
༄༅། །རྒྱ་གར་གྲོས་ཚྲོགས་འྲོག་མའི་
འཐུས་མི་སྐུ་ཞབས་ཏ་པིར་གྷའྲོ་ལགས་
མེའྲོ་ཆྲོས་འཕལེ་གླིང་བ ྲོད་མིའི་གཞིས་
ཆགས་སུ་ཕི་ལྲོ་༢༠༢༢ ཟླ་བ་ ༠༦ 
ཚེས་ ༢༣ ཉནི་འཚམས་གཟིགས་སུ་
ཕབེས་ཡྲོད། སབྐས་དརེ་ས་གནས་
འ ཐུས ་ཚྲོ གས ་ ཀི ་ཚྲོ གས ་གཙྲོ ་ རིག ་
འཛིན་ར ྲོ་ར་ེལགས་དང་། ས་འགྲོ་ལས་
ཚབ་བསྟན་འཛིན་རང་གྲོལ་ལགས། ས་
གནས་མཉམ་འབལེ་གི་འགན་འཛིན་
ལྷན་ཚྲོགས་ཀི་ཚྲོགས་གཙྲོ ་བཀྲ་ཤིས་
ད ྲོན་གུབ་ལགས། གཞིས་གྲོང་སྲོ་སྲོའི་
བརྒྱ་དཔྲོན་བཅས་ནས་ཕབེས་བསུའི་ས་ེ
ལེན་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་ཡྲོད།གྲོས་ཚྲོགས་
འཐུས་མི་གྷའྲོ་ལགས་ཀིས་ཁྲོང་ཉིད་ས་
གནས་སུ་ཕབེས་དགྲོས་ད ྲོན་གཙྲོ ་བ ྲོ་ནི་
གཅིག་ནས་ད་ེསྔ་ཁྲོང་གཞིས་ཆགས་སུ་
ཕབེས་མྲོང་མེད་པ་དང་། གཉསི་ནས་
ཁྲོང་ཉདི་རྒྱ་གར་གི་བྷ་ིཇ་ེཔི་(BJP) སིད་
ད ྲོན་ཚྲོགས་པའི་རྒྱལ་ཡྲོངས་རྒྱྱུ ན་ལས་
ཚྲོགས་མི་དང་། རྒྱ་གར་བྱང་ཤར་ཨ་
རུ་ན་ཅལ་མངའ་སྡའེི ་ཁྱབ་ཁྲོངས་ཀི་
གྲོས་ཚྲོགས་འཐུས་མི་ཡིན་པར་སྲོང་ལྡ་ི
ལིར་བ ྲོད་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ལྷན་ཚྲོགས་
ཀི་འཐུས་མི་རྣམ་པ་ཐངེས་མང་མཇལ་
མྲོང་ཡྲོད་པ་དང་། ཁྲོང་རྣམ་པས་ས་
གནས་སུ་ཕབེས་གནང་ཡྲོང་བའི་མགྲོན་
འབྲོད ་གནང་དྲོན ་ལྟར ་ད ་ཐེངས་ས་
གནས་བྲོད་མི ་རྣམས་ལ་དགྲོས་ངེས་
ཀི་རྒྱབ་སྐྲོར་གནང་བར་ཕབེས་པ་ཡིན་
ཞེས ་ངྲོ ་སྤྲོད ་གནང ་ཡྲོ ད །ཁྲོང ་ གིས ་
གཞིས་མི་རྣམས་ཀི་བད་ེསྡུག་རྒྱྱུ ས་ལྲོན་
གནང་བ་དང་འབལེ་གནད་ད ྲོན་ད་ེདག་
འབལེ་ཡྲོད་ལས་ཁུངས་སྲོ་སྲོར་དབུལ་
རྒྱྱུ ་དང་། ད་ེའབལེ་མཇུག་སྐྲོང་ཞུ་ཐད་
ཁྲོང་ལ་འབེལ་བ་གནང་དགྲོས་པའི ་
ལམ་སྟ ྲོན་གནང་། གཞིས་མི་རྣམས་
ཀིས་བད་ེསྡུག་གཙྲོ ་བ ྲོ་ས་གནས་སུ་ཡྲོ ་
གུའི ་ལྲོ ་མའི་ཕ ྲོར་པ་དང་སྡརེ་མ་བཟྲོ་
བསུྐན་ཐད་མངའ་སྡ་ེགཞུང་ནས་རྒྱབ་
སྐྲོར་གནང་སྐྲོང་ཡྲོ ང་བའི ་ རེ ་འདུན་
བཏྲོན་ཡྲོད།
གཞན་ཡང་གྲོས་ཚྲོགས་འཐུས་མི་ཁྲོང་
གིས ་གཞིས ་ཆགས་ཀི ་རང་ཁ ་རང་
གསྲོའི ་འཚྲོ ་ར ེན ་ལ ་བསྔགས་བརྲོད ་
གནང་ཡྲོད། མཐར་ས་གནས་ཀི་རུམ་
གདན་ཚན་པས་བཏྲོན་པའི་རུམ་གདན་
ཞིག་ཁྲོང་ལ་དྲན་རནེ་དུ་ཕུལ་ཡྲོད་པ་
བཅས།། 

བྲོད་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་བདནུ་རེའི་ལས་རིམ་གསར་ཤྲོག

གནས་ཚུལ་སྙིང་བསྡུས།

དབུ་མའི་ལམ་ན།ི

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

སྒྲོམ་གཞིའི་ནང་ཁིམས་མཐུན་གི་ཐྲོབ་ཐང་ཡྲོད་པའི་
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རྒྱ་གར་གྲོས་ཚོགས་འྲོག་མའྙི་

འཐུས་མྙི་ཏ་པྙིར་གྷའྲོ་ལགས་མེའྲོ་

ཆྲོས་འཕེལ་གྙིང་བྲོད་མྙིའྙི་གཞྙིས་

ཆགས་སུ་ཆེད་ཕེབས་གནང་བ།

སིྤ་ན ྲོར་༸གྲོང་ས་༸སྐབས་མགྲོན་ཆེན་པ ྲོ་མཆྲོག་གིས་བརྙན་འཕནི་བརྒྱྱུད་རྒྱལ་སིྤའ་ིགྲོས་ཚྲོགས་འཐུས་
མིའ་ིབ ྲོད་ད ྲོན་རྒྱབ་སྐྲོར་ཚྲོགས་ཆེན་ཐངེས་བརྒྱད་པའ་ིདབུ་འབྱདེ་མཛད་སྒ ྲོར་བཀའ་སླ ྲོབ་སྩལ་བ།

༄༅། །ཕི་ལྲོ ་ ༢༠༢༢ ཟླ་བ་ ༠༦ ཚེས་ 
༢༢ ཉིན་རྒྱལ་སིྤའི་གྲོས་ཚྲོགས་འཐུས་
མིའི་བ ྲོད་ད ྲོན་རྒྱབ་སྐྲོར་ཚྲོགས་ཆེན་ཐེངས་
བརྒྱད་པའི ་ད བུ ་འབྱེད ་མཛད་སྒ ྲོའི ་ཐྲོག ་
བ ྲོད་མིའི ་བླ་ན་མེད་པའི ་དབུ་ཁིད་སིྤ་ན ྲོར་
༸གྲོང་ས་༸སྐབས་མགྲོན་ཆེན་པ ྲོ་མཆྲོག་
གིས་བརྙན་འཕིན་བརྒྱྱུ ད་བཀའ་སླ ྲོབ་སྩལ་
དྲོན། ད་ེརིང་ཨ་རིའི་རྒྱལ་ས་ཝ་ཤིང་ཊྲོན་
དུ་བ ྲོད་ད ྲོན་རྒྱབ་སྐྲོར་ཚྲོགས་པ་ཁག་མང་
པྲོའི ་མི ་ས་འཛྲོམས་ཏེ་གྲོ ་བསྡུར་གནང་གི་
ཡྲོད་པ་རེད། ངྲོས་ཀིས་ཁྱེད་རང་ཚྲོ ་ཚང་
མར་བཀའ་དྲནི་ཆེ་ཞེས་ཞུ་ཡི་ཡྲོད།
བ ྲོད ་ ཀི ་ད ྲོན ་དག ་ནི ་ཕྲོགས ་གཅིག ་ནས ་
བདནེ་ད ྲོན་རེད། གཉིས་ནས་བ ྲོད་ཀི་ད ྲོན་
དག་འདི་ སེམས་ཁམས་རིག་པའི ་ སེམས་
ཀི ་ ཞི ་བདེ་དང ་བྱམས་བརྩེའི ་ ཤེས ་ཡྲོ ན ་
གཙྲོ ་བ ྲོ་ཆགས་སྟབས། འདི་ཆབ་སིད་ཁྲོ་
ནའི་སྐད་ཆ་མ་རེད། གང་ལྟར་བ ྲོད་ཀི་
རིག་གཞུང་ནི་སེམས་ཀི་ཞི་བད་ེབསུྒབ་རྒྱྱུ ་
དང་ད་ེཡང་ཡིད་ཆེས་ཙམ་མིན་པར་དའེི ་
རྒྱྱུ ་མཚན ་ལ ་བར ེན ་ནས ་ སེམས་ཁམས་
རིག་པ་དང་འབལེ་ནས་སེམས་ཀི་ཞི་བད་ེ
བསུྒབ་རྒྱྱུ ་འདི་རྒྱ་གར་གི་མཁས་པའི་རིག་
ག ཞུང ་སྤུ ས ་དག ་ཤྲོ ས ་ ཤིག ་དུས ་རབས ་
བརྒྱད་པའི་ནང་མཁན་ཆེན་ཞི་བ་འཚྲོ ་བ ྲོད་
ལ་ཕབེས་ནས་ཚྱུགས་ཏ་ེཆགས་ཡྲོད། བྲོད་
པའི་རང་གཤིས་སུ་བིྱས་པ་ཆྱུང་ཆྱུང་ཞིག་
ཡིན ་ནའང་འབུ ་མ ་གསྲོད ་ཟེར ་རྒྱྱུ ་ལྟ ་ བུ ་
སྙིང་རེའི་རྣམ་འགྱུར་ཆྱུང་དསུ་ནས་གྲོམས་
གཤིས ་ཡྲོ ད ་པའི ་ མི ་ རིགས་ ཤིག ་ཆགས་
ཡྲོད།
ད ེ་འདྲའི ་མི ་རིགས་ལ་བཟང་པྲོའི ་གྲོམས་
གཤིས་ཡྲོད་པ་འདི་བ ྲོད་མི་ཙམ་མིན་པར་
རིམ་བཞིན་འཛམ་གླིང ་སྟ ེང ་བྱམས་བརྩེ ་
ཟ ེར ་རྒྱྱུ ་འདིར ་ད ྲོ་སང ་གསར་པ ་སླ ེབ ་རྒྱྱུ ་
དང་། དའེི་ཐྲོག་བ ྲོད་མི་རིགས་ཀི་ཤེས་
ཡྲོ ན ་ཡྲོ ད ་མཁན ་ཚྲོ ས ་གང ་ ཐུབ ་ཞབས ་
འདེགས་སུྒབ་ཐུབ་པའི ་འབད་བརྩྲོན་བྱེད་
ཀི་ཡྲོད་པ་མ་ཟད། འབད་བརྩྲོན་བྱེད་ཀི་
ཡིན་ན་གྲོ་སྐབས་བཟང་པ ྲོ་ཞིག་ཡྲོད་པ་ལྟ་
བུ་འདགུ འདི་བ ྲོད་ཁྲོ་ནའི་ད ྲོན་དག་མ་
རེད། འཛམ་གླིང་སིྤ་ཡྲོངས་ཞི་བད་ེལ་
དགའ་བ་རེད། ཞི་བདའེི་རྩ་བ་སེམས་པ་
བཟང་པྲོ་བྱེད་རྒྱྱུ ་ད་ེཆགས་ཡྲོད། སེམས་

པ་བཟང་པྲོ་བྱེད་རྒྱྱུ ་ཞེས་པ་འདི་མངལ་
སྐེས ་སེམས་ཅན་དུད ་འགྲོ་ཚྱུ ན ་ཆད་
སྐེས ་མ ་ཐག ་ལ ་མའི ་བྱམས ་བརྩེས ་

འཚྲོ ་བཞིན་པ་ཆགས་ཡྲོད། དརེ་བརནེ་
རང་བཞིན་ལྷན་སྐེས་ཀིས་སྲོག་ཆགས་
དུད ་འགྲོ་ཚྱུ ན ་ཆད་བྱམས་བརྩེ ་དང་
མའི་ན་ུཞྲོ་ལས་འཚྲོ ་བཞིན་ཡྲོད།
ང་རང་ཚྲོ ་བ ྲོད ་པ ་ནི ་ མི ་ ཡིན ་པའི ་ཆ ་
ནས་ད་ེབས་ཀང་མའི་བྱམས་བརྩེ་འྲོག་
ནས་འཚར་ལྲོངས་བྱས། གང་ལྟར་
སྐྲོན ་ཆ་ལྟ ་ བུ ་ནི ་ ཤེས་ཡྲོ ན ་གི ་སྡ ེ་ཚན་
ནང་ཞུགས་ཡྲོང་དསུ་ཤེས་ཡྲོན་སྡ་ེཚན་
ནང་ནབུ་ཕྲོགས་ནས་ཡྲོང་བའི ་དངྲོས་
ཁམས་རིག་པ་སྲོགས་གཙྲོ ་བ ྲོ་བྱས་པ་
མ་གཏྲོགས་སེམས་ཁམས་རིག་པའི ་
སེམས་ཀི ་ ཞི ་བདེ་བསུྒབ ་སྟངས་སྐ ྲོར ་
ད་ལྟ་ད་ེཙམ་མི་འདགུ དངེ་སྐབས་
ན ུབ་ཕྲོགས་པའི ་མཁས་དབང་རིགས་
དང་། སེམས་ཁམས་རིག་པ་སྨྲ་མཁན་
དེ་འདྲ་ཡིས་སེམས་ཀི ་ཞི ་བདེ་བསུྒབ་
རྒྱྱུ འི ་བྱམས་བརྩེ ་བཤད་རྒྱྱུ ར ་ད ྲོ་སང་
གསར་པ་ཞིག་གཞི ་ནས་ཡྲོ ང ་བཞིན་
འདགུ དརེ་བརནེ་སེམས་ཁམས་རིག་
པ་དང་སེམས་ཀི་ཞི་བད།ེ བྱམས་བརྩེ་
གྲོང་འཕེལ་གཏྲོང་རྒྱྱུ འི ་སེམས་ཁམས་
རིག་པའི ་ ཤེས་ཡྲོ ན་དང་དེང་དུས་ཀི ་
འཛམ་གླིང་གི ་དངྲོས་པ ྲོ་ཡར་རྒྱས་ཀི་
ཤེས་ཡྲོ ན་གཉིས་པ ྲོ་ ཟུང་དུ་འབ ེལ་རྒྱྱུ ་
ཕལ་ཆེར་ཡྲོང་ཐུབ་ཀི་རེད།
སུ་ཡིན་ནའང་བདེ་སིྐད་འདྲོད་མཁན་
ཤ་སྟག་རེད། བད་ེསིྐད་ཀི་རྩ་བ་སེམས་
བཟང་པྲོ་བྱེད་རྒྱྱུ ་ད་ེརེད་འདགུ མི་
ཞིག ་ ཡིན ་ ཕིན ་ཆད ་ཚྲོ ར ་བ ་ཡྲོ ད ་པ ་

རེད། ད་ེལྟ ྲོ་ག ྲོད་ཁྲོག་གང་དང་ཕལ་
སེལ་གི ་རྩེད་མྲོ ་རྩེ ་རྒྱྱུ ་ཡྲོ ད་པས་ཕན་གི ་
མེད། སེམས་ལ་བྱམས་བརྩེའི་ཚྲོར་བ་

ཡྲོད་པ་ཞིག་བྱྱུང་ན་སྲོ་སྲོ་གང་ད་ུཡྲོད་ས་
ད ེར་སེམས་སིྐད་པ་ཞིག་ཡྲོ ང་གི ་འདུག 
དརེ་བརནེ་བ ྲོད་ཀི་རིག་གཞུང་འདི་ཆྲོས་
ཀི་སྐད་ཆ་གཅིག་པུ་མ་རེད། ལྷ་གསྲོལ་
ཀླུ ་གསྲོལ་གི་སྐད་ཆ་མ་རེད། གང་ལྟར་
ཆྲོས་མེད་མཁན་ཞིག་ཡིན་ནའང་སེམས་
པ་བཟང་པྲོ་བྱས་ན་སིྐད་པ ྲོ་ཡྲོད། བྲོད་
ཀི ་ རིག ་གཞུང ་གཙྲོ ་བ ྲོ་ནི ་བྱམས་བརྩེ ་
རེད་འདགུ ད་ེང་ཚྲོས་ད་ལྟ་བར་ད་ུང་
ཚྲོ ་བཙན་བྱྲོལ་ལ་ཡྲོད་ཀང་ག་ཚྲོད་ཐུབ་
ཐུབ་ཀིས་བདག་པྲོ་བརྒྱབ་པ་ད་ེལྟར་རེད། 
དསེ་ནསུ་པའང་འཐྲོན་གི་འདགུ དཔརེ་
ན་ངྲོས་རང་ལ་མཚྲོ ན་ནའང་དེ་འདྲའི ་
ཐྲོག ་ནས ་འཚར ་ལྲོ ངས ་བྱྱུ ང ་བ ་ ཡིན ་
སྟབས་གང་ད་ུཕིན་པ་ཡིན་ནའང་བྱམས་
བརྩེ་ཟེར་མཁན་འདི་འགེལ་བཤད་རྒྱག་
བཞིན་ཡྲོད།
ད ེ་ རིང་རྒྱལ་སིྤའི ་ཚྲོ གས་འདུ་འཚྲོ གས་
པའི ་ སྐབས ་གཙྲོ ་ བ ྲོ་ བ ྲོད ་ ཀི ་ཆབ ་སིད ་
དཀའ་ངལ་རེད་ད ེ་གཙྲོ ་བ ྲོ་བ ྲོད་ཀི ་རིག་
གཞུང་འདི་ཉམས་པ་སྲོར་ཆྱུད་མི་ཉམས་
གྲོང་འཕལེ་ཡྲོང་བའི་ཐྲོག་ཐུགས་འཁུར་
ཤུགས་ཆེ་བཞེས་ཐུབ་དགྲོས། འདི་ང་
ཚྲོས་རང་བཙན་བྱེད་ཀི ་ཡིན་ཞེས་ཟེར་
གི་མེད། ངྲོས་ཀིས་ལྲོ ་ཤས་གྲོང་ནས་
གསལ་པྲོ་བརྲོད་པ་ཡིན། ང་ཚྲོས་རང་
བཙན་རྩྲོད་ཀི་མེད། བྲོད་ཀི་རིག་གཞུང་
དང་སྐད་ཡིག་སུང་སྐྲོབ་བྱེད་རྒྱྱུ ་འདི་ཧ་
ཅང་གལ་ཆེན་པ ྲོ་འདུག་ཅེས་ངྲོས་ཀིས་
བཤད་ཀི་ཡྲོད།

ཆབ་སིད་ཐྲོག་ནས་རྒྱ་ནག་དང་འགལ་ཟླ་
འགྲོ་བ་གང་ཡང་མི་འདགུ དངྲོས་ཡྲོད་
གནས་ཚྱུལ་ལ་ད ེང་སྐབས་རྒྱ་ནག་ནང་
དུ་ནང་པའི ་ཆྲོས་ལ་ད ྲོ་སང་བྱེད་མཁན་
ཇེ་མང་ད་ུའགྲོ་བཞིན་འདགུ ད་ེའདྲའི་
གནས་སྟངས་འྲོག་ནས་བ ྲོད་ཀི་ཆྲོས་དང་
རིག་གཞུང་འདི་ཉམས་པ་སྲོར་ཆྱུད་མི ་
ཉམས་གྲོང་འཕལེ་ཡག་པྲོ་ཞིག་བྱྱུང་ཐུབ་
ན ་བ ྲོད ་ མི ་ རིགས ་ཙམ ་ མིན ་པར ་སྲོག ་
རིགས་ཁག་དེ་དག་དང་ཆེ ་ས ་ནས་རྒྱ་
ནག་རང་ལ ་ཆ ་བཞག་ན ་བྲོད ་ ཀི ་ རིག ་
གཞུང་སེམས་པ་བཟང་པྲོ་དང་ཡ་རབས་
བྱེད་རྒྱྱུ འི་རིག་གཞུང་འདི་རྒྱ་ནག་འཛམ་
གླིང་གི་མི ་འབྲོར་ཆེ་ཤྲོས་ཡྲོད་པའི ་རྒྱལ་
ཁབ་ནང་དངྲོས་འབལེ་ཕན་ཐྲོགས་ཡྲོང་
ཐུབ་པ་ཞིག་ཆགས་འདགུ ཆྲོས་པ་དང་
ནང ་པ ་བྱེད ་དགྲོས ་ཞེས ་ཟེར ་ གི ་ཡྲོ ད ་
པ་མ་རེད། སྲོ་སྲོར་ཆྲོས་དད་ཡྲོད་ན་
རེད་མེད་ནའང་རེད། མི་བཟང་པྲོ་ཞིག་
བྱེད་རྒྱྱུ ་འདི་སྐེས་ཙམ་ཉིད་ནས་ཨ་མས་
བྱམས་པྲོ་བྱེད་བཞིན་པའི་བྱམས་བརྩེའི ་
རྣམ་འགྱུར་ཞིག་ཡྲོ ད་པ་འདི ་ཆྲོས་དང་
འབལེ་མི་འདགུ རང་བཞིན་ལྷན་སྐེས་ཀི་
ཡྲོང་གི་ཡྲོད་པ་རེད།
སེམས་པ་བཟང་པྲོ་བྱེད ་རྒྱྱུ འི ་ མིག་ལྟ ྲོས ་
བ ྲོད་པར་ཧ་ཅང་ཡག་པ ྲོ་ཡྲོ ད་པ་འདི་རྒྱ་
སྐེད་ཐུབ་ན།  མི་མང་པྲོར་ཕན་ཐྲོགས་
ཡྲོ ང ་ གི ་ རེད ་སྙམ ་པ ་དྲན ་བ ཞིན ་ཡྲོ ད ། 
ངྲོས ་ལ ་ཆ ་བཞག་ན ་ངྲོས ་ ཀིས ་མཐའ ་
གཅིག ་ ཏུ ་ཆྲོ ས ་སྤ ེལ ་རྒྱྱུ ་དང ་ནང ་ཆྲོ ས ་
སྤལེ་རྒྱྱུ ་ཟརེ་གི་མེད། གང་ལྟར་སེམས་
པ་བཟང་པ ྲོ་བྱེད་དགྲོས་པ་བཤད་ཀི་ཡྲོད། 
ཐེངས་འདིའི ་ཚྲོ གས་འདུའི ་ཐྲོག་བ ྲོད་ཀི ་
རིག་གཞུང་གི་སྙིང་པ ྲོ་ནི་སེམས་པ་བཟང་
པྲོ་བྱེད ་རྒྱྱུ འི ་ རིག་གཞུང་འདི ་ཉམས་པ་
སྲོར་ཆྱུད་མི་ཉམས་གྲོང་འཕལེ་ཡྲོང་རྒྱྱུ འི་
ཐྲོག ་དགྲོངས་པ་བཞེས་ཏ ེ་ད ེང ་དུས ་ཀི ་
ཤེས་ཡྲོན་སྡ་ེཚན་ནང་ཆྲོས་དང་མ་འབལེ་
བའི ་ཡ ་རབས ་ ཀི ་སྤྲོད ་པ ་བསླབ ་རྒྱྱུ ར ་
ཤུགས་བརྒྱབ་ཐུབ་ན་ཕན་ཐྲོགས་ཡྲོང་གི་
རེད་བསམ་པ་དྲན་གི་འདགུ ཐུགས་རེ་
ཆེ། །

བ ྲོད་རྒྱལ་ལྲོ་ ༢༡༤༩ རབ་གནས་ཆྱུ་སྟག་ལྲོ།
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དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐྲོང་སྤནེ་པ་ཚེ་རིང་མཆྲོག་གིས་རྒྱལ་སིྤའ་ིསྟངེ་བ ྲོད་ཀི་གནད་ད ྲོན་འབུར་ཐྲོན་ཡྲོང་ཐབས་སྐ ྲོར་གསུང་
བཤད་གནང་བ།

༄༅། །ཕི་ལྲོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་བ་ ༠༦ ཚེས་ 
༢༢ ཉནི་བ ྲོད་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་
ལྡན་སིད་སྐྲོང་སྤནེ་པ་ཚེ་རིང་མཆྲོག་གིས་
རྒྱལ་སིྤའི་གྲོས་ཚྲོགས་འཐུས་མིའི་བ ྲོད་ད ྲོན་
རྒྱབ་སྐྲོར་ཚྲོགས་ཆེན་ཐངེས་བརྒྱད་པའ་ིསྟངེ་
བ ྲོད་རྒྱ་འབལེ་མྲོལ་དང་། སིྤ་ན ྲོར་༸གྲོང་

ས་༸སྐབས་མགྲོན་ཆེན་པ ྲོ་མཆྲོག་གི་ཡང་
སདི། རྒྱལ་སིྤའ་ིསྟངེ་བ ྲོད་ཀི་གནས་ཚྱུལ་དྲལི་
བསྒགས་གནང་ཕྲོགས་ལ་འགྱུར་བ་དགྲོས་
ཚྱུལ་སྲོགས་ཀི་སྐ ྲོར་གསུང་བཤད་གནང་ཡྲོད།
སྐབས་དརེ་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐྲོང་མཆྲོག་
གིས་བ ྲོད་རྒྱ་འབལེ་མྲོལ་ལ་རྒྱབ་སྐྲོར་གནང་
མཁན་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་གི་གྲོས་ཚྲོགས་འཐུས་
མི་རྣམས་ལ་ཐུན་མྲོང་གི་སྡིངས་ཆ་ཞིག་
བསུྐན་རྒྱྱུ ་དང་། ད་ེའབལེ་གྲོས་ཚྲོགས་ཕན་
ཚྱུན་བར་འབལེ་ལམ་ཡྲོང་ཆེད་རྒྱལ་སིྤའི་
གྲོས་ཚྲོགས་འཐུས་མིའི་བ ྲོད་ད ྲོན་རྒྱབ་སྐྲོར་
ཚྲོགས་ཆེན་འདི་བཞིན་མུ་མཐུད་འཚྲོག་
རྒྱྱུ ་ཧ་ཅང་གལ་གནད་ཆེན་པ ྲོ་ཡིན་པའི་
སྐ ྲོར། བར་ལམ་ཡུ་ཀ་ེརེན་གི་གནས་སྟངས་
རསེ་རྒྱལ་སིྤའི་མི་མང་གི་རྒྱ་ནག་ལ་ལ་ྟཚྱུལ་
དང་། འཛམ་གླངི་གི་ཆབ་སདི་གནས་སྟངས་
ལ་འགྱུར་ལྡ ྲོག་ཕིན་ཡྲོད་པར་བརནེ་བ ྲོད་དང་། 
ཡུ་གུར། ལྷ ྲོ་སྲོག ཧྲོང་ཀྲོང་། ཐའ་ིཝན་མི་
མང་བཅས་ནས་གྲོ་སབྐས་དམ་འཛིན་གནང་
གལ་ཆེ་བའ་ིསྐ ྲོར་འགལེ་བརྲོད་གནང་ཡྲོད་པ་

མ་ཟད། ད་ེབཞིན་དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐྲོང་མཆྲོག་
གིས་མུ་མཐུད་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་འཁྱྲོག་
བཤད་དྲལི་བསྒགས་ཤུགས་ཆེ་བྱས་ཏ་ེབ ྲོད་
ད ྲོན་གནས་ཚྱུལ་ལྲོག་འགལེ་བྱདེ་བཞིན་པའ་ི
སབྐས་སུ་བ ྲོད་ཀི་དངྲོས་ཡྲོད་ལྲོ་རྒྱྱུས་གནས་
སྟངས་རྒྱལ་སིྤའི་སྟངེ་འགལེ་བརྲོད་གནང་

གལ་ཆེ་ཞིང་། དའེ་ིཐད་ཉམས་ཞིབ་པ་སྐ་ུ
ཞབས་མཧི་ཀལ་ཝན་ཝལ་ཊ་ཝན་པ་རག་  
(Michael van Walt van Praag) ལགས་
དང་། གཙྱུག་ལག་སླ ྲོབ་དཔྲོན་ལའུ་ཧན་ཤིང་ 
(Lau Han Shiang) ལགས་སྲོགས་ཀིས་
ལྲོ ་རྒྱྱུ ས་ཉམས་ཞིབ་གནང་འབས་ལྟར་ལྲོ ་
རྒྱྱུས་ཐྲོག་བ ྲོད་རྒྱ་ནག་གི་ཆ་ཤས་ནམ་ཡང་
མིན་པའ་ིནན་བརྲོད་གནང་། འྲོན་ཀང་ཁྲོང་
གིས་སིྤ་ན ྲོར་༸གྲོང་ས་༸སྐབས་མགྲོན་ཆེན་
པ ྲོ་མཆྲོག་གིས་དབུ་ཁདི་པའ་ིབ ྲོད་མི་མང་གིས་
བསམ་པ་གཅིག་མཐུན་ཐྲོག་ད་ཆ་བ ྲོད་རྒྱའི་
དཀའ་རྙ ྲོག་སེལ་བར་དབུ་མའི་ལམ་གི་སིད་
བྱྱུས་ན་ིའྲོས་ཤིང་འཚམས་པའི་ཐབས་ལམ་
ཞིག་ཏུ་ངྲོས་འཛིན་གནང་བཞིན་ཡྲོད་ཅེས་
གསུངས།སིྤར་ལྲོ་རྒྱྱུས་ཐྲོག་བ ྲོད་ད་ེརང་བཙན་
གཙང་མའི་རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་ཡིན་པའི་དཔང་
རགས་ད་ུམ་བསྟན་རྒྱྱུ ་ཡྲོད་ནའང་རྒྱ་ནག་
གཞུང་གིས་སིྤ་ན ྲོར་༸གྲོང་ས་༸སྐབས་མགྲོན་
ཆེན་པ ྲོ་མཆྲོག་ལ་བ ྲོད་ད་ེལྲོ་རྒྱྱུས་ཐྲོག་རྒྱ་ནག་
གི་ཆ་ཤས་ཡིན་པའ་ིངྲོས་འཛིན་གནང་དགྲོས་

པའ་ིཆ་རྐནེ་བཏྲོན་ཡྲོད་པ་དང་། དའེ་ིཐད་
༸གྲོང་ས་མཆྲོག་གིས་ཐུགས་དཀལེ་ཡངས་
པྲོས། ངྲོས་རང་ལྲོ་རྒྱྱུས་སྨྲ་བ་མིན། ལྲོ་
རྒྱྱུས་ཀི་གནས་བབ་ད་ེལྲོ་རྒྱྱུས་སྨྲ་བར་བཞག་
ཤྲོག ང་ཚྲོར་མཚྲོན་ན་གལ་ཆེ་ཤྲོས་ད་ེབ ྲོད་
མི་རིགས་ཀི་མ་འྲོངས་པའ་ིགནས་བབ་ད་ེརེད་
ཅེས་གསུངས་ཡྲོད་པ་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐྲོང་
མཆྲོག་གིས་དྲན་གསྲོ་གནང་བཞིན་གསུངས།
གཞན་ཡང་དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐྲོང་མཆྲོག་གིས་
རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བ ྲོད་རྒྱ་ཁྲོངས་ཡིན་པའི་
ཁྱབ་གཏམ་དྲལི་བསྒགས་རྒྱ་ཆེ་བྱདེ་བཞིན་
པའ་ིདམིགས་ཡུལ་ཐད་གསུང་ད ྲོན། རྒྱ་ནག་
གཞུང་གིས་བ ྲོད་ཐྲོག་དབང་བསྒྱུར་ད་ེཁམིས་
མཐུན་མིན་པ་ཤེས་ཀི་ཡྲོད་ཅིང་། ཁྲོ་ཚྲོས་ད་ེ
ཉདི་རྒྱལ་སིྤའི་མི་མང་གི་རྒྱབ་སྐྲོར་ལ་བརནེ་
ནས་ཁིམས་མཐུན་བཟྲོ་ཐབས་རྩྲོམ་གི་ཡྲོད། 
འྲོན་ཀང་རྒྱ་ནག་གིས་བ ྲོད་ཐྲོག་དབང་བསྒྱུར་
ད་ེརྒྱལ་སིྤའི་མི་མང་གིས་ཁིམས་མཐུན་བཟྲོ་
ཐུབ་ཐབས་མེད། རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་ཁམིས་

མཐུན་གི་གནས་བབ་བཟྲོ་མཁན་ངྲོ་མ་ན་ིབ ྲོད་
མི་དང་སིྤ་ན ྲོར་༸གྲོང་ས་༸སྐབས་མགྲོན་ཆེན་
པ ྲོ་མཆྲོག་རེད། ཅསེ་གསུངས་པ་དང་། ད་དངུ་
ཁྲོང་གིས་རྒྱལ་ཁབ་འགའ་ཤས་ཀིས་རྒྱ་ནག་
ནང་ཁུལ་གི་གནད་ད ྲོན་ལ་ཁ་གཡར་ནས་བ ྲོད་
ད ྲོན་ལ་ཁ་ཡ་མི་བྱདེ་པ་དང་ཕྲོགས་གཅིག་
ནས་བྲོད་རྒྱ་འབལེ་མྲོལ་ལ་རྒྱབ་སྐྲོར་ཡྲོད་

ཚྱུལ་བཤད་པ་དའེ་ིརྐནེ་གིས་བ ྲོད་མིའ་ིསེམས་
ནང་འགལ་འདའུ་ིཚྲོར་བ་ཡྲོང་གི་ཡྲོད་སྟབས། 
ཚྲོགས་འདརུ་ཡྲོད་པའི་གྲོས་ཚྲོགས་འཐུས་
མི་རྣམས་ནས་བྲོད་ད་ེརྒྱ་ནག་གི་ཆ་ཤས་མིན་
པའ་ིབར་ལན་ད་ེསྲོ་སྲོའ་ིརྒྱལ་ཁབ་ད་ུབསམས་
ནས་ཕབེས་དགྲོས་ཞསེ་དང་། རྒྱ་ནག་གི་སདི་
འཛིན་ཞི་ཅིང་ཕནི་གིས་ཉ་ེལམ་སནྙ་ཐྲོ་ནང་
ཐྲོན་པ་ལྟར་བ ྲོད་ནང་མི་སེར་སྤལེ་ཡུལ་གི་
གཏན་འཇགས་སླ ྲོབ་གྲྭ་བཙྱུགས་པ་སྲོགས་བ ྲོད་
མིའ་ིངྲོ་བ ྲོ་རྩ་མེད་བཟྲོ་རྒྱྱུའ་ིའཆར་གཞི་བཏངི་
དང་འདིང་བཞིན་ཡྲོད་སྟབས་རྒྱལ་སིྤའི་མི་
མང་གིས་རྒྱ་ནག་ལ་དྲ་ིརྩད་གནང་དགྲོས་པ་
དང་། རྒྱ་ཡན་ད་ུབཏང་ན་རྒྱ་ནག་ནམ་ཡང་
གྲོས་མྲོལ་ལ་མཉམ་ཞུགས་བྱདེ་མི་སདི་པས། 
ཚྲོགས་བཅར་བ་རྣམས་ནས་རྒྱ་གཞུང་གིས་
བ ྲོད་ཐྲོག་འཛིན་པའ་ིདྲག་པ ྲོའ་ིསདི་བྱྱུས་ལ་དྲ་ི
རྩད་གནང་དགྲོས་པའ་ིའབྲོད་སྐལུ་གནང་ཡྲོད་
པ་རེད། ད་ེཙམ་མ་ཟད་དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐྲོང་
མཆྲོག་གིས་ཚྲོགས་བཅར་བ་རྣམས་ལ་བ ྲོད་

ཀི་ཆྱུའ་ིཐྲོན་ཁུངས་གཙྲོས་པའ་ིརང་བྱྱུང་ཁྲོར་
ཡུག་གི་གལ་གནད་དང་། ད་ེཉདི་རྒྱ་ནག་གིས་
ལྲོག་སྤྲོད་བྱདེ་ཚྱུལ། ད་ེལ་བརནེ་ནས་གཙང་
ཆྱུ་ལ་བརནེ་ནས་འཚྲོ་བ་སྐལེ་མཁན་མི་མང་
ས་ཡ་མང་པྲོའི་འཚྲོ ་བར་དྲོ་ཕ ྲོག་འགྲོ་ཚྱུལ།  
ད་ེབཞིན་རྒྱལ་སིྤའ་ིམི་མང་ནས་མི་རིགས་རྒྱ་
སྒྱུར་གི་སིད་བྱྱུས་ལ་འཐབ་རྲོལ་ཆེད་ཤར་

ཏུརིས་ཐན་ལ་ཤིན་ཅང་དང་། བྲོད་ལ་ཞི་
ཙང་ (Xizang) ཞསེ་འབྲོད་མི་རངུ་བའ་ིསྐ ྲོར་
གསལ་བཤད་གནང་བ་དང་སྦྲགས། ཁྲོང་
གིས་ཡུ་གུར་བའི་ཚྲོགས་བཅར་བ་དལུ་ཀུན་
ཨི་ས་ (Dolkun Isa) ལགས་དང་། ཧྲོང་
ཀྲོང་དང་ལྷ ྲོ་སྲོག་གི་བ ྲོད་ཀི་གྲོགས་པ ྲོ་རྣམས་
ཚྲོགས་འདརུ་ཕབེས་པར་དགའ་བསུ་གནང་
ཡྲོད། རསེ་འབལེ་ཁྲོང་རྣམ་པ་དང་བ ྲོད་ཀི་
སྐུ་ཚབ་རྣམས་ནས་ཐུན་མྲོང་གི་ཁ་གཏད་
ལ་མཉམ་རུབ་ཀིས་གདྲོང་ལེན་བྱདེ་ཕྲོགས་
ཀི་འཆར་གཞི་འཆར་འགྲོད་ཀི་གྲོས་བསྡུར་
གནང་རྒྱྱུ ་ཡིན་པ་རེད།ཕྲོགས་མཚྱུངས་དཔལ་
ལྡན་སིད་སྐྲོང་མཆྲོག་གིས་བ ྲོད་མིའི་བླ་ན་
མེད་པའ་ིདབུ་ཁདི་སིྤ་ན ྲོར་༸གྲོང་ས་༸སྐབས་
མགྲོན་ཆེན་པ ྲོ་མཆྲོག་གི་ཡང་སིད་གནས་
བབ་དང་འབལེ་ཏ་ེ༸གྲོང་ས་མཆྲོག་གི་ཡང་
སདི་ཀི་དབང་ཚད་དང་ཐུགས་འགན་ཡྲོངས་
རྲོགས་སིྤ་ན ྲོར་༸གྲོང་ས་༸སྐབས་མགྲོན་ཆེན་
པ ྲོ་མཆྲོག་དང་བྲོད་མི་མང་ལ་ཡྲོད་པ་ནན་

བརྲོད་གནང་རསེ་མཐར་འཛམ་གླངི་ཕྲོགས་
མཐའ་ཁག་ནས་ཕབེས་པའི་ཚྲོགས་བཅར་
བ་ཡྲོངས་ལ་ལེགས་གསྲོལ་བསྔགས་བརྲོད་
གནང་ཡྲོད་པ་རེད།།

དབང་སྒྲོལ་མ་ལགས་དང་། འཕྲོད་བསྟནེ་
དུྲང་ཆེ་དཔལ་ལྡན་ད ྲོན་གུབ་ལགས་རྣམ་

གཉིས་ཀིས་གཙྲོས་སླ ྲོབ་འཁིད་པའི་ཁྲོངས་
བ ྲོད་ཀི་དཔ་ེམཛྲོད་ཁང་གི་འགན་འཛིན་

ནང་མཉམ་ཞུགས་གནང་ཡྲོད།
ད་ེཡང་ནང་སིད་ཁྱབ་ཁྲོངས་རྒྱ་གར་ནང་
གི་རས་གསྲོ་ཁང་ ༡༢ ནས་སནྨ་ཞབས་པ་
དང་། ནད་གཡྲོག འཕྲོད་ལས་པ་གངས་ 
༡༡ དང་། འཕྲོད་བསྟནེ་ཁྱྲོབ་ཁྲོངས་ཡན་
ལག་སནྨ་ཁང་བཅས་ས་ཁག་ ༡༥ ནས་སནྨ་
ཞབས་པ་གངས་ ༡༥ མི་འགྲོ་ཁག་ཟབ་སྦྲོང་
ད་ུངྲོ་བཅར་ཐུབ་པ་བྱྱུང་ཡྲོད། ད་ཐངེས་ཀི་
ཟབ་སྦྲོང་འདི་བཞིན་རས་པ་གསྲོ་ཐབས་ལྟ་
སྐྲོང་ (Geriatric Care) དང་འབལེ་བའ་ི
ཟབ་སྦྲོང་ཐངེས་དང་པ ྲོ་ཡིན། །

༄༅། །ཨ་རི་རྲོགས་ཚྲོགས་ (US-
AID) ཀི་མཐུན་འགྱུར་འྲོག་བ ྲོད་མིའ་ི
སིྒག་འཛུགས་ཀི་ནང་སིད་ལས་ཁུངས་
དང་། འཕྲོད་བསྟནེ་ལས་ཁུངས་གཉསི་
ཟུང་སྦྲལེ་ཐྲོག་ཕི་ལྲོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༦ 
ཚེས་ ༢༧ ནས་ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༡ བར་
ཉནི་གངས་ ༥ རིང་ནང་སདི་ཁྱབ་ཁྲོངས་
རས་གསྲོ ་ཁང ་ཁག་ གི ་སྨན ་ཞབས་པ ་
དང་། འཕྲོད་ལས་པ། ནད་གཡྲོག་བཅས་
དང་། འཕྲོད་བསྟནེ་ལས་ཁུངས་ཁྱབ་ཁྲོངས་
ས་གནས་སྨན་ཁང་ཁག་གི་སྨན་ཞབས་པ་
ཁག་གཅིག་ལ་སྲོལ་རྒྱྱུ ན་རིག་གཞུང་གིས་
གཏིང་ཚྱུགས་པའི ་སྙིང ་རེའི ་ སིྤ ་ཚྲོ གས་  

(Culturally connected compassion-
ate community) ཞསེ་པའ་ིབརྲོད་གཞིའ་ི
འྲོ ག ་ བ གེ ས ་
སྲོ ང ་ རྣ མ ས ་
ལ ་ ལྟ ་ སྐྲོ ང ་
བྱེ ད ་ ཕྲོ ག ས ་
ཐྲོག ་ཟབ་སྦྲོང ་
ཞི ག ་ གྲོ ་ སིྒ ག ་
ག ན ང ་ ཡྲོ ད ། 
ཕི་ལྲོ་ ༢༠༢༢ 
ཟླ་ ༦ ཚེས་ 
༢༧ ཉནི་ཟབ་སྦྲོང་གི་དབུ་འབྱདེ་མཛད་སྒ ྲོར་
སྐ་ུམགྲོན་གཙྲོ་བ ྲོ་ནང་སདི་དུྲང་ཆེ་ཤྲོ་ཟུར་ཚེ་

བ ྲོད་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་ནང་སདི་ལས་ཁུངས་དང་འཕྲོད་བསྟནེ་ལས་ཁུངས་ནས་སནྨ་ཞབས་པ་ཁག་གཅིག་ལ་བགསེ་
སྲོང་རྣམས་ལ་ལ་ྟསྐྲོང་བྱདེ་ཕྲོགས་ཀི་ཟབ་སྦྲོང་གྲོ་སིྒག་གནང་བ།

དག་ེབཤེས་ལགྷ་ར ྲོར་ལགས། འཕྲོད་བསྟནེ་
ལས་ཁུངས་ཀི་སླ ྲོབ་སྟ ྲོན་པ་སནྨ་པ་བླ ྲོ་བཟང་

ཚེ ་ རིང ་ལགས། 
ནང ་ སི ད ་ ད ང ་
འཕྲོད་བསྟནེ་ལས་
ཁུངས་གཉིས་ཀི་
དུྲང་འཕར་རྣམ་
པ་དང་ཟུང་དུྲང་
རྣམ་པ། ད་ེབཞིན་
འབལེ་ཡྲོད་ལས་
བྱེད ་ ཁག ་ དང ་

སནྨ་ཞབས་པ་རྣམ་པ། འཕྲོད་ལས་པ་རྣམ་
པ་བཅས་མི་གངས་ ༢༦ ནས་ཟབ་སྦྲོང་
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ཞུགས་གནང་ཡྲོད། 
ད་ེཡང་ཚྲོགས་ཆེན་གི་དབུ་འབྱེད་མཛད་
སྒ ྲོ་ཨ་རིའི་གྲོས་ཚྲོགས་གྲོང་མའི་ཚྲོགས་
ཁང་ (Senate Dirksen Building, 
Capitol Hill) ནང་འཚྲོགས་ཤིང་། ཚྲོགས་
འ དུ འི ་
ཐྲོ ག ་ ཨ ་
རི འི ་ གྲོས ་
ཚྲོ ག ས ་
འྲོ ག ་ མ འི ་
ཚྲོགས་གཙྲོ་
ལྕམ་སྐུ་ནནེ་
སི ་ པི ་ ལྲོ ་
སི ་ མཆྲོ ག ་
ད ང ་ ། 
རྒྱལ ་ སིྤ འི ་
བ ྲོ ད ་ ད ྲོ ན ་
ལས་འགུལ་
ཁང་གི་འཛིན་སྐྲོང་ལྷན་ཚྲོགས་ཀི་ཚྲོགས་
གཙྲོ་སྐུ་ཞབས་རི་ཆ་ཌི་གྷརེ་ (Richard 
Gere) ལགས། ཨ་རིའི་རྒྱལ་ཡྲོངས་
མང་གཙྲོ ་ཁྱབ་སྤལེ ་བསྟི་གནས་ཁང་གི ་
ཚྲོགས་གཙྲོ ་སྐུ ་ཞབས་ཌ་མྲོན་ཝིལ་སན་ 
(Dalmon Wilson) ལགས། ལྷན་
ཚྲོ གས་སུ ་ཕ ེབས་པའི ་ཚྲོ གས་བཅར་བ་

ཨ་རིའ་ིགྲོས་ཚྲོགས་སུ་བ ྲོད་ཀི་དཀའ་རྙ ྲོག་སེལ་བར་འཕད་བཞིན་པའ་ིདཀའ་ངལ་ཞསེ་པའ་ིབརྲོད་གཞིའ་ིཐྲོག་ཉན་ཞིབ་
ཚྲོགས་པ།

༄༅། ། ཕི་ལྲོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་བ་ ༠༦ ཚེས་ 
༢༢ དང་ ༢༣ བཅས་ཉནི་གངས་གཉསི་
རིང་ཨ་རིའི་རྒྱལ་ས་ཝ་ཤིང་ཀྲ ྲོན་ད་ུརྒྱལ་
སིྤའི་གྲོས་ཚྲོགས་འཐུས་མིའི་བ ྲོད་ད ྲོན་རྒྱབ་
སྐྲོར་ཚྲོགས་པའི་ཚྲོགས་ཆེན་ཐངེས་བརྒྱད་
འཚྲོག་བཞིན་པ་དང་བསྟནུ་ཕི་ཚེས་ ༢༣ 
ཉནི་ཨ་རིའ་ིགྲོས་ཚྲོགས་ཀི་ཚྲོགས་ཁང་ནང་
ཨ་རིའི་གྲོས་ཚྲོགས་ཀི་རྒྱ་ནག་ལས་དྲོན་
ཚྲོགས་ཆྱུང་གི་ (Congressional Execu-
tive Commission on China) མདནུ་
ད་ུ ༼ བྲོད་ཀི་དཀའ་རྙ ྲོག་སེལ་བར་འཕད་
བཞིན་པའ་ིདཀའ་ངལ། ༽ ཞསེ་པའ་ི
བརྲོད་གཞིའི་ཐྲོག་ཉནི་ཞིབ་ལས་རིམ་ཞིག་
ཚྲོགས་ཡྲོད།
ད་ེཡང་ཕི་ཚེས་ ༢༣ ཉནི་ཨ་རིའ་ིགྲོས་
ཚྲོགས་ཀི་རྒྱ་ནག་ལས་དྲོན་ཚྲོགས་ཆྱུང་
གིས་གྲོ་སིྒག་ཞུས་པའི་བ ྲོད་ཀི་དཀའ་རྙ ྲོག་
སེལ་བར་འཕད་བཞིན་པའི་དཀའ་ངལ། 
ཞེས་པའི་ཉན་ཞིབ་ལས་རིམ་ཐྲོག་ཨ་རིའི་
གྲོས་ཚྲོགས་ཀི་རྒྱ་ནག་ལས་དྲོན་ཚྲོགས་
ཆྱུང་གི་ཚྲོགས་གཙྲོ་གྲོས་ཚྲོགས་གྲོང་མའི་
འཐུས་མི་སྐ་ུཞབས་ཇབེ་མར་ཀི་ལི་ (Jeff 
Merkley) མཆྲོག་དང་། ཚྲོགས་གཙྲོའ་ི
ལས་རྲོགས་གྲོས་ཚྲོགས་འྲོག་མའི་འཐུས་
མི་སྐ་ུཞབས་ཇམེ་མེག་གྷ ྲོ་ཝན་ (James 
McGovern) མཆྲོག་རྣམ་གཉསི་དབུས་

ཚྲོ གས་ཆྱུང ་ གི ་ཚྲོ གས་མི ་གྲོས ་ཚྲོ གས་
གྲོང་འྲོག་གཉིས་ཀི་འཐུས་མི་ཁག་གཅིག་
དང་། བཀའ་བླ ྲོན་ཁ་ིཟུར་བཀྲས་མཐྲོང་
བསྟན་འཛིན་རྣམ་རྒྱལ་མཆྲོག ཀི་རི་ཊ་ 
(Kreddha) ཞསེ་
པའི་རྒྱལ་སིྤའི་རྩྲོད་
རྙ ྲོག་འདམུ་འགིག་
ཁ ང ་ གི ་ འ ག ན ་
འ ཛིན ་སྐུ ་ ཞབས ་
མཧ་ིཀལ་ཝན་ཝལ་
ཊ་ ལགས། ལྲོ་
རྒྱྱུས་རིག་པའི་སླ ྲོབ་
དཔྲོན་དང་ཉམས་
ཞིབ་པ་སྐུ ་ཞབས་
ཧྲོ ན ་ ཤི ང ་ ལ འུ ་ 
(Hon-Sh i ang 
Lau) ལགས། ད་ེ
བཞིན་བ ྲོད་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ལནྷ་ཚྲོགས་ཀི་
ཚྲོགས་གཞྲོན་སྒྲོལ་མ་ཚེ་རིང་མཆྲོག་གིས་
དབུས་པའི་སིྤ་འཐུས་ཁག་གཅིག་བཅས་
ལྷན་བཅར་ཞུས་ཡྲོད།ཉན་ཞིབ་ལས་རིམ་
སྐབས་ཨ་རིའི་གྲོས་ཚྲོགས་ཀི་རྒྱ་ནག་ལས་
དྲོན་ཚྲོགས་ཆྱུང་གི་ཚྲོགས་གཙྲོ་གྲོས་ཚྲོགས་
གྲོང་མའི་འཐུས་མི་སྐ་ུཞབས་ཇབེ་མར་ཀི་ཀི་ 
(Jeff Merkley) མཆྲོག་གིས་རྒྱ་ནག་
གཞུང་གིས་འཆར་གཞི་ལྡན་པའི་ཐྲོག་ནས་

བ ྲོད་མིའ་ིཆྲོས་དང་རིག་གཞུང་། སདྐ་
ཡིག་གིས་གཙྲོས་མི་རིགས་ཀི་ངྲོ་བ ྲོ་རྩ་མེད་
བཏང་དང་གཏྲོང་བཞིན་ཡྲོད་པ་མ་ཟད།  
སིྤ་ན ྲོར་༸གྲོང་ས་༸སྐབས་མགྲོན་ཆེན་པ ྲོ་

མཆྲོག་གིས་དབུས་པའི་བ ྲོད་ཀི་བ་ླསུྤལ་རྣམ་
པའི་ཡང་སིད་ཀི་གནད་ད ྲོན་ལ་ཐ་ེབྱྱུས་བྱདེ་
བཞིན་པར་སྐྲོན་བརྲོད་གནང་བ་དང་འབལེ།  
རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་བ ྲོད་ཀི་གནད་ད ྲོན་འདི་
རྒྱ་ནག་ནང་ཁུལ་གི་གནད་ད ྲོན་ཡིན་སྐ ྲོར་
བཤད་ཀི་ཡྲོད་ནའང་། ད་ེན་ིབ ྲོད་ཀི་དངྲོས་
བྱྱུང་ལྲོ་རྒྱྱུས་ལ་ཁྱད་གསྲོད་བྱས་པ་རེད་ཅསེ་
དང་། དྲོན་དངྲོས་ཐྲོག་བ ྲོད་ཀི་གནད་ད ྲོན་
འདི་ད་ལྟ་ཐག་གཅྲོད་ཟིན་མེད་པའི་གནད་

ད ྲོན་ཞིག་ཡིན་སྟབས། གྲོས་ཚྲོགས་འཐུས་
མི་རྣམ་པས་ངེས་པར་ད་ུགླངེ་སླ ྲོང་གནང་
དགྲོས་པའི་གནད་ད ྲོན་གལ་ཆེ་ཡིན་པར་
ངྲོས་འཛིན་གནང་གི་ཡྲོད་སྐ ྲོར་གསུངས།  

གཞན ་ཡང ་གྲོས ་
ཚྲོ གས ་འྲོག ་མའི ་
འཐུས་མི་སྐུ་ཞབས་
ཇེམ ་ མེག ་གྷ ྲོ་ཝན ་  
མཆྲོག་གིས་ཕི ་ལྲོ ་ 
༢༠༢༠ ལྲོའ་ིབ ྲོད་
ད ྲོན་སིད་བྱྱུས་དང་
རྒྱབ་སྐྲོར་གི་ཁིམས་
འཆར་དང་། བྲོད་
ནང་ཕར་འགྲོ་ཚྱུར་
འྲོང་འདྲ་མཉམ་གི་
ཁིམས་འཆར་གིས་
གཙྲོས་ཨ་རིའི་གྲོས་

ཚྲོགས་ནས་གཏན་འབབེས་གནང་བའི་བ ྲོད་
ད ྲོན་དང་འབལེ་བའི་སིད་བྱྱུས་ཁག་གཅིག་
ལུང་འདྲནེ་གིས་ཨ་རིའི་ངྲོས་ནས་བྲོད་རྒྱ་
གྲོས་མྲོལ་ཡྲོང་རྒྱྱུ ར་འབད་བརྩྲོན་གནང་
མུས་ཡིན་ཀང་། རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་ངྲོས་ནས་
གྲོས་མྲོལ་ལ་འགལ་རྐནེ་བར་ཆད་བཟྲོ་ཆེད་
ཆ་རྐེན་ཁག་གཅིག་ཆེད་ད་ུའདྲོན་བཞིན་
པ་ནི་འྲོས་འཚམས་དང་དྲང་བདནེ་མ་རེད་
ཅསེ་གསུངས་ཡྲོད།

ད ེ ་ བ ཞི ན ་ སྐུ ་ ཞ བས ་ མ ཧི ་ ཀ ལ ་ ཝ ན ་
ཝལ་ཊ་ (Michael Van Walt) 
ལགས ་དང ་སྐུ ་ ཞབས ་ཧྲོན ་ ཤིང ་ལ འུ ་  
(Hon-Shiang Lau) ལགས་རྣམ་
གཉིས་ནས་ཟུར་གནས་ཐྲོག་བ ྲོད་ཀི ་ལྲོ ་
རྒྱྱུ ས ་ལ ་ཉམས་ ཞིབ ་གནང་འབས་ སུ །  
ལྲོ ་རྒྱྱུ ས་ཐྲོག་བ ྲོད་འདི་རྒྱ་ནག་གི་ཆ་ཤས་
སུ་གྱུར་མྲོང་མེད་པའི་དཔང་རགས་ཁུངས་
སྐལེ་གནང་བ་མ་ཟད། ད་ལ་ྟརྒྱ་ནག་གཞུང་
གིས་ཆེད་མངགས་བྲོད་ཀི་ལྲོ ་རྒྱྱུ ས་ལྲོག་
བཤད་བྱས་ཏ་ེའཛམ་གླིང་མི་མང་ལ་བསླུ ་
བདི་བྱདེ་བཞིན་པ་ན་ིརྒྱལ་སིྤའི་ཁིམས་དང་
འགལ་ཡྲོད་པ་སྲོགས་གསུངས། 
ཕྲོགས་མཚྱུངས་བཀའ་བླ ྲོན་ཁི་ཟུར་བཀྲས་
མཐྲོང་བསྟན་འཛིན་རྣམ་རྒྱལ་ལགས་ཀིས་
དསུ་རབས་ཉ་ིཤུའི་ནང་གི་བ ྲོད་དང་རྒྱ་ནག་
གཉིས་ཀི་དངྲོས་ཡྲོད་ལྲོ ་རྒྱྱུ ས་དང་འབལེ་
བའ་ིད ྲོན་ཚན་ཁག་གཅིག་དང་། རྒྱ་ནག་
གཞུང་གིས་བ ྲོད་ནང་ལ་དམ་བསྒགས་དང་
དྲག་གནྲོན་བྱདེ་བཞིན་པའི་གནད་དྲོན་ཁག་
གྲོས་ཚྲོགས་འཐུས་མི་རྣམས་ལ་ངྲོ་སྤྲོད་
བདནེ་དཔང་གནང་ཡྲོད་པ་རེད།།

རྒྱལ་སིྤའ་ིགྲོས་ཚྲོགས་འཐུས་མིའ་ིབ ྲོད་ད ྲོན་རྒྱབ་སྐྲོར་ཚྲོགས་ཆེན་ཐངེས་བརྒྱད་པ་དབུ་འཛུགས་གནང་བ། 
༄༅། །ཨ་རིའི་གྲོས་ཚྲོགས་འྲོག་
མའི ་ཚྲོ གས་གཙྲོ ་ལྕམ ་སྐུ ་ན ེན ་ སི ་པི ་ལྲོ ་
སི་ (Nancy Pelosi) མཆྲོག་གཙྲོ་བ ྲོར་
གྱུར་པའི་ཨ་རིའི་གྲོས་ཚྲོགས་ནས་རྒྱབ་
སྐྲོར་དང་། བྲོད་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ལྷན་
ཚྲོགས་ཀི་གྲོ་སིྒག་འྲོག་ཨ་རིའི ་རྒྱལ་ས་
ཝ་ཤིང་ཊྲོན་ད་ུཕི་ལྲོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༦ 
ཚེས་ ༢༢ ཉནི་རྒྱལ་སིྤའི་གྲོས་ཚྲོགས་
འཐུས་མིའི ་བ ྲོད ་ད ྲོན་རྒྱབ་སྐྲོར་ཚྲོ གས་
ཆེན་ཐེངས་བརྒྱད་པ་ད་ེབཞིན་དངྲོས་སུ་
དབུ་འཛུགས་གནང་སྲོང་། 
ད་རེས་ཀི ་ཚྲོ གས་ཆེན ་འདིའི ་ཐྲོག ་ཨ་
རི་གཙྲོས་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་མི་འདྲ་བ་ 
༢༨ ཀི་གྲོས་ཚྲོགས་འཐུས་མི་མཉམ་
ཞུགས་དང་། དཔལ་ལྡན་བ ྲོད་མི་མང་
སིྤ ་འ ཐུས ་ལྷན ་ཚྲོ གས ་ ཀི ་ཚྲོ གས ་གཙྲོ ་
སྦྲལེ་པ ྲོ་མཆྲོག་དང་། དཔལ་ལྡན་སིད་
སྐྲོང་མཆྲོག དཔལ་ལྡན་ཕི་དྲལི་བཀའ་
བླ ྲོན་མཆྲོག བྲོད་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ཁག་
གཅིག ཕི་དྲལི་དུྲང་ཆེ། སྐུ་ཚབ་ད ྲོན་
གཅྲོད་རྣམ་པ། གཞན་ཡང་ཕི་ནང་གི་
མཁས་དབང་དང་། མི་རིགས་འདྲ་མིན་
གི་ལས་འགུལ་བ་སྲོགས་ཚྲོགས་བཅར་བ་
ཁྱྲོན་མི་གངས་ ༡༠༠ ལྷག་ཙམ་དངྲོས་
སུ་ཆེད་ཕབེས་དང་། དྲྲྭ་ཐྲོག་ནས་ལྷན་

ཡྲོ ངས་རྲོགས་ཚང་འཛྲོམས་ཀིས་ཐྲོག ་
མར་དཔལ་ལྡན་བ ྲོད་མི ་མང་སིྤ ་འཐུས་
ཚྲོགས་གཙྲོ ་མཁན་པྲོ་བསྲོད་ནམས་བསྟན་
འཕལེ་མཆྲོག་གིས་འཚམས་འདྲའིི་གསུང་
བཤད་གནང་བ་དང་། སིྤ་ན ྲོར་༸གྲོང་

ས་༸སྐབས་མགྲོན་ཆེན་པ ྲོ་མཆྲོག་གིས་
བརྙན་འཕིན་བརྒྱྱུ ད་བཀའ་སླ ྲོབ་སྩལ་ཡྲོད།
ད ེ་རེས ་སྐུ ་མགྲོན ་གཙྲོ ་བ ྲོ་ཨ་རིའི ་གྲོས ་
ཚྲོགས་འྲོག་མའི་ཚྲོགས་གཙྲོ ་ལྕམ་སྐུ་ནནེ་
སི་པི་ལྲོ་སི་ (Nancy Pelosi) མཆྲོག་
གིས ་གཙྲོ ་བ ྲོ་ཨ ་ རིའི ་ག ཞུང ་ནས ་བ ྲོད ་
ད ྲོན་ཐྲོག་མུ ་མཐུད་རྒྱབ་སྐྲོར་གནང་རྒྱྱུ ་

ཡིན་སྐ ྲོར་དང་། ཚྲོགས་བཅར་བ་ཡྲོངས་
ནས་བྲོད་ད ྲོན་ཐྲོག་ཐུགས་ཁུར་བཞེས་ཏ་ེ
ཚྲོ གས་འདུ་ཕ ེབས་པར་བསྔགས་བརྲོད་
དང་། གཞན་ཡང་རྒྱ་ནག་དམར་གཞུང་
གིས་ཆྱུང་སིད་པཎ་ཆེན་རིན་པ ྲོ་ཆེ་མཆྲོག་

བཙན་ཁིད ་
དང་། བྲོད་
མི ་ རྣ མ ས ་
བཙན་ཤེད་
ཀི ས ་ ཆ བ ་
སི ད ་ སླ ྲོ བ ་
སྦྲོ ང ་ བྱེ ད ་
བ ཅྱུ ག ་
གི ་ ཡྲོ ད ་
པ། ཆྲོས་
ད ད ་ ར ང ་
དབང་མེད་
པ། སྲོ་ལྟའི་

ཡྲོ ་ཆས ་གང ་སར་བཙྱུགས ་པ ་སྲོགས ་
བ ྲོད ་ནང་གི ་ཛ་དྲག་གནས་སྟངས་སྐ ྲོར ་
གསུངས་གནང་བ་དང་། ད་ེབཞིན་རྒྱ་
ནག་གཞུང་གིས་ལྲོ ་ངྲོ་བཅྱུ ་དུྲག་དུ་མའི་
རིང་བ ྲོད་ནང་གི་བ ྲོད་མི་ཚྲོའི་འགྲོ་བ་མིའི་
ཐྲོབ་ཐང་བརལ་བཤིག་བཏང་དང་གཏྲོང་
བཞིན་པ་དསེ། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་

བ ྲོད་མིའི་ངྲོ་བ ྲོ་དང་། ཆྲོས་དད། རང་
དབང་སྲོགས་ལ་བརིྩ་བཀུར་བྱེད་ཀི་མེད་
པ་གསལ་པྲོ་བསྟན་ཡྲོད། བྲོད་མི་རྣམས་
ལ ་ མིང ་ད ྲོན ་མཚྱུ ངས ་པའི ་རང ་སྐྲོང ་
ཐྲོབ་ཐབས་སུ ་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་འདྲ་མིན་
ནས་གྲོས་ཚྲོ གས་འཐུས་མི ་འཛྲོམས་ཏེ་
ཚྲོགས་འད་ུའདི་འདྲ་འཚྲོགས་རྒྱྱུ ་ཧ་ཅང་
གི་གལ་ཆེན་པ ྲོ་ཆགས་ཀི་ཡྲོད་ཅེས་དང་།  
རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་གདུག་རྩྱུབ་ལ་ངྲོ་རྲོལ་
དང་། བྲོད་མི་རྣམས་ཀི་རྒྱབ་ཏུ་ལངས་
རྒྱྱུ ར་འཛམ་གླིང་མི་མང་ཡྲོངས་ལ་བཟང་
སྤྲོད་ཀི་འགན་ཡྲོད་སྐ ྲོར་སྲོགས་གསུངས་
གནང་སྲོང་། 
དེ་ནས་རྒྱལ་སིྤའི ་བ ྲོད་ད ྲོན་ལས་འགུལ་
ཁང ་ གི ་ འ ཛི ན ་ སྐྲོང ་ ལྷ ན ་ ཚྲོ གས ་ ཀི ་
ཚྲོ གས ་གཙྲོ ་ སྐུ ་ ཞབས ་ རི ་ཆ ་ ཌི ་ གྷ ེར ་ 
(Richard Gere) ལགས་དང་།  
ཨ་རིའི་རྒྱལ་ཡྲོངས་མང་གཙྲོ ་ཁྱབ་སྤལེ་
བསྟི་གནས་ཁང་གི་ཚྲོགས་གཙྲོ ་སྐུ ་ཞབས་
ཌ་མྲོན་ཝིལ་སན་ (Dalmon Wilson) 
ལགས་བཅས་ཀིས་གསུང་བཤད་གནང་
རེས ་དབུ ་འབྱེད ་མཛད་སྒ ྲོ་ གུབ ་གནང་
ཡྲོད་པ་བཅས། །
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ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་དག་ེརན་རྣམས་ལ་ཉནི་གངས་གསུམ་རིང་འཇྲོན་རྩལ་གཞིར་བཞག་གི་དཔྱད་ཞིབ་གནང་
ཕྲོགས་ཀི་ཟབ་སྦྲོང་གྲོ་སིྒག་གནང་བ།

༄༅། །བྲོད་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་ཤེས་
རིག་ལས་ཁུངས་ནས་ཕི་ལྲོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་
བ་ ༠༦ ཚེས་ ༢༡ ནས་ ༢༣ བར་
ཉིན་གངས་གསུམ་རིང་ར་ས་འཛིན་སྐྲོང་
སྦྲོང ་བརར་དང་བདེ་ད ྲོན ་ཚྲོ གས་པའི ་
ཐུ་མི་ཚྲོགས་ཁང་དུ་དགེ་རན་རྣམས་ལ་
དམིགས་ཏ་ེའཇྲོན་རྩལ་གཞིར་བཞག་གི་
དཔྱད་ཞིབ་གནང་ཕྲོགས་ཀི ་ཟབ་སྦྲོང ་
གྲོ་སིྒག་གནང་ཡྲོད་པ་དང་།  ཁྱད་
སྟ ྲོན ་ མི ་ས ་འ བུམ ་རམས་པ ་གྷ ྲོ་རངྒ ་ཏི ་
ཝ་རི་ (Gaurang Tiwari) ལགས་
དང་། འབུམ་རམས་པ་མཱམ་ཏཱ་ཨས་ཝཱལ་  
(Mamta Aswal) ལགས། འབུམ་
རམས་པ་བྷས་ཀཱར་ཅྲོ་ང་ིརི་ (Bhaskar 

Chaudhary) ལགས་བཅས་ནས་ཟབ་
སྦྲོང་གནང་ཡྲོད།
ད ེ་ཡང་ཤེས་རིག་དུྲང་ཆེ་འཇིགས་མེད་
རྣམ་རྒྱལ་ལགས་ཕི་ཚེས་ ༢༣ ཉནི་
ཟབ་སྦྲོང ་མཇུག་སྡ ྲོམ ་མཛད་སྒ ྲོར ་ཆེད་
ཕབེས་ཀིས་ལེགས་ཉསེ་བླང་ད ྲོར་འབྱེད་
པའི་རྣམ་དཔྱྲོད་དགྲོས་པའི་གལ་གནད་
དང་། དགེ་རན་རྣམ་པས་སླ ྲོབ་གྲྭའི་ནང་
སླ ྲོབ ་ ཕུག ་རྣམས་ལ་ཡི ་གེ ་འབི ་ཀླ ྲོག ་ གི ་
གྲོམས་གཤིས་དང་དཔྱད་ཞིབ་བསམ་བླ ྲོ་
ཡྲོ ང་ཐབས་སུ ་ཤུགས་ས ྲོན་རྒྱག་དགྲོས་
པ། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བ ྲོད་ནང་རང་
བཙྱུགས་ནས་བ ྲོད་མིའི་རིག་གཞུང་དང་
སྐད་ཡིག་རྩ་བརླག་ཏུ་གཏྲོང་བཞིན་ཡྲོད་

སྟབས། བཙན་བྱྲོལ་ད་ུཡྲོད་པའི་དགེ་
རན་རྣམ་པས་དམིགས་བསལ་གིས་བ ྲོད་
པའི་སྐད་ཡིག་ཡར་རྒྱས་གྲོང་འཕལེ་ཆེད་
དུ་ཤུགས་ས ྲོན་རྒྱག་དགྲོས་པ་སྲོགས་ཀི་
སྐ ྲོར་གསུངས་ཡྲོད། གཞན་ཡང་ཁྲོང་
གིས་དགེ་རན་རྣམ་པས་སྐུ་ངལ་འཛེམས་
མེད་ཀིས་སླ ྲོབ་ཕུག་རྣམས་ལ་སླ ྲོབ་ཁིད་
གནང་བཞིན་པར་རེས་སུ་ཡི་རང་དང་། 
སླ ྲོབ་གྲྭའི་ཤེས་ཡྲོན་གི་སྤུས་ཀ་གྲོང་འཕལེ་
ད་ུའགྲོ་བར་དགེ་རན་རྣམ་པས་མུ་མཐུད་
ཧུར ་ཐག ་འབད ་ཐག ་ གིས ་སླ ྲོབ ་ཁི ད ་
གནང་དགྲོས་པའི་གལ་གནད་སྲོགས་ཀི་
སྐ ྲོར་གསུངས་ཡྲོད།
དགེ ་རན ་རྣམ ་པས ་ཀང ་ ལེགས ་སྤ ེལ ་

ཉ ེས ་ འ གྲོ ག ་ གི ་ ད གྲོ ང ས ་ ཚྱུ ལ ་ ལྷུ ག ་
པ ྲོ་གསུངས་ཡྲོད། ཁྱད་སྟ ྲོན་མི་ས་
འ བུ མ ་ ར མས ་ པ ་ གྷ ྲོ ་ ར ངྒ ་ ཏི ་ ཝ ་ རི ་  
(Gaurang Tiwari) ལགས་ཀིས་ཤེས་
རིག་ལས་ཁུངས་དང་ལྷན་ད་ུམཉམ་ལས་
གནང་བའི་ཉམས་མྲོང་དང་། འབྱྱུང་
འགྱུར་མུ་མཐུད་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་
དང་ལྷན་ད་ུཤེས་ཡྲོན་གི་སྦྲོང་བརར་དང་
ལས ་གཞི ་གཞན ་ཁག ་ གི ་ཐྲོག ་ལའང ་
མཉམ་ལས་གནང་ཐུབ ་པའི ་ རེ ་འདུན ་
བཏྲོན་གནང་ཡྲོད། ཤེས་རིག་ལས་
ཁུངས ་ ཀི ་ ཤེས ་ཡྲོ ན ་ཚན ་པའི ་ འགན ་
འཛིན ་བསྟན་འཛིན ་ར ྲོ་རེ་ལགས་ཀིས་
ཐུགས་རེ་ ཆེ ་ ཞུའི ་གསུང་བཤད་གནང་

སྐབས་མཉམ་ཞུགས་གནང་མཁན་ཡྲོངས་
ནས་སླ ྲོབ ་གྲྭར ་ལྲོག ་རེས ་སྲོ ་སྲོའི ་ལས་
རྲོགས་རྣམ་པ་དང་ལྷན་ད་ུསླ ྲོབ་སྦྲོང་དང་
ཉམས་མྲོང་སྤལེ ་ རེས་གནང་དགྲོས་པ་
སྲོགས་ཀི་སྐ ྲོར་གསུངས།ཤེས་རིག་ལས་
ཁུངས་ནས་ཕི་ལྲོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༨ ཚེས་ 
༢༢ ནས་ ༢༥ བར་སྦལེ་ཀྲོབ་སླ ྲོབ་གྲྭའི་
དགེ ་རན་རྣམས་ལའང་གྲོང ་མཚྱུངས་
ལྟར་ཟབ་སྦྲོང་གནང་གཏན་ཁེལ་ཡྲོ ད། 
ཨ་རིའི་རྲོགས་ཚྲོགས་ (USAID) ནས་
ཐེངས་འདིའི་ཉིན་གངས་གསུམ་རིང་གི་
ཟབ་སྦྲོང་གི་འགྲོ་གྲོན་སླད་མཐུན་འགྱུར་
གནང་ཡྲོད་པ་བཅས།།

རྒྱལ་སིྤའ་ིགྲོས་ཚྲོགས་འཐུས་མིའ་ིབ ྲོད་ད ྲོན་རྒྱབ་སྐྲོར་ཚྲོགས་ཆེན་ཐངེས་བརྒྱད་པ་མཇུག་སིྒལ་བ།
༄༅། །རྒྱལ་སིྤའ་ིགྲོས་ཚྲོགས་འཐུས་
མིའི་བ ྲོད་ད ྲོན་རྒྱབ་སྐྲོར་ཚྲོགས་ཆེན་ཐངེས་
བརྒྱད་པའི་ཉནི་གཉསི་པའམ་མཐའ་མ་ཕི་

ལྲོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༢༣ ཉནི་གི་
ཚྲོགས་འདའིུ་ཐྲོག་ཝ་ཤིང་ཊྲོན་སིྤ་བསྒགས་ 
(Washington Declaration) དང་། མ་
འྲོངས་པའི་ཝ་ཤིང་ཊྲོན་ལག་བསྟར་འཆར་

གཞི་ (Washington Action Plan) 
བཅས་གཏན་འབབེས་དང་། ད་ེབཞིན་
རྒྱལ་སིྤའི་གྲོས་ཚྲོགས་འཐུས་མིའི་བ ྲོད་ད ྲོན་

འབལེ་མཐུད་ཚྲོགས་པ་ (INPaT) སརླ་
གསྲོ་གནང་བ་དང་འབལེ། ཐངེས་འདའི་ི
ཚྲོགས་འད་ུམཇུག་སིྒལ་གནང་ཡྲོད།
ད་ེཡང་མཇུག་བསྡ ྲོམས་མཛད་སྒ ྲོའི་ཐྲོག་

དཔལ་ལྡན་བ ྲོད་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ཚྲོགས་
གཞྲོན་མཆྲོག་གིས། རྒྱལ་ཁབ་ཁག་འདྲ་
མིན་གི་གྲོས་ཚྲོགས་འཐུས་མི་རྣམ་པ་ད་
རེས་ཀི་ཚྲོགས་ཆེན་ད་ུཕབེས་པར་ཐུགས་
ར་ེཆེ་ཞུས་པ་དང་ཆབས་ཅིག་ཁྲོང་རྣམས་
ཚྲོགས་འདརུ་ཕབེས་པ་དསེ། རྒྱ་ནག་གཞུང་
ལ་རྒྱལ་སིྤའི་ནང་བ ྲོད་ཀི་རྩ་ད ྲོན་བརླག་མེད་
པའི་བར་ལན་གསལ་པྲོ་ཞིག་སྤད་ཡྲོད་པ་མ་
ཟད། བྲོད་ནང་རྒྱ་ནག་དམར་གཞུང་འྲོག་
གདགུ་སྦྲོང་མནར་གཅྲོད་མངས་དང་མྲོང་
བཞིན་པའི་བ ྲོད་མི་རྣམས་ལའང་སེམས་
ཤུགས་སརྤ་ངསེ་ཡིན་སྐ ྲོར་གསུངས་པ་དང་། 
ད་ེབཞིན་ཕི་ལྲོ་ ༡༩༥༩ ལྲོར་རྒྱ་ནག་དམར་
གཞུང་གིས་བ ྲོད་ས་ཡྲོངས་རྲོགས་བཙན་
བཟུང་བྱས་རསེ། བྲོད་མི་རྣམས་རྒྱ་གར་
ལ་བཙན་བྱྲོལ་ད་ུསླབེས་ཏ་ེརིམ་པས་སིྒག་
འཛུགས་དང་། གཞུང་ཁྲོངས་མིན་པའ་ི
ཚྲོགས་པ། སྒརེ་བཅས་ཀི་ངྲོས་ནས་རྒྱལ་

སིྤའི་ནང་རྒྱ་ནག་གཞུང་ནི་ཡིད་ཆེས་བྱདེ་
ཐབས་མེད་པ་ཞིག་ཡིན་སྐ ྲོར་ཞུ་བཞིན་ཡྲོད་
ཀང་། སབྐས་ད་ེདསུ་རྒྱལ་སིྤའ་ིནང་ད་ེཙམ་
གི་ད ྲོ་སང་གནང་མེད་སྐ ྲོར་དང་། ད་རེས་
འཛམ་གླིང་ཁྱྲོན་ཡྲོངས་སུ་རྒྱ་ནག་ཝུ་ཧན་
ནས་མཆེད་པའི་ཏ ྲོག་དབིྱབས་གཉན་རིམས་ 
༡༩ ཁྱབ་གདལ་ཤུགས་ཆེར་ཕིན་པ་དསེ། 
རྒྱ་ནག་གི་འགྲོ་ཁིད་ཚྲོའི་གདྲོང་རིས་ངྲོ་མ་
གསལ་པྲོར་བསྟན་ཡྲོད་སྐ ྲོར། ད་ེབཞིན་ཞི་
ཅིང་ཕངི་གིས་འགྲོ་ཁིད་པའི་རྒྱ་ནག་དམར་
གཞུང་གི་རྒྱ་བསྐདེ་རིང་ལུགས་ཀི་བསམ་བླ ྲོ་
ཡྲོད་པ་དསེ་རང་དབང་ལྡན་པའི་རྒྱལ་ཁབ་
སུ་ལའང་ཉནེ་ཁ་འཕད་སདི་པའ་ིསྐ ྲོར། རྒྱ་
ནག་དམར་གཞུང་འྲོག་རྒྱ་ནག་གི་མི་མང་
དཀྱུས་མ་རྣམས་ཀང་གདགུ་སྦྲོང་མནར་
གཅྲོད་གཅིག་མཚྱུངས་མྲོང་བཞིན་ཡྲོད་པ། 
ཡུ་གུར་མི་རིགས་དང་། ཧྲོང་ཀྲོང་། ཐ་ེ
ཝན། ནང་སྲོག ད་ེབཞིན་བསམ་ཕྲོགས་

མཐུན་པའི་མི་མང་ཚང་མས་མཉམ་རུབ་
ཀི་ཐྲོག་ནས་ཐུན་མྲོང་གི་དཀའ་ངལ་ཁག་
ལ་གདྲོང་ལེན་གནང་དགྲོས་པ་གལ་ཆེན་པ ྲོ་
ཡིན་སྐ ྲོར་སྲོགས་གསུངས་གནང་བ་དང་། 
མཐར་ཚྲོགས་བཅར་བ་གྲོས་ཚྲོགས་འཐུས་
མི་རྣམ་པ་དང་། རྒྱལ་སིྤའ་ིབ ྲོད་ད ྲོན་ལས་
འགུལ་ཁང་། དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐྲོང་མཆྲོག་
གིས་ས་ེཁདི་པའ་ིབཀའ་ཤག ཕི་དྲལི་བཀའ་
བླ ྲོན། དྲོན་གཅྲོད་རྣམ་པ། ཨ་རིའ་ིརྒྱལ་
ཡྲོངས་མང་གཙྲོ་ཁྱབ་སྤལེ་བསྟ་ིགནས་ཁང་། 
(NED) རྒྱལ་སིྤའ་ིམང་གཙྲོ་འཕལེ་རྒྱས་
བསྟ་ིགནས་ཁང་། (NDI)  ཟནི་བསི་ཚྲོགས་
ཆྱུང་གི་ཚྲོགས་མི་རྣམ་པ་སྲོགས་ཡྲོངས་ལ་
ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུས་གནང་རསེ། ཐངེས་འདའི་ི
ཚྲོགས་ཆེན་ད་ེབཞིན་རྒྱལ་ཁའི་ངང་མཇུག་
སིྒལ་གནང་ཡྲོད་པ་བཅས། །

ཞེས་པའི་གཞུང་ཁྲོངས་མ་ཡིན་པའི་རྒྱལ་
སིྤའི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐྲོབ་ཐང་ཚྲོགས་པའི་ཚབ་
ཞུས་ཏ།ེ སདི་འཛིན་ཞི་ཅིང་ཕནི་གིས་རྒྱ་
རིགས་གཙྲོ ་གྱུར་གི་ཤེས་ཡྲོན་སླ ྲོབ་གསྲོའི་
ལས་འགུལ་འྲོག་བ ྲོད་མི་གཞྲོན་སྐསེ་རྣམས་
དམིགས་ས་གཙྲོ ་བ ྲོར་གྱུར་ཡྲོད་པའི་སྐ ྲོར་
དང་། ཉ་ེལམ་ཐྲོན་པའ་ིརྒྱ་ནག་གཞུང་
གིས་མི་སེར་སྤལེ་ཡུལ་གཏན་འཇགས་སླ ྲོབ་
གྲྭ་བཙྱུགས་ཡྲོད་པའི་སྐ ྲོར་གི་སྙན་ཐྲོ་ལུང་
དྲངས་ཏ།ེ རྒྱལ་ཚྲོགས་ཀི་འགྲོ་བ་མིའ་ི
ཐྲོབ་ཐང་ལནྷ་ཚྲོགས་དང་། རྒྱལ་ཚྲོགས་ཀི་
དམིགས་བསལ་སྙན་སེང་བ་རྣམས་ནས་རྒྱ་
ནག་གཞུང་ལ་བ ྲོད་ཕུག་རྣམས་རང་གི་ནང་

པར་ཐུགས་འཚབ་སྟ ྲོན་གནང་བ་དང་འབལེ། 
རྒྱལ་ཚྲོ གས་ཀི ་འགྲོ་བ ་ མིའི ་ཐྲོབ ་ཐང་
ལྷན་ཚྲོགས་ངྲོས་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་
བཙན་གནྲོན་མནར་གཅྲོད་བཏང་བར་ལན་
འདབེས་གསལ་བཤད་ཇི་ལྟར་བྱདེ་འཇུག་
རྒྱྱུ ་ཡིན་སྐ ྲོར་དང་། ད་ེབཞིན་རྒྱལ་ཚྲོགས་ཀི་
དམིགས་བསལ་སནྙ་སེང་བ་རྣམས་ནས་བ ྲོད་
ནང་གི་ན་གཞྲོན་བིྱས་པ་རྣམས་ལ་བྲོད་སདྐ་
ཐྲོག་ཤེས་ཡྲོན་ཐྲོབ་ཐང་འདྲ་མཉམ་རག་
པར་རྒྱ་ནག་གཞུང་དང་ལནྷ་ད་ུའབལེ་ལམ་
ཇི་ལརྟ་བྱདེ་ཀི་ཡྲོད་པའི་སྐ ྲོར་དྲ་ིགླངེ་གནང་
ཡྲོད་པ་རེད།།

༄༅། །རྒྱལ་ཚྲོགས་ཀི་འགྲོ་བ་མིའ་ིཐྲོབ་
ཐང་ལྷན་ཚྲོགས་ཀི་ཚྲོགས་ཐུན་ཐེངས་ལྔ་
བཅྱུ་པ་ད་ེབཞིན་ཕི་ལྲོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་བ་ 
༠༦ ཚེས་ ༡༣ ནས་ཟླ་བ་ ༠༧ ཚེས་ 
༠༨ བར་འཚྲོག་བཞིན་ཡྲོད་པ་ལརྟ།  
ཕི་ཚེས་ ༢༤ ཉནི་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བ ྲོད་
ནང་གི་བིྱས་པ་ཚྲོར་བ ྲོད་ཡིག་ཐྲོག་སླ ྲོབ་སྦྲོང་
བྱ་རྒྱྱུ འི་ཐྲོབ་ཐང་ལ་ར ྲོག་རྲོལ་བཏང་དང་
གཏྲོང་བཞིན་པའ་ིཐད་གླངེ་སླ ྲོང་གནང་ཡྲོད།
ད་ེཡང་ཕི་ལྲོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་བ་ ༠༦ 
ཚེས་ ༢༤ ཉནི་རྒྱལ་ཚྲོགས་ཀི་ཤེས་
ཡྲོ ན ་ ཐ ད ་ ཀི ་ ད མི ག ས ་ བ སལ ་ སྙ ན ་
སེང་བ་སྐུ ་ཞབས་ཀུམ་བའྲོ་བྷ ྲོ་ ལི ་བྷ ་ེ རི ་  

(Koumbou Boly Barry) ལགས་
ཀིས་སྙན ་ཐྲོ་སྒྲོགས་སྦང་གནང་སྐབས་
སུད་སི་སྐུ ་ཚབ་ད ྲོན་ཁང་གི་རྒྱལ་ཚྲོགས་
ཞུ ་གཏུག་འགན་འཛིན་སྐལ ་ལྡན ་མཚྲོ ་
མྲོ ་ལགས་ཀིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བ ྲོད་
སྐད་དང་བ ྲོད་ཀི ་རིག་གཞུང་གཞི་རྩར་
བཞག་ནས་བྲོད་ཕུག་རྣམས་ལ་ཤེས་ཡྲོན་
སྤད ་རྒྱྱུ ར ་བཀག་སྡ ྲོམ ་བྱས་ཏེ་བ ྲོད ་ ཀི ་
རིག་གཞུང་རྩ་མེད་བཟྲོ་རྒྱྱུ འི་འཆར་གཞི་
འདིང་བཞིན་ཡྲོད་པའི་སྐ ྲོར་གཏམ་བཤད་
གནང་། སབྐས་དརེ་ཁྲོང་མྲོས་འཇིག་ཉནེ་
ཡྲོད་པའི་མི་རིགས་སུང་སྐྲོབ་ལྷན་ཚྲོགས་  
(Society for Threatened Peoples) 

རྒྱལ་ཚྲོགས་ཀི་འགྲོ་བ་མིའ་ིཐྲོབ་ཐང་ལནྷ་ཚྲོགས་ཀི་ཚྲོགས་ཐུན་ལ་ྔབཅྱུ་པའ་ིཐྲོག་བ ྲོད་ནང་བིྱས་པའ་ིཤེས་ཡྲོན་ཐྲོབ་ཐང་
ར ྲོག་རྲོལ་གཏྲོང་བཞིན་པའ་ིཐད་བླ ྲོ་འཚབ་དང་གླངེ་སླ ྲོང་གནང་བ།

མི་དང་རིག་གཞུང་ནས་ཁ་བལ་གཏང་རྒྱྱུ ་
འཕལ་ད་ུམཚམས་འཇྲོག་དགྲོས་པའི་འབྲོད་
སྐུལ་གནང་སྐྲོང་ཡྲོང་བའི་རེ་སྐུལ་གནང་
ཡྲོད།
གཞན་ཡང་ཁྲོང་མྲོས་རྒྱ་གཞུང་གི་དྲག་
གནྲོན་ཆེ་བའི་སིད་བྱྱུས་འྲོག་བ ྲོད་ཀི་ངྲོ་བ ྲོ་
སུང་སྐྲོབ་དང་། བྲོད་ཀི་ཆྲོས་དང་རིག་
གཞུང་སྦྲོང་སྤྲོད་སྤལེ་གསུམ་བྱདེ་པར་བ ྲོད་
ཀི་རྩྲོམ་པ་པ ྲོ་དང་། ཤེས་ཡྲོན་པ། གཞས་པ། 
སླ ྲོབ་ཕུག་སྲོགས་ཐེ་བའི་བ ྲོད་མི་མང་དག་
ལ་རྒྱལ་ཁབ་ཁ་བལ་དང་མི་རིགས་ཆིག་
སིྒལ་ལ་གནྲོད་གཞིའི་ཉསེ་མིང་འྲོག་ད ྲོ་དམ་
བཀག་སིྐལ་དང་། བཙྲོན་འཇུག་བྱདེ་བཞིན་


