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སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་དྲང་ངསེ་ལེགས་བཤད་སྙངི་པ་ོདང་དབུ་མ་
འཇུག་པའ་ིབཀའ་ཆོས་དབུ་འཛུགས་མཛད་པ།

༄༅།	 །སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་
ཆེན་པ་ོམཆོག་ལ་ཐ་ེཝན་གི་དད་ལནྡ་ཆོས་ཞུ་
བ་ཁག་གཅིག་གིས་ཇི་ལྟར་སྔནོ་ནས་གསོལ་
འདབེས་ཞུས་དནོ་ལརྟ་བཀའ་བཞསེ་བཟང་པ་ོ
སྨནི་སྩལ་ཐབོ་ས།ེ	 ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༠	 ཟླ་	 ༡༠	
ཚེས་	 ༢	 ཉནི་དྲ་རྒྱ་བརུྒྱད་ར་ེཙོང་ཁ་པ་ཆེན་
པསོ་མཛད་པའི་དྲང་ངསེ་ལེགས་བཤད་སྙངི་
པ་ོདང་སླབོ་དཔནོ་ཟླ་བ་གྲགས་པས་མཛད་
པའ་ིདབུ་མ་ལ་འཇུག་པ་གཉསི་ཀི་བཀའ་ཆོས་
དབུ་འཛུགས་མཛད་ཡོད།
ད་ེཡང་གངོ་ཚེས་ཉནི་གི་ས་ྔདྲ་ོཆུ་ཚོད་	 ༩	
ཙམ་ལ་མགནོ་པ་ོགང་ཉདི་མཆོག་༸རྒྱལ་བའ་ི
གཟིམ་ཆུང་ཕ་ོབྲང་ནས་བཀའ་ཆོས་གནང་
ཡུལ་ད་ུཆིབས་སུྒར་གིས་བཀའ་སླབོ་སྩལ་
དནོ།	 ད་ེརིང་འདརི་ཐ་ེཝན་གི་ཆོས་གྲགོས་
རྣམས་ལ་དྲང་ངསེ་ལེགས་བཤད་སྙངི་པའོི་
སྐརོ་སྙངི་བསྡུས་ཤིག་ཞུ་རུྒྱར་གྲ་སིྒག་གནང་
མཁན་ཡོངས་ལ་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞསེ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	
ད་ེདང་ཆབས་ཅིག་རྒན་ལགས་དམ་པ་བསན་
འཛིན་བམས་ཆེན་དྲན་བཞིན་པའི་ཐགོ་ནས་
ཁངོ་གིས་མཛད་རསེ་ལ་རསེ་སུ་ཡི་རང་ཡོད།

འཛམ་གླིང་འདིའི་སངེ་ཆོས་ལུགས་མང་པ་ོ
ཡོད་པ་ད་ེདག་ཚང་མའི་བསབླ་བ་གཙོ་བ་ོན་ི

སེམས་པ་བཟང་པ་ོདང་བམས་བརྩེ་དགོས་
པ་གསུང་གི་ཡོད།	 རྒྱ་གར་ལ་ཆ་བཞག་
ན་བཅོམ་ལྡན་འདས་མ་བུང་བའི་གོང་ས་ེ
ཕལ་ཆེར་ལོ་སངོ་ཕྲག་གསུམ་ཙམ་ནས་རྒྱ་
གར་ནང་སྤོད་པ་འཚེ་བ་མི་བེད་པ་དང་།	
དའེ་ིརྩ་བ་སྙངི་རའེ་ིབླ་ོ	 Ahimsa	 དང་།		
Karuna	ཞསེ་པ་འདལོི་སངོ་ཕྲག་གསུམ་ཙམ་
གི་གོང་ནས་རྒྱ་གར་ནང་ད་ེའདྲའི་བསམ་བླ་ོ
འཁརེ་སོ་ཞིག་དར་ཡོད།	སངས་རྒྱས་བཅམོ་
ལནྡ་འདས་ནི་འདི་དག་ཉམས་བཞེས་གནང་

མཁན་ཆགས་ཡོད།	 ཁད་པར་ན་ིརྒྱ་གར་གི་
སྤདོ་པ་འཚེ་བ་མེད་པ་དང་སྙངི་རའེི་བསམ་

པ་རྒྱ་སྐདེ་པར་གྲངས་ཅན་པ་དང་པའོི་གྲས་
རེད།	 ད་ེནས་གཅརེ་བུ་བ་བཅས་རགོ་ག་ེསྡ་ེ
ལྔ་སོགས་མུ་སགེས་པའི་གུྲབ་མཐའ་མང་པ་ོ
བུང་ཡོད།	ལོ་	༢༥༠༠	གངོ་ལ་སངས་རྒྱས་
བཅོམ་ལྡན་འདས་རྒྱ་གར་ལ་ཕབེས་ནས་རྒྱ་
གར་གནའ་རབས་ཀི་སྤདོ་པ་འཚེ་བ་མེད་པ་
དང་སྙངི་རའེི་བླ་ོརྩ་བར་བཞག་པའི་ཐགོ་ནས་
ལྟ་གུྲབ་ཀི་རྒྱབ་རནེ་ཞིབ་ཚགས་པ་ོགསུངས་
པ་རེད།	 གྲངས་ཅན་ལ་ྷམེད་པ་དང་གྲངས་
ཅན་ལྷ་བཅས་པ་ད་ེཚོའི་གྲས་མང་པ་ོཞིག་

གིས་འཇིག་རནེ་བཀོད་པ་པ་ོདཀོན་མཆོག་
ཅསེ་བཞག་ནས་དའེི་དགངོས་པ་སུྒབ་པར་ང་
ཚོ་ཚང་མས་བམས་བརྩ་ེབདེ་དགསོ་པ་དང་།	
འཚེ་བ་བདེ་མི་རུང་ཞེས་ད་ེལརྟ་འགྲ་ོབཞིན་
ཡོད།	 གྲངས་ཅན་ལ་ྷམེད་པས་འཇིག་རནེ་
བཀདོ་པ་པ་ོལ་ྷམེད་པར་འདདོ།	 སངས་རྒྱས་
པའ་ིཆོས་ཀིས་འཇིག་རནེ་བཀདོ་པ་པ་ོཤོད་ཀི་
མེད།	 ཚང་མ་རུྒྱ་དང་འབྲས་བུའ་ིཐགོ་ནས་
འགྲ་ོབཞིན་པ་གསུང་གི་འདགུ
བཅོམ་ལྡན་འདས་མངོན་པར་རོགས་པ་
སངས་རྒྱས་མ་ཐག་ཏུ།	 ཟབ་ཞི་སྤསོ་བྲལ་
འདོ་གསལ་འདསུ་མ་བས།	།བདདུ་རིྩ་ལ་ྟབུའ་ི
ཆོས་ཤིག་མཁ་ོབསོ་རྙདེ།	 །སུ་ལ་བསན་ཀང་
ག་ོབར་མི་ནསུ་པས།	 །མི་སྨྲ་ནགས་ཀི་གནས་
སུ་གནས་པར་བ།	 	 །ཞསེ་གསུངས་འདགུ	
ངསོ་ཀིས་འད་ིལ་ག་ོབ་འད་ིལརྟ་ལེན་གི་ཡོད།		
ཟབ་པ་དང་ཞི་བ་ཞསེ་པ་དསེ་བདནེ་བཞི་སནོ་
པ་དང་།	 སྤསོ་བྲལ་ཞསེ་པ་དསེ་ཤེར་ཕིན་གི་
མདའོི་དནོ་དག་སྙངི་པ་ོསངོ་ཉདི་ཀི་ལ་ྟབ་སནོ་
གི་འདགུ་ཅསེ་བསམ་གི་འདགུ	 ཅསེ་སོགས་
ཀི་བཀའ་སླབོ་སྩལ།	།

རྒྱ་གར་གི་མེས་པ་ོདམ་པ་བདག་ཉདི་ཆེན་པ་ོགཱན་དྷ་ིམཆོག་གི་སྐའུ་ིའཁུངས་སརྐ་དསུ་ཆེན་
སུང་བརིྩ་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་པ།

༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༠	 ཟླ་	 ༡༠	 ཚེས་	
༢	 རེས་གཟའ་པ་སངས་ཉནི་རྒྱ་གར་གི་མེས་
པ་ོདམ་པ་བདག་ཉདི་ཆེན་པ་ོགཱན་དྷ་ིམཆོག་
གི་འཁུངས་སརྐ་དསུ་ཆེན་ཡིན་སབས།	 བདོ་
མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་སིད་ཚབ་ཆོས་རིག་
བཀའ་བླནོ་གཡུ་ཐགོ་ཀརྨ་དག་ེལེགས་མཆོག་
དབུ་བཞུགས་ཐགོ་བདག་ཉདི་ཆེན་པ་ོགཱན་དྷ་ི
མཆོག་གི་འཁུངས་སྐར་དསུ་ཆེན་སུང་བརིྩ་
གཟབ་རྒྱས་ཞུས་ཡོད།	
ད་ེཡང་གངོ་ཚེས་ཉནི་གི་ས་ྔདྲ་ོཆུ་ཚོད་	 ༡༠	
ཐགོ་སདི་ཚབ་ཆོས་རིག་བཀའ་བླནོ་གཡུ་ཐགོ་
ཀརྨ་དག་ེལེགས་མཆོག་དང་།	 ནང་སདི་
བཀའ་བླནོ་འཁརོ་ལ་ྷཚང་བསོད་ནམས་སབོས་
རྒྱལ་མཆོག	 དཔལ་འབརོ་བཀའ་བླནོ་ཀརྨ་
ཡེ་ཤེས་མཆོག	 ཤེས་རིག་བཀའ་བླནོ་འབུམ་
རམས་པ་པདྨ་དབངས་ཅན་མཆོག	བད་ེསུང་
བཀའ་བླནོ་བ་ླབྲང་འཕགས་པ་ཆེ་རིང་མཆོག		
ལནྷ་ཁང་ཁག་གི་དུྲང་ཆེ་ཆུང་རྣམ་པ།	 བཀའ་

དུྲང་ཡིག་ཚང་གི་སི་ཞུའི་ལས་བེད་བཅས་
བཀའ་ཤག་གི་མདནུ་ཐང་ད་ུལྷན་འཛོམས་
ཐགོ་སིད་ཚབ་མཆོག་གིས་རྒྱ་གར་རྒྱལ་དར་
མཁའ་དབིངས་སུ་བསྒེངས་བ་དང་སྦྲགས།	
རྒྱ་གར་རྒྱལ་གླུ་དབངས་སུ་གརེ།
སབྐས་དརེ་སིད་ཚབ་མཆོག་གིས་ཕི་ནང་གི་
གསར་འགདོ་པ་རྣམས་ལ་གསུང་དནོ།	 ད་ེ
རིང་ན་ིརྒྱ་གར་གི་མེས་པ་ོདམ་པ་བདག་ཉདི་
ཆེན་པ་ོགཱན་ང་ིམཆོག་གི་སྐུའི་འཁུངས་སྐར་
ཐངེས་	 ༡༥༡	 འཁརོ་བའ་ིཉནི་མོ་དང་རྒྱལ་
སིྤའི་འཚེ་མེད་ཞི་བའི་ཉིན་མོ་ཡིན་སབས།	
ངས་བདོ་མི་སིྒག་འཛུགས་དང་བདོ་མི་ཡོངས་
ཀི་ཚབ་ཞུས་ཏ་ེརྒྱ་གར་གཞུང་མང་གཉིས་
དང་གཞིས་བསེ་བདོ་མི་ཡོངས་ལ་འཚམས་
འདྲའི་ིབཀྲ་ཤིས་བད་ེལེགས་དང་།	 མེས་པ་ོ
དམ་པ་གཱན་ང་ིམཆོག་ལ་གུས་འདདུ་དང་ཆེ་
བསདོ་ཞུ་ཡི་ཡོད།	 འཛམ་གླངི་འདའི་ིསངེ་
བདག་ཉདི་ཆེན་པ་ོགཱན་དྷ་ིམཆོག་གིས་འཚེ་

བ ་ མེད ་པའི ་
ལྟ ་ གུྲབ ་དང ་
བ དེན ་ པ འི ་
འ ཐ བ ་ རྩོ ད ་
བ ཅ ས ་ ཀི ་
ཐོ ག ་ ཁ ད ་
དུ ་ འ ཕ ག ས ་
པའི་བསླབ་བ་
བཟང་པ་ོཞིག་
བསུྐན ་ཏེ་ད ་
ཆ་འཛམ་གླངི་ས་ཕགོས་གང་སར་ཕན་ཐགོས་
ཆེན་པ་ོཡོང་དང་ཡོང་བཞིན་ཡོད།	
ང་ཚོ་བདོ་མིར་མཚོན་ན་ཁངོ་གི་བསབླ་བར་
གང་ཡོང་ཅི་ཡོང་ལག་ལེན་གནང་དང་གནང་
མུས་ཡིན།	 དམ་པ་ཁངོ་གི་འཁུངས་སརྐ་ཞུ་
སངས་ན།ི	 ཁངོ་གི་བསབླ་བ་བཟང་པ་ོདང་སྐ་ུ
ཚེའ་ིལོ་རུྒྱས་ལ་ང་ཚོས་མིག་དཔ་ེལེན་དགསོ།	
སརླ་ཡང་ཚང་མར་འཚམས་འདྲ་ིཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	

ཞསེ་གསུངས།
ད་ེརསེ་སདི་ཚབ་མཆོག་གིས་བདག་ཉདི་ཆེན་
པ་ོགཱན་དྷི་མཆོག་གི་སྐུ ་པར་མདནུ་ད་ུསྣང་
གསལ་ཞལ་ཕ་ེདང་མཇལ་དར་ཕུལ།	ད་ེནས་
བཀའ་ཤག་གི་མཇལ་འཕྲད་ཁང་ད་ུམངར་
ཟས་དང་གསོལ་ཇ་འདགེས་འབུལ་ཞུས་ཏ་ེ
མཛད་སྒ་ོགྲལོ་ཡོད་པ་བཅས།	།

ཡོངས་ཁབ་གསལ་བསྒགས།

༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༠	 ཟླ་	 ༨	 ཚེས་	 ༢༨	
ཉིན་ཁིམས་ཞིབ་པ་ལྷ་འབུྲག་མཆོག་ནས་ཆེས་
མཐའོ་ིཁམིས་ཞིབ་ཁང་གི་དཔལ་ལནྡ་ཁམིས་ཞིབ་
པ་ཆེ་བའི་མདནུ་དྲ་ལམ་བརུྒྱད་སྐརོ་སྐདོ་ཁིམས་
ཞིབ་པའི་ལས་ཁུར་དམ་བཅའ་འབུལ་བཞེས་
ལེགས་གུྲབ་ཟནི་པ་ལརྟ།	 སིྤ་མང་གཏུག་བཤེར་
འགྲ་ོལུགས་རྩ་འཛིན་ཁིམས་ཡིག་ཏུ་གསལ་བའི་
སྐརོ་སྐོད་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གི་ཐོག་མའི་གཏུག་
བཤེར་གི་ཁམིས་ཁངོས་ཁབ་ཚད་དང་།	གངོ་ཞུའ་ི
ཁམིས་ཁངོས་ཁབ་ཚད་ད་ུགཏགོས་པའ་ིཁ་མཆུའ་ི
རིགས་མཐའ་དག་བད་ེསིྐད་གླངི་གཞིས་ཆགས་སུ་
རནེ་གཞི་བས་པའི་སྐརོ་སྐདོ་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ལ་
ཞུ་གཏུག་ཆོག་པའི་ཡོངས་ཁབ་གསལ་བསྒགས་
སུ།	 ཆེས་མཐའོ་ིཁམིས་ཞིབ་ཁང་ནས་ཕི་ལོ་	
༢༠༢༠	ཟླ་	༡༠	ཚེས་	༥	ལ།	།

ཡུ་རོབ་སིྤ་མཐུན་ཚོགས་པའི་ནང་བདོ་དནོ་ལས་
འགུལ་ནསུ་ལནྡ་ངང་ཇི་ལརྟ་སྤལེ་དགསོ་ཞསེ་པའ་ི

བརདོ་གཞིའ་ིཐགོ་བགྲ་ོགླངེ་གནང་གཏན་
འཁལེ་འདགུ

༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༠	 ཟླ་	 ༡༠	 ཚེས་	 ༩	
རེས་གཟའ་པ་སངས་ཉནི་ཡུ་རོབ་གྲསོ་ཚོགས་ཀི་
བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པས་དྲ་རྒྱ་བརུྒྱད་ཏགོ་
དབིབས་གཉན་རིམས་ཀི་ཛ་དྲག་དསུ་སྐབས་སུ་
ཡུ་རོབ་སིྤ་མཐུན་ཚོགས་པའི་ནང་བདོ་དནོ་ལས་
འགུལ་ནསུ་ལནྡ་ངང་ཇི་ལརྟ་སྤལེ་དགསོ། How 
to Effectively Campaign for 
Tibet in the EU under the Pan-
demic Situation	 ཞསེ་པའ་ིབརདོ་གཞིའ་ི
ཐགོ་བགྲ་ེགླངེ་གནང་གཏན་འཁལེ་འདགུ
ད་ེཡང་གངོ་གི་བགྲ་ེགླངེ་གི་ལས་རིམ་འད་ིབཞིན་
གཙོ་སྐངོ་གནང་མཁན་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་
པའི་ཚོགས་གཙོ་ཡུ་རོབ་གྲསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་སྐུ་
ཞབས་མི་ཀུ་ལ་པགེ་ས་ Mikula’s Peksa 
ལགས་ཡིན་པ་དང་།	 སབྐས་དརེ་རྒྱ་ནག་ཝུ་ཧན་
གྲངོ་ཁརེ་ནས་མཆེད་པའི་ཏགོ་དབིབས་གཉན་
རིམས་ཀི་ཛ་དྲག་གི་དསུ་སྐབས་འདིར་བདོ་ཀི་
གནད་དནོ་རྒྱལ་སིྤའི་སངེ་ཇི་ལྟར་གསལ་འདནོ་
གནང་དགསོ་སྐརོ་དང་།	 	 ཉ་ེཆར་ཡུ་རོབ་སིྤ་
མཐུན་ཚོགས་པ་དང་རྒྱ་ནག་ལནྷ་ཚོགས་ EU-
China Summit	 སབྐས་ཡུ་རོབ་སིྤ་མཐུན་
ལྷན་ཁང་གི་གཙོ་འཛིན་གསུང་བཤད་ལ་གཞིར་
བཞག་ས།ེ	 ཡུ་རོབ་སིྤ་མཐུན་ཚོགས་པའ་ིངསོ་
ནས་བདོ་ནང་གི་འགྲ་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་སུང་སྐབོ་
ཐགོ་ཇི་ལརྟ་ཡར་རྒྱས་གཏངོ་ཐབས་སྐརོ།	 རྒྱ་
ནག་གཞུང་གི་བཙན་གནནོ་གིས་བདོ་མི་འབུམ་
ལ་ྔལགྷ་ལ་ངལ་རྩལོ་ལས་རིགས་སྦངོ་བརྡར་སྤད་
པའི་གནས་ཚུལ་རྣམས་རྒྱལ་སིྤའི་ཁདོ་ད་ོསྣང་
སླབེ་ཐབས་དང་།	 ཤར་ཏུར་ཀིས་ཐན་ས་ཁུལ་
གི་གནས་སངས་དང་འདྲ་མཚུངས་ཇི་ཞིག་ཡོད།	
ཅེས་དནོ་ཚན་གཙོ་བ་ོགསུམ་གི་ཐོག་གོ་བསྡུར་
གནང་རུྒྱ་ཡིན་འདགུ
སབྐས་དརེ་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་ལནྡ་
སིད་སྐངོ་འབུམ་རམས་པ་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་
དང་།	སརྦ་སིལ་སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་བཀྲ་ཤིས་ཕུན་
ཚོགས་ལགས།	གྲསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་དུྲག་མཉམ་
ཞུགས་གནང་གཏན་འཁལེ་ཡོད།	 གལ་ཏ་ེམཉམ་
ཞུགས་གནང་ཐུབ་ཚེ་སྐ་ུཚབ་གཏང་གནང་རུྒྱ་ཡིན་
འདགུ་པ་བཅས།	།



2 7th October 2020 TIBETAN NEWSདབུས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་བདནུ་རེའ་ིལས་རིམ་གསར་ཤོགབདོ་ཟླ་	༨	ཚེས་	༢༠	ཕི་ཟླ་	༡༠	ཚེས་	༧

རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་ཨ་རིའ་ིགཞུང་ཚབ་ཆེན་མོ་མཆོག་གིས་སུད་སིའ་ིསྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་འཆི་མེད་རིག་འཛིན་ལགས་དང་
ཐུག་འཕྲད་གནང་ས་ེབདོ་དནོ་ཐད་རྒྱབ་སྐརོ་ཤུགས་ཆེ་གནང་རུྒྱ་ཡིན་ཞསེ་གསུངས་པ།

༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༠	 ཟླ་	 ༩	 ཚེས་	
༣༠	 ཉནི་སུད་སིའ་ིཇི་ན་ིཝ་གྲངོ་ཁརེ་ནང་

ར ེན་གཞི་བས་པའི ་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་
ཚོགས་དང་རྒྱལ་སིྤའི་ཚོགས་པ་ཁག་གི་ཨ་
རིའི་གཏན་འཇགས་གཞུང་ཚབ་ཆེན་མོ་སྐུ་
ཞབས་ཨན་ཌི་རེའ་ོབྷ་ིརམ་བྷརེ་གྷ་ིAndrew 

Bremberg	 མཆོག་གིས་སུད་སིའ་ིསྐ་ུཚབ་
དནོ་གཅདོ་འཆི་མེད་རིག་འཛིན་ལགས་དང་

འཕྲིན་ལས་ཆོས་སིྐད་ལགས་རྣམ་གཉིས་
དང་ལནྷ་ཨ་རིའི་གཞུང་ཚབ་ཁང་ད་ུཆུ་ཚོད་
གཅིག་ལགྷ་རིང་ཐུག་འཕྲད་གནང་ཡོད།
སབྐས་དརེ་འཆི་མེད་རིག་འཛིན་ལགས་དང་

འཕྲིན་ལས་ཆོས་སིྐད་ལགས་རྣམ་གཉིས་
ཀིས་སྐུ ་ཞབས་ཨན་ཌི་རེའོ་བྷི་རམ་བྷརེ་
གྷི་མཆོག་ལ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་ནང་
འགྲ་ོབ་མིའི་ཐོབ་ཐང་རིྩས་མེད་རྡགོ་རོལ་
གཏངོ་བཞིན་པའ་ིསྐརོ་དང་།	 ངལ་རྩལོ་
བསུྒར་བཀོད་ཁང་ད་ུབདོ་མི་འབུམ་གཅིག་
ལགྷ་བཅུག་དང་འཇུག་བཞིན་པ།	 ༸ཀུན་
གཟིགས་པཎ་ཆེན་སྐུ ་ཕྲངེ་བཅུ་གཅིག་པ་
དག་ེའདནུ་ཆོས་ཀི་ཉ་ིམ་མཆོག་དང་ཁངོ་གི་
ཡབ་ཡུམ་བཅས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཕི་ལོ་	
༡༩༩༥	 ཟླ་	 ༥	 ཟླ་	 ༡༧	 ཉནི་བཙན་ཁདི་
གསང་ཉར་བས་པ་ནས་བཟུང་ད་བར་གར་
སོང་ཆ་མེད་ད་ུགུར་ཏ་ེལོ་ང་ོ	 ༢༥	 འཁརོ་
བཞིན་པ།	ད་ེབཞིན་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ད་ལ་ྟ
ནས་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་

པ་ོམཆོག་གི་མ་འངོས་ཡང་སིད་ཐད་རྩོད་
བཞིན་ཡོད་པ་མ་ཟད།	 རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་
གཞུང་ན་ིའཛམ་གླངི་ཞི་བད་ེལ་ཉནེ་ཁ་ཆེན་
པ་ོཆགས་ཡོད་པ་སོགས་ཀི་སྐརོ་གསུངས།	
ཨ་རིའི་གཞུང་ཚབ་ཆེན་མོ་སྐུ་ཞབས་ཨན་
ཌི་རེའ་ོབྷ་ིརམ་བྷརེ་གྷ་ིམཆོག་གིས་བདོ་མིའི་
རང་དབང་འཐབ་རྩོད་ལ་རྒྱབ་སྐརོ་ཤུགས་
ཆེ་གནང་རུྒྱ་ཡིན།	ཞསེ་གསུངས་ཡོད།
སུད་སིའི་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་འཆི་མེད་རིག་
འཛིན་ལགས་ཀིས་ཨ་རིའི ་གཞུང་ཚབ་
མཆོག་ལ་ཨ་རིའི་གཞུང་མང་གཉསི་ནས་
བདོ་དནོ་ཐད་རྒྱབ་སྐརོ་ཤུགས་ཆེ་གནང་དང་
གནང་བཞིན་པར་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུས་ཡོད་པ་
མ་ཟད།	 བདོ་ནང་གི་གནས་སངས་སྐརོ་ཞུ་
སབྐས།	 ཨ་རིའ་ིགཞུང་ཚབ་ཆེན་མོ་མཆོག་

གིས་ད་ོསྣང་ཆེན་པ་ོསྒ་ོནས་གསན་གནང་
བར་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུས་ཡོད།	 ད་ེནས་འཕྲནི་
ལས་ཆོས་སིྐད་ལགས་ཀིས།	 ཨ་རི་མཉམ་
འབྲལེ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་འགྲ་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་
ལྷན་ཁང་ནས་ཕིར་ཐནོ་པ་ད་ེབདོ་མི་ཚོར་
མཚོན་ན་རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་འགྲ་ོབ་མིའི་ཐབོ་
ཐང་ལནྷ་ཁང་ད་ུབདོ་ནང་གི་བདོ་མིར་རྒྱབ་
སྐརོ་ཤུགས་ཆེ་ཤོས་གནང་མཁན་ཞིག་མེད་
པ་ཆགས་ཡོད་ནའང་།	 རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་
བདོ་ནང་གི་འགྲ་ོབ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལ་རིྩས་
མེད་རྡགོ་རོལ་གཏངོ་བཞིན་པའ་ིཐད་ལ།	ཨ་
རིའི་གཞུང་གི་ངསོ་ནས་ང་ོརྒོལ་ཤུགས་ཆེ་
གནང་བཞིན་ཡོད།	ཅསེ་གསུངས།	།

༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༠	 ཟླ་	 ༡༠	 ཚེས་	
༡	 ཉནི་ཏ་ེརྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་ཚོགས་པ་
བཙུགས་ནས་ལོ་ང་ོ	 ༧༡	 འཁརོ་བའ་ིཉནི་
མོ་དང་བསནུ།	 	 བང་ཨ་རིའ་ིསྐ་ུཚབ་དནོ་
གཅོད་དངོས་གུྲབ་ཚེ་རིང་ལགས་དང་།	
རྒྱལ་སིྤའི་ཚོགས་སྡ་ེཁག་གི་སྐུ་ཚབ་སོགས་
ཨ་རིའ་ིརྒྱལ་ས་ཝ་ཤིན་ཊོན་ད་ུལནྷ་འཛོམས་
ཐགོ་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་ང་ོརྒལོ་གི་རྒྱལ་སིྤའི་
ལས་འགུལ་ཉནི་མོ་སུང་བརིྩ་ཞུས་ཡོད།		
ད་ེཡང་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་ངོ་རྒོལ་གི་རྒྱལ་
སིྤའི་ལས་འགུལ་ཉནི་མོར་བང་ཨ་རིའི་སྐུ་
ཚབ་དནོ་གཅོད་དངསོ་གུྲབ་ཚེ་རིང་ལགས་
དང་།	 ཨ་རིའ་ིགྲསོ་ཚོགས་འགོ་མའ་ིའཐུས་
མི་སྐ་ུཞབས་ཊོམ་སའ་ོཛི་	 Tom Suozzi 

མཆོག		ཨ་རིའ་ིགྲསོ་ཚོགས་འགོ་མའ་ིགྲསོ་
ཚོགས་འཐུས་མི་སི་ཁ་ོཌི་པ་ེརེ་	Scott Perry 

མཆོག		ཨ་རིའ་ིགྲསོ་ཚོགས་འགོ་མའ་ིགྲསོ་
ཚོགས་འཐུས་མི་ཌ་ེཌི་ཡོ་ཧ་ོ	 Ted Yoho 

མཆོག	 	 	 ད་ེབཞིན་རྒྱལ་སིྤའ་ིཡུ་གུར་ལནྷ་
ཚོགས་ཀི་སྐ་ུཚབ་ཨོ་མར་ཀ་ན་ཊི་ Omer 

Kanat	 ལགས།	 ལྷ་ོསོག་གི་འགྲ་ོབ་མིའ་ི
ཐབོ་ཐང་དང་ཤེས་ཡོན་བས་ིགནས་ཁང་གི་
སྐ་ུཚབ་ཊོ་ག་ོཆོག་	Enghebatu Togochog 

ལགས།	བདོ་རིགས་སིྤ་མཐུན་ཚོགས་པ་ཁག་
གི་སྐ་ུཚབ་སོགས་མཉམ་ཞུགས་གནང་ཡོད།
བང་ཨ་རིའི་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་དངསོ་གུྲབ་
ཚེ་རིང་ལགས་ཀིས།	 	 ཡུ་གུར་མི་རིགས་
དང་།	 སོག་པ།ོ	 ཧངོ་ཀངོ་མི་མང་སོགས་
རྡགོ་རྩ་གཅིག་སིྒལ་བས་ཏ་ེརྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་
ང་ོརྒལོ་བདེ་དགོས་པའི་གལ་གནད་སོགས་
ཀི་སྐརོ་གསུངས།	 ཨ་རིའ་ིགྲསོ་ཚོགས་འགོ་
མའི་འཐུས་མི་སྐ་ུཞབས་ཊོམ་སའ་ོཛི་མཆོག་
གིས།	 རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་ཚོགས་པས་
འཛམ་གླིང་ཡོངས་ལ་དབང་སུྒར་བདེ་རུྒྱའི་
འཆར་གཞི་ཡོད།	ཅསེ་གསུང་པ་དང་།		
གཞན་ཡང་ཤར་དབུས་ཡུ་རོབ་ཀི་གྲངོ་ཁརེ་

ཆེ་ཁག་དུྲག་གི་ནང་བདོ་པ་དང་།	ཡུ་གུར་མི་
རིགས།	ལྷ་ོསོག་པ།ོ			ཧངོ་ཀངོ་བ།	མང་
གཙོ་དནོ་གཉརེ་བ།	 ད་ེབཞིན་གཞུང་དང་
གཞུང་འབྲལེ་མིན་པའི་ཚོགས་པ་ཁག་གི་སྐུ་
ཚབ་སོགས་ནས་རྒྱལ་སིྤའི་ལས་འགུལ་ཉནི་
མོར་མཉམ་ཞུགས་ཀིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་ང་ོ
རྒལོ་གནང་ཡོད།
ད་ེཡང་སུད་སི་དང་ལེག་ཊིན་སི་ཊེན་བདོ་
རིགས་སིྤ་མཐུན་ཚོགས་པ་དང་།	 སུད་བདོ་

མཛའ་འབྲལེ་ཚོགས་པ།	 ས་གནས་གཞནོ་
ན་ུཚོགས་པ།	 ས་གནས་བུད་མེད་ཚོགས་པ་
བཅས་ཀི་གོ་སིྒག་འགོ་ང་ོརྒོལ་བ་མི་གྲངས་	
༢༠༠	 ལགྷ་ཛུ་རིག་གྲངོ་ཁརེ་ད་ུཡོད་པའ་ི
རྒྱ་ནག་གཞུང་ཚབ་ཁང་གི་མདནུ་ད་ུའད་ུ
འཛོམས་ཐགོ་ང་ོརྒལོ་གནང་ཡོད།	 སབྐས་
དརེ་སུད་བདོ་མཛའ་འབྲལེ་ཚོགས་པའི་
ཚོགས་མི་སྐ་ུཞབས་ཊོན་ན་ེ	 Tony Ryf  

ལགས་དང་།	 ཡུ་རོབ་དང་ལྷ་ོཨ་ཕ་ིརི་ཀ་
ཁུལ་གི་སིྤ་འཐུས་ཟམ་མད་ོབམས་པ་ཚེ་རིང་
ལགས་རྣམ་གཉསི་མཉམ་ཞུགས་ཀིས་གསུང་
བཤད་གནང་ཡོད།	
འཇར་མན་ནའི་ིབདོ་རིགས་སིྤ་མཐུན་ཚོགས་
པ་དང་རྒྱལ་སིྤའི་བདོ་དནོ་ལས་འགུལ་ཁང་
སོགས་ཚོགས་པ་	༡༡	གི་ག་ོསིྒག་འགོ་འཇར་
མན་ནིའི་གྲངོ་ཁེར་བྷར་ལིན་ད་ུམི་གྲངས་	
༢༠༠	ལགྷ་ལནྷ་འཛོམས་ཀིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་
ཚབ་ཁང་གི་མདནུ་ད་ུང་ོརྒོལ་གནང་ཡོད།	

སབྐས་དརེ་འཇར་མན་གི་གྲསོ་ཚོགས་འཐུས་
མི་ཇནེ་སེན་	 Gyde Jensen	 མཆོག་དང་།	
མ་ཡི་ཀལ་བྷ་ིརན་ཌི་ Michael Brand	
མཆོག		པ་ེཊར་ Peter Heidt མཆོག		ད་ེ
བཞིན་གྲངོ་ཁརེ་མུ་ན་ིཁི་ཁུལ་གི་བདོ་མི་ཚོ་
ཡང་མཉམ་ཞུགས་གནང་ཡོད།
ཨི་ཊ་ལིའི་བདོ་རིགས་སིྤ་མཐུན་ཚོགས་
པའི་ག་ོསིྒག་འགོ་མི་ལན་གྲངོ་ཁརེ་ནང་བདོ་
རིགས་དང་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐོར་བ་སོགས་

མི་གྲངས་	 ༥༠	 ལགྷ་འད་ུའཛོམས་ཐགོ་ང་ོ
རྒལོ་གནང་ཡོད་པ་མ་ཟད།	 ཨི་ཊ་ལིའ་ིགྲསོ་
ཚོགས་འཐུས་མི་ཁག་གཅིག་གིས་རྒྱ་ནག་
གཞུང་ལ་ང་ོརྒལོ་གིས་བགྲ་ོགླངེ་ཡང་གནང་
ཡོད།
ཨོ་སི་ཊི་རི་ཡའི་རྒྱལ་ས་ཝེ་ནའི་ནང་རནེ་
གཞི་བས་པའི་རྒྱ་ནག་གཞུང་ཚབ་ཁང་གི་
མདནུ་ད་ུཨོ་སི་ཊི་རི་ཡ་བདོ་རིགས་	 ༥༠	
ལྷག་འཛོམས་ཏ་ེརྐང་འཁོར་ལ་བཞོན་ནས་
མཉམ་འབྲལེ་རྒྱལ་ཚོགས་དང་ཝེ་ན་གྲངོ་
ཁརེ་ཡོངས་ལ་སྐརོ་སྐདོ་ཀིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་
ལ་ང་ོརྒལོ་གནང་ཡོད།		
སུད་སིའི་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་འཆི་མེད་རིག་
འཛིན་ལགས་ཀིས།	 སུད་སིའ་ིསྐ་ུཚབ་དནོ་
གཅོད་ཁང་གི་ཁབ་ཁོངས་སུ་གཏགོས་པའི་
བདོ་མི་ཚོ་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་ང་ོརྒལོ་གི་རྒྱལ་
སིྤའི་ལས་འགུལ་ཉིན་མོར་མཉམ་ཞུགས་
གང་མང་གནང་དགོས་པའི་འབོད་སྐུལ་

གནང་ཡོད།	
ཕགོས་མཚུངས་བདོ་མི་དང་།	 ཡུ་གུར་
བ།	ལྷ་ོསོག་པ།ོ	ཧངོ་ཀངོ་བ།	ཐ་ེཝན།	རྒྱ་
རིགས་མང་གཙོ་དནོ་གཉརེ་བ་སོགས་ནས་
རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་ཚོགས་པ་བཙུགས་ནས་
ལོ་ང་ོ	 ༧༡	 འཁརོ་བའ་ིཉནི་མོ་དང་བསནུ་
ཉི་ཧངོ་གི་རྒྱལ་ས་ཊོ་ཀི་ཡོ་ནང་རྒྱལ་སིྤའི་
ལས་འགུལ་ཉནི་མོར་མཉམ་ཞུགས་གནང་
ས་ེརྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་དང་།	 ཡུ་གུར།	
ལྷ་ོསོག་བཅས་ཀི་ནང་རིག་གཞུང་རྩ་གཏརོ་
དང་།	 འགྲ་ོབ་མིའ་ིཐབོ་ཐང་ལ་རིྩས་མེད་
རྡགོ་རོལ་གཏངོ་བཞིན་པར་ང་ོརྒལོ་གི་ལས་
འགུལ་གཞི་རྒྱ་ཆེ་བ་སྤལེ་ཡོད།
ད་ེཡང་ཉནི་དརེ་བདོ་མི་དང་།	 ཡུ་གུར་
བ།	ལྷ་ོསོག་པ།ོ	ཧངོ་ཀངོ་བ།	ཐ་ེཝན།	རྒྱ་
རིགས་མང་གཙོ་དནོ་གཉརེ་བ་བཅས་ཀིས་
ཉི་ཧངོ་གི་གྲསོ་ཚོགས་ཁང་ད་ུཚོགས་འད་ུ
ཚོགས་ཡོད་པ་དང་།	 སབྐས་དརེ་ཉ་ིཧངོ་
གི་གྲོས་ཚོགས་གོང་འོག་གཉིས་ཀི་གྲོས་
ཚོགས་འཐུས་མི་ཁག་གཅིག་ཚོགས་འདའིུ་
སངེ་མཉམ་ཞུགས་ཀིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་
བདོ་དང་།	 ཡུ་གུར།	 ལྷ་ོསོག།	 ཧངོ་ཀངོ་།	
ཐེ་ཝན་བཅས་ཀི་ནང་འགྲོ་བ་མིའི ་ཐོབ་
ཐང་དང་།	 རང་དབང་ཐགོ་དྲག་གནནོ་
བདེ་བཞིན་པར་མཐའ་གཅིག་ཏུ་ང་ོརྒལོ་གི་
གསུང་བཤད་གནང་ཡོད་པ་མ་ཟད།	བདོ་མི་
དང་།	ཡུ་གུར་བ།	ལྷ་ོསོག་པ།ོ	ཧངོ་ཀངོ་བ་
ཚོས་མང་གཙོ་དང་།	 སྨྲ་བརདོ་རང་དབང་།	
འགྲ་ོབ་མིའ་ིཐབོ་ཐང་།	 ཁམིས་ཀི་དབང་
སུྒར་བཅས་ཀི་སླད་འཐབ་རྩོད་བདེ་བཞིན་
ཡོད་པས་འབུང་འགུར་དརེ་རྒྱལ་ཁ་འཐབོ་
ངསེ་རེད།	 ཅསེ་དང་།	 རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་
ཡུ་གུར་བ་ས་ཡ་གཅིག་ལགྷ་ངལ་རྩལོ་བསུྒར་
བཀདོ་ཁང་ད་ུབཅུག་པ་དང་།	 ལྷ་ོསོག་ནང་
སླབོ་གྲྲྭ་ཁག་ཏུ་སླབོ་ཁདི་ཀི་སདྐ་ཡིག་ས་ེསོག་
ཡིག་ཚབ་ཏུ་རྒྱ་ཡིག་བདེ་སྤདོ་བདེ་བཞིན་པ།	

ད་ེབཞིན་བདོ་ཀི་ཞིང་འབྲགོ་འབུམ་ལྔ་ལྷག་
བཙན་དབང་གིས་དམག་མི་ལ་ྟབུའ་ིངལ་རྩལོ་
ལས་རིགས་སྦངོ་བརྡར་ཁང་ད་ུབཅུག་ཡོད་
པ་བཅས་ལ།	 ཉ་ིཧངོ་གི་གྲསོ་ཚོགས་འཐུས་
མི་ཚོས་ང་ོརྒལོ་མཐའ་གཅིག་ཏུ་ཡོད།	 ཅསེ་
གསུངས།
གཞན་ཉ་ིཧངོ་ནང་ཡོད་པའི་བདོ་རང་བཙན་
སླབོ་ཕུྲག་ཚོགས་པའི་འགན་འཛིན་ཚེ་རིང་
རྡ་ོར་ེལགས་ཀིས།	 རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་
ནང་དངེ་རབས་སོ་ལའྟི་པར་ཆས་གང་སར་
བཙུགས་ཏ་ེབདོ་མིའི་འགྲ་ོའདགུ་རང་དབང་
ལ་དམ་བསྒགས་བདེ་བཞིན་པའི་སྐརོ་དང་།	
བདོ་ནང་གསར་འགོད་རང་དབང་མེད་པ་
མ་ཟད།	 རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཕི་རྒྱལ་གསར་
འགོད་པ་ཚོར་རང་དབང་གི་སྒ་ོནས་གསར་
འགོད་བདེ་འཇུག་གི་མེད་པ་སོགས་ཀི་སྐརོ་
གསུངས།	ལྷ་ོསོག་གི་སྐ་ུཚབ་ཌི་ཆིན་ Daich-

in Olhunuud 	ལགས་ཀིས།	རྒྱ་ནག་གཞུང་
གིས་ལྷ་ོསོག་གི་སྐད་ཡིག་རྩ་གཏརོ་གཏངོ་
ཆེད་ལྷ་ོསོག་ནང་སླབོ་གྲྲྭ་ཁག་ཏུ་སླབོ་ཁིད་ཀི་
སྐད་ཡིག་ས་ེསོག་ཡིག་ཚབ་ཏུ་རྒྱ་ཡིག་བདེ་
སྤདོ་བདེ་བཞིན་པ་སོགས་ཀི་སྐརོ་གསུངས།
ཉི་ཧངོ་ནང་རནེ་གཞི་བས་པའི་རྒྱ་རིགས་
མང་གཙོ་དནོ་གཉརེ་བ་ཚོས།	 རྒྱ་ནག་
གཞུང་གིས་ལོ་ང་ོ	༧༠	ལགྷ་གི་རིང་མི་མང་
ཐགོ་དྲག་གནནོ་དང་།	མི་རིགས་སྡབེ་གསོད།	
རྒྱ་སྐདེ་རིང་ལུགས་ཀི་སིད་བུས་སྤལེ་དང་
སྤལེ་མུས་རེད།	ཅསེ་གསུངས།
དགངོ་དྲ་ོབདོ་མི་དང་།	 ཡུ་གུར་བ།	ལྷ་ོསོག་
པ་ོསོགས་ནས་ཉི་ཧངོ་གི་རྒྱལ་ས་ཊོ་ཀི་ཡོ་
ནང་ཡོད་པའི་རྒྱ་ནག་གཞུང་ཚབ་ཁང་གི་
མདནུ་ད་ུརྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་དང་།	 ཡུ་
གུར།	 ལྷ་ོསོག་ནང་དྲག་གནནོ་ཅན་གི་སདི་
བུས་ལག་བསར་བདེ་བཞིན་པར་ཞི་བའི་ང་ོ
རྒལོ་གནང་ཡོད་པ་བཅས།	།

རྒྱལ་སིྤ་ཁནོ་ཡོངས་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་ང་ོརྒལོ་གི་ལས་འགུལ་གཞི་རྒྱ་ཆེ་བ་སྤལེ་བ།



3 TIBETAN NEWS  7th  October  2020 དབུས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་བདནུ་རེའ་ིལས་རིམ་གསར་ཤོག བདོ་ཟླ་	༨	ཚེས་	༢༠	ཕི་ཟླ་	༡༠	ཚེས་	༧	

དབུས་འསོ་བསྡ་ུལས་ཁང་ནས་ང་ཚོའ་ིའསོ་ན་ིང་ཚོའ་ིམ་འངོས་ཞསེ་པའ་ིགླགོ་བརྙན་དབུ་འབདེ་གནང་བ།

དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་མཆོག་གིས་བདོ་ན་ིརྒྱ་གར་གིས་གཙོས་རྒྱ་ནག་དང་ཨ་རིའ་ིཡུལ་བབ་སདི་བུས་ཐགོ་ཧ་ཅང་
གལ་ཆེན་པ་ོཡིན་སྐརོ་གསུངས།

༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༠	 ཟླ་	 ༩	 ཚེས་	
༢༨	 ཉནི་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་
ལནྡ་སིད་སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་གིས་དྲ་

རྒྱའི་བརུྒྱད་ཨ་རིའི་རྒྱལ་ས་ཝ་ཤིང་ཊོན་
ཌི་སིར་རནེ་གཞི་བས་པའི་བསམ་བླའོི་བང་
མཛོད་ CSIS	 ཞསེ་པ་ཚོགས་པའ་ིག་ོསིྒག་

འགོ་བགྲ་ོགླངེ་ལས་རིམ་ཐགོ	བདོ་ན་ིརྒྱ་གར་
གིས་གཙོས་རྒྱ་ནག་དང་ཨ་རིའི་ཡུལ་བབ་
སདི་བུས་ཐགོ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོཡིན་སྐརོ་

གསུང་བཤད་གནང་ཡོད།	 ས་ྔལོར་དཔལ་
ལྡན་སིད་སྐངོ་མཆོག་གིས་བདོ་བརུྒྱད་ནང་
བསན་གི་བླ་སུྤལ་ཡང་སིད་སྐརོ་དང་ཆོས་

དད་རང་དབང་བཅས་ཀི་སྐརོ་ཡང་གསུང་
བཤད་གནང་ཡོད།
ད་ེཡང་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐོང་མཆོག་གིས།	
རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་རྒྱ་གར་དབང་སུྒར་བདེ་
པར་བདོ་ས་ངེས་པར་བཙན་བཟུང་བེད་
དགོས་ཞེས་པའི་མའ་ོཙེ་ཏུང་གི་རྩོམ་ཞིག་
ལུང་འདྲངེ་གནང་ཡོད་པ་མ་ཟད།	 བདོ་ན་ི
ལག་མཐིལ་ཡིན་པ་དང་།	 བལ་ཡུལ་དང་།	
འབྲས་ལྗངོས།	 ལ་དགྭས།	 ཨ་ར་ུནཱ་ཅལ་
པར་ད་ེཤི།	 འབུྲག་བཅས་ལ་ྔཔ་ོམཛུབ་མོ་ལ་ྔ
ཡིན་པར་འདདོ་ཀི་ཡོད་པ་དང་།	 གལ་ཏ་ེ
ལག་མཐིལ་དབང་ད་ུབསྡུས་ཚེ་མཛུབ་མོ་ལ་ྔ
པ་ོརྣམས་ལས་སླ་པའོི་ངང་དབང་སུྒར་བ་
ཐུབ་ཅསེ་ད་ེས་ྔཕི་ལོ་	༡༩༥༠	འག་ོསདོ་ད་ུརྒྱ་
ནག་མི་དམངས་སིྤ་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་གཙོ་

འཛིན་མའ་ོཙེ་ཏུང་གིས་བཤད་ཡོད།	 ཅསེ་
དང་།
གཞན་ཡང་དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་མཆོག་གིས་
བདོ་དང་ཨ་རིའི་དབར་གི་འབྲལེ་ལམ་སྐརོ་
གསུང་དནོ།	རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་བདོ་ས་བཙན་
བཟུང་བས་པར་བརནེ་བདོ་མིའི་བླ་ན་མེད་
པའི་དབུ་ཁིད་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་
མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་རྒྱ་གར་འཕགས་པའི་
ཡུལ་དུ་ཚིབས་སུྒར་སྐབས་ཨ་རིའི ་སིད་
འཛིན་ཟུར་པ་སྐུ་ཞབས་ཌིཝཱ་ཌི་ཨཱ་སེན་ཧ་ོ
ཝར་	 Dwight D.Eisenhower	 མཆོག་
གིས་ཐུགས་སྣང་གནང་ཡོད་པ་དང་།	 རྒྱ་
ནག་གཞུང་གིས་འགྲ་ོབ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལ་
བརིྩ་མེད་རྡགོ་རོལ་བཏང་དང་གཏངོ་བཞིན་
པར་བརནེ་རྒྱལ་སིྤའི་ཁོན་ཡོངས་ནས་ངོ་

རྒལོ་ཤུགས་ཆེ་བདེ་ཀི་ཡོད།	 དརེ་བརནེ་རྒྱ་
ནག་དང་མཉམ་བསནུ་མཁས་གནང་རུྒྱའི་
ཚབ་ཏུ་འགྲན་བསྡརུ་གནང་དགསོ།	 	 ད་ེས་ྔ
བདོ་དནོ་རིྩས་མེད་དང་།	 རྒྱ་ནག་ལ་ང་ོསུང་
སདླ་	 Kissinger’s policy	 ཞསེ་པའ་ིསདི་
བུས་གཏན་འབབེས་བས་པ་ནི་ནརོ་འཁུལ་
ཚབས་ཆེ་ཞིག་ཡིན་སྐརོ་སོགས་ཀི་གསུང་
བཤད་གནང་རེས་དྲི་བར་ལན་འདབེས་
གནང་ཡོད།	
ལས་རིམ་འདི ་བཞིན་གཙོ་སྐོང་མཁན་
བསམ་བླའོ་ིབང་མཛོད་ CSIS ཞསེ་པའ་ིཨེ་
ཤེ་ཡ་དང་ཉི་ཧངོ་བཅས་ཀི་ཚོགས་གཞོན་
བགྲསེ་པ་སྐ་ུཞབས་མེག་གྷ་ིརིན་	 	 	 Mike 

Green ལགས་ཡིན་འདགུ་པ་བཅས།	།

༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༠	 ཟླ་	 ༡༠	 ཚེས་	
༢	 རེས་གཟའ་པ་སངས་ཉནི་བདོ་ཀི་ཟླསོ་
གར་ཚོགས་ཁང་ད་ུའསོ་བསྡ་ུདང་འབྲལེ་བའ་ི
ཤེས་བ་གངོ་མཐརོ་གཏངོ་ཐབས་སདླ་དབུས་
འསོ་བསྡུ་ལས་ཁུངས་དང་བདོ་ཀི་ཟླསོ་གར་
ཚོགས་པ་ཟུང་འབྲལེ་ཐགོ་	 ༼	 ང་ཚོའ་ིའསོ་
ན།ི	 ང་ཚོའ་ིམ་འངོས།	 ༽	 ཞསེ་པའ་ིགླགོ་
བརྙན་དབུ་འབདེ་ཀི་མཛད་སྒ་ོཞིག་ཚོགས་
ཡོད།
དེ་ཡང་གོང་ཚེས་ཉིན་གི ་ཕི ་དྲ ་ོཆུ ་ཚོད་	
༦།༣༠	 	 ཐགོ་དབུས་འསོ་བསྡའུ་ིསིྤ་ཁབ་
འགན་འཛིན་དཔ་ེཟུར་དབང་འདསུ་ཚེ་རིང་
མཆོག་དང་འསོ་བསྡུའི་འགན་འཛིན་ལས་
འཕར་དགེ་བཤེས་མ་བད་ེལེགས་དབང་མོ་
ལགས།	 ལོ་རུྒྱས་སླབོ་དཔནོ་རྒན་པ་སིྤ་ཟུར་
བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན་ལགས།	 དུྲང་ཆེ་
ཚེ་རིང་དབངས་སིྐད་ལགས་ཀིས་གཙོས་
འབྲལེ་ཡོད་ལས་བདེ་རྣམ་པ།	 བདོ་ཀི་ཟླསོ་
གར་ཚོགས་པའ་ིའགན་འཛིན་དང་སུྒ་རྩལ་བ་
སོགས་ལནྷ་འཛོམས་ཐགོ་དབུས་འསོ་བསྡུའི་
སིྤ་ཁབ་འགན་འཛིན་མཆོག་གིས་འཚམས་

འདྲ་ིདང་འབྲལེ་གསུང་བཤད་གནང་དནོ།	
ད་ེརིང་བདོ་ཀི་ཟླསོ་གར་ཚོགས་པའི་ཚོགས་
ཁང་ད་ུདབུས་འསོ་བསྡུ་ལས་ཁང་ནས་འསོ་
བསྡུ་དང་འབྲལེ་བའི་ཤེས་བ་གོང་མཐོར་
གཏངོ་ཐབས་སདླ་ང་ཚོའ་ིའསོ་ན།ི	 ང་ཚོའ་ི
མ་འངོས།	 ཞསེ་པའ་ིགླགོ་བརྙན་ཞིག་གསར་
བཟ་ོགནང་ཡོད།
ང་ཚོས་རྒྱ་གར་གི་མེས་པ་ོདམ་པ་བདག་ཉདི་
ཆེན་པ་ོགཱན་ང་ིམཆོག་གི་སྐུའི་འཁུངས་སརྐ་
དང་བསནུ་ལས་རིམ་འདི་གོ་སིྒག་ཞུས་པ་
ཡིན།རྒྱ་ཆེ་མང་ཚོགས་ནས་དགངོས་མངའ་
ལྟར་དབུས་འསོ་བསྡུ་ལས་ཁུངས་ནས་དྲང་
བདནེ།	 འདྲ་མཉམ།	 གསང་བའ་ིཐགོ་ནས་
ས་ིསིྤ་གཉསི་ཀི་འསོ་བསྡ་ུཆེན་མོ་འད་ིལེགས་
པར་གུྲབ་པར་འབད་བརྩོན་ཞུ་དགོས་པའི་
སྐབས་བབས་ཀི་ལས་འགན་ཆ་ནས་ད་ེསྔ་
འསོ་བསྡ་ུབསྐར་བཅསོ་སིྒག་གཞི་ཁག་ཡོངས་
རགོས་ཐད་སངི་ཞུས་པ་ཡིན།	 ད་ེབཞིན་ས་
གནས་འསོ་བསྡུ་འགན་འཛིན་ཡོངས་ལ་གོ་
རགོས་སྤལེ་ཡོད།
ད་ལྟའི་འཆར་དབུས་འོས་བསྡུའི ་སིྤ་ཁབ་

འགན་འཛིན་དང་ལས་འཕར་རྣམ་གཉིས་
ཀིས་འསོ་བསྡུའི་སིྒག་གཞི་ཡོངས་རོགས་
རེས་གཟའ་མིག་དམར་ནམ་ཡིན་ལ་ཆུ་ཚོད་	
༡༠	 ཐགོ་ཐད་སངི་ཞུ་བཞིན་ཡོད།	 	 འད་ི
ལོར་		IFS	ཞསེ་པའ་ིཨ་རིའ་ིརོགས་ཚོགས་
བརུྒྱད་རོགས་དངུལ་ཕྲན་བུ་སོན་ཡོད་སབས།	
མང་ཚོགས་ནང་འསོ་བསྡུ་དང་འབྲལེ་བའི་
ཤེས་བ་གངོ་འཕལེ་སདླ་ལས་འགུལ་ཁ་ཤས་
སྤལེ་ཐུབ་པ་བུང་ཡོད།	 དང་པ་ོདརེ་བཙན་
བོལ་བ ོད་མིའི ་གཞིས་ཆགས་ཁག་གིས་
གཙོས་བདོ་མི་འདསུ་སྡདོ་ཡོངས་ལ་བདནུ་
ཕྲག་གཉིས་རེའི་མཚམས་གང་སྦར་པར་
གཞི་བརུྒྱད་ང་ཚོའ་ིའབདོ་སྒ་དང་།	 འསོ་
བསྡའུ་ིསིྒག་གཞི་ནས་གནད་དནོ་གལ་ཆེ་ཁག་
ཚུར་བཏུས་ཏ་ེཁབ་བསྒགས་བེད་ཀི་ཡོད།	
ད་ེདག་གི་ཐགོ་ས་གནས་འསོ་བསྡུའི་འགན་
འཛིན་གིས་གཙོས་རྒྱ་ཆེ་མང་ཚོགས་ནས་
ཧ་ཅང་ཐུགས་སྣང་གནང་གི་འདགུ	 ད་ེདག་
ལ་ངས་རསེ་སུ་ཡི་རང་དང་།	 ད་དངུ་ཡིན་
ནའང་མུ་མཐུད་ཐུགས་སྣང་གནང་དགསོ་རུྒྱ་
གལ་ཆེན་པ་ོརེད།	ཅསེ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།

ད་ེབཞིན་བར་ལམ་ནས་སིྤ་ཚོགས་ནང་དར་
ཁབ་ཡོད་པ་ནང་བཞིན་འགུལ་བརྙན་བརུྒྱད་

མིང་གཞུང་དབེ་འགོད་ཞུ་ཕགོས་སྐརོ་ལས་
རིམ་བསིྒགས་པ་ཡིན།	 མང་པ་ོཞིག་གིས་
ད་ེལ་དགའ་མོས་ཧ་ཅང་གནང་གི་འདགུ		
སྤབོས་པ་སྐ་ེའསོ་པ་ཞིག་ལ་ད་ེདག་ཚང་མ་
བཟ་ོམཁན་བདོ་པ་ཡིན།	 ང་ཚོས་འསོ་བསྡའུ་ི
ལས་དནོ་ཐོག་མཐའ་བར་གསུམ་ལེགས་
གུྲབ་ཡོང་སདླ་ལས་འགུལ་སྣ་མང་སྤལེ་བཞིན་
ཡོད་པའི་ནང་ནས་ད་ེརིང་གླགོ་བརྙན་ཞིག་
བཟསོ་ཡོད།	 དབུས་འསོ་བསྡ་ུལས་ཁུངས་
ནས་གླགོ་བརྙན་གི་སྒོམ་གཞི་བདོ་ཀི་ཟློས་

གར་ཚོགས་པར་ཕུལ་བ་ལྟར་བདོ་ཀི་ཟློས་
གར་ཚོགས་པས་དསུ་ཡུན་ཐུང་ངུ་ཞིག་གི་

ནང་ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོགནང་སོང་།	དརེ་བརནེ་
ངས་ཐུགས་འགན་བཞེས་མཁན་ཡོངས་ལ་
ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	གླགོ་བརྙན་འད་ིབཟ་ོ
དགསོ་པའ་ིདམིགས་ཡུལ་གཙོ་བ་ོན།ི	 མང་
ཚོགས་ནང་འསོ་བསྡུ་དང་འབྲལེ་བའི་ཤེས་
བ་གངོ་མཐརོ་གཏངོ་ཐབས་སདླ་དམིགས་པ་
ཞིག་ཡིན།	 གཞུང་འབྲལེ་ཐགོ་ནས་འསོ་བསྡ་ུ
དང་འབྲལེ་བའ་ིགླགོ་བརྙན་བཟ་ོཔ་ཕལ་ཆེར་
ད་རེས་ཐངེས་དང་པ་ོཆགས་ཀི་ཡོད།	 ཅསེ་
སོགས་ཀི་གསུང་བཤད་གནང་།	།

ལྡ་ིལིའ་ིཇན་ཏར་མན་ཏར་ད་ུརྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་ཞི་བའ་ིང་ོརྒལོ་གནང་བ།
༄༅།	 །རྒྱ་ནག་ཝུ་ཧན་ནས་མཆེད་
པའི་ཏགོ་དབིབས་གཉན་རིམས་ཀི་རྐེན་

པས ་འཛམ་གླིང ་ མི ་མང ་ གི ་འཚོ ་བའི ་
གནས་སངས་ལ་འགུར་ལྡགོ་ཆེན་པ་ོབུང་
ཡོད།	 	 ནད་ཡམས་ཀི་རྐནེ་པས་མི་འབརོ་

ས་ཡ་གཅིག་ལགྷ་ཙམ་འདས་གྲངོས་སུ་ཕིན་
ཡོད།	 རྒྱལ་ཁབ་དང་རྒྱལ་སིྤའ་ིཚོགས་སྡ་ེ

ཁག་ནས་རྡགོ་རྩ་གཅིག་སིྒལ་བས་ཏ་ེརྒྱ་ནག་
གི་ཁམོ་ར་བཀག་སྡམོ་གིས་རྒྱ་ནག་དམར་
ཤོག་ཚོགས་པའི་བཙན་རྒྱལ་རིང་ལུགས་ཀི་

སདི་བུས་ལ་ང་ོརྒལོ་བདེ་བཞིན་ཡོད།	 	 རྒྱ་
ནག་དམར་ཤོག་ཚོགས་པ་བཙུགས་ནས་
ལོ་ང་ོ	 ༧༡	 འཁརོ་བའ་ིཉནི་མོ་དང་བསནུ།	
གཞུང་འབྲལེ་མ་ཡིན་པའི་ཁ་ཆེའི་ཚོགས་པ་	
MUSLIM FOR HUMANITY	 ཞསེ་
པའ་ིའག་ོཁདི་སྐ་ུཞབས་ཨར་ཇུན་སིང་	
Arjun Singh	 ལགས་དང་།	 ཚོགས་མི་
ཚོས་ལྡ་ིལིའ་ིཇན་ཏར་མན་ཏར་ད་ུང་ོརྒལོ་གི་
ལས་འགུལ་ཞིག་གོ་སིྒག་ཞུས་ཡོད་པ་དང་།	
སྐབས་དརེ་རྒྱ་གར་གི་རྒྱལ་ས་ལྡ་ིལིར་རནེ་
གཞི་བས་པའི་འཕགས་བདོ་འབྲལེ་མཐུད་
ལས་ཁང་གི་འགན་འཛིན་འཇིགས་མེད་

ཚུལ་ཁམིས་ལགས་དང་འཕགས་བདོ་མཛའ་
འབྲལེ་ཚོགས་པའི་སྐུ་ཚབ་ཀང་ལས་འགུལ་
ནང་མཉམ་ཞུགས་གནང་ཡོད།
འཕགས་བདོ་འབྲལེ་མཐུད་ལས་ཁང་གི་
འགན་འཛིན་འཇིགས་མེད་ཚུལ་ཁིམས་
ལགས་ཀིས།	 རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ལོ་ང་ོ	
༦༠	རིང་བདོ་མིའ་ིཐགོ་མནར་གཅདོ་བཏང་
བ་དང་།	 ད་ཆ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་མནར་
གཅོད་ད་ེབསྐར་ཟློས་བེད་བཞིན་ཡོད་པ་
སོགས་ཀི་སྐརོ་གསུང་བ་མ་ཟད།	 ཉ་ེཆར་
འཕགས་བདོ་གཉསི་ཀི་ས་མཚམས་སུ་རྩདོ་
རྙགོ་བུང་ས་ེརྒྱ་གར་དམག་མིའ་ིཚེ་སགོ་ཤོར་

ཡོད་པ་སོགས་ཀི་སྐརོ་གསུངས།		
སབྐས་དརེ་སྐུ་ཞབས་ཨར་ཇུན་སིང་ལགས་
ཀིས་གསུང་དནོ།	 རྒྱ་ནག་གིས་ཤར་ཏུར་
ཀི་སི་ཐན་ནང་ལྷ་ཁང་གཏརོ་བཤིག་བཏང་
བ་མ་ཟད།	 ཡུ་གུར་བ་ཚོ་ངལ་རྩལོ་བསུྒར་
བཀདོ་ཁང་ལ་བཅུག་ཡོད།	 	 བདོ་པ་དང་
ཁ་ཆེ་ཚོ་མཐུན་སིྒལ་བས་ཏ་ེརྒྱ་ནག་གཞུང་
ལ་ངོ་རྒོལ་བེད་དགོས་པ་སོགས་ཀི་སྐརོ་
གསུངས།	 རྒྱལ་ས་ལྡ་ིལི་ཁུལ་གི་བདོ་མིའ་ི
ཚོགས་པ་ཁག་གི་སྐུ་ཚབ་སོགས་ཀང་ལས་
འགུལ་ནང་མཉམ་ཞུགས་གནང་ཡོད་པ་
བཅས།	།
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སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་དྲང་ངསེ་ལེགས་བཤད་སྙངི་པ་ོདང་དབུ་མ་འཇུག་པའ་ི
བཀའ་ཆོས་རེ་ཞིག་ལེགས་པར་མཇུག་སིྒལ་མཛད་པ།

༄༅།	 །སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་
ཆེན་པ་ོམཆོག་ལ་ཐ་ེཝན་གི་དད་ལནྡ་ཆོས་ཞུ་
བ་ཁག་གཅིག་གིས་ཇི་ལརྟ་སྔནོ་ནས་གསོལ་
འདབེས་ཞུས་དནོ་ལརྟ་བཀའ་བཞེས་བཟང་
པ་ོསྨནི་སྩལ་ཐབོ་ས།ེ	ཕི་ལོ་	༢༠༢༠	ཟླ་	༡༠	
ཚེས་	༢	ནས་		༤	བར་ཉནི་གྲངས་གསུམ་
རིང་ར་ེཙོང་ཁ་པ་ཆེན་པསོ་མཛད་པའི་དྲང་
ངསེ་ལེགས་བཤད་སྙངི་པ་ོདང་སླབོ་དཔནོ་ཟླ་
བ་གྲགས་པས་མཛད་པའི་དབུ་མ་ལ་འཇུག་
པ་གཉསི་ཀི་བཀའ་ཆོས་དང་།	 ད་ེབཞིན་
སེམས་བསྐདེ་ཀི་སྡམོ་པ་འབགོ་ཆོག་མཛད་
ད་ེཐངེས་འདིའི་གསུང་ཆོས་གནང་སྒ་ོཁག་
ལེགས་པར་གུྲབ་ཡོད།
ད་ེཡང་ཕི་ཚེས་	༤	ཉནི་གི་ས་ྔདྲ་ོཆུ་ཚོད་	༩	
ཙམ་ལ་མགོན་པ་ོགང་ཉིད་མཆོག་༸རྒྱལ་
བའི་གཟིམ་ཆུང་ཕ་ོབྲང་ནས་གསུང་ཆོས་
གནང་ཡུལ་ད་ུཆིབས་སུྒར་གིས་བཀའ་སླབོ་
སྩལ་དནོ།	 ཆོས་གྲགོས་ཚང་མར་འཚམས་
འདྲ་ིཞུ་བཞིན་ཡོད།	 སྨནོ་ལམ་ཚིགས་བཅད་
ཀི་མཇུག་ཏུ་རྒྱལ་སས་སྤདོ་ལ་འཇུག་པར་
ཤོག་ཅེས་འཇུག་པར་ཤོག་ཅེས་པ་ད་ེསྨནོ་
ལམ་གི་ཚིག་ཙམ་མིན་པར་རྒྱལ་སས་སྤདོ་
ལ་འཇུག་པར་བགིའ་ོཞེས་ད་ལྟ་རང་ནས་
རྒྱལ་སས་ཀི་སྤདོ་པ་ལ་སླབོ་ཀི་ཡིན།	 རྒྱལ་
སས་སྤོད་ལ་སླབོ་པར་བགིད་ཅེས་སེམས་
བསྐདེ་གཟུང་རུྒྱ་ཞིག་ཀང་ཆགས་ཀི་ཡོད།	
དཔརེ་ན།	 ང་ཚོས་སངས་རྒྱས་ཀི་ག་ོའཕང་
ཐབོ་པར་ཤོག་ཟརེ་བ་དང་།	 སངས་རྒྱས་
ཀི་གོ་འཕང་ཐོབ་པར་བའ་ོཞེས་པ་གཉིས་
ལ་ཁད་པར་འདགུ	 བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་
ཟརེ་རུྒྱ་འདི་སངོ་ཉདི་ཀི་ལྟ་བ་ཇི་ཙམ་ཟབ་
པ་ོཡོད་ནའང་ད་ེཙམ་གི་ཉནོ་མོངས་སངྤ་རུྒྱ་
མ་གཏགོས་ཤེས་སིྒབ་སྤང་རུྒྱ་ཡོང་གི་མེད།	
གང་ལྟར་རྣམ་མཁེན་རྒྱལ་བའི་གོ་འཕང་

ཐབོ་པར་དབུ་མ་འཇུག་པའ་ིནང་གསུངས་པ་
ནང་བཞིན།	 གང་ཕིར་བརྩ་ེཉདི་རྒྱལ་བའ་ི
ལོ་ཏགོ་ཕུན་ཚོགས་འདའི།ི	 །ས་བནོ་དང་ན་ི
སྤལེ་ལ་ཆུ་འདྲ་ཡུན་རིང་ད།ུ	 །ལོངས་སྤདོ་
གནས་ལ་སྨནི་པ་ལ་ྟབུར་འདདོ་གུར་པ།	 །ད་ེ
ཕིར་བདག་གིས་ཐགོ་མར་སྙངི་ར་ེབསདོ་པར་

བགི།	།ཞསེ་དབུ་མ་འཇུག་པའ་ིམཆོད་བརདོ་
འདི་སྐབས་ཡུལ་གཞན་ལ་མཆོད་བརདོ་མ་
མཛད་པར་སྙངི་ར་ེཆེན་པ་ོལ་མཆོད་བརདོ་
མཛད་པ་ཡིན།	 འད་ིགང་ཡིན་ཞ་ེན།	 རྣམ་
མཁེན་རྒྱལ་བའི་གོ་འཕང་ཐོབ་པར་ཐོག་
མའ་ིས་བནོ་ལ་ྟབུ་དང་།	 བར་ད་ུགངོ་ནས་
གངོ་ད་ུའཕལེ་རུྒྱ་ད་ེདག་ཚང་མ་བང་ཆུབ་ཀི་
སེམས་སྙངི་ར་ེཆེན་མོས་བདེ་ཀི་ཡོད།	 དརེ་
བརནེ་དཔལ་ལྡན་ཟླ་བ་གྲགས་པས་སྙངི་ར་ེ
ཆེན་མོར་བསདོ་ཕག་འདི་ལྟར་གསུངས་པ་
རེད།
སྙིང་རེ་ཆེན་པ་ོབཟུང་བའི་ཐོག་ནས་སངོ་
ཉདི་ཀི་ལ་ྟབ་ཇི་ཙམ་ཟབ་པ་བུང་བ་དསེ་ཚོད་
ཀིས་རིམ་བཞིན་ཉནོ་མོངས་པ་དང་དའེ་ིབག་
ཆགས་དང་བཅས་པ་སྦངོ་ཐུབ་རུྒྱ་ཞིག་ཡོང་
གི་ཡོད།	 དརེ་བརནེ་བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་
ཟརེ་རུྒྱ་འད་ིཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོརེད།	 ད་ེཡི་
རྩ་བ་སྙངི་རརེ་འདདོ།	 ཅསེ་གསུངས་པ་ནང་

བཞིན་དའེ་ིརྩ་བ་སྙངི་ར་ེརེད།	 གཞན་སྡགུ་
བསྔལ་གིས་མནར་བ་ལ་མི་བཟདོ་པའི་བླ་ོ
ཤུགས་དྲག་ཅིག་བུང་བ་ཡིན་ན།	 ད་ེལ་སྡགུ་
བསལྔ་ལས་བྲལ་ཐབས་གང་བདེ་རུྒྱ་ཡོད་ན་
སམྙ་པའི་བླ་ོསླབེ་ཡོང་དསུ་རྣམ་མཁནེ་རྒྱལ་
བའི་གོ་འཕང་མ་ཐོབ་པ་ཐབས་མི་འདགུ་

བསམ་པ་དང་།	 ད་ེལ་སིྦན་པའ་ིཕར་ཕིན་
དང་།	 ཚུལ་ཁམིས་ཀི་ཕར་ཕིན།	 བཟདོ་
པའི་ཕར་ཕིན་སོགས་ཉམས་ལེན་བདེ་རུྒྱའི་
སེམས་ཤུགས་རིམ་བཞིན་སླབེ་ཡོང་གི་ཡོད།	
བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་ཟརེ་རུྒྱ་འད་ིཧ་ཅང་གལ་
ཆེན་པ་ོརེད།	ཅསེ་དང་།	
གཞན་ཡང་ད་ེརིང་ཐངེས་འདའི་ིཆོས་འབྲལེ་
ལ་ལེགས་བཤད་སྙངི་པའོི་ཐགོ་མཐའ་བར་
གསུམ་སྙིང་བསྡུས་བཤད་པ་ད་ེལྟར་རེད།	
ནད་ཡམས་འད་ིལོ་རསེ་མར་ཕལ་ཆེར་དྲག་
མི་ཡོང་ངམ།	 རིམ་བཞིན་ནད་ཡམས་དྲག་
ན་ངསོ་ཀིས་གཙུག་ལག་ཁང་དང་།	 རྡ་ོར་ེ
གདན་ནས་ཆོས་འབྲལེ་བདེ་པ་སོགས་ནམ་
རུྒྱན་འཆར་ཅན་ལྟར་བེད་ཐུབ་པ་མ་ཟད།	
ངོས་ཀིས་ད་ེལྟར་བེད་པའི་སེམས་ཤུགས་
སིྒམ་ནས་ཡོད།	 མཁནེ་སོང་ངམ།	 སྔནོ་ལ་
ནད་ཡམས་འདརི་ཏགོ་ཙམ་ཟནོ་བདེ་དགསོ་
པ་ཞིག་འདགུ	 ལོ་སར་ནས་ནད་ཡམས་དྲག་

ཏུ་ཕིན་ཚེ་ནམ་རུྒྱན་འཆར་ཅན་ལརྟ་རྒྱ་མིའ་ི
ཆོས་གྲགོས་ཚོ་དང་ཐ་ེཝན་གི་ཆོས་གྲགོས་ཚོ་
རེད།	 ཕི་རྒྱལ་གི་མི་མང་པ་ོཡོང་གི་ཡོད་པ་
རེད།	 ཁདོ་ཚོར་ཆོས་འབྲལེ་བ་རུྒྱ་ངསོ་རང་
ཨང་གསར་ཡིན།
བཅམོ་ལནྡ་འདས་ཀིས།	 བདག་ཉདི་བདག་
གི་མགནོ་ཞསེ་གསུངས་ཡོད།	 གང་ལརྟ་སོ་
སོར་བད་ེསྡུག་ཅི་འདྲ་ཞིག་ཡོང་མིན་ནང་པ་
ཞིག་ཡིན་པའི་ངསོ་ནས་བཤད་ན་ས་ལམ་གི་
རགོས་པ་གྲལོ་ནས་རྣམ་མཁནེ་རྒྱལ་བའི་ག་ོ
འཕང་ཐབོ་དང་མི་ཐབོ་ཚང་མ་སོ་སོར་ཐུག་
ཡོད།	 སྐབས་འཇུག་ཞུས་ནས་ཕྲན་བུ་ཕན་
ཐགོས་ཡོད་ཀང་།	 གཙོ་བ་ོསོ་སོས་ཉམས་
ལེན་བདེ་པ་ལ་ཐུག་ཡོད།	 དརེ་བརནེ་ངསོ་
ལ་ཆ་བཞག་ནའང་ཉནི་རེ་བཞིན་སངོ་ཉདི་ཀི་
ལ་ྟབ་དང་བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་སྒམོ་པ།	 དའེ་ི
ཐགོ་སགྔས་ཀི་ལའྷི་རྣལ་འབརོ་མང་པ་ོཞིག་
བ་ླམའི་མདནུ་ནས་དབང་ཞུས་ཏ་ེཁས་ལེན་
ཡོད་པ་ལརྟ་འདནོ་བཞིན་ཡོད།	 གཙོ་བ་ོ
སེམས་ལ་འགུལ་བསྐདོ་ཐབེས་བདེ་ནི་སངོ་
ཉདི་ཀི་ལྟ་བ་དང་བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་རེད།	
དའེི་ཆ་རྐེན་ལྟ་བུར་སྤདོ་འཇུག་དང་འཇུག་
པ་རང་འགྲལེ།	 རྩ་བ་ཤེས་རབ་སོགས་དསུ་
དང་དསུ་ལ་ངསོ་ཀིས་ཀླགོ་བཞིན་ཡོད།
ངསོ་ལ་ཆ་བཞག་ནའང་ད་ལོ་དང་ལོ་སྔནོ་མ་
བསྡུར་བ་ཡིན་ན་ཕལ་ཆེར་སེམས་ཀི་ཉམས་
མངོ་ཕྲན་བུ་ཆེ་ར་ུའགྲ་ོབཞིན་ཡོད།	 ཁདོ་
རང་ཚོས་ཀང་ད་ེད་ེབཞིན་བས་ནས་ད་ལའྟི་
བསམ་བླའོི ་འགྲ་ོསངས་དང་ལོ་སྔནོ་མའི་
བསམ་བླ་ོགཉསི་བསྡུར་བ་ཡིན་ན་ཏགོ་ཙམ་
ཡར་རྒྱས་ཕིན་འདགུ་བསམ་པ་ཡོང་རུྒྱ་ཧ་
ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོརེད།	 ལོ་མང་པ་ོཕིན་ཀང་
སེམས་ཡར་རྒྱས་མ་སོང་།	 ཆོས་ཀི་སླབོ་
སྦངོ་གང་ཙམ་ཡོད་ནའང་སེམས་ཡར་རྒྱས་

འགྲ་ོརུྒྱ་མེད་པ་ཡིན་ན་མ་འགྲགི་པ་རེད།	 སོ་
སོས་སོ་སོར་སེམས་ཀི་ཞུ་དག་བཏང་ནས་
རྩད་གཅདོ་བདེ་སབྐས་སྔནོ་མ་ལོ་བཅུའ་ིགངོ་
གི་བསམ་བླ་ོགཏངོ་སངས་ལ་འགུར་བ་ཕིན་
འདགུ་བསམ་པ་ལ་ྟབུ་དང་།	 ལོ་རེ་རེའ་ིནང་
ད་ུའགུར་བ་ཕིན་འདགུ་བསམ་པ་ལ་ྟབུ་གང་
ལྟར་ཞུ་དག་གཏངོ་དསུ་བཟང་ཕོགས་ཀི་
འགུར་བ་འགྲ་ོབཞིན་ཡོད་པ་ཞིག་དགོས་རུྒྱ་
ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོརེད།	
སངས་རྒྱས་པའི་ཆོས་ཀི་འགྲ་ོསངས་ནི་སོ་
སོས་ཉམས་ལེན་བས་ནས་འགྲ་ོདགོས་པ་
རེད།	 ཉམས་ལེན་བདེ་རུྒྱ་མེད་པར་སྐབས་
འཇུག་ཞུས་ནས་བསདྡ་པ་ཡིན་ན།	 ཐུབ་
རྣམས་སྡགི་པ་ཆུ་ཡིས་མི་འཁུ་ཞིང༌།	 །འགྲ་ོ
བའ་ིསྡགུ་བསལྔ་ཕག་གིས་མི་སེལ་ལ།	 །ཉདི་
ཀི་རགོས་པ་གཞན་ལ་སྤ་ོམིན་ཏ།ེ	 །ཆོས་ཉདི་
བདནེ་པ་བསན་པས་གྲལོ་བར་འགུར།	།ཞསེ་
བཅོམ་ལནྡ་འདས་ཀི་ལས་འགན་ལ་ྟབུ་ན་ིང་
ཚོར་གནས་ལུགས་བཤད་པ་ད་ེརེད།	གནས་
ལུགས་གསུངས་ཡོད་པ་ལ་ང་ཚོས་ཐགོ་མར་
སླབོ་སྦངོ་བས།		ད་ེནས་ཡང་ཡང་བསམ་བླ་ོ
བཏང་།	 ད་ེནས་ཆུ་ཚོད་གཅིག་གཉསི་རིང་
དཔྱད་སྒམོ་དང་འཇགོ་སྒམོ་ཟུང་འབྲལེ་གིས་
སྒམོ་པ་དང་།	 ད་ེལརྟ་བླ་ོལ་འགུར་བ་ཐབེས་
པ་ཞིག་དགསོ།	དརེ་བརནེ་ཆོས་གྲགོས་ཚང་
མས་ལོ་རེ་ནས་ལོ་རེར་སེམས་ལ་འགུར་བ་
ཐབེས་ཡོད་པ་ཞིག་གནང་ཤོག་ཨང་།
ངསོ་ཀིས་ཀང་ལོ་རེ་ནས་ལོ་རེར་སེམས་ལ་
འགུར་བ་ཐབེས་པ་ཞིག་བདེ་བཞིན་ཡོད་ལ་
ཡོང་གི་ཡང་འདགུ	 ཁདོ་རང་ཚོ་ཚང་མས་
ཉམས་བཞེས་གནང་རུྒྱ་གལ་ཆེན་པ་ོརེད།	
ཐསོ་བསམ་སྒམོ་པ་ཕགོས་སུ་མ་ལྷུང་བ་ཞིག་
གནང་ཤོག་ཨང་།	 	 བཀྲ་ཤིས་བད་ེལེགས།	
ཐུགས་ར་ེཆེ།	ཞསེ་བཀའ་སླབོ་སྩལ།	།	

ཨ་རིའ་ིགྲསོ་ཚོགས་ཀི་རྒྱ་ནག་ལས་དནོ་ཚོགས་ཆུང་ནས་བདོ་ནང་གི་འགྲ་ོབ་མིའ་ིཐབོ་ཐང་གི་གནས་བབ་སྐརོ་
ཉན་ཞིབ་གནང་བ།

༄༅།	 །ཨ་རིའ་ིགྲསོ་ཚོགས་
ཀི ་ རྒྱ ་ ན ག ་ ལ ས ་ ད ོ ན ་ ཚོ ག ས ་ ཆུ ང ་	
Congressional Executive Commission 

on China ནས་བདོ་ནང་གི་འགྲ་ོབ་མིའ་ི
ཐོབ་ཐང་གི་གནས་བབ་དང་རྒྱལ་སིྤའི་ཡ་

ལན་ཞསེ་པའ་ིབརདོ་གཞིའ་ིཐགོ་ཉན་ཞིབ་ཀི་
ཚོགས་འད་ུཞིག་བསྐངོ་ཚོགས་གནང་ཞིང་།	
ཨ་རིའི་གྲསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་དང་ཨ་རིའི་

གྲོས ་ ཚོ ག ས ་ ཀི ་ རྒྱ ་
ནག་ལས་དནོ་ཚོགས་
ཆུང ་ གི ་ ཚོགས ་གཙོ ་
སྐུ་ཞབས་ཇིམ་མེག་གྷ་ོ
ཝན་	Jim	McGovern	
མཆོག་གིས་ཚོགས་འད་ུ
གཙོ་སྐངོ་གནང་ཡོད།
དེ་ཡང ་ཉན ་ ཞིབ ་ ཀི ་
ཆེད་དུ་ཨ་རིའི ་གྲོས་

ཚོགས་ཀི་རྒྱ་ནག་ལས་དནོ་ཚོགས་ཆུང་གིས་
བསེ་ཀི་གདན་ས་བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་པའོི་མཁན་

པ་ོགཟགི་རྒྱབ་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་དང་།	 རྒྱལ་
སིྤའི་བདོ་དནོ་ལས་འགུལ་ཁང་གི་འགན་
འཛིན་སྐ་ུཞབས་	Matteo Mecacci	ལགས།	
ཨ་རིའི་གྲོང་ཁེར་ནིའུ་ཡོག་ཏུ་རནེ་གཞི་
བས་པའི་རྒྱལ་སིྤའི་འགྲ་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་ལ་ྟ
ཞིབ་ཚོགས་པའ་ི	 Human Rights Watch	
འགན་འཛིན་སོ་ཕ་ིརི་ཆ་ཌི་སན་	 Sophie 

Richardson	ལགས།	བདོ་དནོ་ལས་འགུལ་
བསི་གནས་ཁང་གི་ཉམས་ཞིབ་པ་བསན་
འཛིན་རྡ་ོར་ེལགས།	 ད་ེབཞིན་ཨ་རིའ་ིགྲསོ་
ཚོགས་འགོ་མའི་འཐུས་མི་སྐ་ུཞབས་ཨེན་ཌི་
ལི་ཝནེ་	 Andy Levin	 མཆོག	 	 ཨ་རི་
མོན་ཊ་ན་མངའ་སྡའེི་སིྤ་མཐུན་ཚོགས་པའི་
གྲསོ་ཚོགས་གོང་མའི་འཐུས་མི་སྐུ་ཞབས་

སི་ཊེ་ཧ་ིཌ་ེན་ེསི་ Steve Daines	 མཆོག		
ཨ་རིའི་གྲསོ་ཚོགས་འགོ་མའི་འཐུས་མི་སྐུ་
ཞབས་ཊོམ་སའ་ོཛི་	 Tom Suozzi མཆོག		
ཨ་རིའི་གྲསོ་ཚོགས་གོང་མའི་གྲསོ་ཚོགས་
འཐུས་མི་ཀིང་	King	མཆོག					ཨ་རིའ་ི
གྲསོ་ཚོགས་འགོ་མའི་གྲསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་
ཁི་རི་སི་སི་མི་ཐི་	 Chris Smith	 མཆོག་
བཅས་མཉམ་ཞུགས་གནང་ཡོད།
སྐུ ་ཞབས་ཇིམ་མེག་གྷ ོ་ཝན་མཆོག་གིས་
གཙོས་ཉན་ཞིབ་གནང་མཁན་ཁག་གཅིག་
གིས་ཁ་གཅིག་གྲག་གིས།	 རྒྱ་ནག་གཞུང་
གིས་བདོ་ཀི་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་།	 ད་ེ
བཞིན་སདྐ་ཡིག་དང་བཅས་པ་རྒྱ་ནག་ཅན་
ད་ུབསུྒར་བཞིན་པར་ཐུགས་འཚབ་གནང་

གི་ཡོད་པའ་ིསྐརོ་གསུངས།	 བསན་འཛིན་
རྡ་ོར་ེལགས་ཀིས།	 ཉ་ེཆར་ཨ་རིའ་ིགཞུང་
གིས་འཛིན་བཟུང་བས་པའི་རྒྱ་ནག་གི་སོ་
མུལ་བ་པདྨ་དར་རྒྱས་ངག་དབང་ཟརེ་བ་ད་ེ
བདོ་རིགས་ཡིན་མིན་ཐད་ནའིུ་ཡོག་དང་ནའིུ་
ཇར་སིའ་ིཁུལ་གི་བདོ་མི་ཚོས་དགོས་པ་བདེ་
བཞིན་ཡོད།	ཅསེ་གསུངས།
ཕགོས་མཚུངས་སྐུ་ཞབས་ཇིམ་མེག་གྷ་ོཝན་
མཆོག་གིས་ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༩	 ལོའ་ིབདོ་དནོ་
སིད་བུས་དང་རྒྱབ་སྐརོ་གི་ཁིམས་འཆར་	
Tibetan Policy and Support Act 2019 

ད་ེགང་མགགོས་ཨ་རིའིི་གྲསོ་ཚོགས་གོང་
མའི་ནང་མང་མོས་ཀིས་རྒྱབ་སྐོར་གནང་
བའ་ིརེ་བ་ཡོད།	ཅསེ་གསུངས།	།


