཐུད་བཙན་གནནོ་སྡུག་སྦོང་
མངོ་བཞིན་ཡོད་པ་དང་། དསེ་རྐེན་པས་
རིམ་བཞིན་རིག་གཞུང་ར་གཏོར་འགོ་

ངས་གོ ་སྐབས་འདི་བརྒྱྱུ ད་ཨོསྟ ་ེལི ་ཡཱ ་
གཞུང་དམངས་གཉིས་ནས་བདོ་ཀི་ཆབ་
སིད་བཙོན་པ་དང་ཁོ་ཅག་གི ་ནང་མི ་
གཙོ་བ ོར་གྱུར་པའི ་བ ོད་མི ་རྣམས་ལ་

ཨོསྟ་ེལི་ཡར་འགོ་བ་མིའི ་བདེ་ར་དང་
གཞིས་ཆགས་བསྐར་འཛུགས་ཀི་རོགས་
སྐརོ་གནང་བར་བཀའ་དནི་རསེ་དན་ཞུ་
རྒྱྱུ ་དང་། གཞན་ཡང་ཨོསྟ་ེལི་ཡཱ་གསོ་

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་བ་ ༠༥ ཚེས་ 
༡༩ ཉནི་ཤི་ལོང་ས་གནས་འག་ོའཛིན་པདྨ་
དནོ་གུབ་ལགས་དང་། ཕགོས་བཞུགས་སིྤ་
འཐུས་ཚེ་རིང་སྒལོ་མ་ལགས། མཁན་པ་ོ
ངག་དབང་དཔལ་ལནྡ་ལགས་གཙོས་པའི་
སྐུ་ཚབ་ཚོགས་ཆྱུང་ཞིག་ནས་མེ་གྷཱ ་ལཡ་
མངའ་སྡའེི་སིད་སྐངོ་སྐུ་ཞབས་སཏྱ་པལ་
མ་ལིག་མཆོག་གི་དུང་ད་ུཆེད་བཅར་ཞུས་
གནང་ཡོད། 
སབྐས་དརེ་སྐུ་ཚབ་ཚོགས་ཆྱུང་གིས་བདོ་
མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་དང་། བདོ་དགནོ། ས་
འག་ོལས་ཁུངས་ཀི་ཚབ་ཞུས་ཏ་ེམངའ་སྡའེ་ི
སིད་སྐངོ་མཆོག་གིས་བདོ་ཀི་རིག་གཞུང་
བས་ིགནས་ཁང་གསར་རྒྱག་ཆེད་ཧནི་སྒརོ་
འབུམ་ལ་ྔགསོལ་སྩལ་གནང་བར་ཐུགས་ར་ེ
ཆེ་ཞུས་གནང་ཡོད། བདོ་ཀི་རིག་གཞུང་
བས་ིགནས་ཁང་གི་དམིགས་ཡུལ་གཙོ་བ་ོན་ི
སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་གི་དགངོས་པ་ལརྟ་དཔལ་ནཱ་ལནའཱ་ི
ཆོས་བརྒྱྱུད་དར་འཕལེ་གཏང་རྒྱྱུ ་ཡིན་པ་
རེད། སྐ་ུཚབ་ཚོགས་ཆྱུང་ནས་མངའ་སྡའེ་ི
སིད་སྐངོ་མཆོག་ལ་དཀར་གཙང་མཇལ་
དར་དང་བཅས་ཐུགས་ར་ེལེགས་འབུལ་
ཞུས་པ་དང་འབལེ་བཀའ་དནི་རསེ་དན་གི་
དན་རནེ་ཞིག་ཕུལ་ཞིང་། མངའ་སྡའེ་ིསདི་
སྐངོ་མཆོག་གིས་ཀང་ཡང་དག་པའ་ིའཆར་
སྣང་ལ་བསྔགས་བརདོ་དང་ལས་གཞི་ད་ེ
ཉདི་ལམ་ལྷངོས་ཡོང་བའ་ིསྨནོ་འདནུ་གནང་
ཡོད་པ་བཅས།། 

༄༅། །རྒྱལ་སིྤའ་ིའགམེས་སནོ་ཉནི་
མོར་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་
ལྡན་སིད་སྐོང་སྤནེ ་པ་ཚེ ་རིང་མཆོག་
དང་། ཕི་དལི་བཀའ་བླནོ་ནརོ་འཛིན་
སྒལོ་མ་མཆོག  ཨ་རིའ་ིགཞུང་གི་བདོ་
དནོ་དམིགས་བསལ་འབལེ་མཐུད་པ་
ལམྕ་སྐ་ུཨ་ཛི་རཱ་ཛེ་ཡ་ (Uzra Zeya ) 
མཆོག་གིས་གཙོས་པའི་ཨ་རི་གཞུང་
གི་སྐུ ་ཚབ་ཁག་གཅིག་ཕི་དིལ་བདོ་ཀི་
འགེམས་སནོ་ཁང་ད་ུགཟིགས་སྐརོ་ད་ུ
ཕབེས་ཡོད་པ་དང་། སབྐས་དརེ་བདོ་
མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་ལྡན་སིད་
སྐངོ་སྤནེ་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་གིས་ཕི་དལི་
བདོ་ཀི་འགམེས་སནོ་ཁང་གི་བདོ་སྐད་
དང་། ཧནི་ད་ིསདྐ། ཨིན་སདྐ། རྒྱ་སདྐ་
བཅས་སདྐ་རིགས་མ་འད་བ་བཞིའི་ཐགོ་
ཡོད་པའ་ིསྣང་བརྙན་ཡུལ་སྐརོ་ (Vir-
tual tour) དབུ་འབདེ་གནང་ཡོད་པ་
དང་།  བདོ་ཀི་འགམེས་སནོ་ཁང་གི་
འགན་འཛིན་བསན་འཛིན་སབོས་ལྡན་
ལགས་ཀིས་སྐུ་མགནོ་རྣམས་ལ་བདོ་ཀི་
འགམེས་སནོ་ཁང་གི་སྐརོ་འགལེ་བརདོ་
གནང་ཡོད་པ་བཅས། །

བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་བདནུ་རེའི་ལས་རིམ་གསར་ཤོག

གནས་ཚུལ་སྙིང་བསྡུས།

དབུ་མའི་ལམ་ན།ི

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

སྒོམ་གཞིའི་ནང་ཁིམས་མཐུན་གི་ཐོབ་ཐང་ཡོད་པའི་

བདོ་རིགས་ཡོངས་ལ་མི་རིགས་ས་གནས་རང་སྐངོ་གི་

གནས་བབ་ཚད་ལནྡ་མིང་དནོ་མཚྱུངས་པ་ཞིག་དགསོ། 
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ཤྙི་ལོང་བོད་མྙིའྙི་སྐུ་ཚབ་ཚོགས་

ཆུང་ཞྙིག་ནས་མེ་གྷཱ་ལཡ་མངའ་

སེའྙི་སྙིད་སྐོང་མཆོག་ལ་ཐུགས་

རེ་ལེགས་འབུལ་ཞུས་པ། 

ཕྙི་དྙིལ་བོད་ཀྙི་འགེམས་སོན་ཁང་

ནས་རྒྱལ་སྤྙིའྙི་འགེམས་སོན་ཉྙིན་

མོ་སྲུང་བརྙི་ཞུས་པ།

སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་ལ་ཨ་རིའ་ིགཞུང་གི་བདོ་དནོ་དམིགས་བསལ་
འབལེ་མཐུད་པ་ལམྕ་སྐ་ུཨ་ཛི་རཱ་ཛེ་ཡ་མཆོག་གིས་མཇལ་ཁ་ཞུས་པ།

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༠༥ ཚེས་ 
༡༩ ཉནི་གི་ས་ྔད་ོཆྱུ་ཚོད་ ༠༨ ཙམ་ལ་
ཨ་རིའི་གཞུང་གི་བདོ་དནོ་དམིགས་བསལ་
འབེལ ་མཐུད ་པ ་ལྕམ ་སྐུ ་ཨ ་ ཛི ་ རཱ ་ ཛེ ་ཡ ་
མཆོག་གིས་སྣ་ེཁིད་འོག་ལྡི་ལིར་རནེ་གཞི་
བས་པའི་ཨ་རིའི་གཞུང་ཚབ་ཁང་གི་གཞུང་
ཚབ་གཞོན་པ་ལྕམ་སྐུ ་པ་ེཊི་རི་སི་ཡ་ལཱ་སི་
ན་ (Ms. Patricia Lacina) ལགས་དང་།  
ཨ་རིའ་ིརོགས་ཚོགས་ (USAID) ཀི་འཛིན་
སྐངོ་ཕག་རོགས་གཞོན་པ་ལྕམ་སྐུ་ཨེན་ཇ་ལི་
ཀརོ་ (Ms. Änjali Kaur) ལགས་བཅས་ལས་
གུབ་པའི་ཨ་རིའི་ཆེས་མཐའོི་སྐུ་ཚབ་ཚོགས་
ཆྱུང་དང་། བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་
ལྡན་སིད་སྐངོ་སྤནེ་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་དང་ཕི་
དིལ་བཀའ་བླནོ་ནརོ་འཛིན་སྒོལ་མ་མཆོག 
བང་ཨ་རིའི་སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་རྣམ་རྒྱལ་ཆོས་
གུབ་ལགས་སོགས་ཀིས་བཞུགས་སརྒ་༸རྒྱལ་
བའི་ཕ་ོབང་ད་ུབདོ་མིའི་བླ་ན་མེད་པའི་དབུ་
ཁིད་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་ལ་མཇལ་ཁ་ཞུས་ཡོད།
སབྐས་དརེ་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་
ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་བཀའ་སླབོ་སྩལ་དནོ། རྣམ་
པ་ཚོ་དང་མཇལ་འཕྲད་བྱུང་བར་ངོས་རང་

ཧ་ཅང་དགའ་པ་ོབྱུང་། ར་བའ་ིཆ་ནས་
ང་ཚོ ་འགོ་བ་མི ་རྣམས་མཆེད་གོགས་
ཕ་ོམོ་ཡིན་པའི་ཆ་ནས་ང་ཚོ་ཚང་མར་
མིག་གཉསི་དང་སྣ་གཅིག་ཡོད་པ་གཅིག་
མཚྱུངས་ཡིན། ངསོ་ཀི་ལས་འགན་གཅིག་

ནི་ཆོས་ལུགས་ནང་ཁུལ་མཐུན་སིྒལ་གོང་
མཐརོ་གཏངོ་རྒྱྱུ ་ད་ེཡིན། ཆོས་ལུགས་
ཚང་མས་བམས་སྙངི་ར་ེདང་བཟདོ་བསན་
སྐརོ་གཅིག་མཚྱུངས་སུ་བསབླ་བ་རྒྱག་གི་
ཡོད། ད་ེདག་ན་ིང་ཚོར་དངསོ་གནས་དང་
གནས་དགསོ་མཁ་ོཅན་ཆགས་ཡོད། ཅསེ་
སོགས་ཀི་བཀའ་སླབོ་སྩལ་རསེ། ཨ་རིའ་ི

གཞུང་གི་བདོ་དནོ་དམིགས་བསལ་འབལེ་
མཐུད་པ་ལམྕ་སྐུ་ཨ་ཛི་རཱ་ཛེ་ཡ་མཆོག་གིས་
གསུང་ད ོན།སིྤ ་ན ོར་༸གོང་ས་༸སྐབས་
མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་ལ་མཇལ་ཁ་ཞུ་རྒྱྱུ འི་
ཧ་ཅང་སལྐ་བ་བཟང་པ་ོབྱུང་། ང་ཨ་ཛི་རཱ་

ཛེ་ཡ་ཡིན། ཨ་རིའ་ིསདི་འཛིན་སྐ་ུཞབས་ཇ་ོ
བཱཡི་ཌནེ་ (Joe Biden) མཆོག་གི་བདོ་དནོ་
དམིགས་བསལ་འབལེ་མཐུད་པ་ཡིན། ངས་
ཨ་རིའ་ིསདི་འཛིན་དང་། ཨ་རིའ་ིམི་མང་
གི་ཚབ་ཞུས་ཏ་ེསིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་
མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་སྐུ་གཟུགས་འཕྲདོ་
བཞེས་བཟང་པ་ོཡོང་བའི་སྙངི་ཐག་པ་ནས་

སྨནོ་འདུན་དང་འཚམས་འདི་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡིན།  
ང་ཚོའི་ངསོ་ནས་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་
མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་འཛམ་གླངི་ཞི་བད་ེ
ཡོང་སླད་བཀའ་སླབོ་ལམ་སནོ་གནང་དང་
གནང་བཞིན་པར་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡིན། 
ཞསེ་གསུངས།
ད་ེརེས་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་
ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་མུ་མཐུད་བཀའ་སླབོ་
སྩལ་དནོ། ཨ་རི་ན་ིམང་གཙོ་དང་སབོས་
ཆེན་རྒྱབ་ཁབ་ཅིག་རེད་ལ། རང་དབང་ཆ་
ཚང་ཡོད་པའ་ིརྒྱལ་ཁབ་ཅིག་རེད། ད་ེབཞིན་
རྒྱ་གར་ནི་མང་གཙོའི་རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་ཡིན་
པ་མ་ཟད། འདརི་རྒྱ་གར་ནང་ཆོས་ལུགས་
ཚང་མ་འཆམ་མཐུན་ངང་གནས་ཡོད།  
ད་ེན་ིཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་ཞིག་རེད། རྒྱ་ནག་
གཞུང་གིས་བདོ་མིའི་བསམ་བླ་ོབསྒྱུར་བཅསོ་
བཏང་ཐུབ་མེད། ད་ལ་ྟརྒྱ་ནག་ངསོ་ནས་
ཀང་རྒྱ་ནག་ནང་གང་མགགོས་བསྒྱུར་བཅསོ་
གཏངོ་རྒྱྱུར་བསམ་བླ་ོགཏངོ་གི་ཡོད། ད་ལ་ྟ
རྒྱ་ནག་ནང་སིྤ་ཚོགས་རིང་ལུགས་དང་མ་
ཁ་ེསིའ་ིརིང་ལུགས་ཡལ་ཚར་བ་རེད། ཅསེ་
སོགས་ཀི་བཀའ་སླབོ་སྩལ་ཡོད། །

བདོ་རྒྱལ་ལོ་ ༢༡༤༩ རབ་གནས་ཆྱུ་སག་ལོ།

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་བ་ ༠༥ ཚེས་ 
༢༣ ཉནི་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་
ལྡན་སིད་སྐོང་སྤནེ ་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་གིས་
གསར་དུ་བདམས་ཐོན་བྱུང་བའི ་ཨོསྟ ་ེལི ་
ཡཱའི ་སིད ་བླ ོན ་ཨན ་ ཊོ ་ནི ་ཨལ་བྷ ་ན ་ས ་
མཆོག་ལ་དགའ་བསུའི་འཚམས་འཕྲིན་ནང་
ཡོད།
ད་ེཡང་འཚམས་འཕྲིན་ནང་དུ་དཔལ་ལྡན་
སིད་སྐངོ་སྤནེ་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་གིས། ངས་
བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་དང་བདོ་མི་ཡོངས་
ཀི ་ཚབ་ཞུས་ཏེ་སྐུ ་ཉིད ་ཨོསྟ ་ེལི ་ཡཱའི ་སིད་
བླནོ ་ད ུ་མང་མོས་འོས་འདེམས་བྱུང་བར་
འཚམས་འདའིི་བཀྲ་ཤིས་བད་ེལེགས་ཞུ་བ་
དང་སྦྲགས།  ཨོསྟ་ེལི་ཡཱའི་མི་མང་གིས་
འསོ་ཤོག་ལམ་ནས་སྐུ་ཉདི་ཀི་དབུ་ཁིད་ལམ་
སནོ་ལ་ཡིད་ཆེས་བླ་ོའགེལ་དང་རེ་བ་བཅོལ་
ཡོད། 

ཉནེ་ཆེ ་ནའང་དེང་སྐབས་ཨོསྟ ་ེལི ་ཡཱ ་ཐེ་
བའི་མང་གཙོ་དང་ཁིམས་ཀི་དབང་བསྒྱུར་
ལ་དགའ་བའི་རྒྱལ་ཁབ་མང་པསོ་རྒྱ་ནག་
གི་སིད་དབང་སྒརེ་འཛིན་གི་སིད་གཞུང་
ལ་གདངོ་ལེན་བདེ་ཀི་ཡོད། ཅེས་དང་། 
མཐར་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐོང་མཆོག་གིས་
སིད་བླནོ་ཨལ་བྷ་ན་ས་མཆོག་གི་དབུ་ཁིད་
འོག་ཡོང་འགྱུར་གི ་དཀའ་སྡུག ་ཁག་ལ་
གདངོ་ལེན་བདེ་ཐུབ་པ་དང་། ཁོང་གི་
ཕི་འབལེ་སིད་བྱུས་ནང་འག་ོབ་མིའི་ཐོབ་
ཐང་དང་ཆེ་མཐངོ་གཙོ་བ་ོའཛིན་པའི་ཡིད་
ཆེས་ཡོད་ཅེས་གསུངས་ཏ་ེའཚམས་འཕྲིན་
མཇུག་བསྡུས་གནང་འདགུ །

དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་སྤནེ་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་གིས་ཨོསྟ་ེལི་ཡཱའ་ིསདི་བླནོ་གསར་པ་ཨན་ཊོ་ན་ིཨལ་
བ་ྷན་ས་མཆོག་ལ་དགའ་བསུའ་ིའཚམས་འཕྲནི་གནང་བ། 
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ཆེ་བས་རང་དབང་ཅན་གི་འཛམ་གླིང་མི་
མང་ནས་རྒྱ་ནག་ལ་ཁ་གཏད་གཅགོ་དགོས་
ཞསེ་གསུངས་ཡོད། 
གཞན་ཡང་ཚོགས་འདའིུ་ཐགོ་ཡུ་རོབ་གསོ་
ཚོགས་བོད་ད ོན་རྒྱབ་སྐོར་ཚོགས་པས་
མ་འངོས་ལས་དནོ་བེད་ཕོགས་སྐརོ་བག་ོ
གླངེ་དང་། བལེ་ཇམ་སྐུ་ཚབ་དནོ་ཁང་
ནས་དཔར་འགེམས་ཞུས་པའི་དཔ་ེདབེ་ 
(Thank You Europe for adopting 
Tibetan Communes in solidarity 
with Tibet) ཞསེ་པ་དབུ་འབདེ་གནང་
ཡོད་པ་རེད། 
ཚོགས་འདུའི ་ནང་དུང་ཆེ ་འཕྲིན ་ལས་
དབང་འདསུ་ལགས་དང་། རིས་པ་བསན་

འཛིན་ལེགས་བཤད་ལགས་ཀང་མཉམ་
ཞུགས་གནང་ཡོད་པ་བཅས།། 

༄༅། །ཡུ་རོབ་གསོ་ཚོགས་ཀི་བདོ་དནོ་
རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པས་ཕི་ལོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་བ་ 
༠༥ ཚེས་ ༡༧ ཉནི་ཏགོ་དབིབས་གཉན་

རིམས་ཁྱབ་བརྡལ་སོང་བའི་ལོ་གཉསི་རསེ་
ང་ོཐུག་ཚོགས་འད་ུཐགོ་མ་ད་ེབསྐངོ་ཚོགས་
ཀིས་བདོ་དནོ་དང་འབལེ་བའི་གནད་དནོ་
ཁག་གི་ཐགོ་བག་ོགླངེ་གནང་ཡོད། 
ད་ེཡང་ཐེངས་འདིའི་ཚོགས་འད་ུཡུ་རོབ་
གསོ་ཚོགས་ཀི་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་
པའི ་ ཚོགས ་གཙོ ་ མི ་ ཀུ ་ལ ་ས ་པ ེག ་ས ་  
(Mikulas Peksa) ལགས་ཀིས་
གཙོ་སྐངོ་གནང་ཞིང་། སབྐས་དརེ་
ལི ་ ཐུ ་ནི ་ ཡཱ ་ནས་ཀོས ་ར་མལ་དྷི ་ ཀི ་ནི ་  
(AusraMaldeikiene) ལགས་དང་།  
ཕ ་ རཱ ན ་ སི ་ ན ས ་ ས ་ ལི ་ མ ་ ཡེ ན ་ བྷ ོ ་  
(Salima Yenbou) ལགས། ཡུ་རོབ་གསོ་
ཚོགས་འཐུས་མིའི་ལས་བདེ། བལེ་ཇམ་སྐུ་
ཚབ་དནོ་གཅདོ་གསར་རྙིང་། རྒྱལ་སིྤའི་

བ ོད་ད ོན་ལས་འགུལ་ཁང་གི་ལས་བེད་
བཅས་མཉམ་ཞུགས་གནང་ཡོད་པ་རེད། 
ཐོག་མར་གཙོ་སྐོང་བས་སྐུ་མགནོ་རྣམས་

ལ་ཕབེས་བསུ་དང་སྦྲགས། ད་ཆ་ཏགོ་
དབིབས་གཉན་རིམས་ཀི་བཀག་རྒྱ་ལྷདོ་ད་ུ
ཕིན་པས་ལས་དནོ་མང་བ་བརམ་རྒྱྱུ འི་གོ་
སབྐས་ཐབོ་ངསེ་ཡིན་ཞསེ་དང་། ད་ེས་ྔཏགོ་
དབིབས་གཉན་རིམས་ཁྱབ་བརྡལ་ཆེ་བའི་
སྐབས་སུའང་ཚོགས་པས་ལས་དནོ་སྣ་མང་
བརམས་ཡོད་པ་དང་ལས་དནོ་ཇི་བརམས་
མཉམ་ཞུགས་པ་རྣམས་ལ་སྙན་སེང་ཞུས་
ཡོད། ད་ེརསེ་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅདོ་རྙིང་པ་
བཀྲ་ཤིས་ཕུན་ཚོགས་ལགས་ཀིས་བདོ་དནོ་
དང་འབལེ་བའི་གནས་ཚྱུལ་གསར་པ་ཇི་
ཐནོ་ང་ོསྤདོ་དང་། ད་ལ་ྟཨུ་རུ་སུའི་བཙན་
འཛུལ་འགོ་དཀའ་སྡུག་མངོ་བཞིན་པའི་ཡུ་
ཀེ་རེན་མི་མང་ལ་གདུང་སེམས་མཉམ་
སྐེ་ཞུས་པ་དང་འབལེ་ད་ལྟའི་ཡུ་ཀེ་རེན་

གི་གནས་སངས་དསེ་ལོ་ང་ོདུག་ཅྱུ་སྔནོ་གི་
བདོ་ཀི་གནས་སངས་དན་གསོ་བཏང་ཡོད་
ཅསེ་དང་། ཉག་ཕྲ་བའི་དསུ་སབྐས་དརེ་མི་
མང་དང་། གངོ་སྡའེི་སིྤ་ཁྱབ་ལས་ཁུངས། 
གསོ་ཚོགས་འཐུས་མི། སིད་གཞུང་བཅས་
ཀི ་རྒྱབ་སྐོར ་ཙམ་ལས་ཡུ ་ རོབ ་མཐུན་
ཚོགས་ཀི་དམག་གི་རོགས་སྐརོ་མེད་ནའང་
བདོ་མི་རྣམས་གསོན་གནས་ཐུབ་པ་བྱུང་
ཞསེ་དང་། མཐར་ཁངོ་གིས་ཡུ་རོབ་གསོ་
ཚོགས་ཀི་འཐུས་མི་རྣམ་པས་བདོ་དནོ་ལ་
རྒྱབ་སྐརོ་གཡོ་བ་མེད་པ་གནང་བར་ཐུགས་
ར་ེལེགས་འབུལ་དང་། ཁངོ་ཉདི་ལོ་ང་ོ ༤༢ 
ཙམ་རིང་སི་ཞུ་ཞབས་འདགེས་ཞུས་རེས་
བགསེ་ཡོལ་ལ་ཕབེས་ཀི་ཡོད་པས། ཡོང་
འགྱུར་གི་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་རྣམ་པར་རྒྱབ་
སྐརོ་གཅིག་མཚྱུངས་གནང་སྐངོ་ཡོང་བའི་
འབདོ་སྐུལ་ཞུས། 
གསར་ད་ུབསྐ་ོགཞག་གནང་བའི་བལེ་ཇམ་
སྐུ ་ཚབ་དནོ་གཅོད་རིག་འཛིན་ཆོས་སྒོན་
ལགས་ཀིས་རང་ཉིད་ངོ་སྤོད་དང་འབལེ་
བ ོད་མིར་བཙན་གནོན་སྔར་ལྷག་གཏོང་
བཞིན་པའི ་ད ུས ་སྐབས་ཤིག་ཏུ ་ཁོང ་མོ ་
སྐུ ་ཚབ་དནོ་གཅོད་ད་ུབསྐ་ོབཞག་བྱུང་བ་
དང་། ད་ཆ་བདོ་ནང་གི་གནས་སངས་ཛ་
དག་ཏུ་འགོ་བཞིན་ཡོད་ནའང་བདོ་མིའི་
འཚེ་མེད་ཞི་བའི་འཐབ་རདོ་ལ་ད་ོསྣང་ཆྱུང་
ད་ུའག་ོབཞིན་ཡོད་སབས། ཡུ་རོབ་མཐུན་
ཚོགས་ཀི་མདནུ་ད་ུབདོ་དནོ་འཁྱེར་རྒྱྱུ ་ནི་
ཧ་ཅང་གལ་གནད་ཆེ་བས་ཚང་མས་རྒྱབ་
སྐོར་གནང་སྐོང་ཡོང་བའི ་རེ ་སྐུལ་ཞུས། 

རསེ། ཕན་ཚྱུན་བདོ་དནོ་སྐརོ་བཀའ་བསྡརུ་
ལྷུ གས་པ་ོགནང་སོང་།མཐར་དཔལ་ལྡན་
ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གིས་ཨ་རིའི་བདོ་དནོ་
དམིགས་བསལ་འབལེ་མཐུད་པ་ལམྕ་སྐུ་ཨ་
ཛི་རཱ་ཛེ་ཡ་མཆོག་ལ་ཐུབ་དབང་སྐུ་དང་།  
ལྡི ་ ལི ར ་ ར ེན ་ ག ཞི ་བས ་པའི ་ཨ ་ རི འི ་
གཞུང་ཚབ་ཁང་གི ་གཞུང་ཚབ་གཞོན་
པ ་ ལྕ མ ་ སྐུ ་ པ ེ ་ ཊི ་ རི ་ སི ་ ཡ ་ ལཱ ་ སི ་ ན ་  
(Ms. Patricia Lacina) མཆོག་དང་།  
ཨ་རིའ་ིརོགས་ཚོགས་ (USAID) ཀི་འཛིན་
སྐངོ་ཕག་རོགས་གཞོན་པ་ལྕམ་སྐུ་ཨེན་ཇ་
ལི་ཀརོ་ (Ms. ÄAnjali Kaur) མཆོག་
རྣམ་གཉིས་ལ་སྤན་རས་གཟིགས་ཀི་སྐུ ་
ཐང་། གཞན་ཕག་རོགས་ལས་བདེ་ཡོངས་
ལ་ལེགས་སྐེས་ཕག་རགས་བཅས་ཕུལ་
གནང་ཡོད་པ་བཅས། །

ཨ་རིའ་ིབདོ་དནོ་དམིགས་བསལ་འབལེ་མཐུད་པ་ལམྕ་སྐ་ུཨ་ཛི་རཱ་ཛེ་ཡ་མཆོག་གིས་སྣ་ེའཁདི་པའ་ིཨ་རིའ་ིཆེས་མཐའོ་ི
སྐ་ུཚབ་ཚོགས་ཆྱུང་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ལནྷ་ཁང་ད་ུཕབེས་པ།

༄༅། ། ཕི་ལོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༥ ཚེས་ 
༡༨ ཉནི་རྒྱབ་ཆྱུ་ཚོད་ ༢།༤༠ ཐགོ་ཨ་
རིའི་བདོ་དནོ་དམིགས་བསལ་འབལེ་མཐུད་
པ་ལམྕ་སྐ་ུཨ་ཛི་རཱ་ཛེ་ཡ་ (Uzra Zeya) 
མཆོག་གིས་སྣ་ེཁདི་འགོ ལྡ་ིལིར་རནེ་གཞི་
བས་པའི་ཨ་རིའི་གཞུང་ཚབ་ཁང་གི་གཞུང་
ཚབ་གཞནོ་པ་ལམྕ་སྐ་ུཔ་ེཊི་རི་སི་ཡ་ལ་ཱསི་ན་ 
(Ms. Patricia Lacina) མཆོག་དང་། ཨ་
རིའ་ིརོགས་ཚོགས་ (USAID) ཀི་འཛིན་
སྐངོ་ཕག་རོགས་གཞོན་པ་ལྕམ་སྐུ་ཨེན་ཇ་
ལི་ཀརོ་ (Ms. ÄAnjali Kaur) མཆོག་
བཅས་ལས་གུབ་པའི་ཨ་རིའི་ཆེས་མཐའོི་
སྐུ་ཚབ་ཚོགས་ཆྱུང་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་
ལནྷ་ཁང་ད་ུཕབེས་སབྐས་དཔལ་ལནྡ་བདོ་མི་
མང་སིྤ་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་མཁན་པ་ོབསོད་
ནམས་བསན་འཕལེ་མཆོག་དང་། དཔལ་
ལྡན་ཚོགས་གཞོན་སྒོལ་མ་ཚེ་རིང་མཆོག་
གིས་གཙོས་སིྤ་འཐུས་རྒྱྱུ ན་ལས་རྣམ་པ་
དང་། མང་ཚོགས་རིས་ཁའ་ིཚོགས་ཆྱུང་
གི་ཚོགས་མི་སིྤ་འཐུས་རྣམ་པ། ཚོགས་དུང་
ལས་ཁུངས་ཀི་ལས་བེད་རྣམ་པས་ཕབེས་

བསུའ་ིསྣ་ེལེན་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་གནང་ཡོད།
ད་ེཡང་ཐོག་མར་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་
སྦྲལེ་པ་ོམཆོག་གིས་ལྕམ་སྐུ་ཨ་ཛི་རཱ་ཛེ་ཡ་
མཆོག་གིས་སྣ་ེཁདི་པའི་ཨ་རིའི་ཆེས་མཐའོི་
སྐུ་ཚབ་ཚོགས་ཆྱུང་གི་
ཚོགས་མི་རྣམ་པ་གསོ་
ཚོགས་ཀི་ཚོགས་ཁང་
ནང་གཟིགས་སྐརོ ་སྣ ་ེ
ཁིད ་གནང ་བ ་དང ་ ། 
སྐབས་དརེ་དཔལ་ལྡན་
ཚོགས་གཞོན་མཆོག་
གིས ་ སིྤ ་ འ ཐུས ་རྒྱྱུ ན ་
ལས ་ རྣམ ་ པ ་ ད ང ་ ། 
མང་ཚོགས་རིས་ཁའི་
ཚོགས་ཆྱུང་གི་ཚོགས་
མི་སིྤ་འཐུས་རྣམ་པ་རེ་རེ་བཞིན་ངོ་སྤོད་
དང་། བཙན་བལོ་བདོ་མིའ་ིམང་གཙོའ་ི
འཕལེ་རིམ་སྐརོ་ལ་ང་ོསྤདོ་སྙངི་བསྡུས་ཞུས་
གནང་རསེ། སིྤ་འཐུས་རྒྱྱུན་ལས་ཚོགས་ཁང་
ནང་ཨ་རིའི་ཆེས་མཐའོི་སྐ་ུཚབ་ཚོགས་ཆྱུང་
གི་ཚོགས་མི་རྣམ་པ་དང་། སིྤ་འཐུས་རྒྱྱུན་

ལས་རྣམ་པ་ལནྷ་འཛོམས་གནང་ཡོད།སབྐས་
དརེ་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གིས་
ལྕམ་སྐུ་ཨ་ཛི་རཱ་ཛེ་ཡ་མཆོག་གིས་སྣ་ེཁིད་
པའི ་ཨ་རིའི ་ཆེས་མཐོའི ་སྐུ ་ཚབ་ཚོགས་

ཆྱུང་བ ོད་མི ་མང་སིྤ་འཐུས་ལྷན་ཁང་དུ་
ཕབེས་པར་དགའ་བསུའི་འཚམས་འད་ིདང་
སྦྲགས། ཨ་རིའ་ིབདོ་དནོ་དམིགས་བསལ་
འབལེ་མཐུད་པ་བཞུགས་སྒར་དུ་ཕ ེབས་
པ་དསེ་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་ཆབ་སིད་ཀི་བརྡ་
ལན་གསལ་པ་ོཞིག་སྤད་ཡོད་སྐརོ་སོགས་

གསུངས་གནང་བ་དང་། ཕགོས་མཚྱུངས་
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གིས་གཞིས་
བསེ་བདོ་མི་ཡོངས་དང་། བདོ་མི་མང་
སིྤ ་འཐུས་ལྷན ་ ཚོགས་ཀི ་ཚབ་ ཞུས་ཏེ།  

ཨ་རིའི་གཞུང་མང་
གཉིས་ནས་ད་བར་
བོད་ད ོན་ཐོག་ཆབ་
སདི་དང་། དཔལ་
འབོར་གི་རྒྱབ་སྐོར་
ཤུགས་ཆེ་གནང་བར་
ཐུགས ་རེ ་ ཆེ ་ ཞུས ་
པ་མ་ཟད། འབྱུང་
འགྱུར་ཡང་བདོ་ཀི་
བདེན ་པའི ་ འཐབ ་
རོད་ཐོག་མུ་མཐུད་

རྒྱབ་སྐོར་གནང་སྐོང་ཡོང་བའི ་རེ ་སྐུལ་
སོགས་ཞུས་གནང་བ་དང་། དཔལ་ལནྡ་
ཚོགས་གཞོན་མཆོག་གིས་བདོ་མི་མང་སིྤ་
འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་འབྱུང་འགྱུར་ལས་
འཆར་སྐརོ་དང་། བདོ་ནང་གི་ཛ་དག་
གནས་སངས་སྐརོ་སོགས་ངོ་སྤོད་གནང་

ཡུ་རོབ་གསོ་ཚོགས་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པའ་ིཚོགས་འད་ུབསྐངོ་ཚོགས་གནང་བ།
ད་ེབཞིན་ཁོང་མོས་དགོས་ཕན་མེད་པའི་
ཡུ་ཀེ་རན་གི་དམག་ད་ེནི་བདོ་མི་རྣམས་
ལ་མཚོན་ན་རྒྱ་ནག་གིས་བདོ་ས་བཙན་
བཟུང་བས་པའི་དན་གསོ་ཞིག་ཡིན་ཞེས་
དང་། ཨུ་རུ་སུ་ལརྟ་ལོ་ང་ོདུག་ཅྱུའི་སྔནོ་ལ་
རྒྱ་མིས་བདོ་བཅིངས་བཀྲལོ་གཏངོ་ད་ུཡོང་
བ་ཡིན་ཞེས་བདོ་ནང་བཙན་གིས་འཛུལ་
ཞིང་། དའེི་མཇུག་འབས་ད་ལ་ྟའཛམ་
གླིང་མི་མང་གི་མིག་མདུན་དུ་མཐོང་རྒྱྱུ ་
ཡོད། ད་ལའྟི་ཡུ་ཀ་ེརེན་གི་དཀའ་ངལ་ན་ི
ལོ་ང་ོབཅྱུ་ཕྲག་རིང་སིད་དབང་སྒརེ་འཛིན་
པ་རྒྱ་ཡན་ད་ུབཏང་བའི་ལན་པ་རེད་ཅེས་
གསུངས། 
ཕོགས་མཚྱུངས་ཁོང་མོས་རྒྱལ་སིྤའི ་མི་

མང་གིས་ཡུ་ཀེ་རེན་གི་དཀའ་ངལ་ལ་ད་ོ
སྣང་བདེ་བཞིན་ཡོད་པ་ལརྟ། དསེ་འག་ོབ་
མིའི་ཐོབ་ཐང་རྡགོ་རོལ་ཚབས་ཆེ་གཏངོ་
མཁན་རྒྱ་ནག་ལྟ ་ བུའི ་སིད ་དབང་སྒརེ ་
འཛིན་པ་གཞན་ལའང་བཟདོ་ཡང་གཏངོ་
གི་ཡོད། རྒྱ་ནག་ན་ིའཛམ་གླངི་ལ་ཉནེ་ཁ་
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ཨོསྟ་ེལི་ཡཱ་བདོ་དནོ་ལནྷ་ཚོགས་ཀིས་རྒྱ་གཞུང་ནས་བདོ་མིའ་ིཆོས་དད་ང་ོབརོ་བཙན་གནནོ་བདེ་བཞིན་པའ་ིསྐརོ་གི་སནྙ་
ཐ་ོགསར་པ་བཏནོ་པ། 

ཨེ་ན་ེསི་ཀནེ་ཊར་ཧ་ིརི་ཌམ་ལགས་ལ་བཀའ་དནི་རསེ་དན་ཆེད་སིལ་སྤལོ་འགན་བསྡརུ་ཞིག་ག་ོསིྒག་ཞུས་པའ་ིཐགོ་
དཔལ་ལནྡ་ཚོགས་གཞནོ་མཆོག་སྐ་ུམགནོ་གཙོ་བརོ་ཆེད་ཕབེས་གནང་བ།

༄༅། །༸ཀུན་གཟིགས་པཎ་ཆེན་སྐུ་ཕྲངེ་
བཅྱུ ་གཅིག་པ་དགེ་འདུན་ཆོས་ཀི་ཉི་མ་
མཆོག་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་འཛིན་བཟུང་

བཙན་ཁིད་ཀིས་གར་སོང་ཆ་མེད་བཏང་
ནས་ལོ་ང་ོ ༢༧ འཁོར་བ་དང་བསནུ་ཨོསྟ་ེ
ལི་ཡཱ་བདོ་དནོ་ལྷན་ཚོགས་ཀིས་རྒྱ་ནག་
གཞུང་ནས་བ ོད་མིའི ་ཆོས་དད་ངོ་བ ོར་
གོ ་ རིམ་ལྡན་པའི ་ཐོག་ནས་དག་གནོན་
བེད་བཞིན་པའི་སྐརོ་གི་སྙན་ཐོ་གསར་པ་  

༄༅། །ཨ་རིའ་ིརྒྱལ་ཡོངས་སིལ་སྤལོ་
རེད་འགན་པ་སྐུ་ཞབས་ཨེ་ན་ེསི་ཀེན་ཊར་
ཧ་ིརི་ཌམ་ (Enes Kanter freedom) 
ལགས་ཀིས་རྒྱལ་སིྤའི་ནང་བདོ་དནོ་གླངེ་

སླངོ་གནང་བར་བཀའ་དནི་རསེ་དན་ཆེད།  
རྡ་སར་གནས་བཞུགས་ན་གཞནོ་དང་བངླས་
ར་ུཁག་གི་ག་ོསིྒག་འགོ ཕི་ལོ་ ༢༠༢༢ 
ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༢༡ ཉནི་ནས་འག་ོའཛུགས་
ཏ་ེགངས་སིྐད་སིལ་སྤལོ་རེད་ཐང་ད་ུསིལ་
སྤལོ་འགན་བསྡུར་ཞིག་གོ་སིྒག་ཞུས་ཡོད་པ་
དང་། སབྐས་དའེ་ིསིལ་སྤལོ་དབུ་འཛུགས་
མཛད་སྒའོི་ཐགོ་དཔལ་ལནྡ་བདོ་མི་མང་སིྤ་
འཐུས་ཚོགས་གཞནོ་སྒལོ་མ་ཚེ་རིང་མཆོག་
སྐུ་མགནོ་གཙོ་བརོ་གདན་ཞུས་ལྟར་ཆེད་
ཕབེས་གནང་ཡོད་པ་དང་། དམིགས་བསལ་
སྐུ་མགནོ་ད་ུམེངྒ་ལོར་ས་གནས་ཉནེ་རགོ་
དཔནོ་ (SHO, Mcleodganj)  ཆེད་ཕབེས་
གནང་འདགུརདེ་འགན་དབུ་འཛུགས་མཛད་
སྒའོི་ཐགོ་དཔལ་ལནྡ་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་

༼དཀའ་སྡུག་གདངོ་ལེན། བདོ་མིའི་ཆོས་
དད་ང་ོབ་ོསུང་སྐབོ།༽ ཅེས་པ་ཕི་ལོ་ 
༢༠༢༢ ཟླ་བ་ ༠༥ ཚེས་ ༡༧ ཉནི་སིཊ་

ནིའི་ལྷ་ོཝེལ་གསར་པའི་ (New South 
Wales) མངའ་སྡ་ེགསོ་ཚོགས་སུ་དབུ་
འབདེ་གནང་ཡོད། 
ད་ེཡང་དབུ་འབེད་མཛད་སྒརོ་བདོ་མིའི་
སིྒག་འཛུགས་ཀི ་དཔལ་ལྡན ་སིད ་སྐོང་
སྤནེ་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་གིས་ཆེད་མངགས་

ཚོགས་གཞོན་སྒལོ་མ་ཚེ་རིང་མཆོག་གིས་
གསུང་བཤད་གནང་དནོ། ད་རེས་གཞནོ་
སྐསེ་ལྔ་ཡིས་མ་སྐུལ་དང་བླངས་ཐགོ་སིལ་
སྤལོ་རདེ་འགན་འད་ིའད་ཞིག་ག་ོསིྒག་གནང་

བ་དང་། ད་ེཡང་ང་ཚོའ་ིའཐབ་རདོ་དང་
འབལེ་བ་ཡོད་པ་ཞིག་རེད། ད་ེང་ཚོའ་ིའཐབ་
རདོ་དང་འབལེ་བ་ཇི་ལརྟ་ཡོད་རེད་ཟརེ་ན། 
ཨ་རིའ་ིརྒྱལ་ཡོངས་སིལ་སྤལོ་རདེ་འགན་པ་
སྐ་ུཞབས་ཨེ་ན་ེསི་ཀནེ་ཊར་ (Enes Kanter) 
ལགས་ཊར་ཀིའ་ི (Turkey) མི་རྒྱྱུད་ཡིན་པ་
ཞིག་ཨ་རིར་སླབེས་ཚར་བའ་ིརསེ་ལ། ཁངོ་
གིས་སོ་སོའི་མཚན་གི་རསེ་སུ་རང་དབང་  
(Freedom) ཞསེ་པ་བཏགས་ནས་རང་
དབང་གི་ཐགོ་ལ་རདེ་མོ་མཁས་པའི་ནང་གི་
འཐབ་རོད་གནང་མཁན་གི་བང་ཆེན་ལྟ་བུ་
ཞིག་ཆགས་ཡོད། ད་ེའད་གནང་རྒྱྱུ ་ལས་
ས་ླཔ་ོཞིག་མིན་པར་མ་ཟད། དསེ་རྐནེ་པས་
སོ་སོའ་ིམདནུ་ལམ་དང་། ལྟ་ོགསོ་ཀི་ཡོང་
ཁུངས་སོགས་ལ་འགོག་རྐེན་ཆགས་རྒྱྱུ འི་

བརྙན་བརྒྱྱུ ད་གསུང་འཕྲིན་གནང་བའི ་
ནང་ཨོསྟ་ེལི་ཡཱ་བདོ་དནོ་ལྷན་ཚོགས་དང་།  
ལྷ ོ་ ཝེལ ་གསར ་པའི ་མངའ ་སྡ ེའི ་ གོས ་
ཚོགས། ས་གནས་བདོ་རིགས་མང་ཚོགས་
སོགས་ནས་༸པཎ་ཆེན་ཆྱུང་སིད་རིན་པ་ོ
ཆེའི་སྐརོ་གོ་རགོས་རྒྱ་ཆེ་སྤལེ་བར་ཐུགས་
ར་ེཆེ་ཞུས་པ་དང་འབལེ། ༸པཎ་ཆེན་
ཆྱུང་སིད་རིན་པ ོ་ ཆེ ་མཆོག་བཙན་ཁིད་
གར་སོང་ཆ་མེད་བཏང་བའི་གནས་ཚྱུལ་
ནི ་རྒྱ་ནག་གི ་བཙན་དབང་འོག་བ ོད་མི ་
ཆབ་སིད་བཙོན་པ་མང་པསོ་དཀའ་སྡུག་
མནར་གཅོད་གནས་ཚད་འད་མིན་མོང་
བཞིན་པའི་མཚོན་དནོ་ཡིན། ད་ེལྟ་བས་
ན། ང་ཚོས་༸པཎ་ཆེན་དགེ་འདནུ་ཆོས་
ཀི་ཉི་མ་མཆོག་གི་སྐརོ་གོ་རགོས་སྤལེ་རྒྱྱུ ་
དང་། ༸པཎ་ཆེན་རིན་པ་ོཆེའི་སྐུ་གཟུགས་
འཕྲོད ་ བ ཞེ ས ་ ག ནས ་ སངས ་ མ ཚོ ན །  
ད་ལྟ་གང་ད་ུཡོད་མེད་འཛམ་གླིང་མི་མང་
ལ་གསལ་སནོ་བ་རྒྱྱུ ་དང་། ཁོང་ལ་རང་
ཆས་སུ་ཡོད་པའི་ཆོས་ཕགོས་ཀི་གོ་གནས་

ཉནེ་ཁ་ཡོད་པ་རེད། འནོ་ཀང་ཁངོ་གིས་ད་ེ
དག་ཆ་ཚང་བླསོ་བཏང་གིས་བདོ་མི་རིགས་
དང་། ཡུ་གུར། ཧངོ་ཀངོ་སོགས་འཐབ་རདོ་
གནང་བཞིན་པའི་མི་མང་ཚོའི་ཆེད་ད་ུརང་
དབང་དགོས་པའི་གླངེ་སླངོ་དང་རྒྱབ་སྐརོ་
གནང་བར་བརནེ། ཁངོ་ཉདི་སིལ་སྤལོ་རདེ་
མཁན་གགས་ཅན་ཞིག་ཡིན་པའ་ིཐགོ རང་
དབང་གི་ནསུ་པ་ཡོད་པའི་གཞོན་སྐེས་ཀི་
འཐབ་རོད་པ་གགས་ཅན་ཞིག་ཀང་ཆགས་
ཡོད། ད་རེས་ཀི་རདེ་འགན་ག་ོསིྒག་ཞུས་
པ་དསེ། སྐ་ུཞབས་ཨེ་ན་ེསི་ཀནེ་ཊར་ཧ་ིརི་
ཌམ་མཆོག་ཙམ་མིན་པར། ཨ་རིའ་ིགླགོ་
བརྙན་འཁབ་སནོ་པ་གགས་ཅན་སྐུ་ཞབས་
རི་ཆར་ཌི་གྷརེ་ (Richard Gere) མཆོག་
སོགས་མི་རིགས་གཞན་གི་ངོས་ནས་བདོ་
དང་། རང་དབང་འཐབ་རདོ་ཐགོ་རྒྱབ་སྐརོ་
གནང་མཁན་ཡོངས་རོགས་ལ་བཀའ་དནི་
རསེ་དན་ཆགས་ཀི་ཡོད་པར་ཡིད་ཆེས་བདེ་
ཀི་ཡོད།སིྤར་རེད་འགན་སྐབས་ཐོབ་ཤོར་
ཡོང་གི་རེད། ཐབོ་ཤོར་ད་ེགལ་ཆེན་པ་ོམ་
རེད། ད་བར་རྒྱ་ནག་ཝུ་ཧན་ནས་མཆེད་
པའ་ིཏགོ་དབིབས་གཉན་རིམས་ ༡༩ རྐནེ་
པས་ལོ་གཅིག་ལགྷ་ང་ཚོ་ནང་ལ་བསདྡ་དགསོ་
བྱུང་ས།ེ རདེ་མོ་ར་ེའདདོ་ཡོད་ནའང་ར་ེརྒྱྱུ ་
མེད་པ་ཆགས་པ་ད་ེཞི་ཅིང་ཕིང་གིས་འགོ་
ཁདི་པའི་རྒྱ་ནག་མི་མང་སིྤ་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་
ཀིས་འཛམ་གླངི་ལ་འགན་མ་ཁྱརེ་བར་བརནེ་
ནས་བྱུང་བ་ཞིག་ཆགས་ཀི་ཡོད་པ་རེད།  
ད་ཆ་ཚང་མས་རང་དབང་ད་ེཇི་ཙམ་གལ་
ཆེན་པ་ོཡིན་པ་སརྔ་ལགྷ་ཤེས་རགོས་ཐུབ་པ་

བསྐར་གསོ་གནང་རྒྱྱུ ར་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་
གནནོ་ཤུགས་སྤདོ་རྒྱྱུ ར་རྒྱལ་སིྤའི་མི་མང་
ནས་རྒྱབ་སྐརོ་གནང་སྐངོ་ཡོང་བའི་འབདོ་
སྐུལ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡིན་ཞེས་གསུངས་ཡོད་པ་རེད། 
མཛད་སྒའོི ་ཐོག་ལྷ ་ོཝེལ་གསར་པའི ་ས་
གནས་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་སྐུ་ཞབས་ཇེ་
མི་པར་ཀར་ (Jamie Parker) ལགས་
དང་། ཨོསྟ་ེལི་ཡཱ་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་ཀརྨ་
སེངྒ་ེལགས། ས་གནས་བདོ་རིགས་མང་
ཚོགས་བཅས་ཚང་འཛོམས་གནང་ཡོད་
ཅིང་། སབྐས་དརེ་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་ཀརྨ་
སེངྒ་ེལགས་ཀིས་ཨོསྟ་ེལི་ཡཱ་བདོ་དནོ་ལྷན་
ཚོགས་ངོས་ནས་རྒྱ་གཞུང་གིས་བ ོད་ཀི་
ཆོས་དད་ང་ོབརོ་བཙན་གནནོ་བདེ་བཞིན་
པའི་སྐརོ་གི་སྙན་ཐོ་བཏནོ་པར་ཐུགས་རེ་
ཆེ ་ཞུས་པ་དང་འབལེ་ཞིབ་ཕྲའི ་སྙན་ཐོ་
འདི་བདོ་ནང་གི་དངསོ་ཡོད་གནས་སངས་
གསལ་སནོ་བ་རྒྱྱུ ་ཙམ་མ་ཟད། རྒྱ་ནག་
གཞུང་གིས་བ ོད ་ནང་ལག་བསར་བེད ་
བཞིན་པའི་དག་གནནོ་ཆེ་བའི་སིད་བྱུས་

དང་། ཁྱདེ་ཚོ་གཞནོ་སྐསེ་ཚོས་མ་སྐལུ་དང་
བངླས་ཐགོ་ནས་རདེ་རིགས་འད་ིའད་ཞིག་ག་ོ
སིྒག་ཞུས་པ་དསེ་མཚོན་ཐུབ། རདེ་མོ་གང་
འད་ཞིག་ར་ེབ་ཡིན་ནའང་། སོ་སོའ་ིནསུ་
པར་དཔག་པའ་ིའགན་མི་འད་བ་ཡོད་པ་རེད།  
ད་ེབཞིན་ང་ཚོའི་འཐབ་རོད་ཐོག་ལ་ཡིན་
ནའང་། ཚང་མར་སོ་སོའ་ིའགན་ཡོད་པ་
རེད། འགན་ཡོད་པ་ད་ེདག་ཚང་མས་ཁུར་
དགསོ་པ་གལ་ཆེན་པ་ོརེད། ད་རེས་རདེ་
འགན་ད་ེབཞིན་སྐུ་ཞབས་ཨེ་ན་ེསི་ཀནེ་ཊར་
ཧ་ིརི་ཌམ་མཆོག་ལ་བཀའ་དནི་རསེ་དན་
ཆེད་ག་ོསིྒག་ཞུས་པ་ཞིག་ཡིན་དསུ། རདེ་མོ་
ཐབོ་ཤོར་གང་བྱུང་བ་ཡིན་ནའང་། འཐབ་
རོད་བདེ་མཁན་གི་མི་མང་ཚང་མར་རེད་

མོ་འད་ིབརྒྱྱུད་ནས་རང་དབང་འཐབ་རདོ་ལ་
ནསུ་པ་ལནྡ་པ་ཡོང་བའ་ིཀུན་སླངོ་ཁྱརེ་དགསོ་
པ་གལ་ཆེན་པ་ོརེད་ཅེས་གསུངས་གནང་
སོང་།དམིགས་བསལ་སྐ་ུམགནོ་མེངྒ་ལོར་ས་
གནས་ཉནེ་རགོ་དཔནོ་ (SHO Mcleodganj)  

ལ་ཨོསྟ་ེལི་ཡཱ་སིད་གཞུང་གིས་སིད་བྱུས་
གཏན་འབབེས་གནང་སྐོང་ཡོང་བའི་རེ་
སྐུལ་ཞུ ་ཆེད་རྒྱབ་གཉརེ་ན ུས་ལྡན་ཞིག་
ཏུའང་གྱུར་ངསེ་ཡིན་པ་གསུངས། བདོ་ཀི་
ཆབ་སིད་བཙོན་ཟུར་དང་བདོ་ཀི་དགུ་བཅྱུ་
གསུམ་ལས་འགུལ་ཚོགས་པའི ་ ཚོགས་
ཟུར་ཡེ་ཤེས་རགོས་ལྡན་ལགས་ཀིས་རང་
ཉིད་ནས་བཙོན་ཁང་ནང་རྒྱ་གཞུང་ལ་
འགོག་རལོ་གནང་ཚྱུལ་དང་། བདོ་ནང་
རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་འག་ོབ་མིའི་ཐོབ་ཐང་
རྡགོ་རོལ་ཚབས་ཆེ་གཏངོ་ཚྱུལ་སོགས་ཀི་
སྐརོ་འགལེ་བརདོ་གནང་། མཐའ་དནོ་ས་
གནས་བདོ་རིགས་གཞོན་སྐསེ་གཉསི་ནས་
ཆིག་སིྒལ་གི་གཞས་དང་། ས་གནས་བདོ་
མི་རྣམས་ནས་༸པཎ་ཆེན་རིན་པ་ོཆེ་སྐུ ་
ཚེ་བརན་པ་དང་མྱུར་ད་ུགླདོ་བཀྲལོ་ཡོང་
བའི་སྨནོ་ལམ་གསུང་འདནོ་གིས་མཛད་སྒ་ོ
ལེགས་པར་གལོ་ཡོད་པ་བཅས།། 

གིས་རེད་འགན་དབུ་འཛུགས་མཛད་སྒའོི་
ཐགོ་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཞོན་མཆོག་དང་
ལནྷ་མཇལ་འཕྲད་གནང་རྒྱྱུ ་བྱུང་བར་དགའ་
ཚོར་ཆེན་པ་ོབྱུང་སྐརོ་དང་། རདེ་འགན་འད་ི
འདའི་རིགས་ག་ོསིྒག་ཞུས་པ་དསེ་སིྤ་ཚོགས་
ནང་ཁུལ་མཐུན་སིྒལ་ལ་ཕན་ཐོགས་ཡོད་
སྐརོ་དང་། འབྱུང་འགྱུར་ཡང་རདེ་འགན་
འད་ིའད་མང་ཙམ་ག་ོསིྒག་ཞུ་རྒྱྱུ ་གལ་ཆེན་པ་ོ
ཡིན་པ་སོགས་གསུངས་གནང་རསེ། ཐངེས་
འདའི་ིརདེ་འགན་འག་ོའཛུགས་གནང་སོང་།
ཐེངས་འདིའི་བུའི་སིལ་སྤལོ་འགན་བསྡུར་
ནང་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་དང་། གྷ་ོཔལ་
སྤུར། ནརོ་གླངི་། སིམ་ལ་སོགས་ར་ུཁག་
བཅྱུ་དུག་དང་། བུ་མོའ་ིསིལ་སྤལོ་འགན་

བསྡརུ་ནང་མེངྒ་ལོར་དང་། གངས་སིྐད་ར་ུ
ཁག་སོགས་བཞི་ཡོད་འདགུ །



4 25th  May  2022 TIBETAN NEWSབདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་བདནུ་རེའི་ལས་རིམ་གསར་ཤོགབདོ་ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༥ ཕི་ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༢༥

ཨོསྟ་ེལི་ཡའ་ིགསོ་ཚོགས་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པའ་ིཚོགས་གཙོ་རྣམ་གཉསི་བསྐར་ད་ུགསོ་ཚོགས་འཐུས་མིར་
བདམས་ཐནོ་བྱུང་བར་དཔལ་ལནྡ་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གིས་དགའ་བསུའ་ིའཚམས་འད་ིཞུས་པ།

༄༅། ། ཕི་ལོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་བ་ ༥ 
ཚེས་ ༢༣ ཉནི་དཔལ་ལནྡ་བདོ་མི་མང་སིྤ་
འཐུས་ཚོགས་གཙོ་མཁན་པ་ོབསོད་ནམས་
བསན་འཕལེ་མཆོག་གིས་གཞིས་བསེ་བདོ་
མི་ཡོངས་དང་། བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་
ལནྷ་ཚོགས་ཀི་ཚབ་ཞུས་ཏ།ེ ཨོསྟ་ེལི་ཡའ་ི

གསོ་ཚོགས་འཐུས་མིའི་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་
ཚོགས་པའི་ཚོགས་གཙོ་སྐུ་ཞབས་ཝ་རན་
ཨན་ཆི་ (Warren Entsch) མཆོག་དང་། 
ཚོགས་གཙོ་ལྕམ་སྐུ་སུ་སན་ཊེམ་པལ་མན་ 
(Susan Templeman) མཆོག་རྣམ་གཉསི་
བསྐར་ད་ུཨོསྟ་ེལི་ཡའི་གསོ་ཚོགས་འཐུས་

མིར་བདམས་ཐོན་བྱུང་བར་དགའ་བསུའི་
འཚམས་འད་ིཞུས་གནང་ཡོད།
ད་ེཡང་འཚམས་འཕྲིན་ནང་འཁོད་དནོ། 
ཁྱེད་རྣམ་པ་གཉིས་སླར་ཡང་ཨོསྟ་ེལི་ཡའི་
གོས ་ ཚོགས་འཐུས་མིར་བདམས་ཐོན ་
བྱུང་བར་བདོ་མི་ཚང་མ་དགའ་ཚོར་ཆེན་

པ་ོབྱུང་ཡོད་པ་དང་། ཁྱདེ་རྣམ་པས་མུ་
མཐུད་བ ོད ་ད ོན ་ཐོག ་རྒྱབ་སྐོར ་གནང་
རྒྱྱུའ་ིཡིད་ཆེས་བརན་པ་ོཡོད། ད་རེས་
ཁྱེད་རྣམ་པར་འོས་བསྡུའི ་རྒྱལ་ཁ་ཐོབ་
པ་ད ེས་ཨོསྟ ་ེལི ་ཡའི ་ མི ་མང་གིས་ཁྱེད་
རྣམ་པའི་འགོ་ཁིད་གནང་ཕོགས་ལ་ཡིད་

ཆེས་ཆེན་པ་ོགནང་གི་ཡོད་པ་མཚོན་ཐུབ།  
ཁྱདེ་རྣམ་པའི་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མིའི་ལས་
ཡུན་རིང་། ཨོསྟ་ེལི་ཡའ་ིམི་མང་གི་མངནོ་
འདདོ་བསུྒབ་རྒྱྱུའ་ིལས་དནོ་མཐའ་དག་ལམ་
ལྷངོས་ལྡན་པ་ཡོང་བའི་སྨནོ་འདནུ་ཞུ་རྒྱྱུ ་
ཡིན་ཞསེ་འཁདོ་འདགུ་པ་བཅས། །

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༢༣ 
ཉནི་གུང་ཆྱུ་ཚོད་ ༡༢།༡༥ ཐགོ་ཤེས་རིག་
བཀའ་བླནོ་ལངྕ་ར་ཐར་ལམ་སྒལོ་མ་མཆོག་
ཅོན་ཏ་ར་བདོ་ཁིྱམ་ད་ུ༸རྒྱལ་བའི་བཀའ་
དནི་རསེ་དན་མཚོན་ཕིར་ཁང་ཚན་དབར་
གི་རྐང་བ་ོགླུ་གཞས་ཀི་མཛད་སྒའོི་སྐ་ུམགནོ་
ད་ུགདན་ཞུ་ལརྟ་ཆེད་ཕབེས་གནང་ཡོད། 
ཐོག་མར་སླབོ་གྲྭ་གཟིགས་སྐརོ་གུབ་རེས་
མཛད་སྒརོ་མཉམ་ཞུགས་གནང་བ་དང་། 
སབྐས་དརེ་དམིགས་བསལ་སྐ་ུམགནོ་ད་ུསླབོ་
གྲྭའི་སིྦན་བདག་ཇར་མན་རོགས་ཚོགས་ཀི་
གཙོ་འཛིན་ལྕམ་སྐུ་ཧ་ེཌི་མེ་ཡར་དང་ཕག་
རོགས་རྣམ་པ། སྐ་ུམགནོ་ད་ུཅནོ་ཏ་ར་
བདོ་ཁིྱམ་གི་སླབོ་ཟུར་སྐྲན་ནད་སནྨ་པ་དག་
འདལུ་ལགས། སྦརི་སྡ་ེནང་གསུམ་གི་ས་
འཐུས་དང་། ས་གནས་འག་ོའཛིན། ད་ྷས་
བདོ་ཁིྱམ་གི་གཙོ་འཛིན་དང་ཉ་ེའཁོར་བདོ་

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་བ་ ༠༥ 
ཚེས་ ༢༥ ཉནི་གི་ཕི་ད་ོཆྱུ་ཚོད་ ༣ 
ཐོག་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་ཆོས་རིག་
ལས་ཁུངས་དང་ས་རཱ་བདོ་ཀི་མཐོ་རིམ་
སླབོ་གཉརེ་ཁང་ཐུན་མོང་གི་གོ་སིྒག་འགོ་
ས་རཱ་བདོ་ཀི་མཐོ་རིམ་སླབོ་གཉརེ་ཁང་
གི་ཚོགས་ཁང་ད་ུདབར་དསུ་བདོ་ཀི་སྐད་
ཡིག་དང་རིག་གཞུང་གོ་རགོས་ཟབ་སྦོང་
དབུ་འབེད་ཀི ་མཛད་སྒ ་ོ ཚོགས་ཡོད་པ་
དང་། མཛད་སྒའོི་སྐུ་མགནོ་གཙོ་བ་ོབདོ་
མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་ཆོས་རིག་དུང་ཆེ་
ཀླུ ་ཁི ་ཚང་འཆི་མེད་ཚེ་དབངས་ལགས་
དང་། དུང་འཕར་བདདུ་འདལུ་རྡ་ོར་ེ
ལགས། ས་རཱ་བདོ་ཀི་མཐ་ོརིམ་སླབོ་
གཉརེ་ཁང་གི་སླབོ ་སིྤ་པ་སངས་ཚེ་རིང་
ལགས་དང་འབེལ་ཡོད་དགེ ་རན་རྣམ་
པ། ད་ེབཞིན་ལྡ་ེར་ལྡུན་དང་། མ་སུ་
རི། ལྡ་ིལི། སིམ་ལ། ཝཱ་ར་ཎ་སི། མན་
སྤར ་ སོགས་རྒྱ་གར་གི ་ས་གནས་ཁག་
བདུན་ནས་རྒྱ་གར་གི་སླབོ ་གྲྭར་འགིམ་
བཞིན་པའི་འཛིན་རིམ་དུག་པ་ནས་བཅྱུ་
གཉིས་བར་གི་བདོ་པའི་སླབོ་ཕུྲག་གངས་ 
༢༠ བཅས་ཕབེས་ཡོད།ད་ེཡང་མཛད་

གོ་སྐབས་ཐབོ་པ་ད་ེ༸གོང་ས་མཆོག་གི་སྐུ་
དནི་ཁ་ོན་ཡིན་སབས། མགནོ་པ་ོགང་གི་
བཀའ་བཞིན་ཡ་རབས་བཟང་སྤདོ་ལྡན་པ་
ཞིག་དང་། མ་འངོས་འཛམ་གླངི་སིྤ་དང་

ཡང་སྒསོ་བདོ་པའི་སིྤ་
ཚོགས་ནང་ཞབས་ཞུ་
སུྒབ ་རྒྱྱུ ་ ཆོད ་ སེམས་
ཡོད་དགསོ། སླབོ་སྦངོ་
བེད ་སྐབས ་སྐུ ་ ལས ་
བསྐོན་དགོས་པ་ལས་
དསུ་ནམ་ཡང་ཉབོ་སྣང་
དང ་ སེམས ་ ཤུགས ་
ཆག་མི་ཉན་པ། དཔརེ་
ན། འཛམ་གླངི་ནང་

སདྐ་གགས་ཆེ་བའ་ི (KFC) དང་། བིས་
སུྒང་གགས་ཅན་ (Harry་potter) ལ་ྟབུ་
སེམས་ཤུགས་མ་ཆག་པར་སྐུ་ལས་བསྐནོ་

ཞུ་རྒྱྱུ ་ཤིན་ཏུ་གལ་ཆེན་པ་ོརེད། སོ་སོའི་
ཕ་མ་རྣམས་ལ་བདོ་པའི་སྐརོ་བཀའ་འད་ི
ཞུ་དགོས་ལ། མི་རབས་རན་པ་རྣམས་
ལའང་བོད ་ཀི ་ ལོ ་རྒྱྱུ ས་དང་ཁོང་ཚོ ་རྒྱ་

གར ་ལ ་ བཙན ་བོལ ་
དུ་ཕ ེབས ་དགོས ་པའི ་
སྐ ོར ་ བ ཀ འ ་ འ དི ་ ཞུ ་
རྒྱྱུ ་གལ ་ ཆེན ་པ ོ་ རེད ། 
བ ཞུ གས ་ སྒ ར ་ རྡ ་ ས ་
ཁུལ་དུ་ ཡོད་པའི ་བ ོད ་
མིའི ་ སིྒག་འཛུགས་ཀི ་
ལས་ཁུངས་ཁག་དང་
བ ོད ་པའི ་ རིག ་གཞུང ་
བསི་གནས་ཁང་སོགས་

ལ་གཟིགས་སྐ ོར ་ཕ ེབས་སྐབས་འབེལ ་
ཡོད་ལས་བེད་རྣམས་ལ་བཀའ་འད་ིཞུས་
ཏ་ེཐོ་འགོད་གནང་རྒྱྱུ ་གལ་ཆེན་པ་ོརེད། 
ཅེས་དང་། ང་ཚོ་ཚང་མ་བཙན་བལོ་
བ་དང་བདོ་པ་ཡིན་པའི་ཆ་ནས་ང་ཚོར་
ལས་འགན་འཕར་མ་ཡོད། ཡ་རབས་
བཟང ་སྤོད ་ཚྱུ ལ ་ དང ་ལྡན ་ པ ་གནང ་
དགོས། རྣམ་པ་ཚོས་གོ་སྐབས་སངས་
འཛིན ་གནང ་ས ེ་ བ ོད ་པའི ་ ཆོས ་དང ་ ། 

སྐུ ་མགོན་གཙོ་བ ོ་ཤེས་རིག་བཀའ་བླནོ ་
མཆོག་གིས་སླབོ་གྲྭའི་ཟླསོ་དགེ་ནས་སླབོ་མ་
སོ་སོར་ནསུ་པ་གང་ཡོད་ཤེས་སདླ་སླབོ་ཕུྲག་
ཚང་མར་ཞབས་བ་ོའཁབ་རྒྱྱུ ་དང་གཞས་

གཏངོ་རྒྱྱུ འི་གོ་སྐབས་སུྐྲན་རྒྱྱུ ་གལ་ཆེ་བ་
དང་། སླབོ་ཕུྲག་ཚོར་དངེ་དསུ་དང་སལོ་
རྒྱྱུན་ཤེས་ཡོན་གཉསི་ཀ་སླབོ་སྦངོ་བདེ་རྒྱྱུའི་

རོལ་ཆ་སོགས་སྦང་དགོས་པ་སོགས་ཀི་
སྐརོ་གསུངས་ཡོད།ད་ེནས་སྐུ་མགནོ་གཙོ་
བ་ོབདོ་མིའི ་སིྒག་འཛུགས་ཀི་ཆོས་རིག་
དུང་ཆེ་ཀླུ ་ཁི་ཚང་འཆི་མེད་ཚེ་དབངས་

ལགས་ཀིས་གསུང་བཤད་གནང་དོན། 
རྣམ་པ་ཚོས་སླབོ ་གྲྭའི ་ གུང་གསེང་བ ེད་
སྤོད ་བཏང་ས ེ་ས ་རཱ ་བ ོད ་ ཀི ་མཐོ་ རིམ་
སླ ོབ ་གཉ ེར ་ཁང ་དུ ་ ཡོང ་དགོས ་པའི ་
དམིགས་ཡུལ་ཇི་ཡིན་སོ་སོ་རང་ཉིད་ལ་
ད་ིབ་གཏངོ་དགོས། ད་ེབཞིན་རྣམ་པ་ཚོ་
ཉནི་གངས་ ༢༡ རིང་ས་རཱ་བདོ་ཀི་མཐ་ོ
རིམ་སླབོ་གཉརེ་ཁང་དུ་བཞུགས་སྐབས་
དགེ་རན་རྣམས་ལ་བཀའ་འད་ིཡང་ཡང་

ཁིྱམ་སླབོ་གྲྭ་ཁག་གི་འགན་འཛིན་རྣམ་པ། 
ཤེས་རིག་ནས་ཤེས་ཡོན་ཚན་པའི་འགན་
འཛིན། དགནོ་སྡ་ེཁག་གི་སྐ་ུཚབ། སནྨ་
ཁང་དང་། སླབོ་གྲྭ་གཞན་གི་འགན་འཛིན། 
གཞུང་དང་གཞུང་ཁོངས་
མིན་པའི་ཚོགས་སིྐད་ཁག་
གི་སྐ་ུཚབ། སླབོ་ཟུར་བཅས་
ཚོགས་ཞུགས་གནང་འདགུ
ཐེངས་འདིའི ་རྐང་བ ོ་གླུ ་
གཞས་ཀི་འཁབ་སནོ་ནང་
ཁ་ིརལ་དང་། ཁ་ིསངོ་། 
སངོ་བཙན། གཉའ་ཁ་ིཁང་
ཚན་བཅས་ཀི ་སླ ོབ ་ ཕུྲག་
ཕ་ོམོ་གངས་ ༣༧༨ ནས་
མཉམ་གཞས་དང་། འཁབ་གཞས། ཟུང་
གཞས་བཅས་ལེའུ ་བཅྱུ ་ དུག་རིམ་པས་
གཟགིས་འབུལ་ཞུས་ཡོད།

སྒའོི་ཐོག་མར་སྐུ་མགནོ་གཙོ་བ་ོབདོ་མིའི་
སིྒག་འཛུགས་ཀི་ཆོས་རིག་དུང་ཆེ་ཀླུ ་ཁི་
ཚང་འཆི་མེད་ཚེ་དབངས་ལགས་ཀིས་
བ ོད ་ མིའི ་བླ ་ན ་ མེད ་པའི ་ད བུ ་ཁིད ་ སིྤ ་
ན ོར ་༸གོང ་ས ་༸སྐབས་
མགོན་ཆེན་པ ོ་མཆོག་གི ་
སྐུ ་པར་མཐོང ་གོལ་རིན ་
པ ོ་ ཆེར་མཇལ་དར་དང་
སྣང་གསལ་མཆོད་མེ་ཞལ་
ཕེ་ ཞུས་རེས ་ར ེན ་འབེལ་
ག སོ ལ ་ ཇ ་ འ བས ་ སི ལ ་
འདགེས་འབུལ་ཞུས། ད་ེ
རེས ་ས ་ རཱ ་བ ོད ་ ཀི ་མཐོ ་
རིམ་སླ ོབ ་གཉ ེར ་ཁང་གི ་
སླ ོབ ་ སིྤ ་པ ་སངས་ཚེ ་ རིང ་ལགས་ཀིས་
དབར་དུས་བ ོད་ཀི ་སྐད་ཡིག་དང་རིག་
གཞུང་གོ་རགོས་ལས་གཞིའི་སྐརོ་ངོ་སྤོད་
གསུང་བཤད་གནང་སྐབས་ཐེངས་འདིའི་
ལས་རིམ་ནང་སླབོ ་ཕུྲག་རྣམ་པས་སྒམོ ་
དང་། སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་
ཆེན ་པ ོ་མ ཆོག ་ གི ་ ཐུགས ་བསྐེད ་དམ ་
བཅའ་བཞི། ནང་པའི་ལྟ་གུབ། ལོ་རྒྱྱུ ས། 
ནང་ཆོས། སྐད་ཡིག གཞས་ཞབས་བ།ོ 

ཤེས་རིག་བཀའ་བླནོ་མཆོག་ཅནོ་ཏ་ར་བདོ་ཁིྱམ་ད་ུགཞུང་འབལེ་ཕགོས་ཕབེས་གནང་བ།

ས་རཱ་བདོ་ཀི་མཐ་ོརིམ་སླབོ་གཉརེ་ཁང་ད་ུདབར་དསུ་བདོ་ཀི་སདྐ་ཡིག་དང་རིག་གཞུང་ཟབ་སྦངོ་དབུ་འབདེ་ཀི་མཛད་
སྒ་ོཚོགས་པ།

པའི་འབས་བུ་ཡིན་པའི་དཔ་ེམཚོན་དང་
བཅས་འགལེ་བརདོ་གནང་ཡོད།
གཞན་ཡང་སླབོ་མའི་གནས་སྐབས་སུ་རྔན་
པ་སོགས་ཟས་ཛ་རེ་ཛོ་རེ་ཕན་མེད་རིགས་
གཏན་ནས་མ་མཆོད་པར་འཕྲདོ་བསནེ་ལ་
ཐུགས་སྣང་གིས་གཟུགས་པ་ོབདག་པ་ོཡག་
པ་ོརྒྱག་དགསོ་པ། སྔནོ་འག་ོནས་འཛིན་
རིམ་བདནུ་པ་བར་གི་དག་ེལས་རྣམ་པ་རྨང་
གཞི་ཤེས་ཡོན་ཡར་རྒྱས་ཐད་འགན་འཁི་
ཆེ་ཞིང་། དག་ེརན་ན་ིསིྤ་ཚོགས་སྣ་ེཁདི་
ཡིན་པར་སོང་སླབོ་མ་རྣམས་ཤེས་ཡོན་ལ་ད་ོ
དབིངས་ཡོད་པ་བཟ་ོདགསོ་པ་དང་། དག་ེ
ལས་ནས་མུ་མཐུད་སྐུ་ལས་བསྐོན་གནང་
ཡོང་བ་ལམ་སནོ་གསུང་བཤད་གནང་ཡོད་
པ་བཅས། །

རིག་གཞུང་། སྐད་ཡིག་བཅས་ལ་སྦང་
བརོན་གནང་རྒྱྱུ ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོརེད། 
ཅེས་སོགས་ཀི་གསུང་བཤད་གནང་གུབ་
མཚམས་ཆོས་རིག་ དུང ་འཕར་བདུད ་
འདལུ་རྡ་ོར་ེལགས་ཀིས་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུའི་
གསུང་བཤད་གནང་ས་ེམཛད་སྒ་ོལེགས་
པར་གུབ་ཡོད།
སིྤར་དབར་དུས་བ ོད་ཀི ་སྐད་ཡིག་དང་
རིག་གཞུང་གོ་རགོས་ཟབ་སྦོང་ད་ེབཞིན་
ཕི་ལོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༠༥ ཚེས་ ༢༥ 
ནས་ཕི་ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༡༥ བར་འཚོགས་
གཏན་ཁེལ་ཡོད། ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་
ཀི ་འབ ེལ ་ ཡོད ་ལས་བེད ་ད ོན ་ གུབ ་ ཚེ ་
རིང ་ལགས་ཀིས་ཐེངས་འདིའི ་དབར་
དུས་བ ོད་ཀི ་སྐད་ཡིག་དང་རིག་གཞུང་
གོ་རགོས་ཟབ་སྦོང་དབུ་འབེད་མཛད་སྒ་ོ
གཙོ་སྐངོ་གནང་ཡོད་པ་བཅས།།
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༄༅། །ཕི་ལོ་ ༡༩༥༡ ལོར་རྒྱ་ནག་དམར་
ཤོག་གཞུང་གིས་བཙན་དབང་གིས་བདོ་ཀི་
སྐུ་ཚབ་རྣམས་ལ་གསོ་མཐུན་དནོ་ཚན་བཅྱུ་
བདནུ་ཟརེ་བའ་ིཐགོ་མིང་རགས་འགདོ་བཅྱུག་
ས་ེད་ཆ་ལོ་ང་ོ ༧༡ འཁརོ་བའ་ིཉནི་མོ་དང་
བསནུ། ཕི་ལོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་བ་ ༥ ཚེས་ ༢༣ 
ཉནི་ཇི་ནི་ཝའི་ཚོགས་ཆྱུང་གི་གོ་སིྒག་འགོ་
སུད་སིའ་ིགངོ་ཁྱརེ་ཇི་ན་ིཝར་རནེ་གཞི་བས་
པའ་ིམཉམ་འབལེ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་འག་ོབ་མིའ་ི
ཐབོ་ཐང་ལནྷ་ཁང་གི་མདནུ་ཐང་ད་ུས་གནས་
བདོ་མི་ཚོས་ཉནི་མོ་ད་ེབཙན་དབང་གི་ཉནི་མོ་
ཞིག་ཡིན་པ་དན་གསོ་གནང་བ་དང་འབལེ་ཞི་
བའ་ིང་ོརལོ་སདྐ་འབདོ་ཤུགས་ཆེ་གནང་ཡོད།
ད་ེཡང་ཇི་ན་ིཝ་ས་གནས་བདོ་མི་རྣམས་ཀིས་
མཉམ་འབལེ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་འག་ོབ་མིའ་ིཐང་
ལནྷ་ཁང་གི་མདནུ་ཐང་ད་ུལག་ཏུ་འཕྲདེ་དར་
བཟུང་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཁམིས་འགལ་
ཐགོ་བདོ་ས་དབང་བསྒྱུར་བས་པ་དང་། བདོ་
ཀི་འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་ལ་རིས་མེད་རྡགོ་
རོལ་བཏང་དང་གཏངོ་བཞིན་པར་ཞི་བའ་ིང་ོ

བཙན་ཤེད་འགོ་བཞག་པའི་གསོ་མཐུན་དནོ་
ཚན་བཅྱུ་བདནུ་ཟརེ་བ་ད་ེངསོ་ལེན་མེད་པའ་ི
གཞུང་འབལེ་གསལ་བསྒགས་བསྐངས་ཡོད་
པ། ཕི་ལོ་ ༡༩༥༡ ནས་ ༡༩༥༩ བར་སིྤ་

ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་
མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་
གི་དབུ་ཁདི་འགོ་སབྐས་
ད ེ་ ད ུས ་བ ོད ་ག ཞུང ་
གིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་
དང་མཉམ་ད་ུབདོ་རྒྱའ་ི
དཀའ་རྙགོ་ཞི་བའི་སྒ་ོ
ནས་སེལ་ཐབས་གནང་
ཡོད ་ཀང་སེལ་ ཐུབ ་
མེད། ཅསེ་གསུངས།
གཞན་ཡང་ཁངོ་གིས་ད་

བར་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་རྒྱ་སྐདེ་རིང་ལུགས་
ཀི་སདི་བྱུས་སྤལེ་དང་སྤལེ་བཞིན་ཡོད་སབས། 
བདོ་པའི་གཞོན་སྐསེ་རྣམས་ཀིས་བདོ་ཀི་ལོ་
རྒྱྱུས་ལ་ད་ོསྣང་བས་ཏ་ེབདོ་མིའི་བདནེ་པའི་
ལས་འགུལ་ཁག་གི་ནང་མཉམ་ཞུགས་གང་

འཛོམས་ཐགོ་ཕི་ལོ་ ༡༩༥༡ ལོར་རྒྱ་ནག་
དམར་ཤོག་གཞུང་གིས་བཙན་དབང་གིས་བདོ་
ཀི་སྐ་ུཚབ་རྣམས་ལ་གསོ་མཐུན་དནོ་ཚན་བཅྱུ་
བདནུ་ཟརེ་བའ་ིཐགོ་མིང་རགས་འགདོ་བཅྱུག་

ཡོད་པ་དང་། བདོ་མིའ་ིབ་ླན་མེད་པའ་ིདབུ་
ཁིད་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་
པ་ོམཆོག་གིས་ཕི་ལོ་ ༡༩༥༩ ཟླ་ ༤ ཚེས་ 
༡༨ ཉནི་ཏཛེ་པུར་ད་ུརྒྱལ་སིྤའ་ིགསར་འགདོ་
ལནྷ་ཚོགས་ཤིག་བསྐངོ་ཚོགས་ཀིས་རྒྱ་ནག་གི་

རལོ་སདྐ་འབདོ་ཤུགས་ཆེ་གནང་ཡོད།
སུད་སུའི་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་ཟུར་པ་དང་
སུད་བདོ་མཛའ་འབལེ་ཚོགས་པའ་ིསྐ་ུཚབ་སྐ་ུ
ཞབས་རེ་ན་ེ (René Longet) ལགས་ཀིས། 
རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་
འདས་པའ་ིལོ་ང་ོ ༧༡ 
ལྷག་གི་རིང་བདོ་མིའི་
ཆབ་སིད་ལས་འགུལ་
ཐོག ་དམ ་བསྒགས་
དང་། བདོ་ཀི་རིག་
གཞུང་དང་ངོ་བ ོ་ར་
གཏོར་གཏོང་བཞིན་
ཡོད་པས། བདོ་ཀི་ལོ་
རྒྱྱུས་དན་གསོ་ཞུས་ཏ་ེ
བདོ་ནང་གི་བདོ་མིའི་
རང་དབང་དང་། འག་ོབ་མིའ་ིཐབོ་ཐང་། ཆེ་
མཐངོ་བཅས་ཀི་སདླ་ད་ུརྒྱབ་སྐརོ་བདེ་དགསོ་
པ་སོགས་ཀི་སྐརོ་གསུངས་ཡོད། སུད་སི་སྐ་ུ
ཚབ་དནོ་གཅདོ་ཁང་གི་འབལེ་ཡོད་ལས་བདེ་
སྐལ་ལྡན་མཚོ་མོ་ལགས་ཀིས་མི་མང་འད་ུ

ཇི་ན་ིཝ་ས་གནས་བདོ་མི་རྣམས་ཀིས་རྒྱ་ནག་གི་བཙན་ཤེད་འགོ་གསོ་མཐུན་དནོ་ཚན་བཅྱུ་བདནུ་ཟརེ་བ་བཞག་ནས་ལོ་
ང་ོ ༧༡ འཁརོ་བའ་ིདན་གསོ་དང་ཞི་བའ་ིང་ོརལོ་སདྐ་འབདོ་གནང་བ།

མང་གནང་དགསོ་པའ་ིའབདོ་སྐལུ་གནང་ཡོད། 
ཇི་ནི་ཝའི་བདོ་རིགས་ཚོགས་པའི་ཚོགས་
གཙོས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་བཙན་ཤེད་འགོ་གསོ་
མཐུན་དནོ་ཚན་བཅྱུ་བདནུ་ཟརེ་བ་བཞག་ནས་
ལོ་ང་ོ ༧༡ འཁརོ་བར་དན་གསོའ་ིགསུང་
བཤད་སྒགོས་སྦང་གནང་ཡོད། མཉམ་འབལེ་
རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་ཆེས་མཐའོི་འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་
ཐང་ལནྷ་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་གཙོ་ལམྕ་སྐ་ུམི་ཤེལེ་
བཤེྷ་ལེཌི་ (Michelle Bachelet) མཆོག་
ཉནི་གངས་དུག་རིང་རྒྱ་ནག་ནང་གཟིགས་
སྐརོ་ད་ུཕབེས་ཡོད་པ་དང་བསནུ། ཇི་ན་ིཝ་ས་
གནས་བདོ་མི་རྣམས་ཀིས་མཉམ་འབལེ་རྒྱལ་
ཚོགས་ཀི་ཆེས་མཐའོི་འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་
ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་གཙོ་ལྕམ་སྐུ་མི་ཤེལེ་
བཤེྷ་ལེཌི་མཆོག་ལ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་
མི་རྣམས་ལ་དག་གནནོ་དང་བདོ་མིའི་འག་ོ
བ་མིའི་ཐབོ་ཐང་རིས་མེད་རྡགོ་རོལ་གཏངོ་
བཞིན་པ་མཚམས་འཇོག་བདེ་དགོས་པའི་
འབདོ་སྐལུ་ཞུས་གནང་ཡོད།།

༄༅། །རིག་འཛིན་ཆོས་སྒནོ་ལགས་
བལེ་ཇམ་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་ད་ུབསྐ་ོབཞག་

སིྐད་ཁག་གི་སྐུ་ཚབ། སྐུ་ཚབ་དནོ་ཁང་
གི་ལས་བེད་བཅས་མཉམ་ཞུགས་གནང་
ཡོད། རིག་འཛིན་ཆོས་སྒནོ་ལགས་ཀིས་
ད་ེསྔནོ་ལོ་ང་ོ ༡༥ ལྷག་བལེ་ཇམ་སྐུ་
ཚབ་དནོ་ཁང་ད་ུཕག་ལས་གནང་ཡོད་པ་
དང་། ཕི་ལོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་བ་ ༠༥ ཚེས་ 
༡༦ ཉནི་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་རྙིང་པ་བཀྲ་
ཤིས་ཕུན་ཚོགས་ལགས་ཀི་དུང་ནས་སྐུ ་
ཚབ་ད ོན ་གཅོད ་ཀི ་ རིས་འགན་བཞེས་
ཡོད། བཀྲ་ཤིས་ཕུན་ཚོགས་ལགས་ཀིས་
ཕི་ལོ་ ༡༩༧༧ ནས་བཟུང་འདས་པའི་ལོ་
ང་ོ ༤༢ རིང་བདོ་མིའི་སིྤ་ཚོགས་ཁདོ་སི་

ཁུར་དངསོ་སུ་དབུ་འཛུགས་ཞུས་ཡོད། 
ད་ེཡང་ཕི་ལོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་བ་ ༠༥ ཚེས་ 
༡༩ ཉནི་སུད་སི་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་འཆི་
མེད་རིག་འཛིན་ལགས་ཀིས་སྤོད་དཔང་
གནང་ས ེ་བ ེལ་ཇམ་སྐུ ་ཚབ་ད ོན ་གཅོད ་
གསར་རྙིང་བར་རིས་སྤདོ་རིས་ལེན་གནང་
ཞིང་། སབྐས་དརེ་ཕ་རཱན་སིའི་འབལེ་
མཐུད་པ་རྣམ་རྒྱལ་བསམ་གུབ་ལགས་
ཀང་ལྷན་བཅར་ཞུས་ཡོད་པ་རེད། 
གཞན་ཡང་རིས་སྤོད་རིས་ལེན་གི་མཛད་
སྒ ོར ་ས་གནས་བོད ་ རིགས་ཚོགས་པའི ་
ཚོགས་གཙོ་དང་། ས་གནས་ཀི་ཚོགས་

གནང་དནོ་བཞིན་ཟླ་འདིའི་ཚེས་ ༡༦ 
ཉིན་བལེ་ཇམ་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་ཀི་ལས་

རིག་འཛིན་ཆོས་སྒནོ་ལགས་ཀིས་བལེ་ཇམ་སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་ཀི་ལས་ཁུར་དབུ་འཛུགས་ཞུས་པ། 
ཞུ་བསུྒབས་རསེ་བགསེ་ཡོལ་ལ་ཕབེས་ཀི་
ཡོད་པ་དང་། ད་ེསྔནོ་ཁོང་གིས་ལྷ་ོཨཕ་
རི་ཀ་དང་བལེ་ཇམ་སྐུ ་ཚབ་དནོ་གཅོད།  
ལྷ་ོསིྤ། ཕི་དལི་དུང་ཆེ་གཙོས་པའི་ལས་སྣ་ེ
འད་མིན་ཐགོ་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ནང་
སི་ཞུ་བསུྒབས་ཡོད་པ་རེད།། 

༄༅། །བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་ཕི་དལི་
བཀའ་བླནོ་ནརོ་འཛིན་སྒལོ་མ་མཆོག་གིས་
ཨོསྟ་ེལི་ཡཱའ་ིཕི་སདི་བླནོ་ཆེན་གསར་པ་ལམྕ་
པ་ེན་ིཝངོ་ (Penny Wong) ལགས་སུ་
འཚམས་འདའི་ིཕག་བསི་ཤིག་གནང་ཡོད།
ད་ེཡང་འཚམས་འཕྲནི་ནང་ད་ུཕི་དལི་བཀའ་
བླནོ་མཆོག་གིས། སྐ་ུཉདི་གསར་ད་ུབདམས་
ཐནོ་བྱུང་བའ་ིསདི་བླནོ་ཨན་ཊོ་ན་ིཨལ་བ་ྷན་ི
ས་ (Anthony Albanese) མཆོག་གི་ཕི་
སིད་བླནོ་ཆེན་ད་ུབསྐ་ོབཞག་བྱུང་བར་ངས་
བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཕི་དལི་ལས་ཁུངས་
ཀི་ཚབ་ཞུས་ཏ་ེའཚམས་འདའི་ིབཀྲ་ཤིས་བད་ེ
ལེགས་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡིན། 
སྐུ་ཉདི་ཕི་རྒྱལ་ད་ུའཁུངས་པ་ཞིག་ཕི་སིད་
བླནོ་ཆེན་ད་ུབསྐ་ོབཞག་གནང་བ་ཐགོ་མ་ཡིན་

ཆེས་ཡོད་སྐརོ་གསུངས་པ་དང་ཆབས་ཅིག་
ཨོསྟ་ེལི་ཡཱའ་ིགཞུང་དམངས་གཉསི་ནས་བདོ་
དནོ་ལ་རྒྱབ་སྐརོ་དང་། ལགྷ་པར་བདོ་ཀི་
ཆབ་སདི་བཙོན་པ་གཙོས་པའ་ིབདོ་མི་རྣམས་
ལ་ཨོསྟ་ེལི་ཡར་གནས་སྡདོ་ཆོག་མཆན་གནང་
བར་ཐུགས་ར་ེལེགས་འབུལ་ཞུས་ཡོད། 
མཐར་བཀའ་བླ ོན ་ན ོར་འཛིན་སྒོལ་མ་
མཆོག་གིས་ཨོསྟ་ེལི་ཡཱའི་ཕི་སིད་བླནོ་ཆེན་
ལ་འཚམས་འད་ིདང་འབལེ་འཛིན་སྐོང་
གསར་པའི་ངོས་ནས་ཕི་འབལེ་སིད་བྱུས་
ནང་ཚོང་འབལེ་ཁ་ེཕན་ལས་དང་བདནེ་དང་།  
མང་གཙོ། འག་ོབ་མིའ་ིཐབོ་ཐང་ར་ཆེ་བར་
བརི་བའ་ིཐུགས་རེ་དང་བཅས་གསུང་འཕྲནི་
མཇུག་བསྡསུ་འདགུ 
གཞན་ཡང་ཕི་དལི་བཀའ་བླནོ་ནརོ་འཛིན་

གནང་རྒྱྱུའ་ིསདི་བྱུས་ལག་བསར་ཡོང་བར་སྐ་ུ
ངལ་སྐནོ་པ་ནི་ཡིད་སྨནོ་དང་སེམས་འགུལ་
ཐབེས་འསོ་པ་ཞིག་རེད། 
གཞན་ཡང་ང་ཚོས་ཨོསྟ་ེལི་ཡཱ་གསོ་ཚོགས་
འཐུས་མིའི་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པས་
བདོ་དནོ་ཞུ་གཏུག་ཚགས་ཚྱུད་གནང་བར་
ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ། ད་ེཉདི་རྒྱལ་སིྤའ་ིབདོ་དནོ་
ལས་འགུལ་ཤུགས་ཆེར་གཏང་རྒྱྱུ ་ཕན་རླབས་
ཆེན་པ་ོབྱུང་ཡོད། ཅསེ་དང་།
མུ་མཐུད་ཁངོ་མོས། འཇནོ་ཐང་ལནྡ་པའ་ིདབུ་
ཁིད་གསར་པའི་ལམ་སནོ་འགོ་ཨོསྟ་ེལི་ཡས་
མུ་མཐུད་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་འག་ོབ་མིའ་ིཐབོ་
ཐང་རྡགོ་རོལ་ཚབས་ཆེ་གཏངོ་བཞིན་པ་དརེ་
ནསུ་ཤུགས་ཆེ་བའ་ིསདི་བྱུས་གཏན་འབབེས་
དང་དམ་བསྒགས་བཀའ་ཆད་འགལེ་བའ་ིཡིད་

པས། དསེ་ད་ེསྔནོ་སྐ་ུཉདི་ཨིསྟ་ེལི་ཡཱའ་ིངལ་
རལོ་ཚོགས་པའ་ིཚོགས་མི་དང་། ད་ེརསེ་
གནམ་གཤིས་འགྱུར་ལྡགོ་དང་ཆྱུའ་ིབླནོ་ཆེན། 
ད་ེནས་དཔལ་འབརོ་དང་ཁལ་ཁམིས་སངས་
འཛིན་ (Finance and Deregulation) བླནོ་
ཆེན་གི་མཛད་འགན་བཞསེ་སབྐས་བསགྔས་
པར་འསོ་པའ་ིཕག་ལས་གནང་བ་གསལ་སནོ་
བས་ཡོད་ཅིང་། ཁྱད་པར་སབྐས་དརེ་འཛམ་
གླངི་གིས་ཨོསྟ་ེལི་ཡཱའ་ིགནམ་གཤིས་སདི་བྱུས་
ལ་ཡར་རྒྱས་ཤུགས་ཆེ་ཕིན་པ་མཐངོ་བ་མ་
ཟད། དམིགས་བསལ་སྐ་ུཉདི་ཀི་དགངོས་པ་
བཞིན་ཨོསྟ་ེལི་ཡཱས་མཁའ་རུླང་ལ་དགུ་རླངས་
གཏངོ་རྒྱྱུ ་ཉུང་ད་ུབཏང་ཡོད། ད་ེབཞིན་སྐ་ུཉདི་
ནས་གཞུང་དང་ཚོང་ལས་སིྒག་འཛུགས་ཀི་
ལས་གནས་མཐ་ོགས་སུ་བུད་མེད་བསྐ་ོབཞག་

ཕི་དལི་བཀའ་བླནོ་ནརོ་འཛིན་སྒལོ་མ་མཆོག་གིས་ཨོསྟ་ེལི་ཡཱའ་ིཕི་སདི་བླནོ་ཆེན་གསར་པ་པ་ེན་ིཝངོ་ལགས་སུ་
འཚམས་འཕྲནི་གནང་བ། 

སྒལོ་མ་མཆོག་གིས་ཕི་ལོ་ ༢༠༢༢ ལོའ་ི
རྒྱལ་ཁབ ་བཞི ་སྦྲེལ ་ གི ་ ཚོགས ་འདུར ་  
(QUAD Summit) སདི་བླནོ་ཨན་ཊོ་ན་ིཨལ་
བ་ྷན་ིས་ལགས་ལནྷ་བཅར་ཕི་སིད་བླནོ་ཆེན་
མཆོག་ལའང་འཚམས་འདའི་ིཕག་བསི་ཤིག་
ཕུལ་ཡོད་པ་དང་། དརེ་ཕི་དལི་བཀའ་བླནོ་
མཆོག་གིས་རྒྱལ་སིྤའ་ིདབུ་ཁདི་རྣམས་ནས་རྒྱ་
ནག་གཞུང་གི་ཕི་གསལ་ནང་གསལ་མེད་པའ་ི
གནད་དནོ་དང་། གནམ་གཤིས་འགྱུར་ལྡགོ་
སངས་འཛིན་ཚྱུལ་བཞིན་བདེ་ཀི་མེད་པར་
བཞངེས་ཕགོས་མཁགེས་པ་ོབཟུང་དགསོ་པའ་ི
འབདོ་སྐལུ་ཞུས་ཡོད།།
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༄༅། །བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་ཕི་
དལི་བཀའ་བླནོ་ནརོ་འཛིན་སྒལོ་མ་མཆོག་
གིས་ཨོསྟ་ེལི་ཡཱའི་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་སྐུ་

ཞབས་ཝ་རེན་ཨེན་ཆེ་ (Warren Entsch) 
མཆོག་སླར་ཡང་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མིར་
བདམས་ཐནོ་བྱུང་བར་འཚམས་འད་ིགནང་
ཡོད། 

ཡིན་སབས་སྐུ་ཉདི་ཀི་རྒྱབ་སྐརོ་ནི་བདོ་ལ་
རང་དབང་བསྐར་གསོ་དང་། བདོ་ནང་གི་
བདོ་མིའི་དཀའ་སྡུག་སེལ་ཐབས་ཀི་རྒྱལ་
སིྤའི་བདོ་དནོ་ལས་འགུལ་ལ་ཧ་ཅང་གལ་
གནད་ཆེན་པ་ོཡིན། དསེ་ན། སྐ་ུཉདི་སརླ་
ཡར་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མིར་བདམས་ཐནོ་
བྱུང་བ་ན་ིབདོ་མི་རྣམས་ལ་མཚོན་ན་རེ་བའ་ི
རྒྱྱུ ་ཞིག་ཡིན། 
ཕྲན་རང་སྒརེ་ལ་མཚོན་ན་ས་ྔལོའ་ིཕི་ཟླ་ ༡༡ 
ནང་ཕི་དལི་བཀའ་བླནོ་ད་ུབསྐ་ོགཞག་བྱུང་
མ་ཐག་སྐུ་ཉིད་ཀིས་འཚམས་འདའིི་ཕག་
བསི་གནང་བར་སེམས་ཚོར་ཆེན་པ་ོབྱུང་ལ་
དརེ་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ། སིྤར་བདོ་ནང་གི་ཆབ་
སིད་གནས་སངས་དང་འག་ོབ་མིའི་ཐོབ་
ཐང་གནས་སངས་ཛ་དག་ཆགས་ཡོད་ཀང་། 

གནང་མཁན་ཐགོ་མ་ཡིན། 
ཕི་དལི་བཀའ་བླནོ་མཆོག་གིས་འཚམས་
འཕྲིན ་ ནང ་ །  སྐུ ་ ཉིད ་ ལི ་ ཆ ་ ཧ ་ ཊ ་  
(Leichhardt) མངའ་ཁངོས་ནས་ཨོསྟ་ེ
ལི་ཡཱའི་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མིར་བསྐར་ད་ུ
བདམས་ཐནོ་བྱུང་བར་ངས་བདོ་མིའི་སིྒག་
འཛུགས་ཀི་ཚབ་ཞུས་ཏ་ེའཚམས་འདའི་ིབཀྲ་
ཤིས་བད་ེལེགས་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡིན། 
སྐུ་ཉདི་ལ་རྒྱལ་ཁ་ཐབོ་པ་དསེ་ཨོསྟ་ེལི་ཡཱའི་
མི་མང་གིས་སྐ་ུཉདི་ཀི་ཞབས་ཞུར་ཡིད་ཆེས་
ཡོད་པ་གསལ་སནོ་དང་། མི་མང་གི་སྐ་ུཚབ་
ཡིན་པའི་ཆ་ནས་གཟངེས་སུ་ཐནོ་པའི་ཕག་
ལས་གནང་བའ་ིདན་རགས་ཤིག་ཡིན། 
སྐུ་ཉིད་ཨོསྟ་ེལི་ཡཱ་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མིའི་
བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པའ་ིཚོགས་གཞནོ་

ད་ེཡང་སྐུ་ཞབས་ཝ་རེན་ཨེན་ཆེ་མཆོག་ནི། 
ཨོསྟ་ེལི་ཡཱའི་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མིའི་བདོ་
དནོ་རྒྱབ་སྐོར་ཚོགས་པའི་ཚོགས་གཞོན་

ཡིན་པ་མ་ཟད། བཀའ་བླནོ་ནརོ་འཛིན་སྒལོ་
མ་མཆོག་ས་ྔལོའ་ིཕི་ཟླ་ ༡༡ ནང་སབྐས་
བཅྱུ་དུག་པའི་བཀའ་ཤག་གི་ཕི་དལི་བཀའ་
བླནོ་ད་ུབསྐ་ོགཞག་གནང་རསེ་འཚམས་འད་ི

ཕི་དལི་བཀའ་བླནོ་ནརོ་འཛིན་སྒལོ་མ་མཆོག་གིས་ཨོསྟ་ེལི་ཡཱའ་ིགསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་སྐ་ུཞབས་ཝ་རེན་ཨེན་ཆེ་ལགས་
གསོ་ཚོགས་འཐུས་མིར་བསྐར་འདམེས་བྱུང་བར་འཚམས་འད་ིགནང་བ། 

བདོ་ལ་ཁྱདེ་ལ་ྟབུའི་མཛའ་གགོས་ཡོད་པས་
ཕྲན་རང་ཡིད་བླ་ོབད་ེཔ་ོའདགུ ཅསེ་དང་། 
མཐར་ཁངོ་མོས། ཁྱདེ་ཀིས་འཚམས་
འཕྲནི་ནང་བཀདོ་གནང་བ་ལརྟ། མ་འངོས་
པར་སྐ་ུཉདི་མཇལ་ནས་བདོ་རྒྱའ་ིདཀའ་རྙགོ་
སེལ་ཐབས་དང་། བདོ་ནང་གི་བདོ་མིའ་ི
ཆེ་མཐངོ་བསྐར་གསོ་ཡོང་ཐབས་ཐད་གསོ་
མོལ་བདེ་འདདོ་ཡོད་ཅསེ་གསུངས་འདགུ །

སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་ཨོསྟ་ེལི་ཡའ་ིབདམས་ཐནོ་སདི་བླནོ་ཨན་ཊོ་ན་ིཨལ་བ་ྷན་ིསི་
མཆོག་ལ་འཚམས་འདའི་ིགསུང་འཕྲནི་སྩལ་བ། 

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་བ་ ༠༥ 
ཚེས་ ༢༢ ཉིན་བདོ་མིའི་བླ་ན་མེད་

པ འི ་ ད བུ ་ ཁི ད ་ སིྤ ་ ན ོ ར ་ ༸ གོ ང ་ ས ་
༸སྐབས ་མགོན ་ ཆེན ་པ ོ་མ ཆོག ་ གིས ་
སྐུ ་ ཞ བས ་ཨན ་ ཊོ ་ ནི ་ ཨལ ་ བྷ ་ ནི ་ སི ་  
(Anthony Albanese) མཆོག་ཨོསྟ་ེ

ལི་ཡཱའི ་གོས་ཚོགས་འོས་བསྡུ ་ཆེན་མོའི ་
ཁདོ་ནས་སིད་བླནོ་ད་ུབདམས་ཐོན་བྱུང་

བར་དགའ་བསུའི་འཚམས་འཕྲིན་སྩལ་
ཡོད། 
དེ་ཡང ་འཚམས ་འཕྲིན ་ནང ་ སིྤ ་ན ོར ་
༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་

གིས། ངོས་རང་ཕི་ལོ་ ༡༩༨༢ ལོར་
ཨོསྟ ་ེ ལི ་ ཡཱར ་ཐོག ་མར་བསྐོད ་པ ་ནས་
བཟུང་ད་བར་སྐུ ་ཉིད་ཀི་མཛེས་སྡུག་ལྡན་
པའི ་རྒྱལ་ཁབ་ཏུ་གཙོ་བ ོ་ཤེས་རིག་བསི་
གནས་དང་། ཞི་བདའེི་ཚོགས་པ་ཁག་
གི ་མགོན ་འབོད ་ལྟར ་ཡང་ཡང་བསྐོད ་
རྒྱྱུ འི་གོ་སྐབས་བྱུང་། སྐབས་དརེ་ངོས་ལ་
ལས་རིགས་འད་མིན་གཉརེ་བཞིན་པའི་
ས་གནས་མི་མང་གི་གུ་ཡངས་དང་བག་
ཕབེས་ཀི་བསམ་བླསོ་ཚོར་ཤུགས་ཆེན་པ་ོ
སྤད་མོང་བ་མ་ཟད། མི་མང་པསོ་ངོས་
ཀིས་བམས་སྙིང་རེ་དང་། བཟདོ་སྒམོ། 
དགོངས ་ཡངས ་ལྟ ་ བུ འི ་ འགོ ་ བ ་ མི འི ་
བཟང་སྤོད ་གོང ་འཕེལ ་གཏང་རྒྱྱུ ་དང་
ཆོས ་ ལུགས་མཐུན ་འབེལ ་ཐད ་འབད་

རོལ ་བེད ་བཞིན ་པར་དང་ཞེན ་དགའ་
མོས་བེད་པ་ད ེས་སེམས་འགུལ་ཆེན་པ ོ་
ཐེབས་བྱུང་། 
ང་ཚོ་བདོ་མི་རྣམས་ཀིས་ནང་པའི་རིག་
གཞུང་རྒྱྱུ ན་འཛིན་བེད་པར་ཨོསྟ་ེལི ་ཡཱ ་
མི ་མང་དང་དབུ ་ཁིད ་ རིམ ་བོན ་ གིས ་
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