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སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་
གིས་ཤེས་རབ་སྙངི་པའོ་ིབཀའ་ཆོས་བསྩལ་

གཏན་འཁལེ་བ།

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༢༡	ཟླ་	༡	ཚེས་	༥		ནས་
ཚེས་	 ༧	 བར་ཉནི་གསུམ་རིང་གི་ས་ྔད་ོཆུ་ཚོད་	
༩	 ནས་	 ༡༠	 བར་ཀ་ོརི་ཡའ་ིནང་པ་ཚོས་ཇི་
ལྟར་གསོལ་བ་བཏབ་པ་ལྟར་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་
༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་ད་ལམ་
བརུྒྱད་ཤེས་རབ་སྙངི་པའོ་ིབཀའ་ཆོས་དང་ཆོས་ཞུ་
བའི་བཀའ་འད་ིཁག་གཅིག་ལ་བཀའ་ལན་སྩལ་
རུྒྱ་དང་།	 མཛད་རིམ་འད་ིབཞིན་དགའ་ལནྡ་
ཕ་ོབྲང་གི་གཞུང་འབྲལེ་བརུྒྱད་ལམ་ཁག་ནས་
བདོ་ཨིན་རྒྱ་སདྐ་སོགས་སདྐ་རིགས་སྣ་མང་ཐགོ་
གསུང་བསུྒར་གིས་ཐད་གཏངོ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན་འདགུ་
པ་བཅས།	།

སནྦ་ད་ར་ནརོ་རྒྱས་གླངི་བདོ་མིའི་གཞིས་ཆགས་
ཀི་ས་གནས་འགོ་འཛིན་གསར་རྙིང་དབར་རིྩས་

སྤདོ་རིྩས་ལེན།

༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༠	 ཟླ་	 ༡༢	 ཚེས་	 ༢༡	
ནས་	 ༢༢	 བར་ཉནི་གྲངས་གཉསི་རིང་སནྦ་ད་
ར་ནརོ་རྒྱས་གླིང་བདོ་མིའི་གཞིས་ཆགས་ཀི་ས་
གནས་འགོ་འཛིན་དནོ་གུྲབ་རྒྱལ་པ་ོལགས་དང་།	
ཚབ་གསར་ས་གནས་འག་ོའཛིན་མིག་དམར་བཀྲ་
ཤིས་ལགས་རྣམ་གཉསི་དབར་ལས་འགན་རིྩས་
སྤདོ་རིྩས་ལེན་གནང་ཡོད།	
ད་ེཡང་རིྩས་སྤདོ་རིྩས་ལེན་གི་ལས་དནོ་ལ་བདོ་
མིའི་སིྒག་འཛུགས་ནང་སིད་ལས་ཁུངས་ཀི་སྐུ་
ཚབ་ཏུ་ནརོ་རྒྱས་གླངི་མཉམ་འབྲལེ་ཚོགས་གཙོ་
ཕུན་ཚོགས་བཀྲ་ཤིས་ལགས་སྤོད་དཔང་གིས་
འགན་འཁུར་བཞསེ་ཐགོ་ཕི་ཚེས་	 ༢༡	 ཉནི་ས་
གནས་འགོ་འཛིན་གི་བདག་དབང་ད་ུཡོད་པའི་
གལ་ཆེ་ཡིག་ཆ་ཁག་དང་།	ས་ཁ།	མཁར་དབང་
བཅས་རིྩས་ལེན་རིྩས་སྤདོ་གནང་།	
ཉནི་རྒྱབ་ས་གནས་འཕདོ་བསནེ་ཡན་ལག་སྨན་
ཁང་དང་།	 ཡན་ལག་སནྨ་རིྩས་ཁང།	 སླབོ་གྲྲྭ།	
ཚེམ་བཟ་ོཁང་བཅས་སུ་འཚམས་གཟིགས་ངོ་
སྤདོ་དང་།	 ད་ེབཞིན་ཉནེ་རགོ་ལས་ཁུངས་ཀི་
འགན་འཛིན་སཱན་དབི་	( Sandeep )	ལགས་
དང་མཇལ་འཕད་གནང་ཡོད།	
ཕི་ཚེས་	༢༢	ཉནི་གི་ས་ྔདརོ་ས་གནས་འག་ོའཛིན་
གི་ཞབས་སགེས་བར་ེལེན་གནང་གུྲབ་མཚམས་
ས་གནས་ཀི་གནད་ཡོད་མི་སྣ་ཚང་འཛོམས་ཐགོ་
མཛད་སྒ་ོསབས་བད་ེཞིག་ཚོགས་ཡོད།	 ཉནི་
རྒྱབ་ས་གནས་རྒྱ་གར་སནྨ་ཁང་གི་འགན་འཛིན་
སོགས་དང་མཇལ་འཕད་གནང་ཡོད་པ་བཅས།	།

སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་བླ་ོསྦངོ་ཚིགས་བརྒྱད་མ་དང་ལག་ལེན་
སོ་བདནུ་མའ་ིབཀའ་ཆོས་སྩལ་བ།

༄༅།	 །སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་
མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་ལ་བང་ཨ་རིའི་ས་
གནས་བོད ་ རིགས་རྣམས་ཀིས་ ཇི ་ལྟར ་
གསོལ་འདབེས་ཞུས་དནོ་ལརྟ་བཀའ་བཞེས་
བཟང་པ་ོསྨནི་སྩལ་ཐབོ་ས།ེ	 	 རེས་གཟའ་
ཉ་ིམའི་ཉནི་མགོན་པ་ོགང་ཉདི་མཆོག་གིས་
བཞུགས་སྒར་༸རྒྱལ་བའི་ཕ་ོབྲང་ནས་ད་
རྒྱ་བརུྒྱད་དགེ ་བཤེས་གླང་རི ་ཐང་པས་
མཛད་པའི་བླ་ོསྦོང་ཚིགས་བརྒྱད་མ་དང་།	
རྒྱལ་སས་ཐགོས་མེད་བཟང་པསོ་མཛད་པའི་
ལག་ལེན་སོ་བདནུ་མའི་བཀའ་ཆོས་བཀའ་
དནི་སྩལ་ཡོད།
ད་ེཡང་གངོ་ཚེས་ཉནི་གི་ས་ྔད་ོཆུ་ཚོད་	 ༩	
ཙམ་ལ་མགོན་པ་ོགང་ཉིད་མཆོག་༸རྒྱལ་
བའི་གཟིམ་ཆུང་ཕ་ོབྲང་ནས་བཀའ་ཆོས་
གནང་ཡུལ་ད་ུཆིབས་སུྒར་གིས་བཀའ་སླབོ་
སྩལ་དནོ།	 བང་ཨ་རིའ་ིནང་ཡོད་པའ་ིབདོ་
རིགས་དང་ལནྷ་ད་རྒྱའི་བརུྒྱད་སདྐ་ཆ་བཤད་
་རུྒྱའི་རེ་འདནུ་གནང་བར་བླ་ོལ་བབ་པ་ོབུང་།	
གང་ལརྟ་ད་ཆ་འཛམ་གླངི་ནད་ཡམས་དང་།	
ད་ེབཞིན་ངསོ་རང་ལོ་ན་ཡར་རྒས་ཡོང་དསུ་
ས་ཐག་རིང་པ་ོབསྐདོ་རུྒྱར་དཀའ་ངལ་འདགུ	
དརེ་བརནེ་རྡ་སར་བསྡད་ནས་ད་རྒྱ་བརུྒྱད་

འབྲལེ་བ་བདེ་རུྒྱ་ལས་ས་ླཔ་ོའདགུ	 ད་ེརིང་
བང་ཨ་རིར་ཡོད་པའི་བདོ་མི་རྣམས་དང་ད་

རྒྱ་བརུྒྱད་ཐུག་པ་རེད།
ང་ཚོ་བདོ་པ་དང་བདོ་གངས་ཅན་ཞེས་པ་ནི་
བདོ་ཀི་རྒྱལ་ཆོས་རྒྱལ་སངོ་བཙན་སམྒ་པ་ོམ་
བུང་གངོ་སོག་པ་ོདང་འབྲལེ་བ་ཡོད་པ་འབྲགོ་
པ་མ་གཏགོས་ད་ེཙམ་མེད།	 ད་ེནས་ཆོས་
རྒྱལ་སངོ་བཙན་སམྒ་པསོ་རྒྱ་བཟའ་དང་ཁུང་
ས་བསྐནོ་ཏ་ེརྒྱ་ནག་ནས་ལ་ྷསར་ཇ་ོབ་ོགདན་
འདནེ་ཞུས་འདགུ	 གང་ལརྟ་རྒྱ་ནག་གངོ་མ་
དང་གཉནེ་འབྲལེ་གི་ཐགོ་ནས་འབྲལེ་བ་ཧ་
ཅང་ཡོད།	 	 ཆོས་རྒྱལ་སངོ་བཙན་སམྒ་པསོ་
རྒྱ་བཟའ་དང་ལནྷ་འཁུང་ས་བསྐནོ་ཏ་ེརྒྱ་མིའ་ི

ཁ་ལག་ལ་ཏན་ཏན་མཉསེ་པ་ོགནང་གི་ཡོད་
ནའང་རྒྱ་ཡིག་འད་ིཧ་ཅང་རྙགོ་གྲ་ཚ་པ་ོཞིག་

ཡིན་པར་ཕལ་ཆེར་གཟིགས་པ་འད་འདགུ	
གང་ལྟར་ལྷ་སའི་ཇོ་བ་ོད་ེརྒྱ་ནག་ནས་ཡར་
ཕབེས་པ་དང་བདོ་ནང་ད་ུནང་ཆོས་ཐགོ་མར་
རྒྱ་ནག་ནས་དར་ཡོད།	ཆོས་རྒྱལ་སངོ་བཙན་
སམྒ་པསོ་རྒྱ་ཡིག་ད་ེཧ་ཅང་རྙགོ་གྲ་ཚ་པ་ོཞིག་
ཡིན་པར་ཕལ་ཆེར་གཟིགས་ཏ་ེབདོ་ཡིག་
གསར་བཟ་ོདང་།	རྒྱ་གར་གི་ཡི་ག་ེ Devana-

gari	ལ་དཔ་ེབལསྟ་ནས་དབངས་དང་གསལ་
བདེ་ལྡན་པའི་བདོ་པའི་ཡི་གེ་གསར་གཏདོ་
གནང་བ་རེད།
དུས་རབས་བརྒྱད་པའི་ནང་བདོ་དང་རྒྱ་

ནག་དབར་འབྲལེ་བ་དམ་ཟབ་ཡོད་ནའང་
བདོ་རྒྱལ་ཁི་སངོ་ལྡ་ེབཙན་གིས་སངས་རྒྱས་
པའི་ཆོས་ཞེས་བརདོ་དསུ་རྒྱ་གར་རང་ལ་བླ་ོ
གཏད་ད་ེརྒྱ་གར་ནང་དའེི་ཚེ་དའེི་དསུ་ནང་
པའི་རནེ་གཞི་གཙོ་བ་ོན་ིནཱ་ལེནྡྲ་ཆགས་ཡོད།		
མཁན་ཆེན་ཞི་བ་འཚོ་ནི་དཔལ་ནཱ་ལེནྡྲའི་
མཁས་པའ་ིདབང་པ་ོརེད།	 མཁན་ཆེན་ཞི་བ་
འཚོ་བདོ་ད་ུགདན་ཞུ་གནང་བ་རེད།	 མཁན་
ཆེན་ཞི་བ་འཚོས་ཁེད་རང་ཚོར་བདོ་ཡིག་
ཟུར་ད་ུའདགུ	 དརེ་བརནེ་ཁདེ་རང་ཚོས་
ལེགས་སྦར་དང་རྒྱ་གར་གི་སདྐ་ད་ེའད་བསབླ་
དགསོ་པ་མ་རེད།	 ཁདེ་རང་ཚོར་ཡི་ག་ེཡོད་
པར་བརནེ་ལེགས་སྦར་དང་པཱ་ལིའི་གཞུང་
རྣམས་བདོ་ཡིག་ནང་བསུྒར་དགོས་པ་རེད་
ཅསེ་བཀའ་སླབོ་གནང་འདགུ	 མཁན་ཆེན་
ཞི་བ་འཚོ་ཁོང་རང་གིས་ཀང་བདོ་ཡིག་ལ་
ཐུགས་སྣང་གནང་བ་རེད།	ཅསེ་ངསོ་ཀིས་ག་ོ
མངོ་ཡོད།	 བཀའ་འགུར་པ་ོཏ་ིབརྒྱ་ཙམ་དང་
བསན་འགུར་པ་ོཏི་ཉསི་བརྒྱ་ལྷག་ཙམ་ཡོད་
པ་ད་ེདག་ཚང་མ་གཙོ་བ་ོལེགས་སྦར་དང་པཱ་
ལིའ་ིགཞུང་ནས་བསུྒར་བ་རེད།	 ཅསེ་སོགས་
ཀི་བཀའ་སླབོ་སྩལ།	།

ཨ་རིའ་ིསདི་འཛིན་མཆོག་གིས་ཕི་ལོ་	༢༠༢༠	ལོའ་ིབདོ་དནོ་སདི་བུས་དང་རྒྱབ་སྐརོ་གི་
ཁམིས་འཆར་ལ་མཚན་རགས་བཀདོ་གནང་བ།

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

2020) ད་ེབཞིན་ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༠	 ཟླ་	 ༡༢	
ཚེས་	 ༢༡	 ཉནི་ཨ་རིའ་ིགྲསོ་ཚོགས་གངོ་
མའི་ནང་སིྤ་མོས་ཐགོ་གཏན་འབབེས་གནང་
ཡོད་པ་དང་།	ཕི་ལོ་	༢༠༢༠	ཟླ་	༡༢	ཚེས་	
༢༧	ཉནི་ཨ་རིའ་ིསདི་འཛིན་སྐ་ུཞབས་ཌ་ོནལ་
ཊིམ་ (Donald Trump)	 མཆོག་གིས་ཕི་ལོ་	
༢༠༢༠	 ལོའ་ིབདོ་དནོ་སདི་བུས་དང་རྒྱབ་
སྐརོ་གི་ཁམིས་འཆར་ལ་མཚན་རགས་བཀདོ་
ད་ེཨ་རིའི་གཞུང་གི་ངསོ་ནས་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་
ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་དང་བདོ་
མིའི་སིྒག་འཛུགས་ལ་རྒྱབ་སྐོར་མུ་མཐུད་
གནང་རུྒྱའ་ིཞལ་བཞསེ་གནང་ཡོད།
ད་ེཡང་ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༠	 ལོའ་ིབདོ་དནོ་སདི་

བུས་དང་རྒྱབ་སྐོར་གི ་ཁིམས་འཆར་དེ་
བཞིན་ད་ཆ་ཨ་རིའི ་གཞུང་གི་ཁིམས་སུ་
གཏན་འབབེས་གནང་ཟནི་པ་མ་ཟད།	གཞིས་
བསེ་བདོ་མི་དང་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་བ་རྣམས་
ལ་མཚོན་ན་ཁིམས་འཆར་ད་ེནི་ལོ་རུྒྱས་
རང་བཞིན་ལནྡ་པ་ཞིག་ཆགས་ཡོད།	 ཁམིས་
འཆར་ད་ེདང་འབྲལེ་ནས་བདོ་མིའི་སིྒག་
འཛུགས་ཀི་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐོང་བླ་ོབཟང་
སེང་ེམཆོག་གིས་གསུང་དནོ།	 ཨ་རིའ་ིསདི་
འཛིན་སྐུ་ཞབས་ཌོ་ནལ་ཊིམ་མཆོག་གིས་ཕི་
ལོ་	 ༢༠༢༠	 ལོའ་ིབདོ་དནོ་སདི་བུས་དང་
རྒྱབ་སྐརོ་གི་ཁིམས་འཆར་ལ་མཚན་རགས་
བཀོད་པ་དསེ་བདོ་ནང་གི་བདོ་མི་ཚོར་རེ་
བ་གསར་པ་ཞིག་དང་དང་བདེན་བསུྐན་
ཡོད་པ་མ་ཟད།	 ཨ་རིའ་ིགཞུང་གི་ངསོ་
ནས་བདོ་མིའི་ཆོས་དད་རང་དབང་དང་།	

འགྲ་ོབ་མིའ་ིཐབོ་ཐང་།	 ཁརོ་ཡུག་གི་ཐབོ་
ཐང་།	 བདོ་མིའ་ིམང་གཙོའ་ིསིྒག་འཛུགས་
ལ་སརྔ་ལགྷ་རྒྱབ་སྐརོ་དང་སུང་སྐབོ་གནང་བ་
མཚོན་གི་ཡོད།
བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་དང་བདོ་མི་ས་ཡ་
དུག་གི་ཚབ་ཞུས་ཏ་ེངས་ཨ་རིའི་སིད་འཛིན་
སྐུ ་ཞབས་ཌོ་ནལ་ཊིམ་མཆོག་གིས་ཕི་ལོ་	
༢༠༢༠	 ལོའ་ིབདོ་དནོ་སདི་བུས་དང་རྒྱབ་
སྐརོ་གི་ཁམིས་འཆར་ལ་མཚན་རགས་བཀདོ་
གནང་བ་དང་།	 ཨ་རིའ་ིགྲསོ་ཚོགས་ནས་
ཁམིས་འཆར་ད་ེསིྤ་མོས་ཐགོ་གཏན་འབབེས་
གནང་བ།	 ལགྷ་པར་ཨ་རིའ་ིགྲསོ་ཚོགས་
གོང་མའི་སིྤ་མཐུན་ཚོགས་པའི་ཚོགས་མི་
སྐ་ུཞབས་མར་ཁ་ོར་ུབྷའི་ོ	 (Marco	 Rubio)	
མཆོག་དང་།	 ཨ་རིའ་ིགྲསོ་ཚོགས་གངོ་མའ་ི
གྲསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་སྐུ ་ཞབས་བྷནེ་ཁར་

ཌིན་	 (Ben Cardin)	མཆོག			ཨ་རིའ་ི
གྲསོ་ཚོགས་འགོ་མའི་མང་གཙོ་ཚོགས་པའི་
འཐུས་མི་སྐ་ུཞབས་ཇིམ་མེག་གྷ་ོཝན་ (Jim 

McGovern)	མཆོག		ཨ་རིའ་ིགྲསོ་ཚོགས་
འགོ་མའི་འཐུས་མི་སྐུ་ཞབས་ཁི་རི་སི་སི་མི་
ཐི་	 (Chris Smith)	མཆོག་སོགས་ཀིས་ཨ་
རིའི་གྲསོ་ཚོགས་གོང་འགོ་གཉསི་ནང་ཕི་ལོ་	
༢༠༢༠	 ལོའ་ིབདོ་དནོ་སདི་བུས་དང་རྒྱབ་
སྐརོ་གི་ཁིམས་འཆར་ང་ོསྤདོ་དང་རྒྱབ་སྐརོ་
གནང་བར་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	ད་ེབཞིན་
ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༠	 ལོའ་ིབདོ་དནོ་སདི་བུས་དང་
རྒྱབ་སྐརོ་གི་ཁམིས་འཆར་ལ་རྒྱབ་སྐརོ་དང་
ཐུགས་ཁུར་གནང་མཁན་ཡོངས་ལ་ཐུགས་ར་ེ
ཆེ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན	ཞསེ་གསུངས།	།
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རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་མི་ཨ་ཀ་ཀ་ལགས་གླདོ་བཀྲལོ་བཏང་བ།
༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༥	 ལོར་བདོ་ནང་
སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་ཕི་ལུགས་ལརྟ་དགུང་གྲངས་	 ༨༠	
ལ་ཕབེས་པའི་༸སྐུའི་ག་སནོ་སུང་བརིྩ་ཞུས་
པར་བསདྙ་ད་ེརྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་རྔ་བ་རའེུ་
ར་ུམ་ཡུལ་ཚོའ་ིར་ུཆེན་དང་པ་ོནས་ཡིན་པའ་ི
བདོ་མི་ཨ་ཀ་ཀ་ལགས་ལོ་ལ་ྔལགྷ་དསུ་བཀག་
བཙོན་འཇུག་གི་ཁིམས་ཐག་བཅད་ད་ེཕི་ལོ་	

༢༠༢༠	ཟླ་	༡༢	ཚེས་	༡༠	ཙམ་ལ་བཙོན་
བཀྲལོ་བཏང་ཡོད་འདགུ་པ་དང་ཕི་ཚེས་	༡༢	
ཉནི་རང་ཁིམ་ད་ུའབརོ་འདགུ	
ལོ་དརེ་ཨ་ཀ་ཀ་ལགས་ཀིས་གཙོས་རྔ་བ་
ནས་ཡིན་པའི་བདོ་མི་གཞན་དགུ་ལ་སིྤ་ནརོ་
༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་ཕི་
ལུགས་ལརྟ་དགུང་གྲངས་	 ༨༠	 ལ་ཕབེས་
པའི་༸སྐའིུ་ག་སནོ་སུང་བརིྩ་ཞུས་པར་བསདྙ་

ད་ེརྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་འཛིན་བཟུང་བཀག་
ཉར་བས་ཡོད།	 རྔ་བ་རང་སྐངོ་ཁུལ་གི་ལྟ་ེ
གནས་འབར་ཁམས་འབྲངི་རིམ་མི་དམངས་
ཁམིས་ཁང་ཟརེ་བས་ཕི་ལོ་		༢༠༡༦		ཟླ་	
༡༢	 ཚེས་	 ༦	 ཉནི་བདོ་མི་ད་ེདག་ལ་ལོ་ལ་ྔ
ནས་བཅུ་བཞིའ་ིབར་གི་བཙོན་འཇུག་ཁམིས་
ཐག་འད་མིན་བཅད་ཡོད།
ཨ་ཀ་ཀ་ལགས་ད་ེསྔནོ་ཡང་ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༡	

ལོར་རྒྱལ་གཅེས་པ་བླ་ོབཟང་ཕུན་ཚོགས་
ལགས་ཀིས་སྐུ་ལུས་མེར་སགེ་གནང་སབྐས་
ང་ོརྒལོ་སདྐ་འབདོ་བས་པའ་ིརྐནེ་གིས་འཛིན་
བཟུང་གིས་ལོ་	༣	ལགྷ་བཙོན་འཇུག་ཁམིས་
ཐག་བཅད་པའི་ཆབ་སིད་བཙོན་ཟུར་ཞིག་
ཡིན་འདགུ་པ་བཅས།	།

ཨ་ནན་ཟླ་བ་ལགས་སྐ་ུཚེའ་ིའཕནེ་པ་རགོས་པའ་ིཡིད་སྐའོ་ིགནས་ཚུལ་ཐནོ་པ།
༄།	 །སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་
ཆེན་པ་ོམཆོག་བདོ་ནས་བཙན་བལོ་ད་ུཕབེས་
སབྐས་དམིགས་བསལ་ཆིབས་ཞབས་སྐ་ུསུང་
ཨ་ནན་ཟླ་བ་ལགས་དགུང་ལོ་མཐོ་པརོ་
ཕབེས་ཁར་སྐུ་གཟུགས་བད་ེམིན་ལ་བརནེ་
སནྨ་བཅོས་ཞབས་རིམ་ཅི་ཡོངས་ཞུས་ཀང་
དག་སྐདེ་མ་བུང་བར་ཕི་ལོ་	༢༠༢༠	ཟླ་	༡༢	
ཚེས་	༢༦	ཕི་ད་ོཚོདུ་	༤།༣༠	ཙམ་ལ་ཨ་
རིའི་མངའ་སྡ་ེམི་ན་ིསོ་ཊར་སྐ་ུཚེའི་འཕནེ་པ་
རགོས་པའ་ིཡིད་སྐའོ་ིགནས་ཚུལ་ཐནོ་འདགུ
ད་ེཡང་ཨ་ནན་ཟླ་བ་ལགས་ན།ི	 ཕི་ལོ་	
༡༩༣༩	 ལོར་ཕ་ལགྷ་པ་ལགས་དང་མ་
དབངས་ཅན་ལགས་སུ་བདོ་ཀི་རྒྱལ་ས་ལྷ་
སར་འཁུངས།	 སྤུན་མཆེད་ལ་ྔཡོད་པའ་ི
ནང་ནས་ཁངོ་ཆུང་ཤོས་ད་ེཡིན།	 	 ཁངོ་
གི་པཱ་ལགས་དང་གཅེན་པ་ོབླ་ོབཟང་བསན་
འཛིན་ལགས་ཀང་སྐུ་སུང་ཡིན་པ་མ་ཟད།	
བཞུགས་སྒར་༸རྒྱལ་བའི་ཕ་ོབྲང་ད་ུཞབས་
ཞུ་མི་ཚེ་ཧལི་པ་ོཞུས།	ཕི་ལོ་	༡༩༥༥	ལོར་
ཁོང་སྐབས་ད་ེདསུ་ལོ་ན་བཅོ་ལྔ་ལས་སོན་
མེད་ཀང་ནརོ་བུ་གླིང་ཁར་༸རྒྱལ་བའི་སྐུ་
སུང་དམག་མིར་འཛུལ་ཞུགས་བས།	 ལོ་
བཞིའི་རསེ་ལ་སྐུ་སུང་དམག་མི་ང་ོམར་བསྐ་ོ
བཞག་གནང་བར་བརནེ་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་

༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་ལྷ་ལྡན་སྨནོ་
ལམ་ཆེན་མོར་སེར་འབྲས་དགའ་གསུམ་
གི་བསན་འཛིན་གི་སྐསེ་ཆེན་མཁས་དབང་
སངོ་ཚོ་མང་པའོི་དབུས་སུ་གྲྲྭ་སྐརོ་ལ་ྷརམས་
པའི་དམ་བཅའ་མཚན་རགས་བཞེས་སབྐས་
བདོ་ནང་རྒྱ་དམར་གིས་དག་གནནོ་ཛ་དག་
ཉནེ་ཁའི་འགོ་༸རྒྱལ་བའི་སྐུ་སུང་གི་འགན་
འཁུར་ཞུས།
རྒྱ་ནག་གིས་བདོ་ས་ཡོངས་རོགས་བཙན་
བཟུང་བས་པ་དང་བདེ་བཞིན་པའི་ཛ་དག་
གནས་ཚུལ་ཉནི་རེ་ནས་ཇ་ེསྡུག་ཏུ་སོང་བའི་
རྐནེ་གིས།	ཕི་ལོ་	༡༩༥༩	ཕི་ཟླ་	༣	ཚེས་	
༡༧	 མཚན་མོར་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་
མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་དང་སྐུ་འཁརོ་བདོ་མི་
སངོ་ཕག་མང་པ་ོབཙན་བལོ་ད་ུཕབེས་སབྐས་
ཕབེས་ལམ་ལ་སྐ་ུངལ་ཚད་མེད་འཕད་སབྐས་
སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་གི་དམིགས་བསལ་སྐུ་སུང་གི་འགན་
འཁུར་དང་རང་སགོ་བླསོ་གཏངོ་གི་ཞབས་
ཞུ་བསུྒབས།		ཕི་ཟླ་	༣	ཚེས་	༣༡	ཉནི་
སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་དང་སྐུ་འཁོར་ལྷན་རྒྱས་རྒྱ་གར་ས་
ཆར་བད་ེའབརོ་ཐུབ།	 བསན་སུང་དངྭ་
བླངས་དམག་མི་དང་འཇབ་དམག་མཉམ་

ད་ུཕིར་ལོག་གིས་རྒྱ་དམག་ལ་འཐབ་འཛིང་
ཆེད་ད་ུབདོ་ལ་བསྐདོ།	དའེ་ིསབྐས་ཨ་ནན་ཟླ་
བ་ལགས་སྐ་ུསུང་ལོ་ན་ཆུང་ཤོས་དང་༸རྒྱལ་
བའི་བཀའ་བཞིན་ཁོང་དང་སྐུ་སུང་གཞན་
རྣམས་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་
ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་བཞུགས་སྒར་དང་པ་ོམ་
སུ་རི་བར་ཆིབས་ཞབས་སུ་ལནྷ་བཅར་གིས་
༸རྒྱལ་བའ་ིསྐ་ུསུང་གི་ཞབས་ཞུ་ཞུས།
མཐར་མ་སུ་རིར་བདེ་འབོར་ཟིན་རེས་
༸རྒྱལ་བའི་བཀའ་དགོངས་བཞིན་མ་སུ་རི་
སླབོ་གྲྲྭ་གསར་འཛུགས་སྐབས་ཀི་ཐགོ་མའི་
སླབོ་ཕུག་ལ་ྔབཅུའ་ིགྲས་ཀང་ཡིན།	 མ་སུ་
རིར་སླབོ་སྦངོ་ཟནི་རསེ་བདོ་གཞུང་གི་བཀའ་
དགོངས་ལྟར་བལ་ཡུལ་ལ་བདོ་མི་གསར་
ད་ུའབརོ་བ་ཚོའི་སདྐ་སུྒར་དང་ལམ་སནོ་གི་
ལས་དནོ་ཧུར་ཐག་ཞུས།	 རསེ་སུ་ཨ་རིའ་ི
ཀརོ་ནལེ་	 (Cornell University Ithaca) 

མཐ་ོསླབོ་དང་བསོ་ཀྲནོ་ (Boston)	 ད་ུཨ་
རིའི་གསང་བའི་སླབོ་སྦངོ་ལ་བསྐདོ་ད་ེསླབོ་
ཐནོ་གི་གུྲབ་འབྲས་ལེགས་པར་སོན་ཏ་ེརྒྱ་
གར་ལ་ཕིར་ཕབེས།	 སབྐས་དརེ་གཟའ་ཟླ་
མཁའ་འགྲ་ོལགས་དང་ཁ་ཐུག་ནས་བུ་ཕུག་
གསུམ་བུང་།	 ཕི་ལོ་	 ༡༩༧༢	 ལོར་བལ་
ཡུལ་ད་ུབདོ་གཞུང་གི་བཟ་ོགྲྲྭའི་རིྩས་པའི་

ལས་འགན་ཞུས།
ཕི་ལོ་	 ༡༩༧༩	 ལོར་མ་སུ་རི་བདོ་ཁིམ་ད་ུ
ཡུན་རིང་ཕུ་གུའ་ིའཕདོ་བསནེ་དང་ཐུན་མོང་
མ་ཡིན་པའི་རང་རེའི་རིག་གཞུང་དང་།	
ཤེས་ཡོན་ཡ་རབས་བཟང་སྤོད་སོགས་ཀི་

ཆེད་ལགྷ་བསམ་ཟལོ་མེད་ཀི་རུྒྱན་རིང་ཕག་
ལས་གནང་།	 ཕི་ལོ་	༡༩༩༦	ལོར་ཨ་རིར་
ནང་མི་ཟླ་སིྒལ་གི་ཁོངས་སུ་ཨ་རིའི་མངའ་
སྡ་ེམི་ནི་སོ་ཊར་གནས་སྤསོ་བགིས་ཏ་ེརྒས་
ཡོལ་ད་ུཕབེས།
མཐར་ས་གནས་དརེ་དགུང་ལོ་མཐོ་པརོ་

ཕབེས་ཁར་སྐུ་གཟུགས་བད་ེམིན་ལ་བརནེ་
སནྨ་བཅོས་ཞབས་རིམ་ཅི་ཡོངས་ཞུས་ཀང་
དག་སྐདེ་མ་བུང་བར་ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༠	 ཕི་ཟླ་	
༡༢	ཚེས་	༢༦	ཕི་ད་ོཚོདུ་	༤།༣༠	ཙམ་ལ་
སྐ་ུཚེའ་ིའཕནེ་པ་རགོས་པའ་ིཡིད་སྐའོ་ིགནས་

ཚུལ་བུང་བ་དང་།	 ཁངོ་ན་ིསིྤ་ནརོ་༸གངོ་
ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་བདོ་ནས་
བཙན་བལོ་ད་ུཕབེས་སབྐས་དམིགས་བསལ་
ཆིབས་ཞབས་སྐུ་སུང་བདནུ་ཡོད་པའི་ནང་
ནས་སྐ་ུསུང་མཐའ་མ་དའེང་ཡིན།	།

རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ལྷུན་གུྲབ་རྡ་ོར་ེལགས་ལོ་གཅིག་གི་བཙོན་འཇུག་ཁམིས་ཐག་བཅད་འདགུ
༄༅།	 །བདོ་མད་ོསདྨ་མག་ོལོག་ཁུལ་ར་
ཆེན་རངོ་གངས་རི་ཡུལ་མཚོ་ནས་ཡིན་པའི་
བདོ་མི་འབྲགོ་པ་ལྷུན་གུྲབ་རྡ་ོར་ེལགས་ཀིས་
ཕི་ལོ་	༢༠༡༩	ནས་བཟུང་རང་ཉདི་སྒརེ་གི་
སིྤ་ཚོགས་བརུྒྱད་ལམ་སངེ་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་
༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་བཀའ་སླབོ་
དང་བདོ་རང་བཙན་སྐརོ་གི་ནང་དནོ་ལྡན་
པའི་པར་རིས་དང་སྣང་བརྙན་ཁག་གཅིག་
བརུྒྱད་སྐལུ་བས་པ་ལ་བརནེ་ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༠	
ཟླ་	 ༡༢	 ཚེས་	 ༡༤	 ཉནི་མག་ོལོག་ཁུལ་
འབྲངི་རིམ་ཁིམས་ཁང་ཟརེ་བས་རྒྱལ་ཁབ་
ཁ་བྲལ་གི་ངན་སྐུལ་སྤལེ་བར་བསདྙ་ནས་ལོ་
གཅིག་གི་བཙོན་འཇུག་ཁིམས་ཐག་བཅད་
པ་དང་ཆབས་ཅིག་ལོ་གཅིག་གི་ཆབ་སདི་ཀི་
ཐབོ་ཐང་འཕགོ་ཡོད།
ད་ེཡང་ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༩	 ཟླ་	 ༢	 ཚེས་	 ༥	

ཉནི་ལྷུ ན་གུྲབ་རྡ་ོར་ེལགས་ཀིས་སྒརེ་གི་ཝེ་
པ་ོད་ཚིགས་ (Weibo)	 སངེ་
བ ོད ་ མིའི ་ སིྒག ་འཛུགས་ཀི ་
ལས་བདེ་རྣམས་ལ་ལོ་གསར་
འཚམས་འདའིི་ཤིས་ཚིག་དང་
པར་རིས་བརུྒྱད་སྤལེ ་དང་།	
སིྤ ་ན ོར་༸གོང་ས་༸སྐབས་
མ གོ ན ་ ཆེ ན ་ པ ོ ་ མ ཆོ ག ་ གི ་
བཀའ་སླབོ་སྐར་ཆ་བཅུ་ཅན་
ཞིག་སྐད་འཕིན་བརུྒྱད་རང་
ཉིད ་ ཀི ་གྲོགས་པོར ་བརུྒྱད ་
སྐལུ།	 གཞན་ཡང་ཕི་ལོ་	
༢༠༢༠	 ཟླ་	 ༣	 ཚེས་	 ༡༡	
ཉིན་ཝེ་པ་ོད་ཚིགས་ཐོག་བདོ་
རང་བཙན་གི་བརདོ་ཚིག་འཁོད་པའི་པར་
རིས་དང་ཡི་གེ་བརུྒྱད་སྤལེ་བས་པ་དང་།	

ཕི་ཟླ་	 ༥	 ཚེས་	 ༣	 ཉནི་སྒརེ་གི་ཝ་ེཔ་ོད་

ཚིགས་ཐོག་སིྤ ་ན ོར་༸གོང་ས་༸སྐབས་
མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་ལ་བསདོ་ཚིག་ཕུལ་

ཡོད་པ་དང་།	 སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་

མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་སྐ་ུན་ཕ་བའི་དསུ་ཀི་སྐ་ུ
པར་སོགས་བརུྒྱད་སྤལེ་བས་ཡོད་པར་བརནེ།	

ཕི་ཟླ་	 ༧	 ཚེས་	 ༢༣	 ཉནི་རྒྱ་ནག་གཞུང་
གི་ཉནེ་རགོ་པས་འཛིན་བཟུང་གིས་ཟླ་བ་
ལའྔ་ིརིང་བཀག་ཉར་བས་འདགུ	 མག་ོལོག་
འབྲིང་རིམ་མི་མང་ཁིམས་ཁང་ཟརེ་བས་
ལྷུན་གུྲབ་རྡ་ོར་ེལགས་ལ་ཁིམས་ཐག་བཅད་
པ་དརེ་ཁོང་རང་ཉིད་ཀིས་ངོས་ལེན་དང་
བསྐར་ད་ུཞུ་གཏུག་བ་རུྒྱ་མིན་སྐརོ་ཁས་ལེན་
བས་ཡོད།	 བཙོན་འཇུག་གི་དསུ་ཡུན་ཕི་ལོ་	
༢༠༢༡	 ཟླ་	 ༧	 ནང་ཚང་གི་ཡོད་ནའང་ལོ་
གཅིག་གི་ཆབ་སིད་ཀི་ཐབོ་ཐང་ཡང་འཕགོ་
ཡོད།
ལྷུན་གུྲབ་རྡ་ོར་ེལགས་ན་ིཕི་ལོ་	༡༩༩༠	ཟླ་	༨	
ཚེས་	༧	ཉནི་སྐསེ་ཤིང་།	ཕ་ཡུལ་མཚོ་སྔནོ་
ཞིང་ཆེན་མག་ོལོག་ཁུལ་ར་ཆེན་རངོ་གངས་
རི་ཡུལ་ཚོ་ནས་ཡིན་འདགུ་པ་བཅས།	།
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ཨ་རིའ་ིསདི་འཛིན་མཆོག་གིས་ཕི་ལོ་	༢༠༢༠	ལོའ་ིབདོ་དནོ་སདི་བུས་དང་རྒྱབ་སྐརོ་གི་ཁམིས་འཆར་ལ་
མཚན་རགས་བཀདོ་ད་ེཁམིས་སུ་གཏན་འབབེས་གནང་བར་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུས་གནང་བ།

༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༠	 ཟླ་	 ༡༢	 ཚེས་	
༢༧	 ཉནི་ཨ་རིའ་ིསདི་འཛིན་སྐ་ུཞབས་ཌ་ོ
ནལ་ཊམ་ (Donald Trump) མཆོག་གིས་
ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༠	 ལོའ་ིབདོ་དནོ་སདི་བུས་
དང་རྒྱབ་སྐརོ་གི་ཁམིས་འཆར་	 (Tibetan 

Policy and Support Act of 2020) ཐགོ་
མཚན་རགས་བཀོད་ད་ེཁིམས་སུ་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་དུག་པའི་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་
ལྷན་ཚོགས་ཀི ་ཚབ་ཞུས་ཏེ་སིད་འཛིན་
མཆོག་ལ་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུས་གནང་འདགུ
ད་ེཡང་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུའི་འཕིན་ཡིག་ནང་
འཁདོ་དནོ།		ཕི་ལོ་	༢༠༢༠	ལོའ་ིབདོ་དནོ་
སིད་བུས་དང་རྒྱབ་སྐརོ་གི་ཁིམས་འཆར་	
(Tibetan Policy and Support Act of 

2020) ད་ེབཞིན་ད་ཆ་ཨ་རིའ་ིགཞུང་གི་སདི་
བུས་ཤིག་ཏུ་བསུྒར་ཡོད་ཅིང་།	དའེ་ིནང་བདོ་
མིའ་ིབ་ླན་མེད་པའ་ིདབུ་འཁདི་སིྤ་ནརོ་༧གངོ་
ས་༧སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་སྐུའི་
ཡང་སིད་ངོས་འཛིན་ཐག་གཅོད་བ་རུྒྱའི་
འགན་དབང་ནི་མགོན་པ་ོགང་ཉདི་མཆོག་
དང་།	 བདོ་མི་ཚོར་ཡོད་པ་ལས་རྒྱ་ནག་
གཞུང་ལ་ཐ་ེབུས་བ་དབང་མེད་སྐརོ་དང་།	
ད་ེབཞིན་མཐ་ོསངྒ་བདོ་ཀི་ཁརོ་ཡུག་གི་གལ་
ཆེན་རང་བཞིན་དང་།	གནམ་གཤིས་འགུར་
ལྡགོ་གིས་བདོ་ལ་ཉནེ་ཁ་ཆེན་པ་ོབཟ་ོབཞིན་
ཡོད་པ་ངསོ་འཛིན་གནང་བའི་ཐགོ་ཨ་རིའི་
གཞུང་གིས་བདོ་ཀི་ཆུའི་འབུང་ཁུངས་ལ་
སུང་སྐབོ་དང་།	གནམ་གཤིས་འགུར་ལྡགོ་ལ་
སོགས་བདོ་ཀི་ཁརོ་ཡུག་སིྤ་ལ་ལ་ྟརགོས་ནན་
མོ་དང་སུང་སྐབོ་བ་རུྒྱ་ཡིན་པ།	བདོ་ཀི་རྒྱལ་

ས་ལ་ྷསར་ཨ་རིའ་ིགཞུང་ཚབ་ཡན་ལག་ཁང་
འཛུགས་རུྒྱའི་ཆོག་མཆན་མ་གནང་བར་ད་ུ
ཨ་རིའི་གཞུང་གི་ངསོ་ནས་ཨ་རིའི་ནང་རྒྱ་
ནག་གི་གཞུང་ཚབ་ཡན་ལག་ཁང་གསར་
པ་འཛུགས་རུྒྱའི་ཆོག་མཆན་གནང་མི་ཆོག་
པ།	 ཨ་རིའ་ི
བཟ་ོཚོང་ཁང་
དང་།	 མི་
སེར ་སྒ ེར ་པ ་
བ ཅ ས ་ ན ས ་
རྒྱལ ་ ཚོགས ་
ཀིས་ཚོང་དང་
འགྲོ་བ ་ མིའི ་
ཐབོ་ཐང་སྐརོ་
ལ ་ལམ་ས ོན ་
གནང་བ་ཁག་
སུང་བརིྩ་ཞུས་
པའི་ཐོག་ནས་བདོ་ནང་ཚོང་ལས་གཉརེ་
དགསོ་པ་སོགས་འཁདོ་ཡོད་པ་མ་ཟད།	བདོ་
མིའ་ིབ་ླན་མེད་པའ་ིདབུ་འཁདི་སིྤ་ནརོ་༧གངོ་
ས་༧སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་ཡང་
དག་པའ་ིདབུ་འཁདི་དང་།	མགནོ་པ་ོམཆོག་
གི་དབུ་འཁིད་འོག་བཙན་བོལ་ནང་མང་
གཙོ་ཚད་ལནྡ་ལག་བསར་གནང་བ།	 བདོ་
མི་ཚོས་མང་གཙོའ་ིལམ་སལོ་མུ་མཐུད་རུྒྱན་
འཁོངས་གནང་བཞིན་ཡོད་པར་བསྔགས་
བརདོ་གནང་ཡོད།	 གཞན་ཡང་བདོ་ཕི་ནང་
གཉིས་སུ་ཡོད་པའི་བདོ་མི་རྣམས་ལ་འགྲ་ོ
གྲནོ་ཆེད་རོགས་དངུལ་བཀའ་འཁལོ་བཅས་
གནང་བར་ང་ཚོས་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།
རྒྱ་དམར་གཞུང་གིས་འཛམ་གླངི་ནང་ཐབས་
ཤེས་སྣ་ཚོགས་ཀི་ཐགོ་ནས་མགོ་སྐརོ་བསླུ ་
བྲདི་བས་དང་བདེ་བཞིན་ཡོད།	 ཉ་ེབའ་ི

ཆར་རྒྱ་དམར་གཞུང་གིས་རྒྱ་ནག་གྲངོ་ཁརེ་
ཝུ་ཧན་ནས་མཆེད་པའི་ཏགོ་དབིབས་ནད་
ཡམས་སྐརོ་ལ་འཛམ་གླིང་ནང་མགོ་སྐརོ་
ཆེན་པ་ོབཏང་ཡོད།	 དསེ་རྐནེ་པས་ད་ཆ་
ཏགོ་དབིབས་ནད་ཡམས་འཛམ་གླིང་གང་

སར་ཁབ་ས་ེམི་མང་ས་ཡ་མང་པའོི་ཚེ་སགོ་
འཕགོ་ནས་ཕགོས་ཡོངས་ལ་གངོ་གུད་ཆེན་
པ་ོཕགོ་ཡོད།	 དའེ་ིའགན་འཁ་ིཡོངས་རགོས་
རྒྱ་དམར་གཞུང་ནས་ཁུར་དགསོ་པ་མ་ཟད།	
ཉསེ་པ་ཡང་ཁུར་དགསོ།	 འཛམ་གླངི་མི་
མང་ལ་སྡུག་བསྔལ་ཚད་མེད་བཟསོ་པའི་
རྒྱ་གཞུང་གི་བ་སྤདོ་ད་ེདག་ལ་སྐུ་ཉདི་ནས་
གདངོ་ལེན་གནང་བར་ཡི་རངས་བསྔགས་
བརདོ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།
ཁིམས་འཆར་དརེ་མཚན་རགས་བཀོད་ད་ེ
ཁམིས་སུ་གཏན་འབབེས་གནང་བ་ད་ེན་ིབདོ་
མི་ཚོར་མཚོན་ན་ལོ་རུྒྱས་རང་བཞིན་ལནྡ་པ་
ཞིག་དང་།	 ཨ་རིའ་ིགཞུང་ན་ིསྨྲ་གཅདོ་རང་
དབང་མེད་པ་དང་།	 དཀའ་སྡགུ་འགོ་ཡོད་
པའི་མི་རིགས་དང་མཉམ་ད་ུཡོད་པ་གསལ་
པ་ོབསན་པ་དསེ།	བདོ་མི་སིྤ་དང་།	ལགྷ་པར་

ད་ུབདོ་ནང་ཡོད་པའི་ང་ཚོའི་སྤུན་ཟླ་རྣམ་པ།	
འཛམ་གླིང་ནང་གདགུ་སྦངོ་མནར་གཅོད་
མངོ་བཞིན་པའ་ིམི་རིགས་རྣམས་བཅས་ཚང་
མ་དགའ་འསོ་པ་ཞིག་ཆགས་ཡོད་པ་མ་ཟད།	
ང་ཚོ་ཚང་མར་རེ་བ་ཆེན་པ་ོསྤད་ཡོད།		ད་ེ

བཞིན་རྒྱ་དམར་གཞུང་ལ་ཨ་རིའི་གཞུང་
གིས་འགྲ་ོབ་མིའི་རིན་ཐང་ན་ིགལ་གནད་ཆེ་
ཤོས་སུ་བརིྩ་ཡི་ཡོད་པའི་བརྡ་ལན་ཤུགས་
ཆེན་ཞིག་སྤད་པ་ཙམ་མ་ཟད།	 འཛམ་གླངི་
ནང་རྒྱ་དམར་གཞུང་གིས་བདོ་དནོ་དང་
འབྲལེ་བའི་དལི་བསྒགས་རུན་མ་སྤལེ་རུྒྱ་
མཚམས་འཇོག་དགོས་པའི་གནནོ་ཤུགས་
ཀང་སྤདོ་ཀི་ཡོད།	 ཁམིས་འཆར་དསེ་རྒྱ་
དམར་གཞུང་ན་ིའཛམ་གླངི་ནང་འགྲ་ོབ་མིའ་ི
ཐོབ་ཐང་རྡགོ་རོལ་གཏངོ་མཁན་ཆེ་ཤོས་
ཤིག་ལ་ངསོ་འཛིན་གནང་ཞིང་།	 རྒྱ་དམར་
གཞུང་གིས་ཕི་རྒྱལ་བ་དང་།	 ལགྷ་པར་ད་ུ
རྒྱལ་སིྤའི་གསར་འགོད་པ་རྣམ་པ་བདོ་ནང་
ཡོང་རུྒྱར་བཀག་འགོག་བས་ཏ་ེརྒྱ་དམར་
གཞུང་གིས་མི་སྤདོ་ལས་འདས་པའི་གདགུ་
རུྩབ་དང་།	 དམར་གསོད།	 བཙན་དབང་

ཐོག་འཇུ་བཟུང་བཀག་གཉར་སོགས་བདོ་
ནང་གི་འགྲ་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་གི་དངསོ་ཡོད་
གནས་ཚུལ་རྣམས་སྤལེ་རུྒྱའི་ཐོག་ཐབས་
ལམ་སྣ་ཚོགས་ཀི་ཐོག་ནས་དམ་བསྒགས་
བས་དང་བདེ་བཞིན་ཡོད།
ཨ་རི་ན་ིབདོ་མིའ་ིཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའ་ིརིག་
གཞུང་དང་ང་ོབ་ོསུང་སྐབོ་ཡོང་རུྒྱར་རོགས་
རམ་གནང་མཁན་གི་རྒྱལ་ཁབ་ཐོག་མའི་
གྲས་ཤིག་ས།ེ	 ཕི་ལོ་	 ༡༩༧༩	 ལོ་ནས་འག་ོ
འཛུགས་ཏ་ེམུ་མཐུད་བདོ་མིའི་བླ་ན་མེད་
པའི་དབུ་འཁིད་སིྤ་ནརོ་༧གོང་ས་༧སྐབས་
མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་ཨ་རིར་གདན་ཞུ་དང་།	
ཕི་ལོ་	༡༩༩༠	ནང་ཨ་རིར་བདོ་མི་གནས་སྤ་ོ
བདེ་རུྒྱའ་ིལས་གཞི།	 བདོ་དནོ་སདི་བུས་ཕི་
ལོ་	༢༠༠༢ (Tibetan Policy Act of 2002) 

དང་།	 བདོ་ནང་ཕར་འགྲ་ོཚུར་འངོ་གི་ག་ོ
སབྐས་འད་མཉམ་གི་ཁམིས།	 ཉ་ེཆར་ཕི་ལོ་	
༢༠༢༠	 ལོའ་ིབདོ་དནོ་སདི་བུས་དང་རྒྱབ་
སྐརོ་གི་ཁམིས་བཅས་གཏན་འབབེས་གནང་
ཡོད།	 ད་ེབཞིན་ཨ་རིའ་ིསདི་འཛིན་རིམ་
པས་བདོ་ཀི་རྩ་དནོ་ཐོག་རྒྱབ་སྐོར་གནང་
ཡོད་པ་དང་།	 སྐ་ུཉདི་ནས་སདི་འཛིན་གནང་
བའ་ིརིང་དཔལ་འབརོ་སབོས་ཤུགས་ཆེ་ཤོས་
གྲས་དང་།	 འགྲ་ོབ་མིའ་ིཐབོ་ཐང་རྡགོ་རོལ་
ཚབས་ཆེ་ཤོས་གཏངོ་མཁན་གི་རྒྱལ་ཁབ་རྒྱ་
ནག་ལ་གདངོ་ལེན་ད་ེལ་ྟབུ་གནང་རུྒྱའི་ཐགོ་
རྒྱབ་སྐརོ་གནང་བར་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།
ང་ཚོ་བདོ་མི་ཡོངས་ནས་སྐུ་ཉདི་ལ་ཐུགས་
ར་ེཆེ་ཞུ་རུྒྱ་དང་།	 སྐ་ུཉདི་ནས་བདོ་ལ་བདནེ་
མཐའ་མ་གསལ་བར་མུ་མཐུད་རྒྱབ་སྐརོ་
གནང་སྐངོ་ཡོང་བའི་རེ་བ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན་ཞེས་
འཁདོ་འདགུ་པ་	བཅས།	།

ཧ་ིམ་ཅཱལ་མངའ་སྡའེ་ིསིྤ་ཁབ་བླནོ་ཆེན་ཟུར་པ་སྐ་ུཞབས་ཤན་ཏ་ཀུ་མར་མཆོག་གི་སྐ་ུཟླ་འདས་གྲངོས་སུ་གུར་བའ་ི
ཡིད་སྐའོ་ིགནས་ཚུལ་ཐནོ་པར་དཔལ་ལནྡ་ཚོགས་གཞནོ་མཆོག་གིས་ཐུགས་གསོ་ཞུས་པ།

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༢༠	ཟླ་	༡༢	ཚེས་	༢༩	
ཉནི་གི་སྔ་ད་ོཧི་མ་ཅཱལ་མངའ་སྡའེི་སིྤ་ཁབ་
བླནོ་ཆེན་ཟུར་པ་དང་རྒྱ་གར་གྲསོ་ཚོགས་
བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པའ་ིའབྲལེ་མཐུད་
པ་ཟུར་པ་སྐ་ུཞབས་ཤན་ཏ་ཀུ་མར་ (Shri.

Shanta Kumar,Former Chief Minister 

of H.P and Former Convener of All 

Party Parliamentary Forum for Tibet) 

མཆོག་གི་སྐ་ུཟླ་སན་ཏ་ོཤི་ཤེལ་ཇ་	 (Smt. 

Santosh Shailja) མཆོག་སྐ་ུཚེའ་ིའཕནེ་པ་
རགོས་པའི་ཡིད་སྐའོི་གནས་ཚུལ་ཐནོ་པར།	
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཞོན་ཨཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་
ཕུན་ཚོགས་མཆོག་གིས་གཞིས་བསེ་བདོ་མི་
ཡོངས་དང་།	 སབྐས་བཅུ་དུག་པའ་ིབདོ་མི་
མང་སིྤ་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཚབ་ཞུས་ཏ་ེ

སྐ་ུཞབས་ཤན་ཏ་ཀུ་མར་མཆོག་གིས་གཙོས་
པའི་ནང་མི་ཉ་ེའབྲལེ་ལྟསོ་བཅས་ཡོངས་ལ་
ཐུགས་གསོ་ཞུས་གནང་འདགུ
ཐུགས་གསོའི་འཕིན་ཡིག་ནང་འཁོད་དནོ།	
ལྕམ་སྐུ་དམ་པ་སན་ཏ་ོཤི་ཤེལ་ཇ་མཆོག་ནི་
ཤེས་ཡོན་གི་གནས་ཚད་མཐ་ོཔ་ོཡོད་ཅིང་།	
ཁངོ་སྐུ་འཚོ་བཞུགས་སབྐས་རྩམོ་ཡིག་དང་།	
ཕག་དབེ་མང་པ་ོབྲསི་གནང་ཡོད།	ད་ེབཞིན་
ལྕམ་སྐུ་ཁོང་གིས་ལྡ་ིལིར་རྒྱ་གར་གཞུང་གི་
སླབོ་གྲྲྭའི་ནང་དགེ་རྒན་གི་ཕག་ལས་གནང་
མངོ་བ་ཙམ་མ་ཟད།	 སིྤ་ཚོགས་ནང་བཟང་
ཕོགས་ཀི་ཤུགས་རྐེན་ཆེན་པ ོ་སྤོད་ཐུབ་
མཁན་ཞིག་ཡིན།	དམ་པ་ཁངོ་ན་ིསྙངི་སབོས་
ཅན་དང་།	ཐུགས་ཁུར་ཆེན་པ་ོབཞསེ་མཁན་
གི་བུད་མེད་ཅིག་ཡིན་པ་དང་།	 ཁངོ་གིས་སྐ་ུ

ཉདི་ལ་མི་ཚེའི་ནང་རྒྱབ་སྐརོ་ཆེན་པ་ོ
གནང་ཡོད།
སྐ་ུཉདི་དང་།	 སྐ་ུཉདི་ཀི་ནང་མི་
ཡོངས་ནས་བདོ་མིའི་བླ་ན་མེད་པའི་
དབུ་ཁིད་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་
མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་ལ་གུས་བརིྩ་
ཆེན་པ་ོཞུས་དང་ཞུ་བཞིན་པ་དང་།	
བོད་ཀི ་རྩ་ད ོན་ཐོག་ག་དུས་ཡིན་
ནའང་རྒྱབ་སྐརོ་གནང་བ་བཅས་ལ་
ང་ཚོས་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་རུྒྱ་དང་།	 ད་ེ
བཞིན་སྐ་ུཉདི་ནས་དསུ་ཡུན་རིང་པའོ་ི
རིང་རྒྱ་གར་གྲསོ་ཚོགས་བདོ་དནོ་
རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པའ་ིསྣ་ེའཁདི་གནང་ས་ེབདོ་
དནོ་ཐགོ་རྒྱབ་སྐརོ་གང་ཐུབ་གནང་བ་ལའང་
ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།

ངས་གཞིས་བེས ་བ ོད ་ མི ་ ཡོངས་དང་།	
སབྐས་བཅུ་དུག་པའི་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་
ལནྷ་ཚོགས་ཀི་ཚབ་ཞུས་ཏ།ེ	 སྐ་ུཉདི་ཀི་སྐ་ུཟླ་
འདས་གྲངོས་སུ་གུར་བར་ཐུགས་གསོ་ཞུ་རུྒྱ་

དང་།	ལམྕ་སྐ་ུམཆོག་སྐ་ུཚེའ་ིའཕནེ་པ་རགོས་
པ་དསེ་བདོ་རིགས་ཡོངས་ལ་གངོ་གུད་ཆེན་
པ་ོཕགོ་ཡོད་ཅསེ་འཁདོ་འདགུ་པ་བཅས།	།
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ཨ་རིའ་ིགྲསོ་ཚོགས་གངོ་མའ་ིའཐུས་མི་ཁག་གཅིག་གིས་བདོ་དནོ་སདི་བུས་དང་རྒྱབ་སྐརོ་གི་ཁམིས་འཆར་ཁམིས་
སུ་གཏན་འབབེས་གནང་བར་དགའ་བསུའ་ིབསྒགས་གཏམ་སྤལེ་བ།

༄༅།	 །བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་
ལྡན་སིད་སྐོང་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་གིས་
ཨ་རིའི་ནང་བདོ་དནོ་སིད་བུས་དང་རྒྱབ་
སྐརོ་གི་ཁིམས་འཆར་ལམ་ལྷངོས་ཡོང་སདླ་
ཞུ་གཏུག་གི་ལས་འགུལ་ཁག་ཚགས་ཚུད་
ངང་སྤལེ་ཏ ེ་ལེགས་གུྲབ་
བུང་རསེ་ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༠	
ཟླ་	༡༢	ཚེས་	༢༩	ཉནི་
བཞུགས་སྒར་རྡ་སར་བད་ེ
ལེགས་ངང་ཕབེས་འབརོ་
གནང་ཡོད།
ད་ེཡང་ཕི་ལོ་	༢༠༢༠	ཟླ་	
༡༢	 ཚེས་	 ༢༧	 ཉནི་ཨ་
རིའི་སིད་འཛིན་སྐུ་ཞབས་
ཌ་ོནལ་ཊིམ་	 (Donald 

Trump)	 མཆོག་གིས་ཕི་
ལོ་	༢༠༢༠	ལོའ་ིབདོ་དནོ་
སིད་བུས་དང་རྒྱབ་སྐོར་
གི་ཁམིས་འཆར་ལ་མཚན་
རགས་བཀོད་ད་ེཁིམས་སུ་
གཏན་འབབེས་གནང་ཡོད་
པ་དང་།			ཨ་རིའ་ིགྲསོ་
ཚོགས་གོང་མའི་ཕི་འབྲལེ་ལས་དནོ་ཚོགས་
ཆུང་	(Chairman of the Senate Foreign  

Relations Committee)	 གི་ཚོགས་གཙོ་
དང་ཨ་རིའི་གྲསོ་ཚོགས་གོང་མའི་འཐུས་
མི་སྐ་ུཞབས་ཇམེ་སི་ (James E. Risch) 

མཆོག་དང་།	 ཨ་རིའ་ིགྲསོ་ཚོགས་གངོ་མའ་ི
སིྤ་མཐུན་ཚོགས་པའི་ཚོགས་མི་སྐུ་ཞབས་
མར་ཁ་ོར་ུབྷའི་ོ (Marco Rubio)	 མཆོག			
ཨ་རིའི་གྲསོ་ཚོགས་གོང་མའི་གྲསོ་ཚོགས་
འཐུས་མི་སྐ་ུཞབས་བྷནེ་ཁར་ཌིན་ (Ben 

Cardin) མཆོག				ཨ་རིའ་ིགྲསོ་ཚོགས་
གོང་མའི་འཐུས་མི་ལྕམ་སྐུ་ཌ་ཡིན་ཕ་ཡིན་
སི་ཊ་ཡིན་ (Dianne Feinstein)	 མཆོག་
བཅས་ནས་བདནུ་ཕག་སྔནོ་མའ་ིནང་ཨ་རིའ་ི
སིད་དནོ་ཚོགས་པ་གཉསི་ཀིས་སིྤ་མོས་ཐགོ་
རྒྱབ་སྐརོ་ཡོད་པའ་ིཕི་ལོ་	 ༢༠༡༩	 ལོའ་ི
བདོ་དནོ་སིད་བུས་དང་རྒྱབ་སྐརོ་གི་ཁིམས་
འཆར་ (Tibetan Policy and Support 

Act 2019)	 ད་ེབཞིན་ལམ་ལྷངོས་བུང་བར་
དགའ་བསུའ་ིབསྒགས་གཏམ་ཞིག་སྤལེ་ཡོད།
ད་ེཡང་ཨ་རིའི་མང་གཙོ་ཚོགས་པའི་གྲསོ་
ཚོགས་འཐུས་མི་སྐུ་ཞབས་ཇིམ་མེག་གྷ་ོཝན་	
(Jim McGovern)	 མཆོག་གིས།	 ཕི་ལོ་	
༢༠༡༩	 ཟླ་	 ༩	 ཚེས་	 ༡༣	 ཉནི་བདོ་དནོ་
སིད་བུས་དང་རྒྱབ་སྐརོ་གི་ཁིམས་འཆར་
ཨ་རིའི་གྲསོ་ཚོགས་འགོ་མའི་ནང་ང་ོསྤདོ་
གནང་ཡོད།	 ཨ་རིའ་ིགྲསོ་ཚོགས་གངོ་མའ་ི
སིྤ་མཐུན་ཚོགས་པའི་ཚོགས་མི་སྐུ་ཞབས་
མར་ཁོ་རུ་བྷིའ ོ་མཆོག་དང་ཨ་རིའི་གྲསོ་

ཚོགས་གོང་མའི་གྲསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་སྐུ་
ཞབས་བྷནེ་ཁར་ཌིན་མཆོག་གིས་བདོ་དནོ་
སདི་བུས་དང་རྒྱབ་སྐརོ་གི་ཁམིས་འཆར་ད་ེ
བཞིན་ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༩	 ཟླ་	 ༩	 ཚེས་	 ༢༤	
ཉནི་ཨ་རིའི་གྲསོ་ཚོགས་གོང་མའི་ནང་ང་ོ

སྤདོ་གནང་ཡོད།
ཕི་ལོ་	༢༠༢༠	ལོའ་ིབདོ་དནོ་སདི་བུས་དང་
རྒྱབ་སྐརོ་གི་ཁིམས་འཆར་ད་ེབཞིན་ད་ཆ་
ཨ་རིའི་གཞུང་གི་ཁིམས་སུ་གཏན་འབབེས་
གནང་བར་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་
ལྡན་སིད་སྐོང་བླ་ོབཟང་སེང་ེ་མཆོག་གིས་
གསུང་དནོ།	 ཨ་རིའ་ིགཞུང་གི་ངསོ་ནས་
འགྲ་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་དང་དང་བདནེ་གལ་
ཆེ་ཤོས་སུ་བརིྩས་པ་མ་ཟད།	 རྒྱ་ནག་གཞུང་
གིས་བ ོད་ནང་གི་བ ོད་མི་ཚོའི ་ཐོག་དག་
གནནོ་བེད་བཞིན་པའི་སྐརོ་འགྲལེ་བརོད་
ཁ་གསལ་གནང་ས་ེརྒྱལ་ཁབ་གཞན་པ་ཚོས་
ཀང་ཨ་རིའི་རསེ་སུ་འབྲང་དགསོ་པའི་མིག་
ལྟསོ་བཟང་པ་ོབཞག་གནང་ཡོད།	ཅསེ་དང་།	
ཕི་ལོ་	༢༠༢༠	ལོའ་ིབདོ་དནོ་སདི་བུས་དང་
རྒྱབ་སྐརོ་གི་ཁམིས་འཆར་ཨ་རིའ་ིགཞུང་གི་
ཁམིས་སུ་གཏན་འབབེས་གནང་བར་ཨ་རིའ་ི
གྲསོ་ཚོགས་གོང་མའི་འཐུས་མི་སྐུ་ཞབས་
ཇམེ་སི་མཆོག་དང་།	 ཨ་རིའ་ིགྲསོ་ཚོགས་
གངོ་མའི་སིྤ་མཐུན་ཚོགས་པའི་ཚོགས་མི་སྐུ་
ཞབས་མར་ཁ་ོར་ུབྷའི་ོམཆོག				ཨ་རིའ་ི
གྲསོ་ཚོགས་གངོ་མའི་གྲསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་
སྐ་ུཞབས་བྷནེ་ཁར་ཌིན་མཆོག	 	 	 ཨ་རིའ་ི
གྲསོ་ཚོགས་གོང་མའི་འཐུས་མི་ལྕམ་སྐུ་ཌ་
ཡིན་ཕ་ཡིན་སི་ཊ་ཡིན་མཆོག་བཅས་ནས་
དགའ་བསུའི་བསྒགས་གཏམ་སྤལེ་བར་ངས་
བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་དང་བདོ་མི་ཡོངས་
ཀི་ཚབ་ཞུས་ཏ་ེཁངོ་རྣམ་པར་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་
རུྒྱ་ཡིན།	ཞསེ་གསུངས།

ཕི་ལོ་	༢༠༢༠	ལོའ་ིབདོ་དནོ་སདི་བུས་དང་
རྒྱབ་སྐརོ་གི་ཁམིས་འཆར་དའེི་ནང་སིྤ་ནརོ་
༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་
མ་འངོས་ཡང་སིད་དང་བདོ་མིའི་བླ་སུྤལ་
ངསོ་འཛིན་གི་འགན་དབང་མགོན་པ་ོགང་

ཉདི་མཆོག་དང་བདོ་མི་ཚོར་ཡོད་པ་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་འབྲལེ་ཡོད་
ལས་བེད་ད་ེདག་ལ་དམ་བསྒགས་བཀའ་
ཆད་ལྕ་ིམོ་གཅདོ་རུྒྱ་དང་།	 བདོ་མིའ་ིསིྒག་
འཛུགས་དང་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་འག་ོ
ཁིད་སིད་སྐོང་མཆོག་ཡིན་པ་ངོས་འཛིན་
གནང་ཡོད་པ་མ་ཟད།	 གཞིས་བསེ་བདོ་མི་
རྣམས་ལ་རོགས་དངུལ་གནང་རུྒྱའི་ཞལ་
བཞསེ་གནང་ཡོད།	 ད་ེབཞིན་ཁམིས་འཆར་
དསེ་བདོ་མཐོ་སྒང་གི་ཁོར་ཡུག་དང་ཆུའི་
འབུང་ཁུངས་ལ་སུང་སྐབོ་གནང་རུྒྱ་དང་།	
དབུ་མའི་ལམ་གི་སིད་བུས་ལ་རྒྱབ་སྐོར།	
བདོ་རྒྱ་གྲསོ་མོལ་བསྐར་གསོ་ཡོང་བར་རྒྱབ་
སྐརོ་གནང་ཡོད།
ཨ་རིའ་ིགྲསོ་ཚོགས་གངོ་མའ་ིཕི་འབྲལེ་ལས་
དནོ་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་གཙོ་དང་ཨ་རིའི་
གྲསོ་ཚོགས་གོང་མའི་འཐུས་མི་སྐུ་ཞབས་
ཇམེ་སི་མཆོག་གིས།	 ང་ཚོ་མཉམ་རབུ་ཐགོ་
ཁ་གཅིག་གྲག་གིས་བདོ་དནོ་སིད་བུས་དང་
རྒྱབ་སྐརོ་གི་ཁམིས་འཆར་ཁམིས་སུ་གཏན་
འབབེས་གནང་ཐུབ་ཡོད།	ཅསེ་དང་།	ངས་
དསུ་ཡུན་རིང་པརོ་བདོ་མིའི་འགྲ་ོབ་མིའི་
ཐབོ་ཐང་དང་རང་དབང་ལ་རྒྱབ་སྐརོ་ཞུས་
ཡོད།	ལགྷ་པར་ཕི་ལོ་	༢༠༢༠	ལོའ་ིབདོ་དནོ་
སིད་བུས་དང་རྒྱབ་སྐརོ་གི་ཁིམས་འཆར་
དའེི་ནང་ཨ་རིའི་གཞུང་གིས་སིྤ་ནརོ་༧གོང་

ས་༧སྐབས་མགོན་ཆེན་པ ོ་མཆོག་གི་མ་
འངོས་ཡང་སིད་རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་ཚོགས་
པའི་ཐ་ེབུས་མེད་པར་བདོ་མིའི་ཚོགས་སྡ་ེཁ་ོ
ནས་ངསོ་འཛིན་ཞུ་དགསོ་པའི་གཏན་འཁལེ་
གནང་བར་དམིགས་བསལ་གིས་དགའ་

སྤབོས་སྐསེ་སོང་།	ཞསེ་གསུངས།
ཨ་རིའི་གྲོས་ཚོགས་གོང་མའི་སིྤ་མཐུན་
ཚོགས་པའི་ཚོགས་མི་སྐུ་ཞབས་མར་ཁོ་རུ་
བྷའི་ོམཆོག་གིས་གསུང་དནོ།	 	 བདོ་དནོ་
སིད་བུས་དང་རྒྱབ་སྐརོ་གི་ཁིམས་འཆར་
དསེ་ཨ་རིའི་གཞུང་གིས་བདོ་མི་ཚོར་རྒྱབ་
སྐརོ་གནང་བཞིན་ཡོད་པ་དང་།	 བདོ་མིའ་ི
བ་ླསུྤལ་ངསོ་འཛིན་ཞུ་ཕགོས་དང་།	 དཔརེ་
ན་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་གི་མ་འངོས་ཡང་སིད་ངསོ་འཛིན་ཞུ་
ཕགོས་ཐད་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཐ་ེབུས་བས་
ཚེ་ཨ་རིའི་གཞུང་གིས་དརེ་མཐའ་གཅིག་
ཏུ་ང་ོརྒལོ་གནང་རུྒྱ་ཡིན་པའི་བརྡ་ལན་གལ་
ཆེན་ཞིག་བསན་ཡོད།	ཅསེ་དང་།
ང་ཚོའི་ངསོ་ནས་མུ་མཐུད་རྒྱ་ནག་གཞུང་
གིས་བདོ་མིའི་ཆོས་དད་རང་དབང་དང་།	
རིག་གཞུང་།	 སདྐ་ཡིག་སོགས་ཀི་ཐགོ་དག་
གནནོ་བདེ་བཞིན་པའི་སྐརོ་ཐརེ་འདནོ་བདེ་
དགསོ།	 བདོ་དནོ་སདི་བུས་དང་རྒྱབ་སྐརོ་
གི་ཁིམས་འཆར་ཁིམས་སུ་གཏན་འབབེས་
གནང་བར་དགའ་བསུ་དང་སྦྲགས།	 ངས་
ཨ་རིའ་ིཕི་སདི་ལནྷ་ཁང་ལ་ཁམིས་འཆར་ད་ེ
བརུྒྱད་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་ནང་གི་འགྲ་ོ
བ་མིའི་ཐབོ་ཐང་ཐགོ་དག་གནནོ་ཤུགས་ཆེ་
བདེ་བཞིན་པའ་ིདཀའ་ངལ་སེལ་ཐབས་བདེ་
དགསོ་པའ་ིའབདོ་སྐལུ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	 ཞསེ་
གསུངས།
ཨ་རིའི་གྲསོ་ཚོགས་གོང་མའི་གྲསོ་ཚོགས་
འཐུས་མི་སྐུ་ཞབས་བྷནེ་ཁར་ཌིན་མཆོག་

གིས།	 བདོ་དནོ་སདི་བུས་དང་རྒྱབ་སྐརོ་
གི་ཁིམས་འཆར་དསེ་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་
༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་མ་འངོས་
ཡང་སིད་ངོས་འཛིན་ཞུ་ཕོགས་ཐད་རྒྱ་
ནག་གཞུང་གིས་ཐེ་བུས་བས་ཚེ་ཨ་རིའི་

གཞུང་འཇམ་ཐིང་ངེ་
མི ་ བ ཞུགས ་པར ་ཨ ་
རི ་ག ཞུང ་ གིས ་ད ེ་ སྔ ་
ཨུ ་རུ ་ སུའི ་ག ཞུང ་ གི ་
ལས་བེད་ཁག་གཅིག་
ལ་མེག་ནི་སི་ཀི་བཀའ་
ཆད་ (Magnitsky 

Act)	 ཀི་ཁམིས་ལག་
བསར་གནང་བ་ལྟར།	
རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་ལས་
བདེ་ཁག་གཅིག་ལའང་
བཀའ་ཆད་གཅོད་སིད་
པའི ་བརྡ་ལན་ཤུགས་
ཆེ ན ་ པ ོ ་ ཞི ག ་ བ ཏ ང ་
གནང་ཡོད།	 ཅསེ་དང་།	
ཨ ་ རིའི ་ གྲོས ་ ཚོགས ་
ཀི ་འ ཐུས ་ མི ་ རྣམ ་པ ་

མཉམ་རུབ་ཐོག་བ ོད་མིའི ་འགྲོ་བ་མིའི ་
ཐབོ་ཐང་དང་།	 ཆོས་དད་རང་དབང་།	
བདོ་མི་ཡོངས་ལ་མིང་དནོ་མཚུངས་པའི་
རང་སིད་རང་སྐངོ་ཐབོ་ཐབས་སུ་རྒྱབ་སྐརོ་
གནང་གི་ཡོད།	ཅསེ་གསུངས།
ཨ་རིའ་ིགྲསོ་ཚོགས་གངོ་མའ་ིའཐུས་མི་ལམྕ་
སྐུ་ཌ་ཡིན་ཕ་ཡིན་སི་ཊ་ཡིན་མཆོག་གིས།		
བདོ་དནོ་སིད་བུས་དང་རྒྱབ་སྐརོ་གི་ཁིམས་
འཆར་ད་ེཕི་ལོ་	༢༠༠༢	ལོའ་ིབདོ་དནོ་སདི་
བུས་ (Tibetan Policy Act 2002)	 ལ་ཁ་
སྣནོ་བས་ཏ་ེམགགོས་མུར་ཁམིས་སུ་ཆགས་
རུྒྱ་ཡིན་པས་ང་རང་ཧ་ཅང་དགའ་པ་ོབུང་།	
ཁིམས་འཆར་དེས་བ ོད་ནང་གི ་འགྲོ་བ་
མིའི་ཐབོ་ཐང་དང་ཆོས་དད་རང་དབང་གི་
གནས་སངས་སྡུག་ཏུ་འགྲ་ོབཞིན་པའི་དཀའ་
ངལ་སེལ་ཐབས་གནང་རུྒྱ་དང་།	 ཨ་རིའ་ི
གྲསོ་ཚོགས་གོང་མའི་སིྤ་མཐུན་ཚོགས་པའི་
ཚོགས་མི་སྐུ་ཞབས་མར་ཁོ་རུ་བྷའི་ོམཆོག་
གིས་མཉམ་རོབ་ཐོག་བདོ་དནོ་སིད་བུས་
དང་རྒྱབ་སྐརོ་གི་ཁམིས་འཆར་ལ་རྒྱབ་སྐརོ་
གནང་བར་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་བ་དང་སྦྲགས།	
ངས་ཁིམས་འཆར་དསེ་བདོ་མི་ཚོའི་ཆེད་ད་ུ
བཟང་ཕགོས་ཀི་འགུར་བ་ཞིག་གཏངོ་ཐུབ་
པའ་ིརེ་བ་བདེ་བཞིན་ཡོད།	ཅསེ་གསུངས།	།


