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སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་ད་ལ་ྟདང་མ་འངོས་པའ་ིཡ་རབས་དང་
སྤདོ་བཟང་སྐརོ་ལ་བཀའ་སླབོ་སྩལ་བ།

༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༡	ཟླ་	༤	 ཚེས་	༢	
རེས་གཟའ་པ་སངས་ཉནི་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་
༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་བལྷ་ཊིག་
མངའ་ཁུལ་གི་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་གི་གསོ་ཚོགས་
འཐུས་མི་དང་ཤེས་ཡོན་མི་སྣའི་སྐུ་ཚབ་ཁག་
གཅིག་དང་ལྷན་ད་ལྟ་དང་མ་འངོས་པའི་ཡ་
རབས་དང་སྤདོ་བཟང་སྐརོ་དྲ་ལམ་བརུྒྱད་
བག་ོགླངེ་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་སླབོ་གནང་
ཡུལ་ད་ུཆིབས་སུྒར་གིས་བཀའ་སླབོ་སྩལ་
དནོ།	 སརྔ་ངསོ་རང་ཐངེས་འགའ་ཤས་ལཏཱ་
ཝི་ཡཱར་ (Latvia)	 སླབེས་པ་རེད།	 ལཏཱ་ཝི་
ཡཱར་སླབེས་སྟངས་ནི་ངསོ་ཀིས་རུ་སུའི་ནང་
པ་རྣམས་ལ་ཆོས་འབྲལེ་བདེ་ཀི་ཡོད།	 ད་ེས་ྔ
ལྡ་ིལིར་ཆོས་འབྲལེ་སབྐས་རུ་སུའི་ཆོས་ཞུ་བ་
ཅིག་གིས་ངསོ་ལ་སིྤར་རུ་སུའི་མི་མང་མང་
པ་ོཞིག་རྒྱལ་བ་རིན་པ་ོཆེའི་༸སྐུ་མདནུ་ནས་
བཀའ་ཆོས་ཞུ་འདདོ་ཡོད།	 འནོ་ཀང་རྒྱ་གར་
ད་ུཚུར་གསུང་ཆོས་ཞུ་རུྒྱར་ཡོང་བར་འག་ོ
གནོ་ཆེན་པ་ོཡོད་སྟབས་རུ་སུའི་མང་ཚོགས་
དཀུས་མ་རྣམས་རྡ་སར་སླབེས་ཐུབ་ཀི་མེད་

སྐརོ་གསུངས་སོང་།	 དརེ་བརནེ་ངསོ་ལ་
སེམས་ཁུར་ཆེན་པ་ོསླབེས་ནས་ལཱཏ་ཝི་ཡཱ་
ར་ུསླབེས་པ་རེད།	 ལཏཱ་ཝི་ཡཱ་ར་ུཆོས་འབྲལེ་
སྐབས་རུ་སུའི་མི་མང་མང་དག་ཅིག་སླབེས་
ཐུབ་པ་ཡོང་གི་ཡོད་པ་མ་ཟད།	 ལཏཱ་ཝི་ཡཱའ་ི
མང་ཚོགས་ནས་ངསོ་ལ་རྣམ་འགུར་བཟང་
པོ་དང་གོ་སིྒག་ཧ་ཅང་ག་སིྒག་པ ོ་གནང་

འདགུ	 ད་ེས་ྔངསོ་རང་ལོ་རེར་ས་གནས་སུ་
སླབེས་ཏ་ེཆོས་འབྲལེ་བདེ་ཀི་ཡོད།	 ཆོས་
འབྲལེ་གི་མཐུན་རྐེན་ཡོངས་རོགས་ལཱཏ་ཝི་
ཡཱ་ས་གནས་གཞུང་ནས་གནང་བཞིན་ཡོད་
པར་བརནེ་རུ་སུའི་མི་མང་དང་སོག་པའོི་མི་
མང་མང་པ་ོཞིག་གསུང་ཆོས་ཞུ་བར་སླབེས་
ཐུབ་པ་བུང་ཡོད།	 ངསོ་རང་ལཏཱ་ཝི་ཡཱ་དང་

འབྲལེ་བའི་འདས་པའི་གནས་ཚུལ་རྣམས་ད་
དངུའང་དྲན་པའི་ཡུལ་ལ་འཆར་བཞིན་ཡོད།	
དརེ་བརནེ་ད་ེས་ྔངསོ་རང་ས་གནས་སུ་སླབེས་
སྐབས་གོ་སིྒག་གནང་མཁན་གི་འབྲལེ་ཡོད་
ཡོངས་ལ་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	 ད་ེརིང་
གི་བརདོ་གཞི་ན་ིད་ལ་ྟདང་མ་འངོས་པའི་ཡ་
རབས་དང་སྤདོ་བཟང་གི་ཉམས་ལེན་སྐརོ་

རེད།	 བཟང་སྤདོ་དམ་ཚུལ་ཁམིས་ཞསེ་
ཆོས་ལུགས་ཀི་ཐགོ་ནས་འགལེ་བཤད་རྒྱག་
ཡོང་དསུ་དད་པ་དང་འབྲལེ་ནས་ཡོང་གི་
ཡོད།	 འནོ་ཀང་ངསོ་ཀིས་དསུ་རུྒྱན་བཟང་
སྤདོ་སྐརོ་ཤོད་སབྐས་རྒྱ་གར་གི་གནའ་རབས་
རིག་གཞུང་ཆོས་ལུགས་རིས་མེད་ཀི་བཟང་
སྤདོ་སྒ་ོནས་ཞུ་གི་ཡོད།	 ད་ེཡང་རུྒྱ་མཚན་

ལ་གཙོ་བ་ོབརནེ་པ་ཞིག་རེེད།	 འག་ོབ་མིའ་ི
གནས་སྟངས་སྐརོ་ཞུ་ཚེ།	 འཛམ་གླངི་འདའི་ི
སྟངེ་འག་ོབ་མི་ཐརེ་འབུམ་བདནུ་ལྷག་ཙམ་
ཡོད་པ་ད་ེདག་འག་ོབ་མི་གཅིག་གུར་གི་འད་ུ
ཤེས་འཛིན་དགསོ་ཀི་ཡོད་པ་མ་ཟད།	 ཚང་
མ་མཉམ་རབུ་ཐགོ་གནས་དགསོ་པ་ན་ིདངསོ་
ཡོད་གནས་ཚུལ་ཡང་རེད།	 འདས་པའ་ིལོ་
རུྒྱས་ནང་དམག་འཁུག་དང་དྲག་སྤོད་ཀི་
དཀའ་ངལ་མང་དག་ཅིག་བུང་ཡོད།	 ག་ོ
མཚོན་བཟ་ོསདླ་དསུ་ཚོད་དང་དཔལ་འབརོ་
གི་འག་ོསོང་ཕནོ་ཆེ་བཏང་བ་ན་ིཧ་ཅང་ཐབས་
སྐ་ོཔ་ོརེད།
སིྤར་བཏང་འག་ོབ་མིའི་རང་བཞིན་ནི་སིྤ་
ཚོགས་ལ་བརནེ་པའ་ིསེམས་ཅན་ཡིན།	ད་ཆ་
ཚན་རིག་པས་སིྤ་ཚོགས་ལ་བརནེ་པའ་ིསེམས་
ཅན་ཞིག་ཡིན་ཕིན་ཆད་སེམས་ཅན་ད་ེདག་
ལ་བརནེ་དགོས་དནོ་གཙོ་བ་ོནི་རང་གང་ད་ུ
གཏགོས་པའ་ིསིྤ་ཚོགས་ད་ེལ་བརནེ་ནས་འཚོ་
དགསོ་ཀི་ཡོད།	 ཐགོ་མར་སྐསེ་པ་ཉདི་ནས་
བཟུང་གཞན་ལ་བསྟནུ་ནས་འཚོ་བ་དཔརེ་ན།	
དང་ཐགོ་ནང་མི་དང་སུྤན་མཆེད།	 ད་ེནས་
ཚོགས་སྡ་ེབཅས་ཡོང་གི་ཡོད།	 ཅསེ་བཀའ་
སླབོ་སྩལ་ཏ་ེདྲ་ིབ་ཁག་ལ་བཀའ་ལན་སྩལ།	།

དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་མཆོག་གིས་རྒྱ་གར་གི་ཁིམ་མཚེས་རྒྱལ་ཁབ་བདནུ་གི་འག་ོབ་མིའ་ི
ཐབོ་ཐང་གི་སནྙ་ཐ་ོདབུ་འབདེ་གནང་བ།	

༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༡	ཟླ་	༤	 ཚེས་	༢	
ཉིན་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་ལྡན་
སིད་སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་གིས་རྒྱ་གར་

གི་རྒྱལ་ས་ལྡ་ིལིར་རནེ་གཞི་བས་པའི་མང་
གཙོ་དང་འག་ོབ་མིའ་ིཐབོ་ཐང་།	སྣ་མང་རིང་

ལུགས་གངོ་སྤལེ་བསྟ་ིགནས་ཁང་ (Centre 

for Democracy, Pluralism and Human 

Rights) གིས་འདནོ་སྤལེ་གནང་བའ་ིརྒྱ་གར་

གི་ཁིམ་མཚེས་རྒྱལ་ཁབ་བདནུ་གི་ནང་འག་ོ
བ་མིའི་ཐབོ་ཐང་གི་གནས་སྟངས་སྐརོ་སནྙ་ཐ་ོ

ད་ེདབུ་འབདེ་གནང་ཡོད།
ད་ེཡང་མང་གཙོ་དང་འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་།	
སྣ་མང་རིང་ལུགས་གངོ་སྤལེ་བསྟ་ིགནས་ཁང་
གི་དུྲང་ཆེ་	 (M Vivekanand Nartam)	
ལགས་ཀིས་མང་གཙོ་དང་འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་
ཐང་།	 སྣ་མང་རིང་ལུགས་གངོ་སྤལེ་བསྟ་ི
གནས་ཁང་གི་ངསོ་ནས་རང་དབང་གི་སྒ་ོནས་
རྒྱ་གར་གི་ཁིམ་མཚེས་བདོ་དང་།	 པ་ཀི་སི་
ཐན།	 བངྷ་ལ་ད་ེཤིས།	 ཨ་ཕ་ིག་ྷནས་སི་ཐན།	
མི་ལེ་ཤི་ཡ།	ཨིན་ཌ་ོན་ིཤི་ཡ།	ཤི་ལངྐ་བཅས་
ཀི་འག་ོབ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་གནས་སྟངས་
སྐརོ་རགོ་ཞིབ་གནང་སྟ་ེསནྙ་ཐ་ོབཏནོ་ཡོད་པ་
སོགས་ཀི་སྐརོ་གསུངས།	 སབྐས་དརེ་དཔལ་
ལནྡ་སདི་སྐངོ་མཆོག་གིས་གསུང་དནོ།	 	 ཕི་
ལོ་	༢༠༢༡	ལོར་འག་ོབ་མིའ་ིཐབོ་ཐང་ལ་ྟཞིབ་
ཚོགས་པའི་སྙན་ཐ་ོནང་བདོ་ནི་འཛམ་གླིང་

ནང་འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་གི་གནས་སྟངས་
ཆེས་སྡུག་ཤོས་ད་ེཡིན་པ་འཁདོ་ཡོད་པ་དང་།	
རྒྱ་ནག་གི་སྐརོ་རགོས་དགོས་ན་ངསེ་པར་ད་ུ
བདོ་ཀི་གནད་དནོ་སྐརོ་རགོས་དགསོ།	 ཞསེ་
དང་།	 རྒྱ་གར་གི་མཐ་ོསླབོ་ཁག་གི་ནང་བདོ་
རིག་པའི་གནད་དནོ་དང་འབྲལེ་བའི་སྐརོ་གོ་
རགོས་རྒྱ་ཆེ་སྤལེ་དགསོ།	 རྒྱ་གར་མི་མང་
དང་ལགྷ་པར་རྒྱ་གར་གི་གཞོན་སྐསེ་རྣམས་
ནས་རྒྱ་གར་གི་ཁེ་ཕན་ལ་དམིགས་ཏ་ེབདོ་
དནོ་སྐརོ་སླབོ་སྦངོ་མང་ཙམ་གནང་དགོས།	
ཞསེ་སོགས་གསུངས།	 འག་ོབ་མིའ་ིཐབོ་
ཐང་གི་སྙན་ཐོ་དབུ་འབདེ་མཛད་སྒའོི་ཐགོ་
ཕི་ནང་གི་མཁས་དབང་ཁག་གཅིག་དང་།	
ལྡ་ིལི་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་འབྲངོ་ཆུང་དངསོ་
གུབ་ལགས།	དུྲང་ཆེ་དནོ་གུབ་རྒྱལ་པ་ོལགས་
སོགས་མཉམ་ཞུགས་གནང་ཡོད་པ་བཅས།	།

སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་
གིས་རྒྱ་གར་གི་སདི་འཛིན་མཆོག་ལ་

འཚམས་འཕནི་སྩལ་བ།

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༢༡	ཟླ་	༣	ཚེས་	༣༡	ཉནི་
བདོ་མིའི་བ་ླན་མེད་པའི་དབུ་ཁིད་སིྤ་ནརོ་༸གོང་
ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་རྒྱ་གར་གི་
སདི་འཛིན་སྐ་ུཞབས་རཱམ་ནཱཐ་ཀ་ོཝིན་ྜ (Shri 
Ram Nath Kovind) མཆོག་གི་སྙངི་
གི་གཤག་བཅོས་ལེགས་གུབ་བུང་བར་འཚམས་
འདྲའིི་གསུང་འཕིན་ཞིག་སྩལ་བའི་ནང་འཁོད་
དནོ།	ངསོ་ཀིས་སྐ་ུཉདི་མགགོས་མུར་དྲག་བསྐདེ་
ཡོང་བའ་ིཐུགས་སྨནོ་ཞུ་བཞིན་ཡོད།	 ཅསེ་དང་།	
ངསོ་ཀིས་སྐུ་ཉདི་ང་ོཤེས་ནས་ལོ་མང་སོང་བར་
དགའ་སྤོ་ཆེན་པ་ོདང་སྐུ་ཉིད་གགོས་པ་ོརྙིང་པ་
ཞིག་ལ་བརིྩ་བཞིན་ཡོད།	ཅསེ་འཁདོ་འདགུ	།

དཔལ་ལྡན་སིད་སྐངོ་མཆོག་གིས་ཧུན་སུར་རབ་
རྒྱས་གླངི་བདོ་མིའི་གཞིས་ཆགས་ཀི་མང་ཚོགས་

ལ་གསུང་བཤད་གནང་བ།

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༢༡	ཟླ་	༤	ཚེས་	༤	རེས་
གཟའ་ཉ་ིམ་ཉནི་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་
ལྡན་སིད་སྐོང་མཆོག་ཧུན་སུར་རབ་རྒྱས་གླིང་
བདོ་མིའི་གཞིས་ཆགས་སུ་ཕབེས་འབརོ་སྐབས་
ས་གནས་ཀི་གཞུང་དང་གཞུང་འབྲལེ་མིན་པའི་
ཚོགས་པ་ཁག་གི་སྐ་ུཚབ་དང་།	 	 མི་མང་སོགས་
ནས་ཕབེས་བསུའ་ིསྣ་ེལེན་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་ཡོད།
ད་ེཡང་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐོང་མཆོག་གིས་བདོ་
མི་ཚང་མས་སོ་སོའི་ཕུ་གུ་བཙན་བལོ་བདོ་མིའི་
གཏན་ཉནི་སླབོ་གྲྭ་ཁག་གི་ནང་སླབོ་འཇུག་གནང་
དགསོ་གལ་སྐརོ་གསུངས་པ་མ་ཟད།	 བདོ་པའ་ི
སླབོ་གྲྭ་ཁག་གི་འཛིན་རིམ་བཅུ་པ་དང་བཅུ་གཉསི་
ཀི་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་ཡིག་རུྒྱགས་གུབ་འབྲས་
ཡག་པ་ོབུང་ཡོད་པའ་ིསྐརོ་དང་སདི་སྐངོ་གཟངེས་
རགས་བཞེས་མཁན་སརྔ་ལས་མང་བ་བུང་ཡོད་
པའ་ིསྐརོ།	 ད་ེབཞིན་ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༡	 ལོར་བདོ་
མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་ཕགོས་བསྡམོས་མ་དངུལ་
སྒརོ་ཡ་ས་	 ༢༠༧༣་༤༩	 ཡིན་ཞིང་།	 འདས་
པའི་ལོ་ང་ོབཅུའི་ནང་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་
ཕགོས་བསྡམོས་མ་དངུལ་སྒརོ་ས་ཡ་	 ༢༠༠༦་
༢༣	 ཐམ་པ་འཕར་ཡོད་སྟབས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་
འཛུགས་ཀི་དཔལ་འབོར་གནས་སྟངས་ཡར་
རྒྱས་སུ་ཕིན་ཡོད།	 ཅསེ་དང་།	 ད་ེབཞིན་དཔལ་
ལྡན་སིད་སྐངོ་མཆོག་གིས་ཏགོ་དབིབས་གཉན་
རིམས་ཀི་ཛ་དྲག་གནས་སྟངས་སྐབས་བདོ་མིའི་
སིྒག་འཛུགས་ནས་བཙན་བལོ་བདོ་མི་རྣམས་ལ་
མཐུན་འགུར་རོགས་རམ་གང་ལེགས་གནང་
ཡོད་སྐརོ་དང་།	 ཨ་རི་གཞུང་གིས་ཁམིས་སུ་
གཏན་འབབེས་གནང་བའ་ིཕི་ལོ་	 ༢༠༢༠	 ལོའ་ི
བ ོད་ད ོན་སིད་བུས་དང་རྒྱབ་སྐོར་གི་ཁིམས་
སྐརོ་ང་ོསྤདོ་གནང་བ་དང་འབྲལེ།	 ད་ེས་ྔརྒྱལ་
ཁབ་སུ་གང་གིས་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་དང་
སིད་སྐངོ་ལ་ངསོ་འཛིན་གནང་གི་མེད་པ་དང་།	
ད་ལན་ཨ་རིའ་ིགཞུང་ནས་ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༠	 ལོའ་ི
བདོ་དནོ་སིད་བུས་དང་རྒྱབ་སྐརོ་གི་ཁིམས་ཡིག་
ནང་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་དང་སིད་སྐངོ་ངསོ་
འཛིན་གནང་ཡོད་པ་སྐརོ་གསུངས་ཡོད།ཕགོས་
མཚུངས་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐངོ་མཆོག་གིས་བདོ་
མི་ནང་ཁུལ་རྡགོ་རྩ་གཅིག་སིྒལ་དང་མཐུན་ལམ་
དགསོ་རུྒྱ་ན་ིཤིན་ཏུ་གལ་ཆེན་པ་ོཡིན་སྐརོ་སོགས་
ཀི་གསུང་བཤད་གནང་ཡོད་པ་བཅས།	།
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རྒྱ་ནག་གི་བད་ེསུང་བླནོ་ཆེན་ཧང་ག་ྷརིའ་ིནང་འབརོ་སབྐས་གངོ་སྡའེ་ིསིྤ་ཁབ་པ་གཞནོ་པས་བདོ་ཀི་རྒྱལ་དར་
བཤམས་ནས་ང་ོརལོ་གནང་བ།

༄༅།	 །རྒྱ་ནག་གི་བད་ེསུང་བླནོ་ཆེན་
ཝ་ེཧནི་ཧ་ེ	 (Wei Fenghe)	 ཧང་ག་ྷརི་
ནང་འབརོ་སབྐས་ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༡	 ཟླ་	 ༣	
ཚེས་	༢༤	ཉནི་ཧང་ག་ྷརིའ་ིརྒྱལ་ས་བྷུ ་ཌ་པ་ེ
སིའ་ི	 (Budapest)	 རངོ་དང་པའོ་ིསིྤ་ཁབ་
པ་གཞནོ་པ་སྐ་ུཞབས་ཧ་ེརན་སི་ (Ference 

Garencsér) ལགས་ཀིས་རངོ་དང་པའོ་ིགངོ་
སྡའེི་ཚོགས་ཁང་གི་མདནུ་ངོས་སུ་བདོ་ཀི་
རྒྱལ་དར་བཤམས་ནས་ང་ོརལོ་གནང་ཡོད།
ད་ེཡང་རྒྱ་ནག་གི་བད་ེསུང་བླནོ་ཆེན་ཝ་ེཧནི་

ཧ་ེཧང་གྷ་རི་ནང་སླབེ་སྐབས་བྷུ ་ཌ་པ་ེསིའི་
རོང་དང་པའོི་གངོ་སྡའེི་སིྤ་ཁབ་པ་གཞོན་

པ་སྐུ་ཞབས་ཧ་ེརན་སི་ལགས་ཀིས་རྒྱ་ནག་
དམར་ཤོག་གཞུང་གི་འགོ་དཀའ་སྡུག་མངོ་

བཞིན་པའི་མི་མང་དང་ཡུ་གུར་བ་སོགས་ལ་
དྲང་བདནེ་ཐབོ་ཆེད་བྷུ ་ཌ་པ་ེསིའི་རོང་དང་
པའོི་གངོ་སྡའེི་ཚོགས་ཁང་གི་མདནུ་ངསོ་སུ་
བདོ་ཀི་རྒྱལ་དར་དང་འཕདེ་དར་བཤམས་
ནས་ང་ོརལོ་གནང་ཡོད།	 བྷུ ་ཌ་པ་ེསིའ་ིརངོ་
དང་པའོི་གངོ་སྡའེི་སིྤ་ཁབ་པ་གཞོན་པ་སྐུ་
ཞབས་ཧ་ེརན་སི་ལགས་ཀིས།	 རྒྱ་ནག་གིས་
དསུ་རག་ཏུ་འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་རིྩས་མེད་
རྡགོ་རོལ་གཏངོ་བཞིན་ད་ུཧང་གྷ་རི་གཞུང་
གིས་རྒྱ་ནག་དང་ལྷན་མཐུན་གགོས་བཟསོ་

པར་བྷུ ་ཌ་པ་ེསིའི་རོང་དང་པའོི་གངོ་སྡའེི་
ཚོགས་ཁང་གི་མདནུ་ངསོ་སུ་བདོ་ཀི་རྒྱལ་
དར་བཤམས་ནས་ང་ོརལོ་གནང་ཡོད།	ཅསེ་
གསུངས།	 སྐ་ུཞབས་ཧ་ེརན་སི་ལགས་ཀིས་
རང་ཉདི་ཕི་ལོ་	༢༠༡༣	ལོར་བཞུགས་སརྒ་
རྡ་སར་ཕབེས་པའི་སྐབས་བདོ་ཀི་ཆོས་དང་
རིག་གཞུང་།	 ལོ་རུྒྱས་སོགས་ཀི་སྐརོ་ཤེས་
རགོས་བུང་རེས་བདོ་མིར་གདངུ་སེམས་
མཉམ་སྐ་ེདང་རྒྱབ་སྐརོ་གི་སེམས་ཤུགས་ཆེ་
ར་ུཕིན་ཡོད་པའ་ིསྐརོ་གསུངས།	།

ལྷ་ོཨ་ཕ་ིརི་ཀའ་ིསྐ་ུཚབ་དནོ་ཁང་གིས་ཕི་ལོ་	༢༠༢༠	ལོའ་ིབདོ་ཀི་གནད་བསྡསུ་ཞསེ་པའ་ིདཔ་ེདབེ་སྐརོ་དྲ་རྒྱ་
བརུྒྱད་བག་ོགླངེ་ག་ོསིྒག་གནང་བ།

༄༅།	།ལྷ་ོཨ་ཕ་ིརི་ཀའ་ིསྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་
ཁང་གི་ག་ོསིྒག་འགོ་སྐ་ུཞབས་མ་ཡི་ཀལེ་ཝན་
ལལྦ་ཊི་པ་ིརག་ (Dr. Michael  van Walt 

van Praag) མཆོག་གི་དཔ་ེདབེ་གསར་པ་ཕི་
ལོ་	༢༠༢༠	ལོའ་ིབདོ་ཀི་གནད་བསྡསུ་	
(Tibet brief 2020)	 ཞསེ་པའ་ིསྐརོ་དྲ་རྒྱ་
བརུྒྱད་བག་ོགླངེ་ཚོགས་ཡོད།		
ད་ེཡང་བྷཌོ་སྲྭ་ནའི་ཡུལ་གི་སིད་འཛིན་ཟུར་
པ་སྐ་ུཞབས་ཁ་མ་ལན་ཁ་མ་ (Dr. Seretse 

Khama Ian Khama) མཆོག་གིས།	རྒྱ་ནག་
གིས་བདོ་དབང་སུྒར་མ་བས་གོང་བདོ་ནི་
རང་བཙན་གཙང་མའི་རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་ཡིན་
པ་མ་ཟད།	 ས་ཁུལ་དང་།	 ཐུན་མོན་མིན་
པའ་ིརིག་གཞུང་།	 གཞུང་གི་སིྒག་འཛུགས་
མ་ལག་བཅས་ཡོད།	 	 རྒྱ་ནག་གིས་འག་ོ
བ་མིའི་ཐབོ་ཐང་རིྩས་མེད་རྡགོ་རོལ་བཏང་

དང་གཏངོ་བཞིན་པར་བརནེ་ཨ་རི་དང་ཨིན་
ཡུལ་སོགས་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་ཉསེ་ཆད་
བཏང་ཡོད།	 ལགྷ་པར་ཨ་རིའ་ིགཞུང་གིས་
ཕི་ལོ་	༢༠༢༠	ལོའ་ིབདོ་དནོ་སདི་བུས་དང་
རྒྱབ་སྐརོ་གི་ཁིམས་གཏན་འབབེས་གནང་
ཡོད།	ཅསེ་གསུངས།
གཞན་ཡང་ཁོང ་ གིས ་མང་གཙོ ་དང་ །	
འཛམ་གླིང་ཞི་བད་ེདང་གཏན་འཇགས་ཀི་
སིྒག་འཛུགས་ལ་ཉནེ་ཁ་ཆེ་ཤོས་ནི་རྒྱ་ནག་
དམར་ཤོག་གཞུང་རེད།	 ཕན་རང་ཉདི་བདོ་
མི་མང་གི་གགོས་པ་ོཞིག་ཡིན་པའི་ཆ་ནས་
ངས་མུ་མཐུད་ནས་བདོ་ཀི་རང་དབང་སདླ་
ག་ོརགོས་སྤལེ་ངསེ་ཡིན།	ཞསེ་གསུངས།
སྐུ་ཞབས་མ་ཡི་ཀེལ་ཝན་ལྦལ་ཊི་པི་རག་
མཆོག་གིས།	 ཕི་ལི་	 ༡༩༥༠	 ལོར་རྒྱ་
ནག་གིས་བདོ་དབང་སུྒར་བས་པ་ད་ེདངེ་

རབས་རྒྱལ་སིྤའི་ཁིམས་དང་འགལ་ཡོད་
ཅསེ་གསུངས་པ་མ་ཟད།	 མི་སེར་སྤལེ་བའ་ི
རྣམ་པ་གང་འདྲ་ཞིག་ཡིན་རུང་ད་ེནི་རྒྱལ་
སིྤའི་ཁིམས་ལ་རིྩས་མེད་རྡགོ་རོལ་བཏང་
བ་ཡིན་ཞེས་མི་སེར་སྤལེ་བའི་རིང་ལུགས་
ཐགོ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀིས་གཏན་འབབེས་གནང་
བའ་ིཁམིས་ལུང་འདྲནེ་གནང་ཡོད།	 གཞན་
ཡང་ཁོང་གིས་རྒྱ་ནག་གི ་རྒྱ་སྐེད་རིང་
ལུགས་ཀི་སིད་བུས་ལ་རྒྱལ་སིྤའི་སྟངེ་ཨ་
རི་དང་།	 ཨིན་ཡུལ།	 ཡུ་རོབ་སིྤ་མཐུན་
ཚོགས་པ་སོགས་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་ཉསེ་
ཆད་བཏང་ཡོད།	 ཅསེ་གསུངས།བྷཌོ་སྲྭ་
ནའི་ཡུལ་གི་སིད་འཛིན་ཟུར་པ་སྐུ་ཞབས་
ཁ་མ་ལན་ཁ་མ་མཆོག་དང་སྐུ་ཞབས་མ་
ཡི་ཀེལ་ཝན་ལྦལ་ཊི་པི་རག་མཆོག་གིས་
དྲ་རྒྱ་བརུྒྱད་གསུང་བཤད་གལ་ཆེ་གནང་

བར་ལྷ་ོཨ་ཕི་རི་ཀའི་སྐུ ་ཚབ་དནོ་གཅོད་
དངོས་གུབ་རྡ་ོརེ་ལགས་ཀིས་དགའ་བསུ་
དང་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུས་ཡོད།	 ཐངེས་འདའི་ི

སརྐ་མ་	 ༩༠	 ཅན་གི་དྲ་ཐགོ་གི་བག་ོགླངེ་
ན་ིཀ་ལ་སེ་ཝ་ེསེལ་སི་ (Klasie Wessels)	
ལགས་ཀིས་གཙོ ་སྐོང ་གནང་བ ་དང་ །	
ལྷ་ོཨ་ཕི་རི་ཀའི་པི་རེ་ཊོ་རི་ཡའི་མཐ་ོསླབོ་

ཁང་གི་སླབོ་དཔནོ་ཨན་ཐ་ོན་ེ (Anthony 

Goedals)	ལགས་དང་།	ཨ་ཊ་བྷནོ་ཝུན་ག་ྷ
ལོ་སི་ (Atabongwoung Gallous)	ལགས་

སོགས་མཉམ་ཞུགས་གནང་ཡོད།	 	 ལྷ་ོ
ཨ་ཕི་རི་ཀའི་བདོ་ཁང་གི་ཨི་ལི་ཛེ་བྷི་ཐི་ 
(Elizabeth)	 ལགས་ཀིས་མཇུག་སྡམོ་
གསུང་བཤད་གནང་ཡོད་པ་བཅས།	།

རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་ནང་འག་ོབ་མིའ་ིཐབོ་ཐང་རིྩས་མེད་རྡགོ་རོལ་དང་ཁརོ་ཡུག་རྩ་གཏརོ་གཏངོ་བཞིན་ཡོད་
སྐརོ་གླངེ་སླངོ་གནང་བ།

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༢༡	ཟླ་	༣	ཚེས་	༢༩	
ཉནི་ཨི་ཊིའི་བདོ་རིགས་མཐུན་ཚོགས་དང་
བྷ་ིཊར་ཝིན་ཊར་ (Bitter winter) ཞསེ་
པའི་རྒྱ་ནག་གི་ཆོས་ལུགས་རང་དབང་དང་
འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་སྐརོ་གི་དསུ་དབེ་ཁང་།		
ད་ེབཞིན་བདོ་ཀི་ཤུལ་དངསོ་དང་ (AREF 

International) 	 ཞེསེ་པའ་ིཚོགས་པ་ཐུན་
མོང་གི་གོ་སིྒག་འགོ་ཨི་ཊ་ལིིའི་གསོ་ཚོགས་
འཐུས་མི་དང་ལྷན་ད་ུརྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་
བདོ་ནང་གི་འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་རིྩས་མེད་
རྡགོ་རོལ་དང་ཁོར་ཡུག་རྩ་གཏརོ་གཏངོ་
བཞིན་པའ་ིསྐརོ་དྲ་ལམ་བརུྒྱད་བག་ོགླངེ་ཞིག་
བསྐངོ་ཚོགས་གནང་ཡོད།
དེ་ཡང་བགོ་གླ ེང ་ལས་རིམ་ཐོག་ཨི ་ཊ་
ལིའི་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་དང་ཨི་ཊ་ལིའི་
གོས་ཚོགས་བོད་ད ོན་རྒྱབ་སྐོར་ཚོགས་
པའི་ཚོགས་གཙོ་སྐུ་ཞབས་ལུ་ཨི་ཀཱ་ནི་ན་ོབྷ་ི
ལི་	 (Luicani Nobili) ལགས་དང་།	 ཨི་
ཊ་ལིའི་གསོ་ཚོགས་གོང་མའི་འཐུས་མི་སྐུ་

ཞབས་ཏ་ོབརྷ་ཌ་ོརཱམ་པ་ི (Roberto Rampi) 

ལགས།	 	 ཨི་ཊ་ལིའ་ིགསོ་ཚོགས་འགོ་མའ་ི
འཐུས་མི་ལྕམ་སྐུ ་ཨེན་ཏ་ོན་ེལ་ཨིན་ཀར་
ཏ་ི (Antonella Incerti) 	 ལགས།	 པཱ་ཨོ་
ལོ་ཕར་མེན་ཌི་ན་ི	 (Paolo Formentini)	
ལགས།	 རྒྱལ་སིྤའ་ིཡུ་གུར་ལནྷ་ཚོགས་ཀི་
འགན་འཛིན་སྒལོ་ཀུན་ཨི་སཱ་ (Dolkun Isa)	
ལགས།	ད་ེབཞིན་སུད་སི་སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་
ཁང་གི་ལས་བེད་འཕིན་ལས་ཆོས་སིྐད་
ལགས་སོགས་མཉམ་ཞུགས་གནང་ཡོད།
སྐབས་དརེ་བྷི་ཊར་ཝིན་ཊར་ཞེས་པའི་རྒྱ་
ནག་གི་ཆོས་ལུགས་རང་དབང་དང་འག་ོ
བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་སྐརོ་གི་དསུ་དབེ་ཁང་གི་
འགན་འཛིན་སྐ་ུཞབས་མཱར་ཀ་ོ (Marco 

Respinti) ལགས་ཀིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་
བདོ་མི་ནང་པ་དང་།	 ཡུ་གུར་ཁ་ཆེ།	 རྩ་
རུླང་སྒམོ་སུྒབ་ཉམས་ལེན་པ་བཅས་ཀི་ཐགོ་
དྲག་གནནོ་ཇེ་ཆེར་གཏངོ་བཞིན་པའི་སྐརོ་
གསུངས་པ་དང་སྦྲགས།	རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་

བདོ་མིའི་ང་ོབ་ོདང་རིག་གཞུང་རྩ་བརླག་ཏུ་
གཏངོ་བའི་སདི་བུས་ལག་བསྟར་བདེ་བཞིན་
ཡོད་པའི་སྐརོ་གསལ་འདནོ་གནང་།བདོ་ཀི་
ཤུལ་དངོས་ཞེས་པའི་ཚོགས་པའི་ཚོགས་
གཙོ་ (Piero Verni) ལགས་ཀིས་རྒྱ་ནག་
གཅིག་གི་སིད་བུས་སྐརོ་དང་རྒྱ་ནག་གིས་
ཧངོ་ཀོང་ཐགོ་བཞག་པའི་རྒྱལ་སིྤའི་ཁིམས་
སིྒག་ལ་བརིྩ་མེད་བཏང་བའ་ིགནད་དནོ་ལུང་
འདྲནེ་གིས་རྒྱ་ནག་ཏུ་དགུན་དསུ་རྒྱལ་སིྤའི་
ཨོ་ལེམ་པིག་རྩེད་འགན་འཚོགས་རུྒྱར་ངོ་
རལོ་དགསོ་གལ་སྐརོ་གསུངས།
གཞན་ཡང་ཨི་ཊ་ལིའི་གསོ་ཚོགས་འཐུས་
མི་དང་ཨི་ཊ་ལིའི་གོས་ཚོགས་བདོ་དནོ་
རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པའི་ཚོགས་གཙོ་སྐུ་ཞབས་
ལུ་ཨི་ཀཱ་ནི་ན་ོབྷ་ིལི་མཆོག་གིས་ཨི་ཊ་ལིའི་
གསོ་ཚོགས་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པས་
དྲ་ཐོག་བག་ོགླངེ་གི་ལས་རིམ་ཞིག་བསྐངོ་
ཚོགས་གནང་བ་བརུྒྱད་བདོ་མིའི་གསུམ་
བཅུའ་ིདསུ་དྲན་ཐངེས་	༦༢	སུང་བརིྩ་ཞུས་

པར་བསགྔས་བརདོ་དང་།	དྲ་ཐགོ་ལས་རིམ་
དའེི་ཐགོ་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་
ལྡན་སིད་སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་མཉམ་
ཞུགས་གནང་སྟ་ེཕི་ལོ་	 ༢༠༢༠	 ལོའ་ིཨ་
རིའི་བདོ་དནོ་སིད་བུས་དང་རྒྱབ་སྐོར་གི་
ཁིམས་ཡིག་སྐརོ་འགལེ་བརདོ་གནང་ཡོད་
སྐརོ་སོགས་གསུངས།	 ད་ེབཞིན་ཨི་ཊ་ལིའ་ི
གསོ་ཚོགས་འག་ོམའི་འཐུས་མི་ལམྕ་སྐ་ུཨེན་
ཏ་ོན་ེལ་ཨིན་ཀར་ཏི་ལགས་ཀིས་ཁོང་ད་ེ
སྔ་བཞུགས་སྒར་རྡ་སར་ཆེད་བཅར་གིས་
སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་མཇལ་ཁ་ཞུས་པ་དང་འབྲལེ་རྒྱ་ནག་
གཞུང་གིས་འཛམ་གླིང་གི་སྣ་ེགསུམ་པར་
གགས་པའི་བདོ་ཀི་ཁོར་ཡུག་གཏརོ་བཤིག་
བཏང་བའི་གནད་དནོ་ཐགོ་བཀའ་བསྡུར་ཞུ་
རུྒྱའི་གོ་སྐབས་བུང་སྐརོ་དང་བདོ་ནང་གཞི་
རྒྱ་ཆེ་བའི་ཆུ་མཛོད་རྒྱག་བཞིན་པ་དསེ་རང་
བུང་ཁརོ་ཡུག་ལ་དཀའ་ངལ་ཅི་ཆེར་འཕད་
རུྒྱ་ཡིན་སྐརོ་སོགས་གསུངས་ཡོད།

སུད་སིའི་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་ཁང་གི་ལས་
བདེ་འཕིན་ལས་ཆོས་སིྐད་ལགས་ཀིས་རྒྱ་
ནག་གཞུང་གིས་བདོ་ནང་འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་
ཐང་བརིྩ་མེད་རྡགོ་རོལ་དང་བདོ་མིར་མི་
སྤདོ་ལས་འདས་པའ་ིམནར་གཅདོ།	 མི་
རིགས་དབ་ེའབདེ་སོགས་འཆར་གཞི་ལྡན་
པའ་ིསདི་བུས་ལག་བསྟར་བདེ་བཞིན་ཡོད་པ་
ང་ོསྤདོ་དང་འབྲལེ་རྒྱལ་སིྤའི་ཚོགས་སྡ་ེཁག་
ནས་བདོ་དང་ཤིན་ཅང་།	 ཧངོ་ཀངོ་།	 རྒྱ་
ནག་ནང་གི་འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་གི་གནད་
དནོ་ཐད་མུ་མཐུད་རྒྱབ་སྐརོ་དང་གླངེ་སླངོ་
གནང་དགསོ་པའ་ིའབདོ་སྐལུ་ཡང་ཞུས་ཡོད།
ཐེངས་འདིའི ་ ཚོགས་འདུའི ་ཐོག ་ཕི ་ ལོ ་	
༢༠༢༢	 ལོར་པ་ེཅིང་ད་ུརྒྱལ་སིྤའ་ིཨོ་ལེམ་
པགི་	 (Olympic)	 རྩདེ་འགན་འཚོགས་
རུྒྱ་ད་ེབཞིན་ཕིར་འཐནེ་དགོས་སྐརོ་སིྤ་མོས་
ཀིས་གསུངས་གནང་འདགུ	།
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དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་མཆོག་གིས་དནོ་ལནྡ་གླངི་བདོ་མིའ་ིགཞིས་ཆགས་ཀི་མི་མང་རྣམས་ལ་འཐནོ་ཕག་
གསུང་བཤད་གནང་བ།

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༢༡	ཟླ་	༠༤	ཚེས་	༠༣	
ཉནི་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་ལྡན་
སིད་སྐོང་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་རྒྱ་གར་ལྷ་ོ
ཕགོས་ཁུལ་གི་བདོ་མིའི་གཞིས་ཆགས་ཁག་
ཏུ་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུའི་གཞུང་འབྲལེ་འཚམས་
གཟིགས་ཀི་ཐོག་མར་ཀོ་ལེ་གྷལ་དནོ་ལྡན་
གླངི་བདོ་མིའ་ིགཞིས་ཆགས་སུ་ཕབེས་གནང་
བ་དང་ཆབས་ཅིག་ས་གནས་སུ་༸རྒྱལ་བའི་
བཀའ་དྲནི་རསེ་དྲན་གི་མཛད་སྒརོ་མཉམ་
ཞུགས་གནང་སོང་།	 ད་ེཡང་གངོ་ཚེས་ཉནི་
གི་ཕདེ་ཡོལ་ཚོུད་	 ༡༢།༣༠	 ཙམ་ལ་དཔལ་
ལྡན་སིད་སྐོང་མཆོག་དནོ་ལྡན་གླིང་བདོ་
མིའི་གཞིས་ཆགས་སུ་ཕབེས་འབརོ་སྐབས་
ས་གནས་ཀི་གཞུང་དང་གཞུང་འབྲལེ་མིན་
པའ་ིལས་ཀི་སྣ་ེམོ་བ་དང་།	 སེར་སྐ་མི་མང་
ཡོངས་ཀིས་ཕབེས་བསུའ་ིསྣ་ེལེན་གཟབ་རྒྱས་
ཞུས་ཡོད།	
ཉནི་གུང་ཞལ་ལག་གུབ་རསེ་ས་གནས་འགོ་
འཛིན་ལས་ཁུངས་ནས་སུང་བརིྩ་ཞུ་བཞིན་
པའི་༸རྒྱལ་བའི་བཀའ་དྲནི་རེས་དྲན་གི་
མཛད་སྒརོ་མཉམ་ཞུགས་ཀིས་མང་ཚོགས་
ལ་གསུང་བཤད་གནང་ཡོད།	 ལས་རིམ་
གི་ཐགོ་མར་ཀོ་ལེ་གྷལ་དནོ་ལྡན་གླིང་བདོ་
མིའི་གཞིས་ཆགས་ཀི་ས་གནས་འགོ་འཛིན་
དགེ་ལེགས་འབུང་གནས་ལགས་ཀིས་ལས་
བསྡམོས་སྙངི་བསྡུས་ཤིག་སྒགོས་སྦང་དང་།	
ཉ་ེཆར་གུབ་ཟནི་པའ་ིལས་འཆར་ཁག	 ད་ེ

བཞིན་འག་ོམུས་ཡིན་པའི་ལས་འཆར་ཁག་
ཅིག་གི་སྐརོ་ངོ་སྤོད་གནང་གུབ་མཚམས་
དཔལ་ལྡན་སིད་སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་
གིས་གསུང་བཤད་གནང་དནོ།	 བདོ་མིའ་ི
བླ་ན་མེད་པའི་དབུ་ཁིད་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་
༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་དགུང་གངས་	
༡༡༣	 བར་བཞུགས་རུྒྱའ་ིཞལ་བཞསེ་ཐབོ་
པ་ནི་སྐལ་པ་བཟང་པ་ོཞིག་ཡིན་པ་དང་།	
བ་ླམའི་སྐུ་ཚེ་ཡུན་རིང་བརན་དང་མི་བརན་
གཙོ་བ་ོབླ་སླབོ ་ཀི་དམ་ཚིགས་གཙང་མ་
ཡོད་མིན་ལ་རག་ལུས་ཡོད།	 ས་གནས་
ནས་༸རྒྱལ་བའི་བཀའ་དྲནི་རེས་དྲན་ཞུ་
ཆེད་མཛད་སྒ་ོག་རྒྱས་པ་ོབུང་འདགུ་པ་མ་
ཟད།	 ས་གནས་ནས་སིྤ་མོས་ཐགོ་གསོ་ཆོད་
བཞག་སྟ་ེ༸རྒྱལ་བ་དགསེ་པའི་མཆོད་སིྤན་
སླད་སྒལོ་དཀར་ཡིད་བཞིན་འཁོར་ལོའི་སྐུ་
བརྙན་	 ༡༡༣	 དང་།	 ད་ེབཞིན་སྤན་རས་
གཟིགས་ཀི་སྐུ་བརྙན་གཅིག་བཅས་གསར་
བཞངེས་གནང་བར་ངས་བཀའ་ཤག་གི་ཚབ་
ཞུས་ཏ་ེམི་མང་ཡོངས་ལ་ཡི་རང་བསྔགས་
བརདོ་ཡོད་ལ་ད་ེལུགས་༸རྒྱལ་བའི་གཟིམ་
ཆུང་མཇལ་བཅར་ཞུ་སབྐས་སནྙ་སེང་ཞུ་རུྒྱ་
ཡིན་པས་ཐུགས་དགེས་ཚོར་ཆེན་པ་ོབུང་
བའ་ིརེ་བ་ཡོད།	 བཀའ་ཤག་སབྐས་གཉསི་
ཀི་རིང་རྒྱ་གར་ལྷ་ོཕགོས་ཁུལ་གི་བདོ་མིའི་
གཞིས་ཆགས་ཁག་ལྔའི་ནང་འཛུགས་སུྐན་
དང་འབྲལེ་བའི་ལས་གཞི་སྣ་མང་གུབ་ཐུབ་

ཡོད་པ་དང་།	 སབྐས་སུ་བབ་པའ་ིཀ་ོལེ་གལྷ་
དང་འབྲལེ་ལྷ་ོསིྤ་ལས་ཁུངས་ཀིས་གཙོས་
འབྲལེ་ཡོད་རྣམས་ནས་སྐུ་ངལ་རིམ་པར་
བསྐནོ་པའ་ིའབྲས་བུར་ཀར་ན་ཊ་ཀའ་ིམངའ་
གཞུང་ནས་ལམ་བཟའོི་ལས་གཞིའི་ཆེད་
རོགས་དངུལ་བཀའ་འཁལོ་ཐབོ་པ་བུང་ཡོད།	

ས་གནས་མང་ཚོགས་ཀི་འཕདོ་བསྟནེ་ཆེད་
གཞིས་ཆགས་ཁག་གི་ནང་ (Open Gym) 

ཡོད་པའི་ཐགོ་བཀའ་ཤག་གི་མ་དངུལ་ནས་
འབུམ་	 ༥༥	 དང་རོགས་དངུལ་བཅས་ལ་
བརནེ་ནས་ཀོ་ལེ་གྷལ་དནོ་ལྡན་གླིང་བདོ་
མིའ་ིགཞིས་ཆགས་ལའང་ (Indoor Gym) 

ཞིག་གསར་རྒྱག་ཞུ་ཐུབ་པ་བུང་ཡོད།	 ད་ེ
བཞིན་མི་མང་ཚོགས་ཁང་གསར་རྒྱག་གི་
ལས་གཞི་ཀང་འག་ོམུས་ཡིན་སྟབས།	 སིྤ་
ཡོངས་ནས་ཡར་རྒྱས་གང་ལ་གང་ཙམ་ཕིན་

ཡོད།	 ཅསེ་དང་།	 གཞན་ཡང་དཔལ་ལནྡ་
སིད་སྐོང་མཆོག་གིས་ནང་ཁུལ་དམ་ཚིག་
རྡགོ་རྩ་གཅིག་སིྒལ་དང་མཐུན་ལམ་དགོས་
རུྒྱ་ན་ིཤིན་ཏུ་གལ་ཆེན་པ་ོཡིན་པ་དང་།	 ཀ་ོ
ལེ་གྷལ་ས་གནས་ད་ེབཞིན་ཡོངས་གགས་སུ་
ཆོལ་ཁ་ཆོས་ལུགས་ཀི་ཐནེ་འཁརེ་མེད་པ་

དང་།	ནང་ཁུལ་མཐུན་ལམ་ཡོད་པ།	གཞིས་
ཆགས་རྣམས་སྙམོས་ཆུང་ཡིན་པར་ངོས་
འཛིན་ཞུ་བཞིན་ཡོད་པས་མངགས་བརདོ་
དང་འབྲལེ་མུ་མཐུད་ད་ེལྟར་གནས་དགོས་
པའ་ིལམ་སྟནོ་ཡང་གནང་སོང་།
མཐར་དཔལ་ལནྡ་སིད་སྐངོ་མཆོག་གིས་ད་
ལན་ས་གནས་སུ་ཡོང་དགོས་དནོ་གཙོ་བ་ོ
ནི་སིད་སྐངོ་གི་ལས་ཡུན་གཙང་ལ་ཉ་ེབར་
བརནེ་འདས་པའི་ལོ་ངོ་བཅུའི་རིང་མང་
ཚོགས་ཀི་རྒྱབ་སྐརོ་ལ་བརནེ་ནས་ཞབས་ཕི་

ཞུ་རུྒྱའ་ིག་ོསབྐས་ཐབོ་པར་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་རུྒྱ་
ཡིན་ཞསེ་དང་།	 མང་ཚོགས་ཀི་རེ་བ་བཅལོ་
བ་བཞིན་དཀའ་ལས་བརྒྱབ་ཡོད།	 སིྤ་ནརོ་
༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་
ཐུག་མཉསེ་པ་ོདང་དགའ་པ་ོགནང་གི་ཡོད་
ཅསེ་སྤབོས་པ་ཐནོ་པའོི་ཐགོ་ནས་ཞུ་ཐུབ་ཀི་
འདགུ	 ད་ེབཞིན་འདས་པའ་ིལོ་བཅུའ་ིནང་
ཤེས་ཡོན་དང་དཔལ་འབརོ།	ཆབ་སདི་གང་
ཅིའི་ཐད་ནས་ཡར་རྒྱས་ཕིན་པའི་ཐགོ་བདོ་
མིའི་སིྒག་འཛུགས་ས་བརན་ཡོང་ཆེད་གུབ་
འབྲས་ལེགས་སོན་བུང་ཡོད།	 ཅསེ་སོགས་
ཀི་གསུང་བཤད་གནང་།
ད་ེནས་ཀོ་ལེ་གྷལ་དནོ་ལྡན་གླིང་ས་གནས་
འག་ོའཛིན་དག་ེལེགས་འབུང་གནས་ལགས་
ཀིས་མི་མང་ཡོངས་ཀི་ཚབ་ཞུས་ཏ་ེདཔལ་
ལྡན་སིད་སྐངོ་མཆོག་ལ་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུའི་
ཕག་འཁརེ་ཞིག་དང་སྐ་ུཐང་ཞིག་ཕུལ་སོང་།	
མཛད་སྒའོ་ིཐགོ་༸རྒྱལ་བའ་ིབཀའ་དྲནི་རསེ་
དྲན་གི་ལས་རིམ་དང་འབྲལེ་སླབོ་ཕུག་དང་
ས་གནས་ལ་ྷམོ་ཚོགས་པ།	 ད་ེབཞིན་གངོ་
སྡ་ེསོ་སོའི་ངོས་ནས་གཞས་སྣ་ཁག་གཅིག་
གཟགིས་འབུལ་ཞུས་པ་དང་།	 མཛད་སྒ་ོ
གུབ་རསེ་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐངོ་མཆོག་གིས་ 
(Indoor Gym) དང་མི་མང་ཚོགས་ཁང་
གསར་རྒྱག་གི་ལས་གཞི་འག་ོབཞིན་པ་དརེ་
འཚམས་གཟགིས་གནང་ཡོད་པ་བཅས།	།

ཉ་ིཧངོ་སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་ཨརྱ་ཚེ་དབང་རྒྱལ་པ་ོལགས་ཀིས་ཉ་ིཧངོ་གི་གཞུང་འཛིན་གུ་ཡངས་མང་གཙོ་ཆབ་སདི་
ཚོགས་པའ་ིསིྤ་ཁབ་ལས་ཁུངས་སུ་ད་ལའྟ་ིབདོ་ནང་གི་གནས་སྟངས་སྐརོ་འགལེ་བརདོ་གནང་བ།

༄༅།	 །ཉ་ིཧངོ་སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་ཨརྱ་ཚེ་
དབང་རྒྱལ་པ་ོལགས་ཀིས་ཉ་ིཧངོ་གི་གཞུང་
འཛིན་གུ་ཡངས་མང་གཙོ་ཆབ་སིད་ཚོགས་
པའ་ི (Liberal Democratic Party)	 སིྤ་
ཁབ་ལས་ཁུངས་སུ་གུ་ཡངས་མང་གཙོ་
ཆབ་སིད་ཚོགས་པའི་འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་
ཚོགས་ཆུང་ལ་ད་ལྟའི་བདོ་ནང་གི་གནས་

སྟངས་སིྤའ་ིསྐརོ་འགལེ་བརདོ་གནང་ཡོད།
ད་ེཡང་གུ་ཡངས་མང་གཙོ་ཆབ་སདི་ཚོགས་
པའི་ཕི་སིད་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་གཙོ་དང་
ཉི་ཧངོ་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་སྐུ་ཞབས་སཱ་
ཊོ་མ་ས་ཧ་ིས་	 (Sato Masahisa)	 ལགས་
ཀིས།	 གུ་ཡངས་མང་གཙོ་ཆབ་སདི་ཚོགས་
པའི་སིྤ་ཁབ་ལས་ཁུངས་སུ་སིྤ་ནརོ་༸གོང་

ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་སྐུ་ཚབ་
ཅིག་གིས་བདོ་ཀི་གནད་དནོ་སྐརོ་འགལེ་
བརདོ་གནང་བ་ཐོག་མ་ཆགས་ཡོད་པ་མ་
ཟད།	 དསེ་ཉ་ིཧངོ་གི་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་
རྣམ་པར་བདོ་དནོ་སྐརོ་གོ་རགོས་དང་བདོ་
དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ལས་འགུལ་སྤལེ་ཕགོས་སྐརོ་
གི་འཆར་གཞི་ལ་རམ་འདགེས་གནང་ཡོད།	

ཅསེ་དང་།
རྒྱ་ནག་གིས་བ ོད ་
ནང་ཡར་རྒྱས་ཀི་
སིད་བུས་ཞེས་པ་
ལག ་བསྟར ་བེད ་
བཞིན་པ་དསེ་བདོ་
མི་རིགས་ཀི་ངོ་བ་ོ
དང ་ རིག ་ག ཞུང ་

སོགས་རྒྱ་ནག་ནང་འཐིམ་འཇུག་གི་ཡོད་
ཅསེ་གསུངས།	 གཞན་ཡང་ཁངོ་གིས་ཕི་
ལོ་	 ༢༠༢༠	 ལོའ་ིཨ་རིའ་ིབདོ་དནོ་སདི་
བུས་དང་རྒྱབ་སྐརོ་གི་ཁིམས་དང་འབྲལེ་
ནས་གསུང་དནོ།	 ཉ་ིཧངོ་གཞུང་གིས་བདོ་
ནང་གནས་ཚུལ་ཅི་ཞིག་འབུང་བཞིན་པའི་
སྐརོ་མཁནེ་དགསོ་པ་མ་ཟད།	 ཉ་ིཧངོ་གིས་

རྒྱ་ནག་གཞུང་དང་ཕི་འབྲལེ་ལངས་ཕགོས་
སྐརོ་བསྐར་ཞིབ་གནང་དགོས་པ་སོགས་ཀི་
སྐརོ་གསུངས།	
ཉི་ཧངོ་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་ཨརྱ་ཚེ་དབང་
རྒྱལ་པ་ོལགས་ཀིས་ཉ་ིཧངོ་གི་གཞུང་འཛིན་
གུ་ཡངས་མང་གཙོ་ཆབ་སིད་ཚོགས་པའི་
འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་ཚོགས་ཆུང་ལ་བདོ་ཀི་
གནད་དནོ་སྐརོ་འགལེ་བརདོ་གནང་སབྐས་
གསུང་དནོ།	 བདོ་ནང་རིག་གནས་གསར་
བརེའི་རྣམ་པ་གསར་པ་ཞིག་ཁབ་བཞིན་
ཡོད།	 རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་ཀི་ས་ཁུལ་
གང་སར་ཉནེ་རགོ་པའ་ིལས་ཁུངས་བཙུགས་
ཏ་ེབདོ་མི་རྣམས་ལ་དམ་བསྒགས་དང་ཕི་
རྒྱལ་ཡུལ་གུ་ཁག་ལ་འབྲལེ་བ་གནང་འཇུག་
གི་མེད།	 ད་ལའྟ་ིཆར་བདོ་ན་ིཉནེ་རགོ་པའ་ི
རྒྱལ་ཁབ་ལ་ྟབུ་ཆགས་ཡོད།	ཅསེ་དང་།
རྒྱ་གཞུང་གིས་དབུལ་སྐརོ་ལས་གཞི་ཟརེ་
བར་ཁ་གཡར་ནས་བདོ་ཀི་ང་ོབ་ོདང་།	ཆོས།	
རིག་གཞུང་།	 སདྐ་ཡིག་བཅས་པ་རྩ་གཏརོ་
གི་སདི་བུས་སྤལེ་བཞིན་ཡོད།	 ཨ་རིའ་ི
གཞུང་གིས་ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༠	 ལོའ་ིབདོ་དནོ་
སིད་བུས་དང་རྒྱབ་སྐོར་གི་ཁིམས་གཏན་

འབབེས་གནང་བར་རྒྱབ་སྐརོ་དང་།	 ད་ེ
བཞིན་ཉ་ིཧངོ་གཞུང་གིས་བདོ་ནང་ཕར་འག་ོ
ཚུར་འོང་གི་ཁིམས་ཤིག་གཏན་འབབེས་
གནང་དགསོ་པའ་ིརེ་སྐལུ་གནང་ཡོད།
ཕོགས་མཚུངས་ཨརྱ་ཚེ་དབང་རྒྱལ་པོ་
ལགས་ཀིས་ཉི་ཧ ོང་གཞུང་ལ་བོད་མིའི ་
འཐབ་རྩདོ་ན་ིརང་དབང་དང་།	 དྲང་
བདནེ།	 མང་གཙོ།	 འཚེ་མེད་ཞི་བ།	 འག་ོ
བ་མིའི་ཐབོ་ཐང་བཅས་ཀི་སྐརོ་ཡིན་སྟབས་
ཉི་ཧངོ་གཞུང་གིས་བདོ་ཀི་གནད་དནོ་ནི་
རྒྱལ་སིྤའི་གནད་དནོ་ཡིན་པར་ངསོ་འཛིན་
གནང་དགོས་པའི་རེ་སྐུལ་ཞུས་ཡོད་པ་མ་
ཟད།	 བདོ་པའ་ིསླབོ་ཕུག་ཚོས་ཉ་ིཧངོ་ནང་
ཤེས་ཡོན་འདྲ་མིན་ཐགོ་སླབོ་སྦངོ་གནང་སདླ་
ཉ་ིཧངོ་གི་ཕི་རྒྱལ་ཡར་རྒྱས་རོགས་དངུལ་ 
བརུྒྱད་ཁངོ་ཚོར་སླབོ་ཡོན་གནང་དགསོ་པའ་ི
རེ་སྐལུ་ཞུས་ཡོད།
ད་ེརསེ་ཉ་ིཧངོ་གི་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་ཁག་
གཅིག་གིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་ནང་
དམ་བསྒགས་བདེ་བཞིན་པ་དང་།	 སིྤ་ནརོ་
༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་
གི་མ་འངོས་ཡང་སདི་ཀི་གནད་དནོ།	 བདོ་

མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་སོགས་ཀི་སྐརོ་བཀའ་འདྲ་ི
གནང་བར་ཨརྱ་ཚེ་དབང་རྒྱལ་པ་ོལགས་
ཀིས་ལན་འདབེས་གནང་ཡོད།	 བདོ་ནང་གི་
གནས་སྟངས་སིྤའི་སྐརོ་འགལེ་བརདོ་གནང་
གུབ་རསེ་ཨརྱ་ཚེ་དབང་རྒྱལ་པ་ོལགས་ཀིས་
ཉ་ིཧངོ་གི་གསར་ཁང་གགས་ཅན་ཨན་ཨེ་
ཆི་ཀ་ེ (NHK)	དང་།	 ཇི་ཇི།	 (Jiji press) 

ཀ་ེཡོ་ཌ།ོ	 (Kyodo)	 ཡོ་མིའུ་རི་ཤིམ་པུན།	
(Yomiuri Shimbun)	 ཨ་ས་ཧ་ིཤིམ་པུན།	
(Asahi Shimbun)	བཅས་ཀི་གསར་འགདོ་
པ་རྣམས་ལ་བདོ་ཀི་གནད་དནོ་སྐརོ་འགལེ་
བརདོ་གནང་ཡོད།
ཉ་ིཧངོ་དནོ་ཁང་གིས་ཉ་ིཧངོ་གི་གསོ་ཚོགས་
འཐུས་མི་རྣམ་པ་དང་གསར་འགདོ་པ་བཅས་
ལ་ད་ལྟའི་བདོ་ནང་གི་གནས་སྟངས་སྐརོ་
ཡིག་ཆ་འགམེས་སྤལེ་དང་།	 ད་ེབཞིན་བདོ་
མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་དབུ་མའི་ལམ་གི་སིད་
བུས་དང་ཀུན་གཟིགས་པཎ་ཆེན་རིན་པ་ོ
ཆེའ་ིསྐརོ་དཔ་ེདབེ་འགམེས་སྤལེ་གནང་ཡོད་
པ་བཅས།	།
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དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་མཆོག་གིས་ཀ་ོལེ་གལྷ་སཾ་བྷ་ོཊ་སླབོ་གྲྭའ་ིདག་ེལས་སླབོ་ཕུག་དང་ཕ་མ་རྣམས་ལ་
གསུང་བཤད་གནང་བ།

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༢༡	ཟླ་	༤	ཚེས་	༤	
ཉནི་གི་ས་ྔདྲརོ་དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་བླ་ོབཟང་
སེང་ེམཆོག་ཧུན་སུར་རབ་རྒྱས་གླིང་བདོ་
མིའི་གཞིས་ཆགས་སུ་ཕབེས་ཐནོ་མ་གནང་
གོང་ཀོ་ལེ་གྷལ་སཾ་བྷ་ོཊ་སླབོ་གྲྭའི་དགེ་ལས་
སླབོ་ཕུག་དང་ཕ་མ་རྣམས་དང་ཐུགས་འཕད་
ཀིས་ཆུ་ཚོད་གཅིག་ཙམ་རིང་གསུང་བཤད་
དང་དྲ་ིབར་ལན་འདབེས་གནང་སོང་།
ད་ེཡང་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐོང་མཆོག་སཾ་བྷ་ོ
ཊ་སླབོ་གྲྭར་ཕབེས་འབརོ་སྐབས་སླབོ་སིྤས་
གཙོས་པའི་དགེ་ལས་སླབོ་ཕུག་དང་ཕ་མ་
བཅས་ནས་ཕེབས་བསུའི ་སྣ ་ེལེན་གཟབ་
རྒྱས་ཞུས་ཏ་ེམཛད་སྒ་ོདབུ་འཛུགས་ཀི་ཐགོ་
མར་སླབོ་གྲྭའི་སླབོ་སིྤ་བསྟན་འཛིན་ངག་སྒནོ་
ལགས་ཀིས་ལས་བསྡམོས་སྙངི་བསྡུས་ཤིག་
སྒགོས་སྦང་གནང་གུབ་མཚམས་དཔལ་ལནྡ་
སིད་སྐངོ་མཆོག་གིས་གསུང་བཤད་གནང་

ཡོད།
སབྐས་དརེ་དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་མཆོག་གིས་
གསུང་དནོ།	སླབོ་ཕུག་ཅིག་གི་སླབོ་སྦངོ་ཡག་

པ་ོཡོང་བར་ཆ་རྐེན་ལྔ་མེད་ད་ུམེད་རུང་བ་
ཡིན།	དང་པ་ོད་ེའཛིན་སྐངོ་བཀའ་ཤག་གིས་
ཤེས་ཡོན་དང་འབྲལེ་བའི་མཐུན་རྐནེ་སྦརོ་
སྤདོ་བདེ་དགསོ་པ་དང་།	 གཉསི་པ་མཐུན་

རྐནེ་ད་ེདག་སླབོ་གྲྭའ་ིསླབོ་སིྤ་གཙོས་པའ་ིདག་ེ
རན་རྣམས་ཀིས་ཕུ་གུར་ལོངས་སུ་སྤདོ་ཐུབ་
པ་བདེ་དགསོ།	 གསུམ་པ་དག་ེརན་གིས་

སླབོ་འཁདི་གནང་སྟངས།	 བཞི་པ་ཕུ་གུ་རང་
ཉདི་ཀིས་འབད་བརྩནོ་བདེ་དགསོ།	 ལ་ྔཔ་
ཕ་མས་ཕུ་གུའི་ཤེས་ཡོན་ཐགོ་འགན་འཁུར་
གནང་དགོས་པ་བཅས་ཡིན་པས་ཆ་རྐནེ་ད་ེ

དག་འཛོམས་པ་ཡིན་ན་ཤེས་ཡོན་གི་གནས་
སྟངས་ཡར་རྒྱས་ཡོང་ངསེ་ཡིན།	 སབྐས་རེ་
ཆ་རྐེན་ལྔ་པ་སྟ་ེཕ་མའི་འགན་འཁུར་ཐད་
ཕན་བུའི་འཐུས་ཤོར་འག་ོཡི་ཡོད་པའི་རྣམ་
པ་ཞིག་འཐནོ་བཞིན་འདགུ་པས་ད་ེརིང་སླབོ་
ཕུག་རྣམས་དང་མཉམ་ད་ུཕ་མ་ཚོའང་ཕབེས་
རོགས་ཞུ་དགསོ་བུང་ཞསེ་དང་།	 ཕུ་གུ་ཚོས་
ཕ་མར་མིག་དཔ་ེལྟ་རུྒྱ་ད་ེའག་ོསྟངས་ཤིག་
ཡིན་པས་ཕ་མ་རྣམས་ཀིས་དསུ་རུྒྱན་ད་ུཀུན་
སྤདོ་ཡག་པ་ོགནང་དགསོ་པ་ན་ིཤིན་ཏུ་གལ་
ཆེན་པ་ོཡིན།	ཞསེ་གསུངས།
གཞན་ཡང་དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་མཆོག་གིས་
བཀའ་ཤག་སབྐས་གཉསི་ཀི་རིང་ཤེས་ཡོན་
ན་ིལས་དནོ་ཚང་མའ་ིནང་ནས་གལ་ཆེ་ཤོས་
བཟུང་ཡོད་པ་བཞིན་ཤེས་ཡོན་དང་འབྲལེ་
བའི་ལས་འཆར་གང་མང་སྤལེ་ཐུབ་པ་བུང་
ཡོད།	 སིྤ་ཡོངས་ནས་ཤེས་ཡོན་གི་གནས་

སྟངས་ཡར་རྒྱས་གང་ལ་གང་ཙམ་ཕིན་ཡོད་
པ་དང་།	 ན་ནངི་ལོ་ནས་འཛིན་རིམ་བཅུ་
པའ་ིསླབོ་མ་ཚོས་ཡིག་རུྒྱགས་ཀི་བརྒྱ་ཆ་	༩༥	
བངླས་ཐུབ་མཁན་བུང་ཡོད།	 དག་ེརན་དང་
ཕ་མ་རྣམས་ཀིས་ང་ཚོ་སྐབས་བཅོལ་བའི་
གནས་བབ་དང་འབྲལེ་ནས་ཕུ་གུར་བསླབ་
བ་སྐནོ་སབྐས་ཕུ་གུའི་སེམས་ཁམས་སྐརོ་ད་ོ
སྣང་གནང་དགསོ།	ང་ཚོ་ཆབ་སདི་ཀི་གནས་
སྟངས་ཐགོ་ནས་སྐབས་བཅོལ་ཆགས་ཡོད་
ནའང་གཞི་རིྩའི་ཐགོ་ནས་མི་ཚང་མ་ལ་ནསུ་
པ་དང་འཇནོ་ཐང་གཅིག་མཚུངས་ཡོད།	 སོ་
སོས་དཀའ་ལས་རྒྱག་ཐུབ་ན་གནས་སྟངས་
ཞན་པ་ོག་ཚོད་ཡོད་ནའང་གུབ་འབྲས་འཐནོ་
རུྒྱ་ཡིན་པ་ངསེ་པ་རེད།	 ཅསེ་སོགས་ཀི་
གསུང་བཤད་གནང་སྟ་ེསླབོ་ཕུག་རྣམས་ཀི་དྲ་ི
བར་ལན་འདབེས་གནང་ཡོད་པ་བཅས།	།

སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་རྒྱ་གར་ནང་བཙན་བལོ་ད་ུཆིབས་སུྒར་བསྐངས་ནས་ལོ་ང་ོ	༦༢	
འཁརོ་བའ་ིདསུ་དྲན་སུང་བརིྩ་ཞུས་པ།

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༢༡	ཟླ་	༣	ཚེས་	༣༡	
ཉིན་ཏ་ེསིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་
ཆེན་པ་ོམཆོག་ཕི་ལོ་	 ༡༩༥༩	 ལོར་རྒྱ་གར་
གི་ས་ཐགོ་ཏུ་ཐགོ་མར་ཞབས་སོར་འཁོད་
ད་ེརྒྱ་གར་ནང་བཙན་བལོ་ད་ུཆིབས་སུྒར་
བསྐངས་ནས་ལོ་ང་ོ	༦༢	འཁརོ་བའ་ིཉནི་མོ་
ཡིན་ཞིང་།	ལོ་རུྒྱས་རང་བཞིན་ལནྡ་པའ་ིཉནི་
མོ་ད་ེསུང་བརིྩ་ཞུ་ཆེད་བང་ཨ་རིའི་སྐུ་ཚབ་
དནོ་གཅདོ་ཁང་གིས་བདོ་རྒྱ་གསོ་མོལ་ཞསེ་
དྲ་ལམ་བརུྒྱད་བག་ོགླངེ་ཞིག་གོ་སིྒག་ཞུས་
ཡོད་པ་དང་།	 བག་ོགླངེ་གི་ལས་རིམ་ཐགོ་
བང་ཨ་རིར་གནས་སྡདོ་རྒྱ་རིགས་མཁས་
དབང་དང་།	 ཁམིས་རྩདོ་པ་སོགས་མི་སྣ་	
༡༥	མཉམ་ཞུགས་གནང་ཡོད།
ད་ེཡང་བང་ཨ་རིའི ་སྐུ ་ཚབ་དནོ་གཅོད་
དངོས་གུབ་ཚེ་རིང་ལགས་ཀིས་བག་ོགླངེ་
ཐགོ་གཏམ་བཤད་གནང་མཁན་ཡོངས་ལ་
འཚམས་འདྲ་ིདང་འབྲལེ་ལས་རིམ་ཐོག་
མཉམ་ཞུགས་གནང་སྟ་ེགཏམ་བཤད་གནང་
བར་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུས་ཡོད་པ་མ་ཟད།	 སིྤ་
ན ོར་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ ོ་
མཆོག་དང་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ནས་ཁ་
ཞེ་གཉིས་མེད་ཀི་སྒ་ོནས་བདོ་རྒྱའི་དཀའ་
རྙགོ་སེལ་བར་འབད་བརྩནོ་གང་ཐུབ་གནང་
གི་ཡོད་ཀང་རྒྱ་ནག་དབང་འཛིན་པ་ཚོས་
དྲག་པའོི་བ་ཐབས་བདེ་སྤད་ད་ེབདོ་མི་དང་
བདོ་ཀི་རིག་གཞུང་རྩ་མེད་བཟ་ོབཞིན་ཡོད་
སྐརོ་སོགས་གསུངས།
ད་ེརེས་བང་ཨ་རིའི་སྐུ ་ཚབ་དནོ་ཁང་གི་
རྒྱ་རིགས་འབྲལེ་མཐུད་པ་ཚུལ་ཁིམས་རྒྱ་
མཚོ་ལགས་ཀི་གཏམ་བཤད་གནང་མཁན་
རྣམས་ལ་དགའ་བསུའི་འཚམས་འདྲ་ིདང་

སྦྲགས།	 སིྤ་ནརོ་༸གསོ་༸སྐབས་མགནོ་
ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་བཀའ་སླབོ་ལམ་སྟནོ་འགོ་
གཞིས་བསེ་གཉསི་སུ་བདོ་ཀི་སདྐ་ཡིག་དང་

རིག་གཞུང་མི་ཉམས་རུྒྱན་འཛིན་སླད་གུབ་
འབྲས་ཧ་ཅང་ཆེན་པ་ོསྨནི་ཡོད་སྐརོ་དང་།	
སྐའིུ་རླབས་ཆེན་གི་ཐུགས་བསྐདེ་དམ་བཅའ་
བཞིའ་ིསྐརོ།	 ད་ེབཞིན་ཐངེས་འདའི་ིབག་ོ
གླངེ་གི་དམིགས་ཡུལ་སོགས་ཀི་སྐརོ་འགལེ་
བརདོ་གནང་ཡོད།
དེ་ནས་འགོ་བ་མིའི ་ཐོབ་ཐང་རྩོད་ལེན་
པ་གགས་ཅན་སྐ་ུཞབས་ (Mr. Chen 

Guagcheng) ལགས་ཀིས་བདོ་རྒྱ་གསོ་མོལ་
གི་གལ་ཆེའ་ིརང་བཞིན་དང་།	 གསོ་མོལ་
མུ་མཐུད་གནང་དགསོ་པའི་དནོ་སྙངི་གསལ་
བཤད་གནང་ཡོད།	ཁངོ་གིས་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་
ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་ལམ་
སྟནོ་འོག་བཙན་བོལ་བདོ་མི་རྣམས་ནས་
རང་གི་སདྐ་ཡིག་དང་རིག་གཞུང་མི་ཉམས་
རུྒྱན་འཛིན་གནང་བར་བསགྔས་བརདོ་དང་
འབྲལེ།	རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་ཀིས་གཙོས་
ཤར་ཏུར་ཀི་སི་ཐན་དང་།	 སོག་པ་ོབཅས་
ནང་རྡགུ་རུྩབ་མནར་གཅོད་གཏངོ་བཞིན་

ཡོད་སྐརོ་དང་།	 ཐ་ན་རྒྱ་ནག་ཧན་མི་རིགས་
ཀང་མི་གཅིག་དབང་སུྒར་རིང་ལུགས་ཀི་
སིད་དབང་འགོ་གནདོ་ཚེ་ཕགོ་མཁན་ཞིག་

ཡིན་པ་སོགས་འགལེ་བརདོ་གནང་ཡོད་པ་
མ་ཟད།	 རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་གཞུང་གིས་
མུ ་མཐུད་གཞི་རྒྱ་ཆེ ་བའི ་བཙན་གནོན་
རིགས་ལག་བསྟར་བདེ་བཞིན་པ་ན་ིརྒྱ་ནག་
དམར་ཤོག་གི་སིད་དབང་ལ་ང་ོརོལ་བདེ་
མཁན་མེད་པའ་ིདབང་གིས་ཡིན་སྐརོ་སོགས་
གསུངས།
ད་ེརསེ་ (Beijing Spring Magazine)	
ཞསེ་པའ་ིདསུ་དབེ་ཀི་རྩམོ་སིྒག་པ་དང་།	 ད་ེ
ས་ྔདགུ་བཅུ་ག་ོགངས་ནང་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་
༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་དང་མཇལ་
འཕད་ཞུ་མོང་མཁན་རྒྱ་ནག་གི་མཁས་
དབང་སྐ་ུཞབས་	(Mr. Hu Ping)		ལགས་
ཀིས་བཙན་བོལ་བདོ་མིའི་སིྤ་ཚོགས་ནང་
མང་གཙོའི་ལམ་ལུགས་འཕལེ་རྒྱས་དང་
གུབ་འབྲས་ལེགས་པ་ོཐོན་པར་བསྔགས་
བརདོ་གནང་ཡོད་པ་མ་ཟད།	རྒྱ་ནག་གཞུང་
གིས་བདོ་ཀི་གནད་དནོ་སྣང་མེད་ད་ུསུྐར་མི་
ཐུབ་པའི་རྒྱལ་སིྤའི་གནད་དནོ་ཞིག་ཏུ་གུར་

ཡོད་སྐརོ་གསུངས།		
ད་ེབཞིན་སནྙ་གགས་ཆེ་བའི་རྒྱ་ནག་གི་ཆབ་
སདི་དཔྱད་གཏམ་པ་སྐ་ུཞབས་ (Mr. Chen 

Pokong) ལགས་ཀིས་དསུ་རབས་ཕདེ་ཀ་
ལགྷ་ཙམ་རིང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་དབང་
སུྒར་བས་ཡོད་ཀང་༸གོང་ས་མཆོག་དང་
བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ནི་བདོ་མིའི་ཁིམས་
མཐུན་ངོ་ཚབ་དང་རེ་བ་མཚོན་གི་ཡོད།	
སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་གི་མཛད་འཕིན་ལ་བརནེ་ནས་བདོ་
བརུྒྱད་ནང་བསྟན་གོ་ལ་ཡོངས་ལ་ཁབ་ཐུབ་
པ་བུང་ཡོད་ཞསེ་གསུངས།
ད་ེབཞིན་མང་གཙོ་དནོ་གཉརེ་བ་གགས་ཅན་
སྐ་ུཞབས་ཡང་ཅ་ེལིན་ (Mr. Yang Jianli) 

ལགས་ཀིས་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་སྐབས་མགནོ་
ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་ལམ་སྟནོ་འགོ་མི་རིགས་
འདྲ་མིན་གི་གཞོན་སྐསེ་འགོ་ཁིད་ཟབ་སྦངོ་
གི་ཚོགས་འད་ུ (Interethnic Interfaith 

Leadership Conference) གསར་བཙུགས་
གནང་ཡོད་པ་དང་།	 ༸མགནོ་པ་ོགང་ཉདི་
ཀིས་གུབ་འབྲས་སོན་པ་རྣམས་ན།ི	 དང་པ་ོ
མགནོ་པ་ོགང་ཉདི་ཀིས་འདནོ་གནང་མཛད་
པའི་དབུ་མའི་ལམ་གི་སིད་བུས་ཀིས་རྩོད་
རྙགོ་འདམུ་འགིག་ཡོང་བའི་ལམ་བུ་གསར་
པ་ཞིག་འདནོ་གནང་མཛད་ཡོད།	 གཉསི་
པ་བདོ་བརུྒྱད་ནང་བསྟན་ནི་རྒྱལ་སིྤའི་ཆོས་
ལུགས་ཆགས་ཡོད་པ།	 གསུམ་པ་བཙན་
བོལ་བདོ་མིའི་འཛིན་སྐོང་ད་ེབཞིན་མང་
གཙོར་སུྒར་བ་དསེ་བདོ་མིའ་ིའཐབ་རྩདོ་རུྒྱན་
གནས་ཐུབ་པའ་ིཐབས་ལམ་ཞིག་ཆགས་ཡོད་
ཅསེ་གསུངས།
དེ་རེས་རྩོམ་པ་པ ོ་དང་གསར་འགོད་པ།	

འཐབ་རྩདོ་པ་གགས་ཅན་ལམྕ་སྐ་ུ (Sheng 

Xue) ལགས་ཀིས་འཛམ་གླངི་ནང་གི་བཙན་
བལོ་བའི་ལོ་རུྒྱས་ཁདོ་བཙན་བལོ་བདོ་མི་
རྣམས་ནི་ཆེས་ལམ་ལྷངོས་ཅན་གི་བཙན་
བལོ་བ་ཞིག་ཡིན་པ་རང་ཉདི་ཀི་མཐངོ་ཚུལ་
འགལེ་བརདོ་གནང་ཡོད་པ་དང་།	 ད་ེབཞིན་
ཉམས་ཞིབ་པ་སྐ་ུཞབས་ (Mr. Ding Yifu) 

ལགས་ཀིས་བདོ་ལ་དངསོ་ཡོད་གནས་ཚུལ་
གང་བུང་ཡོད་པ་རྒྱ་ནག་མི་རིགས་རྣམས་
ཀིས་ཤེས་རགོས་ཆེད་སླབོ་སྦངོ་སྤདོ་དགོས་
པའི་གལ་ཆེའི་རང་བཞིན་ཐགོ་ནན་བཤད་
གནང་ཡོད་པ་མ་ཟད།	 སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་
༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་དང་འཛམ་
གླིང་ཐོག་སྙན་གགས་ཆེ་བའི་ཚན་རིག་པ་
དང་ལནྷ་བག་ོགླངེ་གང་མང་བུང་བ་དསེ་བདོ་
དནོ་བདནེ་མཐའ་གསལ་ཕིར་ཕན་ནསུ་ཡོད་
སྐརོ་དང་།	 བདོ་ཀི་གཞནོ་སྐསེ་རྣམས་ནས་
མི་རབས་རན་པ་རྣམས་ཀིས་བདོ་པའི་སདྐ་
ཡིག་དང་རིག་གཞུང་སུང་སྐོབ་ཆེད་བླསོ་
གཏངོ་གནང་བ་ད་ེདག་བརདེ་མི་རུང་ཞེས་
རེ་སྐལུ་གནང་ཡོད།
པ་ེཅིང་གནམ་བད་ེསྒ་ོམོའི་དུྲག་བཞིའི་དནོ་
རྐེན་སྐབས་ཀི་རྒྱ་རིགས་སླབོ་ཕུག་གི་འགོ་
ཁདི་སྐ་ུཞབས་ (Mr. Zhou Fengsuo) 

ལགས་ཀིས་སིྤ་ན ོར་༸གོང་ས་༸སྐབས་
མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་ལ་ན་ོབལེ་ཞི་བདའེི་
གཟངེས་རགས་ཕུལ་བའི་སབྐས་ཁ་ོརང་ཉདི་
བཙོན་ཁང་ད་ུཡོད་པའི་དསུ་སྐབས་ཀི་སྐརོ་
གླངེ་བ་དང་།	 སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་
མགོན་ཆེན་པ ོ་མཆོག་གིས་གངས་རིའི ་
ཕགོས་སུ་གཟིགས་བཞུགས་པའི་སྐུ་དཔར་
ཞིག་མཇལ་བ་དསེ་ཁངོ་རང་ཉདི་ལ་སེམས་
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འགུལ་ཆེན་པ་ོཞིག་ཐེབས་ཡོད་སྐརོ་དང་།	
བདོ་པའི་གཞོན་སྐསེ་ཚོའི་སེམས་ཤུགས་ལ་
བསགྔས་བརདོ་དང་།	 བདོ་ཀི་འཐབ་རྩདོ་ལ་
མུ་མཐུད་རྒྱབ་སྐརོ་ཤུགས་ཆེ་གནང་རུྒྱ་ཡིན་
སྐརོ་སོགས་གསུངས་ཡོད།
རྒྱ་ནག་མི་དམངས་སྟབོས་ཤུགས་ཚོགས་པ་	
(Citizen Power Initiatives for China) 

གསར་བཙུགས་གནང་མཁན་དང་སདི་བུས་
ཉམས་ཞིབ་སྐ་ུཞབས་ (Mr. Han Lianchao)	
ལགས་ཀིས་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་སྐབས་མགནོ་
ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་
གཞུང་ཕམ་ཉསེ་བཏང་ཟིན་ཞེས་ཚིག་ཐག་
ཆོད་པསོ་གསུངས།	ཁངོ་གིས་རྒྱ་ནག་དམར་
ཤོག་གཞུང་གིས་བདོ་ཀི་སྐད་ཡིག་དང་།	
རིག་གཞུང་།	 ཆོས་ལུགས་བཅས་རྒྱ་ནག་
ཅན་ད་ུབསུྒར་རུྒྱའ་ིཆེད་བདོ་ནང་རིགས་རུྒྱད་

རྩ་གཏརོ་གཏངོ་ཐབས་བདེ་ཀི་ཡོད་ཀང་བདོ་
མི་ཚོས་བཙན་བལོ་ནང་བདོ་པའི་ཐུན་མོང་
མ་ཡིན་པའི་རིག་གཞུང་ད་ེདག་ཉར་ཚགས་
བས་ཡོད་སྐརོ་དང་།	 རྒྱལ་ཁབ་གཅིག་ལ་
ལམ་ལུགས་གཉསི་ཀི་སིད་བུས་ཀིས་གནདོ་
འཚེ་ཕགོ་མཁན་ཐོག་མ་ད་ེབདོ་ཡིན་ཞེས་
དང་།	 ད་ེབཞིན་གསོ་མཐུན་དནོ་ཚན་བཅུ་
བདནུ་གི་ནང་དནོ་ཁག་ཞིབ་ཕ་འགལེ་བརདོ་
དང་།	 སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་
ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་མ་འོངས་ཡང་སིད་ཀི་
གནད་དནོ་ནི་བདོ་མིར་དབང་བ་ཞིག་ཡིན་
པའ་ིཡིད་ཆེས་བརན་པ་ོཡོད་ཅསེ་གསུངས།
ད་ེབཞིན་རྒྱ་ནག་མི་མང་འཐུས་ཚོགས་ཀི་
འཐུས་མི་ཟུར་པ་ལམྕ་སྐ་ུ (Mrs. Wang 

Ruiqing)	 ལགས་ཀིས་ད་ལའྟ་ིརྒྱ་ནག་
གཞུང་གིས་རིགས་རུྒྱད་རྩ་གཏརོ་གི་སིད་

བུས་ད་ེམའ་ོཙེ་ཏུང་གི་དསུ་རབས་སུ་ཁུངས་
དདེ་ཆོག་པ་དང་།	 ད་ཆ་དགནོ་པའ་ིཆོས་
ལུགས་སདི་བུས་དང་།	 སླབོ་གྲྭའ་ིསདྐ་ཡིག་
སིད་བུས་ཁདོ་རྒྱ་ནག་ཅན་ད་ུབསུྒར་བའི་
དསུ་མཚམས་ད་ེསླབེས་ཡོད་ཅསེ་གསུངས།
རྒྱ་ནག་ནང་གི་མཐ་ོསླབོ་ (Shanghai 

University of Finance and Economics) 

ཞསེ་པའ་ི (Humanitarian studies)	
ཚན་པའི་འགན་འཛིན་ཟུར་པ་སྐུ ་ཞབས་  
(Mr. Pei Yiran)	 ལགས་ཀིས་སིྤ་ནརོ་
༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོལ་གུས་
བཀུར་ཡོད་སྐརོ་དང་།	 བརྙན་ཐུང་བརུྒྱད་
བདོ་ཀི་ལོ་རུྒྱས་དང་རིག་གཞུང་སྤལེ་རེས་
བས་པ་ད ེས་ཁོང་རང་ཉིད་ཀིས་བ ོད་ལ་
འཛིན་པའི་ངསོ་འཛིན་རིམ་བཞིན་ལེགས་
སུ་ཕིན་ཡོད་སྐརོ།	 ད་ེབཞིན་དབུ་མའ་ིལམ་

གི་སིད་བུས་ལ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བསམ་
གཞིག་བདེ་དགསོ་སྐརོ་སོགས་གསུངས།
རྒྱ་རིགས་མཁས་དབང་སྐ་ུཞབས་ (Mr. Li 

Hengqing)	 ལགས་ཀིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་
ནས་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་
པ་ོམཆོག་བདོ་ད་ུཕིར་ཆིབས་སུྒར་ཆོག་པའི་
འབདོ་སྐལུ་དང་འབྲལེ།	 དབུ་མའ་ིལམ་གི་
སདི་བུས་ན་ིབདོ་ཀི་བདནེ་མཐའ་གསལ་བདེ་
ཀི་ཐབས་ལམ་གཅིག་པུ་ད་ེཡིན་སྐརོ་དང་།	
རྒྱ་ནག་གཞུང་དང་གལོ་མོལ་གང་མང་ཡོང་
ཐབས་བས་ཏ་ེརྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་དབུ་མའི་
ལམ་གི་སདི་བུས་སྐརོ་ཤེས་རགོས་ཐུབ་པ་བ་
རུྒྱར་འབད་དགསོ་སྐརོ་གསུངས།
ད་ེབཞིན་མཁས་དབང་སྐ་ུཞབས་ (Mr. Zhang 

jie)	 ལགས་ཀིས་རྒྱ་ནག་ནང་གི་ཆབ་སདི་
འགུར་ལྡགོ་དང་།	 རྒྱལ་སིྤའ་ིནང་རྒྱ་ནག་

ལ་འཛིན་པའི་འགུར་ལྡགོ་ལ་གཞིག་སྟ་ེབདོ་
མི་རྣམས་ཀིས་ཐབས་བུས་ལྡན་པའི་ཐོག་
ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་ང་ོརོལ་བདེ་དགོས་
ཞསེ་གསོ་འག་ོབཏནོ་ཡོད།	 ད་ེརསེ་རྒྱ་
ནག་མང་གཙོ་ཚོགས་པའི་ཚོགས་གཙོ་སྐུ་
ཞབས་ (Mr. Wang Juntao)	 ལགས་ཀིས་
ད་ེས་ྔཕི་ལོ་	 ༡༩༩༥	 ལོར་༸གངོ་ས་མཆོག་
དང་མཇལ་འཕད་བུང་བའི ་སྐརོ ་དང་།	
སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་གིས་ལམ་སྟནོ་བཟང་པའོ་ིའགོ་བཙན་
བལོ་ནང་བདོ་མིའི་ང་ོབ་ོམ་རླག་པར་གནས་
ཐུབ་པ་བུང་ཡོད་སྐརོ་སོགས་གསུངས་ཡོད།	།	

གན་དྷའི་ིརསེ་འབྲངས་པ་སྐ་ུཞབས་ད་ྷཝར་ཀ་ོསན་ཌར་ན་ིམཆོག་སྐ་ུཚེའ་ིའཕནེ་པ་རགོས་པར་དཔལ་ལནྡ་
ཚོགས་གཞནོ་མཆོག་གིས་ཐུགས་གསོ་གནང་བ།

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༢༡	ཟླ་	༣	ཚེས་	༣༡	
ཉནི་སྐ་ུཞབས་ད་ྷཝར་ཀ་ོསན་ཌར་ན་ི (Shri 

Dwarko Sundrani)	མཆོག་དགུང་གངས་	
༩༩	ཐགོ་སྐ་ུཚེའ་ིའཕནེ་པའ་ིརགོས་པའ་ིཡིད་
སྐའོ་ིགནས་ཚུལ་ཐནོ་པར།	ཕི་ཟླ་	༤	ཚེས་	
༡	 ཉནི་དཔལ་ལནྡ་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་
ཚོགས་གཞོན་ཨཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་
མཆོག་གིས་གཞིས་བསེ་བདོ་མི་ཡོངས་དང་།	
སབྐས་བཅུ་དུྲག་པའི་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་
ལནྷ་ཚོགས་ཀི་ཚབ་ཞུས་ཏ།ེ	 དམ་པ་ཁངོ་
གི་ནང་མི་ཉ་ེའབྲལེ་ལྟསོ་བཅས་ཡོངས་ལ་
ཐུགས་གསོ་ཞུས་གནང་འདགུ
ཐུགས་གསོའི་འཕིན་ཡིག་ནང་འཁོད་དནོ།	
སྐུ་ཞབས་དྷ་ཝར་ཀོ་སན་ཌར་ནི་མཆོག་ནི་

བདག་ཉིད་ཆེན་པ་ོགན་དྷི་མཆོག་གི་རེས་
འབྲངས་པ་དང་།	 ལོ་ང་ོབཅུ་ཕག་མང་པའོ་ི
རིང་བདག་ཉིད་ཆེན་པ་ོགན་དྷི་མཆོག་གི་
རསེ་འཇུག་པ་སྐ་ུཞབས་ཨཅཱརྱ་ཝི་ན་ོབ་	 བ་ྷ
ཝེ་མཆོག་དང་ལྷན་ཕག་ལས་གནང་ཡོད།	
སྐ་ུཞབས་དམ་པ་ད་ྷཝར་ཀ་ོ	 སན་ཌར་ན་ི
མཆོག་གིས་སྐུ་ཚེ་ཧལི་པརོ་མི་མང་གི་བད་ེ
སྡགུ་ཆེད་ད་ུབླསོ་གཏངོ་གནང་ཞིང་།	 ཁངོ་
གིས་སླབོ་གྲྭ་	 ༣༦༠	 ལགྷ་བཙུགས་པ་དང་།	
ཉམ་ཐག་འཁོས་ཞན་རྣམས་ལ་རིན་མེད་
མིག་བརག་དཔྱད་དང་།	 དསུ་ཐུང་ཞབས་
ཞུ་སོགས་སིྤ་ཚོགས་ཞབས་ཞུའི་ལས་དནོ་
མང་པ་ོབསུྒབས་གནང་ཡོད།	 དམ་པ་ཁངོ་
ན་ིའཚེ་མེད་ཞི་བའི་ཐབས་ལམ་ཐགོ་ནས་སིྤ་

ཚོགས་ལེགས་བཅོས་ཡོང་རུྒྱར་ཡིད་ཆེས་
ཆེན་པ་ོགནང་མཁན་ཞིག་ཡིན་པ་དང་།	 ཕི་
ལོ	 ༡༩༥༣	 ལོར་སྐ་ུཞབས་ཨཅཱརྱ་ཝི་ན་ོབ་	
བ་ྷཝ་ེམཆོག་དང་ལནྷ་རྒྱ་གར་བང་ཕགོས་རྡ་ོ
ར་ེགདན་ད་ུས་མན་ཝ་ཡ་	 (Samanvaya)	
ཞསེ་པའ་ིབཞུགས་གནས་	 (Ashram) 

བཙུགས་པ་དང་།	ཕི་ལོ་	༡༩༦༢	ལོར་དམ་
པ་ཁངོ་དའེི་དབུ་འཛིན་ད་ུབསྐ་ོགཞག་གནང་
ཡོད།
སྐུ ་ཞབས་དྷ་ཝར་ཀོ་སན་ཌར་ནི་མཆོག་
གིས་བདོ་མིའི་བླ་ན་མེད་པའི་དབུ་འཁིད་
སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་དང་ལནྷ་ཐངེས་ཁ་ཤས་མཇལ་མོལ་
གནང་ཡོད་པ་མ་ཟད།	 ༸གངོ་ས་མཆོག་

དང་ཐུགས་འདྲསི་ཧ་ཅང་ཆེན་པ་ོཡོད།	 ད་ེ
བཞིན་༸གངོ་ས་མཆོག་ད་ེསྔནོ་རྒྱ་གར་རྡ་ོར་ེ
གདན་ལ་ཡོད་པའི་དམ་པ་ཁོང་གི་བཞུགས་
གནས་སུ ་ཆིབས་བསུྒར་གནང་སྐབས་།	
༸གངོ་ས་མཆོག་གིས་སྐུ་ཞབས་དམ་པ་ཁངོ་
ནི་བམས་བརྩེ་ལག་བསྟར་གནང་མཁན་ང་ོ
མ་ཞིག་ཡིན་སྐརོ་གསུངས་གནང་ཡོད།	 ཕི་
ལོ་	 ༡༩༦༠	 ནས་བཟུང་གནས་མཆོག་རྡ་ོ
རེ་གདན་ད་ུདསུ་འཁོར་དབང་ཆེན་དང་།	
༸གོང་ས་མཆོག་གི ་གསུང་ཆོས་གནང་
སབྐས་ས་མན་ཝ་ཡ་ (Samanvaya)	 ཞསེ་
པའ་ིདམ་པ་ཁངོ་གི་བཞུགས་གནས་ (Ash-

ram)	 ནས་བདོ་མི་རྣམས་ལ་རུྒྱན་ད་ུམཐུན་
འགུར་གནང་གི་ཡོད།	 གཞན་ཡང་དམ་པ་

ཁོང་གིས་བདོ་མིའི་གནད་ཡོད་མི་སྣ་མང་
དག་ཅིག་དང་མཇལ་འཕད་གནང་མངོ་ཡོད།
དམ་པ་ཁོང་ནི་བདོ་ཀི་རྩ་དནོ་ཐོག་རྒྱབ་
སྐོར་ཤུགས་ཆེ་གནང་མཁན་ཞིག་ཡིན་པ་
མ་ཟད།	 ད་ེསྔནོ་རྒྱ་ནག་ཏུ་ཕབེས་སབྐས་རྒྱ་
ནག་གཞུང་ལ་བདོ་ཀི་གནད་དནོ་ཞི་མོལ་
ཐོག་ནས་གསལ་ཐབས་བེད་དགོས་པའི་
འབདོ་སྐལུ་ཞུས་གནང་ཡོད།	དམ་པ་ཁངོ་ན་ི
འཛམ་གླངི་ཡར་རྒྱས་ཕགོས་སུ་འཁིད་རུྒྱར་
རག་ཏུ་སྐུ་ལས་བསྐནོ་མཁན་གི་དབུ་འཁིད་
ཚད་ལྡན་ཞིག་ལ་ཚང་མས་ངོས་འཛིན་
གནང་གི་ཡོད།	 དམ་པ་ཁངོ་སྐ་ུགཤེགས་
པ་དསེ་རྒྱ་གར་ཡོངས་ལ་གོང་གུད་ཆེན་
པ་ོཕགོ་ཡོད་ཅེས་འཁོད་འདགུ་པ་བཅས།།	

རྒྱ་དཀར་ནག་གཉསི་ཀི་འབྲལེ་ལམ་སྐརོ་བག་ོགླངེ་ཚོགས་ཏ་ེབདོ་ཀི་གནད་དནོ་གླངེ་བ།
༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༢༡	ཟླ་	༣	ཚེས་	༢༨	
ཉནི་རྒྱ་གར་གི་གངོ་ཁརེ་ཨུ་དཡ་པུར་ད་ུརནེ་
གཞི་བས་པའ་ིརྒྱ་གར་གི་ཚོང་ལས་མཐ་ོསླབོ་
ཁང་གི་	 (Public Policy)	 ཞསེ་པའ་ིཚན་
པས་དྲ་ལམ་བརུྒྱད་རྒྱ་དཀར་ནག་གཉིས་
ཀི་འབྲལེ་ལམ་ཐགོ་བག་ོགླངེ་ཞིག་གོ་སིྒག་
གནང་ཡོད།
བག་ོགླངེ་གི་དམིགས་ཡུལ་གཙོ་བ་ོན།ི	 སིྤ་
པའ་ིསདི་བུས་དང་འབྲལེ་བའ་ིཐགོ་སླབོ་སྦངོ་
བདེ་རུྒྱ་དང་ཞིབ་འཇུག་བདེ་རུྒྱ་ན་ིརྒྱ་དཀར་
ནག་གཉིས་ཀི་འབྲལེ་ལམ་ཡག་པ་ོརགོས་
ཐུབ་པའ་ིཆེད་ཡིན།	 བག་ོགླངེ་ཐགོ་མཐ་ོསླབོ་
དའེ་ིདག་ེརན་སོ་རབ་གྷུབ་ཏཱ་ (Dr Saurab 

Gupta) ལགས་དམིགས་གསལ་མགནོ་
འབདོ་གནང་ཡོད་པ་དང་།	 གསུང་བཤད་
གནང་མཁན་སྐ་ུཞབས་རཱ་ཧུལ་ཀ་ཤྱབ་ (Shri. 

Rahul Kashyap)	ལགས་དང་།	འཕགས་
བདོ་འབྲལེ་མཐུད་ལས་ཁང་གི་འགན་འཛིན་
འཇིགས་མེད་ཚུལ་ཁམིས་ལགས་རྣམ་གཉསི་
མགནོ་འབདོ་གནང་ཡོད།

ད་ེཡང་སྐ་ུཞབས་རཱ་ཧུལ་ཀ་ཤྱབ་ལགས་ཀིས་
ཚོང་ལས་ཉམས་ཞིབ་ཀི་གུབ་ཆ་གཙོ་བ་ོ	
དང་།	 ད་ེབཞིན་སིྤ་པའ་ིསདི་བུས་ཀི་གནད་
དནོ་ལ་ཞིབ་འཇུག་གཏིང་ཟབ་བདེ་དགོས་
པ་ནན་བཤད་གནང་ཡོད་པ་མ་ཟད།	 རྒྱ་
དཀར་ནག་གཉིས་ཀི་འབྲལེ་ལམ་ནི་རྒྱལ་
སིྤའི་འབྲལེ་ལམ་ནང་མི་རྣམས་འཇིགས་
སྣང་སྐེ་དགོས་པའི་ཞིབ་འཇུག་བེད་གཞི་
ཞིག་ཡིན་མོད།	 སླབོ་ཕུག་དང་ཆེད་ལས་མི་
སྣ་རྣམས་ཀིས་ངསེ་པར་ད་ུཕགོས་ཚང་མའི་
གནད་དནོ་ཐགོ་གཟིགས་དགོས་སྐརོ་དང་།	
ད་ེབཞིན་འདས་པའི་ལོ་ང་ོབཅུ་ཕག་ཁ་ཤས་
ནང་རྒྱ་དཀར་ནག་གཉིས་ཀི་འབྲལེ་ལམ་
ཁདོ་དནོ་རྐེན་རབ་དང་རིམ་པ་བུང་ཡོད་
པའ་ིཐད་ཕིར་དྲན་གནང་ཡོད་པ་དང་།	ལགྷ་
པར་ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༠	 ལོར་ལ་དགྭས་ས་ཁུལ་
ད་ུརྒྱ་དཀར་ནག་དབར་རྩོད་རྙགོ་བུང་བའི་
སབྐས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་འཁགོ་བཤད་བས་
ཡོད་པའ་ིསྐརོ་གསུང་བཤད་གནང་ཡོད།
ད་ེརེས་འཇིགས་མེད་ཚུལ་ཁིམས་ལགས་

ཀིས་རྒྱ་དཀར་ནག་དབར་ཀི་ཚོང་དང་།	
རིག་གཞུང་།	 ས་བབ་གནས་སྟངས།	 ད་ེ
བཞིན་ཆབ་སིད་དང་སིྤ་ཚོགས་བཅས་ཀི་
འབྲལེ་ལམ་ཐགོ་གསུང་བཤད་གནང་ཡོད།	
ཁངོ་གིས་བདོ་དང་རྒྱ་གར།	 རྒྱ་ནག་དབར་
རིག་གཞུང་གི ་འབྲ ེལ་ལམ་ཐོག་གསུང་
བཤད་གནང་སྟ་ེད་ེསྔ་རྒྱ་ནག་གི་མཁས་པ་
ཚོ་རྒྱ་གར་ལ་འབོར་ཏ་ེནང་པའི་ལྟ་གུབ་
སྐརོ་སླབོ་སྦངོ་བས་ནས་ཕིར་ལོག་རསེ་རྒྱ་
ནག་རང་ཉིད་ཀི་སལོ་རུྒྱན་སླབོ་སྦོང་བེད་
སྟངས་ཁོངས་སུ་བཅུག་ཡོད་སྐརོ ་དང་།	
བདོ་པའི་མཁས་པ་རྣམས་རྒྱ་གར་ལ་ཡོང་
སྟ་ེནང་པའིི ་ལྟ་གུབ་སྐརོ་སླབོ་སྦོང་གནང་
ཡོད་པ་མ་ཟད།	 དཔལ་ནཱ་ལེནྡྲའ་ིརྒྱ་གར་
གི་མཁས་པ་མང་པ་ོབདོ་ལ་གདན་འདྲནེ་
ཞུ་ཐུབ་ཡོད་སྐརོ་སོགས་གསུངས།	 གཞན་
ཡང་ཁོང་གིས་རྒྱ་ནག་ནང་གི་མི་འབརོ་ས་
ཡ་	 ༢༤༠	 ལགྷ་ནང་པ་ཡིན་ཡང་དའེ་ིནང་
ནས་རྒྱ་རིགས་ནང་པ་བརྒྱ་ཆ་	 ༣༠	 ཙམ་
གིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་དྲག་པའོི་སིད་བུས་

ཀི་ཉནེ་ཁར་མ་འཛེམས་པར་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་
ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་རསེ་
སུ་འབྲངས་ཀི་ཡོད།	 ཅསེ་དང་།	 ད་ེབཞིན་
ས་བབ་གནས་སྟངས་ཐད་བདོ་དང་།	 རྒྱ་
གར།	 རྒྱ་ནག་བཅས་ཀི་འབྲལེ་ལམ་ཐགོ་
གསུང་བཤད་གནང་ཡོད་པ་མ་ཟད་མཉམ་
ཞུགས་པ་རྣམས་ཀིས་ད་ེསྔ་རྒྱ་གར་དབུས་
འབྲིང་རིམ་ཤེས་ཡོན་ལྷན་ཚོགས་ཀིས་
གཏན་འབེབས་གནང་བའི ་སླབོ ་ཆུང་གི་
སིྤ་ཚོགས་ཚན་རིག་གི་བསླབ་གཞི་སྟངེ་རྒྱ་
གར་དང་ཁིམ་མཚེས་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་བརདོ་
གཞིའི་ཐགོ་བསྐར་ད་ུཞིབ་ལྟ་གནང་དགོས་
པའི ་དྲན་སྐུལ་ཡང་གནང་ཡོད་པ་དང་།	
རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་ཀི་ཁོར་ཡུག་ལ་
གཏརོ་སྐནོ་དང་།	 བདོ་ནས་འབབ་པའ་ིཡར་
ཀླུངས་གཙང་པསོ་གཙོས་རུྒྱག་ཆུ་ཆེ་ཁག་
ཐགོ་ཆུ་མཛོད་ཧ་ཅང་མང་པ་ོབརྒྱབ་ཡོད་པ་
དསེ་མ་འངོས་པར་རྒྱ་གར་གིས་གཙོས་བདོ་
ཀི་ས་འབྲལེ་མངའ་ཁུལ་ཡོངས་ལའང་རང་
འབུང་གོད་ཆགས་ཀི་གནདོ་འཚེ་ཚབས་ཆེ་

ཕགོ་རུྒྱ་ཡིན་སྐརོ་འགལེ་བརདོ་གནང་ཡོད།	
ཕགོས་མཚུངས་ཉ་ེལམ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་
ཧངོ་ཀངོ་ཐགོ་བཙན་བཤེད་ངང་དྲག་གནནོ་
གི་བད་ེའཇགས་བཅའ་ཁམིས་གསར་པ་ལག་
བསྟར་བས་པའ་ིསྐརོ་དང་།	 རྒྱ་ནག་གཞུང་
གིས་ཐ་ེཝན་གི་རྩ་ཁམིས་ཀི་དབང་ཆར་ཐསེ་
ཇུས་བདེ་ཀི་ཡོད།	 རྒྱ་གར་བདོ་དནོ་རྒྱབ་
སྐོར་ཚོགས་པ་ཁག་ནས་གནད་དནོ་འདི་
དག་གི་ཐད་དསུ་བསྟནུ་ཁ་གསབ་གནང་བ་
དང་།	 རྒྱ་གར་མང་ཚོགས་ཁདོ་དངསོ་ཡོད་
གནས་ཚུལ་རྣམས་ཁབ་སྤལེ་བཏང་སྟ་ེརྒྱ་
གར་མི་མང་ནས་དྲང་བདནེ་དང་དནོ་དངསོ་
ཀི་ཐགོ་ནས་བདོ་ཀི་བདནེ་པའི་འཐབ་བརྩདོ་
ལ་ཞིབ་བསྡུར་བ་རུྒྱའི་རེ་བ་བདེ་དགསོ་སྐརོ་
ནན་བཤད་གནང་ཡོད།	ལས་རིམ་གི་མཐའ་
མར་སྐ་ུཞབས་རི་ཤབ་གྷུབ་ཏ་	 (Mr Rishab 

Gupta)	 ལགས་ཀིས་མཉམ་ཞུགས་པ་
ཡོངས་ལ་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུས་ཡོད་པ་བཅས།	།
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༸གངོ་ས་མཆོག་གི་མཛད་འཕནི་ཁག་དང་།	
	བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་གནས་ཚུལ་སོགས་
དྲ་རྒྱའ་ིཁ་བང་	www.bod.asia	ཐགོ་

གཟགིས་པར་འཚལ།

སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་ཐ་ེཝན་གི་སདི་འཛིན་མཆོག་ལ་ཐུགས་གསོ་མཛད་པ།
༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༢༡	ཟླ་	༤	ཚེས་	༢	
ཉནི་ཐ་ེཝན་ནང་མེ་འཁརོ་གདངོ་ཐུག་བརྒྱབ་
སྟ་ེཉུང་མཐར་མི་གངས་	 ༥༠	 རྐནེ་ལམ་ད་ུ
ཤོར་པའི་གནས་ཚུལ་གསན་རསེ་བདོ་མིའི་
བླ་ན་མེད་པའི་དབུ་ཁིད་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་
༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་ཕི་ལོ་	
༢༠༢༡	 ཟླ་	 ༤	 ཚེས་	 ༣	 ཉནི་ཐ་ེཝན་གི་
སདི་འཛིན་ལམྕ་སྐ་ུཚེ་ཨིན་ཝནེ་ (Tsai Ing-

wen) མཆོག་ལ་ཐུགས་གསོའ་ིགསུང་འཕནི་

ཞིག་བསྩལ་བའ་ིནང་འཁདོ་དནོ།	 ཁ་སང་
ཧ་ྭལེན་ (Hualien)	 གངོ་ཁརེ་གི་ཉ་ེའགམ་
ད་ུམེ་འཁརོ་གདངོ་ཐུག་བརྒྱབ་སྟ་ེཉུང་མཐར་
མི་གངས་	 ༥༠	 རྐནེ་ལམ་ད་ུཤོར་བ་དང་།	
མི་མང་པ་ོཞིག་ལ་རྨས་སྐནོ་ཕགོ་པའི་གནས་
ཚུལ་གོ་ཐསོ་བུང་བས་ངསོ་རང་ཧ་ཅང་བླ་ོ
ཕམ་བུང་།	 སྟབས་མ་ལེགས་པའ་ིདནོ་རྐནེ་
འདིའི་རྐེན་གིས་སྐུ་ཉདི་མཆོག་གིས་གཙོས་
རྐནེ་ལམ་ད་ུསོང་བ་དང་རྨས་སྐནོ་ཕགོ་པའི་

ཤུལ་ལུས་གཉནེ་ཉ་ེད་ུཡོངས་ལ་ངསོ་ཀིས་
ཐུགས་གསོ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།
ཐ་ེཝན་མི་མང་ངསོ་དང་སེམས་ཐག་ཉ་ེཔ་ོ
ཡོད།	 རྐནེ་ངན་འད་ིལ་ྟབུ་ཞིག་འབུང་སབྐས་
ང་ཚོ་ཚང་མའི་ཐགོ་གོད་ཆག་ཆེན་པ་ོཞིག་
བུང་སོང་སམྙ་པའ་ིཚོར་སྣང་བུང་།	 ཐུགས་
སྨནོ་དང་བཅས།	ཞསེ་འཁདོ།།

ཨ་རིའ་ིཕི་སདི་ལནྷ་ཁང་གིས་ཕི་ལོ་	༢༠༢༠	ལོའ་ིའག་ོབ་མིའ་ིཐབོ་ཐང་གི་སནྙ་ཐ་ོབཏནོ་པ།
༄༅།	 །ཨ་རིའ་ིཕི་སདི་ལནྷ་ཁང་གི་མང་
གཙོ་དང་།	ངལ་རྩལོ།	འག་ོབ་མིའ་ིཐབོ་ཐང་
གངོ་འཕལེ་ཚན་པའ་ིག་ོསིྒག་འགོ་ཨ་རིའ་ིཕི་
སདི་ལནྷ་ཁང་གིས་ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༠	 ལོའ་ིརྒྱ་

ནག་ནང་གི་འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་གི་གནས་
སྟངས་སྐརོ་ཡིག་འབུྲ་ཁ་ིལ་ྔཅན་གི་ལོ་འཁརོ་
སནྙ་ཐ་ོཞིག་བཏནོ་གནང་ཡོད།
འད་ིལོའི་ཨ་རིའི་ཕི་སདི་ལནྷ་ཁང་གི་སནྙ་ཐ་ོ
ནང་བདོ་ན་ིརྒྱ་ནག་དང་ཁ་བྲལ་ཐབས་མེད་
པའི་ཆ་ཤས་ཤིག་ཡིན་ཞེས་འགལེ་བརོད་
གནང་མེད་པ་ནི་བདོ་མིར་མཚོན་ན་རྒྱལ་
ཁ་ལ་ྟབུ་ཡིན།	 	 བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་

ནས་དསུ་དང་རྣམ་པ་ཀུན་ད་ུརྒྱལ་སིྤའི་སྟངེ་
བདོ་དནོ་ཆེད་ལས་འགུལ་སྣ་མང་སྤལེ་དང་
སྤལེ་བཞིན་ཡོད་པ་དང་།	 ད་ལན་ཨ་རིའ་ི
ཕི་སིད་ལནྷ་ཁང་གིས་བདོ་ན་ིརྒྱ་ནག་དང་ཁ་

བྲལ་ཐབས་མེད་པའི་ཆ་ཤས་ཤིག་ཡིན་ཞསེ་
འགལེ་བརདོ་གནང་མེད་སྟབས་བང་ཨ་རིའ་ི
སྐ་ུཚབ་དནོ་ཁང་ནས་དགའ་བསུ་ཞུས་ཡོད།	
ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༠	 ལོའ་ིསནྙ་ཐ་ོནང་ཨ་རིའ་ི
ཕི་སདི་ལནྷ་ཁང་གིས།	 རྒྱ་གཞུང་གིས་དམ་
བསྒགས་ཅན་གི་སདི་བུས་འགོ་ཀུན་གཟགིས་
པཎ་ཆེན་སྐུ་ཕངེ་བཅུ་གཅིག་པ་དགེ་འདནུ་
ཆོས་ཀི་ཉི་མ་མཆོག་ད་བར་གར་སོང་ཆ་

མེད་ད་ུགུར་ཡོད་པ་དང་།	 	 བདོ་ཀི་མཁས་
པ་ཚེ་རིང་དནོ་གུབ་ལགས་དང་པ་ོཏཱ་ལའི་
ད་ོདམ་ཁང་གི་འགན་འཛིན་བགསེ་པ་རན་
བསོད་ནམས་ལགས་རྣམ་གཉིས་འཛིན་
བཟུང་བས་རསེ་གར་སོང་ཆ་མེད་ད་ུགུར་བ།	
ས་ྔལོའ་ིཕི་ཟླ་	༩	ནང་ཐ་ོའགདོ་བས་པ་ལརྟ།	
བདོ་རང་སྐངོ་ལྗངོས་དབུལ་སྐརོ་གསར་སྤལེ་
ལས་དནོ་ཞེས་པའི་སིད་བུས་འགོ་རྒྱ་ནག་
གཞུང་གིས་བདོ་ནང་ངལ་རྩལོ་བསུྒར་བཀདོ་
ཁང་ཞེས་པ་གསར་འཛུགས་བས་ཏ་ེབདོ་མི་
འབུམ་ལྔ་ལྷག་བཙན་དབང་གིས་ངལ་རྩོལ་
བསུྒར་བཀོད་ཁང་ད་ུབཅུག་ནས་ངལ་རྩོལ་
བདེ་ད་ུའཇུག་བཞིན་པ་སོགས་འཁདོ་ཡོད།
གཞན་ཡང་སནྙ་ཐའོ་ིནང་།	 ཨ་རིའ་ིསདི་
འཛིན་ཟུར་པ་སྐ་ུཞབས་ཌ་ོནལ་ཊིམ་	
(Donald Trump)	 མཆོག་གི་སདི་གཞུང་
ནས་ད་ེས་ྔརྒྱ་ནག་དམར་པ་ོཚོགས་པས་ཤར་
ཏུར་ཀི་སི་ཐན་གི་ཁ་ཆེ་ཡུ་གུར་གི་རིགས་
རུྒྱད་རྩ་གཏརོ་གི་ངན་བུས་དང་བ་ངན་
སོགས་སྤལེ་བཞིན་ཡོད་པ་གསལ་འདནོ་
གནང་བ་ལྟར་ད་ལྟའང་སྙན་ཐོའི་ནང་རྒྱ་

གཞུང་གིས་བ་ངན་མུ་མཐུད་སྤལེ་བཞིན་
ཡོད་སྐརོ་ཨ་རིའི་ཕི་སིད་ལྷན་ཁང་གིས་རྒྱ་
ནག་དང་འབྲལེ་བའི་འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་
སནྙ་ཐའོ་ིསྡ་ེཚན་ནང་འཁདོ་ཡོད།
ཨ་རིའི་སིད་འཛིན་སྐུ་ཞབས་ཇོ་བྷཡེ་ཌན་
མཆོག་གི་སིད་གཞུང་གིས་རྒྱ་ནག་མི་མང་
བད་ེའཇགས་ལནྷ་ཁང་གིས་སོ་ལའྟ་ིཔར་ཆས་
ཁོན་ཆེ་བཙུགས་པའི་ཐོག་བདོ་རང་སྐོང་
ལྗངོས་དང་བདོ་ཀི་ས་ཁུལ་གཞན་གི་བདོ་མི་
དང་།	 ཡུ་གུར་བ།	 	 ད་ེབཞིན་ཆོས་ཕགོས་
དང་འབྲལེ་བའི་གང་ཟག་རྣམས་ལ་གསང་
ཞིབ་མུལ་ལྟ་ནན་པ་ོབེད་བཞིན་ཡོད་པ་བླ་ོ
འཚབ་ཆེན་པའོ་ིརྣམ་པ་བཏནོ་ཡོད།
གཞན་ཡང་སནྙ་ཐ་ོདའེི་ནང་རྒྱ་ནག་གཞུང་
གིས་བདོ་ནང་གི་དགོན་སྡ་ེཁག་སོགས་ཀི་
ནང་སོ་ལྟ་པར་ཆས་བཙུགས་པའི་ཐགོ་བདོ་
མིར་གསང་ཞིབ་མུལ་ལྟ་བེད་བཞིན་ཡོད་
པ་མ་ཟད།	 རྒྱ་གཞུང་གིས་མི་རིགས་དབ་ེ
འབདེ་བས་ཏ་ེབདོ་མི་དང་།	 ཡུ་གུར་བ།	ལྷ་ོ
སོག་པའོི་སོག་རིགས་ཚོའི་སྐད་ཡིག་དང་།	
ཤེས་ཡོན།	ལས་ཀའ་ིཐབོ་ཐང་འཕགོ་བཞིན་

ཡོད་པ་དང་།	 ཕགོས་མཚུངས་རྒྱ་ནག་མི་
མང་བད་ེའཇགས་ལནྷ་ཁང་གིས་འཕུལ་ལས་
བཟ་ོགྲྭ་དང་ལནྷ་ད་ུལག་སྦྲལེ་བརུྒྱད་འཕུལ་
ཆས་ཀི་ལམ་ནས་མི་སོ་སོའི་སྐད་སྒ་ངོས་
འཛིན་དང་གསང་བའི་ཐགོ་ནས་ཞིབ་འཇུག་
བེད་ཕོགས་ཀི་འཕུལ་ཆས་གསར་བསུྐན་
བདེ་བཞིན་ཡོད།	 རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་མི་
རིགས་དབ་ེའབདེ་བས་ཏ་ེབདོ་ཀི་འབྲགོ་པ་
རྣམས་བཙན་དབང་གིས་གནས་སྤ་ོབཅུག་
པ་དང་།	 གངས་ཉུང་མི་རིགས་ཁག་གིས་
ཞི་བའི་ངང་སོ་སོའི་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་
སྐརོ་གླངེ་སླངོ་གནང་བཞིན་པར་མི་རིགས་
འཆམ་མཐུན་དང་སིྤ་ཚོགས་བརན་ལྷངི་ལ་
ཁ་གཡར་ནས་རྒྱ་གཞུང་གིས་མི་རིགས་དབ་ེ
འབེད་ཀིས་དམ་བསྒགས་བས་དང་བེད་
བཞིན་པ་སོགས་འཁདོ་ཡོད་པ་མ་ཟད།	 བདོ་
མིར་གཞུང་འབྲལེ་མིན་པའི་ཚོགས་སྡ་ེཁག་
གིས་མཐུན་འགུར་རོགས་རམ་གནང་བཞིན་
པར་རྣམས་ལ་རྒྱ་གཞུང་དཔནོ་རིགས་རྣམས་
ཀིས་དམ་བསྒགས་བཀག་འགགོ་བདེ་བཞིན་
ཡོད།	ཅསེ་འཁདོ་ཡོད།།

དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་མཆོག་གིས་ཀ་ོལེ་གལྷ་དནོ་ལནྡ་གླངི་བདོ་མིའ་ིགཞིས་ཆགས་ཀི་གཞིས་མི་གངས་	༡༢༢	ལ་
ཁམིས་མཐུན་ས་ཐ་ོལག་འཛིན་གི་ཕག་འཁརེ་བག་ོའགམེས་གནང་བ།

༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༡	 ཟླ་	 ༤	 ཚེས་	
༣	 ཉནི་དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེང་ེ
མཆོག་གིས་ཀོ་ལི་གྷལ་དནོ་ལྡན་གླིང་བདོ་
མིའི་གཞིས་ཆགས་སུ་༸རྒྱལ་བའི་བཀའ་
དྲནི་རསེ་དྲན་གི་མཛད་སྒརོ་དབུ་བཞུགས་

ཀིས་གཞིས་མི་གངས་	 ༡༢༢	 ལ་ཉ་ེཆར་

མངའ་སྡ་ེགཞུང་ནས་གནང་བའི་ཁིམས་
མཐུན་གི་ས་ཐ་ོལག་འཛིན་ (Record of 

Tenancy Certificate) 	 གི་ཕག་འཁརེ་
གཞིས་མི་གངས་	 ༡༢༢	 ལ་བག་ོའགམེས་
གནང་སོང་།ད་ེཡང་ས་གནས་འགོ་འཛིན་

དགེ་ལེགས་འབུང་གནས་ལགས་ཀིས་ས་ཐ་ོ

ལག་འཛིན་གི་ཕག་འཁརེ་ཐབོ་སྟངས་དང་
དའེ་ིགལ་གནད་སྐརོ་གསུང་དནོ།	 ད་བར་
དནོ་ལནྡ་གླིང་བདོ་མིའི་གཞིས་ཆགས་ཀི་ས་
ཆའ་ིརྒྱ་ཁནོ་ཨེ་ཀར་	 ༣༠༠༠	 ད་ེབཞིན་
ཁིམས་མཐུན་གི་བདག་དབང་མངའ་སྡ་ེ
གཞུང་གི་ཤིང་ནགས་ལས་ཁུངས་ལ་ཡོད་
པ་དང་།	 ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༤	 ལོ་ནས་རྒྱ་གར་
དབུས་གཞུང་གིས་བཙན་བོལ་བདོ་མིའི་
མཐུན་རྐེན་སྦོར་སྤོད་བེད་ཕོགས་ཀི་སིད་
བུས་	 ༢༠༡༤	 ཞསེ་པ་གཏན་འབབེས་བུང་
བ་ནས་བཟུང་དའེི་ནང་དནོ་གཞིར་བཞག་
ནང་སིད་ལས་ཁུངས་ཀི་ལམ་སྟནོ་འགོ་ལྷ་ོསིྤ་
ལས་ཁུངས་དང་ས་གནས་འགོ་འཛིན་རིམ་
པས་སྐ་ུལས་བསྐནོ་པར་བརནེ་ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༩	
ལོའི་ལོ་མཇུག་ཏུ་ཀོ་ལེ་གྷལ་ས་གནས་ཀི་
ས་ཆའ་ིརྒྱ་ཁནོ་ཨེ་ཀར་	 ༣༠༠༠	 ཡོད་པ་

དའེི་བདག་དབང་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་
ཀི་དབུས་ངལ་སེལ་ཚོགས་པར་ལོ་ཉ་ིཤུའི་
རིང་བགོ་མ་བཏང་བའི་ཁིམས་མཐུན་གན་
རྒྱ་བཞག་ཐུབ་པ་བུང་བ་མ་ཟད།	 ས་ཆ་ད་ེ
དག་བདོ་མི་རྣམས་ཀི་འཚོ་བའི་རནེ་གཞི་
ཆེད་ (Sub Lease) གཏངོ་ཆོག་པའ་ིཁམིས་
མཐུན་བཟསོ་ཐུབ་པར་བརནེ་ད་ལན་ཀོ་ལེ་
གལྷ་གངོས་སྡ་ེ	 ༡	 ནས་	 ༡༠	 བར་ཁིམ་
ཚང་གངས་	༡༢༢	ལ་ས་ཐ་ོལག་འཛིན་ཐབོ་
པ་བུང་ཡོད།	 ལགྷ་མ་གངོ་སྡ་ེ	 ༡༢	 ཡོད་པ་
རྣམས་ལ་ཕི་ཟླ་	༤	ཚེས་	༥	ནས་ས་ཐ་ོལག་
འཛིན་ཐོབ་རུྒྱའི་རེ་བ་ཡོད་ཅེས་གསུངས་
སོང་།
སིྤར་ས་ཐ་ོལག་འཛིན་གི་ཕག་འཁརེ་ད་ེནི་
ཁམིས་མཐུན་ཐགོ་ནས་ས་ཆའ་ིབདག་དབང་
དང་།	 ད་ེབཞིན་ས་ཆ་ད་ེདག་ཞིང་ལས་

དང་ཚོང་ལས་གཉརེ་རུྒྱའི་མཚོན་འཛུགས་
སུྐན་ལས་གཞིའི་ཆེད་ད་ུབདེ་སྤདོ་བདེ་ཆོག་
པའི་ཁིམས་མཐུན་ཡིག་ཆ་གལ་ཆེན་ཞིག་
ཡིན་པར་ངསོ་འཛིན་གནང་བཞིན་འདགུ་པ་
བཅས།།


