དབུ་མའི་ལམ་ནི།

རྒྱ་ནག་མི ་དམངས་སྤྱི་མཐུ ན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རྩ་ཁྲིམས་

ཀྱི ་སྒྲོམ་གཞི འི་ནང་ཁྲིམས་མཐུ ན་གྱི ་ཐོབ་ཐང་ཡོ ད་

པའི་བོད་རི གས་ཡོ ངས་ལ་མི ་རི གས་ས་གནས་རང་

སྐྱོང ་གི ་ གནས་བབ་ཚད་ལྡན ་མི ང་དོན ་མཚུ ང ས་པ་
ཞིག་དགོས།

   བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་བཀའ་ཤག་གིས།
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གནས་ཚུལ་སྙངི ་བསྡས
ུ །

སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི ས་ཏོག་དབྱིབས་གཉན་རི མས་ཁྱབ་བརྡལ་
ུ ་སྐབས་སུ་སྩལ་བའི་གསུང་འཕྲིན།
ཆེ་བའི་ཛ་དྲག་དས

༄༅།

།གཉན་འཕྲང་ཆེ་བའི་དུས་སྐབས་ ཚུ ན་གཅི ག་ཕན་གཅི ག་གྲོགས་བྱེད ་དགོས ། ཏུ ་བསྒྲིལ་ནས་གནས་ཡོ ད།

འདིའ་ི ནང་། རང་རེས་ནང་མི ་གཉེན་འབལ
ྲེ ་ དེང་སྐབས་རང་རེས་འཇིགས་སྣང་དང་རེ་བ།

རང་རེ་འག་ྲོ བ་

མི ་ལ་རྒྱུ་མཚན་ལ་བསམ་བླ་ོ གཏོང་བའི་རྣམ་

ཆོས་བརྡ་གསལ་བསྒྲགས།

ཐེངས་འདིའི་ནད་ཡམས་ཀྱི་འཇིགས་པ་དང་
དེའ་ི མཇུག་འབྲས་ཀྱིས། དཀའ་ངལ་ཆེན་པོ་

འདས་གྲོང ས་སུ ་ གྱུ ར ་པའི་ སྡུག ་བསྔལ ་དང་ ངེས་གཏན་མེད་པའི་ཚོ ར་བ་གཅི ག་མཚུངས་ དཔྱོད ་དང་དངོས ་ཡོ ད ་གནས་ཚུ ལ ་མཐོང ་ ཅི ་འདྲ་ཞི ག་དང་འཕྲད་ནའང་རྡོག་རྩ་གཅི ག་
སྒྲི ལ ་དང་མཉམ་སྦྲེ ལ ་

རང་གི ་འཕྲོད་བསྟེན་གྱི་ཉེན་ཚབས་

ཀྱི་ཡོ ད་པ་དང།

དཔལ་འབར
ྱོ ་

སྟོན་གྱི་ཡོ ད།

གཞུང་ཁག་དཀའ་ངལ་ཤི ན་ཏུ ་ཆེན་

འགྲོ་ བ་མི ་ཧ་ཅང་མང་པོ་ ཞི ག ་གི ་
འཚོ ་གནས་ལ་བརྡབ་གསི ག་ཆེན་པོ་
ཐེབས་བཞིན་ཡོ ད།

དུས་སྐབས་འདི་འདྲར། ངེས་པར་

དུ་ ང་ཚོ ་ ཚང་མ་འགྲོ་ བ་མི ་ གཅི ག ་

བརྟེན་ནས་བྱམས་བརྩེ་ལྡན་པའི་སྒ་ོ ནས་ཕན་

རི ང་སྔ་དྲོར་རྒྱ་གར་གྱི་ཆུ་ཚོ ད་ ༨ ནས་ ༩།༣༠
བར་དཔལ་མགོན་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིས་མཛད་
ཏཱ་ལའི་བླ་མས། ཕྱི་ལོ་ པའི་དབུ་མ་རི ན་ཆེ ན་ཕངྲེ ་བའི་ལེ འུ་དང་པོ་དང་
༢༠༢༠ ཟླ་ ༥ ཚེ ས་ ༡ བཞི ་པ་གཉིས་ཀྱི་བཀའ་འཁདྲི ་དང་འབལྲེ ་ད་ལྟའི་
ཉིན། གོང་གསལ་གསུང་ དུས་འདིར་རྐྱེན་ངན་ལ་གདོང་ལེ ན་བྱེད་ཕྱོགས་
ཀྱི་ལམ་སྟོན་སྩལ་འཐུ ས་ཞེས་བཀའ་ཁྲོལ་སྤྱི་བོའི་
འཕྲིན་འདི་བཞིན་ The རྒྱན་དུ་ཐོབ་པ་ལགས་ན། དད་ལྡན་དོན་གཉེར་
Call to Unite ཞེས་ ཅན་རྣམས་ནས་དུས ་ཐོག ་ཏུ ་༸གོང ་ས་མཆོ ག ་
གི ་བོད་དབྱིན་རྒྱ་སོ གས་ཀྱི་སྐད་ཡི ག་དུ་མའི་དྲྭ ་
པའི་ཆི ག་སྒྲི ལ་ལ་འབོད་
ཚི གས་ནས་མཇལ་ཐུ བ ་པས་དེ་ དོན ་དགོ ང ས་
སྐུ ལ ་གྱི ་ ཚོ གས་པ་ཞི ག ་ འཇགས་ཞུ།   དགའ་ལྡན་ཕོ་བྲང་ཡི ག་ཚང་ནས་
གི ས ་གསོ ལ ་འདེབ ས་ཞུ ས ་དོན ་ལྟར ་བཀའ་ ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༥ ཚེ ས་  ༦ ལ།།

པའི་རེ་སྨནོ ་བཅས། །

པོའི ་ ནང་ལྷུ ང་བ་ཙམ་དུ་ མ་ཟད།

བ་མི ་གཅི ག ་གྱུ ར ་ཡི ན་པའི ་ གཞི ་ རྩ་དེ་ ལ་

ནོར ་༸གོང ་ས་༸སྐྱབས་མགོན ་ཆེ ན ་པོ་ མཆོ ག ་

གཅིག་ གིས་དྲྭ་ལམ་ཐད་གཏོང་བརྒྱུད་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠
སྒྲི ལ ་ལ་དོ་ སྣང་དགོ ས ་ ཟླ་ ༥ ཚེ ས་ ༡༦ དང་ ༡༧ ཉིན་གཉིས་ཀྱི་

ཉམས་རྒུད་ལ་བརྟེན་ནས་རྒྱལ་སྤྱིའ་ི

གྱུར་ཡི ན་པའི་གནས་བབ་ལ་བསམ་
གཞིགས་ནན་པོ་བདྱེ ་རྒྱུ་དང་། འག་ྲོ

༄༅། །གོ་ལའི་ཤར་ནུབ་ཀྱི་ཡུ ལ་གྲུ་གང་སར་

བྱེ ད ་པ་ཁོ ་ ནས་གདོང ་ གནས་འཁོད་དད་ལྡན་མང་ཚོ གས་སྤྱི་སྒརེ ་དུ་མས་
ལེ ན་བ ྱེ ད ་དགོ ས ་པར་ ཡང་ཡང་ཇི་ལྟར་གསོལ་བ་བཏབ་དོན་ལྟར། སྤྱི་

སོ ག ས་ལ་གདོང ་ལེ ན ་བ དྱེ ་དགོས ་

སུ་མངྱོ ་བཞིན་ཡོ ད་མོད། འོན་ཀྱང་བདེ་སྐྱིད་
འདོད ་པའི ་ འདུན ་པས་རང་རེ ་ ཀུ ན ་གཅི ག ་

ུ ་པ་ཡོ ད་པ་དེས་རྐྱེན་ངན་གྲོགས་ལ་
བའི་ནས
བསྒྱུར་བའི་གོ་སྐབས་བསྐྲུན་གྱི་ཡོ ད།

གནང་བ་ཞིག་ཡི ན་འདུག་པ་བཅས། །

ཀུན་གཟིགས་པཎ་ཆེན་རི ན་པོ་ཆེ་མཆོག་བཀག་ཉར་འོག་ཡོ ད་པས་ཏོག་དབྱིབས་གཉན་རི མས་
འགོ་ཉེན་ཚབས་ཆེན་ཡོ ད་སྟབས་མགྱོགས་མྱུར་གླདོ ་རོགས་གནང།

༄༅། །ཨ་རི འ་ི མང་གཙོ་ཚོ གས་པའི་གས
ྲོ ་ གི ་བོད་མི འི་ཆོ ས་དད་རང་དབང་ཐོག་དམ་ པ་ཆགས་ཡོ ད།   རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་འཛམ་

བོད་མཐོ་སྒང་གི ་ཁོར་ཡུ ག་གནད་དོན་ཐད་སྦལ
ེ ་
ཇམ་གཞུང་ཚབ་ཁང་གི ས་གཟབ་ནན་གྱིས་ལྟ་རྟོག་
བྱེད་བཞིན་ཡོ ད།

དམ་བསྒྲགས་བྱ་རྒྱུ འི ་ ཐོབ ་ཐང་རྩ་བ་ནས་

ཚོ གས་འཐུ ས་མི ་སྐུ་ཞབས་ཇི མ་མེ ག་གྷ་ོ ཝན་ བསྒྲགས་ཧ་ཅང་བྱས་དང་བྱེད་བཞི ན་པ་དེ་ གླིང་ཡོ ངས་ལ་བཟང་སྤྱོད་ཀྱི ་འགན་འཁྱེར་ མེད།  ད་ལྟ་རྒྱ་ནག་གི་གྲོང་ཁྱེར་ཝུ་ཧན་ནས་

Jim McGovernམཆོག་གིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ དག་གཞི ་ རྩའི ་ འགྲོ་ བ་མི འི ་ ཐོབ ་ཐང་དང་
ལ་ཀུན་གཟིགས་པཎ་ཆེན་སྐ་ུ ཕྲེང་བཅུ་གཅི ག་ ཡོ ངས་སུ་འགལ་ཞིང་།

ལྷག་པར་རྒྱ་ནག་

པ་དགེ་འདུན་ཆོ ས་ཀྱི་ཉི་མ་མཆོ ག་མགྱོགས་ གཞུ ང ་གི ས ་བོད ་བརྒྱུ ད་ནང་བསྟན་དང་།

མྱུ ར ་བཙན་འོག ་ནས་གླ ོད ་བཀྲོལ ་གནང་ ༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོག
དགོས་པའི་རེ་འདུན་ཤུ གས་ཆེ ་བཏོན་འདུག  

ནས་ཀུན་གཟིགས་པཎ་ཆེན་རི ན་པོ་ཆེ་མཆོག་ མཆེ ད་པའི་ཏོག་དབྱིབས་གཉན་རི མས་ཁྱབ་

དང་ཁོང་གི ་ནང་མི ་བཅས་པར་བདེ་ཐང་ཡི ན་ གདལ་ཇེ་ཆེར་འགྲོ་བཞིན་ཡོ ད་སྟབས།   རྒྱ་
པ་གསལ་བཤད་བདྱེ ་དགོས།

ཀུན་གཟིགས་པཎ་ཆེན་དགེ་འདུན་ཆོས་ཀྱི་ཉི་ ལྷག་པར་ནད་ཡམས་དེ་འགོ་ཉེན་ཆེ་བའི་ཆབ་ ༄༅།
སྲིད་བཙོ ན་པ་ཁག་མགྱོགས་མྱུར་གླདོ ་བཀྲོལ་
གནང་རོགས།

དེ་ཡང་སྐ་ུ ཞབས་ཇིམ་མེག་གྷ་ོ ཝན་Jim Mc-

Govern

ནག་གཞུ ང་གི ས་ཆབ་སྲིད་བཙོ ན་པ་སྤྱི་དང་

ནད་ཡམས་དེ་ནི་རྒྱ་ནག་

ི ་ཁྱོན་དུ་མི ་
ནས་མཆེ ད་ཅི ང་ད་ཆ་འཛམ་གླང

མཆོག་ནི་ཨ་རི འ་ི གས
ྲོ ་ཚོ གས་ཀྱི་

ཊོ མ ་ལེ ན ་ཊོ ་ སི ་ འག ་ྲོ བ་མི འི་ ཐོབ ་ཐང་སྲུ ང ་

གྲངས་འབུམ་ལྷག་འདས་གངྲོ ས་ཕྱིན་པ་མ་

Rights Commission གི་ཚོ གས་གཞོན་ཡི ན་

དེས་མནར་བཞིན་ཡོ ད།  ཀུན་གཟིགས་པཎ་

ཟད།   དེ་ལས་ཆེས་མང་བར་ནད་ཡམས་

སྐབྱོ ་ཚོ གས་ཆུང་Tom Lantos Human

ཆེ ན་རི ན་པོ་ཆེ ་མཆོ ག་ལ་མཚོ ན་ནའང་ད་ལྟ་

འདུག  

དེ་ཡང་ཁོང་གིས་གསུང་དོན།   ངས་པཎ་

བཀག་བསྐྱིལ་འོག་བཞུགས་ཡོ ད་སྟབས་ཏོག་
དབྱིབས་གཉན་རི མས་འགོ་རྒྱུ འི་ཉེན་ཚབས་

ཆེ ན་རི ན་པོ་ཆེ ་མཆོ ག་གི ་སྐུའི་འཁྲུངས་སྐར་

ཉིན་སྐས
ྱེ ་འབུལ་རྒྱུ་གང་ཡོ ད་ཞུ་ན།  རྒྱ་ནག་

གཞུ ང ་ལ་ཆ་རྐྱེན ་གང་ཡང་མེ ད ་པར་ཁོང ་ དེ་བཞི ན་ཀུ ན་གཟིགས་པཎ་ཆེ ན་རི ན་པོ་ཆེ ་

དང་ཁོང་གི་ནང་མི ་མགག
ྱོ ས་མྱུར་གླདོ ་བཀལ
ྲོ ་ ལྟ་བུའི་འཇམ་པོའི་སྟོབས་ཤུ གས་ལ་འཇིགས་

མ་མཆོག་མི ་ཚེ ་ཧྲིལ་པོ་གཞན་གྱི་བཙན་འོག་

ཏུ ་ཚུད་ནས་བཟང་ཕྱོགས་ཀྱི་རེ་བ་རྒྱག་ས་རྩ་

གནང་རོ གས་ཞེས ་སླར ་ཡང་ནན་བརྗོད ་ཞུ ་ སྣང་ཆེན་པོ་བྱེད་ཀྱི་ཡོ ད་སྟབས་བོད་མི འ་ི འགྲོ་ བ་ནས་མེད་པར་གྱུར་ཡོ ད།   རྒྱལ་ཁབ་སུ་

རྒྱུ་དེ་ཡི ན།   རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་ནང་ བ་མི འ་ི ཐོབ་ཐང་ལ་དམ་བསྒྲགས་བྱེད་དགོས་ ཅི ག་ལ་དེ་ལྟ་བུའི་མི ་སྒརེ ་གྱི་རང་དབང་ཐོག་

ཆེན་པོ་ཡོ ད། དེར་བརྟེན་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་
ཁོང་དང་ཁོང་གི་ནང་མི ་བཅས་མགྱོགས་མྱུར་

གླདོ ་བཀྲོལ་གཏོང་རོགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡི ན།   ཞེས་
སོགས་རེ་འདུན་ཤུགས་ཆེ་བཏོན་འདུག །

།སྦལེ ་ཇམ་གྲོས་ཚོ གས་འཐུ ས་མི ་སྐ་ུ
ཞབས་སེ་མུལ་ཀོ་གོ་ལ་ཏི་ Mr Samuel
Cogolati མཆོག་གིས་བོད་མཐོ་སྒང་གི་གནམ་
གཤི ས་འགྱུར་ལྡགོ ་དང་ཁོར་ཡུ ག་ཉམས་ཆག་ཏུ ་
འག་ྲོ བཞི ན་པའི་གནད་དོན་སྐརོ ་བཀའ་འདྲི་ཞུས་
བར།  སྦལེ ་ཇམ་གྱི་ཕྱི་སྲིད་དང་བདེ་སྲུང་བཀའ་
བླནོ ་སྐ་ུ ཞབས་ཕི་ལི བ་གྷ་ོ ཕིན་ Mr. Philippe
Goffin མཆོག་གིས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༤ ཚེ ས་
༢༥ ཉིན་ལན་འདེབས་གནང་དོན།
ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༡༡  ཚེ ས་ ༡༩ ཉིན་སྦལེ ་
ཇམ་གཞུང་དང་བོད་རང་སྐངྱོ ་ལྗངོ ས་དམར་ཤོག་
ཚོ ག ས་པའི ་ སྐུ་ ཚབ་ཚོ ག ས་ཆུ ང ་ཕ ྱོག ས་གཉིས ་
དབར་ཚོ ག ས་འདུ་ ཚོ ག ས་པའི་ སྐབ ས་བོད ་མཐོ་
སྒང་གི་གནམ་གཤི ས་འགྱུར་ལྡགོ ་དང་།
ཁོར་
ཡུ ག་ཉམས་ཆག   སྐྱེ་དངོས་སྲུང་སྐྱོབ། རྒྱུན་
གནས་འཕེལ་རྒྱས་བཅས་ཀྱི་གནད་དོན་སྐརོ ་གླངེ ་
སླངོ ་གནང་ཡོ ད་པ་མ་ཟད། གནད་དོན་དེ་ཚོ འ་ི
ཐད་སྦལ
ེ ་ཇམ་གྱི་ཕྱི་སདྲི ་ལས་ཁུངས་དང་རྒྱ་ནག་
གི ་རྒྱལ་ས་པེ་ཅི ན་དུ་རནྟེ ་གཞི ་བྱས་པའི་སྦལ
ེ ་ཇམ་
གཞུང་ཚབ་ཁང་གི ས་གཟབ་ནན་གྱིས་ལྟ་རྟོག་བྱེད་
བཞིན་ཡོ ད། ཅེས་གསུ ངས། །
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དབུས་བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་བདུན་རེའ་ི ལས་རི མ་གསར་ཤོག

བོད་ཟླ་ ༣ ཚེ ས་ ༡༤ ཕྱི་ཟླ་ ༥ ཚེ ས་ ༦
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བོད་ཀྱི་རྒྱལ་དར་སྒྲེང་འཛུགས་ཉིན་མོ་མུ་མཐུད་སྲུང་བརྩི་ཞུ་རྒྱུ་ཡི ན།

ཐག་རང་གཅོད་ཀྱི་ཐོབ་ཐང་ལ་བརྩི་བཀུར་

བའི ་ གསུ ང ་བཤད་གནང་ས ལ
ྲོ ་ཡོ ད ་པ་མ་

ཀྱི་རྒྱལ་དར་སྒྲེང་འཛུ གས་གནང་རྒྱུ འི་ལམ་ གདུང ་སེ མ ས་མཉམ་སྐྱེའི ་ རྣམ་པ་མཚོ ན ་ འཕྲོག ་བྱས་ཀྱང་བཙན་འཕྲོག ་བྱས་པའི ་ ནས་ལོ ་ལྟར་འདི་ག་གངྲོ ་སྡ་ེ ལས་ཁུངས་སུ་

རྒྱབ་སྐྱོ ར ་བ་ཚོ ས་བོད ་དོན ་སྐ ར
ོ ་གསུ ང་

སྲོལ་བྱུང་ཡོ ད། མ་འོངས་པར་ཡང་ང་ཚོ ས་

བཤད་ལས་རི མ་གྲུ བ་མཚམས་ཝི ་ལེ ན ་

༄༅།

།ཨི ན་ཡུལ་གངྲོ ་སྡ་ེ ལས་ཁུངས་ ལམ་སལ
ྲོ ་ཞིག་ཡོ ད། དེར་རྒྱུ་མཚན་གསུམ་

Milton Keynes

མཐུ ད ་རྒྱུ ན་སྐྱོང ་དམ་འཛི ན་གནང་དགོས ་

ཞེས་པས་ལོ་ལྟར་བོད་ ཡོ ད།  རྒྱུ་མཚན་དང་པོ་ནི།  བོད་མི ་ཚོ ར་ པ་གལ་ཆེན་པོ་ཡི ན་པ་ལས།   ས་ཆ་བཙན་ ཞུ་བཞིན་ཡོ ད། རྒྱུ་མཚན་དེ་དག་ལ་བརྟེན་

ཟད།   སྐ་ུ ཚབ་དོན་གཅོད་དང་བོད་དོན་
གསུང་

སལ
ྲོ ་བཟང་པོ་ཞིག་ཡོ ད་ཀྱང་།   འདི་ལོར་

ཕྱིར་ཡི ན། དེ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་རེད་འདུག    ས་ཆ་དེའི་ ཐོག ་གཞན་གྱི ་ དབང་སྒྱུ ར་བྱས་ བོད་ཀྱི་རྒྱལ་དར་སྒངྲེ ་འཛུ གས་ཞུ་རྒྱུའི་ལམ་

གཉན་རི མས་འཛམ་གླི ང ་ས་ཕ ྱོག ས་གང་

ལས་འགུ ལ་དེ་ལྟར་མུ ་མཐུ ད་སྤལ
ེ ་རྒྱུ ་ཡི ན།

མཚོ ་འགྲམ་

གིས་གྲོང་སྡའེ ་ི སྤྱི་ཁྱབ་པ་སྐ་ུ ཞབས་

ཐོགས་ནས་མི ་མང་ཚོ ར་བོད་དོན་གོ་རགྟོ ས་

རྒྱ་ནག་ཝུ་ཧན་གྲོང་ཁྱེར་ནས་ཏོག་དབྱིབས་

ཞེས་གསུངས། ཨི ན་ཡུལ་སྐ་ུ ཚབ་དོན་ཁང་

སར་ཁྱབ་བཞི ན་པའི་ཛ་དྲག་གི ་དུས་སྐབས་
ཆགས་པར་བརནྟེ །

གངྲོ ་སྡའེ ་ི སྤྱི་ཁྱབ་པ་སྐ་ུ

ཞབས་ Mayor Sam Crooks མཆོག་གིས་

Sam Crooks

ཕྱི་ཟླ་ ༤ ཚེ ས་ ༢༠ ཉིན་དྲ་རྒྱ་བརྒྱུད་ནས་

འདུག

གསལ་བཤད་གནང་འདུག

ཕྱི་ལོ་

སྐབས་དེར་ཁོང་གིས་གསུང་དོན།   ང་ཚོ ས་

ལོ ་ལྟར་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་དར་སྒྲེང་འཛུ གས་ཀྱི ་
ཉིན་མོ་ཞེས། གངྲོ ་སྡ་ེ ལས་ཁུངས་ཀྱི་མདུན་

དུ་ བོད ་ཀྱི ་ རྒྱལ་དར་སྒྲེང ་འཛུ ག ས་ཞུ ་ རྒྱུ འི་

༄༅།

Willen Lake

ནས་གོམ་

འག ྲོ ས ་ཀྱི ས ་ལག་ཏུ ་བོད ་ཀྱི ་ རྒྱལ་དར་

མཆོག་ལ་ཐུ གས་རྗེ་ཆེ་ཞུས་ ལས་འགུལ་སྤལེ ་སྲོལ་ཡོ ད་པ་བཅས།

༢༠༡༤

།

ལོར་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་དར་

སྒྲེ ང ་འཛུ གས་ཉི ན ་མོ ་ ཆེ ས ་ཐོ ག ་མ་སྲུ ང་
གཉིས ་ནས་རྒྱལ་ཁབ་ཕན་ཚུ ན ་དབར་ལོ ་ པ་དེར་ཁྲིམས་མཐུ ན་ངོས་འཛི ན་བྱེད་ཐུ བ་
རྒྱུ ས་ཀྱི ་འབྲེལ་ལམ་དང་ངོས་འཛི ན་ལ་མུ ་ ཐབས་མེད།  གསུམ་པ་ནི།  ང་ཚོ ས་རང་

བརྩི་ཞུས་ཡོ ད་ཅིང་།

ད་བར་ཐེངས་དྲུག་

པ་ཆགས་ཡོ ད།   ལོ་ལྟར་དེ་ཉིན་གྲོང་སྡའེ ་ི

སྤྱི་ཁྱབ་པ་མཆོ ག་གི ས་བོད་དོན་དང་འབལ
ྲེ ་

ཀུན་གཟིགས་པཎ་ཆེན་སྐ་ུ ཕྲེང་བཅུ་གཅིག་པ་མཆོག་གི ་སྐརོ ་རང་དབང་གི ་རྟོག་ཞི བ་གནང་འཇུག་རོགས།

།ཀུན་གཟིགས་པཎ་ཆེན་སྐ་ུ ཕངྲེ ་ དང་ལྷན་ཀུན་གཟིགས་པཎ་ཆེན་སྐ་ུ ཕྲེང་བཅུ་ ལས་འགུལ་སྤལེ ་ཡོ ད་པ་མ་ཟད།   འཛམ་

ི ་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོ གས་ཀྱི་བྱིས་པའི་
བཅུ ་ གཅི ག ་པ་དགེ ་ འདུན ་ཆོ ས ་ཀྱི ་ ཉི་ མ་ གཅི ག ་པ་དགེ་ འདུན ་ཆོ ས ་ཀྱི ་ ཉི་ མ་མཆོ ག ་ གླང

མཆོ ག་གར་སོང་ཆ་མེ ད་དུ་གྱུར་ནས་ལོ ་ངོ་ གི ་ བདེ་ སྡུ ག ་སྐ ར
ོ ་གླ ང
ེ ་སླ ངོ ་གནང་དགོ ས ་ ཐོབ་ཐང་ལས་དོན་ཚོ གས་ཆུང་
ྲི ་པོ་འཁོར་བའི་དྲན་གསོ་དང་བསནྟུ ། པའི་རེ་སྐལ
ུ ་ཞུ་རྒྱུ་ཡི ན།    སྐ་ུ ཉིད་མཆོག་
༢༥ ཧལ

སི ་ཀོ་ཊི ་ལེན་ཌི འི་གྲོས་ཚོ གས་བོད་དོན་རྒྱབ་ གི ས ་མཁྱེན་གསལ་ལྟར ་སྤྱི ་ ནོར ་༸གོང ་ས་
སྐར
ྱོ ་ཚོ གས་པའི་

Scottish Parliament

Cross Party Group on Tibet

༸སྐྱབས་མགོན ་ཆེ ན ་པོ་ མཆོ ག ་གི ས ་ཕྱི ་ ལོ ་

ཚོ གས་ ༡༩༩༥ ལོར་དགེ་འདུན་ཆོས་ཀྱི་ཉི་མ་མཆོག་

གཙོ་ལྕམ་སྐ་ུ ལི ན་ཌ་ཧྥ་བྷ་ེ ནི་ Ms Linda Fa- པཎ་ཆེ ན་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་པའི་ཡང་སྲིད་འཁྲུལ་
biani MSP

Mayor

བཤད་གནང་སྲོལ་ཡོ ད་པ་རེད།

མཆོག་དང་གས
ྲོ ་ཚོ གས་འཐུ ས་ བྲལ་ཡི ན་པར་ངོས་འཛི ན་དང་ཡོ ངས་ཁྱབ་

མི ་སྐ་ུ ཞབས་རོ་སི ་གྷ་ི རི ར་ Hon Ross Greer གསལ་བསྒྲགས་མཛད་ནས་ཉིན་གསུམ་གྱི ་

UN Com-

བཅུག་མེད། དེར་བརྟེན་ང་ཚོ འ་ི ངོས་ནས་སྐ་ུ ལ་བརྩི་བཀུར་དང་། དགེ་འདུན་ཆོས་ཀྱི་ཉི་
ཉིད་མཆོག་གི ས་ཕྱི་འབྲེལ་གྱི་ཐབས་བྱུས་ཇི་

མ་མཆོ ག ་གི ས ་དབུ ས ་ཡབ་ཡུ མ ་རྣམ་པའི ་

mittee on the Rights of the Child

དང་ལྷན ་དུའ ང་གནད་དོན ་དེའི ་ སྐར
ོ ་གླ ང
ེ ་
སླངོ ་གནང་ཡོ ད།

རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཀུན་

གཟི ག ས་པཎ་ཆེ ན ་རི ན་པོ་ ཆེ ་ མཆོ ག ་སྐུ ་

གཟུགས་གསལ་ཐང་ཡི ན་པ་དང་། རི ན་པོ་

ཆེ་མཆོག་ཕྱིའ་ི ཐེ་བྱུས་མེད་པར་ཁུ་སི མ་པོར་
བཞུགས་འདོད་ཡོ ད་པ་རེད།

ཅེས་བརདྗོ ་

མཆོ ག་གི ས་ཨི ན་ཡུལ་གྱི་ཕྱི་སྲིད་དྲུང་ཆེ ་ཌོ་ རྗེས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ས་ཆུང་སྲིད་རི ན་པོ་ཆེ་

འདུག    འོན་ཀྱང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་

ཞུ་ཡི ག་ཅིག་ཕུལ་བའི་ནང་འཁོད་དོན།

མཆོག་བཙན་ཁདྲི ་བྱས་པ་ནས་བཟུང་ད་བར་

ཡོ ད་བརྒྱུ ད་དགེ་འདུན་ཆོ ས་ཀྱི་ཉི་མ་མཆོ ག་

སྐུ་གཟུགས་གསལ་ཐང་ཡི ན་མི ན་སྐར
ོ ་རང་

ཆོ ས་ཀྱི་ཉི་མ་མཆོ ག་ལ་གོང་གི ་གནས་ཚུ ལ་

དུ་གླངེ ་སླངོ ་གནང་རྒྱུ འི་མཚོ ན་པས་རྒྱ་ནག་

སྐརོ ་གླངེ ་སླངོ ་གང་ཐུ བ་གནང་རོགས། ཞེས་

མེ་ནེ་ཁི་རབ་

Dominic Raab  མཆོག་ལ་

མཆོ ག་དང་ཁོང་གི ་ཡབ་ཡུམ་བཅས་བཙན་

ཁདྲི ་གསང་ཉར་བྱས་ཡོ ད།

ང་ཚོ ས་སི ་ཀོ་ཊི ་ལེ ན་ཌི འི་གྲོས་ཚོ གས་བོད་ བོད ་མི འི ་ སྒྲི ག ་འཛུ གས་ཀྱི ས ་འདས་པའི ་

དོན ་རྒྱབ་སྐྱོར ་ཚོ ག ས་པའི ་ ཚབ་ཞུ ས ་ཏེ་ སྐུ་ ལོ་ངོ་ ༢༥ རི ང་དགེ་འདུན་ཆོས་ཀྱི་ཉི་མ་

ཉིད་ལ་ཨི ན་ཡུལ་གཞུང་གི ས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ མཆོ ག ་གླ དོ ་བཀྲོལ ་ཡོ ང ་ཆེ ད ་ཞུ ་ གཏུ ག་གི ་

ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༥ ལོར་ཆུང་སདྲི ་རི ན་པོ་ཆེ་
རང་དབང་གི ་ཆེ ད་མཁས་མི ་སྣ་དགེ་འདུན་

དེ་བདེན་པ་ཡི ན་མི ན་སླད་མཇལ་འཕྲད་ཞུ ་

གི ་གནད་དོན་འདི་རྒྱ་ནག་གཞུ ང་དང་ལྷན་
གཞུ ང ་གི ས ་རི ན ་པོ་ ཆེ ་ མཆོ ག ་གི ་ ཐོབ ་ཐང་

དབང་གི ་རྟོག་ཞི བ་གནང་འཇུག་དགོས་པའི་
འཁོད་འདུག་པ་བཅས། །

ར་ུ སོག་སྐ་ུ ཚབ་དོན་ཁང་གི ས་འགན་འཁུར་རྐང་བཞེས་ཐོག་ས་གནས་བོད་མི ་ཚོ ས་ངལ་སེལ་ལས་གཞི ར་
རྒྱབ་སྐྱོར་ཤུ གས་ཆེ་གནང་བ།

༄༅།

།རྒྱ་ནག་ཝུ་ཧན་གངྲོ ་ཁྱེར་ནས་ སྤྱི་མཐུ ན་རྒྱལ་ཁབ་དང་།    བྷུར་ཡ་ཏི་སྤྱི་

མཆེ ད ་པའི ་ ཏོག ་དབྱི བ ས་གཉན་རི མས་

ཡམས་སྔནོ ་འགོག་ལས་གཞི ར་གནས་ཡུལ་

ཞིག་ཡི ན་འདུག  ཡུལ་དེར་ཐེམ་སྤང་བཀའ་ དེར་སོག་པོའི་སྐ་ུ ཚབ་འཐུ ས་མི ་ཚོ ས་སྤྱི་ནོར་

རྒྱ་བསྡམས་པར་བརྟེན་ཞལ་འདེབས་རོགས་ ༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེ ན་པོ་མཆོ ག་ལ་
དངུལ་དེ་དག་དྲ་ལམ་བརྒྱུད་བཏང་འདུག

ི ་ཡོ ངས་ལ་ཁྱབ་གདལ་འག་ྲོ བཞི ན་
འཛམ་གླང

བཀའ་དྲིན་ཆེ་ཞུས་པ་མ་ཟད། ས་གནས་བོད་

པའི་ཛ་དྲག་དུས་སྐབས་འདིར།   ར་ུ སོག་སྐ་ུ

ཕག
ྱོ ས་མཚུ ངས་སོག་ཡུལ་ནང་བོད་མི ་ཉུ ང་ མི ་ཉུ ང་ཤས་ཀྱིས་ཛ་དྲག་གི ་དུས་སྐབས་སུ་

འགན་འཁུར་རྐང་བཞེས་ཐོག   ཨུ་ར་ུ སུ་
དང་སོག་ཡུལ་མི ་མང་ཉམ་ཐག་ཁག་གཅི ག་

འདུ་རུབ་གནང་ནས་སོག་ཡུལ་ཛ་དྲག་ངལ་ ཐུ གས་རྗེ་ཆེ་ཞུས་འདུག

ཤས་ཡོ ད་པའི་སྐྱིད་སྡག
ུ ་དེས་ཨ་སྒརོ ་ ༩༣༦༡ ངལ་སེལ་ལས་གཞི ར་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་བར་

ཚབ་དོན་གཅོད་ཏེ་ལོ་རི ན་པོ་ཆེ་མཆོག་གི ས་

སེལ་ལས་གཞི ར་ཞལ་འདེབས་སུ་ཕུལ་འདུག    གོང་གི ་གནས་ཚུ ལ་དེ་དག་ས་གནས་གསར་

བཞི ན་པའི་བོད་མི ་བཙན་བྱོལ་བ་ཚོ ས་ངལ་

ཐུ གས་སྲས་རི ན་པོ་ཆེ ་མཆོ ག་དང་རྒན་ཀུན་ འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་མང་པོའ་ི ནང་དུ་བཏོན་པ་
དགའ་ལགས།
ཆོས་སྒྲོན་ལགས་བཅས་ མ་ཟད། སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་

འདུག དེ་ཡང་ཨུ་ར་ུ སུའ་ི རྒྱལ་ས་མོ་སི ་ཁོའ་ི

དྲག་ངལ་སེ ལ ་ལས་ཁུ ང ས་སུ ་ བཅར་ནས་ བའི་བཀའ་སླབོ ་སྩལ་བ་དེ་དག་ཀྱང་འདོན་

ལ་དམི གས་ནས་ཁུལ་དེར་གནས་སྡདོ ་བྱེད་

སོ ག་ཡུལ་གྲོས་ཚོ གས་ནང་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི ་ཛ་ ཆེ ན་པོ་མཆོ ག་གི ས་ནད་ཡམས་དང་འབལ
ྲེ ་

སེལ་ལས་གཞི ར་རྒྱབ་སྐྱོར་གང་ཐུ བ་གནང་

མངའ་ཁུ ལ ་སོ ག ས་ནས་བོད ་མི ་ཚོ ས ་ངལ་
སེལ་ཞལ་འདེབས་ཨ་སྒརོ ་ ༢༧༡༢  ཨུ་ར་ུ མཐུ ན་རྒྱལ་ཁབ།   ཐུ ་ཝ་སྤྱི་མཐུ ན་རྒྱལ་
སུའ་ི ངལ་སེལ་ཐེབས་རྩ་

བརྒྱུད་ ཁབ། སོག་ཡུལ་བཅས་ནང་བཙན་བལ
ྱོ ་བོད་

རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི ་ ཡུ ལ་མི ར་གང་ཐུ བ་མཐུ ན་

སྤྱི ་ ནོར ་༸གོང ་ས་༸སྐྱབས་མགོན ་ཆེ ན ་པོ་ སྤལེ ་རྒྱ་ཆེ་ཞུས་འདུག་པ་བཅས། །

མཆོག་གི ས་དད་ལྡན་སོག་ཡུལ་མི ་མང་ཚོ ར་

འགྱུར་རམ་འདེགས་ཞུ ་དགོས་པ་བོད་མི འི་ ནད་ཡམས་དང་འབལ
ྲེ ་བའི་བཀའ་སླབོ ་བྱིན་
ཕུལ་འདུག   སྤྱིར་ཨུ་ར་ུ སུ་སྤྱི་མཐུ ན་རྒྱལ་ མི ་ཁ་ཐོར་གནས་པ་བསྡམོ ས་ ༤༠ ཙམ་ སྒྲི ག ་འཛུ གས་ཀྱི ་ ལམ་སྟོན ་ཡོ ད་པ་ལྟ ར ། ཅན་ཨི ན་སྐད་དང་སོ ག་སྐད་ནང་ཕབ་སྒྱུར་
Rusfond

ཁབ་ཀྱི་མངའ་ཁོངས་སུ་ཡོ ད་པའི་ཁལ་མུ ཀ་

ལས་མེད།   འོན་ཀྱང་ཏོག་དབྱིབས་ནད་

ཐེང ས་འདིར ་ལས་འགུ ལ ་དེ་ ལྟར ་སྤལ
ེ ་བ་ ཞུས་པ་འགྲེམས་སྤལེ ་ཞུས་འདུག   སྐབས་

བོད་ཟླ་ ༣ ཚེ ས་ ༡༤ ཕྱི་ཟླ་ ༥ ཚེ ས་ ༦ 3

དབུས་བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་བདུན་རེའ་ི ལས་རི མ་གསར་ཤོག
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དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་དང་ནང་སྲིད་བཀའ་བླནོ ་མཆོག་གི ས་ཏོག་དབྱིབས་གཉན་རི མས་དང་འབྲེལ་བའི་
གསར་འགོད་གསལ་བསྒྲགས་སྤལེ ་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༤ ཚེ ས་ ༣༠

དགོ ས ་པ་སོ ག ས་ཀྱི ་ གནས་སྟངས་ཛ་དྲག་

རི མས་རྐནྱེ ་པས་འཚོ ་བའི་དཀའ་ངལ་སོགས་

སྲིད་སྐྱོང་བླ་ོ བཟང་སེང་ྒེ མཆོ ག་གི ས་ཕྱི་དྲིལ་

བླནོ ་འཁོར་ལྷ་ཚང་བསོད་ནམས་སྟོབས་རྒྱལ་

རྒྱའི་སངྟེ ་།

ཉིན་བོད་མི འི་སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི ་དཔལ་ལྡན་

ཆགས་ས་རེད།    དེ་ནས་ནང་སདྲི ་བཀའ་

གང་ཡོ ད་ཀྱང་བོད་མི འི་སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་དྲ་

གཞིས་ཆགས་སོ་སོའ་ི འབལ
ྲེ ་

ཡོ ད་ས་གནས་འགོ་འཛི ན་དང་།

སྨན་ཁང་

འགན་འཛི ན། སྨན་པ། སྨན་ཞབས་པ་སོགས་
ཀྱི ་ འབྲེལ ་གཏུ ག་ཁ་པར་ཨ་གྲངས་བཀོད ་

དང་། བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ནང་སྲིད་ལས་

ཙམ་ཞི ང་ལས་སོགས་ཀྱི་སླད་ཕྱི་ལ་འཐོན་གྱི་

ཆགས། མི ་སྒརེ ་སོགས་ནས་རྒྱ་གར་ཡུལ་མི ་

རི མས་རྒྱ་གར་ནང་ཁྱབ་བརྡལ་དེ་ཙམ་བྱུང་

ཁོངས་ས་གནས་འགོ་འཛི ན་ ༤༥ what- གཞན་ཡང་ཉེ་ཆར་བརྒྱུ ད་ལམ་ཁག་གཅི ག་

འཛི ན་རྣམ་པས་ཉིན ་རེ ་ བཞི ན ་ས་གནས་

སོ ག ས་ལ་བརྟེན ་ནས་ཏོག ་དབྱི བ ས་གཉན་

མེད། ཕྱི་ཟླ་ ༥ ཚེ ས་ ༣ རས
ྗེ ་ལ་ཐེམ་སྤང་
བཀའ་རྒྱ་ལྷདོ ་ཡངས་འག་ྲོ སདྲི ་པ་རེད། ཐེམ་

སྤང་བཀའ་རྒྱ་ལྷདོ ་ཡངས་བཏང་མི ན་ལ་མ་

ལྟས
ོ ་པར་ང་ཚོ འི་ངོས་ནས་ཐེམ་སྤང་བཀའ་

ངེས་པར་དུ་བརྒྱག་དགོས། ཕྱི་ཟླ་ ༥ ནང་ ཁུ ང ས་སུ ་ ཐད་ཀར་བསྐྱལ་ཐུ བ ་ན་ཡག་པོ་
འཛི ན་གྲྭ་ ༡༠ དང་ ༡༢ སླབོ ་ཕྲུག་རྣམས་ འདུག དེ་མི ན་གོ་ནོར་ཐེབས་ཏེ་ཕྱིས་སུ་བོད་

དེས་ཏན་ཏན་ཕན་ཐོགས་ཡོ ང་ས་རེད།

རྒྱ་ཕྱི་ཟླ་ ༥ ཆ་ཚང་གནང་ཐུ བ་པ་ཡི ན་ན་

བཞུགས་རོགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡི ན།   

གླངེ ་སླངོ ་རི གས་བྱུང་བ་ཡི ན་ན་ཡག་པོ་མེ ད་

ན་བོད ་མི འི ་ གཞི ས ་ཆགས་ཁག་ཏུ ་ཞི ང ་ཁ་ ཁུངས་ལ་སྙན་སེང་ཞུ་བཞིན་ཡོ ད།
འདེབ ས་ལས་བྱེད ་པར་ཡུ ལ ་མི ་གླ ་ དགོས ་ བོད་མི ་རྒན་གཞོན་ཚང་མས་ཁ་ལུད་སྣ་ལུད་

ཕེབས་མཁན་ཡི ན་ནའང་རེད། ཆེས་ཛ་དྲག་

འགོ་ནའང་བོད་པའི་སྤྱི་ཚོ གས་ལ་གྱོང་གུ ད་

བོད་མི འི་ཞི ང་ཁ་འདེབས་ལས་བྱས་ནས་ན་

མས་ཡི ད་གཟབ་ངེས ་པར་དུ་ བྱེད ་དགོས །

ངལ་འཕྲད་རྒྱུའི་ཉེན་ཁ་ཆེན་པོ་འདུག དེར་

བོད་མི ་སུ་འདྲ་ཞི ག་ལ་ཏོག་དབྱིབས་གཉན་

ཁག་མང་པོའི ་ ནང་དང་བླང ས་ཐོག ་རྒྱལ་

ཡི ག་རྒྱུ གས་ཚར་ར ས
ྗེ ་མུ ་ མཐུ ད ་སླབོ ་གྲྭར ་ མི ་ནས་ནད་ཡམས་དེ་འགོས་སོང་ཞེས་པའི་
དེ་བཞིན་རྡ་སར་བཞུགས་མཁན་དང་ཕྱི་ནས་
ཡི ན་ན་མ་གཏོགས་ཕྱི་ཟླ་ ༥ ནང་མ་ཕེབས་
རོགས་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡི ན། གལ་ཏེ་བོད་མི ་ཞིག་

གི ་ བརྒྱུ ད་ནས་ནད་ཡམས་བྱུ ང ་བ་ཡི ན་ན།

རྡ་ས་དང་བོད་མི འི་སྒྲིག་འཛུ གས་གོ་བརྒྱག་

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༥ ཚེ ས་
༢

པ་མ་ཟད།

བོད་མི ་ཞིག་ལ་ནད་ཡམས་དེ་ ཀྱི་ཡོ ད་པ་རེད།

ཚོ ག ས་གཙོ ་ དང་རྒྱུ ན་ལས་བཅས་ཐེ་ ཝན་ དང་། དུང་ལོའ་ོ ཝན་དེབ་ཁང་བསྐྱར་དུ་ཐེ་

ནང་གསར་དུ་ དབུ ་ འབ དྱེ ་གནང་བའི་ དུང ་
(Causeway

Bay

སྐར
ྱོ ་གནང་བར་ཕེབས་ཡོ ད་པ་རེད།

ཐེ་

Books)

བརྟེན་ད་ལྟའི་ཆར་བོད་མི འི་གཞི ས་ཆགས་

གང་སར་མ་གཡུག་རོགས་གནང་།

བོད་

བསྟེན་ལས་ཁུངས་བཅས་ནས་བོད་མི ་ཉམ་

ཐག་དང་རྒས་འཁོགས་སོ གས་ལ་གཟིགས་

མི འ་ི གཞིས་ཆགས་ཁག་གི་ནང་ཏོག་དབྱིབས་ སྐྱོང་དང་།   སླབོ ་ཕྲུག་ཚོ འ་ི ཤེས་ཡོ ན་ཐོག་
གཉན་རི མ ས་ཀྱི ་ རྐྱེན ་པས་ཛ་དྲག་བྱུ ང ་བ་
ཡི ན་ན་མཐུ ན་རྐྱེན་གྲ་སྒྲིག་ཞུས་ཡོ ད།

ད་

བར་ས་གནས་འགོ ་ འཛི ན་དང་དགོ ན ་སྡ ་ེ

མཐུ ན་འགྱུར་རོགས་རམ་གནང་བཞི ན་ཡོ ད་

པའི་སྐརོ ་ངོ་སྤྲོད་ཞིབ་ཕྲ་གནང་ཡོ ད། །

ཁག་ནས་བོད་མི ་སངྟོ ་ཕྲག་གཅི ག་ཙམ་དང་།

ཡོ ད་གནས་ཚུལ་དེབ་ཁང་འདིའ་ི ནང་གི ་དཔེ་ དུང་ལོ འ་ོ ཝན་དེབ་ཁང་ཐོག་མར་སྐུ་ཞབས་ འདོན ་སྤལ
ེ ་གནང་བའི ་ དཔེ་ དེབ ་གང་མང་

དེབ་ཁག་བརྒྱུད་ཤེས་རགྟོ ས་ཐུ བ་པའི་ལམ་བུ་ ལི ན་རོང་ཅིའ་ི ལགས་ཀྱིས་ཕྱི་ལོ་

༡༩༩༤ འགྲེམ་ཚོ ང་གནང་གི ་ཡོ ད་པས་བོད་དོན་ངོ་

ུ ་པ་གང་འཚམས་ཐོན་ཐུ བ་ཀྱི་
གསར་པ་ཞི ག་ཆགས་ཡོ ད་པས་ང་ཚོ འི་ངོས་ ལོར་ཧོང་ཀོང་ནང་གསར་འཛུ གས་གནང་བ་ སྤྲོད་ཆེ ད་ནས
ཞིག་ཡི ན་པ་དང་། གཙོ་བོ་རྒྱ་ནག་ནང་བལྟ་ ཡོ ད་པ་རེད། །

ཀླགོ ་མི ་ཆོ ག་པའི་དཔེ་དེབ་ཚོ ང་གཉེར་བདྱེ ་

ཀྱི་ཡོ ད་སྟབས།

དུ་གདུང་སེམས་མཉམ་སྐའྱེ ་ི རྒྱབ་

མཐའ་མ་རྒྱ་ནག་གཞུང་

གི ས་གནོན་ཤུ གས་འོག་དེབ་ཁང་སྒ་ོ བརྒྱག་

སྡདོ ་བོད ་རི གས་ཚོ ག ས་པའི ་ ངོས ་ནས་ཐེ་

དགོས་བྱུང་བ་དང་། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ལོར་སྐ་ུ

གནང་ཐུ བ་པ་དེར་རྒྱབ་སྐར
ྱོ ་མཚོ ན་ཆེད་བོད་

འབྱོར་རྗེས་དེབ་ཁང་བསྐྱར་དུ་གཉེར་རྒྱུ འི་

ཞབས་ལི ན་རོང་ཅི འ་ི ཐེ་ཝན་དུ་བྲོས་བྱོལ་ལ་

ཝན་ནང་བསྐྱར་དུ་དེབ་ཁང་གསར་འཛུ གས་
ལུགས་དཀར་གཙང་མཇལ་དར་དང་། བོད་

ལས་དོན་འགོ་འཛུ གས་ཀྱིས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠

ཡི ག་དང་རྒྱ་ཡི ག་བཅས་ཡི ་གེ་སོ་སོའི་ནང་

ཟླ་ ༤ ཚེ ས་ ༢༥ ཉིན་དེབ་ཁང་གསར་པ་

དབུ་འབདྱེ ་གནང་བར་ཐེ་ཝན་གཞུ ང་མང་

༼ བདེན་པ་ཉིད་རྒྱལ་ ༽ཞེས་འཁོད་པའི་

ཕྱག་རྟགས་ཕུལ་གནང་བ་རེད།

ཚོ གས་གཙོ ་བསྟན་འཛི ན་རྣམ་དག་ལགས་

ཁུངས་དང་། ཤེས་རི ག་ལས་ཁུངས། འཕྲོད་

ཐེ་ཝན་ནང་བོད་མི ས་བདེན་པར་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་བ།

ཐང་ཐད་སྲུང་སྐྱོབ་བྱེད་མཁན་གྱི་ས་ཆ་ཞི ག་
ཉིན་ཐེ་སྡདོ ་བོད་རི གས་ཚོ གས་པའི་ ཆགས་ཡོ ད ་པའི ་ རྟགས་མཚན་གསལ་པོ་

ལོའ་ོ ཝན་དེབ་ཁང་

རྒྱ་གར་གྱི་ཡུལ་མི ་ཞིག་

ཆེན་པོ་འབྱུང་བའི་ཉེན་ཁ་ཡོ ད་སྟབས། ཚང་ བ་ཡི ན་ན་བོད་མི འི་སྒྲི ག་འཛུ གས་ལ་དཀའ་
བཙན་བྱོལ་བོད་མི འི་གཞི ས་ཆགས་ཁག་ཏུ ་

ཁྱབ་སྤལ
ེ ་བྱེད་བཞི ན་པ་དེར་གསལ་བཤད་

དབུས་གཞུ ང་གི ས་གཙོ ས་མངའ་སྡ་ེ གཞུ ང་

ཆེ ན ་པོ་ ཡི ན་པར་བར ནྟེ ་བཙན་བ ྱོལ ་བོད ་ ཏེ་ཕྱི་ཟླ་ ༥ པའི་ནང་རབ་བྱུང་ན་སྐམ་ཟས་

མི འ་ི གཞིས་ཆགས་དང་། སླབོ ་གྲྭ་སོགས་སྒ་ོ རི ག ས་རྒྱ་གར་ས་གནས་རྫོང ་དཔོན ་ལས་

ཅེས་ཞུ་བ་ཡི ན་ན། བཀའ་ཤག་གི་ལམ་སྟོན་ སེམས་མཉམ་སྐྱེའ་ི ཞལ་འདེབས་ཕོན་ཆེ་ཕུལ་

ཐེམ་སྤང་བཀའ་རྒྱ་ལྷདོ ་ཡངས་བཏང་བ་ཡི ན་ ནས་གནས་ཚུ ལ་གང་བྱུང་བ་ནང་སྲིད་ལས་

དང་བོད ་མི འི ་ སྒྲི ག ་འཛུ ག ས་ཀྱི ་ ལམ་སྟོན ་

གལ་

ས་གནས་རྫོང་

གི ་ནང་དངོས་བདེན་མི ན་པའི་གནས་ཚུ ལ་

དང་གནང་མུ ས ་ཡི ན་པའི ་ སྐར
ོ ་གསུ ང ་གི ་

ཀྱི་རེད། ཕྱི་ཟླ་ ༥ འདི་ཧ་ཅང་ཚབས་ སུ་ཡི ་རང་དང་བསྔགས་བརདྗོ ་ཡོ ད།

རི མ ས་ཛ་དྲག་ཏུ ་ཕྱི ན ་པ་ཡི ན་ན་བོད ་མི འི་ སྤྱི་ཁྱབ་བླནོ ་ཆེན་མཆོག

sApp ར་ུ ཁག་བཟོས་ཡོ ད། ས་གནས་འགོ་

དེ་སྔ་ཞུས་པ་ལྟར་ཕྱི་ཟླ་ ༥ ཚེ ས་ ༣ རས
ྗེ ་

བགོ་འགྲེམས་གནང་བཞི ན་འདུག་པར་རྗེས་

བོད་མི ་ཚོ འ་ི ངོས་ནས་རྒྱ་

ཕར་འགྱང་གནང་ཡོ ད་པ་དེས་སྤྱི་ཡོ ངས་ཀྱི་
མཆོ ག ་གི ས ་བཙན་བྱོལ ་བོད ་མི འི ་ གཞི ས ་ ང་ཚོ ས་ངོས་འཛི ན་ཞུ་བཞིན་ཡོ ད། རྒྱ་གར་

བསྡད་རྒྱུར་ཧ་ཅང་དཀའ་ངལ་ཆེན་པོ་འཕྲད་

སྐལ
ུ ་ཞུ་རྒྱུ་ཡི ན། གལ་ཏེ་ཕྱི་ཟླ་ ༥ ནང་རྒྱ་ གཞག་དགོས།

འོག་ནང་སྲིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངོས་ནས་ཁྱབ་ ཡོ ད། ཅེས་དང་།

ཆ་ནས་ཕན་ཐོགས་ཧ་ལས་པ་ཡོ ང་གི ་ཡོ ད་པ་

དཀའ་ངལ་ཅན་རྣམས་ལ་སྐམ་ཟས་རི གས་

མཐུ ད་གནང་རོ ག ས་གནང་ཞེ ས ་འབོད ་ གནང་བཞི ན་པའི་སྐབས་བར་ཐག་རི ང་ཙམ་

གིས་གསུང་དོན། རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོ ངས་ནང་

ལྷག ་པ་ཚེ ་ རི ང ་དྲན་ར ནྟེ ་ཚོ ག ས་ཁང་དུ་ ཕྱི ་

ཡོ ད་སྟབས། ཕན་ཚུན་རྒྱང་ཐག་བཞག་ནས་

བོད ་མི ་ཚོ ས་སྔ ནོ ་འགོ ག ་གི ་ རི གས་དེ་ མུ ་ ཡུལ་མི ་ཚོ ར་བཟའ་བཅའི་རི གས་སྦྱིན་གཏོང་

སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་ངོས་ནས་གྲ་སྒྲིག་ག་རེ་ཡོ ད་ དཔོན་མཆོག་བཅས་ཀྱི་མཚན་ཐོག་ཏུ ་གདུང་

ཕྱི་ཟླ་ ༥ ཚེ ས་ ༣ བར་ཐེམ་སྤང་བཀའ་རྒྱ་

རེད། གཞན་ཡང་དགོན་སྡ་ེ ཁག་དང་གཞིས་

འཛི ན་དང་དགོན་སྡ་ེ སོགས་ནས་བོད་མི ་དང་

ཚགས་ཚུད་གནང་གི་འདུག   

སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་ནང་སྲིད་བཀའ་བླནོ ་འཁོར་

ལྷ་ ཚང་བསོ ད ་ནམས་སྟོབ ས་རྒྱལ་མཆོ ག ་

རྒྱ་གར་གྱི ་ མི ་འབོར ་ས་ཡ་སུ མ ་བརྒྱ་ལྷག ་

ས་གནས་འགོ་

གར་རྒྱལ་ཡོ ང ས་ལ་ཏོག ་དབྱི བ ས་གཉན་ གར་གྱི་སྲིད་བླནོ ་མཆོག་དང་། མངའ་སྡའེ ་ི

སོགས་ཀྱི་གསུང་བཤད་གནང་རས
ྗེ ་བོད་མི འ་ི

ཆགས་ཁག་གི ་ ནང་གྲ་སྒྲི ག ་ཇི ་ ལྟར ་གནང་

ནང་ལ་གཏོང་གི ་མེ ད་པ་སོགས་ཧ་ལས་པའི་ རོགས་རམ་གནང་འདུག

ཞེས་

ཡོ ད་པ་དེར་འབལ
ྲེ ་བ་བདྱེ ་དགོས།

དྲིལ་བོད་ཀྱི་བརྙན་འཕྲིན་བརྒྱུད་གསུང་དོན།

སྒ་ོ ཟུ ར ་དུ་ བཙུ ག ས་ཏེ་ ཕྱི ་ མི ་ གཞི ས ་ཆགས་ ཡུལ་མི ་ཆི ག་ཁྲི་ལྷག་ལ་བཟའ་བཅའི་རི གས་

ཀྱིས་གསུང་དོན། ཐེ་ཝན་ནི་མང་གཙོ་དང་། ཝན་ནང་བཙུགས་ཐུ བ་པ་དེས།

གཉིས ་ནས་རྒྱབ་སྐ ྱོར ་དང་དོ་ སྣང་ཆེ ན ་པོ་

རྒྱ་ནག་མི ་

ནས་དགའ་བསུ་དང་། རྒྱབ་སྐར
ྱོ ་མཚོ ན་ཆེད་

གཏམ་བརདྗོ ་རང་དབང་། འག་ྲོ བ་མི འ་ི ཐོབ་ རི གས་ལ་ཆ་བཞག་ན་རྒྱ་ནག་ནང་གི ་དངོས་ བཅར་བ་ཡི ན་ཞེས་ངོ་སྤདྲོ ་གནང་གི་འདུག

གནང་བཞིན་ཡོ ད་པ་རེད།

དེབ ་ཁང་འདིའི་ ནང་བོད ་དོན ་སྐར
ོ ་གྱི ་ དཔེ་

དེབ་དང་། གངས་ལྗངོ ས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་ནས་

༸གོང་ས་མཆོག་གི་མཛད་འཕྲིན་ཁག་དང་།
བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་སོགས་
དྲ་རྒྱའི་ཁ་བྱང་ www.bod.asia ཐོག་
གཟིགས་པར་འཚལ།

4

བོད་ཟླ་ ༣ ཚེ ས་ ༡༤ ཕྱི་ཟླ་ ༥ ཚེ ས་ ༦

༄༅།

ྲི ས་ཀྱི་སླབོ ་སནྟོ ་པ་
།རྒྱལ་སྤྱིའ་ི ཁམ

དང་རྩོད་རྙ ག
ོ ་འདུམ ་འགྲི ག ་གི ་ ལས་དོན ་

དབུས་བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་བདུན་རེའ་ི ལས་རི མ་གསར་ཤོག

དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་བླ་ོ བཟང་སེང་ྒེ མཆོག་གི ས་འཚམས་འདྲི་གནང་བ།

རྙག
ོ ་རྣམས་འཚེ ་མེ ད་ཞི ་བ་གྲོས་མོ ལ་བརྒྱུད་

སེ ལ་ཏེ་ཡུན་གནས་ཐུ བ་པའི་ཞི ་བདེ་བརྟན་

ཐོག ་ཆེ ད ་ལས་མི ་སྣ་ཡུ ་ རོ བ ་རྒྱལ་ཁབ་ཌ་ ལྷངི ་གི་ཁོར་ཡུག་བཟང་པོ་སྐྲུན་ཆེད་གཟེངས་
ཆི ་

Dutch

མི ་རི གས་ཡི ན་པ་སྐ་ུ ཞབས་

མཆོག་ལ་ཡུལ་དེའ་ི

Michael Van Walt

སུ་ཐོན་པའི་བྱས་རྗེས་ལ་ངོས་འཛི ན་ཐོབ་པ་

མཚུ ངས་པའི་རང་སྐྱོང་གི ་གནས་བབ་རྩོད་

བཞི ན་པར་མཐུ ན་འགྱུར་རྒྱ་ཆེ ་གནང་མྱོང་

ཡོ ད།   ང་རང་སྒརེ ་ལ་མཚོ ན་ནའང་ལོ་

ཕུ ལ ་བར་སྙིང ་ཐག་པ་ནས་དགའ་བསུ འི ་
འཚམས་འདྲི་ཞུ་རྒྱུ་དང་།  ཁོང་ལ་གཟེངས་

རྟགས་དེ་ལྟར་ཕུལ་བ་དེ་ནི་ཁོང་གི ས་སྐུ་ཚེ ་

ྲི ་པོའ་ི རི ང་ཁེ་མེད་ཚོ གས་པ་
ཧལ
ཞེས་པ་བརྒྱུད།

མྱོང་ཡོ ད།

ཡུལ་གྱི་

མཛངས་མི ་སེར་གྱི་ཆེ་བསདྟོ ་གཟེངས་རྟགས་

Kreddha

ཕྱོགས་མཚུངས་བྷ་ོ གན་ཝིལ་

All-Bougainville Leaders Peace Talks

ཞིག་ཡི ན།

ཁོང ་ནི་ སྤྱི ་ ནོར ་༸གོང ་ས་༸སྐྱབས་མགོན ་

ཆེན་པོ་མཆོག་དང་། བོད་མི ར་སེམས་ཐག་

ཧ་ཅང་ཉེ་ཞིང་།   བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་
ལ་མཚོ ན་ནའང་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཁྲིམས་ཀྱི་གནས་

ི ་ཁྱོན་དུ་རྩོད་ བབ་གཞི ར་བཟུ ང་བོད ་མི འི ་ མི ང་དོན ་
འཛམ་གླང

ི ་ས་གནས་ ཞེ ས ་པའི ་ རང་སྐ ྱོང ་གི ་ གླིང ་ཕྲན་ནང་རྩོད་
གགྲོ ས་པོ་ཞིག་ཡི ན།  འཛམ་གླང
ྲི ་ཆེད་ཁམ
ྲི ས་ཀྱི་སླབོ ་སནྟོ ་པ་
གང་འདྲ་ཞི ག་ཏུ ་བོད་དོན་ཚོ གས་འདུ་སོགས་ རྙགོ ་འདུམ་འགག

ཚུ ག ས་སྐ བ ས་དུས ་རྟག་ཏུ ་མཉམ་ཞུ ག ས་ གནང་ཞིང་།   དེ་བཞིན་ཨུ་ར་ུ སུ་སྤྱི་མཐུ ན་
གནང་མཁན་ཞིག་ཀྱང་རེད། ཅེས་གསུངས། རྒྱལ་ཁབ་དང་ཅེ་ ཆེ ན ་སྤྱི ་ མཐུ ན ་རྒྱལ་ཁབ་

ྲི ས་ལུགས་
ཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༧ ལོར་རྒྱལ་སྤྱིའ་ི ཁམ
རི ག ་པའི ་ ཐོག ་ནས་བོད ་ཀྱི ་ གནས་བབ་ཁ་

Chechen Government

དབར་རྩོད་རྙགོ ་

འདུམ་འགྲིག་གི ་ཁྲིམས་ཀྱི་སླབོ ་སནྟོ ་པ་དང་།

རྟོགས་སྤལེ ་རྒྱུའི་ལས་དོན་ཐོག་རམ་འདེགས་
རྒྱ་ཆེ་གནང་ཡོ ད།  

དཔའ་མཛངས་མི ་སེར་གྱི་ཆེ་བསྟོད་གཟེངས་
རྟགས་

Order of Orange-Nassau

པ་དེ་ནི་ཕྱི་ལོ་ ༡༨༩༢ ལོར་ཌ་ཆི ་

ཡུལ་གྱི་རྒྱལ་མོ་

ཞེས་

Dutch

Queen regent Emma

ཞུ་བ་ཁོང་གི ས་གསར་གཏོད་གནང་བ་ཞི ག་

ཡི ན་འདུག་པ་བཅས། །     

རྒྱལ་མཚམས་མེད་པའི་གསར་འགོད་མཐུན་ཚོ གས་ཀྱིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་སྐྱོན་བརྗོད་བྱས་འདགུ

ུ ་པ་མཉམ་སྤུང ་གི ས ་ནད་ཡམས་ མར་ཀྲུ ང ་གོའི ་ ཚན་རི ག ་དང་འཕྲུ ལ ་རི ག ་
སྤྱི འི ་ ན ས
གི ས་ཡུལ་དེའི་ནང་གི ་ཕུ་དན་མཐོ་སླབོ ་ཁང་ དེར ་གདོང ་ལེ ན ་བྱ་རྒྱུ ར་ཡང་ཕན་ཐོག ས་ ཁང་ནས་ཆོ ག་མཆན་ངེས་པར་ཞུ་དགོས་པ་

༄༅།

ཉམས་མ ྱོང ་ཕུ ན ་སུ མ ་ཚོ ག ས་པའི ་ མཁས་

གཞུ ང་གི ་ཁྲིམས་ཀྱི་སླབོ ་སནྟོ ་པའང་གནང་ བཟུ ང ་ད་བར་རྒྱལ་སྤྱི འི ་ ཐོག ་བོད ་དོན ་གོ ་

Michael Van

ཞེས་དཔའ་

འགྲི ག ་གི ་ཁྲི མ ས་ཀྱི ་ སླ བོ ་ས ནྟོ ་པ་སོ ག ས་

གཞན་ཡང་ཤར་ཊི ་མོར་ East Timor རྒྱལ་ འོག ་རྒྱ་ནག་དང་གྲོས ་མོ ལ ་གནང་ཐབས་
ཁབ་གསར་འཛུ གས་སྐབས་བར་བརྒལ་སྲིད་ སྐབས་ཁོང་གི ས་མཐུ ན་འགྱུར་གནང་བ་ནས་

ངས་བོད ་མི འི ་ སྒྲི ག ་འཛུ ག ས་ཀྱི ་ ཚབ་ཞུ ས ་

Order of Orange-Nassau

དང་ཡི ག་ཆ་སོགས་

གཞུང་དབར་རྩོད་རྙགོ ་འདུམ་

རྒྱས་ལས་འཆར་ཚན་པའི་སླབོ ་སནྟོ ་པ་དང་། བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོ གས་པའི་མཐུ ན་འགྱུར་

དགའ་བསུའ་ི འཚམས་འདྲི་གནང་དོན།

Dutch

In International Law

Abkhazia

ི ་མཉམ་ མ་བྱུང་ཞིང་།   ལྷག་པར་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༤
འཛམ་གླང
འབ ལ
ྲེ ་རྒྱལ་ཚོ ག ས་ཀྱི ་ འཛུ ག ས་སྐྲུ ན་ཡར་ ལོ ར་བོད་མི འི་སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱིས་རྒྱལ་སྤྱིའི་

ལྡན ་སྲི ད ་སྐ ྱོང ་བླ་ོ བཟང་སེ ང ་ྒེ མཆོ ག ་གི ས ་

མཆོག་ལ་ཌ་ཆི ་

Tibet: History, Rights, And Prospects

འཇོར ་ཇི ་ ཡ་Georgiaདང་ཨབ་ཀ་ཛི ་ཡ་

མྱོང་ཡོ ད་པ་མ་ཟད།

ཕུལ་བར་བོད་མི འི་སྒྲི ག་འཛུ གས་ཀྱི ་དཔལ་

Walt

The Status Of

ཁོང་ནི་དགའ་ལྡན་ཕོ་བྲང་དང་བོད་མི འ་ི སྒྲིག་ དབང་ཞིག་ཡི ན་འདུག   
འཛུ ག ས་ཀྱི ་ ཁྲི མ ས་ཀྱི ་ སླབོ ་ས ནྟོ ་པ་གནང་ ཕྱི་ལོ་ ༡༩༧༠ ནང་བོད་དང་འབྲེལ་བ་ཐོག་

མཛངས་མི ་སེར་གྱི་ཆེ་བསདྟོ ་གཟེངས་རྟགས་

ནས་ཐེངས་འདིར་སྐ་ུ ཞབས་

གསལ་འཁོད་པའི་དེབ་

ངོ་བཅུ་ཕྲག་རི ང་འགྲོགས་འདྲིས་ཡོ ད་པའི་ འདོན་སྤལེ ་གནང་མྱོང་ཡོ ད།  

ཞེས་དཔའ་

Order of Orange-Nassau

6th May 2020 TIBETAN NEWS

།རྒྱ་ནག་དམར་པོའ་ི སདྲི ་གཞུང་

དང་

Fudan University

སནྲི ་

Coronavirus

མཐོ་སླབོ ་ཁང་

གཞན་གཅིག་ལ་ཏོག་དབྱིབས་ཅན་གྱི་གཉན་

ཐོག་ཉམས་ཞིབ་བྱ་

ཡོ ད་ངེས།

ཞེས་རྒྱལ་མཚམས་མེད་པའི་ བཀའ་བཏང་ཡོ ད།   མཐོ་སླབོ ་དེ་གཉིས་ཀྱི་

གསར་འགོད་མཐུ ན་ཚོ གས་ཀྱི ས་གསུངས།   དྲ་རྒྱའི་སྟེང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ས་ལམ་སྟོན་གྱི་

ཁྱབ་གདལ་འག ་ྲོ བཞི ན ་པའི ་ ཏོག ་དབྱི བ ས་ བསྒྲགས་དེ་ལྟར་བྱས་པ་དེས་ཏོག་དབྱི བས་

གཉན་རི མས་ཐོག་བྲིས་པའི་ཉམས་ཞི བ་ཀྱི ་ གཉན་རི མས་ལ་རྒྱལ་སྤྱི འི ་ མཉམ་རུ བ ་

ུ ་པ་
གྲུབ་དོན་དེ་དག་ཐོག་མཐོ་སླབོ ་ཤེ ས་ཡོ ན་སྡ་ེ ཀྱི ས ་གདོང ་ལེ ན ་བྱེད ་བཞི ན ་པའི ་ ན ས
ཚན་ནས་ངེས་པར་བསྐྱར་ཞི བ་བྱེད་དགོས་ ཉམ་དམས་སུ་གཏོང་བཞིན་འདུག   པེ་

པ་མ་ཟད།  ཉམས་ཞིབ་ཀྱི་ཆེད་རྩོམ་དེ་དག་

ཅི ང་གཞུང་གི ས་ཚན་རི ག་གི ་གནས་ལུགས་

གཞུ ང་གི ་ལམ་སནྟོ ་དང་ཏག་ཏག་མཐུ ན་པ་

ཚན་རི ག ་གི ་ ལམ་ནས་དངོས ་ཡོ ད ་གནས་

རྒྱུ ་མཚམས་འཇོག ་དགོ ས ་པའི ་ བཀའ་རྒྱ་

གཞུང་གི ་ལམ་སནྟོ ་ལས་བརྒལ་མི ་ཆོག་ཅི ང་

འགོད་མཐུ ན་ཚོ གས་ཀྱིས་སྐྱོན་བརྗོད་ཤུ གས་

ཞིག་འགྲོ་དགོས་པ་བཀོད་འདུག   

བསྡམས་པར་རྒྱལ་མཚམས་མེད་པའི་གསར་

ཆེ་གནང་བ་དང་སྦྲགས།   སྤྱི་ཚོ གས་ཐོག་

རྒྱལ་མཚམས་མེད་པའི་གསར་འགོད་མཐུ ན་
ཚོ གས་ཀྱི་འགན་འཛི ན་སྐ་ུ ཞབས་

འགན་ཁུ ར ་རྩ་བ་ནས་མེ ད ་པའི ་ བཀའ་རྒྱ་

དེ་ལྟར་བསྡམས་པ་འཕྲལ་མར་ཕྱི ར་འཐེན་
དགོས་པའི་རེ་འདུན་ཤུགས་ཆེ་བཏོན་འདུག

དེ་ ཡང་ཟླ་འདིའི ་ ཟླ་མགོར ་ཀྲུ ང ་གོའི ་ ཚན་ གསལ་བསྒྲགས་དེ་དག་བཀོད་འདུག

ཞིབ་བྱ་རྒྱུ་དང་།  ཉམས་ཞིབ་བྱས་པའི་གྲུབ་

སླབོ ་གཉིས་ལ་བཀའ་རྒྱ་བཏང་ནས་སླད་ཕྱིན་

ཏོག་དབྱིབས་ཅན་གྱི་གཉན་སྲིན་དེར་ཉམས་
དོན་རྣམས་ཕན་ཚུན་སྦ་གསང་མེད་པར་ཤེས་
ཡོ ན ་གྱི ་ རྣམ་པའི ་ ཐོག ་ནས་བར ྗེ་ ལེ ན ་བ ྱེད ་

Alviani

ཁོང་གིས་གསུང་དོན།

Cédric

རྒྱལ་

མཚམས་མེ ད ་པའི ་ གསར་འགོ ད ་མཐུ ན་

གསར་རྙདེ ་ཐོག་དམ་བསྒྲགས་བྱས་པ་དང་།

ཚུ ལ་བར་ྗེ ལེ ན་མ་བཅུག་པར་སྦ་གསང་བདྱེ ་
བཅུ ག ་པ་ནི་ རྒྱལ་སྤྱི འི ་ ཐོག ་འགན་ཁུ ར ་རྩ་

བ་ནས་མེད་པ་ཞིག་དང་།

པེ་ཅིང་གཞུང་

གི ས་ཁེངས་དྲེགས་ཀྱི་རྣམ་པ་གསལ་འདོན་

བྱས་པ་ཁོ་ན་ཡི ན། བྱེད་བབ་དེ་ལྟ་བུ་རྒྱ་ནག་

རི ག་དང་འཕྲུལ་རི ག་ཁང་གི ས་གོང་གི ་མཐོ་ གསལ་བསྒྲགས་དེའི ་ ནང་ཏོག ་དབྱི བ ས་ ཚོ གས་ཀྱིས་རྒྱ་ནག་གཞུ ང་ལ་རེ ་འདུན་ཞུ ་

གཞུང་གི ས་དེ་སྔ་ཏོག་དབྱིབས་གཉན་རི མས་

ཏོག་དབྱིབས་ཅན་གྱི་གཉན་སནྲི ་

བསྟར་བྱས་ཡོ ད། ཅེས་སོགས་གསུངས། །

virus

corona-

ཐོག་ཉམས་ཞིབ་བྱ་རྒྱུ་དང་དེ་འབལ
ྲེ ་

དགོས་པ་ཧ་ཅང་གནད་འགག་ཆེ་ལ། རྒྱལ་ གནས་ལུ ག ས་འདོན ་སྤལ
ེ ་བྱས་པར་ཐོག ་

གཉན་རི མས་ཀྱི་ཐོག་མའི་འབྱུང་ཁུངས་ཞི བ་ རྒྱུར།   ཚན་རི ག་པས་ཉམས་ཞིབ་བྱས་

གཅོད་བྱས་པའི་ཉམས་ཞི བ་ཀྱི་སྙན་ཐོ་ཕྱིར་ པའི་གྲུབ་དོན་བར་ྗེ ལེ ན་བྱ་རྒྱུ འི་ཐོག་གཞུ ང་
བསྒྲགས་བྱ་རྒྱུ འི་ཐོག་ངེས་པར་དོ་ནན་ཚོ ད་ གི ས ་དམ་བསྒྲགས་བྱས་པ་དེ་ འཕྲལ་མར་

ཆེ ས ་ཐོག ་མ་ཁྱབ་གདལ་སྐབ ས་ནས་ལག་

འཛི ན་བདྱེ ་དགོས་པ་དང་།   དེང་སྐབས་ མཚམས་འཇོགས་བྱེད་དགོས།   དམ་

མཚུར་ཕུ་བླ་བྲང་ནས་བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུགས་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་དང་གདངུ ་སེམས་མཉམ་སྐྱེའ་ི ཧིན་སྒརོ ་
འབུམ་བཅུ་ཞལ་འདེབས་གནང་བ།
།རྒྱ་ནག་ཝུ་ཧན་གངྲོ ་ཁྱེར་ནས་

རྒྱབ་སྐྱོ ར ་མཚོ ན་བྱེ ད ་དུ་ དཔལ་༸རྒྱལ་

འཛམ་གླིང་ས་ཕྱོགས་གང་སར་ཁྱབ་བརྡལ་

འགྲོ་འདུལ་འཕྲིན་ལས་རྡོ་རྗེ་དཔལ་བཟང་པོ་

༄༅།

མཆེ ད ་པའི ་ ཏོག ་དབྱི བ ས་གཉན་རི མས་ དབང་ཀརྨ་པ་སྐུ་ཕངྲེ ་བཅུ་བདུན་པ་ཨོ ་རྒྱན་
འགྲོ་བཞི ན་པའི་ཛ་དྲག་དུས་སྐབས་འདིར། མཆོ ག་གི ་ལམ་སྟོན་དགོངས་བཞེད་བཞི ན།

བོད ་མི འི་སྒྲི ག་འཛུ གས་ནས་ཏོག་དབྱི བ ས་ ༸རྒྱལ་དབང་ཀརྨ་པ་མཆོ ག་གི ་འཛི ན་སྐྱོང་

གཉན་རི མ ས་ལས་དོན ་ཚོ ག ས་ཆུ ང ་ཟུ ར་ སྤྱི ་ ལས་ཁང་མཚུ ར ་ཕུ ་ བླ ་ བྲང་ནས་བོད ་

བཙུ ག ས་ཀྱི ས ་བཙན་བ ྱོ ལ ་བོད ་མི འི ་ སྤྱི ་

མི འི་སྒྲི ག་འཛུ གས་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་དང་གདུང་

གི ་ ལས་འགུ ལ ་ས་གནས་གཞུ ང ་དང་ལྷན ་

བཅུ་ཞལ་འདེབས་གནང་འདུག །

ཚོ གས་ནང་ནད་ཡམས་འདི་ཉིད་སྔནོ ་འགོག་
ཚགས་ཚུ ད་ངང་སྤལ
ེ ་དང་སྤལ
ེ ་བཞི ན་པར་

སེམས་མཉམ་སྐྱེ་མཚོ ན་སླད་ཧིན་སྒརོ ་འབུམ་

༸གོང་ས་མཆོག་གི་མཛད་འཕྲིན་ཁག་དང་།
བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་སོགས་
དྲ་རྒྱའི་ཁ་བྱང་ www.bod.asia ཐོག་
གཟིགས་པར་འཚལ།

དབུས་བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་བདུན་རེའ་ི ལས་རི མ་གསར་ཤོག
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བོད་མཐོ་སྒང་ད་ུ བྱུང་བའི་ཏོག་དབྱིབས་གཉན་རི མས་ཀྱི་གནས་སྟངས་ལ་དཔྱད་པ།

༄༅། །མི ་ཡུལ་དུ་ཐོ་ལེ་བྱུང་བའི་ཐེངས་

འདིའི་ཏོག་དབྱིབས་རི མས་ནད་ནི་འགྲོ་བ་

མི འི ་ ལོ ་ རྒྱུ ས་ཀྱི ་ ཟིན ་ཐོ་ ནང་མཐོང ་དཀོན ་
པ་ཞིག་རེད།

དེ་བཞིན་རི མས་ནད་འདིས་

ི ་གི ་གནས་བབ་
ཀྱང་འབྱུང་འགྱུར་འཛམ་གླང
ལ་ཤུགས་རྐནྱེ ་ཆེན་པོ་ཐེབས་ངེས་ཡི ན། ད་

པའི་གནས་ཚུལ་ཞིག་དང་། དུས་མཚུངས་ ནད་པ་རྣམས་ཀྱི་རུས་མི ང་དང་སྡདོ ་གནས་ ནག་ནང་སར་ད་དུང ་བོད ་རི ག ས་ཀྱི ་ སླབོ ་ ཀྲང་ཅན་གཅིག་ཁོ་ན་ལས་བྱུང་མེད། འོན་

སུ་གནད་དོན་འདིར་ང་ཚོ ས་བསམ་བླ་ོ གཏིང་ སོ ག ས་ལ་བར ནྟེ ་ནས་ཚོ ད་རྩིས་བྱས་ན། མ་ ༢༥༠༠༠ ལྷག་ཡོ ད། སླབོ ་མ་དེ་རྣམས་ ཀྱང་དེ་མ་བྱུང་གོང་ཝུའུ་ཧན་ནས་ཡི ན་པའི་
ཁམས་རྟའུ་རྫོང་དུ་ཉུ ང་མཐའ་བོད་རི གས་ པེ་ཅིན་དང་། ཧྲང་ཧའེ། ཐེན་ཅིན། ཁྲུན་ རྒྱ་རི ག ས་རུས ་མི ང ་ཧྲི་ ཅན་ལྷ་ སར་སླབེ ས་
རྒྱ་ནག་ཞི ང་ཆེ ན་ཁག་གི ་འཕྲོད་བསྟེན་བདེ་ ༦༩ ལ་ཐེངས་འདིའ་ི ཏོག་དབྱིབས་ནད་དུག་ ཆི ན། སི ་ཁྲོན། ཀོང་ཏུ ང་། ཧྥི་ཅན། ཧུ འུ་ ཡོ ད་པ་མ་ཟད་། དེར་ཏོག་དབྱིབས་ནད་དུག་

ཟབ་མི ་གཏོང་ཀ་མེད་རེད།

ཀྱང་ཕོག་བསྡད་ཡོ ད། གང་ཡི ན་ཞེ་ན། ཁོ་པ་
དང་བཟའ་ཟླ་གཉིས་ཟླ་ ༡ ཚེ ས་ ༢༣ ཉིན་
ལྷ་ས་ནས་ཉིན་ཞ་དབྱིན་ཁནྲོ ་གནམ་ཐང་དུ་

ལྟ་ང་ཚོ ས་རི མས་ནད་འདི་ མཆེ ད ་ཚུ ལ་ལ་

སླབེ ས་པ་དང་། ལུས་ཁམས་མ་བདེ་བས་ཉིན་

བལྟས་ན། དུས་མཚམས་གསུམ་ཙམ་བྱས་

མཆེད་བཞིན་ཡོ ད་པ་དང་།

ཞ་མི ་དམངས་སྨན་ཁང་གི ས་བརྟག་དཔྱད་

དེ་ཡང་དང་

པོར་ཕག
ྱོ ས་ཙམ་ནས་ཐོལ་གྱིས་བྱུང་བ་དང་།

བྱས་རྗེས་རུས་མི ང་ཧྲི་ཅན་ལ་ཏོག་དབྱིབས་

མཐའ་མ་གཞི ་རྒྱ་ཆེ ན་པོའི་བརྒྱུ ད་སྤལ
ེ ་བྱེད་

དེའ་ི རྗེས་ལྷ་ས་གྲོང་ཁྱེར་དུ་མི ་ ༧ ལ་ནད་

ནད་དུག ་ཕོག ་ཡོ ད ་པ་གཏན་འཁེལ ་བྱས།

དེ་ནས་སྡ་ེ ཁུལ་ཁག་ཏུ ་རི མ་གྱི ས་མཆེ ད་པ།
ཀྱི་ཡོ ད་པ་རེད།

དུག་ཕོག་ཡོ ད་པ་བཤད་ཀྱང་།

མི ག་སྔར་ཏོག་དབྱིབས་ནད་དུག་ཐོག་མར་

ཐོན་ས་རྒྱ་ནག་ལ་མཚོ ན་ན། ཟླ་ ༤ ཚེ ས་

༢༧ ཉིན་བར་རྒྱ་ནག་ནང་ཏོག་དབྱིབས་གླ་ོ

གོང་རི མ་

གྱིས་ཆོ ག་མཆན་མ་གནང་བའི་པས་ནད་པ་

ཐང་ཨུ་ཡོ ན་ལྷན་ཁང་ནས་སྤལ
ེ ་བའི་གནས་ ཕོག

དེ་དག་གྲངས་ཐོ་དང་ཕྱིར་བསྒྲགས་སོགས་

དེ་དག་ནི་གཙོ་བོ་རྟའུ་རངྫོ ་གི་བ་ྲོ འོད་ ནན། ཧུ འུ་པེ། ཧྲན་ཏུ ང་། ཅང་ཞི། ཀྲེ་ཅང་། བྱས་མེད་ཚུལ་འདུག གནས་ཚུལ་འདི་ལྟ་བུ་

ནང་ནད་པ་ ༤༦༣༣ འདས་གངྲོ ས་སུ་སོང་

ྲོ ་ཁྱེར་ ད་དུང་གང་མང་ཡོ ད་ངེས། དེ་བཞིན་བརྗོད་
ཚུལ་ལྟར་ན། བོད་རང་སྐངྱོ ་ལྗངོ ས་སུ་ཟླ་ ༤ དང་། ཁུག་ཆགས། ཁང་གསར། དབའ་ ལའོ་ ཉིན ་སོ ག ས་ཞི ང ་ཆེ ན ་དང་ག ང
ཚེ ས་ ༢ བར་དུ་ཏོག་དབྱིབས་ནད་དུག་ཕོག་ ཞབས། མ་ཟུར། ཕྱག་རི ་གངྲོ ་རྡལ་བཅས་སྡ་ེ ཁག་ ༢༢ ནང་བསྡད་འདུག རྒྱ་ནག་ ཚུལ་ལྟར་ན་ད་ལྟ་རྒྱ་ནག་ནང་དང་བོད་ཀྱི་ས་

རི མས་ནད་ཁྱབ་གདལ་ཚབས་ཆེ ས་ཆེ ་བའི་

དུ་ཟླ་ ༣ ཚེ ས་ ༣༠ ཉིན་བར་ནད་པ་ ༡༨ ནད་དུག་ཕན་ཚུན་འགོས་ཡོ ད་པ་དང་།

ཚད་ནད་པ་ ༨༢༨༣༠ ཡོ ད་པ་དང་། དེའ་ི
ཡོ ད་ཚུལ་བཤད།

གང་ལྟར་རྒྱ་ནག་ནང་

ས་ཁུལ་ཧུ འུ་པེ་དང་། ཧུ འུ་ནན། ཀོང་ཏུ ང་

། ཧི་ནན། ཀ་ྲེ ཅང་བཅས་ཞིང་ཆེན་ལྔ་ཡི ན་
པ་དང་།

ཞིང་ཆེན་འདི་དག་ནང་ནད་པ་

༧༣༢༧༧ བྱུང་འདུག དེའ་ི ནང་ཝུའུ་ཧན་
གཙོ ་བྱས་པའི་ཧུ འུ་པེ་ཞི ང་ཆེ ན་ཁོ་ནའི་ནང་

ནད་པ་ ༦༨༡༢༨ བྱུང་ཡོ ད་པ་རེད། འདིས་
ཀྱང་རྒྱ་ནག་རྒྱལ་ཡོ ངས་ཀྱི་གླ་ོ ཚད་ནད་པའི་
སྤྱིའ་ི སྡམོ ་གྲངས་ཀྱི་ ༨༢.༣% ཟིན་འདུག

དེ་ བཞི ན ་རྒྱ་དམར་དབང་སྒྱུ ར་འོག ་རང་
རེའ་ི བོད་ནང་ལ་མཚོ ན་ན།

སདྲི ་གཞུང་

པའི་ནད་པ་ལྷ་སར ༡ ། མཚོ ་སྔནོ ་ཞིང་ཆེན་ ཁུལ་ལྔ་དང་གྲོང་རྡལ་གཅི ག་བཅས་ཀྱི་ནང་ ཏུ ་ཏོག ་དབྱི བ ས་གླ ་ོ ཚད་ནད་དུག ་རྒྱ་ཆེ ར ་

ཁུལ་དུ་ནད་རྟགས་མེད་པའི་རི མས་ནད་ཅན་

བྱུང་བ་དང་། དེའ་ི ནང་ཟི་ལི ང་གངྲོ ་ཁྱེར་དུ་ དག་ཁྲོད་འདས་གྲོངས་སུ་སོང་བ་མེ ད་ཟེར། སྐབས་སུ་ཝུའུ་ཧན་གངྲོ ་ཁྱེར་དུ་བོད་རི གས་
༡༥ དང་། མཚོ ་བྱང་ཁུལ་དུ་ ༣ ། དེ་ཚང་ དེ་མི ན་རྔ་བ་ཁུལ་གྱི་ནད་པ་ ༡ དང་། ཟི་ ཀྱི་སླབོ ་མ་ ༨༠༠ ལྷག་ཡོ ད་པ་དང་། དེའ་ི
མ་དྲག་སྐདྱེ ་བྱུང་ཟེར། ཀན་སུའུ་ཞིང་ཆེན་ ལི ང་གྲོང་ཁྱེར་དང་མཚོ ་བྱང་ཁུལ་བཅས་སུ་ སྟེང་བོད་ནས་བུ་ཕྲུག་ཐུ ག་འཕྲད་དུ་འོང་བའི་

ཀྱང་རི མས་ནད་ཅན་གྱི་གྲངས་ནང་མི ་ཚུ ད་

དེ་ མཆེ ད་བཞི ན་པའི་སྐབས་ཏེ་རྒྱའི་ལོ ་གསར་

དུ་ ཟླ་ ༤ ཚེ ས་ ༥ ཉིན་བར་ནད་པ་ ༡༣༩ ནད་པ་ ༡༨ ཐོན་པ་ཡོ ངས་རག
ྫོ ས་རྒྱ་རི གས་ སླབོ ་མའི་ཕ་མ་མི ་གྲངས་ ༦༢ ཡོ ད་ཚུལ་

དེ་རྣམས་རི མས་ནད་འདིའ་ི ཁྲོད་
བྱུང་བ་དང་། དེའ་ི ནང་ཀན་ལྷ་ོ ཁུལ་དུ་ ༨ ། དང་ཧུ འེ་རི གས་རེད་འདུག དེ་བཞིན་ཀན་ འདུག
ནད་པ་ ༡༣༩ ལས་མི ་ ༢ འདས་གངྲོ ས་སུ་ ལྷ་ོ ཁུལ་གྱི་ནད་པ་ ༨ ལས་བོད་རི གས་ཡོ ད་ གནས་ཚུ ལ ་གང་འདྲ་བྱུ ང ་ཡོ ད ་མེ ད ་ཤེ ས ་
ུ ་མི ང་ རྟོགས་བྱུང་མེད། བཤད་ཚུལ་ཞིག་ལ་ཝུའུ་
སོང་ཟེར། སི ་ཁནྲོ ་ཞིང་ཆེན་དུ་ཟླ་ ༤ ཚེ ས་ མེད་ཤེས་རགྟོ ས་དཀའ་ཞིང་། རས
༡༨ ཉིན་བར་ནད་པ་ ༥༦༡ བྱུང་བ་དང་། ལ་བལྟས་ན་ཚང་མ་རྒྱ་རི གས་ཡི ན་ཤས་ཆེ ། ཧན་དུ་རི མས་ནད་ཁྱབ་གདལ་སྐབས་བོད་
ཁོངས་གཏོགས་དཀར་མཛེ ས་ཁུལ་དུ་ནད་པ་ གང་ལྟར་རྟའུ་རང
ྫོ ་ལས་ཐོན་པའི་བོད་རི གས་ རི གས་སླབོ ་མ་རྣམས་ཀྱིས་བོད་སྨན་བསྟེན་པ་

༧༨ ། ཡང་དཀར་མཛེ ས་ཁོངས་གཏོགས་ ཀྱི ་ ནད་པ་ནི་ བོད ་ཁུ ལ ་ཡོ ང ས་ཀྱི ་ ནད་པའི ་ སོགས་བྱས་ཏེ་རང་ཉིད་སྲུང་སྐབྱོ ་བྱས་ཡོ ད་

མཚུ ང ས་སྒྱུ ར་གྱི ་ སྲི ད ་ཇུ ས་སྤ ལ
ེ ་ཏེ་ “མི ་

ཀྱི་རྟའུ་རངྫོ ་དུ་ནད་པ་ ༧༣ ། རྔ་བ་ཁུལ་དུ་ བསྡམོ ས་གྲངས་ཀྱི་ ༦༥% ལྷག་ཟིན་ཡོ ད་ ཚུལ་འདུག
འདིར་ང་ཚོ ས་ངེས་དགོས་པ་ཞིག་སྟེ།
ནད་པ་ ༡ བཅས་བྱུང་། སི ་ཁདྲོ ་ཞིང་ཆེན་ པ་རེད།

རེས།

སུ་སོང་ཟེར། ཡུན་ནན་ཞིང་ཆེན་ནང་ནད་པ་ མང་བའི་རྒྱུ་མཚན་ཅི་ཡི ན་ཞེ་ན།

གི ས ་ཐོག ་མཐའ་བར་གསུ མ ་དུ་ མི ་རི ག ས་

རི གས་ཁག་དབར་འག་ྲོ འོང་དང་།

སྤལེ ་

མཉམ་འདྲེས་བཅས་ལ་ཤུགས་སྣོན་

དང་། ཐ་ན་ནད་རྟགས་ཐོན་པའི་ནད་པ་དག་

པ་དང་། སྲིད་གཞུང་གིས་ཆོག་མཆན་མེད་

ན་སྨན་ཁང་གི ས་དང་ལེ ན་བདྱེ ་ཀྱི་མེ ད་པའི་
གནས་ཚུལ་འདུག

རྒྱ་ནག་གཞུ ང་གི ས་ཕྱི ་འཛམ་གླི ང ་ལ་
གཟུགས་བརྙན་ཡག་པོ་ཞིག་སྟོན་ཆེད།

ཁོ་

པ་རྣམས་ལ་དགོས་པ་དེ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ས་
རི མས་ནད་ཚོ ད་འཛི ན་བྱེད་ཐུ བ་ཡོ ད་པའི་
རྣམ་པ་དང་།

རྒྱ་ནག་ནང་ཁུལ་དུ་རི མས་

ནད་ཅན་ཉུ ང་བ་དང་ཡང་ན་མེ ད ་པ་དང་།
ནད་དུག་འགོས་ཚད“ཀླད་ཀོར”

ཡི ན་

སྤྱི་

ཟེར་བ་དེ་དགོས་ཀྱི་ཡོ ད་པ་གསལ་པོ་རེ ད།

གཅིག གཞུ ང ་གི ས ་ཏོག ་དབྱི བ ས་ནད་དུག ་བཀག་

ཆབ་སྲིད ་རང་བཞི ན ་ཅན་དུ་ གཏོང ་བཞི ན ་

གྱི་ནད་པ ༥༦༡ ལས་མི ་ ༣ འདས་གངྲོ ས་ རྟའུ་རྫོང་དུ་ནད་དུག་ཕོག་མཁན་འདི་འདྲ་ ཟླ་ ༣ པའི་ཟླ་མཇུག་ནས་བཟུང་རྒྱ་ནག་

འདི་ལྟར་ཏོག་དབྱི བས་ནད་དུག་སྔར་ལས་

འདྲེན་རྣམ་པའི ་ སྤྱི ་ ཚོ ག ས་ཀྱི ་ གྲུ བ ་ཆ་དང་

ོ ་བྱུང་ཡོ ད་ཚུལ་ཕྱིར་བསྒྲགས་བྱས་རྗེས།
༡༨༤ བྱུང་ཡོ ད་པ་དང་། བདེ་ཆེན་ཁུལ་དུ་ སྲིད་གཞུང་གི ས་རི མས་ནད་ཀྱི་ཉེན་ཁ་རང་ སྡམ
བཞི ན ་ལ་ངོས ་འཛི ན་བྱེད ་ཚད་མ་འདང་ རྒྱ་ནག་ནང་ཁུལ་དུ་ནད་དུག་ཕོག་པའི་གནས་
ནད་པ་གཅིག་ཀྱང་བྱུང་མེད་ཚུལ་འདུག

གཏོང་བ་ཟེར་བ་ལ་བརནྟེ ་ནས། བོད་ཀྱི་ས་

ེ ་མི ་ གོམས་གཤི ས་སམ་སྤྱོད་ངན་ལང་ཤོར་ཞི ག་
ཁམས་གསུ མ ་བོད ་ཁུ ལ ་ཡོ ང ས་སུ ་ ཐེང ས་ ལ་དོགས་ཟོན་གྱི་འདུ་ཤེས་མེད་པ། གསུམ། ཀྱི ་གནས་ཚུ ལ་ཁ་གསལ་གང་ཡང་སྤལ

རྒྱག་པ”ཟེར་བ་དང་། “ཕན་ཚུལ་མཉམ་
སྡ་ེ ཁུལ་གྱི་ཁོར་ཡུག་གཏོད་རྒྱུ ར་སྐུལ་འདེད་

ཁུལ་དུ་རྒྱ་རི གས་འགྲོ་འོང་ཆེ ས་མང་བས་

ཐེངས་འདིའི་རི མས་ནད་ཁྲོད་རང་རི གས་

གོ ང ་གསལ་གཞི ་ གྲངས་ལས་མདོ་ དབུ ས ་ བ། གཉིས། མང་ཚོ གས་ཀྱིས་ནད་ཡམས་ ཚུ ལ་རོབ་ཙམ་མ་གཏོགས་བོད་ཁུལ་སོགས་

ཡོ ད།

དེར་བརྟེན་རི མས་ནད་འདི་འཛམ་

གླི ང ་ཡོ ང ས་ནས་ཚོ ད ་འཛི ན་མ་ཐུ བ ་པའི ་

གནས་སུ་ལྷུང་།

མ་གཞི་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་

འདིར་ཏོག་དབྱིབས་ནད་དུག་ཕོག་མཁན་ཟླ་ སྨན་བཅོས་མ་ལག་གི་ནསུ ་པ་ཞན་པ། བཞི། འདུག

འོན་ཀྱང་དོན་དངོས་ཐོག་བོད་ཁུལ་ སྟེ། བཟང་ཕྱོགས་དང་ལེགས་པའི་གནས་
༤ བའི་ཟླ་དཀྱིལ་བར་དུ་ཁྱོན་བསྡམོ ས་ནད་ རྟའུ་རྫོང་ནས་གཡག་རྔ་དང་ཁྲིན་ཏུ འུ་གྲོང་ ལ་མཚོ ན ་ན་ནད་དུག ་ཕོག ་ཚད་འདི་ ལྟ་ བུ ་ ཚུ ལ་བརདྗོ ་རྒྱུ ་ལས་རང་སྐནྱོ ་དང་ཞན་ཆའི་

འདིར་ཆེད་དུ་བརདྗོ ་དགོས་པ་ཞིག་ནི། ཟླ་ ༡

རྒྱ་རི གས་ ཉུ ང་བ་ཞིག་ཨེ ་ཡི ན་སྙམ། དཔེར་ན་ཟླ་ ༤ རི གས་གོང་ལ་ཡར་ཞུ་དང་། ཡང་ན་ཕྱིར་
པ ༡༠༦ བྱུང་ཡོ ད་པ་དང་། འདི་རྣམས་ ཁྱེར་བཅས་ལ་ཐག་ཉེ་བས།
ལས་ནད་པ་མང་ཆེ ་བ་ཁམས་རྟའུ་རྫོང་ནས་ སོ ག ས་བོད ་དུ་ འགྲོ་ འོང ་མང་བ་ལ་སོ ག ས་ ཚེ ས ༦ ཉིན་ནེ་དྷ་ལན་ Netheland ནས་ བསྒྲགས་སོགས་བྱེད་སྲོལ་མེད་པས།
རྒྱ་

ཝུའུ་ཧན་གངྲོ ་ཁྱེར་བཀག་སྡམ
ོ ་བྱེད་པ་ཁྱབ་

སྡམོ ་གྲངས་ཀྱི་ ༦༨.༨% ཟིན། དེ་ལྟར་ རྒྱ་ཆེར་མཆེད་པ་རེད་སྙམ།

རྣམས་ལ་ཉེན་ཁ་གང་འཚམས་བཟོས་ཡོ ད།
ཚེ ས་ ༢༣ ཉིན་གྱི་སྔ་དྲོ་ཆུ་ཚོ ད་ ༡༠ བར་

བསྒྲགས་བྱས་ཟིན་པ་དང་། ཚེ ས་ ༢༤ ཉིན་

ཡི ན་ཞིང་། དེས་ཀྱང་བོད་ཁུལ་གྱི་ནད་པའི་ ཀྱིས་ཕྱི་ནས་ཡོ ང་བའི་ཏོག་དབྱིབས་ནད་དུག་ མཚོ ་ སྔནོ ་ཟི་ ལི ང་དུ་ སླབེ ས་པའི ་ རྒྱ་རི ག ས་ ནག་ནང་ཐེང ས་འདིའི ་ ཏོག ་དབྱི བ ས་ནད་
རུས་མི ང་ཨན་ཅན་ནི་ནད་རྟགས་མེ ད་པའི་ དུག ་བྱུ ང་ཁྲོད ་དུ་ ནད་པའི ་ གྲངས་དང་

ན་ཁམས་རྟའུ ་ རྫོ ང ་ནི ་ ཐེང ས་འདི འི ་ ཏོག ་ དེར ་བརྟེན ་བདག་ཅག་གི ་ སྐྱབས་མགོ ན ་ རི མས་ནད་ཅན་དུ་ནད་གཞི ་གཏན་འཁེལ་ །

འདས་གྲོངས་སུ་སོང་བའི་གྲངས་བཅས་

ཝུའུ་ཧན་གནམ་ཐང་གི ས་དུས་གཏན་གནམ་ དབྱིབས་ནད་དུག་ཁྲོད་བོད་ཁུལ་གྱི་ཝུའུ་ཧན་ ༸གོང་ས་མཆོག་གིས་ཟླ་ ༢ ཚེ ས་ ༡༥ ཉིན་ བྱས།
ཡི ན་ནའང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་སྡམོ ་ ཡོ ང ས་རྫོག ས་རྫུ ན ་བཟོ་ ཚབས་ཆེ ན ་བྱས་
ཡོ ད་ངེས། རྫུན་བཟོ་ཐལ་དྲགས་པའི་རྐྱེན་
གྲུ ་ཚང་མ་འཕུ ར ་སྐྱོ ད ་མེ ད ་པར་བཟོས ་ ལྟ་བུ་ཆགས་འདུག ཡི ན་ནའང་བོད་ཁུལ་ ཡས་མས་སུ་རྟའུ་ས་ཁུལ་གྱི་མི ་དམངས་ལ་ རྩིས་ནང་འདི་ཚུད་མི ་འདུག

འོན་ཀྱང་ལྷ་ས་དང་ཟི་ལི ང་བཅས་ དུ་ནད་པའི་གནས་ཚུ ལ་སྐར
ོ ་རྒྱ་ནག་གཞུང་ ཆེ ད་དུ་ནད་ཡམས་དང་རྐྱེན་ངན་བར་ཆད་ དེ་བཞིན་ཟླ་ ༤ ཚེ ས་ ༨ ཉིན་བསམ་ཡས་ གྱིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཟླ་ ༤ པའི་ཚེ ས་
ཀྱི་དུས་གཏན་གནམ་གྲུ་འཕུར་སྐྱོད་ད་དུང་ གི ་ཐོ་འགོད་ནང་ནད་པའི་མི ང་ཆ་ཚང་དང་ ཕྱིར་བཟློག་བདྱེ ་ཐབས་སུ། མ་ཎི་ཡི ག་དྲུག་ དགོ ན ་པ་དང་དེའི ་ ཉེ་ འཁོ ར ་གྱི ་ དགོ ན ་པ་ ༡༦ ཉིན་མ་དྲིས་རང་བཤད་ཀྱི་སྒ་ོ ནས་རྒྱ་

ཡོ ད།

མཚམས་བཞག་མི ་འདུག ནད་ཡམས་ཁདྲོ ་ མི ་ རི ག ས་གང་ཡི ན་བཅས་ཁ་གསལ་མེ ད ་ དང་སྒྲོལ་མའི་གཟུངས་སྔགས་སོ གས་གང་ དག་གླ་ོ བུར་དུ་ཡང་བསྐྱར་བཀག་སྡམ
ོ ་བྱས། ནག་ནང་ཏོག ་དབྱི བ ས་ནད་དུག ་ཕོག ་པའི་
དུས་གཏན་གནས་གྲུ་ཡོ ད་ཚད་འཕུར་སྐྱོད་

སྟབས། གོང་གསལ་བོད་ཀྱི་ས་ཁུལ་དུ་ཁྱོན་ མང་བགྲང་ནས་སྒྲི བ་སྦྱང་ཚོ གས་བསགས་

མཚམས་བཞག་རྗེས་བོད་ཁུལ་དུ་ཅི འི་ཕྱིར་ བསྡམོ ས་མི ་གྲངས་ ༡༠༦ ལ་ནད་དུག་ཕོག་ བདྱེ ་དགོས་པའི་ལམ་སནྟོ ་གནང་ཡོ ད།

གལ་ཏེ་ས་ཁུལ་དེར་རི མས་ནད་ཐོན་མེད་ན་ ཚེ ་འདས་གྲངས་སྔར་ཡོ ད་ ༣༣༤༢ སྟེང་
ཡང་བསྐྱར་བཀག་སྡམོ ་བདྱེ ་དགོས་དོན་མེད། ༡༢༩༠ སྟེ་ ༥༠% ཧོབ་དེ་ཁ་ལ་ཁ་སྣོན་

འཕུ ར ་སྐྱོད ་ད་དུང ་མཚམས་མ་བཞག་པ་ པའི་ནང་བོད་རི གས་ག་ཚོ ད་ཙམ་ཡོ ད་མེ ད་ རྒྱ་ནག་ནང་ཁུལ་དུ་ཏོག་དབྱི བས་ནད་དུག་ གཞན་བོད་རང་སྐྱོང་ལྗངོ ས་ཟེར་བའི་གྲངས་ བྱས་ནས་ ༤༦༣༢ ལ་འཕེར། མདོར་ན་
ུ ་མི ང་ རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ས་ཕྱིར་བསྒྲགས་བྱས་དང་
རེད། འདི་དངོས་གནས་ཧང་སངས་དགོས་ གསལ་པོ་ཤེས་དཀའ། ཡི ན་ཡང་ང་ཚོ ས་ རྒྱ་ཆེ ར ་མཆེ ད ་བཞི ན ་པའི ་ སྐ བ ས་སུ ་རྒྱ་ ཐོའ་ི ནང་ནད་དུག་ཕོག་པའི་ནད་པ་རས

བོད་ཟླ་ ༣ ཚེ ས་ ༡༤ ཕྱི་ཟླ་ ༥ ཚེ ས་ ༦
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དབུས་བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་བདུན་རེའ་ི ལས་རི མ་གསར་ཤོག

བདྱེ ་བཞིན་པའི་གཞི་གྲངས་རྣམས་ནི། རང་

གཞུང་གི ས་གཞི ་གྲངས་རྫུན་བཟོ་བྱེད་པ་ནི་ ཚུ ལ་ཕྱོགས་ཡོ ངས་ནས་རྫུན་བསྒྲི གས་བྱས་

ལྟར་རྒྱ་ནག་གི ་རྫུན་བསྒྲི གས་ཆེ ན་པོ་བརྟོལ་

འཕ་ྲི སྣོན་བདྱེ ་ཀྱི་ཡོ ད་པ་ལས།

ཆེད་ཀྱི་ཐབས་ཤེས་ཤི ག་ཀྱང་རེད།

བོད ་ཀྱི ་ སྲི ད ་བྱུ ས ་ཉམས་ཞི བ ་ཁང་དང་ཕྱི ་

ཉིད་ཀྱི་ཆབ་སྲིད་དགོས་མཁོ་དང་བསྟུན་ནས་
ཕྱི་གསལ་

ནང་གསལ་དང་ལྷད་མེད་ཏན་ཏིག་ཅིག་ཐོག་

མཐའ་བར་གསུམ་དུ་ཡོ ང་གི་མེད། རྒྱ་ནག་

ཕ ྱོག ས་གཅི ག ་ནས་ཁོ་ པ་འཚོ ་ གནས་བྱེད ་ པའི་སྟེང་འཛམ་གླིང་མི ་དམངས་ཀྱི ས་ཀྱང་
ཡི ན་

ཡང་ཕྱོགས་གཞན་གཅི ག་ནས་ཐེངས་འདིའ་ི
ཏོག ་དབྱི བ ས་ནད་དུག ་ཁྱབ་གདལ་གནས་

སྔར ་ལས་ལྷག ་པར་རྒྱ་དམར་གཞུ ང ་རྒྱུ ས་
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ཏེ་བདེན་དོན་ཞིག་རྙདེ ་དགོས་པ་ཡི ན།

ལོན་བདྱེ ་ཐུ བ་ཡོ ད། གང་ལྟར་ང་ཚོ ས་འདི་ དྲིལ་རྒྱ་ཡི ག་ཚན་པ་ནས་མཉམ་སྤལ
ེ ་བྱས།
བཞི ན ་བྱེ་ མའི ་ ཀླངོ ་ནས་གསེ ར ་འཚོ ལ ་བ་ ༢༠༢༠ ལོའ་ི ཟླ་ ༤ ཚེ ས་ ༢༨ ལ།

རྒྱ་གར་ནང་སྨན་བཅོས་མཐུན་རྐྱེན་ཞན་པས་བོད་མི ་བཙན་བྱོལ་བ་རྣམས་བོད་ད་ུ ཕྱིར་ལོག་བྱ་རྒྱུའི་འདནུ ་པ་ཡོ ད་ཚུལ་
ུ ་བབ་ནང་བཀོད་པ་དེར་དྲིལ་བསྒྲགས་དྲུང་ཆེའ་ི ལན་འདེབས།
གོ་ལའི་དས
༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༤ ཚེ ས་ ༢༧ འབའ་ཞི ག་ཡི ན་པ་ལས་བདེན་པའི་ཆ་ཕྲ་མོ ་

ལས་ཁུངས་ཀྱི་འབྲེལ་ཡོ ད་དཔོན་རི གས་ཚོ ་ འདྲ་མི ན་བཅོས་ཐུ བ་པའི་སྨན་ཁང་ཕུན་སུམ་

རོལ་བཞིན་པ་ནི་སུས་ཀྱང་སྙནོ ་དུ་མེད།

བཀའ་རྒྱར་བརྩི་བཀུ ར་དམ་དོན་ཐོག་ཏོག་ ཁང་ལ་མཚོ ན་ན། ཕོ་ཊི ་སི ་Fortis སྨན་ཁང་

བོད་མི ་བོད་དུ་ཕྱིར་ལོ ག་བྱ་འདོད་པའི་སྐད་

སནྟོ ་ཇི་ཕེབས་ལ་བརྩི་སྲུང་དང་།   དུས་ ནང་དུ་ རྡ་སར་སྨན ་བཅོས ་ཀྱི ་ མཐུ ན ་རྐྱེན ་

རླམ
ོ ་པ་དབྱངས་འཛོ མས་ཟེར་བས་བཤད་པ་

ཉིན ་རྒྱ་ནག་གཞུ ང ་གི ་ མགྲི ན ་ཚབ་གསར་ ཙམ་ཡང་མེད། ཅེས་བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་

དང་འབྲེལ ་ལམ་ཉེ་ པོའི ་ སྒ་ོ ནས་ཐེམ ་སྤང ་ ཚོ གས་པ་ཞིག་ཡོ ད།  དེ་བཞིན་སྒརེ ་གྱི་སྨན་

རྒྱ་མི ་ཤན་ཇེ་Shan Jie ཧུ ་ཡུ་ཝི་ Hu Yu- གསལ་བཤད་བྱ་རྒྱུ་ཡི ན།

དབྱིབས་གཉན་རི མས་སྔནོ ་འགོག་ཆེད་ལམ་ སོགས་ཡོ ད།   དེར་བརྟེན་རྩོམ་ཡི ག་དེའ་ི

ལས་ཚན་པ་གོ་ལའི་དུས་བབ་ཅེས་པའི་ནང་ ཀྱི་ཚོ ར་ཤུ གས་དང་གདེང་སྤབོ ས་ཆེ ན་པོས་

wei ཟེར་བ་གཉིས་ཀྱིས་ཆེད་རྩོམ་ཞིག་སྤལེ ་ ད་ལྟ་ཏོག་དབྱི བས་ནད་ཡམས་ཁྱབ་གདལ་

བའི་འགོ་བརདྗོ ་དུ། ” ཏོག་དབྱིབས་ནད་ ཤུ གས་ཆེ ་འགྲོ་བཞི ན་པའི་ཛ་དྲག་གི ་གནས་

ྱོ ་བ་དེ་དག་བོད་
ཐོག་སྙན་སེང་ཞུ་སྒ་ོ ཁག་འཚེ མས་ལུས་མེ ད་ ཞན་པས་བོད་མི ་བཙན་བལ

བ ྱོལ ་བོད ་མི ས་རྒྱ་ནག་ལ་རེ ་ ལྟ ས
ོ ་འཆའ་ དཀའ་སྡུག་ཟད་མི ་ཤེ ས་པ་མྱངས་དང་མྱོང་

ཉེན་རྟོག་མི ་སྣར་མཚོ ན་ནའང་ངལ་བ་ཁྱད་ པ་དང་།  ད་ཆ་རེ་ལྟསོ ་བྱ་ཡུལ་རྒྱ་ནག་ཡི ན་

ི ་ས་ཕག
ྱོ ས་གང་སར་
ཡམས་ཀྱི་འཇིགས་པ་ལས་གྲོལ་ཆེ ད་བཙན་ སྟངས་འོག འཛམ་གླང

བ།

”

ཞེས་པའི་ནང་དེང་སྐབས་ཏོག་

རྒྱ་མི ་རྩོམ་པ་པོ་གཉིས་པོས།

བཙན་བྱོལ་

ཆ་དེའ ང་བལ་ཡུ ལ ་གནས་སྡདོ ་བོད ་མི ར་
ལུང་འདྲེན་བྱས་ཁུལ་ཡི ན་སྟབས།   བུད་

པར་གོང་རི མ་ལ་ཞུ་མུས་ཡི ན།   ས་གནས་ དུ་ཕྱིར་ལོག་བྱ་རྒྱུར་འདུན་པ་ཤུགས་ཆེ་ཡོ ད་ མེ ད ་དེས ་སྐད ་ཆ་དེ་ ལྟར ་བཤད་ཡོ ད ་མེ ད ་
པ་ལྟ་བུའི་རྣམ་འགྱུར་བསྟན་པ་ནི་རྣ་བར་མི ་

དེའང་དོགས་གཞི་ཅན་ཞིག་ཡི ན།   དེ་ལྟར་

བཤད་ཡོ ད ་པའི་ དབང་དུ་ བཏང་ནའང་རྒྱ་

ྲེ ་བ་རྩ་
འག་ྲོ བའི་གཏམ་འཆལ་འབའ་ཞི ག་ཏུ ་ཟད་ གར་ནང་གི ་གནས་སྟངས་དང་འབལ

དབྱིབས་ནད་ཡམས་ཁྱབ་གདལ་འགྲོ་བཞི ན་

དོ།  ཕྱོགས་གཅིག་ནས་བོད་མི ་བཙན་བྱོལ་ བ་ནས་མེད།   ལྷག་པར་མི ་སྒརེ ་གཅིག་གི་

པའི་སྐབས་འདིར་རྒྱ་གར་སྤྱི་དང་ལྷག་པར་
བཞུ ག ས་སྒར ་རྡ་རམ་ས་ལར་རི མ ས་ནད་

བ་རྣམས་ལ་རྒྱ་གར་དབུས་སའི་གཞུང་གི ས་

བསམ་ཚུལ་དེ་མི ་ཀུན་གྱི་བསམ་ཚུལ་ཡི ན་པ་

གནང་བཞིན་པ་དང་།

དེ་ ཡང་འཁྱོག་བརྗོད ་ཀྱི ་ རྩོམ་དེའི ་ ནང་དུ་

བཅོས་ཐབས་དང་སྔནོ ་འགོག་སོགས་ཀྱི་སྨན་

ུ ་།  
དུས ་རྟག་ཏུ ་གཟིག ས་སྐ ྱོང ་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་ ལྟར་རི གས་འགྲེ་བྱེད་མི ་རང

བཙན་བལ
ྱོ ་བོད་མི ་རྣམས་ཀྱིས་ཏོག་དབྱིབས་

ལྷག་པར་རྒྱ་ནད་ཁྱབ་གདལ་གྱི་ཛ་དྲག་ཆེ ་ གསོ ་བ་རི ག་པའི་གཞུ ང་ལ་སྦྱངས་པ་རྒྱ་མི ་

བཅོས་མཐུ ན་རྐྱེན་ཧ་ཅང་ཞན་པར་བརྟེན།

བའི་དུས་སྐབས་འདིར་རྒྱ་གར་དབུས་སའི་ ལི འུ་ཡི ང་ཧུ ་ Liu Yinghua ཟེར་བས་

ནད་ཡམས་ཀྱི ་ འཇི ག ས་པ་ལས་ག ལ
ྲོ ་ཆེ ད ་

གཞུང་གི ས་ང་ཚོ ་བོད་མི ་བཙན་བལ
ྱོ ་བ་ཚོ ར་ རྒྱ་གར་དུ་བོད་ཀྱི་གསོ ་བ་རི ག་པའི་གཞུ ང་

བོད ་ནང་ཕྱི ར ་ལོ ག ་བྱ་རྒྱུ འི ་ འདུན ་པ་དྲག་

ཡལ་བར་འདོར་རྒྱུ འི་ཚབ་ཏུ ་གཟིགས་སྐྱོང་ ལ་བསླབས་ཡོ ད་ཟེར་བ་དེར་དཔྱད་སྐབས།  

པོ་ཡོ ད་ཚུ ལ་འཁྱོགས་བརྗོད་སྣ་ཚོ གས་བྱས་

སྔར་བས་ཆེ ས་ཆེ ར་གནང་བཞི ན་འདུག་ན་

རྡ་ས་སྨན ་རྩིས་ཁང་གི ་ སླབོ ་ཕྲུ ག ་ཐོ་ གཞུ ང ་

བཞིན་པ་ཡི ན།    རྒྱ་ནག་དམར་པོའ་ི སདྲི ་

བསད་ཀྱིས་ནད་རི མས་སྔནོ ་འགོག་ཆེད་ཉིན་ པོ་དེར་གཟུར་གནས་བླ་ོ ལྡན་སུས་ཀྱང་ཡི ད་

Yinghua ཟེར་བའི་མི ང་དེ་འདྲ་ཞིག་རྩ་བ་

བས ནྟེ ་དང་བདེ་ འཇགས་ཐོག ་འགན་ཁུ ར ་

ལ་དམ་བསྒྲགས་བཀག་སྡམ
ོ ་གྱི ས ་མཚོ ན །   འདི ར ་འཁྱོགས་བཤད་དེ་ ལྟར ་བྱས་པ་ནི ་

འདུག  

འཁྱོགས་བརྗོད ་ཀྱི ་ ཆེ ད ་རྩོམ་དེའི ་ ནང་རྒྱ་

གར་ནང་གི ་ བཙན་བ ྱོལ ་བོད ་མི ་སྤྱི ་ དང་

ལྷག་པར་༸རྒྱལ་བའི་བཞུགས་སྒར་རྡ་སར་

གཞུ ང ་གི ས ་འཛམ་གླིང ་མི ་མང་གི ་ འཕྲོད ་

གནས་སྟངས་ཞན་པ་དང་།   ནད་ཡམས་

བསམ་ཤེས་རྩ་བ་ནས་མེ ད་པར་ཤེས་བཞི ན་

གནས་འཁོད ་བོད ་མི ་རྣམས་ཀྱི ་ འཚོ ་ བའི ་

ཀྱི་འཇིགས་པ་བྱུང་འཕྲལ་ས་གནས་སུ་སྨན་

བཅོས་ཀྱི་མཐུ ན་རྐནྱེ ་ཞན་པ་དང་།   སྨན་

ཁང་ཡོ ད ་ཀྱང་ཉུ ང་ངུ ་ ལས་མེ ད ་པ་དང་།
ཉུ ང་ཉུ ང་ཡོ ད ་པ་དེ་ དག་ནང་དུའ ང་ཏོག ་
དབྱི བ ས་ནད་ཡམས་ལྟ ་ བུ ་ཛ་དྲག་ནད་

རྩོམ་ཡི ག་དེའི་ནང་འཁོད་པའི་རྫུན་གྱི ་ཕུང་

མཚན་དུས ་དྲུག་ཏུ ་མི ་མང་གི ་ འགྲོ་ འདུག ་ ཆེས་བྱ་དཀའ་ཞིང་།  ཛ་དྲག་གི་དུས་སྐབས་

བརྟག་དཔྱད་ཀྱི ་ ཡོ ་ བྱས་སྐྱོན ་ཅན་ཤ་སྟག་

དང་སྦྲགས་ཐུ གས་ར་ྗེ ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་དང་།   ས་ ལས་ཁུ ང ས་བཅས་ཀྱི ས ་བཙན་བྱོལ ་བོད ་

ཛ་དྲག་ནང་ལྷུང་བཞིན་ཡོ ད།   ཛ་དྲག་ཆེ་

དཔོན་རི གས་ཚོ ས་ཀྱང་བོད་མི ་བཙན་བྱོལ་ འཕྲོད་བསྟེན་གཟིགས་སྐྱོང་།   ལྷག་པར་

ལུགས་པའི་བདྱེ ་བབ་དེ་རི གས་འཕྲལ་མར་

པ་དང་།   རྒྱལ་ཁབ་གཞན་ལ་སྨན་བཅོས་
བཀྲམས་ནས་དཀའ་ངལ་དང་ཉེན་ཚབས་དེ་

བས་ཆེ་བ་བཟོས་ཡོ ད་པར་རྒྱལ་སྤྱིའ་ི མི ་མང་

ཀྱི ས ་བཅོ ས ་མི ན་ཡི ་རང་བསྔ ག ས་བརྗོད ་ དང་། ཤེས་རི ག་ལས་ཁུངས། འཕྲོད་བསྟེན་

གནས་རྒྱ་གར་འབྲེལ་ཡོ ད་ལས་ཁུངས་དང་ མི འི་འཚོ ་བའི་དཀའ་ངལ་སེལ་ཐབས་དང་།

གཉན་རི མ ས་སྔནོ ་འགོག ་ཆེ ད ་དབུ ས ་སའི་

ལ་བོད་དུ་ཕྱིར་ལོག་བྱ་རྒྱུའི་འདུན་པ་དྲག་པོ་ གཞུང་གི་ཐེམ་སྤང་བཀའ་བསྒསོ ་ལྟར་མི ་མང་

བཀའ་སྲུ ང ་ཅི ་ སྒྲུ བ་ཞུ ས ་དང་ཞུ ་ མུ ས ་ལ་
བསྔགས་བརདྗོ ་རྒྱ་ཆེ་གནང་བཞིན་འདུག

ཡོ ད།

ཡི ན་པ་ལྟ་བུའ་ི རྣམ་པ་བསྟན་འདུག    དེ་ ལེ ན་ཞུས་དང་ཞུ་མུ ས་ལ་བརྟེན་ནད་ཡམས་

རངྫོ ས་ཁོངས་སུ་ཚུད་ཡོ ད་ཅིང་། ས་གནས་

གནས་ཡུ ལ་རྒྱ་གར་ས་གནས་ལས་ཁུ ངས་

ནས་མེད་སྟབས། བཙན་བལ
ྱོ ་བོད་མི ་དེ་དག་

རྒྱ་གར་ནང་ལ་མཚོ ན་ན་ཏོག ་དབྱི བ ས་

ཡོ ད་པ་དང་།  ད་ཆ་རེ་ལྟསོ ་བྱ་ཡུལ་རྒྱ་ནག་ ཡོ ངས་ནས་མཐའ་གཅིག་ཏུ ་བཀའ་སྲུང་དང་
ཡང་འཁྱོག་བརྗོད་ཀྱི་རྩོམ་དེའི་ནང་དུ་གསོ་ སྔནོ ་འགོག་ཧ་ཅང་ཚགས་ཚུད་ངང་སྤལེ ་ཐུ བ་
བ་རི ག་པའི་གཞུ ང་ལ་སྦྱངས་པ་རྒྱ་མི ་ལི འུ་

ང་ཚོ ས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་དེ་ལྟ་བུའི་འཁྱོགས་

དུ་ དངོས ་ཡོ ད ་གནས་ཚུ ལ ་སྦ་ གསང་བྱས་

བ་རྣམས་ཀྱིས་ཐེམ་སྤང་བཀའ་རྒྱས་མཚོ ན་ བོད་རི གས་སླབོ ་མ་ཚོ འི་ཤེས་ཡོ ན་ཐོག་དུས་

ལེ ན་བྱ་རྒྱུ འི་མཐུ ན་རྐྱེན་དང་གྲ་སྒྲི ག་རྩ་བ་

ནས་རྙདེ ་ཐབས་བྲལ།

སྐབས་ཐོབ་སོ་སོར་ལས་འགུ ལ་ཚགས་ཚུ ད་ གཞན་མགོ་བོ་རྨོངས་སུ་འཇུག་རྒྱུ་ཁོ་ན་ཡི ན།    བཤད་དང་རྫུན་གཏམ་རི གས་མ་སྤལེ ་རོགས་
ི ་ཁྱོན་ཡོ ངས་
སྤ ལ
ེ ་བཞི ན ་པར་བོད ་མི འི ་ སྒྲི ག ་འཛུ གས་ བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ནང་སྲིད་ལས་ཁུངས་ ཞུ་རྒྱུ་ཡི ན།   ད་ལྟ་འཛམ་གླང

ཀྱིས་སྐནྱོ ་བརདྫོ ་བདྱེ ་བཞིན་ཡོ ད།

རི མས་ཁྱབ་གདལ་འགྲོ་བཞི ན་པར་གདོང་

གང་དུ་བཙལ་ཡང་རྒྱ་མི ་ལི འུ་ཡི ང་ཧུ ་ Liu

བཞིན་ཡོ ད།   རྡ་སའི་ས་ཁུལ་གྱི་གནས་

དུས་ཐོག་ལམ་སྟོན་ཇི ་འདྲ་ཞི ག་ཕེབས་ཀྱང་ ཐོག་གཟིགས་སྐྱོང་གང་ལེགས་གནང་བཞི ན་

དེ་ཡང་བཞུགས་སྒར་རྡ་རམ་ས་ལ་ནི་ཀང་ར་
སྨན་བཅོས་ཀྱི་མཐུ ན་འགྱུར་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་
ཡོ ད།

དེ་ཡང་སྨན་ཁང་ལ་མཚོ ན་གངས་

གཞིས་ཆགས་ཁག་ལ་མཚོ ན་ནའང་

ས་གནས་བོད་མི འི་དཀའ་སེ ལ་སླད་འབྲེལ་

ཏོག ་དབྱི བ ས་གཉན་རི མ ས་ལ་བརྟེན ་ནས་

བའི ་ དུས ་སྐབ ས་འདིར ་སྐབ ས་འཚོ ལ ་རི ང ་

མཚམས་འཇོག ་བྱས་ནས་དེ་ ལས་ལྡག
ོ ་ས ་ྟེ

རྒྱ་གར་གྱིས་གཙོ ས་རྒྱལ་སྤྱིའི་སྤྱི་ཚོ གས་ལ་

འགན་ཁུར་ལྡན་པའི་ཐོག་ནས་ནད་ཡམས་
སྔནོ ་འགོག་ལས་དོན་འཐུ ས་ཤོར་བཏང་བར་

ཡོ ད་ས་གནས་འགོ་འཛི ན་ལས་ཁུངས་ནས་ དགོངས་སེལ་ཞུ་དགོས།  །

ཁག་ལ་དུས་ཐོག་འབྲེལ་བ་ཞུས་དང་ཞུ་མུ ས་

    

ཐོག  ཁྱབ་ཁོངས་ལྷན་ཁང་ཁག་ལ་སྙན་སེང་

བྱང་ཕྱོག ས་དང་ལྷ་ོ ཕ ྱོག ས་སུ ་ གནས་པའི ་

སྟངས་ལ་ཆ་བཞག་ན།   ད་བར་ཧི་མ་ཅལ་ སྐྱིད་དུ་བདེ་ལེ གས་སྨན་ཁང་ཡོ ད་པ་མ་ཟད།   ཞུ་མུས་རེད།   གཙོ་ཆེར་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་          བོད་མི འ་ི སྒྲིགས་འཛུ གས་ཀྱི་
ྱོ ས་ ༸སྐྱབས་མགོ ན ་ཆེ ན ་པོ་ མཆོ ག ་ལྟ་ བུ འི ་ བླ་ མགནྲི ་ཚབ་པ་དྲིལ་བསྒྲགས་དྲུང་ཆེ་ཨརྱ་ཚེ ་
མངའ་སྡ་ེ རང་ལ་ཏོག་དབྱིབས་ནད་ཡམས་ བོད་ཀྱི་སྨན་རྩིས་ཁང་ཡོ ད་ཅིང་།   ཕག
ཕོག་མཁན་མི ་གྲངས་ ༤༠ ཙམ་བྱུང་ མཚུ ང ས་ས་གནས་སྨན ་ཁང་ལ་མཚོ ན ་ན་ ན་མེ ད་པའི་དབུ་ཁྲིད་ཀྱི་ལམ་སྟོན་འོག་བོད་ དབང་རྒྱལ་པོས།   ཕྱི་དྲིལ་བོད་ཡི ག་ཚན་

བརྟན་མེད་ཁར་དཀའ་ངལ་འཕྲད་སྐབས་ས་

མི ་གཅིག་འདས་གངྲོ ས་སུ་གྱུར་ཡོ ད།   མི ་ hospital

ཡི ང་ཧུ ་ Liu Yinghua ཟེར་བ་དེས་བཤད་

པའི་ཚི ག་འགའ་ལུང་འདྲེན་བྱས་ཏེ་རྒྱ་གར་
བཙན་བ ལ
ྱོ ་བོད་མི ་དེ་ དག་གི ་ འཚོ ་ བ་ངེས ་
གནས་གཞུང་ནས་ཀྱང་བོད་མི འ་ི དཀའ་ངལ་

དེ་དག་ལ་བསམ་ཤེ ས་བྱེད་ཀྱི ་མེ ད་པ་ལྟ་བུ་

བཀོད་ཡོ ད།   གནས་ཚུལ་དེ་དག་གཞན་
མགོ་བོ་རྨོངས་སུ་འཇུག་རྒྱུ འི་འཆལ་གཏམ་

ཡོ ད་ཅིང་།

ྲོ ་གཞུང་གི་ཉེ་འདབས་སུ་ Civil
ནད་ཡམས་དེ་ལ་བརནྟེ ་ནས་ རྡ་སའི་ཁམ
ཞེས་གཞུང་གི་སྨན་ཁང་ཆེ་ཐག་

མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱིས་སྔ་ཕྱིར་འབད་བརྩོན་ པས་ཨི ན་ཡི ག་ནས་བོད་སྒྱུར་ཞུས།  །
དུ་མ་ལ་བརནྟེ ་ནས་རྒྱ་གར་གྱིས་གཙོ ས་ཕྱི་

མང་ནས་ཐེམ་སྤང་དམ་འཛི ན་ཞུས་ཏེ་གནས་ ཆོད་གཅིག་དང་།  སྣུམ་འཁོར་ནང་བསྐདྱོ ་

སྡདོ ་བོད་མི ་བཙན་བལ
ྱོ ་བའི་གནས་སྟངས་

བོད་མི འི་སྒྲི ག་འཛུ གས་ལ་མཚོ ན་ནའང་ས་ ཐག་སར་ཏན་ཌ་ Tanda hospital དང་

རང་བཙན་ཡོ ད་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཡུལ་མི ་

སྟངས་ཡག་པོ་ཆགས་ཡོ ད།

ན་སྐར ་མ་བཞི ་ བཅུ ་ ཙམ་འགོར ་བའི ་ རྒྱང་

གནས་རངྫོ ་དང་གངྲོ ་སྡ།ེ དེ་བཞིན་ཉེན་རགྟོ ་ Zonal hospital སྨན་ཁང་ཞེས་ནད་རི གས་

ལ་མཚོ ན་ན་སྐྱབས་བཅོལ་བ་ཡི ན་བཞི ན་དུ་
ལས་ལྷག་པ་མི ་སྨནོ ་རང་སྐྱིད་ཀྱི་འཚོ ་བར་
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