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སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་རལུ་ཕྲན་ག་ོམཚོན་བཀག་སྡམོ་གི་
གསོ་མཐུན་ལ་དགའ་བསུའ་ིགསུང་འཕྲནི་སྩལ་བ།

༄༅།	 །འཛམ་གླངི་རྒྱལ་ཁབ་ལ་ྔབཅུ་ཡིས་
རལུ་ཕྲན་ག་ོམཚོན་བཀག་སྡམོ་གི་གསོ་མཐུན་
གནང་ས་ེརྒྱལ་སིྤའི་ཁིམས་ཡིག་ཏུ་གཏན་
འབབེས་ཀིས་ལོ་རསེ་མའི་ཟླ་བ་དང་པ་ོནས་
དངསོ་སུ་ལག་བསར་བདེ་འཆར་ལ་སིྤ་ནརོ་
༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་
དགའ་བསུའ་ིགསུང་འཕྲནི་སྩལ་དནོ།
ངསོ་རང་རལུ་ཕྲན་གོ་མཚོན་གཏན་མེད་ད་ུ
བཟ་ོདགོས་པར་འདདོ་མཁན་ཞིག་ཡིན་པའི་
ཆ་ནས།	 རྒྱལ་ཁབ་ལ་ྔབཅུས་རལུ་ཕྲན་ག་ོ
མཚོན་བཀག་སྡམོ་གི་གསོ་མཐུན་གནང་ས་ེ
རྒྱལ་སིྤའ་ིཁམིས་ཡིག་ཏུ་གཏན་འབབེས་ཀིས་
ལོ་རསེ་མའི་ཟླ་བ་དང་པ་ོནས་དངསོ་སུ་ལག་
བསར་བདེ་འཆར་ལ་དགའ་བསུ་ཞུ་རུྒྱ་དང་།	
འདི ་ནི ་ ལོ ་ རུྒྱས་རང་བཞིན་ལྡན ་པ་དང་
འབུང་འགུར་འག་ོབ་མི་རྣམས་ལ་ཞི་བད་ེ
ལྷངི་འཇགས་ཡོང་བའི་མངནོ་རྟགས་བཟང་
པ་ོཞིག་དང་།	 ལེགས་ཉསེ་རྣམ་དཔདོ་
ཕུལ་ད་ུབུང་བའི་སྒ་ོནས་དཀའ་རྙགོ་རྣམས་
སེལ་ཐབས་སུ་དམིགས་པའི་བཟང་ཕོགས་
ཀི་གམོ་སབས་ཆེན་པ་ོཞིག་ཡིན།	 རལུ་
ཕྲན་གོ་མཚོན་གསོ་མཐུན་གཏན་འབབེས་

འདི་ལ་བརྟནེ་ནས་འཛམ་གླིང་འདིའི་ནང་
དནོ་དམ་པའི་ཞི་བད་ེཞིག་འབུང་རུྒྱ་དང་།	
རལུ་ཕྲན་གི་ཉནེ་ཁ་ལས་གལོ་ཐུབ་པར་ཕན་

ཐགོས་རྒྱ་ཆེར་ཡོང་ངསེ་པ་དང་།	 ད་ལའྟ་ི
ང་ཚོའི་མི་རབས་འདི་འག་ོབ་མིའི་ལོ་རུྒྱས་
ནང་གི་དསུ་རབས་གསར་པ་ཞིག་ཏུ་འཇུག་
རུྒྱའི་དསུ་མཚམས་ཤིག་ལ་སླབེས་ཡོད་པར་
མཐངོ་གི་འདགུ	 ང་ཚོ་ཚང་མ་ཕན་ཚུན་ལྟསོ་
ནས་གནས་ཡོད་པའི་ཆ་ནས་འག་ོབ་མིའི་
ཁིམ་ཚང་ཆེན་པ་ོའད་ིངསེ་པར་ཞི་མཐུན་གི་
ངང་མཉམ་གནས་ཡོང་ཐབས་བདེ་དགོས།	
ངསོ་ཀིས་མཉམ་འབལེ་རྒྱལ་ཚོགས་དང་ད་ོ

ཁུར་ལནྡ་པའི་ཚོགས་མི་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་གིས་
གསོ་མཐུན་འད་ིཉདི་ལག་བསར་ཡོང་ཐབས་
བདེ་རུྒྱར་སྐལུ་མ་ཞུ་གི་ཡོད།	 འད་ིན་ིའག་ོ

བ་རྣམས་གཞི་རྩའི་ཆ་ནས་གཅིག་གུར་ཡིན་
པར་ངསོ་ཟནི་པ་ལ་བརྟནེ་ནས་བུང་བའ་ིལས་
དནོ་བཟང་པ་ོཞིག་ཡིན།
འག་ོབ་མིའི་མ་འོངས་པའི་བད་ེདནོ་ཆེད་
བཟང་ཕགོས་ཀི་ལམ་ད་ུབསྐདོ་པ་ལ་ྟབུ་ཞིག་
ཡིན་མོད།	 མཐར་ཐུག་གི་དམིགས་ཡུལ་ན་ི
འཛམ་གླངི་ཁནོ་ཡོངས་ག་ོམཚོན་མེད་པ་ཞིག་
ཡོང་ཐབས་བ་རུྒྱ་ད་ེཡིན།	 གལ་ཏ་ེའཆར་
གཞི་ཚད་ལནྡ་ཞིག་འདངི་བ་དང་།	 ད་ེལ་

བརྟནེ་ནས་འག་ོབ་མི་སོ་སོར་ཁ་ེཕན་ཡོད་པ་
ཤེས་ཐབས་ཀི་ལམ་སནོ་བུང་ན་གོ་མཚོན་
མེད་པའི་འཛམ་གླིང་ཞིག་ཡོང་རུྒྱ་ནི་ངེས་
པར་འགུབ་ཏུ་རུང་བའི་ལས་དནོ་ཞིག་ཡིན་
པར་མཐངོ་གི་འདགུ	 རལུ་ཕྲན་མཚོན་ཆ་རྩ་
མེད་བཟ་ོརུྒྱའི་སྐུལ་སླངོ་གི་གོམ་པ་སྤསོ་འགོ་
བཙུགས་ཟིན་པའི་ཆ་ནས་མཐར་གོ་མཚོན་
གཏན་ནས་མེད་པའི་འཛམ་བུ་གླིང་ཞིག་
བསུྐན་ཐུབ་ངསེ་པ་ཡིན།
རལུ་མཚོན་མེད་པའི་ཞི་བད་ེལྷངིས་འཇགས་
ཤིག་ཡོང་རུྒྱ་ནི་འག་ོབ་མི་ཚང་མའི་མངནོ་
འདདོ་ཡིན་ཞིང་།	 ད་ལའྟ་ིདངསོ་ཡོད་གནས་
སངས་ཀི་ཆ་ནས་ཕན་ཚུན་བསམ་ཤེས་དང་
གོས་མོལ་གི་ལམ་ནས་དཀའ་རྙ ོག་སེལ་
ཐབས་བ་རུྒྱ་ད་ེམེད་ད་ུམི་རུང་བ་ཞིག་ཡིན་
པས།	 འཛམ་བུ་གླངི་འདའི་ིནང་རང་རེ་ཚང་
མ་བད་ེསིྐད་ལནྡ་པའི་ངང་གནས་ཐུབ་པ་ཞིག་
ཡོང་བའི་ཆེད་ག་ོསབྐས་འད་ིབརུྒྱད་རྒྱལ་ཁབ་
ཚང་མས་གསོ་མཐུན་འད་ིཉདི་ཕར་གུ་མཉམ་
འདགེས་ཀིས་ལག་བསར་བེད་རུྒྱར་སྐུལ་
མ་ཞུ་བཞིན་ཡོད།	 ཏཱ་ལའ་ིབ་ླམས།	 ཕི་ལོ་	
༢༠༢༠	ཟླ་	༡༠	ཚེས་	༢༦	ལ།	།

ཨ་རིའ་ིགསོ་ཚོགས་གངོ་མའ་ིའཐུས་མི་སྐ་ུཞབས་ཇ་ོཤི་ཧ་ོལེ་མཆོག་གིས་བདོ་ནང་ཆོས་དད་
རང་དབང་སུང་སྐབོ་ཀི་ཆེད་གསོ་ཆོད་ང་ོསྤདོ་གནང་བ།

༄༅།	 །རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་གཞུང་གིས་
བདོ་ནང་ཆོས་དད་རང་དབང་གཏརོ་གཤིག་

གཏངོ་ཆེད་དྲག་པའོི་སིད་བུས་ཁག་ལག་
བསར་བདེ་བཞིན་པ་མ་ཟད།	 བཙན་དབང་
གིས་བདོ་མི་ཚོ་ངལ་རྩལོ་བསུྒར་བཀོད་ཁང་
ད་ུབཅུག་ས་ེངལ་རྩོལ་བེད་འཇུག་གི་ཡོད་
པ་བཅས་ལ་ཨ་རིའི་གསོ་ཚོགས་གོང་མའི་
གསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་སྐུ་ཞབས་ཇོ་ཤི་ཧ་ོལེ་	

Josh Hawley	 མཆོག་གིས་མཐའ་གཅིག་
ཏུ་ང་ོརལོ་གིས་གསོ་འཆར་ཞིག་ཨ་རིའ་ིགསོ་

ཚོགས ་གོང ་མའི ་
ནང་ངོ་སྤོད་གནང་
འདགུ
ད་ེཡང་གསོ་འཆར་
དསེ་རྒྱ་ནག་དམར་
ཤོག ་ག ཞུང ་ གིས ་
བ ོད ་ བ རུྒྱ ད ་ ན ང ་
བསན ་ གི ་ ལུགས ་
སོལ ་ ལ ་ ཐེ ་ ཇུ ས ་

དང་།	 ལགྷ་པར་བདོ་མིའ་ིབ་ླན་མེད་པའ་ི
དབུ་ཁིད་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་
ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་མ་འངོས་༸སྐུའི་ཡང་སིད་
ཐག་གཅདོ་ཐད་ཐ་ེཇུས་བདེ་བཞིན་པར་སྐནོ་
བརདོ་ཤུགས་ཆེ་གནང་འདགུ་པ་མ་ཟད།	 རྒྱ་
ནག་གཞུང་གིས་བདོ་མི་རྣམས་ལ་བཙན་

ཤེད་ཐགོ་ངལ་རྩལོ་བསུྒར་བཀདོ་བདེ་བཅུག་
པར་བརྟནེ།	 ཨ་རིའ་ིནང་ཡོད་པའ་ིབཟ་ོགྲྭ་
ཁག་བདོ་ནང་གི་ངལ་རྩལོ་བསུྒར་བཀདོ་ཁང་
གི་ལས་གཞི་དང་ཚོང་འབལེ་ཡོད་ཚེ་གང་
མགགོས་ཕིར་འཐནེ་བདེ་དགོས་པའི་འབདོ་
སྐལུ་དང་།	ཨ་རིའ་ིགཞུང་ནས་ཕི་ལོ་	༢༠༢༠	
ལོའི་བདོ་དནོ་སིད་བུས་དང་རྒྱབ་སྐོར་གི་
ཁིམས་འཆར་ལ་མུ་མཐུད་རྒྱབ་སྐརོ་གནང་
དགསོ་པ།	 ད་ེབཞིན་འཛམ་གླངི་གི་རྒྱལ་ཁབ་
ཚང་མས་རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་ཚོགས་པའི་
དབང་སུྒར་གི་ཕུགས་འདནུ་ལ་ཁ་གཏད་ད་ུ
ལང་དགསོ།	ཅསེ་གསུངས།	
གསོ་གཞི་དརེ་ཐགོ་མར་ཨ་རིའི་གསོ་ཚོགས་
གངོ་མའ་ིའཐུས་མི་ཊི་ལི་སི་ Tillis	 མཆོག་
དང་།	ཁུ་རོ་ཛི་	Cruz	མཆོག			ཊི་སི་ཁ་ོཊི་	
T. Scott	 མཆོག	 བྷ་ིལེག་བྷུན་ Blackburn 

མཆོག	བྷ་ིརོན་	 	 Braun	མཆོག		 ཡོན་

གྷ་ི	 Young	མཆོག		 ལོཕ་ལར་ Loeffler 

མཆོག			ཁ་ེསི་ཌ་ེ	Cassidy	མཆོག		མེག་
ས་ལེ་	 McSally	 མཆོག	 ལན་ཀི་ཕརོ་ཌི་		
Lankford	 མཆོག་བཅས་ནས་རྒྱབ་སྐརོ་
གནང་ཡོད་པ་མ་ཟད།	 འབུང་འགུར་བདནུ་
ཕྲག་ཁ་ཤས་ནང་གསོ་གཞི་དརེ་ཨ་རིའི་གསོ་
ཚོགས་གོང་མའི་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་གང་
མང་གིས་རྒྱབ་སྐརོ་གནང་བའི་རེ་བ་གནང་
བཞིན་འདགུ	 ད་ེས་ྔཕི་ལོ་	 ༢༠༡༩	 ལོར་
བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་ལྡན་སིད་
སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་གིས་ཨ་རིའི་གསོ་
ཚོགས་གོང་མའི་འཐུས་མི་སྐུ་ཞབས་ཇ་ོཤི་ཧ་ོ
ལེ་མཆོག་དང་ཐུག་འཕྲད་གནང་ཡོད།	 སྐ་ུ
ཞབས་ཇ་ོཤི་ཧ་ོལེ་མཆོག་ན་ིདསུ་རུྒྱན་རྒྱ་ནག་
དམར་ཤོག་གཞུང་གིས་ཐ་ེབུས་བདེ་བཞིན་
པར་ང་ོརལོ་སྐནོ་བརདོ་བདེ་མཁན་གི་གས་
ཤིག་ཡིན།	།

ཨོ་ཌི་ཤ་ཕུན་ཚོགས་གླངི་ས་གནས་འཐུས་ཚོགས་
སབྐས་	༡༠	པའ་ིལས་འཁུར་དམ་འབུལ་

ལེགས་གུབ།

༄༅།	 །དབུས་འསོ་བསྡ་ུལས་ཁང་གི་ཞུ་སྐལུ་
འབརོ་དནོ་ལརྟ།	ཆེས་མཐའོ་ིཁམིས་ཞིབ་ཁང་གི་
ཁིམས་ཞིབ་པ་ཆེ་བ་དྭགས་པ་ོབསོད་ནམས་ནརོ་
བུ་མཆོག་ནས་ཨོ་ཌི་ཤ་ས་གནས་འག་ོའཛིན་ཟུར་
པ་ཆོས་ནརོ་བསམ་གུབ་ལགས་བཙན་བལོ་བདོ་
མིའ་ིབཅའ་ཁམིས་དནོ་ཚན་	 ༦༩	 ཆ་རྐནེ་འགོ་
འཕྲལ་སེལ་ས་གནས་ཁམིས་ཞིབ་པར་བསྐ་ོགཞག་
བགིས་ཏ།ེ	ཕི་ལོ་	༢༠༢༠	ཟླ་	༡༠	ཚེས་	༢༣	
ཉིན་ཨོ་ཌི་ཤ་ཕུན་ཚོགས་གླིང་ས་གནས་འཐུས་
ཚོགས་སབྐས་	 ༡༠	 པའ་ིའདམེས་ཐནོ་ས་འཐུས་
ཚོགས་མི་	 ༡༥	 དང་།	 ད་ེདག་གི་ཁངོས་ནས་
ཚོགས་གཙོ་བཀྲ་ཤིས་བསན་འཛིན་ལགས་དང་།	
ཚོགས་གཞོན་པདྨ་རྒྱལ་པ་ོལགས་བཅས་ནས་
འཕྲལ་སེལ་ས་གནས་ཁིམས་ཞིབ་པའི་མདནུ་ད་ུ
ལས་འཁུར་དམ་བཅའ་འབུལ་བཞསེ་ལེགས་གུབ་
བུང་འདགུ་པ་བཅས།	།

བདོ་ཀི་ཤུལ་བཞག་དངསོ་རྫས་ཉར་ཚགས་
འག་ོའཛུགས་ལས་གཞི།	

༄༅།	 །ཕི་དྲལི་བདོ་ཀི་འགམེས་སནོ་ཁང་ནས་
ཕགོས་བསྡསུ་གནང་བའི་ཤུལ་བཞག་དངསོ་རྫས་
རྣམས་ཉར་ཚགས་དང་།	གཅསེ་སུང་།	འགམེས་
སནོ་སོགས་ཀི་ལས་གཞི་ཞིག་འག་ོའཛུགས་གནང་
ཡོད།	
ད་ེཡང་ཉར་ཚགས་གནང་བའ་ིཤུལ་བཞག་དངསོ་
རྫས་རྣམས་ཕིས་སུ་ར་ས་གངས་ཅན་སིྐད་ཤོང་
ད་ུཡོད་པའི་ཕི་དྲལི་བདོ་ཀི་འགམེས་སནོ་ཁང་
གསར་པའི་ནང་འགམེས་སནོ་གནང་རུྒྱ་ཡིན་
འདགུ་པ་མ་ཟད།	 བདོ་དང་བདོ་པའ་ིརིག་གཞུང་
གི་ལོ་རུྒྱས་དང་གནས་ཚུལ་མཁོ་སྤདོ་སླད་རིག་
གཞུང་དང་ལོ་རུྒྱས་ཀི་མཛོད་ཁང་ལྟ་བུར་རིྩ་
བཞིན་ཡོད།	 ལས་གཞི་ད་ེཉདི་བསུྒབ་ཆེད་སུྒ་
རྩལ་ཉར་ཚགས་ཀི་བརྟག་དཔད་ཁང་ཞིག་གསར་
འཛུགས་གནང་ཡོད་པ་དང་།	 དངསོ་རྫས་དང་
འབལེ་བའ་ིཡིག་ཆ་ཕགོས་བསིྒགས་དང་།	 ཉར་
ཚགས།	 གཅསེ་སུང་།	 ད་ེབཞིན་ཕགོས་བསྡསུ་
གནང་བའི་དངསོ་རྫས་རྣམས་འགམེས་སནོ་ཆེད་
ཕི་དྲལི་བདོ་ཀི་འགམེས་སནོ་ཁང་གི་དངསོ་རྫས་
ཉར་ཚགས་ར་ུཁག་ནས་འབད་བརྩནོ་བདེ་བཞིན་
ཡོད།
ཕི་དྲལི་བདོ་ཀི་འགམེས་སནོ་ཁང་གི་དངསོ་རྫས་
ཉར་ཚགས་ར་ུཁག་ཁངོས།	 སུྒ་རྩལ་ཉར་ཚགས་
ཀི་སླབོ་སནོ་པ་པང་ཀཇ་ཤར་མ་	 Pankaj 
Sharma	 ལགས་དང།	 རས་ཆ་ཉར་ཚགས་
ཀི་སླབོ་སནོ་པ་ས་མི་ཏ་སིང་	 Smita Singh	
ལགས།	 ད་ེབཞིན་ཕི་དྲལི་བདོ་ཀི་འགམེས་སནོ་
ཁང་གི་འགན་འཛིན་བཀྲ་ཤིས་ཕུན་ཚོགས་ལགས་
ཀིས་གཙོས་ལས་བདེ་བསན་འཛིན་སིྦན་པ་ལགས་
དང།	 ཀུན་དགའ་ཆོས་སྒནོ་ལགས།	 ན་ཛི་མ་ཅ་ོ
དྷརིི་ལགས།	 ཚེ་རིང་ནརོ་བུ་ལགས།	 	 	 ཀརྨ་
བཀྲ་ཤིས་ལགས་བཅས་ཡོད།	
ཕི་དྲལི་བདོ་ཀི་འགམེས་སནོ་ཁང་གིས་ཕོགས་
བསྡུས་གནང་བའི་ཤུལ་བཞག་དངསོ་རྫས་རྣམས་
ཉར་ཚགས་དང་།	 གཅསེ་སུང་།	 འགམེས་སནོ་

སོགས་ཀི་ཆེད་ཨ་རིའ་ིརོགས་ཚོགས་ USAID 
དང་བདོ་ཀི་འཐབེ་རྩ་གཉསི་ནས་མ་དངུལ་དང་
རྒྱབ་སྐརོ་གནང་ཡོད།	།
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ཆབ་སདི་བཙོན་ཟུར་སག་སྣ་འཇིགས་མེད་བཟང་པ་ོལགས་ཀི་ཆེད་མཆོད་འབུལ་སྨནོ་ལམ་ཚོགས་པ།
༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༠	 ཟླ་	 ༡༠	 ཚེས་	
༢༥	 ཉནི་སུད་སི་དང་ལེག་ཊིན་སི་ཊེན་བདོ་
རིགས་མི་མང་གི་ག་ོསིྒག་འགོ་སུད་སིར་རྟནེ་
གཞི་བས་པའི་རི་ཀནོ་ཆོས་འཁརོ་དགོན་ད་ུ
ཆབ་སིད་བཙོན་ཟུར་སག་སྣ་འཇིགས་མེད་
བཟང་པ་ོལགས་དགོངས་པ་རྫོགས་པའི་
བདནུ་ཚིགས་དང་པ་ོཉནི་མཆོད་འབུལ་སྨནོ་
ལམ་ཚོགས་ཡོད།
ད་ེཡང་གོང་ཚེས་ཉནི་གི་ཉནི་རྒྱབ་ཆུ་ཚོད་	
༢	 ཐགོ་སུད་སིའ་ིསྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་འཆི་
མེད་རིག་འཛིན་ལགས་དང་།	 ཡོ་རོབ་བདོ་ མི་མང་སིྤ་འཐུས་ཟམ་མད་ོབམས་པ་ཚེ་རིང་ ལགས་དང་བཀྲས་མཐངོ་དབང་པ་ོལགས།	

སུད་སི་དང་ལིག་ཊིན་སི་ཊེན་བདོ་རིགས་
མི་མང་གི་ཚོགས་གཙོ་དང་ཚོགས་གཞོན་
གིས་གཙོས་རུྒྱན་ལས་རྣམ་པ།	 སུད་སིའ་ི
ས་གནས་བདོ་མི་སོགས་མཉམ་འཛོམས་
ཀིས་ཐགོ་མར་སུད་སི་དང་ལེག་ཊིན་སི་ཊེན་
བདོ་རིགས་མི་མང་གི་ཚོགས་གཙོ་ནརོ་བུ་
ལགས་ཀིས་ང་ོསྤདོ་སྙངི་བསྡུས་ཤིག་གནང་
གུབ་མཚམས་རི་ཀནོ་ཆོས་འཁརོ་དགནོ་པའ་ི
མཁན་པ་ོཐུབ་བསན་ལེགས་སྨནོ་ལགས་ཀིས་
མཆོད་འབུལ་སྨནོ་ལམ་འག་ོའཛུགས་གནང་།
སིྤར་བདོ་ཀི་ཆབ་སིད་བཙོན་ཟུར་སག་སྣ་

འཇིགས་མེད་བཟང་པ་ོལགས་ཟླ་འདིའི་ཕི་
ཚེས་	 ༡༧	 ཉནི་གི་ས་ྔདྲ་ོཆུ་ཚོད་	 ༨	 ཙམ་
ལ་སུད་སིའ་ིས་གནས་	 Turbenthal	 ཞསེ་
པའ་ིརས་གསོ་ཁང་ད་ུདགངོས་པ་རྫགོས་པའ་ི
ཡིད་སྐའོ་ིགནས་ཚུལ་ཐནོ་ཡོད་པ་དང་།	 ཕི་
ཚེས་	༢༢	རེས་གཟའ་ཕུར་བུའ་ིཉནི་དམ་པ་
ཁངོ་གི་སྐ་ུཕུང་སུད་སིའི་གངོ་ཁརེ་ཝིན་ཊར་
ཐུར་	Winterthur	ད་ུཞུགས་འབུལ་གནང་
ཡོད་པ་བཅས།	།

ཐ་ེཝན་ནང་ཐུན་མོང་གི་གཞི་རྟནེ་འཚོལ་བ་ཞསེ་པའ་ིརྒྱལ་སིྤའ་ིབག་ོགླངེ་ཚོགས་འད་ུབསྐངོ་ཚོགས་གནང་བ།
༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༠	 ཟླ་	 ༡༠	 ཚེས་	
༢༤	 རེས་གཟའ་སྤནེ་པ་ཉནི་ཐ་ེཝན་བདོ་ཀི་
སྐ་ུཚབ་དནོ་ཁང་དང་།	 ཐ་ེསྡདོ་བདོ་རིགས་
ཚོགས་པ་ནས་གཙོ་འགན་ཐགོ་	༢༠༢༠	ལོ་
ཐུན་མོང་གི་གཞི་རྟནེ་འཚོལ་བ་ཞེས་རྒྱལ་
སིྤའི་བག་ོགླངེ་ཚོགས་འད་ུཞིག་ཐ་ེཝན་རྒྱལ་
ས་ཐའ་ེཔ་ེགངོ་ཁརེ་ནང་ག་ོསིྒག་གནང་ཡོད་
པ་རེད།
ཐངེས་འདའིི་བག་ོགླངེ་ཚོགས་འད་ུན་ི༼ནད་
ཡམས་དང་།	 རྒྱལ་སིྤའ་ིའགུར་ལྡགོ་ཤུགས་
ཆེ་འག་ོབའི་སབྐས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་
དང་།	 སོག་པ།ོ	ཤར་ཏུར་ཀི་སི་ཐན།	ཧངོ་
ཀངོ་ཐགོ་འཛིན་པའ་ིསདི་བུས།༽	 ཞསེ་པའ་ི
བརདོ་གཞིའི་ཐགོ་བག་ོགླངེ་ལྷུག་པ་ོགནང་
ཡོད།	 དངེ་སབྐས་འཛམ་གླངི་ས་གནས་
གང་སར་རྒྱ་ནག་ཝུ་ཧན་ནས་ཁབ་པའི་ནད་
ཡམས་ཀིས་རྐནེ་པས་ཨ་རི་དང་།	འཇར་མི་
ན།ི	 ཨུ་ར་ུསུ།	 ཧངོ་ཀངོ་སོགས་ནང་གནས་
སྡདོ་ཕི་རྒྱལ་མི་རིགས་དང་།	 རྒྱ་རིགས།	
སོག་པ།ོ	ཧངོ་ཀངོ་བ་སོགས་ནས་དྲ་རྒྱ་དང་།	
བརྙན་འཕྲནི་ཐགོ་ནས་གཏམ་བཤད་གནང་
ཡོད་པ་རེད།
བག་ོགླངེ་ཚོགས་འདའིུ་ཐགོ་མར་སྐུ་མགནོ་
གཙོ་བ་ོརང་གཞུང་ཆོས་རིག་བཀའ་ཟུར་
༸སྐབས་རེ་ཀིརྟི་རིན་པ ོ་ཆེ ་མཆོག་གིས་
ཚོགས་ཞུགས་ཡོངས་ལ་འཚམས་འདྲའི་ིབཀྲ་
ཤིས་བད་ེལེགས་དང་སྦྲགས།	 ཏགོ་དབིབས་
ནད་ཡམས་རྒྱ་ནག་ནས་ཁབ་གདལ་ཕིན་

ནས་འཛམ་གླངི་ཡོངས་ལ་དཀའ་ངལ་བཟསོ་
ཡོད་པ་དང་།	 ཆབས་ཅིག་རྒྱ་ནག་གཞུང་
གིས་དྲལི་བསྒགས་རུྫན་མ་དང་གནནོ་ཤུགས་
སོགས་བས་པ་ཚང་མ་འཛམ་གླིང་མི་མང་
གིས་ཤེས་རྟགོ་དགོས་རུྒྱའི་དསུ་ཚོད་ཅིག་
ཤར་ཡོད་ལ།	 དསུ་མཚུངས་ང་ཚོ་གངས་
ཉུང་མི་རིགས་ཀི་དཀའ་ངལ་ད་ེབདནེ་པ་
ཡིན་པ་ད་ེའཛམ་གླིང་མི་མང་ལ་ཤོད་རུྒྱ་མ་
ཟད།	རྒྱ་ནག་མི་མང་ལ་ཡང་ང་ོསྤདོ་བ་རུྒྱའ་ི
སྡངིས་ཆ་ཡག་པ་ོཞིག་ཆགས་ཡོད་པས་བག་ོ
གླངེ་ཚོགས་འད་ུའདི་བཞིན་སྐབས་སུ་བབ་
པ་ཡིན་སྐརོ་སོགས་ཀི་གསུང་བཤད་གནང་
ཡོད།
ད་ེརེས་སྐུ ་མགོན་ཐའེ་པ་ེགོང་ཁེར་གོས་
ཚོགས་འཐུས་མི་སས་མོ་ལིན་དབི་མོང་
ལགས་ཀིས།	 ཁངོ་ཉདི་བདོ་མི་སོགས་
ལ་རྒྱབ་སྐོར་གནང་དགོས་དནོ་ནི་ཐེ་ཝན་
གཞནོ་སྐསེ་ཚོས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་མི་
སོགས་ལ་འཛིན་པའ་ིསདི་བུས་དང་།	 ལག་
བསར་གང་བདེ་བཞིན་ཡོད་པ་ད་ེདག་ཤེས་
རྟགོ་དང་རྒྱབ་སྐརོ་ཐབོ་ཆེད་ཁངོ་གིས་ལས་
འགུལ་སྤལེ་གི་ཡོད་པའ་ིསྐརོ་ང་ོསྤདོ་གནང་།
ཐ་ེསྡདོ་བདོ་རིགས་ཚོགས་པའི་ཚོགས་གཙོ་
བསན་འཛིན་རྣམ་དག་ལགས་ཀིས་བགོ་
གླངེ་ཚོགས་འད་ུགོ་སིྒག་གནང་བའི་དགོས་
དམིགས་ང་ོསྤདོ་གནང་རསེ་བག་ོགླངེ་ཚོགས་
འད་ུདངསོ་གཞི་འག་ོའཛུགས་གནང་།
ཚོགས་ཐངེས་དང་པ་ོཨུ་ར་ུསུའ་ིརྩམོ་པ་པ་ོསྐ་ུ

ཞབས་ཀུ་ཛ་མིན་ལགས་ཀིས་བརྙན་འཕྲནི་
བརུྒྱད་༼སྦས་བསྐུངས་ཀི་བདོ།༽ཅེས་པའི་
དཔ་ེདབེ་ནང་དནོ་གཞི་བཞག་གིས་བདོ་ཀི་
ལོ་རུྒྱས་གནས་བབ་ང་ོསྤདོ་དང་།	 འཇར་མི་
ནརི་གནས་སྡདོ་ཆུའ་ིཐནོ་ཁུངས་ཁད་ལས་པ་
རྒྱ་མི་རིགས་སྐ་ུཞབས་ཝང་ཝིའི་ལོའ་ོལགས་
ཀིས་བརྙན་འཕྲིན་བརུྒྱད་༼རྒྱ་གཞུང་གིས་
ལྷ་ོཆུ་བང་འདྲནེ་གི་ནབུ་བརུྒྱད་ལས་གཞིས་
བདོ་ས་མཐའོི་ཁོར་ཡུག་ལ་ཤུགས་རྐེན།༽
ཞསེ་པའ་ིབརདོ་གཞིའ་ིཐགོ་ནས་ང་ོསྤདོ།	ཐ་ེ
ཝན་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅདོ་ཟླ་བ་ཚེ་རིང་ལགས་
ཀིས་༼རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་ཐགོ་འཛིན་
པའ་ིསདི་བུས།༽ཞསེ་པའ་ིབརདོ་གཞིའ་ིཐགོ་
ད་ལའྟི་བདོ་ནང་གི་ཛ་དྲག་གནས་སངས་ང་ོ
སྤོད་དང་ཚོགས་ཞུགས་པའི་དྲ་ིབར་ལན་
འདབེས་བཅས་གནང་།
ཚོགས་ཐངེས་གཉསི་པ་འཇར་མི་ནརི་གནས་
སྡདོ་སོག་པ་ོམི་རིགས་ཞིའི་ཧའ་ེམིང་ལགས་
ཀིས་བརྙན་འཕྲིན་བརུྒྱད་༼རྒྱ་ནག་གཞུང་
གིས་སོག་པའོི་ཐགོ་འཛིན་པའི་སིད་བུས།༽
ཞསེ་པ་དང་།	 ད་ེབཞིན་རྒྱ་ནག་དུྲག་བཞིའ་ི
དནོ་རྐེན་སྐབས་སླབོ་ཕུྲག་གི་འགོ་ཁིད་ཡུ་
གུར་བ་ཝུའ་ེཁ་ེཤེ་ཡིས་༼རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་
ཤར་ཏུར་ཀི་སི་ཐན་ཐོག་འཛིན་པའི་སིད་
བུས།༽ཞེས་པའི་བརདོ་གཞིའི་ཐགོ་ང་ོསྤདོ།	
གངས་ལྗངོས་དཔ་ེསུྐན་ཁང་གི་འགན་འཛིན་
ལྕམ་ལེའེ་གཡུས་ཉིང་ལགས་ཀིས་༼རྒྱ་
གཞུང་གི་ལྐགོ་བུས།༽ཞསེ་པའ་ིབརདོ་གཞིའ་ི

ཐོག་ནས་ངོ་སྤོད་གནང་རེས་དྲ་ིབར་ལན་
འདབེས་བཅས་གནང་།
ཚོགས་ཐངེས་གསུམ་པ་གཙོ་བ་ོཧངོ་ཀངོ་གི་
བརདོ་གཞིའི་ཐགོ་ཧངོ་ཀོང་ནས་མི་གངས་
གསུམ་གིས་བརྙན་འཕྲནི་དང་དྲ་ལམ་ཐད་
གཏངོ་ཐགོ་ནས་ཧངོ་ཀོང་ནང་འཕྲད་པའི་
དཀའ་ངལ་ང་ོསྤདོ་དང་།	ཐ་ེཝན་དབུས་ཞིབ་

འཇུག་ཁང་གི་ལོ་རུྒྱས་ཞིབ་འཇུག་སླབོ་དཔནོ་
ཝུའུ་རུད་རེན་ལགས་ཀིས་ཧངོ་ཀངོ་མི་མང་
གི་འཐབ་རྩདོ་སྐརོ་ང་ོསྤདོ་དང་དྲ་ིབར་ལན་
འདབེས་བཅས་གནང་།
ཚོགས་ཐེངས་བཞི་པ་ཨ་རི་ཀོ་ལོམ་བྷི་ཡ་
གཙུག་ལག་སླབོ་ཆེན་དག་ེཆེ་སྐུ་ཞབས་ཇ་ེམི་
སི་སེ་མོར་	James Seymour	ལགས་ཀིས་
བརྙན་འཕྲནི་བརུྒྱད་༼རྒྱལ་སིྤའི་ཁམིས་ཐགོ་
ནས་བདོ་དང་ཐེ་ཝན་གི་རང་སྐོང་གནས་
བབ།༽སྐརོ་ང་ོསྤདོ་དང་།	 ད་ེམིན་ཐ་ེཝན་
དག་ེཆེ་གསུམ་གིས་བདོ་དང་རྒྱ་ནག་སོགས་

ཀི་སྐརོ་ལ་གཏམ་བཤད་གནང་བ་མ་ཟད།	
དག་ེཆེ་སུའུ་ཅཱ་ཧུང་ལགས་ཀིས་	 ༢༠༢༡	
ལོའི་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་སིད་སྐོང་
འསོ་བསྡུའི་སྔནོ་འགའོི་འསོ་མི་དང་འབལེ་
བའི་སྐརོ་ལ་ང་ོསྤདོ་བཅས་གནང་ནས་ཉནི་
གཅིག་གི་བག་ོགླངེ་ཚོགས་འད་ུམཇུག་སིྒལ།
ཐེ ང ས ་ འ དི འི ་ བ གོ ་ གླ ེ ང ་ ཚོ ག ས ་

འ དུར ་ དྲ ་ ལ མ ་ ན ས ་ ཐོ ་ འ གོ ད ་ ཀི ས ་
ཟུ ར ་ ཉ ན ་ པ ་ མི ་ ག ང ས ་ དུྲ ག ་ ཅུ ་ ལྷ ག ་
མ ཉ མ ་ ཞུ ག ས ་ ག ན ང ་ ཡོ ད ་ པ ་ ད ང ་ །	
ཐ་ེཝན་མང་གཙོ་ཚོགས་པ་དང་།	 ཡུན་རིང་
ཞི་བད་ེརོགས་ཟླ་ཚོགས་པ་ནས་འག་ོགནོ་
མཐུན་རྐནེ་གནང་ཡོད་པ་རེད།	
ཐ་ེཝན་བདོ་ཀི་སྐ་ུཚབ་དནོ་ཁང་དང་།	 ཐ་ེ
སྡདོ་བདོ་རིགས་ཚོགས་པ་མཉམ་འབལེ་ཐགོ་
ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༤	 ལོ་ནས་བཟུང་ཐ་ེཝན་ནང་
ཐུན་མོང་གི་གཞི་རྟནེ་འཚོལ་བ་ཞེས་རྒྱལ་
སིྤའི་བག་ོགླངེ་ཚོགས་འད་ུལོ་རེར་ཐངེས་རེ་

སིྤ་འཐུས་རུྒྱན་ལས་སྐ་ུཚབ་ནས་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་བ་ཞིག་དང་མཇལ་འཕྲད་གནང་བ།
༄༅།	 །རྒྱ་གར་གི་སལོ་རུྒྱན་རིག་གཞུང་
ནང་རྟནེ་འབལེ་དང་།	 སྐསེ་སརྐ།	 རས་
ཡོལ།	 ཆོས་ལུགས་དསུ་སནོ་སོགས་ལ་སྐ་ུ
མགནོ་གདན་ཞུས་གནང་སལོ་ཡོད་པ་ལརྟ།	
ཕི་ལོ་	༢༠༢༠	ཟླ་	༡༠	ཚེས་	༢༦	རེས་
གཟའ་ཟླ་བའ་ིཉནི་གུང་ཆུ་ཚོད་	 ༡༢	 ཐགོ་
ར་ས་མེག་གྷན་ད་ུབདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་བ་སྐུ་
ཞབས་སྲྭ་རབུ་ཀུ་མར་ཤར་མ་	Shri 

Swaroop Kumar Sharma ལགས་ཀི་བུ་
མོ་པརི་ཡན་ཀཱ་	 Priyanka	 ལགས་ཀི་རྟནེ་

འབལེ་ལས་རིམ་ཐགོ་གདན་ཞུས་ལརྟ།	གུས་

བརིྩ་དང་ཆེ་མཐངོ་མཚོན་སླད་དཔལ་ལྡན་

བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ཚོགས་གཞོན་ཨཅཱརྱ་

ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆོག་དང་།	 སིྤ་འཐུས་

རུྒྱན་ལས་ངག་དབང་ཐར་པ་ལགས་བཅས་
གཞུང་འབལེ་ཐགོ་ཆེད་བཅར་གིས་སྐ་ུཞབས་
ཁངོ་དང་།	 ཁངོ་གི་བུ་མོ་སོགས་ནང་མི་
ཡོངས་ལ་འཚམས་འདྲའིི་མཇལ་དར་དང་
དྲན་རྟནེ་ཕག་རྟགས་ཕུལ་གནང་རསེ།	 སྐ་ུ
ཞབས་ཁོང་དང་ཁོང་གི་ནང་མི་རྣམ་པས་
ད་བར་བདོ་དནོ་ཐགོ་རྒྱབ་སྐརོ་གནང་བར་
ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུས་གནང་བ་དང་།	 ཁངོ་ནང་
མི་རྣམས་ནས་ཀང་སིྤ་འཐུས་རྣམ་པ་གདན་
ཞུས་ལྟར་ཕབེས་པར་དགའ་ཚོར་ཆེན་པ་ོ

བུང་སྐརོ་གསུངས་གནང་འདགུ
གཞན་ཡང་རྟནེ་འབལེ་ལས་རིམ་ཐགོ་འཕྲདོ་
བསནེ་དུྲང་ཆེ་དཔལ་ལྡན་དནོ་གུབ་ལགས་
དང་།	དབུས་སྣ་ེལེན་ཁང་གི་འགན་འཛིན་ཚེ་
རིང་དནོ་གུབ་ལགས།	 ར་ས་ས་གནས་འག་ོ
འཛིན།	 ཧནི་བདོ་མཛའ་འབལེ་ཚོགས་པའ་ི
ཚོགས་མི།	 ད་ེབཞིན་ར་ས་གནས་སྡདོ་བདོ་
མི་སོགས་ཁནོ་མི་གངས་	 ༡༠༠	 ལགྷ་ཆེད་
ཕབེས་གནང་འདགུ་པ་བཅས།	།
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སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་སེམས་བཟང་གི་ཤེས་ཡོན་སྐརོ་བཀའ་སླབོ་སྩལ་བ།
༄༅།	 །སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་
ཆེན་པ་ོམཆོག་ལ་ཡུ་ཀི་རིན་ནང་རྟནེ་གཞི་
བས་པའི་གཞུང་འབལེ་མ་ཡིན་པའི་ཤེས་
ཡོན་ཚོགས་པ་ EdCamp Ukraine	 ཞསེ་
པས་ཇི་ལརྟ་གསོལ་བ་བཏབ་པ་ལརྟ།	 ཕི་ལོ་	
༢༠༢༠	ཟླ་	༡༠	ཚེས་	༢༠	ཉནི་གི་ས་ྔདྲ་ོཆུ་
ཚོད་	 ༩	 ཙམ་ལ་མགནོ་པ་ོགང་ཉདི་མཆོག་
གིས་བཞུགས་སརྒ་རྒྱལ་བའི་ཕ་ོབང་ནས་དྲ་
ལམ་བརུྒྱད་འག་ོབ་མིའི་སེམས་རུྒྱད་བཟང་
པ་ོགངོ་མཐརོ་གཏངོ་བའ་ིཤེས་ཡོན་	 Edu-

cating the Heart	 དང་འབལེ་བའ་ིསྐརོ་
ལ་བཀའ་སླབོ་སྩལ་དནོ།	 ཡུ་ཀི་རིན་མི་མང་
ཚོར་སྐད་ཆ་བཤད་རུྒྱ་ད་ེཕལ་ཆེར་ད་རེས་
ཐགོ་མ་ཡིན་རུྒྱ་རེད།	 ངསོ་ཀིས་ནམ་རུྒྱན་
འཛམ་གླངི་སངེ་མི་ཐརེ་འབུམ་བདནུ་ཡོད་པ་
ད་ེདག་ཚང་མ་ལུས་སེམས་དང་མངོ་ཚོར་གི་
ཆ་ནས་འག་ོབ་མི་གཅིག་གུར་ཡིན་པ་རདོ་ཀི་
ཡོད།
སྔནོ་མ་ཡིན་ན་ཡུ་ཀི་རིན་ཨུ་རུ་སུའི་ཁངོས་
གཏགོས་ཆགས་ཡོད།	 དརེ་བརྟནེ་ཁདེ་རང་
ཚོར་སིྤ་ཚོགས་རིང་ལུགས་སྐརོ་ཉམས་མངོ་
ཡོད་པ་རེད།	 ངསོ་རང་ནང་པ་རེད།	 ང་
ཚོས་ཀང་རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་གི་དབང་སུྒར་

འོག་མར་ཁེ་སི་དང་ལེ་ཉིན་རིང་ལུགས།	
མའ་ོཙེ་ཏུང་གི་བསམ་བླ་ོབཅས་ཀི་སྐརོ་སླབོ་
སྦངོ་བས་ཡོད།	གཞི་རྩའ་ིཆ་ནས་ང་ཚོ་ཚང་
མ་ཨ་མའི་འ་ོམ་དང་བམས་བརྩེ་ལ་བརྟནེ་

ནས་འཚར་ལོངས་འབུང་གི་ཡོད་པ་གཅིག་
མཚུངས་ཡིན་པ་ལས་ཁད་པར་མེད།	 ཚན་
རིག་པ་ཁག་གཅིག་གིས་འག་ོབ་མིའི་ལྷན་
སྐེས་རང་བཞིན་ནི་བམས་བརྩེ་རེད་ཅེས་
བརདོ་ཀི་འདགུ	རུྒྱ་མཚན་ན་ིང་ཚོ་སིྤ་ཚོགས་
ལ་བརྟནེ་པའ་ིསགོ་ཆགས་རེད།	 དརེ་བརྟནེ་
ང་ཚོ་མི་རེ་ང་ོརེའི་བད་ེསིྐད་ན་ིསིྤ་ཚོགས་ལ་
བརྟནེ་ནས་ཡོང་གི་ཡོད།
ང་ཚོ་སྐེས་པའི་སྐབས་ནས་གཞན་ཕན་གི་

བསམ་བླ་ོཡོད།	 འདས་པའ་ིའག་ོབ་མིའ་ིལོ་
རུྒྱས་ལ་བལྟས་པ་ཡིན་ན་ང་ཚོས་ཕན་ཚུན་
དམག་འཁུག་དང་མི་གསོད་ཁག་སྦརོ་བས་
པ་ལ་བརྟནེ་ནས་དཀའ་ངལ་མང་དག་ཅིག་

མངས་ཡོད།	 ང་ཚོ་བིས་པ་ཡིན་པའ་ིསབྐས་
སུ་ང་ཚོ་དང་ཁངོ་ཚོ།	 ངའ་ིརྒྱལ་ཁབ་དང་
ཁངོ་ཚོའ་ིརྒྱལ་ཁབ།	 ངའ་ིཆོས་ལུགས་དང་
ཁངོ་ཚོའི་ཆོས་ལུགས་ཞེས་པའི་སྐརོ་བསམ་
བླ་ོགཏངོ་གི་མེད།	 རིམ་པས་ཤེས་ཡོན་ལམ་
ལུགས་ནང་ཞུགས་པར་བརྟནེ་ང་ཚོ་དང་ཁངོ་
ཚོ་ཞེས་པའི་སྐརོ་བསམ་བླ་ོཤུགས་ཆེན་པ་ོ
གཏངོ་གི་ཡོད།	 ང་ཚོ་དང་ཁངོ་ཚོ་ཟརེ་བ་ལ་
བརྟནེ་ནས་རྙགོ་དྲ་འབུང་གི་ཡོད།	 ད་བར་

ངསོ་ཀིས་དསུ་རྟག་ཏུ་མི་རྣམས་ལ་ཡུ་རོབ་
སིྤ་མཐུན་ཚོགས་པར་མིག་དཔ་ེལྟ་དགོས་
པའ་ིསྐརོ་རདོ་ཀི་ཡོད།
སྔ་མོ་ཡིན་ན་ཕ་རན་སི་དང་འཇར་མན་ནི་
ཕན་ཚུན་དག་ལ་ྟབུ་གུར་ཡོད་པ་མ་ཟད།	 མི་
གསོད་ཁག་སྦརོ་བས་ཡོད།	 ད་ེནས་འཇར་
མན་སདི་བླནོ་སྐ་ུཞབས་ཨ་ཌི་ནར་ Ade-

nauer	 མཆོག་དང་ཕ་རན་སིའ་ིསདི་འཛིན་
སྐ་ུཞབས་ཅར་ལེ་སི་ཌི་གལོ་	 Charles de 

Gaulle མཆོག་གིས་རྒྱལ་ཁབ་ཕན་ཚུན་
དབར་རོགས་རམ་དང་མཉམ་གནས་བདེ་
དགསོ་པ་གལ་ཆེན་པ་ོགཟགིས་ཏ་ེཡུ་རོབ་སིྤ་
མཐུན་ཚོགས་པ་གསར་འཛུགས་གནང་ཡོད།	
ངསོ་ཀིས་ཡུ་རོབ་སིྤ་མཐུན་ཚོགས་པར་ཡིད་
སྨནོ་བདེ་ཀི་ཡོད།	 སྔནོ་མ་ངསོ་ལ་འཇར་
མན་གགོས་པ་ོཞིག་གིས་ཁ་ོརང་གཞནོ་སྐསེ་
ཡིན་པའི་སབྐས་སུ་ཕ་རན་སི་ན་ིདག་བ་ོཡིན་
པར་ངསོ་འཛིན་བས་ཡོད།	 ད་ཆ་ད་ེལ་ྟབུའ་ི
བསམ་བླ་ོགཏངོ་སངས་འགུར་བ་ཕིན་ཟནི་པ་
རེད།	ཅསེ་བརདོ་བུང་།
ཡུ་རོབ་སིྤ་མཐུན་ཚོགས་པ་བཙུགས་པར་
བརྟནེ་ཚོགས་མི་རྒྱལ་ཁབ་དབར་དམག་
འཁུག་བུང་མེད་པར་མ་ཟད།	 ཕན་ཚུན་ཞི་

བདའེ་ིངང་གནས་ཡོད།	 གལ་ཏ་ེཡུ་རོབ་སིྤ་
མཐུན་ཚོགས་པ་ཚུགས་མེད་ན་ཡུ་རོབ་ནང་
ཁུལ་ལ་དམག་འཁུག་བུང་ཡོད་སདི།	 ཡུ་
རོབ་སིྤ་མཐུན་ཚོགས་པ་རྒྱ་ཆེ་རུ་བཏང་ས་ེ
ཤར་ཡུ་རོབ་ཁུལ་གི་ནང་དའུང་འཛུགས་
དགསོ་ཀི་འདགུ	 ངསོ་ཀིས་བང་ཨེ་ཊི་ལན་
ཊིག་ཆིངས་ཡིག་ཚོགས་པའ་ི	 North At-

lantic Treaty Organization	 	 སིྤ་ཁབ་
ལས་ཁུངས་ཨུ་རུ་སུའི་རྒྱལ་ས་མོ་སི་ཁོར་
གནས་སྤ་ོབདེ་དགསོ་པ་རདོ་ཀི་ཡོད།	 ཨུ་
ར་ུསུ་རྒྱལ་ཁབ་ཆེན་པ་ོརེད།	 ཨུ་ར་ུསུ་ཡུ་
རོབ་སིྤ་མཐུན་ཚོགས་པའ་ིཆ་ཤས་སུ་ཆགས་
ཐུབ་པ་བདེ་དགསོ།	 ཞསེ་སོགས་ཀི་བཀའ་
སླབོ་སྩལ་རསེ་བཀའ་འདྲ་ིཁག་ལ་བཀའ་ལན་
བསྩལ་ཡོད།
སིྤར་ཡུ་ཀི་རིན་ནང་རྟནེ་གཞི་བས་པའི་
གཞུང་འབལེ་མ་ཡིན་པའི་ཤེས་ཡོན་ཚོགས་
པ་	 EdCamp Ukraine	 ཞསེ་པ་ན།ི	 ཨ་
རིའི་ཨེ་མོ་རིའི་གཙུག་ལག་སླབོ་གཉརེ་ཁང་
གི་སཱི་ཤེས་ཡོན་ལམ་ལུགས་སྦངོ་བརར་གི་
མཉམ་འབལེ་ཚོགས་པ་ཞིག་ཡིན།	།	

དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་མཆོག་གིས་མང་གཙོ་གླངེ་སགེས་ཀི་ག་ོསིྒག་བས་པའ་ིབག་ོགླངེ་ཐགོ་གསུང་བཤད་གནང་བ།
༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༠	 ཟླ་	 ༡༠	 ཚེས་	
༢༢	རེས་གཟའ་ཕུར་བུའ་ིཉནི་བདོ་མིའ་ིསིྒག་
འཛུགས་ཀི་དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་མཆོག་གིས་

མང་གཙོ་གླངེ་སགེས་ཀི་གོ་སིྒག་བས་པའི་
བག་ོགླངེ་ཐགོ་གསུང་བཤད་གནང་དནོ།
ང་ཚོ་ད་ེརིང་དྲ་རྒྱ་བརུྒྱད་གླངེ་མོལ་བེད་
དགསོ་དནོ་ན་ིད་ཆ་རྒྱ་ནག་གངོ་ཁརེ་ཝུ་ཧན་
ནས་མཆེད་པའི་ཏགོ་དབིབས་གཉན་རིམས་
ཀི་རྐེན་པས་འཛམ་གླིང་ཁནོ་ཡོངས་སུ་ཛ་
དྲག་གི་དསུ་སྐབས་ཤིག་ཆགས་ཡོད་པར་
བརྟནེ་ང་ཚོ་དངསོ་སུ་ཐུག་རུྒྱ་མེད་པ་དང་།	
དཔལ་འབརོ་ཉམས་རུད་ཕིན་པ།	སིྤ་ཚོགས་
ཀི་དཀའ་ངལ་སོགས་དཀའ་ངལ་འཚབ་ཆེ་
འཕྲད་ཡོད།	 དཀའ་ངལ་ད་ེདག་ན་ིརྒྱ་ནག་
ནས་མཆེད་པའི་ཏགོ་དབིབས་གཉན་རིམས་
ལ་བརྟནེ་ནས་བུང་བ་ཞིག་ཡིན་པ་ནམ་ཡང་
བརདེ་རུྒྱ་མེད་པ་མ་ཟད།	 རྒྱ་ནག་གཞུང་
ལ་སྐནོ་བརདོ་བདེ་དགསོ།	 ཏགོ་དབིབས་

གཉན་རིམས་ཐོག་མར་ཁབ་བརལ་བུང་
བའི་སབྐས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་གནས་ཚུལ་
རྣམས་སསྦ་གསང་བས་པར་བརྟནེ་མི་མང་

པ་ོཞིག་འདས་གངོས་སུ་གུར་ཡོད།	 གལ་ཏ་ེ
གནས་ཚུལ་རྣམས་དསུ་ཐགོ་ཤེས་ཚེ་མི་མང་
པ་ོཞིག་གི་ཚེ་སགོ་སྐབོ་ཐུབ་ངསེ་རེད།
གཉིས་པ་ནི་སིྤ ་ན ོར་༸གོང་ས་༸སྐབས་
མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་ཐུགས་རེ་བཀའ་
དྲནི་ཉག་གཅིག་ལ་བརྟནེ་ནས་བཙན་བལོ་
བདོ་མི་རྣམས་ནས་མང་གཙོ་ལམ་ལུགས་
ལག་བསར་བདེ་བཞིན་ཡོད།	 ངའ་ིསདི་སྐངོ་
གི་ལས་གནས་ད་ེཡང་བཙན་བལོ་བདོ་མི་
རྣམས་ནས་བདམས་པ་ཞིག་ཡིན།	 ང་ཚོའ་ི
བཙན་བལོ་སིྒག་འཛུགས་ལ་སིྤ་འཐུས་ལནྷ་
ཚོགས་ཡོད།	 ལོ་རེར་གསོ་ཚོགས་ཐངེས་
གཉསི་རེ་འཚོགས་ཀི་ཡོད་པ་མ་ཟད།	 གསོ་
ཚོགས་ཀི་ལས་རིམ་ཐད་སངི་གནང་གི་ཡོད།	
བོད་མི་མང་སིྤ་འཐུས་རྣམ་པའི་དྲི་བར་

བཀའ་ཤག་ནས་ལན་འདབེས་གནང་དགསོ་
ཀི་ཡོད།	 བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ལནྷ་ཚོགས་
ནས་ལས་དནོ་ད་ེལརྟ་ལག་བསར་གནང་གི་
ཡོད།	 ཁདེ་ཚོའ་ིསྐབས་བཅལོ་བ་ཚོས་ཀང་
ད་ེབཞིན་གནང་ས་ེམང་ཚོགས་ཀི་བད་ེདནོ་
སུྒབ་ཐུབ།	 ད་ཆ་ཏགོ་དབིབས་གཉན་རིམས་
ཀི་ཛ་དྲག་དསུ་སབྐས་སུའང་བདོ་མིའི་སིྒག་
འཛུགས་ནས་རང་དབང་ཡོད་པའི་རྒྱལ་
ཁབ་ཁག་ལས་ལྷག་ནད་ཡམས་སྔནོ་འགོག་
སདླ་ལས་གཞི་ཧ་ལས་པ་ལག་བསར་གནང་
བཞིན་ཡོད།	 	 དརེ་བརྟནེ་མང་གཙོ་ལམ་
ལུགས་འདི་བཞིན་ག་དསུ་ཡིན་ཡང་གུབ་
འབས་བཟང་པ་ོཐནོ་གི་ཡོད།	 རྒྱ་ནག་ན་ི
མང་གཙོ་ལམ་ལུགས་ལག་བསར་མི་བདེ་
མཁན་ཞིག་ཡིན།	ཕི་ལོ་	༢༠༡༨	ལོར་ངས་
ང་ཚོས་རྒྱ་ནག་བསུྒར་བ་གཏངོ་དགོས་པའི་
ཐག་གཅདོ་བདེ་དགསོ་པ་དང་།	 ཡང་ན་རྒྱ་
ནག་གིས་ང་ཚོ་བསུྒར་བ་གཏངོ་དགོས་པའི་
ཐག་གཅདོ་བདེ་དགསོ་པའི་དསུ་ཚོད་སླབེས་
ཡོད།	 ཅསེ་ཞུས་པ་ལརྟ་ཟླ་བ་འགའ་ཤས་
གོང་ད་ུཨ་རིའི་ཕི་སིད་དུྲང་ཆེ་མཆོག་གིས་
ཀང་ད་ེལརྟ་གསུངས་ཡོད།	 འད་ིན་ིང་ཚོས་
གང་ཅིའི་ཐད་གདངོ་ལེན་ངསེ་པར་ད་ུབདེ་
དགསོ་པ་ཞིག་རེད།
ཚང་མས་མཁེན་གསལ་ལྟར་ད ེ་སྔ་བ ོད་
རང་བཙན་ཡིན་པའི་སྐབས་འཕགས་བདོ་
གཉསི་ཀི་ས་མཚམས་སུ་རྙགོ་གླངེ་གང་ཡང་

མེད།	 	 འནོ་ཀང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་
ས་བཙན་བཟུང་བས་པ་ནས་བཟུང་འཕགས་
བདོ་གཉིས་ཀི་ས་མཚམས་སུ་རྒྱ་དཀར་
ནག་དབར་རྙངོ་གླངེ་ཡང་ཡང་ཡོང་གི་ཡོད།	
བདོ་ཀི་གནད་དནོ་གསལ་མ་ཐུབ་པར་རྒྱ་
དཀར་ནག་དབར་ས་མཚམས་ཀི་རྩདོ་རྙགོ་
སེལ་མི་ཐུབ།	 ཁརོ་ཡུག་ཐགོ་ནས་བཤད་
ནའང་བདོ་ན་ིཨེ་ཤི་ཡའ་ིཆུ་མཛོད་ལ་ྟབུ་ཡིན་
པས་ལྷ་ོཨེ་ཤི་ཡའི་རྒྱལ་ཁབ་ཡོངས་ལ་གལ་
ཆེན་པ་ོཆགས་ཡོད།	 	 ད་ེས་ྔརྒྱ་ནག་གཞུང་
གིས་	 UN water sharing	 ཞསེ་པའ་ིཐགོ་
ས་རྟགས་བཀདོ་མེད།	 	 རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་
བདོ་ནང་ཆུ་མཛོད་མང་པ་ོརྒྱག་བཞིན་ཡོད་
སབས།	 ད་ཆ་རྒྱ་གར་གིས་གཙོས་རྒྱལ་ཁབ་
གཞན་ཁག་གཅིག་ལའང་འཐུང་ཆུའི་དཀའ་
ངལ་འཕྲད་བཞིན་ཡོད།	
ད་ཆ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བ ོད་ནང་དྲག་
གནནོ་ཅན་གི་སིད་བུས་འགོ་གནས་སངས་
ཇ་ེཞན་ད་ུགུར་ཡོད་པ་དང་།	 བདོ་དང་ཤུར་
ཏུར་ཀི་སི་ཐན་སྐརོ་རང་དབང་གི་ཉམས་
ཞིབ་པ་ཨེ་ཌི་རི་ཨན་ཛན་ཛི་ Adrian Zenz 

ལགས་ཀིས།	 བདོ་རང་སྐངོ་ལྗངོས་དབུལ་
སྐོར་གསར་སྤལེ་ལས་དནོ་ཞེས་པའི་སིད་
བུས་འོག་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བ ོད་ནང་
ངལ་རྩལོ་བསུྒར་བཀདོ་ཁང་ཞེས་པ་གསར་
འཛུགས་བས་ཏ་ེཕི་ལོ་	 ༢༠༢༠	 ལོའ་ིལོ་
འག་ོནས་བཟུང་ཕི་ཟླ་	 ༧	 བར་ཁནོ་བདོ་མི་

འབུམ་ལྔ་ལྷག་བཙན་དབང་གིས་ངལ་རྩོལ་
བསུྒར་བཀོད་ཁང་ད་ུབཅུག་ནས་ངལ་རྩོལ་
བདེ་ད་ུའཇུག་གི་ཡོད་པ་མ་ཟད།	 བདོ་མི་
རྣམས་ལ་བཙན་གིས་ལྟ་བ་བསུྒར་ཐབས་
བས་པ་དང་།	 	 སོ་ལའྟ་ིཔར་ཆས་བཙུགས་
པ།	 ཉསེ་ཆད་ལྕ་ིམོ་བཅད་པ།	 དམག་མི་ལ་ྟ
བུའ་ིསྦངོ་བརར་སྤད་པ་ཁངོ་གིས་ཉམས་ཞིབ་
ཀི་སནྙ་ཐའོ་ིནང་བཀདོ་ཡོད།
རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་མིང་འདགོས་འདྲ་མིན་
སྣ་ཚོགས་ཀི་འགོ་བདོ་ཡུལ་རྒྱ་ཡུལ་བསུྒར་
བའི་ཕུགས་དམིགས་ལནྡ་པའི་སདི་བུས་འགོ་
གཞིས་བཞུགས་བདོ་མི་རྣམས་བསམ་བརདོ་
ལས་འདས་པའ་ིདཀའ་སྡགུ་རུྒྱན་ཆད་མེད་པ་
མངས་དང་མངོ་བཞིན་ཡོད་པ་མ་ཟད།	བདོ་
ཀི་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་།	 སདྐ་ཡིག་སོགས་
རྩ་མེད་གཏངོ་བཞིན་ཡོད།
རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་ཡན་ལག་ཚོགས་པ་གནད་
འགག་ཅན་	༡༥	རྒྱ་ནག་གི་གཞུང་འབལེ་མི་
སྣ་ཡིས་བཟུང་ས་ེའཛམ་གླིང་སིྒག་འཛུགས་
ལ་ཤུགས་རྐནེ་སྤདོ་བཞིན་ཡོད།	 	 རྒྱ་ནག་
གཞུང་གིས་རྒྱལ་སིྤའི་ཁནོ་ཡོངས་སུ་ཤུགས་
རྐནེ་ངན་པ་སྤད་བཞིན་པ་རྣམས་ང་ཚོའི་མ་
གོས་མ་ཐསོ་པ་མེད་པའི་ཐགོ་ནས་རྒྱལ་སིྤ་
ནང་གླངེ་སླངོ་ངསེ་པར་ད་ུབདེ་དགསོ།	ཞསེ་
སོགས་གསུངས།	།
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ལུས་སེམས་ཀི་ཆ་ནས་ངསོ་རང་རྒྱ་གར་གི་བུ་ཞིག་ཡིན་ཞསེ་རདོ་ཀི་ཡོད།
༄༅།	 །སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་
ཆེན་པ་ོམཆོག་ལ་རྒྱ་གར་གི་རྒྱལ་ས་ལྡ་ིལིར་
རྟནེ་གཞི་བས་པའི་རྒྱ་གར་རྒྱལ་སིྤའི་རིག་
གཞུང་བས་ིགནས་ཁང་དང་།	 ཀུན་ཁབ་
འགན་ཁུར་ཐེབས་རྩ་ཁང་གཉིས་ཀིས་ཇི་
ལརྟ་སྔནོ་ནས་གསོལ་འདབེས་ཞུས་དནོ་ལརྟ་
བཀའ་བཞསེ་བཟང་པ་ོསྨནི་སྩལ་ཐབོ་ས།ེ	 ཕི་
ལོ་	 ༢༠༢༠	 ཟླ་	 ༡༠	 ཚེས་	 ༢༦	 ཉནི་
མགནོ་པ་ོགང་ཉདི་མཆོག་གིས་བཞུགས་སརྒ་
རྒྱལ་བའི་ཕ་ོབང་ནས་དྲ་ལམ་བརུྒྱད་སྙངི་ར་ེ
དང་འཚེ་མེད་ཞི་བ་དང་འབལེ་བའི་རྒྱ་གར་
གི་རིག་གཞུང་རུྒྱན་འཛིན་བདེ་ཕགོས་སྐརོ་
བཀའ་སླབོ་སྩལ་དནོ།
དྲ་ལམ་བརུྒྱད་རྒྱ་གར་གི་གོགས་པ་ོརྙིང་
པ་ཚོ་དང་ལྷན་སྐད་ཆ་བཤད་རུྒྱ་བུང་བས་
ངསོ་རང་དངསོ་གནས་དྲང་གནས་ཧ་ཅང་
དགའ་པ་ོབུང་།	 དནོ་དངསོ་སུ་འདས་པའ་ི
ལོ་ང་ོ	 ༦༡	 རིང་རྒྱ་གར་ན་ིངསོ་རང་གི་
ནང་ལ་ྟབུ་ཞིག་ཆགས་ཡོད།	 རྒྱ་གར་གི་སདི་
བླནོ་མཆོག་གིས་མཉམ་འབལེ་རྒྱལ་ཚོགས་
སུ་སནོ་པ་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལནྡ་འདས་རྒྱ་
གར་གི་རེད་ཅསེ་གསུངས་ཡོད།	ད་ེན་ིབདནེ་
པ་རེད།	 སངས་རྒྱས་བཅམོ་ལནྡ་འདས་
རང་ཉདི་ཀིས།	 དག་ེསླངོ་དག་གམ་མཁས་
རྣམས་ཀིས།	 །བསགེས་བཅད་བརར་བའ་ི
གསེར་བཞིན་ད།ུ	 །ལེགས་པར་བརྟག་ལ་ང་

ཡི་བཀའ།	 །བངླ་བར་བ་ཡི་གུས་ཕིར་མིན།	
།ཞསེ་གསུངས་ཡོད།	 ད་ེན་ིཧ་ཅང་ཚན་རིག་
དང་མཐུན་པ་ཞིག་རེད།	རིམ་པས་ནཱ་ལེནྡྲའ་ི
སླབོ་གཉརེ་བས་ིགནས་ཁང་གིས་སངས་རྒྱས་
ཀི་བསན་པ་འཕལེ་རྒྱས་སུ་བཏང་ཡོད།	 ནཱ་

ལེནྡྲའི་མཁས་པའི་དབང་པ་ོད་ེདག་གིས་
རིགས་པས་དཔད་པ་བདེ་རུྒྱ་གཙོ་བ་ོབས་
ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་གསུངས་པའི་
བཀའ་ཡིན་ནའང་རིགས་པས་དཔད་པ་
བཏང་ནས་ཡོང་ཡོད།	 ནཱ་ལེནྡྲའ་ིམཁས་པའ་ི
དབང་པ་ོད་ེདག་གིས།	 འད་ིསངས་རྒྱས་ཀི་
བཀའ་ཡིན་པས་བདནེ་པ་ཡིན་ཤག་རེད་ཅསེ་
ནམ་ཡང་ཤོད་ཀི་མེད།	 ནཱ་ལེནྡྲའ་ིམཁས་
པའི་དབང་པ་ོད་ེདག་གིས་བཅམོ་ལནྡ་འདས་
ཀི་བཀའ་ཡིན་ནའང་བདནེ་པ་ཡིན་ཤག་མ་
བརིྩས་བར་དསུ་རྟག་ཏུ་དྲ་ིབ་འདནོ་གི་ཡོད།
རིམ ་པས ་ ནཱ ་ ལེ ནྡྲའི ་ སླ ོབ ་ གཉ ེར ་ བསི ་

གནས ་ཁང ་ནས ་སངས་རྒྱས ་ ཀི ་ གུབ ་
མཐའ་སྨྲ་བ་བཞི་བུང་ཡོད་ད།ེ	 བ་ེབག་
སྨྲ་བ་དང་།	 མད་ོསྡ་ེབ།	 སེམས་ཙམ་
པ།	 དབུ་མ་པ་བཅས་རེད།	 ང་ཚོ་བདོ་པ་
ཡིན་ཞིང་།	 གདངོ་དབིབས་ཀི་ཆ་ནས་

རྒྱ་གར་བ་དང་མ་འདྲ་བ་ཡོད་ནའང་།	
བསམ་བླ་ོགཏངོ་སངས་ཀི་ཆ་ནས་ང་ཚོ་རྒྱ་
གར་བ་ཡིན།	 དསུ་རབས་བདནུ་པའ་ིནང་
ཆོས་རྒྱལ་སངོ་བཙན་སྒམ་པསོ་རྒྱ་བཟའ་
དང་ཁུང་ས་བསྐནོ་ཡོད་པ་མ་ཟད།	 རྒྱ་ནག་
ཐང་རྒྱལ་པ་ོདང་འབལེ་བ་གཏིང་ཟབ་བུང་
ཡོད།			ཆོས་རྒྱལ་སངོ་བཙན་སམྒ་པསོ་རྒྱ་
ཡིག་ད་ེཧ་ཅང་རྙགོ་ག་ཚ་པ་ོཞིག་ཡིན་པར་
ཕལ་ཆེར་གཟིགས་ཏ་ེབདོ་ཡིག་གསར་བཟ་ོ
དང་།	 རྒྱ་གར་གི་ཡི་ག་ེ	 Devanagari	 ལ་
དཔ་ེབལྟས་ནས་དབངས་དང་གསལ་བདེ་
ལནྡ་པའ་ིབདོ་པའ་ིཡི་ག་ེགསར་གཏདོ་གནང་

བ་རེད།	 	 ཡིག་གཟུགས་དབངས་དང་
གསལ་བདེ་རྒྱ་གར་གི་ཡི་ག་ེལ་དཔ་ེབལསྟ་པ་
རེད་མ་གཏགོས།	 རྩ་བ་ང་ཚོ་བདོ་པའ་ིསདྐ་
ཐགོ་ནས་བཟསོ་པ་རེད།
དསུ་རབས་བརྒྱད་པའི་ནང་ཆོས་རྒྱལ་ཁི་
སངོ་ལྡའེུ་བཙན་གིས་རྒྱ་ནག་གི་ནང་པ་ཚོ་
དང་འབལེ་བ་གཏིང་ཟབ་གནང་ཡོད་ཀང་།	
ཁོང་གིས་ནང་ཆོས་ད་ེཐད་ཀར་རྒྱ་གར་གི་
ནཱ་ལེནྡྲའི་སླབོ་གཉརེ་བས་ིགནས་ཁང་ནས་
བདོ་ལ་ནང་འདྲནེ་གནང་དགོས་པའི་སྐརོ་
གསུངས་ཡོད།	ཆོས་རྒྱལ་ཁ་ིསངོ་ལྡའེུ་བཙན་
གིས་རྒྱ་གར་གི་ནཱ་ལེནྡྲའི་མཁས་པའི་དབང་
པ་ོམཁན་ཆེན་ཞི་བ་འཚོ་བདོ་ལ་གདན་ཞུ་
གནང་ཡོད།	 མཁན་ཆེན་ཞི་བ་འཚོ་ལ་ྷསར་
འབརོ་སབྐས་ཁོང་གིས་ཁདེ་རང་ཚོར་བདོ་
ཡིག་ཟུར་ད་ུའདགུ	 	 དརེ་བརྟནེ་ཁདེ་རང་
ཚོས་ལེགས་སྦར་དང་རྒྱ་གར་གི་སདྐ་ད་ེའདྲ་
བསབླ་དགསོ་པ་མ་རེད།	 ཁདེ་རང་ཚོར་ཡི་
གེ་ཡོད་པར་བརྟནེ་ལེགས་སྦར་དང་པཱ་ལིའི་
གཞུང་རྣམས་བདོ་ཡིག་ཏུ་གང་ཐུབ་བསུྒར་
དགསོ་པ་རེད་ཅསེ་བཀའ་སླབོ་གནང་འདགུ
མཁན་ཆེན་ཞི་བ་འཚོ་ཁོང་རང་གིས་ཀང་
བདོ་ཡིག་སླབོ་རུྒྱར་འབད་བརྩོན་གནང་བ་
རེད།	 ཅསེ་མཁས་པ་ཁག་གཅིག་གིས་ངསོ་
ལ་གསུངས་མངོ་ཡོད།	 མཁན་ཆེན་ཞི་བ་
འཚོས་མཛད་པའི་ཚད་མ་རིག་པ་དང་ལྟ་

གུབ་སོགས་དསུ་ད་ལྟ་ཡིན་ནའང་ང་ཚོས་
སྦངོ་བཞིན་ཡོད།	 	 བདོ་པ་ཚོས་པཱ་ལི་དང་
ལགྷ་པར་ལེགས་སྦར་གི་གཞུང་ནས་བཀའ་
འགུར་བསན་འགུར་པ་ོཏ་ིསུམ་བརྒྱ་ལགྷ་བདོ་
སདྐ་ད་ུབསུྒར་ཡོད།	 ངསོ་རང་ཚུད་པའ་ིབདོ་
པ་ཚོས་ཆུང་ཆུང་སབྐས་ནས་གཞུང་ཆེན་ད་ེ
དག་གི་རྩ་བ་བླ་ོའཛིན་བདེ་ཀི་ཡོད།
ངོས་རང་ལ་མཚོན་ནའང་ལོ་དུྲག་བདནུ་
ཡིན་པའི་སབྐས་ནས་གཞུང་ཆེན་ད་ེདག་གི་
རྩ་བ་བླ་ོའཛིན་བས་ཡོད།		ང་ཚོ་བདོ་པ་ཚོའ་ི
ཀླད་པའི་ནང་རྒྱ་གར་གི་ནཱ་ལེནྡྲའི་ལེགས་
བཤད་ད་ེདག་བླུགས་ཡོད་པ་དང་།	 ད་ེརིང་
ཁ་སང་ངསོ་ཀིས།	 ངསོ་ཀི་གཟུགས་པ་ོའད་ི
རྒྱ་གར་གི་སན་མ་	 Dal	 དང་།	 བག་ལེབ།	
Chapati	 འབས་བཅས་ལ་བརྟནེ་ནས་འཚོ་
བཞིན་ཡོད།	 དརེ་བརྟནེ་ལུས་སེམས་ཀི་ཆ་
ནས་ངསོ་རང་རྒྱ་གར་གི་བུ་ཞིག་ཡིན་ཞེས་
རདོ་ཀི་ཡོད།	ད་ེལས་གལ་ཆེ་བ་ཞིག་ན་ིངསོ་
རང་རྒྱ་གར་གི་དསུ་ཡུན་རིང་ཤོས་ཀི་མགནོ་
པ་ོཞིག་ཆགས་ཡོད་ཅསེ་རདོ་ཀི་ཡོད།	 ཅསེ་
སོགས་ཀི་བཀའ་སླབོ་སྩལ་རསེ་བཀའ་འདྲ་ི
ཁག་ལ་བཀའ་ལན་བསྩལ་ཡོད་པ་བཅས།	།

༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༠	 ཟླ་	 ༡༠	 ཚེས་	
༡༥	 ཉནི་ཨ་རིའ་ིཕི་སདི་ལནྷ་ཁང་ནས་
གཞུང་འབལེ་ཐགོ་ཐངེས་དང་པ་ོབདོ་མིའི་
སིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐོང་བླ་ོ
བཟང་སེང་ེམཆོག་ཨ་རིའི་ཕི་སིད་ལནྷ་ཁང་
གི་སིྤ་ཁབ་ལས་ཁུངས་ཧར་རེ་ཊི་རུ་མན་	
Harry S. Truman building	 ནང་གཞུང་
འབལེ་མགནོ་འབདོ་གནང་ས་ེབདོ་མིའི་སིྒག་
འཛུགས་དང་ཨ་རིའི་དབར་གི་འབལེ་ལམ་
ཡར་རྒྱས་གོང་འཕལེ་ལོ་རུྒྱས་རང་བཞིན་
ལནྡ་པ་ཞིག་བསུྐན་ཡོད།
སྐབས་དརེ་འསོ་བསྡུའི་ལམ་ནས་བདམས་
ཐོན་བུང་བའི་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་
དཔལ་ལྡན་སིད་སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་
གིས་ཉ་ེཆར་ཨ་རི་གཞུང་གིས་བསྐ་ོགཞག་
གནང་བའ་ིཨ་རིའ་ིབདོ་དནོ་དམིགས་བསལ་
འབལེ་མཐུད་པ་གསར་པ་སྐུ་ཞབས་རོ་བརྷ་
ཊི་ཌ་ེསི་ཊི་རོ་ Robert A. Destro  མཆོག་
དང་ཐུག་འཕྲད་གནང་ཡོད།	 དཔལ་ལནྡ་
སིད་སྐོང་མཆོག་དང་ཨ་རིའི ་བ ོད་ད ོན་
དམིགས་བསལ་འབལེ་མཐུད་པ་གསར་པ་སྐ་ུ
ཞབས་རོ་བརྷ་ཊི་ཌ་ེསི་ཊི་རོ་མཆོག་ལོ་རུྒྱས་
རང་བཞིན་ལནྡ་པའི་ཐུག་འཕྲད་གནང་བའི་
གནས་ཚུལ་སྐརོ་རྒྱལ་སིྤའི་གསར་འགུར་

བརུྒྱད་ལམ་གགས་ཅན་ཁག་གི་ནང་ཐནོ་མ་
ཐག་རྒྱ་ནག་གི་ཕི་སིད་ལྷན་ཁང་གི་མགིན་
ཚབ་པ་ཀྲའ་ོལི་ཇན་	 Zhao Lijian	 གིས་
ཨ་རི་གཞུང་གིས་བདོ་དནོ་དམིགས་བསལ་
འབལེ་མཐུད་པ་སྐ་ུཞབས་རོ་བརྷ་ཊི་ཌ་ེསི་ཊི་
རོ་མཆོག་བསྐ་ོགཞག་གནང་བ་ད་ེཆབ་སིད་
ཀི་གཡོ་བཀལོ་དང་རྒྱ་ནག་གི་ནང་སདི་ལ་ཐ་ེ
ཇུས།	 བདོ་ནང་བརྟན་ལྷངི་མེད་པར་གཏངོ་
ཆེད་བཟསོ་པ་རེད་ཅེས་སྐོན་བརོད་བས་
ཡོད་པ་མ་ཟད།	ཕི་ཚེས་	༢༠	ཉནི་རྒྱ་ནག་
གི་ཕི་སིད་ལྷན་ཁང་གི་མགིན་ཚབ་པ་ཀྲའ་ོ
ལི་ཇན་གིས་གཞུང་འབལེ་ཉནི་རེའི་གསར་
འགོད་གསལ་བསྒགས་སྤལེ་སྐབས་སུའང་
ཤེས་བཞིན་ད་ུབཙན་བལོ་བདོ་གཞུང་ནི་ཁ་
བལ་གི་ཚོགས་པ་ཞིག་ཡིན་ཞིང་།	ཚོགས་པ་
དསེ་རང་བཙན་རྩདོ་ཀི་ཡོད་པ་རེད།	 ཅསེ་
དང་།
བཙན་བལོ་བདོ་གཞུང་ཟརེ་བ་ད་ེབདོ་རང་
བཙན་རྩདོ་ལེན་བདེ་མཁན་གི་ཁ་བལ་ཆབ་
སདི་ཚོགས་པ་ཞིག་རེད།	 ཚོགས་པ་དསེ་
རྒྱ་ནག་གི་རྩ་ཁིམས་ལ་རིྩས་མེད་རགོ་རོལ་
གཏངོ་བཞིན་པ་དང་།	 རྒྱལ་ཁབ་སུ་ཞིག་
གིས་བཙན་བལོ་བདོ་གཞུང་ཟརེ་བ་ད་ེངསོ་
འཛིན་བདེ་ཀི་མེད།	 བཙན་བལོ་བདོ་གཞུང་

ཟརེ་བ་དའེི་འགོ་ཁིད་བླ་ོབཟང་སེང་ེཡིན་པ་
དང་།	 ཁངོ་ན་ིརྒྱ་ནག་དང་ཁ་བལ་གི་ལས་
འགུལ་སྤལེ་མཁན་ཞིག་རེད།	 བླ་ོབཟང་སེང་ེ
ཡིས་རྒྱ་ནག་ཁ་བལ་གི་ལས་འགུལ་སྤལེ་
བཞིན་པར་ང་ོརལོ་དང་།	 ད་ེབཞིན་རྒྱལ་
ཁབ་གང་རུང་གི་དཔནོ་རིགས་མི་སྣས་ཁངོ་
ལ་འབལེ་བ་བས་ན་རྒྱ་ནག་གིས་དརེ་ང་ོརལོ་
བདེ་ཀི་ཡོད།	ཅསེ་སྐནོ་བརདོ་བས་ཡོད།
བོད ་ མིའི ་ སིྒག ་འཛུགས་ཀི ་དཔལ་ལྡན ་
སིད་སྐངོ་མཆོག་གིས་རྒྱ་ནག་མི་དམངས་
སིྤ་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་རྩ་ཁིམས་དང་མི་
རིགས་ས་གནས་རང་སྐངོ་གི་བཅའ་ཁིམས་
སུ་གསལ་བའི་རང་སྐངོ་གི་ཆ་རྐེན་རྣམས་
གཞིར་བཞག་ཐོག་བདོ་རིགས་ཡོངས་ལ་
མིང་དནོ་མཚུངས་པའ་ིརང་སྐངོ་ཐབོ་ཐབས་
སུ་འབད་བརྩོན་གནང་བཞིན་པ་རྒྱལ་སིྤའི་
ཐགོ་ནས་ངསོ་འཛིན་གནང་ཡོད།
ཀྲའོ་ལི ་ཇན་གིས་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐོང་
མཆོག་ཁ་བལ་བ་དང་རང་བཙན་གཙང་
མ་རྩོད་ཀི་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་འཁོག་བཤད་
ཀི་སྐོན་བརོད་བས་པ་དསེ་དནོ་དངོས་སུ་
བདོ་ཀི་རྩ་དནོ་ལ་སྣང་མེད་ད་ུགཏངོ་གི་ཡོད་
པ་མཚོན་གི་ཡོད།	 དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་
མཆོག་གིས་རྒྱ་ནག་གཅིག་གི་སིད་བུས་

གཞིར་བཞག་ཐོག་དབུ་མའི་ལམ་གི་སིད་
བུས་དགོངས་དནོ་ལྟར་བདོ་རིགས་ཡོངས་
ལ་མིང་ད ོན ་
མཚུངས་པའི་
རང་སྐངོ་རྩདོ་
ཀི་ཡོད་ཀང་།	
རྒྱ ་ ན ག ་ གི ་
མགིན ་ཚབ ་
པས་ཨ་རིའི ་
གཞུང་ལའང་
སྐོན ་ བ རོད ་
བས་ཡོད།
གཞན་ཡང་ཀྲའ་ོལི་ཇན་གིས།	 ཨ་རིའ་ིབདོ་
དནོ་དམིགས་བསལ་འབལེ་མཐུད་པ་སྐུ ་
ཞབས་རོ་བརྷ་ཊི་ཌེ་སི་ཊི་རོ་མཆོག་གིས་བླ་ོ
བཟང་སེང་ེམཆོག་དང་ཐུག་འཕྲད་གནང་བ་
དསེ་ཨ་རི་གཞུང་གིས་བདོ་རང་བཙན་ཞསེ་
པར་རྒྱབ་སྐརོ་བདེ་ཀི་མེད་པ་དང་།	 བཙན་
བལོ་བདོ་གཞུང་ངསོ་འཛིན་བདེ་ཀི་མེད་པའ་ི
སིད་བུས་ལངས་ཕོགས་ལ་གཏརོ་བཤིག་
བཏང་ཡོད་པ་མ་ཟད།	 ཐུག་འཕྲད་དསེ་བདོ་
རང་བཙན་གི་ལས་འགུལ་སྤལེ་བའ་ིབར་ལན་
ནརོ་འཁུལ་ཚབས་ཆེན་ཞིག་བཟསོ་ཡོད།	
ཅསེ་སྐནོ་བརདོ་བས་ཡོད།

དངསོ་གནས་བས་ན་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐངོ་
མཆོག་གིས་ཨ་རིའི ་བ ོད་ད ོན་དམིགས་

བསལ ་འབེལ ་མ ཐུད ་པ ་གསར ་པ ་སྐུ ་
ཞབས་རོ་བྷར་ཊི་ཌེ་སི ་ཊི ་རོ ་མཆོག་ལ་
ཐུག་འཕྲད་གནང་བ་དསེ་རྒྱ་ནག་གཞུང་
ལ་བར་ལན་ཞིག་བཏང་ཡོད་པ་ལས་ནརོ་
འཁུལ་ཚབས་ཆེན་ཞིག་གཏན་ནས་བཟསོ་
མེད།	 བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀིས་བདོ་
མི་ས་ཡ་དུྲག་གི་མངོན་འདདོ་བསུྒབ་ཆེད་
བ ོད ་རྒྱའི ་གནད་ད ོན ་གཉིས ་སྨན ་ཐོག ་
གསལ་ཐབས་གནང་བཞིན་པར།	 ཨ་
རིའི་གཞུང་གིས་ཀང་འཛམ་གླིང་གི་རྒྱལ་
ཁབ་གཞན་ལྟར་མུ་མཐུད་བདོ་མིའི་སིྒག་
འཛུགས་ལ་རྒྱབ་སྐོར་གནང་གི་ཡོད་པའི་
བར་ལན་གསལ་པ་ོཞིག་བསན་ཡོད།	 །	

ཨ་རིའ་ིཕི་སདི་ལནྷ་ཁང་ནས་དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་མཆོག་ལ་ཕབེས་བསུ་གནང་བར་རྒྱ་ནག་གིས་མི་འདདོ་པའ་ི
ཁངོ་ཁའོ་ིརྣམ་པ་བསན་ཡོད།	


