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སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་ཤེས་ཡོན་སླབོ་གསོའ་ིསྐརོ་ལ་
བཀའ་སླབོ་སྩལ་བ།

༄༅།	 །བདོ་མིའ་ིབ་ླན་མེད་པའ་ིདབུ་ཁདི་
སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་ལ་མུམ་བྷའེི་རྒྱ་གར་གི་འཕུལ་རིག་
མཐ་ོརིམ་སླབོ་གཉརེ་ཁང་ (Indian Institute 

of Technology (IIT) ཞསེ་པའ་ིཚོགས་པའ་ི
ལས་འཆར་ཁངོས་སུ་ཇི་ལརྟ་གསོལ་བ་བཏབ་
པ་ལརྟ།	ཕི་ལོ་	༢༠༢༠	ཟླ་	༡༢	ཚེས་	༡༥	
རེས་གཟའ་མིག་དམར་ཉནི་མགོན་པ་ོགང་
ཉིད་མཆོག་གིས་དྲ་ལམ་བརུྒྱད་ཤེས་ཡོན་
སླབོ་གསོའ་ིསྐརོ་བཀའ་སླབོ་སྩལ་དནོ།	 ཐགོ་
མ་ཚང་མར་འཚམས་འདྲ་ིཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	 ངསོ་
རང་ད་ེརིང་རྣམ་པ་ཚོ་དང་ལནྷ་བཀའ་མོལ་
ཞུ་རུྒྱའི་གོ་སབྐས་བུང་བར་དགའ་ཚོར་ཆེན་
པ་ོབུང་།	 གང་ཡིན་ཞ་ེན།	 རྒྱ་གར་ནང་ལོ་
ངོ་སངོ་ཕག་གོང་ནས་འཚེ་མེད་ཞི་བ་དང་
བམས་སྙངི་རའེ་ིལ་ྟགུབ་དར་ཡོད།	 ལ་ྟགུབ་
ད་ེགཉསི་རྒྱ་གར་གིས་ཆེས་ཐགོ་མར་གསར་
གཏདོ་གནང་བ་ཞིག་ཀང་ཡིན།	 ལ་ྟགུབ་ད་ེ
གཞིར་བཟུང་ལ་ྟགུབ་གཞན་མང་པ་ོཞིག་བུང་
ཡོད་པ་དང་།	 ལགྷ་པར་རྒྱ་གར་གི་གཞུང་
ལུགས་སྨྲ་བ་དང་རྒྱ་གར་གནའ་རབས་ཀི་
ལེགས་བཤད་ཉམས་ལེན་གནང་མཁན་མང་
དག་ཅིག་གིས་རིག་པའི་ལམ་ནས་འཚེ་མེད་
ཞི་བ་དང་བམས་སྙངི་རའེ་ིལ་ྟགུབ་སྤལེ་ཡོད།	
སིྤར་ངོས་ཀིས་འཛམ་གླིང་གི་ཆོས་ལུགས་
ཚང་མར་གུས་བརིྩ་བདེ་ཀི་ཡོད།	 ངསོ་ཀི་
དམ་བཅའ་ནི་ཆོས་ལུགས་ཕན་ཚུན་དབར་
མཐུན་སིྒལ་གངོ་མཐརོ་དང་།	 ཕན་ཚུན་

མཛའ་བརྩེ་གོང་འཕལེ་གཏངོ་རུྒྱ་ཡིན་པར་
བརནེ་ངསོ་ཀིས་ཆོས་ལུགས་ཚང་མར་གུས་
ཞབས་བདེ་ཀི་ཡོད།	 ང་ཚོས་དངསོ་ཡོད་
གནས་ཚུལ་རྣམས་རིག་པའ་ིལམ་ནས་གཏན་
ལ་ཕབ་དགསོ་ཀི་ཡོད་སབས།	 རྒྱ་གར་ནང་
ལོ་སངོ་ཕག་གོང་ནས་ཡོད་པའི་འཚེ་མེད་ཞི་

བ་དང་བམས་སྙངི་རའེི་ཉམས་ལེན་ད་ེདག་
རིག་པ་དང་མཐུན་པའ་ིལ་ྟགུབ་ཞིག་ཆགས་ཀི་
ཡོད།
དསུ་རབས་ཉ་ིཤུ་རྩ་གཅིག་ནང་བམས་སྙངི་
ར་ེདང་འཚེ་མེད་ཞི་བའི་ལ་ྟགུབ་ད་ེངསེ་པར་
དགསོ་ཀི་ཡོད།	 གལ་སདི་བམས་སྙངི་ར་ེ
དང་འཚེ་མེད་ཞི་བའ་ིལ་ྟགུབ་མུ་མཐུད་གནས་
པ་དང་མང་ཚོགས་ནས་དའེི་ཐད་ཐུགས་སྣང་
དང་ཉམས་ལེན་བས་ཚེ་འཛམ་གླིང་འདི་
བཞིན་ཞི་བད་ེཅན་ཞིག་ཏུ་འགུར་རུྒྱའི་རེ་བ་
ཏན་ཏན་ཡོད།	 རྒྱ་གར་ནང་གཙོ་ཆེ་ཤོས་
ཆོས་དང་མ་འབལེ་བའ་ིཐགོ་ནས་ཉམས་ལེན་

བདེ་ཀི་ཡོད།		སིྤར་ཆོས་དང་མ་འབལེ་བའ་ི
བཟང་སྤདོ་ནི་ཆོས་ནས་བུང་བའི་བསླབ་བ་
ཞིག་ཆགས་ཡོད།	འནོ་ཀང་ཆོས་ཁ་ོན་ཉམས་
ལེན་བདེ་དགསོ་པའ་ིངསེ་པ་མེད།	 དའེ་ིཐགོ་
ལ་ཡིད་ཆེས་དང་དད་པ་བདེ་མིན་སོ་སོ་སྒརེ་
གི་རང་དབང་རེད།	 སིྤ་ཡོངས་ནས་ང་ཚོར་

ཆོས་དང་མ་འབལེ་བའི་བཟང་སྤདོ་ཟརེ་བ་
ད་ེདགསོ་ཀི་ཡོད།	 ཆོས་དང་མ་འབལེ་བའ་ི
བཟང་སྤདོ་ལ་བརནེ་ནས་བམས་སྙངི་ར་ེདང་
འཚེ་མེད་ཞི་བའི་ལྟ་གུབ་གོང་འཕལེ་གཏངོ་
བའ་ིཐགོ་ཆོས་ལུགས་གཞན་རྣམས་ཀང་དརེ་
མཉམ་ཞུགས་བདེ་ཐུབ།	 ད་ེརིང་ཁདེ་རང་
ཚོ་དང་ལྷན་བཀའ་མོལ་ཞུ་རུྒྱ་བུང་བར་ཧ་
ཅང་དགའ་ཚོར་དང་སྤབོས་པ་ཆེན་པ་ོབུང་།	
ང་ཚོ་བདོ་མི་རྣམས་ན་ིརྒྱ་གར་གནའ་རབས་
རིག་གཞུང་གི་སླབོ་མ་དང་རསེ་འབང་བ་ཞིག་
ཡིན།	 ལོ་ང་ོསངོ་ཕག་གངོ་ནས་རྒྱ་གར་ནང་
ལ་ྟགུབ་ད་ེའདྲ་དར་བར་བརནེ་རྒྱ་གར་བ་ཁདེ་

རང་ཚོ་ང་ཚོའི་དགེ་རྒན་དང་ང་ཚོ་སླབོ་མ་
ཆགས་ཀི་ཡོད།	 བདོ་མིས་ལ་ྟགུབ་ད་ེརིགས་
རྒྱ་གར་འཕགས་པའི་ཡུལ་ནས་སྦྱངས་པ་
རེད།
དསུ་རབས་བདནུ་པའི་ནང་ཆོས་རྒྱལ་སངོ་
བཙན་སྒམ་པསོ་རྒྱ་ནག་རྒྱལ་པའོི་སས་མོ་
དང་ཁུང་ས་བསྐནོ་པར་བརནེ་རྒྱ་ནག་དང་
དམིགས་བསལ་འབལེ་བ་བུང་ཡོད།	 	 ནང་
ཆོས་དའེང་ཐགོ་མ་བདོ་ད་ུརྒྱ་ནག་ནས་སླབེས་
པ་མ་ཟད།	 བདོ་ནང་ཡོངས་གགས་ཀི་བིན་
རླབས་ཆེ་ཤོས་སུ་བརིྩ་བའི་ཇ་ོབ་ོཤཱཀ་མུ་ནའེི་
སྐ་ུརྒྱ་ནག་ནས་གདན་དྲངས་པ་རེད།	 ཆོས་
རྒྱལ་སངོ་བཙན་སམྒ་པསོ་རྒྱ་ནག་གོང་མའི་
སས་མོ་དང་ཁུང་ས་བསྐོན་ཏ་ེའབལེ་བ་ཧ་
ཅང་ཡག་པོ་ཡོད་ནའང་རྒྱ་ཡིག་འདི་ཧ་
ཅང་རྙགོ་ག་ཚ་པ་ོཞིག་ཡིན་པར་ཕལ་ཆེར་
གཟགིས་པ་འདྲ་འདགུ	ཆོས་རྒྱལ་སངོ་བཙན་
སམྒ་པསོ་བདོ་ཡིག་གསར་བཟ་ོདང་།	རྒྱ་གར་
གི་ཡི་གེར་དཔརེ་བས་ནས་དབངས་དང་
གསལ་བདེ་བཟསོ།	 དསུ་རབས་བརྒྱད་པའ་ི
ནང་བདོ་རྒྱལ་ཁི་སངོ་ལྡ་ེབཙན་གིས་མཁན་
ཆེན་ཞི་བ་འཚོ་གདན་ཞུ་གནང་རསེ་མཁན་
ཆེན་ཞི་བ་འཚོ་རང་ཉདི་ཀིས།	 ཁདེ་རང་
ཚོར་བདོ་ཡིག་ཟུར་ད་ུཡོད་སབས།	ནང་ཆོས་
བསབླ་པར་ལེགས་སྦྱར་དང་པཱ་ལིའི་སདྐ་སྦྱང་
མི་དགསོ།	 བདོ་ཡིག་ནང་དཔ་ེཆ་སུྒར་ཤོག		
ཅསེ་གསུང་ཡོད།	 ཅསེ་སོགས་ཀི་བཀའ་སླབོ་
སྩལ།	།

ཨ་རིའ་ིསདི་འཛིན་མཆོག་གིས་བདོ་ད་ེརང་བཙན་གཙང་མའ་ིརྒྱལ་ཁབ་གཅིག་ལ་
ངསོ་འཛིན་གནང་དགསོ།

༄༅།	 །ཨ་རིའ་ིགསོ་ཚོགས་
འགོ་མའི་འཐུས་མི་སྐུ་ཞབས་
སི་ཀཌོ་པ་ེརི་ (Scott Perry)	
ལགས ་ ཀིས ་ཨ ་ རིའི ་སི ད ་
འཛིན་སྐུ་ཞབས་ཌོ་ནལ་ཊམ་	
(Donald Trump)	མཆོོག་ལ་
ཨ་རིའི་ངསོ་ནས་བདོ་ད་ེརང་
བཙན་གཙང་མའི་རྒྱལ་ཁབ་
གཅིག་ལ་ངོས་འཛིན་གནང་
དགོས་པའི་ཞུ་སྙན་ཞིག་ཕུལ་
འདགུ	

ད་ེཡང་ཞུ་སནྙ་དའེི་ནང་སྐུ་ཞབས་སི་ཀོཌ་པ་ེ
རི་ལགས་ཀིིས་ཨ་རིའི་སིད་འཛིན་སྐུ་ཞབས་
ཌ་ོནལ་ཊམ་མཆོག་གིས་རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་
ཚོགས་པའི་གཡོ་སུྒ་ཅན་གི་བ་སྤདོ་ངན་པ་
རྣམས་ཐརེ་འདནོ་གནང་བར་བསགྔས་བརདོ་
དང་འབལེ་རྒྱ་ནག་གིས་བདོ་དབང་སུྒར་བས་
པའ་ིགནས་བབས་སོགས་ཀི་སྐརོ་འཁདོ་ཡོད།	
ཕི་ལོ་	༢༠༢༠	ཟླ་	༥	ཚེས་	༡༩	ཉནི་ཨ་
རིའ་ིགསོ་ཚོགས་འགོ་མའ་ིའཐུས་མི་སྐ་ུཞབས་
སི་ཁོ་ཊི་པ་ེརི་ལགས་ཀིས་གསོ་ཚོགས་འགོ་
མའ་ིནང་ཁམིས་འཆར་ཨང་ (H.R. 6948) 

ཞསེ་པ་ང་ོསྤདོ་གནང་ཡོད་པ་དང་།		ཁམིས་
འཆར་དསེ་ཨ་རིའི་སིད་འཛིན་མཆོག་གིས་
བདོ་རང་སྐངོ་ལྗངོས་ཟརེ་བ་ད་ེརང་བཙན་
གཙང་མའི་རྒྱལ་ཁབ་གཅིག་ཡིན་པ་ངོས་
འཛིན་གནང་དགསོ་པའ་ིབཀའ་འཁལོ་གནང་
ཡོད་པའ་ིསྐརོ་འཁདོ་ཡོད།།	

སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་
གིས་ག་ོལའི་ཚ་དྲདོ་ཀི་ཛ་དྲག་གནས་སངས་སྐརོ་

བཀའ་སླབོ་བསྩལ་གཏན་འཁལེ་བ།

༄༅།	 །སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་
ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་ག་ོལའི་གནམ་གཤིས་ཚ་དྲདོ་
སུང་སྐབོ་དང་ཁོར་ཡུག་ལས་འགུལ་བ་གགས་
ཅན་གཞནོ་ན་ུམ་གྷ་ེརེ་ཊ་ཐན་བགྷ་	 (Greta 
Thunberg)	 ལགས་དང་།	 ད་ེབཞིན་དངེ་
དསུ་ཚན་རིག་པ་ཁག་གཅིག་དང་ལནྷ་ད་ུག་ོལའི་
ཚ་དྲདོ་ཀི་ཛ་དྲག་གནས་སངས་སྐརོ་བག་ོགླངེ་
མཛད་རུྒྱ་ཡིན་འདགུ
ད་ེཡང་དགའ་ལྡན་ཕ་ོབང་གི་གཞུང་འབལེ་དྲ་
རྒྱའ་ིནང་གསལ་ལརྟ་ན།	 ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༡	 ཟླ་	
༡	 ཚེས་	 ༡༠	 ཉནི་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་
མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་སེམས་དང་སགོ་གི་
བས་ིགནས་ཁང་གིས་གོ་སིྒག་ཞུས་དནོ་ལྟར་གོ་
ལའི་གནམ་གཤིས་ཚ་དྲདོ་སུང་སྐོབ་དང་ཁོར་
ཡུག་ལས་འགུལ་བ་གགས་ཅན་གཞོན་ན་ུམ་གྷ་ེ
རེ་ཊ་ཐན་བགྷ་ལགས་དང་།	 ད་ེབཞིན་དངེ་དསུ་
ཚན་རིག་པ་ཁག་གཅིག་དང་ལྷན་ད་ུགོ་ལའི་ཚ་
དྲདོ་ཀི་ཛ་དྲག་གནས་སངས་	 (The Crisis 
of Climate Feedback Loops) 
ཞེས་པའི་བརདོ་གཞིའི་ཐགོ་བག་ོགླངེ་མཛད་རུྒྱ་
དང་།	 མཛད་རིམ་འད་ིབཞིན་དགའ་ལནྡ་ཕ་ོ
བང་ཡིག་ཚང་གི་གཞུང་འབལེ་བརུྒྱད་ལམ་ཁག་
ནས་བདོ་ཨིན་རྒྱ་སདྐ་སོགས་སདྐ་རིགས་སྣ་མང་
ཐགོ་གསུང་བསུྒར་གིས་ཐད་གཏངོ་ཞུ་རུྒྱ་དང་།	
གསན་གཟིགས་གནང་མཁན་ཚོས་ས་གནས་སོ་
སོར་བཅས་པའི་སིྤ་ཚོགས་རྒྱང་བཀདེ་ཀི་བཀའ་
རྒྱ་ལས་མི་འདའ་བར་གསན་གཟིགས་གནང་
དགསོ་པ་དགངོས་འཇགས་འཚལ།	།

བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་བ་སྐུ་ཞབས་སྤ་ིཇི་ཇོ་ཏི་ཀར་
ལགས་འདས་གངོས་སུ་གུར་བར་གདངུ་སེམས་

མཉམ་སྐ་ེཞུས་པ།

༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༠	 ཟླ་	 ༡༢	 ཚེས་	 ༡༥	
ཉིན་རྒྱ་གར་གུ་ཇ་རཱ་ཊ་མངའ་སྡའེི ་ནང་བདོ་
དང་བདོ་མིའི་རང་དབང་ལས་འགུལ་ལ་རྒྱབ་
སྐོར་ཐོག ་མར་གནང་མཁན་དང་ཧིན ་བ ོད ་
མཛའ་འབལེ་ཚོགས་པའི་རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་
གཞནོ།	 ད་ེབཞིན་ཡུན་རིང་ནས་བདོ་དནོ་རྒྱབ་
སྐོར་ཤུགས་ཆེ་གནང་མཁན་རྒྱ་གར་བདོ་དནོ་
རྒྱབ་སྐརོ་བ་སྐ་ུཞབས་སྤ་ིཇི་ཇ་ོཏ་ིཀར་	 (P.G.	
Jyotikar)	 ལགས་དགུང་གངས་	 ༨༦	 ཐགོ་
འདས་གངོས་སུ་གུར་བའི་ཡིད་སྐའོི་གནས་ཚུལ་
ཐནོ་པར་མྱ་ངན་གུས་འདདུ་ཞུས་ཡོད་པ་དང་།	
རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་
པའི་ཚོགས་གཙོ་རིན་ཆེན་མཁའ་འག་ོཁིར་མེ་	
ལགས་ཀིས་ཐུགས་གསོའི་འཕིན་ཡིག་ཕུལ་བའི་
ནང་།	 སྐ་ུཞབས་སྤ་ིཇི་ཇ་ོཏ་ིཀར་ལགས་ད་ལ་ྟང་ཚོ་
དང་ལནྷ་ད་ུམེད་ཀང་།	 ཁངོ་ན་ིབདོ་ཀི་གནད་དནོ་
ཆེད་འབད་བརྩནོ་གནང་མཁན་རྣམས་ལ་སེམས་
སྐལུ་ཐབེས་རུྒྱ་ཡིན།	ཞསེ་སོགས་འཁདོ་འདགུ	།
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རྒྱ་གར་བང་ཤར་ཨ་སམ་མངའ་སྡའེ་ིརྒྱལ་ས་གྷ་ོཝ་ཧ་ཊིར་འཕགས་
བདོ་འབལེ་མཐུད་ཚོགས་པའ་ིའགན་འཛིན་ལནྷ་ཚོགས་ཀི་

ཚོགས་ཆེན་ཉནི་གཉསི་རིང་ཚོགས་པ།
༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༠	 ཟླ་	 ༡༢	 ཚེས་	
༡༥	 དང་	 ༡༦	 བཅས་ཉནི་གངས་གཉསི་
རིང་རྒྱ་གར་བང་ཤར་ཨ་སམ་མངའ་སྡའེི་
རྒྱལ་ས་གྷ་ོཝ་ཧ་ཊིར་འཕགས་བདོ་འབལེ་
མཐུད་ཚོགས་པའི་འགན་འཛིན་ལནྷ་ཚོགས་
ཀི་ཚོགས་ཆེན་ཚོགས་ཡོད་པ་དང་།	 ཚོགས་
ཆེན་དབུ་འབདེ་མཛད་སྒའོི་ཐགོ་སྐུ་མགནོ་
གཙོ་བ་ོའཕགས་བདོ་འབལེ་མཐུད་ཚོགས་པ་

ཐགོ་མར་གསར་འཛུགས་གནང་མཁན་སྐུ་
ཞབས་ཨིན་ད་ིརེ་ཤི་ཀུ་མར་ (Shri Indresh 

Kumar) མཆོག་དང་།	 དམིགས་བསལ་
སྐུ་མགནོ་དཔལ་ལནྡ་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་
ཚོགས་གཞོན་ཨཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་
མཆོག	 རྒྱ་གར་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་
པའི་ཚོགས་གཙོ་སྐུ་ཞབས་རིན་ཆེན་མཁའ་
འག་ོཁརེ་མེ་ (Shri R K Khrimey) ལགས་
སོགས་རྒྱ་གར་གི་མངའ་སྡ་ེཁག་བཅ་ོབརྒྱད་

ནས་ཚོགས་བཅར་བ་ཁོན་མི་གངས་བརྒྱ་
དང་ལ་ྔབཅུ་ལགྷ་ཕབེས་ཡོད།
ད་ེཡང་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པའི་དུྲང་
ཆེ་པན་ཀ་ཇི་ག་ོཡལ་	 (Pankaj	 Goyal)	
ལགས་ཀིས།	 ཉནི་གངས་གཉསི་རིང་གི་
ཚོགས་འདའིུ་གསོ་གཞི་ཁག་དང་དགོས་
མཁ།ོ	 ད་ེབཞིན་འཕགས་བདོ་འབལེ་མཐུད་
ཚོགས་པར་ཐགོ་མར་ཚོགས་མི་བདནུ་ནས་

ད་ཆ་ཚོགས་མི་ལ་ྔསངོ་ལགྷ་ཡོད་པའ་ིལོ་རུྒྱས་
སོགས་ཀི་སྐརོ་གསུངས་ཡོད།
དམིགས་བསལ་སྐ་ུམགནོ་དཔལ་ལནྡ་བདོ་མི་
མང་སིྤ་འཐུས་ཚོགས་གཞནོ་ཨཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་
ཕུན་ཚོགས་མཆོག་གིས།	 གཞིས་བཞུགས་
བདོ་མི་རྣམ་པས་སྙངི་སབོས་ཞུམ་པ་མེད་པའ་ི
ཐགོ་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་རུྒྱན་ད་ུཁ་གཏད་
གཅགོ་བཞིན་ཡོད།	 རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་
བདོ་ནང་ཇི་ཙམ་དམ་དྲག་བས་ཀང་གཞིས་

བཞུགས་བདོ་མི་ཚོས་བདོ་དནོ་བདནེ་མཐའ་
གསལ་ཐབས་དང་།	 སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་
༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་བདོ་ལ་གང་
མགགོས་གདན་འདྲནེ་ཞུ་རུྒྱའི་ཆེད་གདངོ་
ལེན་སྣ་ཚོགས་བདེ་ཀི་ཡོད།	ད་ེབཞིན་བཙན་
བོལ་ནང་རྒྱལ་སིྤའི་གསོ་ཚོགས་བདོ་དནོ་
རྒྱབ་སྐོར་ཚོགས་པ་སོགས་བདོ་དནོ་རྒྱབ་
སྐརོ་ཚོགས་པ་མང་པ་ོཡོད་པ་དང་།	 ད་ེདག་
གི་རྒྱབ་སྐརོ་གནང་བའི་ཐགོ་ནས་བདོ་པའི་
རྩ་དནོ་གི་ནསུ་པ་རྒྱལ་སིྤའ་ིསངེ་ཤུགས་ཆེ་བ་
ཐནོ་གི་ཡོད།	 ཅསེ་སོགས་ཀི་གསུང་བཤད་
གནང་།	
སྐུ་ཞབས་ཨིན་ད་ིརེ་ཤི་ཀུ་མར་མཆོག་གིས།	
རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཁིམས་འགལ་ཐགོ་བདོ་
ས་ཡོངས་རགོས་དབང་སུྒར་བས་པར་བརནེ་
ད་ལ་ྟབདོ་ནང་བདོ་མི་ཚོས་དམྱལ་བ་ལ་ྟབུའི་
སྡགུ་བསལྔ་མྱངོ་བཞིན་ཡོད་པ་མ་ཟད།	 བདོ་
མི་རྣམས་སོ་སོའི་ལུང་པའི་ནང་གངས་ཉུང་
མི་རིགས་ཆགས་ཡོད།	 ཅསེ་དང་།	 བདོ་
མཐ་ོསངྒ་ན་ིཨ་ཤིའི་ཆུའི་འབུང་ཁུངས་ལ་ྟབུ་
ཆགས་ཡོད་པ་དང་།	 རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་
བདོ་ཀི་གཙང་པ་ོད་ེདག་ཁ་ཕོགས་བསུྒར་
ཐབས་བདེ་བཞིན་ཡོད།	 འདས་པའ་ིཟླ་
ཤས་རིང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་རྒྱ་གར་གི་ས་
མཚམས་སུ་བཙན་འཛུལ་བས་པར་རྒྱ་གར་
གཞུང་མང་གཉིས་ནས་རྒོལ་ལན་དྲག་པ་ོ
བསླགོས་ཡོད།		རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་རྒྱ་གར་

དཔལ་ལནྡ་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གིས་ཕི་ལོ་	༢༠༢༠	ལོའ་ིབདོ་དནོ་སདི་བུས་དང་རྒྱབ་སྐརོ་གི་ཁམིས་འཆར་
ཨ་རིའ་ིགསོ་ཚོགས་གངོ་མའ་ིནང་སིྤ་མོས་ཐགོ་གཏན་འབབེས་གནང་བར་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུས་གནང་བ།

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༢༠	ཟླ་	༡༢	ཚེས་	༢༡	
ཉནི་ཨ་རིའ་ིགསོ་ཚོགས་གངོ་མའ་ིནང་ཕི་ལོ་	
༢༠༢༠	 ལོའ་ིབདོ་དནོ་སདི་བུས་དང་རྒྱབ་
སྐརོ་གི་ཁམིས་འཆར་ (Tibetan Policy 

and Support Act 2020)	 ཨ་རིའ་ིགསོ་
ཚོགས་གོང་མའི་ནང་སིྤ་མོས་ཐོག་གཏན་
འབབེས་གནང་བར།	 དཔལ་ལནྡ་བདོ་མི་
མང་སིྤ་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་པདྨ་འབུང་གནས་
མཆོག་གིས་གཞིས་བསེ་བདོ་མི་ཡོངས་དང་།	
སབྐས་བཅུ་དུྲག་པའི་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་
ལནྷ་ཚོགས་ཀི་ཚབ་ཞུས་ཏ།ེ	 ཨ་རིའ་ིགཞུང་
དང་།	 གསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་རྣམ་པས་
གཙོས་པའ་ིའབལེ་ཡོད་སྐ་ུལས་བསྐནོ་མཁན་
ཡོངས་ལ་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུས་གནང་འདགུ
ད་ེཡང་ཨ་རིའི་སིད་འཛིན་གཞོན་པ་དང་།	
གསོ་ཚོགས་གོང་མའི་ཚོགས་གཙོ་སྐུ་ཞབས་
མཱ་ཡི་ཀི་པན་སི་ (Mike Pence)	 མཆོག་
ལ་བསྐུར་བའི་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུའི་འཕནི་ཡིག་
ནང་འཁདོ་དནོ།	 ཨ་རིའ་ིགསོ་ཚོགས་གངོ་
མའ་ིནང་ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༠	 ལོའ་ིབདོ་དནོ་

སདི་བུས་དང་རྒྱབ་སྐརོ་གི་ཁམིས་འཆར་ད་ེ
བཞིན་སིྤ་མོས་ཐགོ་གཏན་འབབེས་བུང་བའི་
གནས་ཚུལ་ཐསོ་འཕལ་ང་ཚོ་ཚང་མ་དགའ་
ཚོར་ཆེན་པ་ོབུང་།	 ཁམིས་འཆར་དསེ་བདོ་
ནང་གི་འག་ོབ་མིའ་ིཐབོ་ཐང་དང་།	 ཆོས་

དད་རང་དབང་སུང་སྐབོ་བ་རུྒྱར་རྒྱབ་སྐརོ་
གནང་གི་ཡོད་ཅིང་།	ཁམིས་འཆར་དའེ་ིནང་
བདོ་མིའི་བ་ླན་མེད་པའི་དབུ་འཁིད་སིྤ་ནརོ་
༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་
སྐའུ་ིཡང་སདི་ངསོ་འཛིན་ཐག་གཅདོ་བ་རུྒྱའ་ི
འགན་དབང་ནི་མགོན་པ་ོགང་ཉདི་མཆོག་

དང་།	 བདོ་མི་ཚོར་ཡོད་ཅསེ་དང་།	 གལ་
ཏ་ེརྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་༧གོང་ས་མཆོག་གི་
སྐུའི་ཡང་སིད་ངསོ་འཛིན་གནང་ཕགོས་ལ་
ཐ་ེབུས་བས་ཚེ།	 འབལེ་ཡོད་དཔནོ་རིགས་
རྣམས་ལ་ཨ་རིའི་གཞུང་གིས་ཨ་རིའི་ནང་

ཡོང་རུྒྱར་བཀག་འགགོ་དང་།	 ཉསེ་ཆད་
གཅདོ་རུྒྱ་ཡིན་པ་དང་།	 ད་ེབཞིན་བདོ་ཀི་
རྒྱལ་ས་ལྷ་སར་ཨ་རིའི་གཞུང་ཚབ་ཁང་
འཛུགས་རུྒྱའི་ཆོག་མཆན་མ་གནང་བར་ད་ུ
ཨ་རིའི་གཞུང་གི་ངསོ་ནས་ཨ་རིའི་ནང་རྒྱ་
ནག་གི་གཞུང་ཚབ་ཁང་གསར་པ་འཛུགས་

རུྒྱའི་ཆོག་མཆན་གནང་མི་ཆོག་པ་སོགས་
འཁདོ་ཡོད་པ་རེད།
ངས་གཞིས་བེས ་བ ོད ་ མི ་ ཡོངས་དང་།	
སབྐས་བཅུ་དུྲག་པའི་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་
ལནྷ་ཚོགས་ཀི་ཚབ་ཞུས་ཏ།ེ	 ཁམིས་འཆར་
ད་ེཉདི་ཨ་རིའི་གསོ་ཚོགས་གོང་མའི་ནང་
སིྤ་མོས་ཐགོ་གཏན་འབབེས་ཐུབ་པར།	 སྐ་ུ
ཉདི་དང་།	 གསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་རྣམ་པར་
ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།
ཁིམས་འཆར་ད་ེནི་བདོ་མི་ཚོར་མཚོན་ན།	
ལོ་རུྒྱས་རང་བཞིན་ལནྡ་པ་ཞིག་དང་།	 གུབ་
འབས་ཆེན་པ་ོཞིག་ཡིན།	 དསེ་ཨ་རིའ་ིགསོ་
ཚོགས་ནི་དྲང་བདནེ་ཕོགས་ལ་ལངས་ཀི་
ཡོད་པའི་བརྡ་ལན་གསལ་པ་ོཞིག་སྤོད་ཀི་
ཡོད་པ་མ་ཟད།	ཨ་རིའ་ིགཞུང་ནས་བདོ་མིའ་ི
བ་ླན་མེད་པའི་དབུ་འཁིད་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་
༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་དང་།	 བདོ་
ཀི ་རྩ་ད ོན་ཐོག་འབུང་འགུར་མུ་མཐུད་
རྒྱབ་སྐརོ་གནང་རུྒྱ་ཡིན་པ་ར་སྤདོ་གསལ་
པ་ོབས་ཡོད།	 	 ཁམིས་འཆར་དསེ་འཛམ་

གླངི་གང་སར་ཡོད་པའི་བདོ་མི་རྣམས་དང་།	
ལྷག་པར་ད་ུབདོ་ནང་རྒྱ་དམར་གཞུང་གི་
གདགུ་རུྩབ་ཅན་གི་སདི་བུས་འགོ་དཀའ་སྡགུ་
མྱངོ་བཞིན་པའི་བདོ་མི་རྣམས་ལ་རེ་བ་ཆེན་
པ་ོསིྦྱན་ཡོད།	 ཨ་རིའ་ིགཞུང་མང་གཉསི་
ནས་ད་བར་བདོ་དནོ་ཐགོ་ཆོད་སེམས་བརན་
པསོ་མཐུན་འགུར་རྒྱབ་སྐརོ་གནང་བར་ང་
ཚོས་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་རུྒྱ་དང་སྦྲགས།	 བདོ་ཀི་
བདནེ་མཐའ་མ་གསལ་བར་མུ་མཐུད་རྒྱབ་
སྐརོ་གནང་སྐངོ་ཡོང་བའ་ིརེ་སྐལུ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	
དེ་བཞིན་ད་རེས་ཁིམས་འཆར་གཏན་
འབབེས་ཐུབ་རུྒྱའི་ཐགོ་སྐ་ུངལ་བསྐནོ་མཁན་
འབལེ་ཡོད་ཚང་མར་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་རུྒྱ་མ་
ཟད།	 རྒྱལ་ཁབ་གཞན་གི་གསོ་ཚོགས་ནང་
ལའང་ད་ེལརྟ་ཁམིས་འཆར་གཏན་འབབེས་
གནང་རུྒྱའ་ིའབདོ་སྐལུ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	
ཁིམས་འཆར་དེར་ཨ་རིའི ་སིད་འཛིན་
མཆོག་གི་གང་མགགོས་མཚན་རགས་འགདོ་
པའི་རེ་བ་ཡོད་ཅེས་འཁོད་གནང་འདགུ་པ་
བཅས།	།

གི་བད་ེའཇགས་གཏརོ་བཤིག་གཏངོ་བཞིན་
ཡོད་པས་རྒྱ་ནག་གི་ཚོང་རས་ཉ་ོཚོང་བདེ་
རུྒྱ་མཚམས་འཇགོ་བདེ་དགསོ་པ་སོགས་ཀི་
སྐརོ་གསུངས།		
སྐུ ་ཞབས་རིན་ཆེན་མཁའ་འགོ་ཁེར་མེ་
ལགས་ཀིས།	 འཕགས་བདོ་འབལེ་མཐུད་

ཚོགས་པ་དང་ང་རང་སྒརེ་གི་མངནོ་འདདོ་
གཙོ་བ་ོན།ི	བདོ་མིའ་ིབ་ླན་མེད་པའ་ིདབུ་ཁདི་
སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་རང་ཡུལ་བདོ་ལ་ཆིབས་སུྒར་བསྐང་
ཐུབ་པ་བ་རུྒྱ་ད་ེཡིན།	ཞསེ་གསུངས།།

རྒྱ་གར་དབུས་འབངི་རིམ་ཤེས་ཡོན་ལནྷ་
ཚོགས་ནས་མ་སུ་རི་བདོ་ཁིམ་སླབོ་གྲྭར་
བསགྔས་བརདོ་ཀི་ལག་འཁརེ་གནང་བ།

༄༅།	 །རྒྱ་གར་བང་ཕགོས་ཨུཏྟར་ཁན་ྜ	
(Uttarkhand)	 མངའ་སྡའེ་ིནང་རནེ་གཞི་
བས་པའི་མ་སུ་རི་བདོ་ཁིམ་སླབོ་གྲྭས་ཕི་ལོ་	
༢༠༡༨	ནས་	༢༠༢༠	བར་ལོ་གསུམ་བསདུ་
མར་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་ཀི་འབངི་རིམ་སླབོ་
གྲྭའ་ིཡིག་རུྒྱགས་ཆེན་མོའ་ི	 (SSE/AISSCE)	
ནང་གུབ་འབས་བརྒྱ་ཆ་དགུ་བཅུ་ལགྷ་སོན་
པར་བརནེ།	 ཉ་ེཆར་ལྡ་ེར་ལྡནུ་ས་གནས་
རྒྱ་གར་དབུས་འབིང་རིམ་ཤེས་ཡོན་ལྷན་
ཚོགས་ནས་བསྔགས་བརདོ་ཀི་ལག་འཁརེ་
ཞིག་གནང་འདགུ	 སིྤར་འད་ིལོའ་ིརྒྱ་གར་
རྒྱལ་ཡོངས་འཛིན་རིམ་བཅུ་གཉསི་ཀི་ཡིག་
རུྒྱགས་ཆེན་མོའི་ནང་བདོ་པའི་སླབོ་གྲྭ་ཁག་	

༡༦	 ནས་སླབོ་ཕུག་གངས་	 ༡༠༡༦	
ཡིག་རུྒྱགས་ནང་འཛུལ་ཞུགས་
བས་ཡོད་པའི་ཁངོས་ནས་སླབོ་ཕུག་
གངས་	 ༩༩༨	 ཡིག་རུྒྱགས་འཕདོ་
ཡོད་པ་དང་།	 བཙན་བལོ་བདོ་
མིའི ་སླབོ ་གྲྭའི ་ཆ་སྙམོས་བརྒྱ་ཆ་
ན་ི	 ༩༨་༢༣	 ལོན་ཡོད་པར་བརནེ་
སྔ་ལོའི་འཛིན་རིམ་བཅུ་གཉིས་ཀི་
ཡིག་རུྒྱགས་གུབ་འབས་ལས་བརྒྱ་

ཆ་		༡.༢༣		འཕར་ཆ་བུང་ཡོད་པ་མ་ཟད།	
སྤུས་ཚད་ཀི་ཆ་ནས་བརྒྱ་ཆ་	༩།༥༥	འཕར་
ཡོད།	 བཙན་བལོ་བདོ་མིའ་ིགཏན་ཉནི་སླབོ་
གྲྭ་ཁག་བཅུ་དུྲག་ནང་ནས་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་ཡིག་
རུྒྱགས་འཕདོ་པ་སླབོ་གྲྭ་བཅུ་བུང་ཡོད།	དའེ་ི
ཁངོས་ནས་བརྒྱ་ཆ་	༩༠	ཡན་ལོན་པའ་ིསླབོ་
ཕུག་གངས་	 ༩༡	 བུང་ཡོད་པའ་ིནང་ནས་
སླབོ་ཕུག་	༤༤	མ་སུ་རི་བདོ་ཁིམ་ནས་ཡིན་
པ་དང་།	མ་སུ་རི་བདོ་ཁིམ་ན་ིཕི་ལོ་	༡༩༦༢	
ཟླ་	 ༡༡	ནང་གསར་འཛུགས་གནང་བ་ཞིག་
ཡིན་འདགུ་པ་བཅས།	།
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དཔལ་ལནྡ་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གིས་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་བ་སྐ་ུཞབས་པ་ིཇི་ཇ་ོཏ་ིཀར་ལགས་སྐ་ུཚེའ་ིའཕནེ་པ་
རགོས་པར་ཐུགས་གསོ་གནང་བ།

༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༠	 ཟླ་	 ༡༢	 ཚེས་	
༡༥	 རེས་གཟའ་མིག་དམར་ཉནི་རྒྱ་གར་
གུ་ཇ་རཱ་ཊ་	 (Gujarat) མངའ་སྡ་ེནས་ཡིན་
པའི་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐོར་བ་སྐུ་ཞབས་པི་ཇི་
ཇ་ོཏ་ིཀར་ (P.G. Jyotikar) ལགས་དགུང་
གངས་	 ༨༦	 ཐགོ་སྐ་ུཚེའ་ིའཕནེ་པ་རགོས་
པའ་ིཡིད་སྐའོ་ིགནས་ཚུལ་ཐནོ་པར།	 ཕི་
ཚེས་	 ༢༠	 རེས་གཟའ་ཉ་ིམའ་ིཉནི་དཔལ་
ལནྡ་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་པདྨ་
འབུང་གནས་མཆོག་གིས་གཞིས་བསེ་བདོ་
མི་ཡོངས་དང་།	 སབྐས་བཅུ་དུྲག་པའ་ིབདོ་
མི་མང་སིྤ་འཐུས་ལནྷ་ཚོགས་ཀི་ཚབ་ཞུས་ཏ་ེ
དམ་པ་ཁངོ་གི་ནང་མི་ཉ་ེའབལེ་ལྟསོ་བཅས་
ཡོངས་ལ་ཐུགས་གསོ་ཞུས་གནང་འདགུ
ཐུགས་གསོའི་འཕིན་ཡིག་ནང་འཁོད་དནོ།	
བདོ་ཀི་འཐབ་རྩོད་ཐོག་རྒྱབ་སྐོར་ཤུགས་
ཆེ་གནང་མཁན་སྐུ་ཞབས་པི་ཇི་ཇོ་ཏི་ཀར་

ལགས་འདས་གངོས་གུར་པའི་གནས་ཚུལ་
ཐསོ་འཕལ་ངསོ་རང་བླ་ོཕམ་ཆེན་པ་ོབུང་།	
སྐ་ུཞབས་ཁངོ་ན་ིགུ་ཇ་རཱ་ཊ་མངའ་སྡའེི་ནང་
བདོ་མིའི་རང་དབང་གི་ལས་འགུལ་ཐོག་
མར་སྤལེ་མཁན་ཞིག་ཡིན།	ངས་སབྐས་བཅུ་
དུྲག་པའི་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ལནྷ་ཚོགས་
ཀི་ཚབ་ཞུས་ཏ་ེཁེད་ནང་མི་ལྷན་རྒྱས་ལ་
ཐུགས་གསོ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།
སྐ་ུཞབས་པ་ིཇི་ཇ་ོཏ་ིཀར་ལགས་ཀིས་བདོ་ཀི་
རྩ་དནོ་ཐགོ་མི་ལོ་	 ༤༠	 ཙམ་རིང་སྐ་ུངལ་
འཛེམས་མེད་ཀི་ཐགོ་ནས་རང་ཉདི་ཀི་དསུ་
ཚོད་དང་ནསུ་ཤུགས་གང་ཡོད་བཏནོ་གནང་
ཡོད།	 ཁངོ་གིས་བདོ་ཀི་འཐབ་རྩདོ་ཀི་ནསུ་
པ་སིྤ་དང་།	 ལགྷ་པར་ད་ུགུ་ཇ་རཱ་ཊ་མངའ་
སྡའེི་ནང་བདོ་ཀི་རྩ་དནོ་གི་ནསུ་པ་ཕོགས་
ཡོངས་ནས་ཤུགས་ཆེར་གཏངོ་རུྒྱའི་ཐགོ་སྐུ་
ངལ་ཆེན་པ་ོབསྐནོ་གནང་བར་ཐུགས་ར་ེཆེ་

ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	དསེ་མ་ཟད།	གུ་ཇ་རཱ་ཊ་མངའ་
སྡའེ་ིནང་བདོ་མི་ཚོས་དགུན་ཚོང་བརྒྱབ་རུྒྱའ་ི
ཐོག་དམ་པ་ཁོང་གིས་མཐུན་འགུར་རྒྱབ་
སྐརོ་གང་ཡོད་གནང་ཡོད།	 དམ་པ་ཁངོ་
གིས་བདོ་ཀི་རྩ་དནོ་ལ་རྒྱབ་སྐརོ་དང་།	 བདོ་

མིའི་སིྤ་ཚོགས་ལ་མཐུན་འགུར་རོགས་རམ་
གང་ཐུབ་གནང་བར་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་རུྒྱ་མ་
ཟད།	ད་ེན་ིཡི་རངས་བསགྔས་བརདོ་ཞུ་འསོ་

པ་ཞིག་ཀང་ཡིན།	 བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་བ་
ཁངོ་ལ་ྟབུ་ན་ིང་ཚོར་ཤིན་ཏུ་ནས་བཀའ་དྲནི་
ཆེན་པ་ོཡིན།
ད་ེབཞིན་དམ་པ་ཁོང་སྐུ་འཚོ་ཞུགས་རིང་
བདོ་ཀི་རྩ་དནོ་དང་འབལེ་བའི་ལས་འགུལ་

ཚང་མའི་ནང་མཉམ་ཞུགས་གནང་ཡོད།	
དམ་པ་ཁོང་གིས་ང་ཚོའི་རྩ་དནོ་ཐགོ་ཕག་
ལས་གནང་བ་རྣམས་ང་ཚོས་དསུ་ནམ་ཡང་

བརདེ་མི་སདི།
ངས་གཞིས་བེས་བདོ་མི་ཡོངས་ཀི་ཚབ་
ཞུས་ཏ་ེདམ་པ་ཁངོ་གི་ནང་མི་ཉ་ེའབལེ་ལྟསོ་
བཅས་ཡོངས་ལ་ཐུགས་གསོ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	
དམ་པ་ཁོང་སྐུ ་གཤེགས་པ་ད ེས་ང་ཚོའི ་
འཐབ་རྩདོ་ཐགོ་གངོ་གུད་ཆེན་པ་ོཕགོ་ཡོད།
སྐུ་ཞབས་དམ་པ་པི་ཇི་ཇ་ོཏི་ཀར་ལགས་ནི་
ལ་ྡལི་ཏ་ིསིྤ་ཚོགས་ནས་ཡིན་པའི་སནྙ་གགས་
ཅན་གི་ལོ་རུྒྱས་སྨྲ་བ་ཞིག་དང་། (Ambed-

karite Movements)	 ཐགོ་གི་མཁས་པ་
ཞིག་ཀང་ཡིན།	 ད་ེབཞིན་སྐ་ུཞབས་བྷ་ིཨར་
ཨམ་བྷ་ེཊི་ཀར་མཆོག་གིས་ཐགོ་མར་གསར་
འཛུགས་གནང་བའི་རྒྱ་གར་ནང་པའི་སིྤ་
ཚོགས་ (The Buddhist Society of India)	
ཞེས་པའི་ཚོགས་པའི་དགེ་རྩའི་མ་དངུལ་ད་ོ
དམ་པ་ཡང་ཡིན་འདགུ་པ་བཅས།	།

དཔལ་ལནྡ་ཚོགས་གཞནོ་མཆོག་འཕགས་བདོ་འབལེ་མཐུད་ཚོགས་པའ་ིའགན་འཛིན་ལནྷ་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་ཆེན་
ཐགོ་དམིགས་བསལ་སྐ་ུམགནོ་ད་ུཆེད་ཕབེས་ཀིས་གསུང་བཤད་གནང་བ།

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༢༠	ཟླ་	༡༢	ཚེས་	༡༥	
དང་།	 ༡༦	 བཅས་ཉནི་གཉསི་རིང་རྒྱ་གར་
བང་ཤར་ཨ་སམ་མངའ་སྡའེི་རྒྱལ་ས་གྷ་ོཝ་
ཧ་ཊིར་འཕགས་བདོ་འབལེ་མཐུད་ཚོགས་
པའ་ིའགན་འཛིན་ལནྷ་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་ཆེན་
ཚོགས་གནང་འདགུ
ད་ེཡང་ཕི་ཚེས་	 ༡༥	 ཉནི་གི་ས་ྔདྲ་ོཆུ་ཚོད་	

༡༠།༣༠	 ཐགོ་དབུ་འབདེ་མཛད་སྒརོ་དཔལ་
ལྡན་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ཚོགས་གཞོན་
ཨཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆོག་གིས་
གསུང་བཤད་གནང་དནོ།	 འཕགས་བདོ་
འབལེ་མཐུད་ཚོགས་པའི་འགན་འཛིན་ལནྷ་
ཚོགས་ཀི་ཚོགས་ཆེན་འདི་རྒྱ་ནག་ཝུ་ཧན་
ནས་མཆེད་པའི་ཏགོ་དབིབས་གཉན་རིམས་
རྒྱ་ཁབ་འག་ོབཞིན་པའི་ཛ་དྲག་གི་དསུ་ཚོད་
འདི་འདྲ་ཞིག་ལའང་བསྐངོ་ཚོགས་གནང་
ཐུབ་པ་དང་།	 རྣམ་པ་ཚོས་སོ་སོའ་ིསགོ་ལ་

ཉནེ་ཁ་མ་འཛེམས་པར་བདོ་ཀི་གནད་དནོ་
གལ་ཆེན་པརོ་བརིྩས་ནས་འདརི་ཕབེས་པར་
ཐགོ་མར་ངས་གཞིས་བསེ་བདོ་མི་ཡོངས་ཀི་
ཚབ་ཞུས་ཏ་ེཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	 	 ང་
རང་ལ་ྟབུར་ཆ་བཞག་ན།	 འགན་འཛིན་ལནྷ་
ཚོགས་ཀི་ཚོགས་འད་ུགཉིས་ནང་བཅར་
རུྒྱའ་ིག་ོསབྐས་བུང་།	 འཛམ་གླངི་ནང་བདོ་

པའི་རྩ་དནོ་ད་ེབདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་བའི་ཐགོ་
ནས་ནསུ་པ་ཤུགས་ཆེ་རུ་འདནོ་རུྒྱ་ཡོད་
པ་ཞིག་ཡིན།	 འཕགས་བདོ་འབལེ་མཐུད་
ཚོགས་པ་ད་ེཐོག་མར་སིྤ་ནརོ་༧གོང་ས་
༧སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་བིན་རླབས་
འགོ་ཕི་ལོ་	༡༩༩༠	ཟླ་	༥	ཚེས་	༥	ཉནི་
བཙུགས་པ་ཞིག་ཡིན་ཞིང་།	 ཚོགས་པ་འད་ི
དབུ་བརྙསེ་པ་ནས་བཟུང་ད་བར་ཆབ་སདི་ཀི་
ལས་འགུལ་སྣ་ཚོགས་སྤལེ་ཡོད།	 དཔརེ་ན།	
རྒྱ་ནག་གི་ཅ་དངསོ་ཉ་ོཚོང་མཚམས་འཇགོ་

དགསོ་པའ་ིལས་འགུལ་དང་།	རྒྱ་ནག་གཞུང་
ཚབ་མདནུ་ད་ུལས་འགུལ་སོགས་སྤལེ་གནང་
ཡོད་པར་བརནེ་བདོ་དནོ་ཐགོ་ནསུ་པ་ཆེན་
པ་ོཐནོ་ཡོད།	 འབུང་འགུར་ཡང་མུ་མཐུད་
ལས་འགུལ་གང་མང་སྤལེ་གནང་ཡོང་བའི་
འབདོ་སྐལུ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།
བདོ་ནང་ཆ་བཞག་ན།	 གཞིས་བཞུགས་བདོ་
མི་རྣམ་པས་སྙིང་སབོས་ཞུམ་པ་མེད་པའི་
ཐགོ་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་རུྒྱན་ད་ུནས་ཁ་
གཏད་གཅགོ་བཞིན་ཡོད།	 ད་ལའྟ་ིབདོ་ནང་
གི་མི་རབས་གཞོན་པ་ཚོས་རྒྱ་ནག་གི་འགོ་
འཁདི་མའ་ོཙི་ཏུང་དང་།	 ཏངི་ཞའ་ོཕངི་
མཐངོ་མྱངོ་མེད་པ་དང་།	 ཅང་ཙི་མིན་དང་།	
ཧུ་ཅིང་ཐའ་ོལ་ྟབུ་ག་ོཐསོ་ཙམ་ལས་བུང་མེད་
ནའང་།	 ཞི་ཅིང་ཕངི་གིས་འག་ོའཁདི་པའ་ི
རྒྱ་དམར་གཞུང་གི་མདནུ་ད་ུབདོ་དནོ་ཆེད་
སྐུ་ལུས་མེར་བསགེས་ཕུལ་གནང་གི་ཡོད་པ་
རེད།	གང་ལརྟ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་ནང་
ག་ཚོད་དམ་དྲག་བས་ཀང་གཞིས་བཞུགས་
བདོ་མི་ཚོས་བདོ་དནོ་བདནེ་མཐའ་གསལ་
སདླ་དང་།	 ༸གངོ་ས་མཆོག་བདོ་ལ་གང་
མགགོས་གདན་འདྲནེ་ཞུ་རུྒྱའི་ཆེད་གདངོ་
ལེན་སྣ་ཚོགས་བདེ་ཀི་ཡོད།	ད་ེབཞིན་བཙན་
བོལ་ནང་རྒྱལ་སིྤའི་གསོ་ཚོགས་བདོ་དནོ་
རྒྱབ་སྐོར་ཚོགས་པ་སོགས་བདོ་དནོ་རྒྱབ་
སྐརོ་ཚོགས་པ་མང་པ་ོཡོད་པ་དང་།	 ད་ེདག་
གི་རྒྱབ་སྐརོ་གནང་བའི་ཐགོ་ནས་བདོ་པའི་
རྩ་དནོ་གི་ནསུ་པ་རྒྱལ་སིྤའི་སངེ་ཤུགས་ཆེ་
བ་ཐནོ་གི་ཡོད་རེད།	 རྣམ་པ་ཚོའ་ིངསོ་ནས་
ད་བར་བདོ་པའི་རྩ་དནོ་ཐགོ་གང་ཐུབ་རྒྱབ་

སྐརོ་གནང་བ་རེད།	 མུ་མཐུད་ནས་ཀང་
རྒྱབ་སྐརོ་གནང་སྐངོ་ཡོང་བའ་ིརེ་སྐལུ་ཞུ་རུྒྱ་
ཡིན།
ད་ལྟའི་བདོ་ཀི་གནས་སངས་ཐོག་རྣམ་པ་
ཚོས་བཀའ་སིྤ་གཉསི་ཀི་གཞུང་འབལེ་དསུ་
ཆེན་དང་དསུ་དྲན་ཁག་གི་གསུང་བཤད་
ཁག་ལ་གཟགིས་དགསོ་པ་དང་།	 དཔརེ་ན།	
བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ལནྷ་ཚོགས་ཀི་ན་ོསྦལེ་
ཞི་བདའེི་གཟངེས་རགས་ཉིན་མོའི་གསུང་
བཤད་ལྟ་བུར་གཟིགས་ནས་བདོ་ཀི་རྩ་དནོ་
ཐགོ་རྒྱབ་སྐརོ་གང་ཐུབ་གནང་རོགས་ཞེས་
ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།
བདོ་དནོ་བདནེ་མཐའ་མ་གསལ་བར་རྒྱ་
གར་ས་མཚམས་ལ་ཉནེ་ཁ་ཡོད་པ་དང་།	
ལགྷ་པར་ད་ུགནས་གངས་དཀར་ཏ་ིསི་དང་།	
མཚོ་མ་ཕམ་གཡུ་མཚོ་གཉསི་ལ་རྒྱ་གར་མི་
མང་རྣམས་གནས་སྐརོ་འག་ོརུྒྱའ་ིརང་དབང་
ད་ེཡང་བདོ་དནོ་བདནེ་མཐལ་གསལ་ན་
མ་གཏགོས་ཡོང་ཐབས་མེད།	 བཙན་བལོ་
ནང་བདོ་མི་ཡོངས་རོགས་ཀིས་བདོ་དནོ་
ཆེད་ཤུགས་རྒྱག་གི་ཡོད་པ་དང་།	 ད་ེརིང་
འཕགས་བདོ་འབལེ་མཐུད་ཚོགས་པ་བརུྒྱད་
ནས་བདོ་ཀི་རྩ་དནོ་ཆེད་དུ་སོ་སོའི་ད ུས་
ཚོད་བཏང་ནས་འདརི་ཕབེས་མཁན་ཚོགས་
བཅར་བ་ཡོངས་ལ་སརླ་ཡང་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་
རུྒྱ་ཡིན་ཞསེ་གསུངས་གནང་འདགུ་པ་དང་།	
གཞན་ཡང་མཛད་སྒའོ་ིཐགོ་སྐ་ུམགནོ་གཙོ་བ་ོ
གཙོས་པའ་ིསྐ་ུམགནོ་གཞན་རྣམས་ནས་ཀང་
གསུང་བཤད་གནང་འདགུ
ད་ེབཞིན་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཞོན་མཆོག་

གིས་ཚོགས་འདུ་གོ ་ སིྒག་གནང་མཁན་
ཡོངས་ལ་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ལནྷ་ཚོགས་
ཀི་ཚབ་ཞུས་ཏ་ེམཇལ་དར་དང་།	 སིྤ་འཐུས་
ལྷན་ཚོགས་ནས་པར་བསུྐན་ཞུས་པའི་ཡིག་
ཆ་ཁག་སྐུ ་མགོན་དང་ཚོགས་བཅར་བ་
ཡོངས་ལ་ཕུལ་གནང་འདགུ
དབུ་འབདེ་མཛད་སྒ་ོགུབ་མཚམས།	 ཚོགས་
འད་ུརིམ་པ་གཉསི་པ་ཚོགས་པ་དང་།	སབྐས་
དརེ་གསོ་ཆོད་ཁག་མི་འདྲ་བ་བདནུ་གཏན་
འབབེས་གནང་རུྒྱའི་ཆེད་ཚོགས་བཅར་བ་
རྣམ་པས་	 ༡)	 ད་ལའྟ་ིའཛམ་གླངི་གི་གནས་
བབ་ཐགོ་བདོ་ཀི་རང་དབང་དང་།	 ༢)	 རྒྱ་
ནག་གཞུང་གིས་བདོ་ནང་འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་
ཐང་བརྡལ་བཤིག་བཏང་དང་གཏངོ་བཞིན་
པ།	 ༣)	 འཕགས་བདོ་འབལེ་མཐུད་ཚོགས་
པ་ད་ེཉདི་ཚགས་ཚུད་ས་བརན་ཡོང་ཐབས་
བཅས་ཀི་བརདོ་གཞིའི་ཐགོ་བག་ོགླངེ་གནང་
འདགུ་པ་དང་།	 དའེ་ིཐགོ་དཔལ་ལནྡ་ཚོགས་
གཞོན་མཆོག་གིས་ཀང་དགོངས་ཚུལ་ཕུལ་
གནང་འདགུ
ཕི་ཚེས་	 ༡༦	 ཉནི་རྒྱབ་ཆུ་ཚོད་	 ༢	 ཐགོ་
ཚོགས་ཆེན་གི་མཇུག་བསྡམོས་མཛད་སྒ་ོ
ཚོགས་ཡོད་པ་བཅས།	།

༸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།



4 23rd December 2020   TIBETAN NEWSདབུས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་བདནུ་རེའ་ིལས་རིམ་གསར་ཤོགབདོ་ཟླ་	༡༡	ཚེས་	༩	ཕི་ཟླ་	༡༢	ཚེས་	༢༣

Published by: Tsering Yangkyi, DIIR, Printer: Narthang Press (DIIR),  CTA, Gangchen Kyishong, Dharamshala-176215 H.P., INDIA Name of Editor: Ngawang Thogmed,  
Place of Publication: CTA, Gangkyi, Dharamshala-176215 H.P., INDIA Tel:+91-1892-222457/222510 Email: diiraddl.secy@tibet.net Website: www.bod.asia

Regd. No. HPTIB/2017/74104

ཕི་ལོ་	༢༠༢༠	ལོའ་ིབདོ་དནོ་སདི་བུས་དང་རྒྱབ་སྐརོ་གི་ཁམིས་འཆར་ཨ་རིའ་ིགསོ་ཚོགས་གངོ་མའ་ིནང་སིྤ་མོས་ཐགོ་
གཏན་འབབེས་གནང་བ།

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༢༠	ལོའ་ིབདོ་དནོ་སདི་
བུས་དང་རྒྱབ་སྐརོ་གི་ཁམིས་འཆར་ 
(Tibetan Policy and Support Act of 

2020 ) འད་ིབཞིན་ཕི་ལོ་	༢༠༢༠	ཟླ་	༡༢	
ཚེས་	 ༢༡	 ཉནི་ཨ་རིའ་ིགསོ་ཚོགས་གངོ་
མའ་ིནང་སིྤ་མོས་ཐགོ་གཏན་འབབེས་གནང་
ཡོད།
ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༠	 ལོའ་ིབདོ་དནོ་སདི་བུས་
དང་རྒྱབ་སྐརོ་གི་ཁིམས་འཆར་ད་ེད་ཆ་ཨ་
རིའི་གཞུང་གི་གཞུང་འབལེ་སིད་བུས་ཤིག་
ཆགས་ཟནི་པ་དང་།	 ཁམིས་འཆར་དའེ་ི
ནང་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་
པ་ོམཆོག་གི་མ་འངོས་ཡང་སིད་དང་བདོ་
མིའི་བླ་སུྤལ་ངོས་འཛིན་བདོ་མི་ཚོས་ཐག་
གཅོད་བདེ་རུྒྱ་ལས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཐ་ེ
བུས་བ་མི་ཆོག་པ་བཀདོ་ཡོད།	 གལ་ཏ་ེརྒྱ་

ནག་གཞུང་གི་ལས་བདེ་མི་སྣས་བདོ་མིའི་བ་ླ
སུྤལ་ངསོ་འཛིན་ཐད་ཐ་ེབུས་བས་ཚེ་ཨ་རིའ་ི
གཞུང་གིས་འབལེ་ཡོད་ལས་བེད་ད་ེདག་
ལ་དམ་བསྒགས་བཀའ་ཆད་ལྕ་ིམོ་གཅདོ་རུྒྱ་
ཡིན་པ་རེད།
ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༠	 ལོའ་ིབདོ་དནོ་སདི་བུས་
དང་རྒྱབ་སྐརོ་གི་ཁིམས་འཆར་མཇུག་སྐངོ་
ཆེད་ད་ུཕི་ལོ་	 ༢༠༢༠	 ཟླ་	 ༡༡	 ནང་བདོ་
མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་བླ་ོ
བཟང་སེང་ེམཆོག་ཨ་རིར་ཆེད་ཕབེས་གནང་
ཡོད།	དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་མཆོག་གིས།	ཕི་
ལོ་	 ༢༠༢༠	 ལོའ་ིབདོ་དནོ་སདི་བུས་དང་
རྒྱབ་སྐརོ་གི་ཁིམས་འཆར་ད་ེསིྤ་མོས་ཐགོ་
གཏན་འབབེས་གནང་བ་དསེ་བདོ་ཀི་གནད་
དནོ་ད་ེཨ་རིའ་ིགཞུང་གིས་གལ་ཆེན་པ་ོཞིག་
ལ་རིྩ་བཞིན་ཡོད་པ་མ་ཟད།	 སིྤ་ནརོ་༸གངོ་

ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་དང་བདོ་
མིའི་སིྒག་འཛུགས་ལ་མུ་མཐུད་རྒྱབ་སྐརོ་
གནང་བཞིན་ཡོད་པའི་བརྡ་ལན་གསལ་པ་ོ
ཞིག་བསན་ཡོད་པ་དང་།	 ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༠	
ལོའི་བདོ་དནོ་སིད་བུས་དང་རྒྱབ་སྐོར་གི་
ཁིམས་འཆར་སིྤ་མོས་ཐགོ་གཏན་འབབེས་
གནང་བ་དསེ་བདོ་མིའི་རང་དབང་འཐབ་
རྩོད་ཁདོ་ལོ་རུྒྱས་རང་བཞིན་ལྡན་པ་ཞིག་
ཀང་བསུྐན་ཡོད།	ཅསེ་གསུངས།
ཕི་ལོ་	༢༠༢༠	ལོའ་ིབདོ་དནོ་སདི་བུས་དང་
རྒྱབ་སྐོར་གི་ཁིམས་འཆར་དསེ་བདོ་མིའི་
སིྒག་འཛུགས་དང་དའེི་འགོ་ཁིད་སིད་སྐངོ་
མཆོག་ངོས་འཛིན་གནང་ཡོད་པ་མ་ཟད།	
བདོ་མཐ་ོསངྒ་གི་ཁརོ་ཡུག་དང་ཆུའི་འབུང་
ཁུངས་ལ་སུང་སྐབོ་གནང་རུྒྱ་དང་།	 ཨ་
རིའི་མི་སེར་དང་བཟ་ོཚོང་ཁང་སོགས་ཀིས་
བདོ་ནང་ཚོང་ལས་གཉརེ་དགོས་ཚེ་རྒྱལ་
ཚོགས་ཀིས་ཚོང་དང་འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་
སྐརོ་ལམ་སནོ་གནང་བ་ཁག་ལ་སུང་བརིྩ་ཞུ་
དགསོ།	ཕི་ལོ་	༢༠༢༠	ལོའ་ིབདོ་དནོ་སདི་
བུས་དང་རྒྱབ་སྐརོ་གི་ཁིམས་འཆར་དསེ་
བདོ་རང་སྐངོ་ལྗངོས་དང་བདོ་རིགས་གནས་
སའ་ིས་ཁུལ་གཞན་གི་བདོ་མི་ཚོའ་ིཆེད་ད་ུཨ་
སྒརོ་ས་ཡ་བརྒྱད་དང་།	 རྒྱ་གར་དང་བལ་
ཡུལ་ནང་གི་བདོ་མི་ཚོའི་ཆེད་ད་ུཨ་སྒརོ་ས་
ཡ་དུྲག	 	 བདོ་མིའ་ིཚོགས་པ་སིྒག་འཛུགས་
ཁག་དང་།	 མང་གཙོ།	 འཛིན་སྐངོ་བཅས་
ཚགས་ཚུད་དང་།	 ཉམས་ཞིབ་སོགས་ཀི་
ཆེད་ད་ུཨ་སྒརོ་ས་ཡ་གསུམ།	 བདོ་དང་བདོ་
མིའ་ིགནས་ཚུལ་མཁ་ོགཏངོ་བདེ་བཞིན་པའ་ི
ཨ་རིའི་རུླང་འཕིན་ཁང་ལ་ཨ་སྒརོ་ས་ཡ་
གསུམ་དང་ཁ་ིབཞི།	 ཨེ་ཤི་ཡ་རང་དབང་
རུླང་འཕནི་ཁང་ལ་ཨ་སྒརོ་ས་ཡ་བཞི།	 ད་ེ
བཞིན་ཨ་རིའི་བདོ་དནོ་དམིགས་བསལ་

འབལེ་མཐུད་པའི་ལས་ཁུངས་ཆེད་ཨ་སྒརོ་
ས་ཡ་གཅིག་བཅས་རོགས་དངུལ་བཀའ་
འཁལོ་གནང་ཡོད།	
ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༠	 ལོའ་ིབདོ་དནོ་སདི་བུས་
དང་རྒྱབ་སྐོར་གི་ཁིམས་འཆར་དསེ་བདོ་
ཀི་རྒྱལ་ས་ལ་ྷསར་ཨ་རིའི་གཞུང་ཚབ་ཁང་
འཛུགས་དགསོ་པའ་ིའབདོ་སྐལུ་དང་།	 བདོ་
ཀི ་རྒྱལ་ས་ལྷ་སར་ཨ་རིའི ་གཞུང་ཚབ་
ཁང་འཛུགས་མ་ཐུབ་པར་ཨ་རིའི་ཕི་སིད་
ལྷན་ཁང་ནས་ཨ་རིའི་ནང་རྒྱ་ནག་གཞུང་
ཚབ་ཁང་གསར་པ་འཛུགས་རུྒྱའི་བཀའ་
འཁལོ་གནང་མི་ཆོག་པ་བཀདོ་ཡོད།	 	 ཕི་
ལོ་	 ༢༠༢༠	 ལོའ་ིབདོ་དནོ་སདི་བུས་དང་
རྒྱབ་སྐོར་གི་ཁིམས་འཆར་ད་ེབཞིན་ཐོག་
མར་ཨ་རིའ་ིགསོ་ཚོགས་འགོ་མའ་ིམང་གཙོ་
ཚོགས་པའི་འཐུས་མི་སྐུ་ཞབས་ཇིམ་མེག་
གྷ་ོཝན་	 (Jim McGovern)	 མཆོག་དང་།	
ཨ་རིའི་གོས་ཚོགས་གོང་མའི་སིྤ་མཐུན་

ཚོགས་པའི་ཚོགས་མི་སྐུ་ཞབས་མར་ཁོ་རུ་
བྷའི་ོ	(Marco Rubio)	མཆོག་གིས་ང་ོསྤདོ་
གནང་ཡོད།	 	 ཁམིས་འཆར་དརེ་ཨ་རིའ་ི
གསོ་ཚོགས་གོང་མའི་གསོ་ཚོགས་འཐུས་
མི་སྐ་ུཞབས་བྷནེ་ཁར་ཌིན་	 (Ben Cardin)	
མཆོག་དང་གསོ་ཚོགས་འགོ་མའི་འཐུས་
མི་སྐ་ུཞབས་ཁ་ེརེཡ་ས་སི་མི་ཐི་	 (Chris 

Smith)	 མཆོག་སོགས་ཀིས་རྒྱབ་སྐརོ་
གནང་ཡོད།
ཨ་རིའི་གསོ་ཚོགས་འགོ་མའི་ཚོགས་གཙོ་
ལམྕ་སྐ་ུནནེ་སི་པ་ིལོ་སི་ (Nancy Pelosi) 

མཆོག་དང་གསོ་ཚོགས་གངོ་མའི་མང་མོས་
འག་ོཁདི་སྐ་ུཞབས་མག་ཁནོ་ནལེ་ (Mitch 

McConnell)	 མཆོག	 	 ཨ་རིའ་ིགསོ་
ཚོགས་གངོ་མའི་འཐུས་མི་སྐུ་ཞབས་ཇམེ་སི་	
(James E. Risch)	 མཆོག	 གསོ་ཚོགས་
གོང་མའི་འཐུས་མི་སྐུ་ཞབས་རོ་བྷར་ཊི་མི་
ནན་ཌ་ེཛི་ (Robert Menendez) མཆོག		
མང་གཙོ་ཚོགས་པའི་འཐུས་མི་དང་བདོ་
དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་བ་སྐུ་ཞབས་ཨེ་ལོ་ཡིཌ་ཨེན་
ཇལེ་	(Eliot Engel)	མཆོག	གསོ་ཚོགས་
འགོ་མའི་འཐུས་མི་སྐུ་ཞབས་མའི་ཀལ་མེག་
ཀལོ་	 (Michael McCaul) མཆོག་སོགས་
དང་།	 ད་ེབཞིན་བདོ་རྒྱབ་སྐརོ་བ་དང་བདོ་
རིགས་སིྤ་མཐུན་ཚོགས་པ།	 རྒྱལ་སིྤའ་ིབདོ་

དནོ་ལས་འགུལ་ཁང་།	 ས་གནས་གཞནོ་ན།ུ	
བདོ་རང་བཙན་སླབོ་ཕུག་ཚོགས་པ་སོགས་
ནས་ཕི་ལོ་	༢༠༢༠	ལོའ་ིབདོ་དནོ་སདི་བུས་
དང་རྒྱབ་སྐརོ་གི་ཁམིས་འཆར་ལ་རྒྱབ་སྐརོ་
གནང་བར་དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་མཆོག་གིས་
ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུས་ཡོད།	།

ནང་སདི་བཀའ་བླནོ་མཆོག་གིས་ཚེ་རིང་དནོ་ལནྡ་བདོ་མིའ་ིགཞིས་ཆགས་ཀི་ཚོགས་ཁང་གསར་པ་དབུ་འབདེ་གནང་བ།
༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༠	 ཟླ་	 ༡༢	 ཚེས་	
༡༩	 རེས་གཟའ་སྤནེ་པའ་ིཉནི་བདོ་མིའ་ི
སིྒག་འཛུགས་ཀི་ནང་སདི་བཀའ་བླནོ་འཁརོ་
ལྷ་ཚང་བསོད་ནམས་སབོས་རྒྱལ་མཆོག་
གིས་སྡ་ེར་ལྡུན་ཁབ་ཁོངས་ཚེ་རིང་ད ོན་
ལནྡ་གཞིས་ཆགས་ཀི་ནརོ་གླིང་ཚོགས་ཁང་
གསར་པ་དབུ་འབདེ་གནང་ཡོད།
ད་ེཡང་གོང་ཚེས་ཉནི་བཀའ་བླནོ་མཆོག་ཚེ་
རིང་དནོ་ལྡན་བདོ་མིའི་གཞིས་ཆགས་སུ་
ཕབེས་འབརོ་སྐབས་ས་གནས་མང་ཚོགས་
ནས་ཕབེས་བསུའི་སྣ་ེལེན་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་
ཡོད།	 སྡ་ེར་སྡནུ་ཁབ་ཁངོས་ཀི་ས་གནས་
འགོ་འཛིན་ནརོ་བུ་ལགས་ཀིས་ཚེ་རིང་དནོ་
ལནྡ་བདོ་མིའ་ིགཞིས་ཆགས་ཕི་ལོ་	 ༢༠༠༥	
ལོར་གསར་བཙུགས་གནང་བ་ནས་བཟུང་ད་

བར་ཡར་རྒྱས་ཕིན་ཡོད་སྐརོ་དང་།	 གཞན་
ཡང་ཚེ ་རིང་ད ོན་ལྡན་བ ོད་མིའི ་གཞིས་
ཆགས་ཀི་གཞིས་མི་ཡོངས་ཀི་ཚབ་ཞུས་ཏ་ེ
བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་ནང་སིད་ལས་
ཁུངས་དང་ནང་སིད་བཀའ་བླནོ ་མཆོག་
གིས་ནརོ་གླིང་ཚོགས་ཁང་གསར་རྒྱག་སདླ་
རོགས་དངུལ་གནང་བར་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུས་
ཡོད།
ད་ེརེས་ནང་སིད་བཀའ་བླནོ་མཆོག་གིས་
གསུང་དནོ།	 བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་ནང་
སིད་ལས་ཁུངས་ནས་ཚེ་རིང་དནོ་ལནྡ་བདོ་
མིའི་གཞིས་ཆགས་ཀི་ས་ཆའི་བདག་དབང་
ཞི་བད་ེཁང་གསར་ནས་དབུས་བདོ་མིའི་
ངལ་སེལ་ཚོགས་པར་	 (Central Tibetan 

Relief Committee)	 བར་ེབསུྒར་ཐད་ལོ་

མང་རིང་འབད་བརྩནོ་གནང་ཡོད་སྐརོ་དང་།	
གཞན་ཡང་ད་ཆ་བདོ་དནོ་ཐོག་རྒྱལ་སིྤའི་

ཁོན་ཡོངས་ནས་རྒྱབ་སྐོར་གནང་མཁན་
མང་ད་ུཕིན་ཡོད་པ་དང་།	 ཉ་ེཆར་དཔལ་
ལནྡ་སིད་སྐངོ་མཆོག་ཨ་རིའི་ཕ་ོབང་དཀར་

པའོི་ནང་འཚམས་གཟགིས་ཕབེས་ཡོད་སྐརོ་
སོགས་དང་།	 མཐར་བཀའ་བླནོ་མཆོག་

གིས་མང་ཚོགས་ནས་ཏོག་
དབིབས་གཉན་རིམས་ཀི་སྔནོ་
འགགོ་ཁག་ལག་བསར་གནང་
དགོས་སྐརོ་ད་ོནན་པའོི་ངང་
གསུངས།	 ད་ེནས་བཀའ་བླནོ་
མཆོག་གིས་གཞིས་ཆགས་ཀི་
སིྦྱན་བདག་ (Issac Hishey)	
ལགས་དང་ཨར་ལས་བགོས་
མ་ལེན་མཁན་ (Purand 

Chand) ལགས།	 འཆར་
འགདོ་པ་	 (Ashwani Sharma)	 ལགས་
བཅས་སུ་ཐུགས་རེ་ཆེ ་མཚོན་ཆེད་ཕག་
རགས་གནང་བ་དང་།	 ས་གནས་ཀི་སིྤ་མི་

ཟུར་པ་དང་ཏགོ་དབིབས་ལས་དནོ་ཚོགས་
ཆུང་གི་དྭང་བངླས་བ་རྣམས་ལ་ལག་འཁརེ་
གནང་ས་ེམཛད་སྒ་ོགལོ་ཡོད།	 གཞན་ཡང་
བཀའ་བླནོ་མཆོག་གིས་བད་ེསྐདེ་གླིང་དང་
དགེ་འཕལེ་གླིང་བདོ་མིའི་གཞིས་ཆགས་སུ་
ཆུའི་དཀའ་ངལ་ཡོད་པར་བརནེ་ཆུ་མཛོད་
ཀི་ལས་གཞི་གསར་རྒྱག་ཐོག་གཟིགས་
ཞིབ་གནང་ས་ེསྡ་ེར་སྡུན་ཁུལ་གི་འཚམས་
གཟགིས་ལེགས་པར་གུབ་ཡོད།
སིྤར་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ནང་སིད་ལས་
ཁུངས་ནས་ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༧	 ལོར་ཚེ་རིང་
དནོ་ལནྡ་བདོ་མིའི་གཞིས་ཆགས་ཀི་ས་ཆའི་
བདག་དབང་ཞི་བད་ེཁང་གསར་ནས་དབུས་
བདོ་མིའི་ངལ་སེལ་ཚོགས་པར་སུྒར་ཡོད་པ་
བཅས།	།


