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འཚོ་གནས་ལ་བརྡབ་གསིག་ཆེན་པ་ོ
ཐབེས་བཞིན་ཡོད།
དསུ་སབྐས་འད་ིའདྲར།	 ངསེ་པར་
ད་ུང་ཚོ་ཚང་མ་འག་ོབ་མི་གཅིག་
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བརནེ་ནས་བམས་བརྩ་ེལནྡ་པའི་སྒ་ོནས་ཕན་
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ཏུ་བསིྒལ་ནས་གནས་ཡོད།	 རང་རེ་འག་ོབ་
མི་ལ་རུྒྱ་མཚན་ལ་བསམ་བླ་ོགཏངོ་བའི་རྣམ་
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བའི་ནསུ་པ་ཡོད་པ་དསེ་རྐནེ་ངན་གགོས་ལ་
བསུྒར་བའ་ིག་ོསབྐས་བསུྐན་གི་ཡོད།
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དའེ་ིམཇུག་འབས་ཀིས།	 དཀའ་ངལ་ཆེན་པ་ོ
ཅི་འདྲ་ཞིག་དང་འཕད་ནའང་རྡགོ་རྩ་གཅིག་

སིྒལ་དང་མཉམ་སྦེལ་
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ལེན ་བེད ་དགོས ་པར་
སནོ་གི་ཡོད།	 གཅིག་
སིྒལ་ལ་ད ོ་སྣང་དགོས་
པའ་ིརེ་སྨནོ་བཅས།	།
ཏཱ་ལའ་ིབ་ླམས།	 ཕི་ལོ་	
༢༠༢༠	ཟླ་	༥	ཚེས་	༡	
ཉནི།	གངོ་གསལ་གསུང་
འཕནི་འད་ིབཞིན་ The 

Call to Unite	 ཞསེ་
པའི་ཆིག་སིྒལ་ལ་འབདོ་
སྐུལ་གི་ཚོགས་པ་ཞིག་

གིས་གསོལ་འདབེས་ཞུས་དནོ་ལྟར་བཀའ་
གནང་བ་ཞིག་ཡིན་འདགུ་པ་བཅས།	།
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༄༅།	 །ག་ོལའ་ིཤར་ནབུ་ཀི་ཡུལ་གུ་གང་སར་
གནས་འཁདོ་དད་ལནྡ་མང་ཚོགས་སིྤ་སྒརེ་ད་ུམས་
ཡང་ཡང་ཇི་ལརྟ་གསོལ་བ་བཏབ་དནོ་ལརྟ།	 སིྤ་
ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་
གིས་དྲྲྭ་ལམ་ཐད་གཏངོ་བརུྒྱད་ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༠	
ཟླ་	 ༥	 ཚེས་	 ༡༦	 དང་	 ༡༧	 ཉནི་གཉསི་ཀི་
རིང་ས་ྔདྲརོ་རྒྱ་གར་གི་ཆུ་ཚོད་	༨	ནས་	༩།༣༠	
བར་དཔལ་མགནོ་འཕགས་པ་ཀླུ་སུྒབ་ཀིས་མཛད་
པའི་དབུ་མ་རིན་ཆེན་ཕངེ་བའི་ལེའུ་དང་པ་ོདང་
བཞི་པ་གཉསི་ཀི་བཀའ་འཁདི་དང་འབལེ་ད་ལའྟི་
དསུ་འདིར་རྐེན་ངན་ལ་གདངོ་ལེན་བདེ་ཕགོས་
ཀི་ལམ་སནོ་སྩལ་འཐུས་ཞསེ་བཀའ་ཁལོ་སིྤ་བའོི་
རྒྱན་ད་ུཐབོ་པ་ལགས་ན།	 དད་ལནྡ་དནོ་གཉརེ་
ཅན་རྣམས་ནས་དསུ་ཐོག་ཏུ་༸གོང་ས་མཆོག་
གི་བདོ་དབིན་རྒྱ་སོགས་ཀི་སྐད་ཡིག་ད་ུམའི་དྲྲྭ་
ཚིགས་ནས་མཇལ་ཐུབ་པས་ད་ེདནོ་དགོངས་
འཇགས་ཞུ།	 	 དགའ་ལནྡ་ཕ་ོབང་ཡིག་ཚང་ནས་
ཕི་ལོ་	༢༠༢༠	ཟླ་	༥	ཚེས་		༦	ལ།།

ཀུན་གཟགིས་པཎ་ཆེན་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་བཀག་ཉར་འགོ་ཡོད་པས་ཏགོ་དབིབས་གཉན་རིམས་
འག་ོཉནེ་ཚབས་ཆེན་ཡོད་སབས་མགགོས་མུར་གླདོ་རོགས་གནང།

༄༅།	 །ཨ་རིའ་ིམང་གཙོ་ཚོགས་པའ་ིགསོ་
ཚོགས་འཐུས་མི་སྐུ་ཞབས་ཇིམ་མེག་གྷ་ོཝན་
Jim	 McGovernམཆོག་གིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་
ལ་ཀུན་གཟགིས་པཎ་ཆེན་སྐ་ུཕངེ་བཅུ་གཅིག་
པ་དགེ་འདནུ་ཆོས་ཀི་ཉ་ིམ་མཆོག་མགགོས་
མུར་བཙན་འོག་ནས་གླ ོད་བཀལོ་གནང་
དགོས་པའི་རེ་འདནུ་ཤུགས་ཆེ་བཏནོ་འདགུ		
ད་ེཡང་སྐ་ུཞབས་ཇིམ་མེག་གྷ་ོཝན་Jim	Mc-
Govern	 མཆོག་ན་ིཨ་རིའ་ིགསོ་ཚོགས་ཀི་
ཊོམ་ལེན་ཊོ་སི་འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་སུང་
སྐབོ་ཚོགས་ཆུང་Tom	 Lantos	 Human	
Rights	Commission	གི་ཚོགས་གཞནོ་ཡིན་
འདགུ		
ད་ེཡང་ཁངོ་གིས་གསུང་དནོ།	 	 ངས་པཎ་
ཆེན་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་གི་སྐུའི་འཁུངས་སརྐ་
ཉནི་སྐསེ་འབུལ་རུྒྱ་གང་ཡོད་ཞུ་ན།		རྒྱ་ནག་
གཞུང་ལ་ཆ་རྐེན་གང་ཡང་མེད་པར་ཁོང་
དང་ཁངོ་གི་ནང་མི་མགགོས་མུར་གླདོ་བཀལོ་
གནང་རོགས་ཞེས་སླར་ཡང་ནན་བརདོ་ཞུ་
རུྒྱ་ད་ེཡིན།	 	 རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་ནང་

གི་བདོ་མིའི་ཆོས་དད་རང་དབང་ཐགོ་དམ་
བསྒགས་ཧ་ཅང་བས་དང་བདེ་བཞིན་པ་ད་ེ
དག་གཞི་རྩའི་འག་ོབ་མིའི་ཐོབ་ཐང་དང་
ཡོངས་སུ་འགལ་ཞིང་།	 ལགྷ་པར་རྒྱ་ནག་
གཞུང་གིས་བདོ་བརུྒྱད་ནང་བསན་དང་།	
༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཏཱ་ལའ་ིབ་ླམ་མཆོག	

ད་ེབཞིན་ཀུན་གཟིགས་པཎ་ཆེན་རིན་པ་ོཆེ་
ལ་ྟབུའི་འཇམ་པའོི་སབོས་ཤུགས་ལ་འཇིགས་
སྣང་ཆེན་པ་ོབདེ་ཀི་ཡོད་སབས་བདོ་མིའ་ིའག་ོ
བ་མིའ་ིཐབོ་ཐང་ལ་དམ་བསྒགས་བདེ་དགསོ་

པ་ཆགས་ཡོད།		རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་འཛམ་
གླིང་ཡོངས་ལ་བཟང་སྤདོ་ཀི་འགན་འཁྱརེ་
ནས་ཀུན་གཟགིས་པཎ་ཆེན་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་
དང་ཁངོ་གི་ནང་མི་བཅས་པར་བད་ེཐང་ཡིན་
པ་གསལ་བཤད་བདེ་དགསོ།
ཀུན་གཟགིས་པཎ་ཆེན་དག་ེའདནུ་ཆོས་ཀི་ཉ་ི

མ་མཆོག་མི་ཚེ་ཧལི་པ་ོགཞན་གི་བཙན་འགོ་
ཏུ་ཚུད་ནས་བཟང་ཕགོས་ཀི་རེ་བ་རྒྱག་ས་རྩ་
བ་ནས་མེད་པར་གུར་ཡོད།	 	 རྒྱལ་ཁབ་སུ་
ཅིག་ལ་ད་ེལ་ྟབུའི་མི་སྒརེ་གི་རང་དབང་ཐགོ་

དམ་བསྒགས་བ་རུྒྱའི་ཐོབ་ཐང་རྩ་བ་ནས་
མེད།		ད་ལ་ྟརྒྱ་ནག་གི་གངོ་ཁྱརེ་ཝུ་ཧན་ནས་
མཆེད་པའི་ཏགོ་དབིབས་གཉན་རིམས་ཁྱབ་
གདལ་ཇ་ེཆེར་འག་ོབཞིན་ཡོད་སབས།	 	 རྒྱ་
ནག་གཞུང་གིས་ཆབ་སིད་བཙོན་པ་སིྤ་དང་
ལགྷ་པར་ནད་ཡམས་ད་ེའག་ོཉནེ་ཆེ་བའ་ིཆབ་
སིད་བཙོན་པ་ཁག་མགགོས་མུར་གླདོ་བཀལོ་
གནང་རོགས།	 ནད་ཡམས་ད་ེན་ིརྒྱ་ནག་
ནས་མཆེད་ཅིང་ད་ཆ་འཛམ་གླངི་ཁྱནོ་ད་ུམི་
གངས་འབུམ་ལྷག་འདས་གངོས་ཕིན་པ་མ་
ཟད།	 	 ད་ེལས་ཆེས་མང་བར་ནད་ཡམས་
དསེ་མནར་བཞིན་ཡོད།		ཀུན་གཟགིས་པཎ་
ཆེན་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་ལ་མཚོན་ནའང་ད་ལ་ྟ
བཀག་བསིྐལ་འགོ་བཞུགས་ཡོད་སབས་ཏགོ་
དབིབས་གཉན་རིམས་འགོ་རུྒྱའི་ཉནེ་ཚབས་
ཆེན་པ་ོཡོད།	 དརེ་བརནེ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་
ཁངོ་དང་ཁངོ་གི་ནང་མི་བཅས་མགགོས་མུར་
གླདོ་བཀལོ་གཏངོ་རོགས་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།			ཞསེ་
སོགས་རེ་འདནུ་ཤུགས་ཆེ་བཏནོ་འདགུ	།

བདོ་མཐ་ོསྒང་གི་ཁོར་ཡུག་གནད་དནོ་ཐད་སྦལེ་
ཇམ་གཞུང་ཚབ་ཁང་གིས་གཟབ་ནན་གིས་ལ་ྟརགོ་

བདེ་བཞིན་ཡོད།

༄༅།	 །སྦལེ་ཇམ་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་སྐ་ུ
ཞབས་སེ་མུལ་ཀ་ོག་ོལ་ཏ་ི	 Mr Samuel 
Cogolati མཆོག་གིས་བདོ་མཐ་ོསངྒ་གི་གནམ་
གཤིས་འགུར་ལྡགོ་དང་ཁརོ་ཡུག་ཉམས་ཆག་ཏུ་
འག་ོབཞིན་པའི་གནད་དནོ་སྐརོ་བཀའ་འདྲ་ིཞུས་
བར།		སྦལེ་ཇམ་གི་ཕི་སདི་དང་བད་ེསུང་བཀའ་
བླནོ་སྐ་ུཞབས་ཕ་ིལིབ་གྷ་ོཕནི་	 Mr.	 Philippe	
Goffin	མཆོག་གིས་ཕི་ལོ་	༢༠༢༠	ཟླ་	༤	ཚེས་	
༢༥	ཉནི་ལན་འདབེས་གནང་དནོ།
ཕི་ལོ་	༢༠༡༩	ཟླ་	༡༡		ཚེས་	༡༩	ཉནི་སྦལེ་
ཇམ་གཞུང་དང་བདོ་རང་སྐངོ་ལྗངོས་དམར་ཤོག་
ཚོགས་པའི་སྐུ་ཚབ་ཚོགས་ཆུང་ཕོགས་གཉིས་
དབར་ཚོགས་འད་ུཚོགས་པའི་སྐབས་བདོ་མཐ་ོ
སངྒ་གི་གནམ་གཤིས་འགུར་ལྡགོ་དང་།	 ཁརོ་
ཡུག་ཉམས་ཆག	 	 སྐ་ེདངསོ་སུང་སྐབོ།	 རུྒྱན་
གནས་འཕལེ་རྒྱས་བཅས་ཀི་གནད་དནོ་སྐརོ་གླངེ་
སླངོ་གནང་ཡོད་པ་མ་ཟད།	 གནད་དནོ་ད་ེཚོའ་ི
ཐད་སྦལེ་ཇམ་གི་ཕི་སདི་ལས་ཁུངས་དང་རྒྱ་ནག་
གི་རྒྱལ་ས་པ་ེཅིན་ད་ུརནེ་གཞི་བས་པའ་ིསྦལེ་ཇམ་
གཞུང་ཚབ་ཁང་གིས་གཟབ་ནན་གིས་ལ་ྟརགོ་བདེ་
བཞིན་ཡོད།	ཅསེ་གསུངས།	།
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བདོ་ཀི་རྒྱལ་དར་སྒངེ་འཛུགས་ཉནི་མོ་མུ་མཐུད་སུང་བརིྩ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།
༄༅།	 །ཨིན་ཡུལ་གངོ་སྡ་ེལས་ཁུངས་	
Milton Keynes	 ཞསེ་པས་ལོ་ལརྟ་བདོ་
ཀི་རྒྱལ་དར་སྒངེ་འཛུགས་གནང་རུྒྱའི་ལམ་
སལོ་བཟང་པ་ོཞིག་ཡོད་ཀང་།	 	 འད་ིལོར་
རྒྱ་ནག་ཝུ་ཧན་གངོ་ཁྱརེ་ནས་ཏགོ་དབིབས་
གཉན་རིམས་འཛམ་གླིང་ས་ཕོགས་གང་
སར་ཁྱབ་བཞིན་པའི་ཛ་དྲག་གི་དསུ་སབྐས་
ཆགས་པར་བརནེ།	 གངོ་སྡའེ་ིསིྤ་ཁྱབ་པ་སྐ་ུ
ཞབས་ Mayor Sam Crooks མཆོག་གིས་
ཕི་ཟླ་	༤	ཚེས་	༢༠	ཉནི་དྲ་རྒྱ་བརུྒྱད་ནས་
གསལ་བཤད་གནང་འདགུ	
སབྐས་དརེ་ཁངོ་གིས་གསུང་དནོ།		ང་ཚོས་
ལོ་ལྟར་བདོ་ཀི་རྒྱལ་དར་སྒེང་འཛུགས་ཀི་
ཉནི་མོ་ཞསེ།	 གངོ་སྡ་ེལས་ཁུངས་ཀི་མདནུ་
ད་ུབདོ་ཀི་རྒྱལ་དར་སྒེང་འཛུགས་ཞུ་རུྒྱའི་

ལམ་སལོ་ཞིག་ཡོད།	 དརེ་རུྒྱ་མཚན་གསུམ་
ཡོད།		རུྒྱ་མཚན་དང་པ་ོན།ི		བདོ་མི་ཚོར་
གདངུ་སེམས་མཉམ་སྐེའི་རྣམ་པ་མཚོན་
ཕིར་ཡིན།	ད་ེཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོརེད་འདགུ			

གཉིས་ནས་རྒྱལ་ཁབ་ཕན་ཚུན་དབར་ལོ་
རུྒྱས་ཀི་འབལེ་ལམ་དང་ངསོ་འཛིན་ལ་མུ་

མཐུད་རུྒྱན་སྐངོ་དམ་འཛིན་གནང་དགོས་
པ་གལ་ཆེན་པ་ོཡིན་པ་ལས།	 	 ས་ཆ་བཙན་
འཕགོ་བས་ཀང་བཙན་འཕགོ་བས་པའི་
ས་ཆ་དའེི་ཐགོ་གཞན་གི་དབང་སུྒར་བས་

པ་དརེ་ཁིམས་མཐུན་ངསོ་འཛིན་བདེ་ཐུབ་
ཐབས་མེད།		གསུམ་པ་ན།ི		ང་ཚོས་རང་

ཐག་རང་གཅོད་ཀི་ཐབོ་ཐང་ལ་བརིྩ་བཀུར་
ཞུ་བཞིན་ཡོད།	 རུྒྱ་མཚན་ད་ེདག་ལ་བརནེ་
ནས་ལོ་ལྟར་འདི་ག་གངོ་སྡ་ེལས་ཁུངས་སུ་
བདོ་ཀི་རྒྱལ་དར་སྒངེ་འཛུགས་ཞུ་རུྒྱའི་ལམ་
སལོ་བུང་ཡོད།	 མ་འངོས་པར་ཡང་ང་ཚོས་
ལས་འགུལ་ད་ེལྟར་མུ་མཐུད་སྤལེ་རུྒྱ་ཡིན།	
ཞསེ་གསུངས།	 ཨིན་ཡུལ་སྐ་ུཚབ་དནོ་ཁང་
གིས་གངོ་སྡའེ་ིསིྤ་ཁྱབ་པ་སྐ་ུཞབས་	 Mayor 

Sam Crooks མཆོག་ལ་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུས་
འདགུ
ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༤	 ལོར་བདོ་ཀི་རྒྱལ་དར་
སྒེང་འཛུགས་ཉིན་མོ་ཆེས་ཐོག་མ་སུང་
བརིྩ་ཞུས་ཡོད་ཅིང་།	 ད་བར་ཐངེས་དུྲག་
པ་ཆགས་ཡོད།	 	 ལོ་ལརྟ་ད་ེཉནི་གངོ་སྡའེ་ི
སིྤ་ཁྱབ་པ་མཆོག་གིས་བདོ་དནོ་དང་འབལེ་

བའི་གསུང་བཤད་གནང་སལོ་ཡོད་པ་མ་
ཟད།	 	 སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་དང་བདོ་དནོ་
རྒྱབ་སྐོར་བ་ཚོས་བ ོད་ད ོན་སྐརོ ་གསུང་
བཤད་གནང་སལོ་ཡོད་པ་རེད།	 གསུང་
བཤད་ལས་རིམ་གུབ་མཚམས་ཝི་ལེན་
མཚོ་འགམ་ Willen Lake	 ནས་གམོ་
འགོས ་ ཀིས ་ལག་ ཏུ ་བ ོད ་ ཀི ་རྒྱལ་དར་
ཐགོས་ནས་མི་མང་ཚོར་བདོ་དནོ་གོ་རགོས་
ལས་འགུལ་སྤལེ་སལོ་ཡོད་པ་བཅས།	 །	
	

ཀུན་གཟགིས་པཎ་ཆེན་སྐ་ུཕངེ་བཅུ་གཅིག་པ་མཆོག་གི་སྐརོ་རང་དབང་གི་རགོ་ཞིབ་གནང་འཇུག་རོགས།
༄༅།	 །ཀུན་གཟགིས་པཎ་ཆེན་སྐ་ུཕངེ་
བཅུ་གཅིག་པ་དགེ་འདུན་ཆོས་ཀི་ཉི་མ་
མཆོག་གར་སོང་ཆ་མེད་ད་ུགུར་ནས་ལོ་ང་ོ	
༢༥	ཧལི་པ་ོའཁརོ་བའ་ིདྲན་གསོ་དང་བསནུ།	
སི་ཀ་ོཊི་ལེན་ཌིའི་གསོ་ཚོགས་བདོ་དནོ་རྒྱབ་
སྐརོ་ཚོགས་པའ་ི	 Scottish Parliament 

Cross Party Group on Tibet	 ཚོགས་
གཙོ་ལམྕ་སྐ་ུལིན་ཌ་ཧྥ་བྷ་ེན་ི Ms Linda Fa-

biani MSP	མཆོག་དང་གསོ་ཚོགས་འཐུས་
མི་སྐ་ུཞབས་རོ་སི་གྷ་ིརིར་ Hon Ross Greer 

མཆོག་གིས་ཨིན་ཡུལ་གི་ཕི་སིད་དུྲང་ཆེ་ཌོ་
མེ་ན་ེཁི་རབ་	Dominic Raab		མཆོག་ལ་
ཞུ་ཡིག་ཅིག་ཕུལ་བའ་ིནང་འཁདོ་དནོ།
ང་ཚོས་སི་ཀོ་ཊི་ལེན་ཌིའི་གསོ་ཚོགས་བདོ་
དནོ་རྒྱབ་སྐོར་ཚོགས་པའི་ཚབ་ཞུས་ཏ་ེསྐུ་
ཉདི་ལ་ཨིན་ཡུལ་གཞུང་གིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་

དང་ལནྷ་ཀུན་གཟགིས་པཎ་ཆེན་སྐ་ུཕངེ་བཅུ་
གཅིག་པ་དགེ་འདནུ་ཆོས་ཀི་ཉི་མ་མཆོག་
གི་བད་ེསྡུག་སྐརོ་གླངེ་སླངོ་གནང་དགོས་
པའ་ིརེ་སྐལུ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	 	 	 སྐ་ུཉདི་མཆོག་
གིས་མཁྱེན་གསལ་ལྟར་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་
༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་ཕི་ལོ་	
༡༩༩༥	ལོར་དག་ེའདནུ་ཆོས་ཀི་ཉ་ིམ་མཆོག་
པཎ་ཆེན་སྐུ་ཕངེ་བཅུ་པའི་ཡང་སིད་འཁུལ་
བལ་ཡིན་པར་ངསོ་འཛིན་དང་ཡོངས་ཁྱབ་
གསལ་བསྒགས་མཛད་ནས་ཉནི་གསུམ་གི་
རསེ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཆུང་སདི་རིན་པ་ོཆེ་
མཆོག་དང་ཁོང་གི་ཡབ་ཡུམ་བཅས་བཙན་
ཁདི་གསང་ཉར་བས་ཡོད།
བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀིས་འདས་པའི་
ལོ་ང་ོ	 ༢༥	 རིང་དག་ེའདནུ་ཆོས་ཀི་ཉ་ིམ་
མཆོག་གླདོ་བཀལོ་ཡོང་ཆེད་ཞུ་གཏུག་གི་

ལས་འགུལ་སྤལེ་ཡོད་པ་མ་ཟད།			འཛམ་
གླངི་མཉམ་འབལེ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་བིས་པའི་
ཐབོ་ཐང་ལས་དནོ་ཚོགས་ཆུང་ UN Com-

mittee on the Rights of the Child	
དང་ལྷན་དའུང་གནད་དནོ་དའེི་སྐརོ་གླངེ་
སླངོ་གནང་ཡོད།	 རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཀུན་
གཟིགས་པཎ་ཆེན་རིན་པ ོ་ཆེ ་མཆོག་སྐུ ་
གཟུགས་གསལ་ཐང་ཡིན་པ་དང་།	 རིན་པ་ོ
ཆེ་མཆོག་ཕིའ་ིཐ་ེབུས་མེད་པར་ཁུ་སིམ་པརོ་
བཞུགས་འདདོ་ཡོད་པ་རེད།	 ཅསེ་བརདོ་
འདགུ	 	 	 འནོ་ཀང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་
ཕི་ལོ་	 ༡༩༩༥	 ལོར་ཆུང་སདི་རིན་པ་ོཆེ་
མཆོག་བཙན་ཁདི་བས་པ་ནས་བཟུང་ད་བར་
རང་དབང་གི་ཆེད་མཁས་མི་སྣ་དགེ་འདནུ་
ཆོས་ཀི་ཉ་ིམ་མཆོག་ལ་གོང་གི་གནས་ཚུལ་
ད་ེབདནེ་པ་ཡིན་མིན་སླད་མཇལ་འཕད་ཞུ་

བཅུག་མེད།	 དརེ་བརནེ་ང་ཚོའ་ིངསོ་ནས་སྐ་ུ
ཉདི་མཆོག་གིས་ཕི་འབལེ་གི་ཐབས་བུས་ཇི་

ཡོད་བརུྒྱད་དགེ་འདནུ་ཆོས་ཀི་ཉ་ིམ་མཆོག་
གི་གནད་དནོ་འདི་རྒྱ་ནག་གཞུང་དང་ལྷན་
ད་ུགླངེ་སླངོ་གནང་རུྒྱའི་མཚོན་པས་རྒྱ་ནག་
གཞུང་གིས་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་གི་ཐབོ་ཐང་

ལ་བརིྩ་བཀུར་དང་།	 དག་ེའདནུ་ཆོས་ཀི་ཉ་ི
མ་མཆོག་གིས་དབུས་ཡབ་ཡུམ་རྣམ་པའི་

སྐུ་གཟུགས་གསལ་ཐང་ཡིན་མིན་སྐརོ་རང་
དབང་གི་རགོ་ཞིབ་གནང་འཇུག་དགསོ་པའི་
སྐརོ་གླངེ་སླངོ་གང་ཐུབ་གནང་རོགས།	 ཞསེ་
འཁདོ་འདགུ་པ་བཅས།	།

ར་ུསོག་སྐ་ུཚབ་དནོ་ཁང་གིས་འགན་འཁུར་རྐང་བཞསེ་ཐགོ་ས་གནས་བདོ་མི་ཚོས་ངལ་སེལ་ལས་གཞིར་
རྒྱབ་སྐརོ་ཤུགས་ཆེ་གནང་བ།

༄༅།	 །རྒྱ་ནག་ཝུ་ཧན་གངོ་ཁྱརེ་ནས་
མཆེད་པའི ་ཏ ོག་དབིབས་གཉན་རིམས་
འཛམ་གླངི་ཡོངས་ལ་ཁྱབ་གདལ་འག་ོབཞིན་
པའ་ིཛ་དྲག་དསུ་སབྐས་འདརི།		ར་ུསོག་སྐ་ུ
ཚབ་དནོ་གཅདོ་ཏ་ེལོ་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་གིས་
འགན་འཁུར་རྐང་བཞསེ་ཐགོ	 	 ཨུ་ར་ུསུ་
དང་སོག་ཡུལ་མི་མང་ཉམ་ཐག་ཁག་གཅིག་
ལ་དམིགས་ནས་ཁུལ་དརེ་གནས་སྡདོ་བདེ་
བཞིན་པའི་བདོ་མི་བཙན་བལོ་བ་ཚོས་ངལ་
སེལ་ལས་གཞིར་རྒྱབ་སྐརོ་གང་ཐུབ་གནང་
འདགུ	 ད་ེཡང་ཨུ་ར་ུསུའ་ིརྒྱལ་ས་མོ་སི་ཁའོ་ི
མངའ་ཁུལ་སོགས་ནས་བདོ་མི་ཚོས་ངལ་
སེལ་ཞལ་འདབེས་ཨ་སྒརོ་	༢༧༡༢		ཨུ་ར་ུ
སུའ་ིངལ་སེལ་ཐབེས་རྩ་	 Rusfond བརུྒྱད་
ཕུལ་འདགུ	 	 སིྤར་ཨུ་ར་ུསུ་སིྤ་མཐུན་རྒྱལ་
ཁབ་ཀི་མངའ་ཁངོས་སུ་ཡོད་པའི་ཁལ་མུཀ་

སིྤ་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་དང་།	 	 	 བྷུར་ཡ་ཏ་ིསིྤ་

མཐུན་རྒྱལ་ཁབ།	 	 ཐུ་ཝ་སིྤ་མཐུན་རྒྱལ་
ཁབ།	 སོག་ཡུལ་བཅས་ནང་བཙན་བལོ་བདོ་
མི་ཁ་ཐརོ་གནས་པ་བསྡམོས་	 ༤༠	 ཙམ་
ལས་མེད།	 	 འནོ་ཀང་ཏགོ་དབིབས་ནད་

ཡམས་སྔནོ་འགོག་ལས་གཞིར་གནས་ཡུལ་

རྒྱལ་ཁབ་ཀི་ཡུལ་མིར་གང་ཐུབ་མཐུན་
འགུར་རམ་འདགེས་ཞུ་དགོས་པ་བདོ་མིའི་
སིྒག་འཛུགས་ཀི་ལམ་སནོ་ཡོད་པ་ལྟར།	
ཐེངས་འདིར་ལས་འགུལ་ད་ེལྟར་སྤལེ་བ་

ཞིག་ཡིན་འདགུ		ཡུལ་དརེ་ཐམེ་སངྤ་བཀའ་
རྒྱ་བསམྡས་པར་བརནེ་ཞལ་འདབེས་རོགས་
དངུལ་ད་ེདག་དྲ་ལམ་བརུྒྱད་བཏང་འདགུ
ཕགོས་མཚུངས་སོག་ཡུལ་ནང་བདོ་མི་ཉུང་
ཤས་ཡོད་པའ་ིསིྐད་སྡགུ་དསེ་ཨ་སྒརོ་	༩༣༦༡	
འད་ུརུབ་གནང་ནས་སོག་ཡུལ་ཛ་དྲག་ངལ་
སེལ་ལས་གཞིར་ཞལ་འདབེས་སུ་ཕུལ་འདགུ			
ཐུགས་སས་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་དང་རན་ཀུན་
དགའ་ལགས།	 ཆོས་སྒནོ་ལགས་བཅས་
སོག་ཡུལ་གསོ་ཚོགས་ནང་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་ཛ་
དྲག་ངལ་སེལ་ལས་ཁུངས་སུ་བཅར་ནས་
སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་གིས་དད་ལནྡ་སོག་ཡུལ་མི་མང་ཚོར་
ནད་ཡམས་དང་འབལེ་བའི་བཀའ་སླབོ་བིན་
ཅན་ཨིན་སྐད་དང་སོག་སྐད་ནང་ཕབ་སུྒར་
ཞུས་པ་འགམེས་སྤལེ་ཞུས་འདགུ	 	 སབྐས་

དརེ་སོག་པའོི་སྐ་ུཚབ་འཐུས་མི་ཚོས་སིྤ་ནརོ་
༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་ལ་
བཀའ་དྲནི་ཆེ་ཞུས་པ་མ་ཟད།	ས་གནས་བདོ་
མི་ཉུང་ཤས་ཀིས་ཛ་དྲག་གི་དསུ་སྐབས་སུ་
ངལ་སེལ་ལས་གཞིར་རྒྱབ་སྐརོ་གནང་བར་
ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུས་འདགུ
གངོ་གི་གནས་ཚུལ་ད་ེདག་ས་གནས་གསར་
འགུར་བརུྒྱད་ལམ་མང་པའོ་ིནང་ད་ུབཏནོ་པ་
མ་ཟད།	 སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་
ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་ནད་ཡམས་དང་འབལེ་
བའི་བཀའ་སླབོ་སྩལ་བ་ད་ེདག་ཀང་འདནོ་
སྤལེ་རྒྱ་ཆེ་ཞུས་འདགུ་པ་བཅས།	།
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༸གངོ་ས་མཆོག་གི་མཛད་འཕནི་ཁག་དང་།	
	བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་གནས་ཚུལ་སོགས་
དྲ་རྒྱའ་ིཁ་བང་	www.bod.asia	ཐགོ་

གཟགིས་པར་འཚལ།

དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་མཆོག་དང་ནང་སདི་བཀའ་བླནོ་མཆོག་གིས་ཏགོ་དབིབས་གཉན་རིམས་དང་འབལེ་བའ་ི
གསར་འགདོ་གསལ་བསྒགས་སྤལེ་བ།

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༢༠	ཟླ་	༤	ཚེས་	༣༠	
ཉནི་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་ལྡན་
སིད་སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་གིས་ཕི་དྲལི་

ལྷག་པ་ཚེ་རིང་དྲན་རནེ་ཚོགས་ཁང་ད་ུཕི་
དྲལི་བདོ་ཀི་བརྙན་འཕནི་བརུྒྱད་གསུང་དནོ།	
ད་ེས་ྔཞུས་པ་ལརྟ་ཕི་ཟླ་	༥	 ཚེས་	༣	རསེ་
རྒྱ་གར་གི་མི་འབརོ་ས་ཡ་སུམ་བརྒྱ་ལྷག་
ཙམ་ཞིང་ལས་སོགས་ཀི་སདླ་ཕི་ལ་འཐནོ་གི་
ཡོད་སབས།	 ཕན་ཚུན་རྒྱང་ཐག་བཞག་ནས་
བསདྡ་རུྒྱར་ཧ་ཅང་དཀའ་ངལ་ཆེན་པ་ོའཕད་
ཀི་རེད།	 ཕི་ཟླ་	 ༥	 འད་ིཧ་ཅང་ཚབས་
ཆེན་པ་ོཡིན་པར་བརནེ་བཙན་བོལ་བདོ་
མིའ་ིགཞིས་ཆགས་དང་།	 སླབོ་གྲྭ་སོགས་སྒ་ོ
ངསེ་པར་ད་ུབརྒྱག་དགསོ།	 ཕི་ཟླ་	 ༥	 ནང་
འཛིན་གྲྭ་	༡༠	དང་	༡༢	སླབོ་ཕུག་རྣམས་
ཡིག་རུྒྱགས་ཚར་རསེ་མུ་མཐུད་སླབོ་གྲྭར་
བཞུགས་རོགས་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།			
ད་ེབཞིན་རྡ་སར་བཞུགས་མཁན་དང་ཕི་ནས་
ཕབེས་མཁན་ཡིན་ནའང་རེད།	 ཆེས་ཛ་དྲག་
ཡིན་ན་མ་གཏགོས་ཕི་ཟླ་	༥	ནང་མ་ཕབེས་
རོགས་ཞསེ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	གལ་ཏ་ེབདོ་མི་ཞིག་
གི་བརུྒྱད་ནས་ནད་ཡམས་བུང་བ་ཡིན་ན།	
རྡ་ས་དང་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་གོ་བརྒྱག་

དགོས་པ་སོགས་ཀི་གནས་སངས་ཛ་དྲག་
ཆགས་ས་རེད།			ད་ེནས་ནང་སདི་བཀའ་
བླནོ་འཁརོ་ལ་ྷཚང་བསོད་ནམས་སབོས་རྒྱལ་

མཆོག་གིས་བཙན་བོལ་བདོ་མིའི་གཞིས་
ཆགས་ཁག་གི་ནང་ག་སིྒག་ཇི་ལྟར་གནང་
དང་གནང་མུས་ཡིན་པའི་སྐརོ་གསུང་གི་
རེད།	 གཞན་ཡང་དགནོ་སྡ་ེཁག་དང་གཞིས་
ཆགས།	མི་སྒརེ་སོགས་ནས་རྒྱ་གར་ཡུལ་མི་
དཀའ་ངལ་ཅན་རྣམས་ལ་སམྐ་ཟས་རིགས་
བག་ོའགམེས་གནང་བཞིན་འདགུ་པར་རསེ་
སུ་ཡི་རང་དང་བསགྔས་བརདོ་ཡོད།	 གལ་
ཏ་ེཕི་ཟླ་	༥	པའ་ིནང་རབ་བུང་ན་སམྐ་ཟས་
རིགས་རྒྱ་གར་ས་གནས་རོང་དཔནོ་ལས་
ཁུངས་སུ་ཐད་ཀར་བསྐལ་ཐུབ་ན་ཡག་པ་ོ
འདགུ	 ད་ེམིན་ག་ོནརོ་ཐབེས་ཏ་ེཕིས་སུ་བདོ་
མི་ནས་ནད་ཡམས་ད་ེའགོས་སོང་ཞེས་པའི་
གླངེ་སླངོ་རིགས་བུང་བ་ཡིན་ན་ཡག་པ་ོམེད་
པ་མ་ཟད།	 བདོ་མི་ཞིག་ལ་ནད་ཡམས་ད་ེ
འགོ་ནའང་བདོ་པའི་སིྤ་ཚོགས་ལ་གངོ་གུད་
ཆེན་པ་ོའབུང་བའ་ིཉནེ་ཁ་ཡོད་སབས།	 ཚང་
མས་ཡིད་གཟབ་ངེས་པར་ད་ུབེད་དགོས།	
བཙན་བལོ་བདོ་མིའི་གཞིས་ཆགས་ཁག་ཏུ་
བདོ་མི་སུ་འདྲ་ཞིག་ལ་ཏགོ་དབིབས་གཉན་

རིམས་རྐནེ་པས་འཚོ་བའ་ིདཀའ་ངལ་སོགས་
གང་ཡོད་ཀང་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་དྲ་
རྒྱའ་ིསངེ་།	 གཞིས་ཆགས་སོ་སོའ་ིའབལེ་
ཡོད་ས་གནས་འག་ོའཛིན་དང་།	 སནྨ་ཁང་
འགན་འཛིན།	སནྨ་པ།	སནྨ་ཞབས་པ་སོགས་
ཀི་འབལེ་གཏུག་ཁ་པར་ཨ་གངས་བཀོད་
ཡོད་པ་དརེ་འབལེ་བ་བདེ་དགསོ།	 ཞསེ་
སོགས་ཀི་གསུང་བཤད་གནང་རསེ་བདོ་མིའ་ི
སིྒག་འཛུགས་ཀི་ནང་སདི་བཀའ་བླནོ་འཁརོ་
ལྷ་ཚང་བསོད་ནམས་སབོས་རྒྱལ་མཆོག་
གིས་གསུང་དནོ།	 རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་ནང་
ཕི་ཟླ་	༥	ཚེས་	༣	བར་ཐམེ་སངྤ་བཀའ་རྒྱ་
ཕར་འགང་གནང་ཡོད་པ་དསེ་སིྤ་ཡོངས་ཀི་
ཆ་ནས་ཕན་ཐགོས་ཧ་ལས་པ་ཡོང་གི་ཡོད་པ་
ང་ཚོས་ངསོ་འཛིན་ཞུ་བཞིན་ཡོད།	 རྒྱ་གར་
དབུས་གཞུང་གིས་གཙོས་མངའ་སྡ་ེགཞུང་
དང་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་ལམ་སནོ་
སོགས་ལ་བརནེ་ནས་ཏགོ་དབིབས་གཉན་
རིམས་རྒྱ་གར་ནང་ཁྱབ་བརྡལ་ད་ེཙམ་བུང་
མེད།	ཕི་ཟླ་	༥	ཚེས་	༣	རསེ་ལ་ཐམེ་སངྤ་
བཀའ་རྒྱ་ལྷདོ་ཡངས་འག་ོསདི་པ་རེད།	ཐམེ་
སངྤ་བཀའ་རྒྱ་ལྷདོ་ཡངས་བཏང་མིན་ལ་མ་
ལྟསོ་པར་ང་ཚོའི་ངསོ་ནས་ཐམེ་སངྤ་བཀའ་
རྒྱ་ཕི་ཟླ་	 ༥	 ཆ་ཚང་གནང་ཐུབ་པ་ཡིན་ན་
དསེ་ཏན་ཏན་ཕན་ཐགོས་ཡོང་ས་རེད།
ཐམེ་སངྤ་བཀའ་རྒྱ་ལྷདོ་ཡངས་བཏང་བ་ཡིན་
ན་བདོ་མིའི་གཞིས་ཆགས་ཁག་ཏུ་ཞིང་ཁ་
འདབེས་ལས་བེད་པར་ཡུལ་མི་གླ་དགོས་
ཀི་ཡོད་པ་རེད།	 རྒྱ་གར་གི་ཡུལ་མི་ཞིག་
བདོ་མིའི་ཞིང་ཁ་འདབེས་ལས་བས་ནས་ན་
བ་ཡིན་ན་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ལ་དཀའ་
ངལ་འཕད་རུྒྱའ་ིཉནེ་ཁ་ཆེན་པ་ོའདགུ	 དརེ་
བརནེ་ད་ལྟའི་ཆར་བདོ་མིའི་གཞིས་ཆགས་
ཁག་མང་པའོི་ནང་དང་བླངས་ཐོག་རྒྱལ་

སྒ་ོཟུར་ད་ུབཙུགས་ཏ་ེཕི་མི་གཞིས་ཆགས་
ནང་ལ་གཏངོ་གི་མེད་པ་སོགས་ཧ་ལས་པའི་
ཚགས་ཚུད་གནང་གི་འདགུ			
བདོ་མི་ཚོས་སྔནོ ་འགོག་གི་རིགས་ད་ེམུ་
མཐུད་གནང་རོགས་གནང་ཞེས་འབོད་
སྐལུ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	 གལ་ཏ་ེཕི་ཟླ་	 ༥	 ནང་རྒྱ་
གར་རྒྱལ་ཡོངས་ལ་ཏགོ་དབིབས་གཉན་
རིམས་ཛ་དྲག་ཏུ་ཕིན་པ་ཡིན་ན་བདོ་མིའི་
སིྒག་འཛུགས་ཀི་ངསོ་ནས་ག་སིྒག་ག་རེ་ཡོད་
ཅསེ་ཞུ་བ་ཡིན་ན།	 བཀའ་ཤག་གི་ལམ་སནོ་
འགོ་ནང་སིད་ལས་ཁུངས་ཀི་ངསོ་ནས་ཁྱབ་
ཁངོས་ས་གནས་འག་ོའཛིན་	 ༤༥	 what-
sApp	 ར་ུཁག་བཟསོ་ཡོད།	 ས་གནས་འག་ོ
འཛིན་རྣམ་པས་ཉིན་རེ་བཞིན་ས་གནས་

ནས་གནས་ཚུལ་གང་བུང་བ་ནང་སིད་ལས་
ཁུངས་ལ་སནྙ་སེང་ཞུ་བཞིན་ཡོད།
བདོ་མི་རན་གཞནོ་ཚང་མས་ཁ་ལུད་སྣ་ལུད་
གང་སར་མ་གཡུག་རོགས་གནང་།	 བདོ་
མིའ་ིགཞིས་ཆགས་ཁག་གི་ནང་ཏགོ་དབིབས་
གཉན་རིམས་ཀི་རྐེན་པས་ཛ་དྲག་བུང་བ་
ཡིན་ན་མཐུན་རྐནེ་ག་སིྒག་ཞུས་ཡོད།	 ད་
བར་ས་གནས་འགོ་འཛིན་དང་དགོན་སྡ་ེ
ཁག་ནས་བདོ་མི་སངོ་ཕག་གཅིག་ཙམ་དང་།	

ཡུལ་མི་ཆིག་ཁ་ིལགྷ་ལ་བཟའ་བཅའི་རིགས་
རོགས་རམ་གནང་འདགུ	 ས་གནས་འག་ོ
འཛིན་དང་དགནོ་སྡ་ེསོགས་ནས་བདོ་མི་དང་
ཡུལ་མི་ཚོར་བཟའ་བཅའ་ིརིགས་སིྦན་གཏངོ་
གནང་བཞིན་པའི་སབྐས་བར་ཐག་རིང་ཙམ་
གཞག་དགསོ།	 བདོ་མི་ཚོའ་ིངསོ་ནས་རྒྱ་
གར་གི་སདི་བླནོ་མཆོག་དང་།	 མངའ་སྡའེ་ི
སིྤ་ཁྱབ་བླནོ་ཆེན་མཆོག	 ས་གནས་རངོ་
དཔནོ་མཆོག་བཅས་ཀི་མཚན་ཐགོ་ཏུ་གདངུ་
སེམས་མཉམ་སྐའེ་ིཞལ་འདབེས་ཕནོ་ཆེ་ཕུལ་
ཡོད།	ཅསེ་དང་།
གཞན་ཡང་ཉ་ེཆར་བརུྒྱད་ལམ་ཁག་གཅིག་
གི་ནང་དངསོ་བདནེ་མིན་པའི་གནས་ཚུལ་
ཁྱབ་སྤལེ་བདེ་བཞིན་པ་དརེ་གསལ་བཤད་

དང་།	བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ནང་སདི་ལས་
ཁུངས་དང་།	ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས།	འཕདོ་
བསནེ་ལས་ཁུངས་བཅས་ནས་བདོ་མི་ཉམ་
ཐག་དང་རས་འཁོགས་སོགས་ལ་གཟིགས་
སྐངོ་དང་།	 	 སླབོ་ཕུག་ཚོའ་ིཤེས་ཡོན་ཐགོ་
མཐུན་འགུར་རོགས་རམ་གནང་བཞིན་ཡོད་
པའ་ིསྐརོ་ང་ོསྤདོ་ཞིབ་ཕ་གནང་ཡོད།	།

ཐ་ེཝན་ནང་བདོ་མིས་བདནེ་པར་རྒྱབ་སྐརོ་གནང་བ།
༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༠	 ཟླ་	 ༥	 ཚེས་	
༢	 ཉནི་ཐ་ེསྡདོ་བདོ་རིགས་ཚོགས་པའ་ི
ཚོགས་གཙོ་དང་རུྒྱན་ལས་བཅས་ཐེ་ཝན་
ནང་གསར་ད་ུདབུ་འབདེ་གནང་བའི་དངུ་
ལོའ་ོཝན་དབེ་ཁང་ (Causeway Bay 

Books)	 ད་ུགདངུ་སེམས་མཉམ་སྐའེ་ིརྒྱབ་
སྐརོ་གནང་བར་ཕབེས་ཡོད་པ་རེད།	 ཐ་ེ
སྡདོ་བདོ་རིགས་ཚོགས་པའི་ངོས་ནས་ཐེ་
ཝན་ནང་བསྐར་ད་ུདབེ་ཁང་གསར་འཛུགས་
གནང་ཐུབ་པ་དརེ་རྒྱབ་སྐརོ་མཚོན་ཆེད་བདོ་
ལུགས་དཀར་གཙང་མཇལ་དར་དང་།	བདོ་
ཡིག་དང་རྒྱ་ཡིག་བཅས་ཡི་གེ་སོ་སོའི་ནང་	
༼	 བདནེ་པ་ཉདི་རྒྱལ་	 ༽ཞསེ་འཁདོ་པའ་ི
ཕག་རགས་ཕུལ་གནང་བ་རེད།
ཚོགས་གཙོ་བསན་འཛིན་རྣམ་དག་ལགས་
ཀིས་གསུང་དནོ།	 ཐ་ེཝན་ན་ིམང་གཙོ་དང་།	
གཏམ་བརདོ་རང་དབང་།	 འག་ོབ་མིའ་ིཐབོ་

ཐང་ཐད་སུང་སྐབོ་བདེ་མཁན་གི་ས་ཆ་ཞིག་
ཆགས་ཡོད་པའི་རགས་མཚན་གསལ་པ་ོ
དང་།	 དངུ་ལོའ་ོཝན་དབེ་ཁང་བསྐར་ད་ུཐ་ེ

ཝན་ནང་བཙུགས་ཐུབ་པ་དསེ།	 རྒྱ་ནག་མི་
རིགས་ལ་ཆ་བཞག་ན་རྒྱ་ནག་ནང་གི་དངསོ་

ཡོད་གནས་ཚུལ་དབེ་ཁང་འདའི་ིནང་གི་དཔ་ེ
དབེ་ཁག་བརུྒྱད་ཤེས་རགོས་ཐུབ་པའ་ིལམ་བུ་
གསར་པ་ཞིག་ཆགས་ཡོད་པས་ང་ཚོའི་ངསོ་

ནས་དགའ་བསུ་དང་།	རྒྱབ་སྐརོ་མཚོན་ཆེད་
བཅར་བ་ཡིན་ཞསེ་ང་ོསྤདོ་གནང་གི་འདགུ

དངུ་ལོའ་ོཝན་དབེ་ཁང་ཐགོ་མར་སྐུ་ཞབས་
ལིན་རོང་ཅིའ་ིལགས་ཀིས་ཕི་ལོ་	 ༡༩༩༤	
ལོར་ཧངོ་ཀངོ་ནང་གསར་འཛུགས་གནང་བ་
ཞིག་ཡིན་པ་དང་།	 གཙོ་བ་ོརྒྱ་ནག་ནང་བལ་ྟ
ཀླགོ་མི་ཆོག་པའི་དཔ་ེདབེ་ཚོང་གཉརེ་བདེ་
ཀི་ཡོད་སབས།	 མཐའ་མ་རྒྱ་ནག་གཞུང་
གིས་གནནོ་ཤུགས་འགོ་དབེ་ཁང་སྒ་ོབརྒྱག་
དགསོ་བུང་བ་དང་།	ཕི་ལོ་	༢༠༡༩	ལོར་སྐ་ུ
ཞབས་ལིན་རོང་ཅིའ་ིཐ་ེཝན་ད་ུབསོ་བལོ་ལ་
འབརོ་རསེ་དབེ་ཁང་བསྐར་ད་ུགཉརེ་རུྒྱའི་
ལས་དནོ་འག་ོའཛུགས་ཀིས་ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༠	
ཟླ་	༤	ཚེས་	༢༥	ཉནི་དབེ་ཁང་གསར་པ་
དབུ་འབདེ་གནང་བར་ཐ་ེཝན་གཞུང་མང་
གཉིས་ནས་རྒྱབ་སྐོར་དང་ད་ོསྣང་ཆེན་པ་ོ
གནང་བཞིན་ཡོད་པ་རེད།
དབེ་ཁང་འདིའི་ནང་བདོ་དནོ་སྐརོ་གི་དཔ་ེ
དབེ་དང་།	 གངས་ལྗངོས་དཔ་ེསུྐན་ཁང་ནས་

འདནོ་སྤལེ་གནང་བའི་དཔ་ེདབེ་གང་མང་
འགམེ་ཚོང་གནང་གི་ཡོད་པས་བདོ་དནོ་ང་ོ
སྤདོ་ཆེད་ནསུ་པ་གང་འཚམས་ཐནོ་ཐུབ་ཀི་
ཡོད་པ་རེད།	།
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༸གངོ་ས་མཆོག་གི་མཛད་འཕནི་ཁག་དང་།	
	བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་གནས་ཚུལ་སོགས་
དྲ་རྒྱའ་ིཁ་བང་	www.bod.asia	ཐགོ་

གཟགིས་པར་འཚལ།

དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་གིས་འཚམས་འདྲ་ིགནང་བ།
༄༅།	 །རྒྱལ་སིྤའ་ིཁམིས་ཀི་སླབོ་སནོ་པ་
དང་རྩོད་རྙགོ་འདམུ་འགིག་གི་ལས་དནོ་
ཐོག་ཆེད་ལས་མི་སྣ་ཡུ་རོབ་རྒྱལ་ཁབ་ཌ་
ཆི་	 Dutch	 མི་རིགས་ཡིན་པ་སྐ་ུཞབས་ 
Michael Van Walt	 མཆོག་ལ་ཡུལ་དའེ་ི	
Order of Orange-Nassau	 ཞསེ་དཔའ་
མཛངས་མི་སེར་གི་ཆེ་བསདོ་གཟངེས་རགས་
ཕུལ་བར་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་
ལྡན་སིད་སྐོང་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་གིས་
དགའ་བསུའ་ིའཚམས་འདྲ་ིགནང་དནོ།	
ངས་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་ཚབ་ཞུས་
ནས་ཐངེས་འདརི་སྐ་ུཞབས་	 Michael Van 

Walt	 མཆོག་ལ་ཌ་ཆི་	 Dutch	 ཡུལ་གི་	
Order of Orange-Nassau	 ཞསེ་དཔའ་
མཛངས་མི་སེར་གི་ཆེ་བསདོ་གཟངེས་རགས་
ཕུལ་བར་སྙིང་ཐག་པ་ནས་དགའ་བསུའི་
འཚམས་འདྲ་ིཞུ་རུྒྱ་དང་།		ཁངོ་ལ་གཟངེས་
རགས་ད་ེལྟར་ཕུལ་བ་ད་ེནི་ཁོང་གིས་སྐུ་ཚེ་
ཧལི་པའོ་ིརིང་ཁ་ེམེད་ཚོགས་པ་	 Kreddha 

ཞསེ་པ་བརུྒྱད།	 འཛམ་གླངི་ཁྱནོ་ད་ུརྩདོ་

རྙགོ་རྣམས་འཚེ་མེད་ཞི་བ་གསོ་མོལ་བརུྒྱད་
སེལ་ཏ་ེཡུན་གནས་ཐུབ་པའི་ཞི་བད་ེབརན་
ལྷངི་གི་ཁརོ་ཡུག་བཟང་པ་ོསུྐན་ཆེད་གཟངེས་
སུ་ཐནོ་པའི་བས་རསེ་ལ་ངསོ་འཛིན་ཐབོ་པ་

ཞིག་ཡིན།
ཁོང་ནི་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་
ཆེན་པ་ོམཆོག་དང་།	 བདོ་མིར་སེམས་ཐག་
ཧ་ཅང་ཉ་ེཞིང་།	 	 བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་
ལ་མཚོན་ནའང་རྒྱལ་སིྤའི་ཁིམས་ཀི་གནས་
བབ་གཞིར་བཟུང ་བ ོད ་ མིའི ་ མིང ་ད ོན ་

མཚུངས་པའི་རང་སྐངོ་གི་གནས་བབ་རྩོད་
བཞིན་པར་མཐུན་འགུར་རྒྱ་ཆེ་གནང་མངོ་
ཡོད།	 	 ང་རང་སྒརེ་ལ་མཚོན་ནའང་ལོ་
ང་ོབཅུ་ཕག་རིང་འགགོས་འདྲསི་ཡོད་པའི་

གགོས་པ་ོཞིག་ཡིན།		འཛམ་གླངི་ས་གནས་
གང་འདྲ་ཞིག་ཏུ་བདོ་དནོ་ཚོགས་འད་ུསོགས་
ཚུགས་སྐབས་དསུ་རག་ཏུ་མཉམ་ཞུགས་
གནང་མཁན་ཞིག་ཀང་རེད།	ཅསེ་གསུངས།	
ཕི་ལོ་	༡༩༨༧	ལོར་རྒྱལ་སིྤའ་ིཁམིས་ལུགས་
རིག་པའི་ཐོག་ནས་བདོ་ཀི་གནས་བབ་ཁ་

གསལ་འཁདོ་པའ་ིདབེ་	 The Status Of 

Tibet: History, Rights, And Prospects 

In International Law	དང་ཡིག་ཆ་སོགས་
འདནོ་སྤལེ་གནང་མངོ་ཡོད།		
ཁངོ་ན་ིདགའ་ལནྡ་ཕ་ོབང་དང་བདོ་མིའ་ིསིྒག་
འཛུགས་ཀི་ཁིམས་ཀི་སླབོ་སནོ་པ་གནང་
མངོ་ཡོད་པ་མ་ཟད།	 འཛམ་གླངི་མཉམ་
འབལེ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་འཛུགས་སུྐན་ཡར་
རྒྱས་ལས་འཆར་ཚན་པའི་སླབོ་སནོ་པ་དང་།	
གཞན་ཡང་ཤར་ཊི་མོར་ East Timor རྒྱལ་
ཁབ་གསར་འཛུགས་སབྐས་བར་བརལ་སིད་
གཞུང་གི་ཁིམས་ཀི་སླབོ་སནོ་པའང་གནང་
མངོ་ཡོད།	 ཕགོས་མཚུངས་བྷ་ོགན་ཝིལ་	
All-Bougainville Leaders Peace Talks	
ཞེས་པའི་རང་སྐོང་གི་གླིང་ཕན་ནང་རྩོད་
རྙགོ་འདམུ་འགགི་ཆེད་ཁམིས་ཀི་སླབོ་སནོ་པ་
གནང་ཞིང་།	 	 ད་ེབཞིན་ཨུ་ར་ུསུ་སིྤ་མཐུན་
རྒྱལ་ཁབ་དང་ཅེ་ཆེན་སིྤ་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་
Chechen Government	 དབར་རྩདོ་རྙགོ་
འདམུ་འགིག་གི་ཁིམས་ཀི་སླབོ་སནོ་པ་དང་།	

འཇོར་ཇི་ཡ་Georgiaདང་ཨབ་ཀ་ཛི་ཡ་	
Abkhazia	 གཞུང་དབར་རྩདོ་རྙགོ་འདམུ་
འགིག་གི ་ཁིམས་ཀི ་སླབོ ་སནོ ་པ་སོགས་
ཉམས་མོང་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་མཁས་
དབང་ཞིག་ཡིན་འདགུ			
ཕི་ལོ་	 ༡༩༧༠	 ནང་བདོ་དང་འབལེ་བ་ཐགོ་
མ་བུང་ཞིང་།	 	 ལགྷ་པར་ཕི་ལོ་	 ༡༩༨༤	
ལོར་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀིས་རྒྱལ་སིྤའི་
བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པའ་ིམཐུན་འགུར་
འགོ་རྒྱ་ནག་དང་གསོ་མོལ་གནང་ཐབས་
སབྐས་ཁངོ་གིས་མཐུན་འགུར་གནང་བ་ནས་
བཟུང་ད་བར་རྒྱལ་སིྤའི་ཐོག་བདོ་དནོ་གོ་
རགོས་སྤལེ་རུྒྱའ་ིལས་དནོ་ཐགོ་རམ་འདགེས་
རྒྱ་ཆེ་གནང་ཡོད།		
དཔའ་མཛངས་མི་སེར་གི་ཆེ་བསདོ་གཟངེས་
རགས་	 Order of Orange-Nassau ཞསེ་
པ་ད་ེན་ིཕི་ལོ་	 ༡༨༩༢	 ལོར་ཌ་ཆི་	 Dutch 

ཡུལ་གི་རྒྱལ་མོ་	 Queen regent Emma	
ཞུ་བ་ཁངོ་གིས་གསར་གཏདོ་གནང་བ་ཞིག་
ཡིན་འདགུ་པ་བཅས།	།					

རྒྱལ་མཚམས་མེད་པའ་ིགསར་འགདོ་མཐུན་ཚོགས་ཀིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་སྐནོ་བརདོ་བས་འདགུ
༄༅།	 །རྒྱ་ནག་དམར་པའོ་ིསདི་གཞུང་
གིས་ཡུལ་དའེི་ནང་གི་ཕུ་དན་མཐ་ོསླབོ་ཁང་
དང་ Fudan University	 མཐ་ོསླབོ་ཁང་
གཞན་གཅིག་ལ་ཏགོ་དབིབས་ཅན་གི་གཉན་
སནི་ Coronavirus	 ཐགོ་ཉམས་ཞིབ་བ་
རུྒྱ་མཚམས་འཇོག་དགོས་པའི་བཀའ་རྒྱ་
བསམྡས་པར་རྒྱལ་མཚམས་མེད་པའ་ིགསར་
འགདོ་མཐུན་ཚོགས་ཀིས་སྐནོ་བརདོ་ཤུགས་
ཆེ་གནང་བ་དང་སྦགས།	 	 སིྤ་ཚོགས་ཐགོ་
འགན་ཁུར་རྩ་བ་ནས་མེད་པའི་བཀའ་རྒྱ་
ད་ེལྟར་བསྡམས་པ་འཕལ་མར་ཕིར་འཐནེ་
དགསོ་པའ་ིརེ་འདནུ་ཤུགས་ཆེ་བཏནོ་འདགུ
ཏགོ་དབིབས་ཅན་གི་གཉན་སནི་དརེ་ཉམས་
ཞིབ་བ་རུྒྱ་དང་།		ཉམས་ཞིབ་བས་པའ་ིགུབ་
དནོ་རྣམས་ཕན་ཚུན་ས་ྦགསང་མེད་པར་ཤེས་
ཡོན་གི་རྣམ་པའི་ཐོག་ནས་བརེ་ལེན་བེད་
དགསོ་པ་ཧ་ཅང་གནད་འགག་ཆེ་ལ།	 རྒྱལ་

སིྤའི་ནསུ་པ་མཉམ་སྤུང་གིས་ནད་ཡམས་
དརེ་གདངོ་ལེན་བ་རུྒྱར་ཡང་ཕན་ཐོགས་
ཡོད་ངསེ།	 ཞསེ་རྒྱལ་མཚམས་མེད་པའ་ི
གསར་འགོད་མཐུན་ཚོགས་ཀིས་གསུངས།		

ད་ེཡང་ཟླ་འདིའི་ཟླ་མགོར་ཀུང་གོའི་ཚན་
རིག་དང་འཕུལ་རིག་ཁང་གིས་གངོ་གི་མཐ་ོ
སླབོ་གཉསི་ལ་བཀའ་རྒྱ་བཏང་ནས་སདླ་ཕིན་
ཏགོ་དབིབས་ཅན་གི་གཉན་སནི་	 corona-

virus ཐགོ་ཉམས་ཞིབ་བ་རུྒྱ་དང་ད་ེའབལེ་
གནས་ལུགས་འདནོ་སྤལེ་བས་པར་ཐོག་

མར་ཀུང་གོའི་ཚན་རིག་དང་འཕུལ་རིག་
ཁང་ནས་ཆོག་མཆན་ངསེ་པར་ཞུ་དགོས་པ་
བཀའ་བཏང་ཡོད།	 	 མཐ་ོསླབོ་ད་ེགཉསི་ཀི་
དྲ་རྒྱའི་སངེ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ལམ་སནོ་གི་

གསལ་བསྒགས་ད་ེདག་བཀདོ་འདགུ
གསལ་བསྒགས་དེའི ་ནང་ཏ ོག་དབིབས་
གཉན་རིམས་ཀི་ཐགོ་མའ་ིའབུང་ཁུངས་ཞིབ་
གཅདོ་བས་པའི་ཉམས་ཞིབ་ཀི་སནྙ་ཐ་ོཕིར་
བསྒགས་བ་རུྒྱའི་ཐགོ་ངསེ་པར་ད་ོནན་ཚོད་
འཛིན་བདེ་དགསོ་པ་དང་།	 	 དངེ་སབྐས་

ཁྱབ་གདལ་འག་ོབཞིན་པའི་ཏགོ་དབིབས་
གཉན་རིམས་ཐགོ་བསི་པའི་ཉམས་ཞིབ་ཀི་
གུབ་དནོ་ད་ེདག་ཐགོ་མཐ་ོསླབོ་ཤེས་ཡོན་སྡ་ེ
ཚན་ནས་ངསེ་པར་བསྐར་ཞིབ་བདེ་དགོས་
པ་མ་ཟད།		ཉམས་ཞིབ་ཀི་ཆེད་རྩམོ་ད་ེདག་
གཞུང་གི་ལམ་སནོ་ལས་བརལ་མི་ཆོག་ཅིང་
གཞུང་གི་ལམ་སནོ་དང་ཏག་ཏག་མཐུན་པ་
ཞིག་འག་ོདགསོ་པ་བཀདོ་འདགུ			
རྒྱལ་མཚམས་མེད་པའ་ིགསར་འགདོ་མཐུན་
ཚོགས་ཀི་འགན་འཛིན་སྐ་ུཞབས་ Cédric 

Alviani	 ཁངོ་གིས་གསུང་དནོ།	 རྒྱལ་
མཚམས་མེད་པའི་གསར་འགོད་མཐུན་
ཚོགས་ཀིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་རེ་འདནུ་ཞུ་
རུྒྱར།	 	 ཚན་རིག་པས་ཉམས་ཞིབ་བས་
པའི་གུབ་དནོ་བར་ེལེན་བ་རུྒྱའི་ཐགོ་གཞུང་
གིས་དམ་བསྒགས་བས་པ་ད་ེའཕལ་མར་
མཚམས་འཇགོས་བདེ་དགསོ།	 	 དམ་

བསྒགས་ད་ེལྟར་བས་པ་དསེ་ཏགོ་དབིབས་
གཉན་རིམས་ལ་རྒྱལ་སིྤའི ་མཉམ་རུབ་
ཀིས་གདངོ་ལེན་བེད་བཞིན་པའི་ནསུ་པ་
ཉམ་དམས་སུ་གཏངོ་བཞིན་འདགུ	 	 པ་ེ
ཅིང་གཞུང་གིས་ཚན་རིག་གི་གནས་ལུགས་
གསར་རྙདེ་ཐགོ་དམ་བསྒགས་བས་པ་དང་།	
ཚན་རིག་གི་ལམ་ནས་དངོས་ཡོད་གནས་
ཚུལ་བར་ེལེན་མ་བཅུག་པར་ས་ྦགསང་བདེ་
བཅུག་པ་ནི་རྒྱལ་སིྤའི་ཐོག་འགན་ཁུར་རྩ་
བ་ནས་མེད་པ་ཞིག་དང་།	 པ་ེཅིང་གཞུང་
གིས་ཁེངས་དྲགེས་ཀི་རྣམ་པ་གསལ་འདནོ་
བས་པ་ཁ་ོན་ཡིན།	 བདེ་བབ་ད་ེལ་ྟབུ་རྒྱ་ནག་
གཞུང་གིས་ད་ེས་ྔཏགོ་དབིབས་གཉན་རིམས་
ཆེས་ཐོག་མ་ཁྱབ་གདལ་སྐབས་ནས་ལག་
བསར་བས་ཡོད།	ཅསེ་སོགས་གསུངས།	།

མཚུར་ཕུ་བ་ླབང་ནས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ལ་རྒྱབ་སྐརོ་དང་གདངུ་སེམས་མཉམ་སྐའེ་ིཧནི་སྒརོ་
འབུམ་བཅུ་ཞལ་འདབེས་གནང་བ།

༄༅།	 །རྒྱ་ནག་ཝུ་ཧན་གངོ་ཁྱརེ་ནས་
མཆེད་པའི ་ཏ ོག་དབིབས་གཉན་རིམས་
འཛམ་གླིང་ས་ཕགོས་གང་སར་ཁྱབ་བརྡལ་
འག་ོབཞིན་པའི་ཛ་དྲག་དསུ་སྐབས་འདིར།	
བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ནས་ཏགོ་དབིབས་
གཉན་རིམས་ལས་དནོ་ཚོགས་ཆུང་ཟུར་
བཙུགས་ཀིས་བཙན་བོལ་བ ོད་མིའི ་ སིྤ ་
ཚོགས་ནང་ནད་ཡམས་འད་ིཉདི་སྔནོ་འགགོ་
གི་ལས་འགུལ་ས་གནས་གཞུང་དང་ལྷན་
ཚགས་ཚུད་ངང་སྤལེ་དང་སྤལེ་བཞིན་པར་

རྒྱབ་སྐོར་མཚོན་བེད་དུ་དཔལ་༸རྒྱལ་
དབང་ཀརྨ་པ་སྐུ་ཕངེ་བཅུ་བདནུ་པ་ཨོ་རྒྱན་
འག་ོའདལུ་འཕནི་ལས་རྡ་ོར་ེདཔལ་བཟང་པ་ོ
མཆོག་གི་ལམ་སནོ་དགོངས་བཞེད་བཞིན།	
༸རྒྱལ་དབང་ཀརྨ་པ་མཆོག་གི་འཛིན་སྐངོ་
སིྤ་ལས་ཁང་མཚུར་ཕུ་བླ་བང་ནས་བདོ་
མིའི་སིྒག་འཛུགས་ལ་རྒྱབ་སྐརོ་དང་གདངུ་
སེམས་མཉམ་སྐ་ེམཚོན་སདླ་ཧནི་སྒརོ་འབུམ་
བཅུ་ཞལ་འདབེས་གནང་འདགུ	།	
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བདོ་མཐ་ོསངྒ་ད་ུབུང་བའ་ིཏགོ་དབིབས་གཉན་རིམས་ཀི་གནས་སངས་ལ་དཔད་པ།
༄༅།	 །མི་ཡུལ་ད་ུཐ་ོལེ་བུང་བའ་ིཐངེས་
འདིའི་ཏགོ་དབིབས་རིམས་ནད་ནི་འག་ོབ་
མིའི་ལོ་རུྒྱས་ཀི་ཟིན་ཐོ་ནང་མཐོང་དཀོན་
པ་ཞིག་རེད།	 ད་ེབཞིན་རིམས་ནད་འདསི་
ཀང་འབུང་འགུར་འཛམ་གླངི་གི་གནས་བབ་
ལ་ཤུགས་རྐནེ་ཆེན་པ་ོཐབེས་ངསེ་ཡིན།	 ད་
ལྟ་ང་ཚོས་རིམས་ནད་འདི་མཆེད་ཚུལ་ལ་
བལསྟ་ན།	 དསུ་མཚམས་གསུམ་ཙམ་བས་
མཆེད་བཞིན་ཡོད་པ་དང་།	 ད་ེཡང་དང་
པརོ་ཕགོས་ཙམ་ནས་ཐལོ་གིས་བུང་བ་དང་།	
ད་ེནས་སྡ་ེཁུལ་ཁག་ཏུ་རིམ་གིས་མཆེད་པ།	
མཐའ་མ་གཞི་རྒྱ་ཆེན་པའོི་བརུྒྱད་སྤལེ་བདེ་
ཀི་ཡོད་པ་རེད།
མིག་སྔར་ཏགོ་དབིབས་ནད་དགུ་ཐགོ་མར་
ཐནོ་ས་རྒྱ་ནག་ལ་མཚོན་ན།	 ཟླ་	 ༤	 ཚེས་	
༢༧	 ཉནི་བར་རྒྱ་ནག་ནང་ཏགོ་དབིབས་གླ་ོ
ཚད་ནད་པ་	༨༢༨༣༠	ཡོད་པ་དང་།	དའེ་ི
ནང་ནད་པ་	 ༤༦༣༣	 འདས་གངོས་སུ་སོང་
ཡོད་ཚུལ་བཤད།	 གང་ལརྟ་རྒྱ་ནག་ནང་
རིམས་ནད་ཁྱབ་གདལ་ཚབས་ཆེས་ཆེ་བའི་
ས་ཁུལ་ཧུའུ་པ་ེདང་།	 ཧུའུ་ནན།	 ཀངོ་ཏུང་
།	 ཧ་ིནན།	 ཀ་ེཅང་བཅས་ཞིང་ཆེན་ལ་ྔཡིན་
པ་དང་།	 ཞིང་ཆེན་འད་ིདག་ནང་ནད་པ་	
༧༣༢༧༧	 བུང་འདགུ	 དའེ་ིནང་ཝུའུ་ཧན་
གཙོ་བས་པའི་ཧུའུ་པ་ེཞིང་ཆེན་ཁ་ོནའི་ནང་
ནད་པ་	༦༨༡༢༨	བུང་ཡོད་པ་རེད།	འདསི་
ཀང་རྒྱ་ནག་རྒྱལ་ཡོངས་ཀི་གླ་ོཚད་ནད་པའ་ི
སིྤའ་ིསྡམོ་གངས་ཀི་	༨༢.༣%	ཟནི་འདགུ
ད་ེབཞིན་རྒྱ་དམར་དབང་སུྒར་འགོ་རང་
རེའ་ིབདོ་ནང་ལ་མཚོན་ན།	 སདི་གཞུང་
གིས་ཐོག་མཐའ་བར་གསུམ་ད་ུམི་རིགས་
མཚུངས་སུྒར་གི་སིད་ཇུས་སྤལེ་ཏ་ེ“མི་
རིགས་ཁག་དབར་འག་ོའངོ་དང་།	 སྤལེ་
རེས།	 མཉམ་འདྲསེ་བཅས་ལ་ཤུགས་སྣནོ་
རྒྱག་པ”ཟརེ་བ་དང་།	 “ཕན་ཚུལ་མཉམ་
འདྲནེ་རྣམ་པའི་སིྤ་ཚོགས་ཀི་གུབ་ཆ་དང་
སྡ་ེཁུལ་གི་ཁརོ་ཡུག་གཏདོ་རུྒྱར་སྐུལ་འདདེ་
གཏངོ་བ་ཟརེ་བ་ལ་བརནེ་ནས།	 བདོ་ཀི་ས་
ཁུལ་ད་ུརྒྱ་རིགས་འག་ོའངོ་ཆེས་མང་བས་
ཐངེས་འདིའི་རིམས་ནད་ཁདོ་རང་རིགས་
རྣམས་ལ་ཉནེ་ཁ་གང་འཚམས་བཟསོ་ཡོད།	
འདརི་ཆེད་ད་ུབརདོ་དགསོ་པ་ཞིག་ན།ི	ཟླ་	༡	
ཚེས་	༢༣	ཉནི་གི་ས་ྔདྲ་ོཆུ་ཚོད་	༡༠	བར་
ཝུའུ་ཧན་གངོ་ཁྱརེ་བཀག་སྡམོ་བདེ་པ་ཁྱབ་
བསྒགས་བས་ཟནི་པ་དང་།	ཚེས་	༢༤	ཉནི་
ཝུའུ་ཧན་གནམ་ཐང་གིས་དསུ་གཏན་གནམ་
གུ་ཚང་མ་འཕུར་སྐོད་མེད་པར་བཟོས་
ཡོད།	 འནོ་ཀང་ལ་ྷས་དང་ཟ་ིལིང་བཅས་
ཀི་དསུ་གཏན་གནམ་གུ་འཕུར་སྐདོ་ད་དངུ་
མཚམས་བཞག་མི་འདགུ	 ནད་ཡམས་ཁདོ་
དསུ་གཏན་གནས་གུ་ཡོད་ཚད་འཕུར་སྐདོ་
མཚམས་བཞག་རསེ་བདོ་ཁུལ་ད་ུཅིའི་ཕིར་
འཕུར་སྐོད་ད་དངུ་མཚམས་མ་བཞག་པ་
རེད།	 འད་ིདངསོ་གནས་ཧང་སངས་དགསོ་

པའ་ིགནས་ཚུལ་ཞིག་དང་།	 དསུ་མཚུངས་
སུ་གནད་དནོ་འདརི་ང་ཚོས་བསམ་བླ་ོགཏངི་
ཟབ་མི་གཏངོ་ཀ་མེད་རེད།
རྒྱ་ནག་ཞིང་ཆེན་ཁག་གི་འཕདོ་བསནེ་བད་ེ

ཐང་ཨུ་ཡོན་ལནྷ་ཁང་ནས་སྤལེ་བའི་གནས་
ཚུལ་ལརྟ་ན།	བདོ་རང་སྐངོ་ལྗངོས་སུ་ཟླ་	༤	
ཚེས་	༢	བར་ད་ུཏགོ་དབིབས་ནད་དགུ་ཕགོ་
པའ་ིནད་པ་ལ་ྷསར	༡	།	མཚོ་སྔནོ་ཞིང་ཆེན་
ད་ུཟླ་	༣	ཚེས་	༣༠	ཉནི་བར་ནད་པ་	༡༨	
བུང་བ་དང་།	 དའེ་ིནང་ཟ་ིལིང་གངོ་ཁྱརེ་ད་ུ	
༡༥	དང་།	མཚོ་བང་ཁུལ་ད་ུ	༣	།	ད་ེཚང་
མ་དྲག་སྐདེ་བུང་ཟརེ།	 ཀན་སུའུ་ཞིང་ཆེན་
ད་ུ	ཟླ་	༤	ཚེས་	༥	ཉནི་བར་ནད་པ་	༡༣༩	
བུང་བ་དང་།	དའེ་ིནང་ཀན་ལྷ་ོཁུལ་ད་ུ	༨	།	
ནད་པ་	༡༣༩	ལས་མི་	༢	འདས་གངོས་སུ་
སོང་ཟརེ།	སི་ཁནོ་ཞིང་ཆེན་ད་ུཟླ་	༤	ཚེས་	
༡༨	 ཉནི་བར་ནད་པ་	 ༥༦༡	 བུང་བ་དང་།	
ཁངོས་གཏགོས་དཀར་མཛེས་ཁུལ་ད་ུནད་པ་	
༧༨	 །	 ཡང་དཀར་མཛེས་ཁངོས་གཏགོས་
ཀི་རའུ་རངོ་ད་ུནད་པ་	༧༣	།	རྔ་བ་ཁུལ་ད་ུ
ནད་པ་	 ༡	བཅས་བུང་།	 སི་ཁདོ་ཞིང་ཆེན་
གི་ནད་པ	༥༦༡	ལས་མི་	༣	འདས་གངོས་
སུ་སོང་ཟརེ།	ཡུན་ནན་ཞིང་ཆེན་ནང་ནད་པ་	
༡༨༤	 བུང་ཡོད་པ་དང་།	 བད་ེཆེན་ཁུལ་ད་ུ
ནད་པ་གཅིག་ཀང་བུང་མེད་ཚུལ་འདགུ
གོང་གསལ་གཞི་གངས་ལས་མད་ོདབུས་
ཁམས་གསུམ་བདོ་ཁུལ་ཡོངས་སུ་ཐེངས་
འདརི་ཏགོ་དབིབས་ནད་དགུ་ཕགོ་མཁན་ཟླ་	
༤	 བའ་ིཟླ་དཀིལ་བར་ད་ུཁྱནོ་བསྡམོས་ནད་
པ	 ༡༠༦	 བུང་ཡོད་པ་དང་།	 འད་ིརྣམས་
ལས་ནད་པ་མང་ཆེ་བ་ཁམས་རའུ་རངོ་ནས་
ཡིན་ཞིང་།	 དསེ་ཀང་བདོ་ཁུལ་གི་ནད་པའ་ི
སྡམོ་གངས་ཀི་	 ༦༨.༨%	 ཟནི།	 ད་ེལརྟ་
ན་ཁམས་རའུ་རོང་ནི་ཐེངས་འདིའི་ཏགོ་
དབིབས་ནད་དགུ་ཁདོ་བདོ་ཁུལ་གི་ཝུའུ་ཧན་
ལ་ྟབུ་ཆགས་འདགུ	 ཡིན་ནའང་བདོ་ཁུལ་
ད་ུནད་པའི་གནས་ཚུལ་སྐརོ་རྒྱ་ནག་གཞུང་
གི་ཐ་ོའགོད་ནང་ནད་པའི་མིང་ཆ་ཚང་དང་
མི་རིགས་གང་ཡིན་བཅས་ཁ་གསལ་མེད་
སབས།	 གངོ་གསལ་བདོ་ཀི་ས་ཁུལ་ད་ུཁྱནོ་
བསྡམོས་མི་གངས་	 ༡༠༦	 ལ་ནད་དགུ་ཕགོ་
པའི་ནང་བདོ་རིགས་ག་ཚོད་ཙམ་ཡོད་མེད་
གསལ་པ་ོཤེས་དཀའ།	 ཡིན་ཡང་ང་ཚོས་

ནད་པ་རྣམས་ཀི་རུས་མིང་དང་སྡདོ་གནས་
སོགས་ལ་བརནེ་ནས་ཚོད་རིྩས་བས་ན།	
ཁམས་རའུ་རོང་ད་ུཉུང་མཐའ་བདོ་རིགས་	
༦༩	 ལ་ཐངེས་འདའི་ིཏགོ་དབིབས་ནད་དགུ་

ཕགོ	 ད་ེདག་ན་ིགཙོ་བ་ོརའུ་རངོ་གི་བ་ོའདོ་
དང་།	 ཁུག་ཆགས།	 ཁང་གསར།	 དབའ་
ཞབས།	མ་ཟུར།	ཕག་རི་གངོ་རྡལ་བཅས་སྡ་ེ
ཁུལ་ལ་ྔདང་གངོ་རྡལ་གཅིག་བཅས་ཀི་ནང་
ནད་དགུ་ཕན་ཚུན་འགསོ་ཡོད་པ་དང་།	 ད་ེ
དག་ཁདོ་འདས་གངོས་སུ་སོང་བ་མེད་ཟརེ།	
ད་ེམིན་རྔ་བ་ཁུལ་གི་ནད་པ་	 ༡	 དང་།	 ཟ་ི
ལིང་གངོ་ཁྱརེ་དང་མཚོ་བང་ཁུལ་བཅས་སུ་
ནད་པ་	༡༨	ཐནོ་པ་ཡོངས་རགོས་རྒྱ་རིགས་
དང་ཧུའ་ེརིགས་རེད་འདགུ	 ད་ེབཞིན་ཀན་
ལྷ་ོཁུལ་གི་ནད་པ་	༨	ལས་བདོ་རིགས་ཡོད་
མེད་ཤེས་རགོས་དཀའ་ཞིང་།	 རསུ་མིང་
ལ་བལསྟ་ན་ཚང་མ་རྒྱ་རིགས་ཡིན་ཤས་ཆེ།	
གང་ལརྟ་རའུ་རངོ་ལས་ཐནོ་པའ་ིབདོ་རིགས་
ཀི་ནད་པ་ནི་བདོ་ཁུལ་ཡོངས་ཀི་ནད་པའི་
བསྡམོས་གངས་ཀི་	 ༦༥%	 ལགྷ་ཟནི་ཡོད་
པ་རེད།
རའུ་རོང་ད་ུནད་དགུ་ཕགོ་མཁན་འདི་འདྲ་
མང་བའ་ིརུྒྱ་མཚན་ཅི་ཡིན་ཞ་ེན།	 གཅིག	
སིད་གཞུང་གིས་རིམས་ནད་ཀི་ཉནེ་ཁ་རང་
བཞིན་ལ་ངོས་འཛིན་བེད་ཚད་མ་འདང་
བ།	 གཉསི།	 མང་ཚོགས་ཀིས་ནད་ཡམས་
ལ་དགོས་ཟནོ་གི་འད་ུཤེས་མེད་པ།	 གསུམ།	
སནྨ་བཅསོ་མ་ལག་གི་ནསུ་པ་ཞན་པ།	 བཞི།	
རའུ་རོང་ནས་གཡག་རྔ་དང་ཁིན་ཏུའུ་གངོ་
ཁྱརེ་བཅས་ལ་ཐག་ཉ་ེབས།	 རྒྱ་རིགས་
སོགས་བདོ་ད་ུའག་ོའངོ་མང་བ་ལ་སོགས་
ཀིས་ཕི་ནས་ཡོང་བའ་ིཏགོ་དབིབས་ནད་དགུ་
རྒྱ་ཆེར་མཆེད་པ་རེད་སམྙ།
དརེ་བརནེ་བདག་ཅག་གི་སྐབས་མགོན་
༸གངོ་ས་མཆོག་གིས་ཟླ་	༢	ཚེས་	༡༥	ཉནི་
ཡས་མས་སུ་རའུ་ས་ཁུལ་གི་མི་དམངས་ལ་
ཆེད་ད་ུནད་ཡམས་དང་རྐནེ་ངན་བར་ཆད་
ཕིར་བཟླགོ་བདེ་ཐབས་སུ།	 མ་ཎི་ཡིག་དུྲག་
དང་སྒལོ་མའི་གཟུངས་སྔགས་སོགས་གང་
མང་བགང་ནས་སིྒབ་སྦང་ཚོགས་བསགས་
བདེ་དགསོ་པའ་ིལམ་སནོ་གནང་ཡོད།
རྒྱ་ནག་ནང་ཁུལ་ད་ུཏགོ་དབིབས་ནད་དགུ་
རྒྱ་ཆེར་མཆེད་བཞིན་པའི ་སྐབས་སུ་རྒྱ་

ནག་ནང་སར་ད་དངུ་བདོ་རིགས་ཀི་སླབོ་
མ་	༢༥༠༠༠	ལགྷ་ཡོད།	སླབོ་མ་ད་ེརྣམས་
པ་ེཅིན་དང་།	 ཧང་ཧའ།ེ	 ཐནེ་ཅིན།	 ཁུན་
ཆིན།	 སི་ཁནོ།	 ཀངོ་ཏུང་།	 ཧྥ་ིཅན།	 ཧུའུ་

ནན།	ཧུའུ་པ།ེ	ཧན་ཏུང་།	ཅང་ཞི།	ཀ་ེཅང་།	
ལའ་ོཉིན་སོགས་ཞིང་ཆེན་དང་གངོ་ཁྱེར་
ཁག་	 ༢༢	 ནང་བསདྡ་འདགུ	 རྒྱ་ནག་
ཏུ་ཏགོ་དབིབས་གླ་ོཚད་ནད་དགུ་རྒྱ་ཆེར་
མཆེད་བཞིན་པའི་སྐབས་ཏ་ེརྒྱའི་ལོ་གསར་
སབྐས་སུ་ཝུའུ་ཧན་གངོ་ཁྱརེ་ད་ུབདོ་རིགས་
ཀི་སླབོ་མ་	 ༨༠༠	 ལགྷ་ཡོད་པ་དང་།	 དའེ་ི
སངེ་བདོ་ནས་བུ་ཕུག་ཐུག་འཕད་ད་ུའངོ་བའ་ི
སླབོ་མའ་ིཕ་མ་མི་གངས་	 ༦༢	 ཡོད་ཚུལ་
འདགུ	 ད་ེརྣམས་རིམས་ནད་འདའི་ིཁདོ་
གནས་ཚུལ་གང་འདྲ་བུང་ཡོད་མེད་ཤེས་
རགོས་བུང་མེད།	 བཤད་ཚུལ་ཞིག་ལ་ཝུའུ་
ཧན་ད་ུརིམས་ནད་ཁྱབ་གདལ་སྐབས་བདོ་
རིགས་སླབོ་མ་རྣམས་ཀིས་བདོ་སནྨ་བསནེ་པ་
སོགས་བས་ཏ་ེརང་ཉདི་སུང་སྐབོ་བས་ཡོད་
ཚུལ་འདགུ
འདརི་ང་ཚོས་ངསེ་དགསོ་པ་ཞིག་ས།ེ	 སིྤ་
ཟླ་	 ༣	 པའ་ིཟླ་མཇུག་ནས་བཟུང་རྒྱ་ནག་
གཞུང་གིས་ཏགོ་དབིབས་ནད་དགུ་བཀག་
སྡམོ་བུང་ཡོད་ཚུལ་ཕིར་བསྒགས་བས་རསེ།	
རྒྱ་ནག་ནང་ཁུལ་ད་ུནད་དགུ་ཕགོ་པའ་ིགནས་
ཚུལ་རོབ་ཙམ་མ་གཏགོས་བདོ་ཁུལ་སོགས་
ཀི་གནས་ཚུལ་ཁ་གསལ་གང་ཡང་སྤལེ་མི་
འདགུ	 འནོ་ཀང་དནོ་དངསོ་ཐགོ་བདོ་ཁུལ་
ལ་མཚོན་ན་ནད་དགུ་ཕགོ་ཚད་འདི་ལྟ་བུ་
ཉུང་བ་ཞིག་ཨེ་ཡིན་སམྙ།	 དཔརེ་ན་ཟླ་	 ༤	
ཚེས	 ༦	 ཉནི་ན་ེད་ྷལན་	 Netheland ནས་
མཚོ་སྔནོ་ཟི་ལིང་ད་ུསླབེས་པའི་རྒྱ་རིགས་
རུས་མིང་ཨན་ཅན་ན་ིནད་རགས་མེད་པའི་
རིམས་ནད་ཅན་ད་ུནད་གཞི་གཏན་འཁེལ་
བས།	 ཡིན་ནའང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་སྡམོ་
རིྩས་ནང་འད་ིཚུད་མི་འདགུ
ད་ེབཞིན་ཟླ་	༤	ཚེས་	༨	ཉནི་བསམ་ཡས་
དགོན་པ་དང་དའེི་ཉ་ེའཁོར་གི་དགོན་པ་
དག་གླ་ོབུར་ད་ུཡང་བསྐར་བཀག་སྡམོ་བས།	
གལ་ཏ་ེས་ཁུལ་དརེ་རིམས་ནད་ཐནོ་མེད་ན་
ཡང་བསྐར་བཀག་སྡམོ་བདེ་དགསོ་དནོ་མེད།	
གཞན་བདོ་རང་སྐངོ་ལྗངོས་ཟརེ་བའ་ིགངས་
ཐའོ་ིནང་ནད་དགུ་ཕགོ་པའ་ིནད་པ་རསུ་མིང་

ཀང་ཅན་གཅིག་ཁ་ོན་ལས་བུང་མེད།	 འནོ་
ཀང་ད་ེམ་བུང་གངོ་ཝུའུ་ཧན་ནས་ཡིན་པའི་
རྒྱ་རིགས་རུས་མིང་ཧི་ཅན་ལྷ་སར་སླབེས་
ཡོད་པ་མ་ཟད་།	དརེ་ཏགོ་དབིབས་ནད་དགུ་
ཀང་ཕགོ་བསདྡ་ཡོད།	གང་ཡིན་ཞ་ེན།	ཁ་ོཔ་
དང་བཟའ་ཟླ་གཉསི་ཟླ་	༡	ཚེས་	༢༣	ཉནི་
ལ་ྷས་ནས་ཉནི་ཞ་དབིན་ཁནོ་གནམ་ཐང་ད་ུ
སླབེས་པ་དང་།	ལུས་ཁམས་མ་བད་ེབས་ཉནི་
ཞ་མི་དམངས་སྨན་ཁང་གིས་བརག་དཔད་
བས་རསེ་རུས་མིང་ཧ་ིཅན་ལ་ཏགོ་དབིབས་
ནད་དགུ་ཕགོ་ཡོད་པ་གཏན་འཁེལ་བས།	
དའེ་ིརསེ་ལ་ྷས་གངོ་ཁྱརེ་ད་ུམི་	 ༧	 ལ་ནད་
དགུ་ཕགོ་ཡོད་པ་བཤད་ཀང་།	 གངོ་རིམ་
གིས་ཆོག་མཆན་མ་གནང་བའི་པས་ནད་པ་
ད་ེདག་གངས་ཐ་ོདང་ཕིར་བསྒགས་སོགས་
བས་མེད་ཚུལ་འདགུ	 གནས་ཚུལ་འད་ིལ་ྟབུ་
ད་དངུ་གང་མང་ཡོད་ངསེ།	 ད་ེབཞིན་བརདོ་
ཚུལ་ལརྟ་ན་ད་ལ་ྟརྒྱ་ནག་ནང་དང་བདོ་ཀི་ས་
ཁུལ་ད་ུནད་རགས་མེད་པའ་ིརིམས་ནད་ཅན་
དང་།	ཐ་ན་ནད་རགས་ཐནོ་པའ་ིནད་པ་དག་
ཀང་རིམས་ནད་ཅན་གི་གངས་ནང་མི་ཚུད་
པ་དང་།	 སདི་གཞུང་གིས་ཆོག་མཆན་མེད་
ན་སནྨ་ཁང་གིས་དང་ལེན་བདེ་ཀི་མེད་པའི་
གནས་ཚུལ་འདགུ
རྒྱ་ནག་གཞུང ་ གིས ་ ཕི ་འཛམ་གླིང ་ལ ་
གཟུགས་བརྙན་ཡག་པ་ོཞིག་སནོ་ཆེད།	 ཁ་ོ
པ་རྣམས་ལ་དགསོ་པ་ད་ེརྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་
རིམས་ནད་ཚོད་འཛིན་བདེ་ཐུབ་ཡོད་པའི་
རྣམ་པ་དང་།	 རྒྱ་ནག་ནང་ཁུལ་ད་ུརིམས་
ནད་ཅན་ཉུང་བ་དང་ཡང་ན་མེད་པ་དང་།	
ནད་དགུ་འགསོ་ཚད“ཀདླ་ཀརོ”	 ཡིན་
ཟརེ་བ་ད་ེདགོས་ཀི་ཡོད་པ་གསལ་པ་ོརེད།	
འདི་ལྟར་ཏགོ་དབིབས་ནད་དགུ་སྔར་ལས་
ཆབ་སིད་རང་བཞིན་ཅན་ད་ུགཏངོ་བཞིན་
ཡོད།	 དརེ་བརནེ་རིམས་ནད་འད་ིའཛམ་
གླིང་ཡོངས་ནས་ཚོད་འཛིན་མ་ཐུབ་པའི་
གནས་སུ་ལྷུང་།	 མ་གཞི་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་
གམོས་གཤིས་སམ་སྤདོ་ངན་ལང་ཤོར་ཞིག་
ས།ེ	 བཟང་ཕགོས་དང་ལེགས་པའ་ིགནས་
ཚུལ་བརདོ་རུྒྱ་ལས་རང་སྐནོ་དང་ཞན་ཆའི་
རིགས་གངོ་ལ་ཡར་ཞུ་དང་།	 ཡང་ན་ཕིར་
བསྒགས་སོགས་བདེ་སལོ་མེད་པས།	 རྒྱ་
ནག་ནང་ཐེངས་འདིའི་ཏགོ་དབིབས་ནད་
དུག་བུང་ཁོད ་དུ་ནད་པའི ་གངས་དང་
།	 འདས་གངོས་སུ་སོང་བའ་ིགངས་བཅས་
ཡོངས་རོགས་རུན་བཟ་ོཚབས་ཆེན་བས་
ཡོད་ངསེ།	 རུན་བཟ་ོཐལ་དྲགས་པའ་ིརྐནེ་
གིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཟླ་	 ༤	 པའ་ིཚེས་	
༡༦	 ཉནི་མ་དྲསི་རང་བཤད་ཀི་སྒ་ོནས་རྒྱ་
ནག་ནང་ཏགོ་དབིབས་ནད་དགུ་ཕགོ་པའི་
ཚེ་འདས་གངས་སརྔ་ཡོད་	 ༣༣༤༢	 སངེ་	
༡༢༩༠	 ས་ེ	 ༥༠%	 ཧབོ་ད་ེཁ་ལ་ཁ་སྣནོ་
བས་ནས་	 ༤༦༣༢	 ལ་འཕརེ།	 མདརོ་ན་
རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཕིར་བསྒགས་བས་དང་
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སིྤ་ཁྱབ་རྩམོ་སིྒག་པ།	 ངག་དབང་ཐགོས་མེད།
གསར་འགདོ་པ།		 ཡེ་ཤེས་ཀུན་གགས།
གསར་འགདོ་པ།		 སལྐ་བཟང་རྒྱ་མཚོ།
གསར་འགདོ་པ།		 སལྐ་བཟང་བད་ེསིྐད།
འགམེས་སྤལེ་བ།											ནརོ་བུ་དབང་འདསུ།
ཀཾ་པུ་ཊར་འཇུག་མཁན།	 སལྐ་བཟང་བད་ེསིྐད།

ཕི་དྲལི་སྣར་ཐང་པར་ཁང་ད་ུདཔར་སུྐན་ཞུས།

རྒྱ་གར་ནང་སནྨ་བཅསོ་མཐུན་རྐནེ་ཞན་པས་བདོ་མི་བཙན་བལོ་བ་རྣམས་བདོ་ད་ུཕིར་ལོག་བ་རུྒྱའ་ིའདནུ་པ་ཡོད་ཚུལ་
ག་ོལའ་ིདསུ་བབ་ནང་བཀདོ་པ་དརེ་དྲལི་བསྒགས་དུྲང་ཆེའ་ིལན་འདབེས།

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༢༠	ཟླ་	༤	ཚེས་	༢༧	
ཉིན་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་མགིན་ཚབ་གསར་
ལས་ཚན་པ་ག་ོལའི་དསུ་བབ་ཅསེ་པའི་ནང་
རྒྱ་མི་ཤན་ཇ་ེShan	Jie	ཧུ་ཡུ་ཝི་	Hu	Yu-
wei	 ཟརེ་བ་གཉསི་ཀིས་ཆེད་རྩམོ་ཞིག་སྤལེ་
བའ་ིའག་ོབརདོ་ད།ུ	 ”	 ཏགོ་དབིབས་ནད་
ཡམས་ཀི་འཇིགས་པ་ལས་གལོ་ཆེད་བཙན་
བོལ་བདོ་མིས་རྒྱ་ནག་ལ་རེ་ལྟསོ་འཆའ་
བ།	 ”	 ཞསེ་པའ་ིནང་དངེ་སབྐས་ཏགོ་
དབིབས་ནད་ཡམས་ཁྱབ་གདལ་འག་ོབཞིན་
པའི་སབྐས་འདིར་རྒྱ་གར་སིྤ་དང་ལགྷ་པར་
བཞུགས་སྒར་རྡ་རམ་ས་ལར་རིམས་ནད་
བཅསོ་ཐབས་དང་སྔནོ་འགགོ་སོགས་ཀི་སནྨ་
བཅོས་མཐུན་རྐེན་ཧ་ཅང་ཞན་པར་བརནེ།	
བཙན་བལོ་བདོ་མི་རྣམས་ཀིས་ཏགོ་དབིབས་
ནད་ཡམས་ཀི་འཇིགས་པ་ལས་གལོ་ཆེད་
བདོ་ནང་ཕིར་ལོག་བ་རུྒྱའི་འདནུ་པ་དྲག་
པ་ོཡོད་ཚུལ་འཁྱགོས་བརདོ་སྣ་ཚོགས་བས་
འདགུ		
འཁྱོགས་བརོད་ཀི་ཆེད་རྩོམ་དའེི་ནང་རྒྱ་
གར་ནང་གི་བཙན་བོལ་བདོ་མི་སིྤ་དང་
ལྷག་པར་༸རྒྱལ་བའི་བཞུགས་སརྒ་རྡ་སར་
གནས་འཁོད་བདོ་མི་རྣམས་ཀི་འཚོ་བའི་
གནས་སངས་ཞན་པ་དང་།	 	 ནད་ཡམས་
ཀི་འཇིགས་པ་བུང་འཕལ་ས་གནས་སུ་སནྨ་
བཅསོ་ཀི་མཐུན་རྐནེ་ཞན་པ་དང་།	 	 སནྨ་
ཁང་ཡོད་ཀང་ཉུང་ངུ་ལས་མེད་པ་དང་།	
ཉུང་ཉུང་ཡོད་པ་ད་ེདག་ནང་དའུང་ཏགོ་
དབིབས་ནད་ཡམས་ལྟ་ བུ ་ཛ་དྲག་ནད་
རིམས་ཁྱབ་གདལ་འག་ོབཞིན་པར་གདངོ་
ལེན་བ་རུྒྱའི་མཐུན་རྐེན་དང་ག་སིྒག་རྩ་བ་
ནས་མེད་སབས།	བཙན་བལོ་བདོ་མི་ད་ེདག་
ལ་བདོ་ད་ུཕིར་ལོག་བ་རུྒྱའ་ིའདནུ་པ་དྲག་པ་ོ
ཡོད་པ་དང་།		ད་ཆ་རེ་ལྟསོ་བ་ཡུལ་རྒྱ་ནག་
ཡིན་པ་ལ་ྟབུའ་ིརྣམ་པ་བསན་འདགུ	 	 	 ད་ེ
ཡང་འཁྱགོ་བརདོ་ཀི་རྩམོ་དའེི་ནང་ད་ུགསོ་
བ་རིག་པའི་གཞུང་ལ་སྦངས་པ་རྒྱ་མི་ལིའུ་
ཡིང་ཧུ་	Liu	Yinghua	ཟརེ་བ་དསེ་བཤད་
པའི་ཚིག་འགའ་ལུང་འདྲནེ་བས་ཏ་ེརྒྱ་གར་
བང་ཕོགས་དང་ལྷ་ོཕོགས་སུ་གནས་པའི་
བཙན་བལོ་བདོ་མི་ད་ེདག་གི་འཚོ་བ་ངསེ་
བརན་མེད་ཁར་དཀའ་ངལ་འཕད་སབྐས་ས་
གནས་གཞུང་ནས་ཀང་བདོ་མིའ་ིདཀའ་ངལ་
ད་ེདག་ལ་བསམ་ཤེས་བདེ་ཀི་མེད་པ་ལྟ་བུ་
བཀདོ་ཡོད།	 	 གནས་ཚུལ་ད་ེདག་གཞན་
མགོ་བ་ོརྨངོས་སུ་འཇུག་རུྒྱའི་འཆལ་གཏམ་

འབའ་ཞིག་ཡིན་པ་ལས་བདནེ་པའི་ཆ་ཕ་མོ་
ཙམ་ཡང་མེད།	ཅསེ་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་
ཀི་ཚོར་ཤུགས་དང་གདངེ་སྤབོས་ཆེན་པསོ་
གསལ་བཤད་བ་རུྒྱ་ཡིན།	
ད་ལྟ་ཏགོ་དབིབས་ནད་ཡམས་ཁྱབ་གདལ་
ཤུགས་ཆེ་འག་ོབཞིན་པའི་ཛ་དྲག་གི་གནས་
སངས་འགོ	 འཛམ་གླངི་ས་ཕགོས་གང་སར་
དཀའ་སྡུག་ཟད་མི་ཤེས་པ་མངས་དང་མངོ་

བཞིན་པ་ཡིན།			རྒྱ་ནག་དམར་པའོ་ིསདི་
གཞུང་གིས་འཛམ་གླིང་མི་མང་གི་འཕདོ་
བསནེ་དང་བད་ེའཇགས་ཐོག་འགན་ཁུར་
བསམ་ཤེས་རྩ་བ་ནས་མེད་པར་ཤེས་བཞིན་
ད་ུདངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་སྦ་གསང་བས་
པ་དང་།	 	 རྒྱལ་ཁབ་གཞན་ལ་སནྨ་བཅསོ་
བརག་དཔད་ཀི་ཡོ་བས་སྐནོ་ཅན་ཤ་སག་
བཀམས་ནས་དཀའ་ངལ་དང་ཉནེ་ཚབས་ད་ེ
བས་ཆེ་བ་བཟསོ་ཡོད་པར་རྒྱལ་སིྤའ་ིམི་མང་
ཀིས་སྐནོ་བརདོ་བདེ་བཞིན་ཡོད།	
རྒྱ་གར་ནང་ལ་མཚོན་ན་ཏ ོག་དབིབས་
གཉན་རིམས་སྔནོ་འགོག་ཆེད་དབུས་སའི་
གཞུང་གི་ཐམེ་སངྤ་བཀའ་བསྒསོ་ལརྟ་མི་མང་
ཡོངས་ནས་མཐའ་གཅིག་ཏུ་བཀའ་སུང་དང་
ལེན་ཞུས་དང་ཞུ་མུས་ལ་བརནེ་ནད་ཡམས་
སྔནོ་འགགོ་ཧ་ཅང་ཚགས་ཚུད་ངང་སྤལེ་ཐུབ་
བཞིན་ཡོད།	 	 རྡ་སའ་ིས་ཁུལ་གི་གནས་
སངས་ལ་ཆ་བཞག་ན།	 	 ད་བར་ཧ་ིམ་ཅལ་
མངའ་སྡ་ེརང་ལ་ཏགོ་དབིབས་ནད་ཡམས་
ཕགོ་མཁན་མི་གངས་	 ༤༠	 ཙམ་བུང་
ཡོད་ཅིང་།	 ནད་ཡམས་ད་ེལ་བརནེ་ནས་
མི་གཅིག་འདས་གངོས་སུ་གུར་ཡོད།	 	 མི་
མང་ནས་ཐམེ་སངྤ་དམ་འཛིན་ཞུས་ཏ་ེགནས་
སངས་ཡག་པ་ོཆགས་ཡོད།
བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ལ་མཚོན་ནའང་ས་
གནས་རངོ་དང་གངོ་སྡ།ེ	 ད་ེབཞིན་ཉནེ་རགོ་

ལས་ཁུངས་ཀི་འབལེ་ཡོད་དཔནོ་རིགས་ཚོ་
དང་འབལེ་ལམ་ཉ་ེཔའོི་སྒ་ོནས་ཐེམ་སྤང་
བཀའ་རྒྱར་བརིྩ་བཀུར་དམ་དནོ་ཐགོ་ཏགོ་
དབིབས་གཉན་རིམས་སྔནོ་འགགོ་ཆེད་ལམ་
སནོ་ཇི་ཕབེས་ལ་བརིྩ་སུང་དང་།	 	 དསུ་
ཐགོ་སནྙ་སེང་ཞུ་སྒ་ོཁག་འཚེམས་ལུས་མེད་
པར་གངོ་རིམ་ལ་ཞུ་མུས་ཡིན།	 	 ས་གནས་
ཉནེ་རགོ་མི་སྣར་མཚོན་ནའང་ངལ་བ་ཁྱད་

བསད་ཀིས་ནད་རིམས་སྔནོ་འགགོ་ཆེད་ཉནི་
མཚན་དསུ་དུྲག་ཏུ་མི་མང་གི་འག་ོའདགུ་
ལ་དམ་བསྒགས་བཀག་སྡམོ་གིས་མཚོན།		
སབྐས་ཐབོ་སོ་སོར་ལས་འགུལ་ཚགས་ཚུད་
སྤལེ་བཞིན་པར་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་
ཀིས་བཅོས་མིན་ཡི་རང་བསྔགས་བརོད་
དང་སྦགས་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་རུྒྱ་དང་།	 	 ས་
གནས་རྒྱ་གར་འབལེ་ཡོད་ལས་ཁུངས་དང་
དཔནོ་རིགས་ཚོས་ཀང་བདོ་མི་བཙན་བལོ་
བ་རྣམས་ཀིས་ཐམེ་སངྤ་བཀའ་རྒྱས་མཚོན་
དསུ་ཐགོ་ལམ་སནོ་ཇི་འདྲ་ཞིག་ཕབེས་ཀང་
བཀའ་སུང་ཅི་སུྒབ་ཞུས་དང་ཞུ་མུས་ལ་
བསགྔས་བརདོ་རྒྱ་ཆེ་གནང་བཞིན་འདགུ	
ད་ེཡང་བཞུགས་སརྒ་རྡ་རམ་ས་ལ་ན་ིཀང་ར་
རངོས་ཁངོས་སུ་ཚུད་ཡོད་ཅིང་།	 ས་གནས་
སནྨ་བཅསོ་ཀི་མཐུན་འགུར་ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོ
ཡོད།	 ད་ེཡང་སནྨ་ཁང་ལ་མཚོན་གངས་
སིྐད་ད་ུབད་ེལེགས་སནྨ་ཁང་ཡོད་པ་མ་ཟད།		
བདོ་ཀི་སནྨ་རིྩས་ཁང་ཡོད་ཅིང་།	 	 ཕགོས་
མཚུངས་ས་གནས་སྨན་ཁང་ལ་མཚོན་ན་
རྡ་སའ་ིཁམོ་གཞུང་གི་ཉ་ེའདབས་སུ་	 Civil	
hospital	 ཞསེ་གཞུང་གི་སནྨ་ཁང་ཆེ་ཐག་
ཆོད་གཅིག་དང་།	 	 སྣམུ་འཁརོ་ནང་བསྐདོ་
ན་སྐར་མ་བཞི་བཅུ་ཙམ་འགོར་བའི་རྒྱང་
ཐག་སར་ཏན་ཌ་	 Tanda	 hospital	 དང་	
Zonal	hospital	སནྨ་ཁང་ཞསེ་ནད་རིགས་

འདྲ་མིན་བཅསོ་ཐུབ་པའ་ིསནྨ་ཁང་ཕུན་སུམ་
ཚོགས་པ་ཞིག་ཡོད།		ད་ེབཞིན་སྒརེ་གི་སནྨ་
ཁང་ལ་མཚོན་ན།	ཕ་ོཊི་སི་Fortis	སནྨ་ཁང་
སོགས་ཡོད།	 	 དརེ་བརནེ་རྩམོ་ཡིག་དའེ་ི
ནང་ད་ུརྡ་སར་སྨན་བཅོས་ཀི་མཐུན་རྐེན་
ཞན་པས་བདོ་མི་བཙན་བལོ་བ་ད་ེདག་བདོ་
ད་ུཕིར་ལོག་བ་རུྒྱར་འདནུ་པ་ཤུགས་ཆེ་ཡོད་
པ་དང་།		ད་ཆ་རེ་ལྟསོ་བ་ཡུལ་རྒྱ་ནག་ཡིན་
པ་ལ་ྟབུའི་རྣམ་འགུར་བསན་པ་ན་ིརྣ་བར་མི་
འག་ོབའི་གཏམ་འཆལ་འབའ་ཞིག་ཏུ་ཟད་
ད།ོ		ཕགོས་གཅིག་ནས་བདོ་མི་བཙན་བལོ་
བ་རྣམས་ལ་རྒྱ་གར་དབུས་སའི་གཞུང་གིས་
དསུ་རག་ཏུ་གཟིགས་སྐོང་ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོ
གནང་བཞིན་པ་དང་།	
ལྷག་པར་རྒྱ་ནད་ཁྱབ་གདལ་གི་ཛ་དྲག་ཆེ་
བའི་དསུ་སྐབས་འདིར་རྒྱ་གར་དབུས་སའི་
གཞུང་གིས་ང་ཚོ་བདོ་མི་བཙན་བལོ་བ་ཚོར་
ཡལ་བར་འདརོ་རུྒྱའི་ཚབ་ཏུ་གཟིགས་སྐངོ་
སྔར་བས་ཆེས་ཆེར་གནང་བཞིན་འདགུ་ན་
རྩོམ་ཡིག་དའེི་ནང་འཁོད་པའི་རུན་གི་ཕུང་
པ་ོདརེ་གཟུར་གནས་བླ་ོལནྡ་སུས་ཀང་ཡིད་
ཆེས་བ་དཀའ་ཞིང་།		ཛ་དྲག་གི་དསུ་སབྐས་
འདིར་འཁྱོགས་བཤད་ད་ེལྟར་བས་པ་ནི་
གཞན་མག་ོབ་ོརྨངོས་སུ་འཇུག་རུྒྱ་ཁ་ོན་ཡིན།			
བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ནང་སདི་ལས་ཁུངས་
དང་།	ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས།	འཕདོ་བསནེ་
ལས་ཁུངས་བཅས་ཀིས་བཙན་བོལ་བདོ་
མིའི་འཚོ་བའི་དཀའ་ངལ་སེལ་ཐབས་དང་།	
འཕདོ་བསནེ་གཟགིས་སྐངོ་།	 	 ལགྷ་པར་
བདོ་རིགས་སླབོ་མ་ཚོའི་ཤེས་ཡོན་ཐགོ་དསུ་
ཐགོ་གཟགིས་སྐངོ་གང་ལེགས་གནང་བཞིན་
ཡོད།	 གཞིས་ཆགས་ཁག་ལ་མཚོན་ནའང་
ས་གནས་བདོ་མིའི་དཀའ་སེལ་སླད་འབལེ་
ཡོད་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁུངས་ནས་
གནས་ཡུལ་རྒྱ་གར་ས་གནས་ལས་ཁུངས་
ཁག་ལ་དསུ་ཐགོ་འབལེ་བ་ཞུས་དང་ཞུ་མུས་
ཐགོ		ཁྱབ་ཁངོས་ལནྷ་ཁང་ཁག་ལ་སནྙ་སེང་
ཞུ་མུས་རེད།	 	 གཙོ་ཆེར་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་
༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་ལྟ་བུའི་བླ་
ན་མེད་པའི་དབུ་ཁིད་ཀི་ལམ་སནོ་འགོ་བདོ་
མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀིས་ས་ྔཕིར་འབད་བརྩནོ་
ད་ུམ་ལ་བརནེ་ནས་རྒྱ་གར་གིས་གཙོས་ཕི་
སྡདོ་བདོ་མི་བཙན་བལོ་བའི་གནས་སངས་
ལ་མཚོན་ན་སྐབས་བཅལོ་བ་ཡིན་བཞིན་ད་ུ
རང་བཙན་ཡོད་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་ཡུལ་མི་
ལས་ལྷག་པ་མི་སྨནོ་རང་སིྐད་ཀི་འཚོ་བར་

རོལ་བཞིན་པ་ན་ིསུས་ཀང་སྙནོ་ད་ུམེད།	
རྒྱ་མི་རྩམོ་པ་པ་ོགཉསི་པསོ།	 བཙན་བལོ་
བདོ་མི་བདོ་ད་ུཕིར་ལོག་བ་འདདོ་པའི་སདྐ་
ཆ་དའེང་བལ་ཡུལ་གནས་སྡདོ་བདོ་མིར་
རླམོ་པ་དབངས་འཛོམས་ཟརེ་བས་བཤད་པ་
ལུང་འདྲནེ་བས་ཁུལ་ཡིན་སབས།	 	 བུད་
མེད་དསེ་སྐད་ཆ་ད་ེལྟར་བཤད་ཡོད་མེད་
དའེང་དགོས་གཞི་ཅན་ཞིག་ཡིན།	 	 ད་ེལརྟ་
བཤད་ཡོད་པའི་དབང་ད་ུབཏང་ནའང་རྒྱ་
གར་ནང་གི་གནས་སངས་དང་འབལེ་བ་རྩ་
བ་ནས་མེད།	 	 ལགྷ་པར་མི་སྒརེ་གཅིག་གི་
བསམ་ཚུལ་ད་ེམི་ཀུན་གི་བསམ་ཚུལ་ཡིན་པ་
ལརྟ་རིགས་འག་ེབདེ་མི་རངུ་།		
ད་ེཡང་འཁྱོག་བརོད་ཀི་རྩོམ་དའེི་ནང་ད་ུ
གསོ་བ་རིག་པའི་གཞུང་ལ་སྦངས་པ་རྒྱ་མི་
ལིའུ་ཡིང་ཧུ་	 Liu	 Yinghua	 ཟརེ་བས་
རྒྱ་གར་ད་ུབདོ་ཀི་གསོ་བ་རིག་པའི་གཞུང་
ལ་བསླབས་ཡོད་ཟརེ་བ་དརེ་དཔད་སྐབས།		
རྡ་ས་སྨན་རིྩས་ཁང་གི་སླབོ་ཕུག་ཐོ་གཞུང་
གང་ད་ུབཙལ་ཡང་རྒྱ་མི་ལིའུ་ཡིང་ཧུ་	 Liu	
Yinghua	 ཟརེ་བའ་ིམིང་ད་ེའདྲ་ཞིག་རྩ་བ་
ནས་རྙདེ་ཐབས་བལ།	
ང་ཚོས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་ད་ེལ་ྟབུའི་འཁྱགོས་
བཤད་དང་རུན་གཏམ་རིགས་མ་སྤལེ་རོགས་
ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	 	 ད་ལ་ྟའཛམ་གླངི་ཁྱནོ་ཡོངས་
ཏགོ་དབིབས་གཉན་རིམས་ལ་བརནེ་ནས་
ཛ་དྲག་ནང་ལྷུང་བཞིན་ཡོད།	 	 ཛ་དྲག་ཆེ་
བའི་དསུ་སྐབས་འདིར་སྐབས་འཚོལ་རིང་
ལུགས་པའི་བདེ་བབ་ད་ེརིགས་འཕལ་མར་
མཚམས་འཇོག་བས་ནས་ད་ེལས་ལྡགོ་ས་ེ
རྒྱ་གར་གིས་གཙོས་རྒྱལ་སིྤའི་སིྤ་ཚོགས་ལ་
འགན་ཁུར་ལྡན་པའི་ཐགོ་ནས་ནད་ཡམས་
སྔནོ་འགགོ་ལས་དནོ་འཐུས་ཤོར་བཏང་བར་
དགངོས་སེལ་ཞུ་དགསོ།		།
				

									བདོ་མིའ་ིསིྒགས་འཛུགས་ཀི་
མགནི་ཚབ་པ་དྲལི་བསྒགས་དུྲང་ཆེ་ཨརྱ་ཚེ་
དབང་རྒྱལ་པསོ།			ཕི་དྲལི་བདོ་ཡིག་ཚན་
པས་ཨིན་ཡིག་ནས་བདོ་སུྒར་ཞུས།		།

བདེ་བཞིན་པའ་ིགཞི་གངས་རྣམས་ན།ི	 རང་
ཉདི་ཀི་ཆབ་སདི་དགསོ་མཁ་ོདང་བསནུ་ནས་
འཕ་ིསྣནོ་བདེ་ཀི་ཡོད་པ་ལས།	 ཕི་གསལ་
ནང་གསལ་དང་ལདྷ་མེད་ཏན་ཏགི་ཅིག་ཐགོ་
མཐའ་བར་གསུམ་ད་ུཡོང་གི་མེད།	 རྒྱ་ནག་

གཞུང་གིས་གཞི་གངས་རུན་བཟ་ོབདེ་པ་ནི་
ཕོགས་གཅིག་ནས་ཁོ་པ་འཚོ་གནས་བེད་
ཆེད་ཀི་ཐབས་ཤེས་ཤིག་ཀང་རེད།	 ཡིན་
ཡང་ཕགོས་གཞན་གཅིག་ནས་ཐངེས་འདའི་ི
ཏགོ་དབིབས་ནད་དགུ་ཁྱབ་གདལ་གནས་

ཚུལ་ཕགོས་ཡོངས་ནས་རུན་བསིྒགས་བས་
པའི་སངེ་འཛམ་གླིང་མི་དམངས་ཀིས་ཀང་
སྔར་ལས་ལྷག་པར་རྒྱ་དམར་གཞུང་རུྒྱས་
ལོན་བདེ་ཐུབ་ཡོད།	 གང་ལརྟ་ང་ཚོས་འད་ི
བཞིན་བེ་མའི་ཀླངོ་ནས་གསེར་འཚོལ་བ་

ལརྟ་རྒྱ་ནག་གི་རུན་བསིྒགས་ཆེན་པ་ོབརལོ་
ཏ་ེབདནེ་དནོ་ཞིག་རྙདེ་དགསོ་པ་ཡིན།
བདོ་ཀི་སིད་བུས་ཉམས་ཞིབ་ཁང་དང་ཕི་
དྲལི་རྒྱ་ཡིག་ཚན་པ་ནས་མཉམ་སྤལེ་བས།	
༢༠༢༠	ལོའ་ིཟླ་	༤	ཚེས་	༢༨	ལ།


