དབུ་མའི་ལམ་ནི།

རྒྱ་ནག་མི ་དམངས་སྤྱི་མཐུ ན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རྩ་ཁྲིམས་

ཀྱི ་སྒྲོམ་གཞི འི་ནང་ཁྲིམས་མཐུ ན་གྱི ་ཐོབ་ཐང་ཡོ ད་

པའི་བོད་རི གས་ཡོ ངས་ལ་མི ་རི གས་ས་གནས་རང་

སྐྱོང ་གི ་ གནས་བབ་ཚད་ལྡན ་མི ང་དོན ་མཚུ ང ས་པ་
ཞིག་དགོས།
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བོད་རྒྱལ་ལོ་ ༢༡༤༨ རབ་གནས་ལྕགས་གླང་ལོ།

བོད་ཟླ་ ༥ ཚེ ས་ ༢༨ རེས་གཟའ་ལྷག་པ།
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སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་དགུང་གྲངས་ ༨༦ བཞེས་པའི་༸སྐའ
ུ ་ི
ུ ་ཆེན་ལ་སྩལ་བའི་གསུང་འཕྲིན།
འཁྲུངས་སྐར་དས
།ང་ཚོ ་ལས་དང་སྨནོ ་ལམ་གྱིས་

བལྟས་ན་འདི་ཏཱ་ལའི་བླ་མའི་ཡང་སྲིད་རེ ད་

དྲན་བཞིིན་ཡོ ད། མང་དུ་ཐོས་པ་དང་། ཐོས་

འདུན ་ལེ ག ས་མའི་ ནང་དུ་ ཇི ་ ལྟར ་གསུ ང ས་

གང་ལྟར་སྐྱེས་ས་ཕ་ཡུལ་ཐག་རི ང་པོ་ཞི ག་ལ་

རྣམ་ཐར་གཙོ་བོ་རེད།

བསླབ་བསམ་པ་དྲན་བཞིན་ཡོ ད། འདི་དེ་རི ང་

འབྲེལ་བའི་བོད་རི གས་སེར་སྐྱ་མི ་མང་ཚོ ར་

ཅེས་བཤད་པའི་གནས་ཚུལ་ཞིག་བྱུང་བ་རེད།

ལ་སྐས
ྱེ ་པ་དང་། ནང་གསེས་ཀྱིས་མདོ་སྨད་

སྐས
ྱེ ། ར་ྗེ རི ན་པོ་ཆེ་དང་ངེད་གཉིས་ཕ་ཡུལ་

ཞུ་རྒྱུར། ངོས་རང་བོད་གངས་ཅན་གྱི་ལྗངོ ས་

དང་དེའི ་ ནང་ཚན་གྱི ་ ཟི་ ལི ང་ཁུ ལ ་དུ་ སྐ ྱེས ་
ཤི ང་།

   བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་བཀའ་ཤག་གིས།
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ངོས་ཀྱིས་ནམ་རྒྱུན་ཕདྱེ ་བདེན་ཕདྱེ ་

གཅིག་པ་ཆགས་ཡོ ད།

ར་ྗེ རི ན་པོ་ཆེ་ཁོང་

དོན་སྒྲུབ་ལ་བརྩོན་པ་དེ་གཉིས་ར་ྗེ རི ན་པོ་ཆེའ་ི
ཆོ ས ་ཕྱོག ས་ཀྱི ་ ཐོག ་ནས་རྒྱུ ་མཚན་མང་པོ་
ཡོ ད་པ་རེད་དེ་སྤྱིར་བཏང་མི ་ཞི ག་ཡི ན་པའི་

པ་ནང་བཞི ན་ངོས་རང་དེ་ལྟར་རྣམ་ཐར་ལ་

བོད ་རི ག ས་ཚོ ར ་ངོས ་ཀྱི ་ སྐྱེས ་སྐར ་གྱི ་ དུས ་
ཚོ ད་ལ་ངོས་ཀྱིས་ཕྱག་རྟགས་ཤི ག་ཡི ན།

ི ་
གཉིས་ནས་ངོས་རང་ལ་ཞེ་ཐག་པ་ནས་སྙང

གཞོལ་ནས།

པ་དང་མཇལ།

བཞིན་ཡོ ད།

སྤྱིར་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་ ཚེ ས་ ༡ རེས་གཟའ་ཕུར་བུའ་ི ཉིན་བོད་མི འ་ི སྒྲིག་
ཡང་སྒསོ ་འཇམ་མགོན་བླ་

མའི་བསྟན་པ་དང་མཇལ།

གང་ལྟར་སྐྱེས་ས་ཧ་ཅང་ས་ཆ་ཁུག་ཀྱོག་ཅིག་

གང་ལྟར་བོད་

ས་ཁུལ་དེ་ཁ་ཆེའ་ི དམག་

གངས་ཅན་གྱི་ལྗངོ ས་སུ་ཡོ ད་པའི་སངས་རྒྱས་

ངོས་ལ་ཧ་ཅང་དགའ་པོ་བདྱེ ་པ་རེད། སྐབས་

དང་རྒྱ་ཆེ འི་ གནད་ཐམས་ཅད་འདུས ་ཡོ ད ་

ཀྱི ་ བསྟན་པ་མདོ་ སྔག ས་ཟུ ང ་འབྲེལ ་ཟབ་པ་

གི་དཔོན་པོ་ཞིག་གི་དབང་འོག་ཏུ ་རེད། ཁོས་

རང་ཏཱ་ལའི་བླ་མའི་ཡང་སྲིད་དུ་དང་པོ་ངོས་
འཛི ན་མཁན་ཟི་ལི ང་མ་པུའུ་ཧྥང་རེ ད་ཅེས་

བཤད་ཀྱི་ཡོ ད།

མ་པུའུ་ཧྥང་གིས་ཨ་མ་

ལགས་ལ་རང་གི་ཕྲུ་གུ་འདི་ལ་མི ག་མི ་འདྲ་བ་

གིས་ཀྱང་། དང་པོར་རྒྱ་ཆེན་ཐོས་པ་མང་དུ་

བཙལ།

།བར་དུ་གཞུང་ལུགས་ཐམས་ཅད་

གདམས་པར་ཤར།

ཀུན་ཏུ ་ཉམས་སུ་བླངས།

།ཐ་མར་ཉིན་མཚན་
།ཀུན་ཀྱང་བསྟན་

།ཞེས་གསུངས་

ཞིག་འདུག བདྱེ ་སྟངས་ཀྱང་མི ་འདྲ་བ་ཞིག་

པ་རྒྱས་པའི་ཆེད་དུ་བསྔསོ །

གསལ་བསྒྲགས་བྱས་ཡོ ད་པ་མ་རེད་དེ། ངས་

ཐར་དེ་ནང་བཞི ན་ལག་ལེ ན་སྐྱེལ་བསམ་པ་

འདུག བོད་གཞུང་གིས་༸རྒྱལ་བའི་ཡང་སདྲི ་

༄༅།
།དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་ནས་ཚེ ས་ཆ་
གང་འོས་ཤི ག་ལ་གཞུང་བསྟེན་ཆོ ས་སྐང
ྱོ ་རྣམ་པ་
དབྱར་གསོལ་སྤྱན་འདྲེན་ཞུ་མུ ས་སུ ་ཡོ ད་པ་ལྟར།     
བོད་རྒྱལ་ལོ་ ༢༡༤༨ རབ་གནས་ལྕགས་གླང་བོད་
ཟླ་ ༥ ཚེ ས་ ༢༢ དང་། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༧

བཤད་པ་བཞི ན་གང་ལྟར་ཐོས་དོན་སྒྲུབ་ལ་

འཁྲུངས་པ་རེད།
ར་ྗེ རི ན་པོ་ཆེ་དང་ངེད་
གཉིས ་ཕ་ཡུ ལ་གཅི ག ་པ་རེ ད ་ཅེ ས ་བར ྗོད ་

རེ ར ་ངོས ་ཀྱི ་ རྩེད་མོ ་ དང་སྦྲགས་ནས་ངོས ་

༸རྒྱལ་བའི་བསྟན་སྲུང་སྤྲུལ་པའི་ཆོ ས་སྐང
ྱོ ་རྡོ་ར་ྗེ
གྲགས་ལྡན་དབྱར་གསོལ་སྤྱན་འདྲེན་ཞུས་པ།

ཉེ་ བའི ་ བླ ་ོ ཅན་ཚང་མས་ད་ལྟ ་ ངོས ་ཀྱི ས ་

རྩེད་མོ་དང་སྦྲགས་རྗེ་རི ན་པོ་ཆེ ་ཟི་ལི ང་ནས་

ལ་སྐས
ྱེ ་པ་དང་།

གནས་ཚུལ་སྙངི ་བསྡས
ུ །

པ་བཞི ན་ངོས་ཀྱིས་ཀྱང་རྗེ་རི ན་པོ་ཆེ འི་རྣམ་

ངོས་ནས་བཤད་པ་ཡི ན་ན་ངོས་རང་རྗེ་རི ན་

པོ་ཆེ་དང་ཕ་ཡུལ་གཅིག་པ་རེད། ར་ྗེ རི ན་པོ་

པ་འདི་ལ་ཐོག་མར་ཐོས་བསམ་སླབོ ་གཉེར་

བྱོས། ཐོས་དོན་རྒྱུད་ལ་སྦྱར་ནས་ཐོག་མར་

ཆེ ་འཁྲུངས་ས་དང་ངོས་རང་སྐྱེས་སའི་བར་

བསམ་བྱུང་གི་ངེས་པ་རྙདེ ་པ་ཞིག་དང་། དེ་
ནས་ཐོས་དོན་སྒྲུབ་ལ་གཞོལ་ནས་ཉམས་མངྱོ ་

གཏོགས་འགོར་གྱི་མ་རེད།

རོགས་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡི ན། ཐུ གས་རྗེ་ཆེ། །

རྟ་ཞོན ་ནས་སོ ང ་ན་ཆུ ་ ཚོ ད ་གསུ མ ་བཞི ་ མ་
ཧ་ཅང་ཐག་ཉེ་

བོ་རེད། དེར་བརྟེན་ཕ་ཡུལ་གཅིག་པའི་ཞེན་

སྐྱེ་བ་ཞི ག་ངོས་ཀྱི་གྲོགས་པོ་ཚང་མས་གནང་

ཁོག ་བྱས་ཏེ་ རྗེ་ རི ན ་པོ་ ཆེ ས ་རྟོགས་བརྗོད ་

སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ཕྱི་ལུགས་ལྟར་དགུང་གྲངས་ ༨༦ ལ་
ུ ་ཆེན་བཞུགས་སྒར་ད་ུ སྲུང་བརྩི་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་པ།
ཕེབས་པའི་སྐའ
ུ ་ི འཁྲུངས་སྐར་དས

༄༅། །བོད་རྒྱལ་ལོ་ ༢༡༤༨ ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ བརྩི་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་ཡོ ད།

གི ས་༸རྒྱལ་བའི་སྐུ་དཔར་མཐོང་གྲོལ་རི ན་ པས་༸སྐུའི་འཁྲུངས་ལ་འཚམས་ཞུའི་བརྙན་

ཟླ་ ༧ ཚེ ས་ ༦ ཉིན་ལྷར་བཅས་སདྲི ་ཞིའ་ི དེ་ེ ཡང་གོང་ཚེ ས་ཉིན་གྱི་སྔ་དྲོ་ཆུ་ཚོ ད་   ༩

པོ་ ཆེ ར ་མཎྜལ་རྟེན་གསུ མ ་འདེག ས་འབུ ལ ་ དཔར་གཟི ག ས་འབུ ལ ་ཞུ ས ་གྲུབ་མཚམས་

བོད ་ཀྱི ་ བླ་ ན་མེ ད ་པའི ་ དབུ ་ འཁྲི ད ་སྤྱི ་ ནོར ་ རྣམ་པ་རྡ་ས་གངས་སྐྱི ད ་སྲི ད ་སྐྱོང ་ཚོ ག ས་

རྟེན་འབྱུ ང ་མཇལ་དར་སྒྲོན ་འབུ ལ ་ཞུ ས །    སྐར་གསུམ་ཞེས་པ་གཟིགས་འབུལ་ཞུས་རྗེས་
སྐ བ ས་དེར ་བོད ་ཀྱི ་ ཟློས་གར་ཚོ ག ས་པས་ བོད་མི འི་སྒྲི ག་འཛུ གས་ཀྱི་སྲི་ཞུའི་ལས་བྱེད་

ི ་ཞི་བདེའ་ི དེད་དཔོན། ཐོག་བོད་མི འི་སྒྲི ག་འཛུ གས་ཀྱི ་མཛད་གཙོ ་
གཙུག་རྒྱན། འཛམ་གླང

༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན ་༸རྒྱལ་དབང་སྐུ་ ཁང་དུ ་ ཕེ བ ས་མཚམས་མཛད་སྒ ོ་ དབུ ་

ཕངྲེ ་བཅུ་བཞི་པ་ཆེན་པོ་མཆོག་འགྲོ་བ་ལྷ་དང་ འཛུ ག ས་ཀྱི ་ ཐོག ་མར་ཚང་མ་སྐུ་ བཞེ ང ས་

ཞུ ས་རྗེས་མཛད་གཙོ ་རྣམ་པས་རི མ་བཞི ན་ བོད་ཀྱི་ཟློས་གར་ཚོ གས་པས་ཁདྱེ ་ང་ཡི ་ཉི་ཟླ་

འཛུ གས་ཀྱི་བསྟི་གནས་གངས་ཅན་སྐྱིད་གཤོངས་
སུ ་ རྟེན་གཞི ་ བྱས་པའི ་ གནས་ཆུ ང ་སྒྲ་དབྱངས་
གླིང་དུ་རྒྱལ་བའི་བསྟན་སྲུང་སྤྲུལ་པའི་ཆོ ས་སྐང
ྱོ ་
རྡོ་ར ྗེ་ གྲགས་ལྡན ་རྩལ་ཆེ ན ་མོ ར ་གཞུ ང ་འབ ལ
ྲེ ་
དབྱར་གསོལ་སྤྱན་འདྲེན་ཞུས་ཡོ ད།དེ་ཡང་གོང་
ཚེ ས་ཉིན་གྱི་སྔ་དྲོ་ཆུ་ཚོ ད་ ༧།༣༠ ཐོག་གནས་
ཆུ ང ་སྒྲ་དབྱངས་གླིང ་གི ་ འདུ་ ཁང་དུ་ བོད ་མི འི ་
སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐང
ྱོ ་སྤནེ ་པ་ཚེ ་
རི ང་མཆོ ག་གི ས་དབུས་མཛད་གཙོ ་རྣམ་པ་དང་།  
རང་དབང་ཅན་གྱི ་སྡ་ེ ཚན་ཁག་གི ་འགན་འཛི ན་
རྣམ་པ། དེ་བཞིན་དྲུང་འཕར་ཡན་བཅས་ལྷན་
འཛོ མས་ཐོག་རྒྱལ་བའི་བསྟན་སྲུང་སྤྲུལ་པའི་ཆོས་
སྐང
ྱོ ་རྡོ་ར་ྗེ གྲགས་ལྡན་རྩལ་ཆེ ན་མོ ར་སྤྱན་འདྲེན་
གཟབ་རྒྱས་ཞུ ་སྐབས་བོད་མི འི་སྒྲི ག་འཛུ གས་ཀྱི ་
དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐང
ྱོ ་མཆོ ག་གི ས་དབུས་མཛད་
གཙོ ་ རྣམ་པས་མཇལ་ཕྱག་ཞུ ས ་གྲུབ་མཚམས་
དཔལ་ལྡ ན ་སྲི ད ་སྐ ྱོང ་མཆོ ག ་བཞུ ག ས་སྒ ར ་རྡ་
ས་ཐེག་ཆེ ན་ཆོ ས་གླིང་གཙུ ག་ལག་ཁང་དུ་ཆོ ས་
མཇལ་ཕེབ ས་ཏེ་ སྐུ་ བཅར་རྣམ་རྒྱལ་གྲྭ་ ཚང་གི ་
མཁན་པོ་ཁྲོམ་ཐོག་རི ན་པོ་ཆེ ་མཆོ ག་དང་མཇལ་
འཕྲད་གནང་ཡོ ད་པ་བཅས། །

ཞྭ ་ དཀར་བསྟན་པའི ་ གཙུ ག ་རྒྱན་༸སྐྱབས་ར ྗེ་
སྨན ་རི འི ་ ཁྲི་ འཛི ན་རི ན ་པོ་ ཆེ ་ མཆོ ག ་གི ས ་ཏོག ་
དབྱིབས་གཉན་རི མས་སྔནོ ་འགོག་སྨན་ཁབ་
རི མ་པ་གཉིས་པ་བཞེས་གནང་མཛད་པ།

དྲུག་བཅུ འི ་ དབྱངས་ལྡན ་ཞེ ས ་པའི ་ མཉམ་ ལས་དོན་གཟེངས་འཐོན་གཟེངས་རྟགས་ཐོབ་

གཞས་བཏང་རྗེས་གསོལ་ཇ་འབྲས་སི ལ་དང་ མཁན་འགན་འཛི ན་སྡ་ེ ཚན་ཁོངས་ནས་ནང་

མངར་ཟས་ཀེཀ་

(Cake)

འདེགས་འབུལ་ སྲིད་ཁྱབ་ཁོངས་མོན་གྷ་ོ ས་གནས་འགོ་འཛི ན་

ཞུས་རྗེས་བོད་ཀྱི་ཟློས་གར་ཚོ གས་པས་ལྷ་བྱ་ དྲུང་གཞོན་ཆུ་བསམ་ལྷག་པ་ཚེ ་རི ང་ལགས་ ༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༧ ཚེ ས་ ༡ ཉིན་
དཀར་མོ འི ་ ལྡིང ་དབྱངས་ཞེས ་པ་གཟིག ས་ དང་།

ལས་བྱའི་སྡ་ེ ཚན་ཁོངས་ནས་ནང་

འབུལ་ཞུས་རྗེས་དཔལ་ལྡན་ཁྲིམས་ཞི བ་པ་ཆེ་ སྲིད་ཁྱབ་ཁོངས་ལྡ་ི ལི ་ས་གནས་འགོ་འཛི ན་

བ་དྭགས་པོ་བསོད་ནམས་ནོར་བུ་མཆོག་གི ས་ སྡ་ེ འགན་ཕུན་ཚོ གས་སྟོབས་རྒྱལ་ལགས་རྣམ་

བཅས་པའི་མགོན་སྐྱབས་དཔུང་གཉེན་དམ་ ཐོག་བོད་རྒྱལ་ཁབ་ཆེ ན་པོ་རྒྱལ་གླུ་ཕུལ་གྲུབ་
པར་༸སྐུའི་མཚན་དཔེ་བཞད་ནས་ཕྱི་ལུགས་

ལྟར་དགུང་གྲངས་ ༨༦ ལ་ཕེབས་པའི་༸སྐའུ ་ི

མཚམས།

ྲི ས་ཞིབ་པ་ཆེ་བ་
དཔལ་ལྡན་ཁམ

དྭག ས་པོ་ བསོ ད ་ནམས་ནོར ་བུ ་ མཆོ ག ་དང་

བོད་མི འི་སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་སྲི་ཞུ་བ་ལས་བྱེད་

གཉིས ་ལ་དཔལ་ལྡ ན ་སྲི ད ་སྐ ྱོང ་སྤནེ ་པ་ཚེ ་

ལས་བདྱེ ་རྒན་གྲས་གྲངས་ ༦ ལ་ལས་བདྱེ ་

གནང་སྟེ་བཀའ་ཤག་གི ་གསུང་བཤད་གནང་།

ྲི ་པོ་ལོན་པའི་
ལས་རྒྱུན་ཞབས་ལོ་ ༢༥ ཧལ

འདེམ ས་ལྷན ་ནས་ལེ ག ས་གསོ འི ་ གཟེང ས་

རྟགས་ཕྱག་འཁར
ྱེ ་གནང་།

དེ་ནས་བོད་ཀྱི་

འཁྲུ ང ས་སྐར ་དུས ་ཆེ ན ་གཞུ ང ་འབ ལ
ྲེ ་སྲུ ང ་ དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་སྤནེ ་པ་ཚེ ་རི ང་མཆོ ག་ ཆོ ས ་བརྒྱུ ད་ཁག་གི ་ དབུ ་ ཁྲི ད ་བླ་ ཆེ ན ་རྣམ་

རི ང་མཆོག་གི ས་གཟེངས་རྟགས་ཕྱག་འཁྱེར་

མཐར་བོད་ཀྱི་བརྙན་འཕྲིན་བརྒྱུ ད་གཞས་སྣ་
གཟིགས་འབུལ་ཞུ ས་ཏེ་མཛད་སྒ་ོ རྒྱལ་ཁའི་
ངང་མཇུག་སྒྲིལ་ཡོ ད་པ་བཅས། །

བོན་གཞི ས་ཌོ་ལན་ཇི འི་གསོ ་རི ག་འབུམ་བཞི འི་
ི ་དུ་༸ཞྭ་དཀར་གཡུ ང་དྲུང་
མཐོ་སླབོ ་སྨན་རི འ་ི གླང
བོན་གྱི ་བསྟན་པའི་གཙུ ག་རྒྱན་༸སྐྱབས་ར ་ྗེ སྨན་
རི འ་ི ཁྲི་འཛི ན་ ༣༤ པ་རི ན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་
ཏོག ་དབྱི བ ས་གཉན་རི མ ས་ཀྱི ་ སྔནོ ་འགོག ་སྨན ་
ཁབ་རི མ་པ་གཉིས་པ་དེ་བཞེས་གནང་ཡོ ད་དང་།
དེ་ བཞི ན ་བོན ་གཞི ས ་ས་གནས་མང་ཚོ ག ས་མི ་
གྲངས་ ༣༠ ཙམ་ཡང་སྔནོ ་འགོག་སྨན་ཁབ་རི མ་
པ་གཉིས་པའི་དུས་ཚོ ད་ཟིན་ཡོ ད་པས་ཧི་མ་ཅལ་
མངའ་སྡའེ ི་སི ར་མོ ར་རང
ྫོ ་གི ་མཐུ ན་འགྱུར་འོག་
སྔནོ ་འགོག་སྨན་ཁབ་རི མ་པ་གཉིས་པ་རི ན་མེད་དུ་
བརྒྱབ་གནང་ཡོ ད་པ་བཅས། །

2

བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་བདུན་རེའ་ི ལས་རི མ་གསར་ཤོག

བོད་ཟླ་ ༥ ཚེ ས་ ༢༨ ཕྱི་ཟླ་ ༧ ཚེ ས་ ༧

7th July 2021 TIBETAN NEWS

རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ས་འབྲི་ར་ུ རྫོང་ནས་ཡི ན་པའི་བོད་མི ་བརྒྱ་བྱིན་ལགས་དང་བོད་མི ་གཞན་ཁག་གཅིག་
འཛི ན་བཟུང་བྱས་པ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༤ པའི་ནང་ ནི་རང་ལོ་ ༤༤ ཡི ན་ཞིང་། དུས་རྒྱུན་ ཡུག་སྲུང་སྐྱོབ་དང་བོད་མི ་ནང་ཁུལ་མཐུ ན་ གི ་དཔོན་རི གས་དང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ་སྲིད་
བོད ་འབྲི་ རུ་ རྫོང ་ཙྭ་ ལ་ཡུ ལ ་ཚོ ་ མེ ་ རི ་ གྲོང་ བོད་མི ་རི གས་ཀྱི་སྐད་ཡི ག་དང་རི ག་གཞུང་ སྒྲིལ་བྱེད་དགོས་པ་སོགས་ཀྱི་ཐོག་ཕྱག་ལས་ བྱུས་ངན་པར་ངོ་རྒོལ་ཤུ གས་ཆེ ་བྱེད་བཞི ན་
ཡོ ད། དེའ་ི ཁྲོད་བོད་ནག་ཆུ་འབྲི་ར་ུ རྫོང་ནི་
ནས་བོད ་མི ་བརྒྱ་བྱི ན ་ལགས་དང་བོད ་མི ་

རྩེ་ཤང་གྲོང་ཚོ ་ ལྔ་ པ་ནས་ཡི ན་པའི་ དཀོན ་

བཟུང་བྱས་འདུག་པ་དང་། ད་ལྟའ་ི ཆར་བོད་

རྒོལ་ཤུ གས་ཆེ ་བདྱེ ་མཁན་གྱི་ས་ཁུལ་ཞི ག་

བྱས་ཤི ང་ལོ ་ ཉི་ ཤུ ་ རྩ་གཅི ག ་ཁྲི མ ས་ཐག་

གང་དུ་བཙོ ན་འཇུག་བྱས་ཡོ ད་མེ ད་སོགས་

གི ས་འབྲི་རུ་རྫོང་ཁུལ་དུ་རྣམ་ཀུ ན་དང་མི ་

ཁང་དུ་ རྡུང་རྡེག་མནར་གཅོ ད ་ཚད་ལས་

ད་ཆ་འབྲི་ར་ུ ནང་དམ་བསྒྲགས་ཆེ་

བའི་གནས་སྟངས་ཁྲོད་སྐབས་ཐོག་གི ་གནས་

གྱུར་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༢ ཚེ ས་ ༦
ཉིན་ཁོང་འདས་གྲོངས་སུ་གྱུར་ཡོ ད།

པོ་ཡི ན།

ུ ་ི བུད་མེད་
མནར་གཅོད་འོག་ཁམས༌འབྲི་རའ

རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ་དཔོན་རི གས་རྣམས་ལ་ངོ་

གཞན་ཁག་གཅིག་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ས་འཛི ན་

ཡི ན་པར་ངོས ་འཛི ན་གྱི ས ་རྒྱ་ནག་གཞུ ང ་

མི ་དེ་ དག་གི ་ གནས་སྟངས་དང་ས་གནས་

ཀྱི ་ ཞི བ ་ཕྲའི ་ གནས་ཚུ ལ ་གང་ཡང་ཤེ ས ་

འདྲ་བར་དམ་བསྒྲགས་ཤུགས་ཆེ་བྱེད་བཞིན་

རྟོགས་ཐུ བ་ཀྱི་མེད་པ་རེད།

ཡོ ད།

དེ་ཡང་བོད་མི ་བརྒྱ་བྱིན་ལགས་ཀྱིས་བཙན་
བྱོལ ་དུ་ ཡོ ད ་པའི ་ རང་ཉིད ་ཀྱི ་ སྤུན ་ཉེ་ དང་

ལྷན་འབལ
ྲེ ་བ་བྱས་པར་བརྟེན་རྒྱ་ནག་གཞུང་
གི ་ ཉེན ་རྟོག་པས་ཁོ ང ་འཛི ན་བཟུ ང་བྱས་

ཚུལ་རྣམས་ཤེས་རྟོགས་ཐུ བ་རྒྱུ་ཧ་ཅང་ཁག་
སོགས་གལ་ཆེ་ཡི ན་སྐརོ ་དང་མི ་ཉམས་རྒྱུན་ གནང་མཁན་ཞིག་ཡི ན།

ཡོ ད། ད་ལྟའ་ི ཆར་བོད་མི ་བརྒྱ་བྱིན་ལགས་ འཛི ན་བདྱེ ་དགོས་སྐརོ ་དང་། དེ་བཞིན་ཁོར་

བོད་ཀྱི་ས་ཁུལ་འདྲ་མི ན་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་

དེ་སྔ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༡༡ ཚེ ས་ ༨ ཉིན་

བོད་མདོ་ཁམས་ནག་ཆུ་འབྲི་རུ་རྫོང་ཆགས་

མཆོ ག ་སྦྱིན་པ་ལགས་ཀྱི ས ་གསང་བ་ཕྱི ར ་

བསྒྲགས་བྱས་པའི ་ ཉེས ་མི ང་འོག ་རྒྱ་ནག་
གཞུ ང ་གི ་ ཉེན ་རྟོག་པས་ཁོང ་འཛི ན་བཟུ ང ་

བཅད་ཡོ ད་པ་དང་།

རྒྱ་གཞུང་གིས་བཙོན་

བརྒལ་བ་བཏང་བའི་རྐནྱེ ་གྱིས་ནད་གཅོང་དུ་

གཞན་ཡང་རྒྱ་ནག་གཞུ ང ་གི ས ་རྡུང་རྡེག་
ལྷ་མོ་ལགས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༨ ནང་
འདས་གྲོངས་སུ་གྱུར་ཡོ ད་པ་བཅས། །

ཕ་རན་སི འ་ི གྲོས་ཚོ གས་གོང་མའི་ནང་གྲོས་ཚོ གས་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོ གས་པའི་ཚོ གས་མི ་གསར་པ་རྣམས་
ངོ་སྤྲོད་གནང་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༦ ཚེ ས་ ༣༠

འོག ་ཕ་རན་སི འི ་ གྲོས་ཚོ གས་འོག ་མའི ་ བཤད་གནང་ཡོ ད།

གོང་མའི་འཐུ ས་མི ་ཁག་གཅི ག་གྲོས་ཚོ གས་ མའི་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐར
ྱོ ་ཚོ གས་པའི་ཚོ གས་

རན་སི འི་གྲོས་ཚོ གས་གོང་མའི་གྲོས་ཚོ གས་

ཚོ གས་གཙོ ་ལྕམ་སྐུ་ཨི ་ལི ་ཛེ ་བྷ་ི ཐི་པི་ཀར་ཌི ་ གཙོ ་ ཀརྨ་འཕྲིན ་ལས་ལགས་ཀྱི ས ་ཕ་རན་

གནང་བ་བཅས་ལ་ཕ་རན་སི ་འབལ
ྲེ ་མཐུ ད་ ལ་ཐུ ག ས་རྗེ་ ལེ ག ས་འབུ ལ ་གྱི ་ ཚུ ལ ་དུ་ ཁ་

ཉིན་གྱི་ཞོགས་ཇའི་དུས་ཚོ ད་དང་བསྟུན། ཕ་

བོད་དོན་རྒྱབ་སྐར
ྱོ ་ཚོ གས་པའི་ཚོ གས་གཙོ ་
ལྕམ་སྐ་ུ ཇེཀ་ལི ན་
Brinio)

(Jacqueline Eustache-

གྲོས་ཚོ གས་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོ གས་པའི་ ཕ་རན་སི ་ བོད ་རི ག ས་ཚོ ག ས་པའི ་ ཚོ ག ས་
(ÉLISABETH Tout-Picard)

དང་། གྲོས་ཚོ གས་གོང་མའི་འཐུ ས་མི ་ལྕམ་

མཆོག་གིས་སྐབས་བཅུ་བདུན་པའི་ སྐ་ུ ཇེ་ཁུ་མེ་ཊི ་ཨན་ནིག་

ཡུ་རོབ་བདམས་ཐོན་སྤྱི་འཐུ ས་ཐུ བ་བསྟན་རྒྱ་

མཆོག་ སི འ་ི བོད་རི གས་ཚོ གས་པའི་དགོས་དམི གས་

Annick)

(JACQUEMET

མཆོག གྲོས་ཚོ གས་གོང་མའི་

དང་།

ཕ་རན་སི ་ནང་གི་བོད་མི ་མི ་འབོར་

འཕེལ་རི མ། ཕ་རན་སི འ་ི བོད་རི གས་ཚོ གས་

པའི་ངོས་ནས་བོད་མི འ་ི རི ག་གཞུང་དང་སྐད་

(GARRI-

ཡི ག་སོགས་བདག་གཅེས་ཇི་ལྟར་བདྱེ ་བཞི ན་

ལགས། ཕ་རན་སི ་བོད་རི གས་ཚོ གས་པའི་ ཚོ གས་གོང་མའི་འཐུ ས་མི ་ལྕམ་སྐུ་ཇོ་སེ ་ཕི་

དྲུང་ཡི ག་དབྱངས་སྐྱིད་སྒྲོལ་དཀར་ལགས་

མཚོ ་ལགས་དང་། ཕ་རན་སི ་འབལ
ྲེ ་མཐུ ད་ འཐུ ས་མི ་ལྕམ་སྐ་ུ མེ་ལམ་ཇོལ་
ལས་ཁུངས་ཀྱི་དྲུང་ཆེ་རྣམ་རྒྱལ་བསམ་གྲུབ་

AUD-MAYLAM Joël)

ཚོ གས་གཙོ་ཀརྨ་འཕནྲི ་ལས་ལགས་དང་དྲུང་ ཨེ ་ལི ་སེ་

མཆོག གྲོས་

(JOSEPH Elise)

མཆོག གྲོས་

ཡི ག་དབྱངས་སྐྱིད་སྒལ
ྲོ ་དཀར་ལགས། ཕ་ ཚོ གས་གོང་མའི་འཐུ ས་མི ་ལྕམ་སྐུ་པི་རེ ་ཝི ་
རན་སི འི་འབྲེལ་མཐུ ད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་ ལེ་

(PRÉVILLE Angèle)

མཆོག་བཅས་

བྱེད ་འཇི ག ས་མེ ད ་རྡོ་ར ྗེ་ ལགས་བཅས་ཕ་ ཚོ གས་འདུའ་ི སྟེང་མཉམ་ཞུགས་གནང་ཡོ ད།

རན་སི འི་གྲོས་ཚོ གས་གོང་མའི་ནང་ཚོ གས་ སྐབས་བཅུ་བདུན་པའི་ཡུ་རོབ་བདམས་ཐོན་
འདུར ་མགྲོན་འབོད ་གནང་སྟེ་ཕ་རན་སི འི་ སྤྱི ་ འཐུ ས ་ཐུ བ ་བསྟན་རྒྱ་མཚོ ་ ལགས་ཀྱི ས ་

གྲོས་ཚོ ག ས་གོང ་མའི ་ བོད ་དོན ་རྒྱབ་སྐ ྱོར ་ བོད་མི འི་སྒྲི ག་འཛུ གས་ཀྱི ་གཉིས་སྨན་དབུ་
ཚོ ག ས་པའི ་ ཚོ ག ས་མི ་གསར་པ་རྣམས་ངོ་ མའི་ལམ་གྱི་སདྲི ་བྱུས་དང་།

སྤདྲོ ་གནང་ཡོ ད།

བོད་ནང་

གི ་ འགྲོ་བ་མི འི་ ཐོབ ་ཐང་གི ་ ཛ་དྲག་གནས་

སྐབ ས་དེར ་ཕ་རན་སི འི ་ གྲོས་ཚོ ག ས་གོ ང ་ སྟངས་སྐརོ ། དེ་བཞིན་བོད་མཐོ་སྒང་གི་ཁོར་

མའི་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོ གས་པའི་ཚོ གས་ ཡུ ག ་དང་རང་བྱུ ང ་ཐོན ་ཁུ ང ས་ཆུ ་ སོ ག ས་

གཙོ ་ ལྕམ ་སྐུ་ ཇེཀ ་ལི ན ་མཆོ ག ་གི ་ གཙོ ་ སྐྱོང ་ གནད་དོན་ཁག་གཅིག་གི ་སྐརོ ་ངོ་སྤདྲོ ་གསུང་

བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོ གས་པར་འཛུ ལ་ཞུགས་ གཙོ ་ མཆོ ག ་གི ས ་དབུ ས ་ཚོ ག ས་མི ་ཡོ ང ས་
ལས་ཁུངས་ཀྱི་དྲུང་ཆེ་རྣམ་རྒྱལ་བསམ་གྲུབ་ བཏགས་དང་། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༥ ཚེ ས་
ལགས་ཀྱིས་ཐུ གས་རྗེ་ཆེ་ཞུས་ཡོ ད།

༧ ནས་ ༡༠ བར་བོད་མི ་མང་སྤྱི་འཐུ ས་

གཞན་ཡང་ཁོང་གིས་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༣ ལོར་ ལྷན ་ཚོ ག ས་ཀྱི ་ གོ ་ སྒྲི ག ་འོག ་ལ་ཊི ་ ཝི ་ ཡའི ་
པེ་ རི ་ སི འི ་ གྲོང་སྡ་ེ སྤྱི ་ ཁྱབ་པ་སྐུ་ ཞབས་ཇེ་ (Latvia) རྒྱལ་ས་རཱི་གྷར་ (Riga) རྒྱལ་

པ་སོགས་ཀྱི་སྐརོ ་གསུངས་ཡོ ད།

ཀྱི ས ་ཕ་རན་སི འི ་ རྒྱལ་ས་པེ་ རི ་ སི ར ་ཡོ ད ་
པའི་ བོད ་མི འི་ གཟའ་མཇུག ་སླབོ ་གྲྭའི་ སྐར
ོ ་

དང་། དེ་བཞིན་པེ་རི ་སི ར་ཡོ ད་པའི་བོད་མི ་

འདུས་སྡདོ ་ས་ཁུལ་གཞན་ཁག་ཏུ འང་དེ་ལྟ་
བུ འི་ གཟའ་མཇུ ག ་སླབོ ་གྲྭ་ གསར་འཛུ ག ས་

གནང་དགོས་པའི་གལ་གནད་སོགས་ཀྱི་སྐརོ ་ ཁུས་ (Jacques Chira) མཆོག་གི་ཐུ གས་
གསུངས་ཡོ ད།
ར་ྗེ བཀའ་དྲིན་ལ་བརྟེན་ནས་པེ་རི ་སི ར་བོད་
ཕ་རན་སི འི ་ གྲོས་ཚོ གས་གོ ང ་མའི ་ གྲོས་ ཀྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་ཚུ གས་ཐུ བ་ཡོ ད་
ཚོ གས་བོད ་དོན ་རྒྱབ་སྐ ྱོ ར ་ཚོ གས་པའི ་ པ་སོགས་ཀྱི་སྐརོ ་གསུངས།

ཚོ ག ས་གཙོ ་ ལྕམ ་སྐུ་ ཇེཀ ་ལི ན་མཆོ ག ་གི ས ་ ཕ་རན་སི འི ་ འབྲེལ ་མཐུ ད་ལས་ཁུ ངས་

གྲོས་ཚོ ག ས་བོད ་དོན ་རྒྱབ་སྐྱོར ་ཚོ ག ས་པ་ དང་ཕ་རན་སི ་ བོད ་རི ག ས་ཚོ ག ས་པ་ཐུ ན ་

སྤྱིའི་གྲོས་ཚོ གས་འཐུ ས་མི འི་བོད་དོན་རྒྱབ་
སྐྱོར་ཚོ གས་ཆེན་ཐེངས་བདུན་པ་

(Seventh

World Parlimentarians’ Convention
on Tibet)

ཚོ གས་པའི་སྙན་ཐོའ་ི དཔེ་དེབ་རེ་

ཕུལ་ཡོ ད་པ་བཅས།།

བསྐྱར་འཛུ གས་གནང་བ་དང་། གྲོས་ཚོ གས་ མོ ང ་གི ས ་ཕ་རན་སི འི ་ གྲོས་ཚོ གས་གོ ང ་

སུད་སི འ་ི སྐ་ུ ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་གི ས་རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་གི ས་མནར་སྤྱོད་བཏང་ནས་ལོ་བརྒྱ་འཁོར་བ་ཞེས་པའི་
དཔེ་དེབ་དབུ་འབྱེད་གནང་བ།
ནས་ལོ ་བརྒྱ་འཁོ ར ་བ་

སྐུ ་ ཚབ་དོན ་ཁང་གི ས ་དབུ ་ འབྱེད ་གནང་

སྲོག་ཤོར་བ་མ་ཟད།

ཆུ ང ་ ཞི ག ་ ད བུ ་ འ བ ྱེ ད ་

གཞུང་གིས་ལོ་བརྒྱའི་རི ང་བོད་དང་། ཤར་

སྟོང་ཕྲག་ལྷག་གི ་བོད་མཐོ་སྒང་གི ་འབྲོག་པ་

ཞེས་པའི་ལོ ་རྒྱུ ས་ཀྱི ་དེབ་
གནང་ཡོ ད།

དེ་ཡང་ཕྱི་ཚེ ས་ ༡ ཉིན་
རྒྱ་ནག་གཞུ ང ་གི ས་རྒྱ་

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༧ ཚེ ས་ ༡
ཉིན་སུད་སི འི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་གི ས་

རྒྱ་ནག་དམར་ཤོ ག་གི ས་མནར་སྤྱོད་བཏང་

ནག་དམར་ཤོ ག་བཙུགས་

ནས་ལོ ་ བརྒྱ་འཁོར ་བའི ་

དུས་དྲན་སྲུང་བརྩི་བྱས་ཡོ ད།   སུད་སི འ་ི

བའི་དེབ་ཆུང་དེའི་ནང་རྒྱ་ནག་དམར་ཤོ ག་

ཏུ ར་ཀི་སི ་ཐན། ལྷ་ོ སོག་པོ་སོགས་ཚུད་པའི་

གྲངས་ཉུ ང་མི ་རི གས་རྣམས་ལ་མནར་སྤྱོད་
བཏང་བའི་སྐརོ ་དྲན་སྐལ
ུ ་དང་།

དེ་བཞིན་

རྒྱ་ནག་དམར་ཤོ ག ་གཞུ ང ་གི ས ་བོད ་ནང་

དྲག་གནོན ་ཅན་གྱི ་ སྲི ད ་བྱུ ས ་ལག་བསྟར་

བྱས་སྟབས། བོད་མི ་ས་ཡ་གཅིག་ལྷག་གི་ཚེ ་

བོད་མི འ་ི ཆོས་དང་།

རི ག་གཞུང་། སྐད་ཡི ག ཁོར་ཡུག ལོ་ངོ་
རྣམས་ཀྱི་སལ
ྲོ ་རྒྱུ ན་གྱི་འཚོ ་བ་སོགས་ལ་དོ་

ཕོག་ཚབས་ཆེན་ཐེབས་པ། བོད་མི ་ ༡༥༥
ཡི ས་རྒྱ་ནག་གི ་དྲག་གནོན་ཅན་གྱི་སདྲི ་བྱུས་

ལ་མ་བཟོད་པར་རང་ལུས་མེ ར་སྲེག་བཏང་

བ་སོགས་ཀྱི་སྐརོ ་འཁོད་ཡོ ད།

དེབ་ཆུང་དེ་ནི།

བོད་དང་འབྲེལ་བའི་སྐརོ ་

སྙན་ཐོ་བཏོན་པ་དང་།

ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་ཡི ག་ཆ།

དཔེ་དེབ་ཁག་ནས་ཟུར་འདོན་ཞུས་ཏེ་ཕྱོགས་

སྒྲིག་གནང་བ་ཞིག་ཡི ན། སུད་སི འ་ི སྐ་ུ ཚབ་

དོན་གཅོད་འཆི ་མེད་རི ག་འཛི ན་ལགས་ཀྱིས་

རྒྱ་ནག་དམར་ཤོ ག་གི ས་མནར་སྤདྱོ ་བཏང་
ནས་ལོ ་བརྒྱ་འཁོར་བ་ཞེས་པའི་ལོ ་རྒྱུ ས་ཀྱི ་
དེབ་ཆུང་དབུ་འབྱེད་གནང་ཡོ ད་པ་བཅས།།

ཨི ན་ཡུལ་སྐ་ུ ཚབ་དོན་ཁང་གི ས་བོད་མཐོ་སྒང་གི ་གནམ་གཤི ས་འགྱུར་ལྡགོ ་སྐརོ ་ཚོ གས་འད་ུ ཚོ གས་གནང་བ།
།རྒྱལ་ཚོ གས་ཀྱི་གནམ་གཤི ས་

༄༅།

གལ་གནད་ཆེ ་ ཤོ ས ་སུ ་ རྩི་གནང་ཡོ ང ་བའི་

ུ ་ཞུ་རྒྱུ་དང་།
རྒྱལ་ཚོ གས་ཀྱི་
འགྱུར་ལྡགོ ་སྐརོ ་གྱི་ཚོ གས་འདུ་སི ་ཁོ་ཊི ་ལན་ འབོད་སྐལ
ཌིའ་ི གྷ་ི ལ་སི ་གྷ་ོ (Glasgow) གྲོང་ཁར
ྱེ ་ གོ ་ ལའི ་ གནམ་གཤི ས་འགྱུ ར ་ལྡག
ོ ་གི ་ ལྷན ་
ཨི ན་ ཚོ གས་ཆེ་ཤོས་

ནང་འཚོ གས་ལ་ཉེ་བ་དང་བསྟུན།

ཡུལ་སྐ་ུ ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་གི ་གོ་སྒྲིག་འོག་

(COP26)

ཐོག་གནམ་

མཇུག་འབྲས་དང་།

དེ་བཞིན་ཨེ ་ཤི ་ཡའི་

ནང་འཐུ ང་ཆུ་དང་ཆུ་འདྲེན་བཅས་མི ་འདང་
བའི་དཀའ་ངལ་འཕྲད་རྒྱུ ་ཡི ན་པའི་ཐོག་གོ་

ལ་ཡོ ང ས་ཀྱི ་ དོ་ སྣང་སླབེ ས་ཐུ བ ་པའི་ རེ ་ བ་

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༦ ཚེ ས་ ༢༥ ནས་
༢༦

བོད་ཟླ་ ༥ ཚེ ས་ ༢༨ ཕྱི་ཟླ་ ༧ ཚེ ས་ ༧ 3

བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་བདུན་རེའ་ི ལས་རི མ་གསར་ཤོག
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ལྡགོ ་གི་གནད་དོན་རི མ་པ་འདྲ་མི ན་ཐོག་གླངེ ་

གླངོ ་གནང་སྟེ།

དེའ་ི གལ་ཆེའ་ི རང་བཞིན་

སོ གས་གསལ་འདོན་གནང་བ་དང་འབྲེལ།

ཧི་མ་ལ་ཡ་ཉམས་ཞི བ་བསྟི་གནས་ཁང་གི ་
འགན་འཛི ན་མར་ཊི ན་མི ་ལི ་སི ་

(Dr Mar-

ལགས། བོད་གནས་ལྟ་ཞིབ་

tin Mills)

འཛམ་གླིང ་ཁ ྱོན ་ཡོ ང ས་ལ་འཛམ་གླིང ་གི ་ ཁང་གི ་ཉམས་ཞི བ་པ་བསྟན་འཛི ན་ཆོས་སྐྱིད་
སྣེ་གསུ མ ་པའི ་ གལ་ཆེ འི ་ རང་བཞི ན ་དང་། ལགས།

རྒྱལ་སྤྱིའ་ི བོད་དོན་འབྲེལ་མཐུ ད་

གནམ་གཤི ས་འགྱུར་ལྡགོ ་གི ་མཇུག་འབྲས་ ཁང་གི་ཉམས་ཞིབ་པ་བླ་ོ བཟང་དབྱངས་མཚོ ་
བཅས་ཀྱི་ཐོག་ཞུ་གཏུ གས་ཡོ ང་བའི་རེ་སྐུལ་ ལགས། སྐ་ུ ཞབས་གྷབེ ་རི ལ་ལ་ཕི་ཊེ་

བར་ཉིན་གྲངས་གཉིས་རི ང་བོད་མཐོ་

(Ga-

ི ་གི ་སྣེ་གསུམ་
སྒང་གི ་ཁོར་ཡུག་སྟེ་འཛམ་གླང

གནང་ཡོ ད།

སེ ལ ་ཐབས་ཞེ ས ་པའི ་ སྐར
ོ ་གྱི ་ ཚོ ག ས་འདུ་

རྒྱལ་ཚོ གས་ཀྱི་གོ་ལའི་གནམ་གཤི ས་འགྱུར་ ཆོ ས་སྐྱིད་ལགས་བཅས་ཀྱིས་གསུང་བཤད་

ཞི ག་ཨི ན་ཡུལ་གྱི་རྒྱལ་ས་ལོ ན་ཌོན་དུ་རྟེན་

ལྡགོ ་གི ་ལྷན་ཚོ གས་ཆེ་ཤོས་ཀྱི་ཚོ གས་འདུ་མ་ གནང་ཡོ ད།

འཚོ གས་བར་ད་ལན་གྱི་ཚོ གས་འདུ་འདི་མུ ་ དེ་ བཞི ན ་ཉིན ་གཉིས ་པའི་ ཚོ ག ས་འདུ་ གཙོ ་

གཞི ་ བྱས་པའི ་ ས་ཁམས་རི ག ་པའི ་ ཚོ ག ས་
(Royal Geographical Society)

ཚོ གས་གནང་ཡོ ད།

ར་ུ

དེ་ཡང་ཐེངས་འདིའི་ཚོ གས་འདུའི་དམི གས་
ཡུལ་ནི།

བོད་མཐོ་སྒང་གི་གནམ་གཤི ས་

འགྱུར་ལྡགོ ་ཐད་གོ་རྟོགས་མཐོ་རུ་བཏང་སྟེ་
རྒྱལ་སྤྱིའི་གླངེ ་སྟེགས་ཁྲོད་འཛམ་གླིང་དབུ་

ཁྲིད ་ཚོ ས ་བོད ་མཐོ་ སྒང ་གི ་ ཉམས་ཉེན ་ལ་

ལགས། སུད་སི འ་ི སྐ་ུ ཚབ་

དེ་བཞི ན་དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་མཆོ ག་གི ས་ དོན ་གཅོད ་ཁང་གི ་ ལས་བྱེད ་འཕྲིན ་ལས་

པའི་གནམ་གཤི ས་འགྱུར་ལྡགོ ་གི ་དཀའ་ངལ་

པ་

briel Lafitte)

མཐུ ད་མཇུག་སྐངྱོ ་གནང་དགོས་སྐརོ ་སོགས་ བོ་གནམ་གཤི ས་ཐོག་གི ་ལས་འགུ ལ་དང་།

གཤི ས་འགྱུར་ལྡགོ ་ལ་ཁ་གཏད་གཅོག་དགོས་

བདྱེ ་ཀྱི་ཡོ ད་ཅེས་གསུངས།

གསུངས།

འབྱེད་གསུང་བཤད་ཐོག་ཨི ན་ཡུལ་སྐུ་ཚབ་

སྲིད་སྐྱོང་སྤནེ ་པ་ཚེ ་རི ང་མཆོག་གི ས་ཚོ གས་

ཡུལ་གྲོས་ཚོ གས་འཐུ ས་མི ་དང་ཨི ན་ཡུལ་ དང་། འཕྲིན་ལས་ཆོས་སྐྱིད་ལགས། ལྕམ་

པ་ནན་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ ་དེ་ཡི ན།ཚོ གས་འདུའི་དབུ་

དེ་རས
ྗེ ་བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་དཔལ་ལྡན་

དོན ་གཅོ ད ་ཕར་སི ་ བསོ ད ་ནམས་ཚེ ་ རི ང ་ འདུའ་ི ཐོག་གསུང་བཤད་གནང་སྟེ། མཉམ་
ལགས་ཀྱིས། ཚོ གས་འདུ་འདིས་བོད་མཐོང་

སྒང་གི ་འཁྱགས་རོམ་བཞུར་ཚད་མྱུར་བའི་

ཞུ གས་པ་ཚང་མས་ཡོ ང་རྒྱུ འི་ཟླ་བ་ཁ་ཤས་

ནང་བོད་མཐོ་སྒང་གི ་གནམ་གཤི ས་འགྱུར་

བོད་དོན་དྲིལ་བསྒྲགས་ཐོག་དམི གས་ཡོ ད་པ་

དེ་བཞི ན་ཚོ གས་འདུ་ཉིན་དང་པོའ་ི ཐོག་ཨི ན་ དང་།   སྐ་ུ ཞབས་མར་ཊི ན་མི ་ལི ་སི ་ལགས་
གྲོས་ཚོ གས་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐར
ྱོ ་ཚོ གས་པའི་ སྐ་ུ
ཚོ ག ས་མི ་ཀེ་ རེ ་ མེ ག ་ཁར་ཐེ་ ལགས་དང་། སྐ་ུ

(Ms Joanna Walton)
(Ms Aliza Ayaz)

ལགས། ལྕམ་

ལགས་བཅས་ཀྱིས་

ཨ་བྷར་ཌན་མཐོ་སླབོ ་ཁང་གི ་སི ་ཁོ་ཊི ་ཞི འི་ གསུང་བཤད་གནང་ཡོ ད་པ་བཅས། །

རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་གཞུང་གི ས་ལོ་བརྒྱའི་ནང་གཏོར་སྐྱོན་ཇི་ལྟར་བཏང་བའི་སྐརོ ་གྱི་བགྲོ་གླངེ ་ཐོག་བྱང་ཨ་རི འ་ི སྐ་ུ ཚབ་
དོན་གཅོད་དངོས་གྲུབ་ཚེ ་རི ང་ལགས་མཉམ་ཞུགས་གནང་བ།

༄༅།

སྡའེ ་ི

།ཨ་རི འ་ི ཝིར་ཇི་ནི་ཡ་མངའ་

(Virginia)

བཙུགས་གནང་བའི་

ནང་དུ་ཉེ་ཆར་གསར་
(IPKMedia)

ཞེས་

Guangcheng)

ལགས། རྒྱ་རི གས་མང་

གཙོ་དོན་གཉེར་བ་ཝང་ཏན་

(Wang Dan)

ལགས་བཅས་མཉམ་ཞུགས་གནང་ཡོ ད།

ཡོ ད། ཅེས་གསུངས།

okang)

དེ་ ར ྗེ ས ་གཙུ ག ་ལག་སླ བོ ་དཔོན ་ཚེ ད་ཤ་ སྐྱོད་
གཞུ ང ་གདུག ་རྩུབ་ཆེ ་ རུ ་ འགྲོ་བཞི ན ་ཡོ ད ་

བརདྗོ ་གཞི འ་ི ཐོག་རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་གཞུང་ གཞུ ང ་གི ས ་བོད ་ནང་ད་དུང ་ཡང་བོད ་ཀྱི ་

འགྲོ་བ་མི འི་ཐོབ་ཐང་འཐབ་རྩོད་པ་གྲགས་

ཅན་སྐུ་ཞབས་ཁྲེན་ཀོང་ཁྲེང་ལགས་ཀྱིས་རྒྱ་

བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་ལངས་

མང་པོ་མ་སྐྱེས་གོང་གསོད་ཀྱི་ཡོ ད་པའི་སྐརོ ་

ཐད་ཆུ ་ ཚོ ད ་བརྒྱ་རི ང ་གོ་ བསྡུར ་ལས་རི མ ་ དང་།

ཕྱོགས་གཉིས་སྨན་དབུ་མའི་ལམ་ནི་དངོས་

ཞིག་གོ་སྒྲིག་གནང་ཡོ ད།

དེ་ ཡང་གོ ་ བསྡུ ར ་གྱི ་ ལས་རི མ་ཐོག ་བྱང་ ཡོ ད་གནས་ཚུལ་དང་མཐུ ན་པའི་ཐབས་ལམ་
ཨ་རི འི ་ སྐུ་ ཚབ་དོན ་གཅོད ་དངོས ་གྲུབ་ཚེ ་ ཡི ན།

ཞེས་འགྲེལ་བརདྗོ ་གནང་བ་དང་།

སྐབས་སུ་བོད་མི ས་

ཚོ གས་པའི་འགོ་ཁྲིད་ཁག་གཅིག་དང་། བོད་

མི འི་སྒྲིག་འཛུ གས་ཕྱི་དྲིལ་རྒྱ་ཡི ག་ཚན་པའི་
འགན་འཛི ན་བསྟན་འཛི ན་བདེ་ལྡན་ལགས།

ྲི ས་རྩོད་པ་དང་
སྐརོ ་གསུངས། རྒྱ་རི གས་ཁམ

གིས་རྒྱལ་ཁབ་གཏོར་སྐནྱོ ་དང་། མི ་རི གས་ ཐུ ན་མི ན་ཆོས་དང་རི ག་གཞུང་། སྐད་ཡི ག་
ལ་གནོད ་འཚེ ་ ཇི ་ ལྟར ་བཏང་བ་སོ ག ས་ཀྱི ་ སོགས་གཏོར་བཤི ག་གཏོང་བཞི ན་པའི་སྐརོ ་

(Long March)

ལགས་ཀྱིས་ལོ་རེ་བཞི ན་རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་ རྒྱ་ནག་དམར་ཤོ ག ་ལ་རོ ག ས་སྐ ར
ྱོ ་གནང་

པའི་གོ་སྒྲིག་འོག་རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་གཞུང་ སྐབས་དེར་བྱང་ཨ་རི འི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་
བཙུ ག ས་ནས་ལོ ་ བརྒྱ་འཁོར ་བ་ཞེ ས ་པའི ་ དངོས ་གྲུབ་ཚེ ་རི ང་ལགས་ཀྱི ས ་རྒྱ་ནག་

ལགས་ཀྱིས་དམར་དམག་རྒྱང་

ནག་དམར་ཤོ ག་གཞུ ང་གི ་འོག་ཕྲུ་གུ ་ས་ཡ་
གསུངས།

རྒྱ་རི གས་མང་གཙོ ་དོན་གཉེར་བ་ཝང་ཏན་
ལགས་ཀྱི ས ་རྒྱ་ནག་དམར་ཤོ ག ་གཞུ ང ་གི ་

རི ང་ལགས་དང་རྒྱ་རི གས་འབྲེལ་མཐུ ད་པ་ གཞན་ཡང་ཁོང ་གི ས ་རྒྱ་ནག་གཞུ ང ་གི ས ་

སྲི ད ་དབང་གཅི ག ་སྡུ ད ་ལམ་ལུ ག ས་མེ ད ་ ཡོ ད། རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་གཞུང་གིས་དེའ་ི

ཐེ་ཝན་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་སྐལ་བཟང་རྒྱལ་

གཙོ ་ཚོ གས་པའི་འགོ་ཁྲིད་ཁག་གཅི ག་དང་། དང་བོད་མི ། ཡུ་གུར་བ། ཧོང་ཀོང་བ་སོགས་

གནང་རྒྱུ་ནི་ལམ་ཁ་གཅིག་པོ་ཡི ན་པ།

རག
ྫོ ས་དབང་སྒྱུར་བྱས་ཏེ་བོད་ཀྱི་ཐུ ན་མི ན་

ཁང་གི ་ རྒྱ་རི གས་འབ ལ
ྲེ ་མཐུ ད་པ་ཚུ ལ ་

ྲི ས་རྒྱ་མཚོ ་ལགས།
ཚུལ་ཁམ

པར་བཟོས་ཏེ་མང་གཙོ ་ལམ་ལུགས་ངོ་སྤྲོད་ དྲིན་ལན་འཇལ་རྒྱུ འི་ཚབ་ཏུ ་བོད་ས་ཡོ ངས་

རྒྱ་ནག་མང་

གདུག་རྩུབ་ཅན་གྱི་སྲིད་བྱུས་འོག་རྒྱ་རི གས་

(Cai Xia)

ཀྱི་འགྲོ་བ་མི འི་ཐོབ་ཐང་རྩིས་མེད་རྡོག་རོལ་

རི གས་མང་གཙོ ་དོན་གཉེར་བ་རྣམས་ནས་

འགྲོ་བ་མི འི་ཐོབ་ཐང་འཐབ་རྩོད་པ་གྲགས་

དབང་ལྡན ་པའི ་ རྒྱལ་ཁབ་དེ་ དག་གི ས ་རྒྱ་

པའི་གལ་གནད་སྐརོ ་གསུངས།

གཙུག་ལག་སླབོ ་དཔོན་ཚེ ད་ཤ་

ལགས།

ྲི ས་རྩོད་པ་དང་
རྒྱ་རི གས་ཁམ

ཅན་སྐ་ུ ཞབས་ཁནྲེ ་ཀོང་ཁངྲེ ་

(Mr Chen

གཏོང་བཞིན་ཡོ ད་སྟབས། ད་ལྟའ་ི ཆར་རང་
ནག་འདི་བཞི ན་ལོ གས་སུ་དབྱེ་བ་འབྱེད་ཀྱི་

རྒྱ་

མཉམ་རུ བ ་ཀྱི ས ་ལས་འགུ ལ ་སྤལ
ེ ་དགོ ས ་

རྩོམ་པ་པོ་གྲགས་ཅན་སུ་ཞའོ་ཁང་(Su

Xia-

ཆོས་དང་རི ག་གཞུང་།

ངོ་བོ་སོགས་རྩ་

གཏོར་གཏོང་བཞིན་ཡོ ད། ཅེས་གསུངས།

གོང་གི ་བརྗོད་གཞི འ་ི ཐོག་ཨོ ་སི ་ཀྲི་ལི ་ཡ་དང་
ཡུ་རོབ། ཐེ་ཝན་བཅས་ཀྱི་རྒྱ་ནག་མང་གཙོ་

མཚན་ལགས། དེ་བཞིན་བྱང་ཨ་རི འ་ི དོན་
ཁྲིམས་རྒྱ་མཚོ ་ལགས་བཅས་ཀྱིས་ཕྱི་ཚེ ས་

༣༠ ཉིན་མུ་མཐུ ད་བགྲོ་གླངེ ་གནང་ཡོ ད་པ་
བཅས།།

ཀུ་ལུ་མ་ན་ལི ་ཁུལ་གྱི་བོད་མི ་གྲངས་ ༢༢༦ ལྷག་ལ་ཏོག་དབྱིབས་གཉན་རི མས་ཀྱི་སྔནོ ་འགོག་སྨན་ཁབ་
རི མ་པ་དང་པོ་བརྒྱབ་པ།
།རྒྱ་གར་བྱང་ཕག
ྱོ ས་ཧི་མཱ་ཅལ་ ལས་ཁུངས་དང་།
མངའ་སྡའེ ི ་ ནང་རྟེན་གཞི ་ བྱས་པའི ་ ཀུ ་ ལུ ་ བསྟེན་སྨན་ཁང་།
༄༅།

ི ་ས་གནས་འཕྲོད་
སྦར

ི ་ས་
དཔལ་རབ་གླང

མ་ན་ལི ་ཁུལ་གྱི་བོད་མི ་རང་ལོ་ ༡༨ ནས་ གནས་ཏོག་དབྱིབས་གཉན་རི མས་ལས་དོན་

༤༤ བར་གྱི་མི ་གྲངས་ ༢༢༦ ལྷག་ལ་ཏོག་ ཚོ གས་ཆུང་གི ་ཚོ གས་མི ་དང་སྨན་ཞབས་པ་

དབྱི བ ས་གཉན་རི མ ས་ཀྱི ་ སྔནོ ་འགོག ་སྨན ་

བཅས་ཀྱིས་འབད་བརྩོན་དང་བོད་མི འི་སྒྲིག་

ཡོ ད།

སྐྱོར།  ཨ་རི ་ཧི་མ་ལ་ཡའི་ཐེབས་རྩས་མཐུ ན་

ཁབ་རི མ ་པ་དང་པོ་ དེ་ བརྒྱབ་ཐུ བ ་པ་བྱུ ང ་
དེ་ཡང་ཀུ ་ལུ་མ་ན་ལི ་ས་གནས་འགོ་འཛི ན་

འཛུ ག ས་འཕྲོད ་བསྟེན་ལས་ཁུང ས་ཀྱི ་ རྒྱབ་
འགྱུ ར ་ལ་བརྟེན་ནས་ཏོག ་དབྱི བ ས་གཉན་

རི མས་ཀྱི་སྔནོ ་འགོག་སྨན་ཁབ་རི མ་པ་དང་
པོ་དེ་བརྒྱབ་ཐུ བ་པ་བྱུང་ཡོ ད་པ་བཅས།

གོང་ས་མཆོག་གི་མཛད་འཕྲིན་ཁག་དང་།
བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་སོགས་

དྲ་རྒྱའི་ཁ་བྱང་ (www.bod.asia) ཐོག་
གཟིགས་པར་འཚལ།

།
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བོད་ཟླ་ ༥ ཚེ ས་ ༢༨ ཕྱི་ཟླ་ ༧ ཚེ ས་ ༧

བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་བདུན་རེའ་ི ལས་རི མ་གསར་ཤོག
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ཆེས་མཐོའ་ི ཁྲིམས་ཞི བ་ཁང་གི ་དྲུང་ཆེ་ཤ་འབྲོང་བཀྲ་ཤི ས་རྒྱ་མཚོ ་ལགས་བཀའ་དྲུང་ཡི ག་ཚང་གི ་ཆབ་སྲིད་
དྲུང་ཆེར་བསྐ་ོ གཞག་གནང་བ།
ནི། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༣ ཟླ་ ༤ ཚེ ས་ ༩ ཉིན་

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༢   ཟླ་ ༡  ཚེ ས་ ༢ ནས་

ངེས ་མེ ད ་སྡ ་ེ ཚན་དུ་ གནས་སྤ ས
ོ ་གནང་།

བསྐ་ོ གཞག་གི ས་བདེ་སྲུང་བོད་གནས་ཉམས་

ཞུ།  ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༢  ཟླ་ ༧ ཚེ ས་ ༢༢

ནས་ཚོ གས་དྲུང་ལས་ཁུངས་སུ་གནས་སྤསོ །

དྲུང་གཞོན་གནས་རི མ་དུ་ཟླ་དྲུག་ཚོ ད་ལྟར་

ྲི ས་ཞིབ་ཁང་གི་
།ཆེས་མཐོའ་ི ཁམ

ཕུར་བུའི་ཉིན་བཀའ་དྲུང་ཡི ག་ཚང་གི ་ཆབ་

ལོ་ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༧ ཚེ ས་ ༡ རེས་གཟའ་

དེ་ཡང་ཤ་འབྲོང་བཀྲ་ཤི ས་རྒྱ་མཚོ ་ལགས་

དྲུང་ཆེ་ཤ་འབངྲོ ་བཀྲ་ཤི ས་རྒྱ་མཚོ ་ལགས་ཕྱི་

སདྲི ་དྲུང་ཆེར་བསྐ་ོ གཞག་གནང་ཡོ ད།

  ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༠  ཟླ་ ༡༠  ཚེ ས་ ༡༡

ཞི བ་དུ་ ལས་འགན་བཀོ ད ་སྒྲི ག ་གནང་།    ནས་བདེ་ སྲུ ང ་ལས་ཁུ ང ས་སུ ་ ལས་འགན་

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༢   ཚེ ས་ ༣ ནས་

༡༢  ཚེ ས་ ༡༢ ནས་ཕྱི་དྲིལ་ཁྱབ་ཁོངས་རྒྱ་

སྤར་གྱིས་ཁྲིམས་དྲུང་དུ་གནས་སྤསོ ། ཕྱི་ལོ་

༢   ཚེ ས་ ༡༠ ཉིན་ནས་ཟུང་དྲུང་གནས་

གཉིས་འདས་གྲོངས་སུ་ཕྱིན་པའི་ཞི བ་འཇུག་

མི འི་སྒྲི ག་འཛུ གས་བཀའ་དྲུང་ཡི ག་ཚང་གི ་

རང་འཇགས།  

ཟླ་ ༦   ཚེ ས་  ༡༡  ནས་དྲུང་འཕར་

བཅས། །

ཕྱི་ལོ་  ༡༩༩༤ ཟླ་ ༤  ཚེ ས་ ༢༦ ཉིན་

བཀོད་སྒྲིག་གནང་།   ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༤  ཟླ་

འགན་རང་འཇགས།   ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༩ ཟླ་

ནག་གི ་བཙན་གནོན་འོག་བོད་མི ་འབུམ་བཅུ་

ནས་ལས་བྱེད་ངོ་མར་བསྐ་ོ གཞག་གི ས་ལས་

༄༅།

ཉིན་གྲངས་ ༦༢ རི ང་ཕོགས་མེད་དགོངས་

རི མ་དུ་གནས་སྤར་དང་འབྲེལ་ལས་འགན་
ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༡  ཟླ་  ༤ ཚེ ས་ ༣༠ ནས་ཟླ་

དྲུང་ཡི ག་ཆེ ན ་མོ འི ་ གནས་རི མ ་དུ་ གནས་

༢༠༢༡ ཟླ་ ༧ ཚེ ས་ ༡ ཉིན་ནས་བོད་

ལས་གཞིར་གནས་སྤསོ །   ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༧   ཆབ་སྲིད་དྲུང་ཆེར་བསྐ་ོ གཞག་གནང་ཡོ ད་པ་
གནས་རི མ་དུ་གནས་སྤར།   ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༨  

གྲངས་བརྒྱད་རི ང་གཞུང་འབྲེལ་སླབོ ་བསྐྱོད།   ཟླ་ ༩  ཚེ ས་ ༡ ནས་བཀའ་ཡི ག་ཁྱབ་ཁོངས་

ཆེས་མཐོའ་ི ཁྲིམས་ཞི བ་ཁང་གི ་སྤྱི་ཁྱབ་ཁྲིམས་དྲུང་གསར་པའི་ལས་འཁུར་དམ་འབུལ་ལེགས་གྲུབ།

༄༅།    །བཀའ་དྲུང་ཡི ག་ཚང་ནས་

ཁང་གི ་ ཁྲི མ ས་ཞི བ ་པ་གཞན་གཉིས ་དང་ དུ་བསྐ་ོ གཞག་གནང་། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༥ ཟླ་ ཕྱི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་སུ་གནས་སྤསོ །

ལགས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༠༧ ཚེ ས་ ༡

ནས་ཆེས་མཐོའི་ཁྲིམས་ཞི བ་ཁང་གི ་སྤྱི་ཁྱབ་

འབྱུང་མཇལ་དར་འབུལ་བཞེས་གནང་ཡོ ད། གི་དྲུང་ལས་སུ་བསྐ་ོ གཞག་གནང་། ཕྱི་ལོ་
ཉིན་རྒྱབ་སྤྲོད་དཔང་དུ་ཁྲིམས་ཞི བ་པ་བསྟན་ ༡༩༩༩ ཟླ་ ༢ ཚེ ས་ ༢༤ ཉིན་དྲུང་གཞོན་

སྤས
ོ ་བཀོད་སྒྲིག་གསལ་བསྒྲགས་གནང་བ་

སྤྱི་ཁྱབ་ཁྲིམས་དྲུང་གསར་རྙིང་དབར་རྩིས་ ཟླ་ ༢ ཚེ ས་ ༨ ཉིན་འཕདྲོ ་བསྟེན་ལས་

དཔལ་འབྱོ ར ་དྲུང་ཆེ ་ ཡེ ་ཤེ ས ་དབང་མོ ་

ཁྲིམས་དྲུང་དུ་བསྐ་ོ གཞག་བགྱིས་པའི་གནས་

ལྟར།

དེ་ཡང་གོང་ཚེ ས་ཉིན་གྱི་ཕདྱེ ་ཡོ ལ་

ྲི ས་ཞིབ་
ཆུ་ཚོ ད་ ༡༢ ཐོག་ཆེས་མཐོའ་ི ཁམ
ཁང་གི་སངྲོ ་བཙན་ཚོ མས་ཆེན་དུ་དཔལ་ལྡན་

ཁྲིམས་ཞི བ་པ་ཆེ ་བ་དྭགས་པོ་བསོད་ནམས་

ནོར་བུ་མཆོག་གི ་མདུན་སར་དྲུང་ཆེ་ཡེ ་ཤེས་

ཕྱི་ལོ་

ཉིན་ནས་དྲུང་ཆེ ་གནས་རི མ་དུ་གནས་སྤར་

ལས་བྱེད་ཡོ ངས་ནས་འཚམས་འདྲིའི་རྟེན་ ༩ ཚེ ས་ ༡༨ ཉིན་བདེ་སྲུང་ཉམས་ཞིབ་ཁང་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༩ ཚེ ས་ ༦ ཉིན་དྲུང་འཕར་དུ་

གྱིས་དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དྲུང་ཆེ ར་

འཛི ན་ལུང་རྟོགས་མཆོ ག་དབུ་བཞུགས་ཐོག གནས་རི མ་དུ་གནས་སྤར། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༢
སྤདྲོ ་ལེན་གྱི་ཞུ་སྒ་ོ ཁག་ལེགས་གྲུབ་བྱུང་ཡོ ད།

ཁུངས་སུ་གནས་སྤསོ ། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༥ ཟླ་ ༦

དེ་ཡང་དྲུང་ཆེ ་ཡེ ་ཤེ ས་དབང་མོ ་ལགས་ནི།   ཚེ ས་ ༢ ཉིན་འཕདྲོ ་བསྟེན་ལས་ཁུངས་རང་
ཕྱི་ལོ་ ༡༩༧༠ ཟླ་ ༡ ཚེ ས་ ༡༥   ཉིན་རྒྱ་ འཇགས་ཐོག་ཟུང་དྲུང་གནས་རི མ་དུ་གནས་

གར་བྱང་ཕྱོགས་ཧི་མཱ་ཅལ་མངའ་སྡའེ ི་ཅོན་ སྤར། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༩ ཟླ་ ༨ ཚེ ས་ ༡༠

ཏ་རར་སྐས
ྱེ །   ཌལ་ཧོར་གཏན་སླབོ ་ནས་ ཉིན་གཞུང་འབྲེལ་མི ན་པའི་སླབོ ་བསྐྱོད་ནས་
(B.Sc GCG College Chan-

ཕྱིར་འཁོར་རྗེས་བཀའ་ཤག་གི ་ཟུང་དྲུང་དུ་

གནས་སྤར།  ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༧ ཚེ ས་

གནས་སྤསོ ། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༧ ཚེ ས་ ༡

ྲི ས་ཞིབ་ ཟླ་ ༩ ཚེ ས་ ༡༥ ཉིན་ཐོག་མར་ལས་བདྱེ ་
པ་དང་། དེའ་ི རས
ྗེ ་ཆེས་མཐོའ་ི ཁམ

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༩ ཟླ་ ༡༢ ཚེ ས་ ༧ ཉིན་

སྤསོ ། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༡༠ ཚེ ས་ ༠༨

དྲུང་དུ་བསྐ་ོ གཞག་གནང་བ་བཅས། །

དབང་མོ་ལགས་ཀྱིས་སྤྱི་ཁྱབ་ཁྲིམས་དྲུང་ཀྱི་

ལས་འཁུར་དམ་བཅའ་འབུལ་བཞེས་གྲུབ་

སླབོ ་ཐོན་རས
ྗེ ་

digarh) ནས་མཐོ་སླབ
ོ ་ཐོན།

ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༥

ལས་འགན་བཀོད་སྒྲིག་གནང་།

བསྟན་འཛི ན་ལེགས་བཤད་ལགས་བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་
མགྲིན་ཚབ་པར་བསྐ་ོ གཞག་གནང་བ།
གཞག་དང་། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༣

གི ་འགན་འཛི ན་དུ་ལས་འགན་རང་འཇགས།

ལས་ཁུ ང ས་སུ ་ དྲུང་ལས་ཀྱི ་

དྲུང་ཡི ག་ཚང་དུ་གནས་སྤསོ ། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢

ཟླ་ ༢ ཚེ ས་ ༢༠ ཉིན་ཕྱི་དྲིལ་

གནས་རི མ་ཐོག་ཚོ ད་ལྟ་ལས་

འགན་བཀོ ད ་སྒྲི ག ་གནང་།

ལས་ཁུངས་སུ་ལས་ངོར་ལས་

དྲུང་གནས་རི མ་ཐོག་གནས་སྤར་གྱིས་ལྡ་ི ལི ་

༢༠༠༨ ཟླ་ ༨ ཚེ ས་ ༡༨

ཉིན ་གཞུ ང ་མི ན་སླབོ ་བསྐྱོད ་

ཉིན་ཆེ ས་མཐོའི་ཁྲིམས་ཞི བ་ཁང་གི ་ཁྲིམས་

འཛི ་སྒར་བཀྲ་ཤི ས་ཐུབ་བསྟན་ཆོས་འཁོར་
ི ་ནས་ཏོག་དབྱིབས་གཉན་
དགེ་འཕེལ་གླང
རི མས་ཀྱི་སྔནོ ་འགོག་ཁབ་མཐུན་འགྱུར་
གནང་བ།

དུ་གནས་སྤསོ ། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༨ ཚེ ས་

༡༨ ཉིན་ཟུང་དྲུང་གནས་རི མ་དུ་གནས་སྤར།

འགན་རང་འཇགས། ཕྱི་ལོ་

།བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་དྲུང་

ཟླ་ ༨ ཚེ ས་ ༡ ཉིན་ལྡ་ི ལི ་སྐ་ུ ཚབ་དོན་ཁང་

དེ་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༣ ཟླ་
༩ ཚེ ས་ ༣ ཉིན་ཕྱི་དྲིལ་

༄༅།

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༧ ཚེ ས་ ༡༡ ཉིན་བཀའ་

༢༧ ཉིན་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་སུ་གནས་

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༨ ཚེ ས་ ༢༥ ཉིན་ཟུང་
དོན་ཁང་དུ་ལས་འགན་རང་འཇགས།

ཕྱི་

ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༥ ཚེ ས་ ༢༢ ཉིན་བོད་
ཀྱི་སྲིད་བྱུས་ཉམས་ཞི བ་ཁང་དུ་གནས་སྤསོ །

འཕར་བསྟན་འཛི ན་ལེགས་བཤད་ལགས་ཕྱི་

ནས་ཕྱི ར ་འཁོར ་གྱི ས ་ལྡི་ ལི ་འཕགས་བོད ་

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༥ ཚེ ས་ ༡ ཉིན་དྲུང་

མི འི་སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་མགྲིན་ཚབ་པར་བསྐ་ོ

འགན་བཀོད་སྒྲིག ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༩ ཟླ་ ༡

འགན་རང་འཇགས། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ཟླ་

དགོན་པ་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༦ ཚེ ས་

ཀྱི་དྲུང་འཕར་དུ་གནས་སྤས
ོ ་ཀྱིས་བོད་མི འི་

དབུ་རྩེ་རི ་ཁྲོད་དང་།

གནང་ཡོ ད་པ་བཅས། །

མདོག ་དཔལ་རི འི ་ སྐུ་ མཚམས་པ་རྣམས། ཀྱི་མཐུ ན་འགྱུར་གནང་ཡོ ད་པ་བཅས།

ལོ་ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༧ ཚེ ས་ ༡ ནས་བོད་

གཞག་གནང་ཡོ ད།   དེ་ཡང་དྲུང་འཕར་
བསྟན་འཛི ན་ལེགས་བཤད་ལགས་ནི། ཕྱི་ལོ་

༢༠༠༣ ཟླ་ ༡ ཚེ ས་ ༡༧ ཉིན་ནས་དྲུང་

ལས་གནས་རི མ་ཐོག་ཟླ་དྲུག་ཚོ ད་ལྟར་བསྐ་ོ

འབྲེལ་མཐུ ད་ཁང་གི ་འགན་འཛི ན་དུ་ལས་

ཚེ ས་ ༢༢ ཉིན་དྲུང་གཞོན་གནས་རི མ་དུ་

གནས་སྤར། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༩ ཟླ་ ༢ ཚེ ས་ ༢

ཉིན་དྲུང་གཞོན་གནས་རི མ་དུ་གནས་སྤར་

གྱི ས་ལྡ་ི ལི ་འཕགས་བོད་འབྲེལ་མཐུ ད་ཁང་

འཕར་གནས་རི མ་དུ་གནས་སྤར་གྱིས་ལས་

༧ ཚེ ས་ ༡ ཉིན་ནས་ཕྱི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་

སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་མགྲིན་ཚབ་པར་བསྐ་ོ གཞག་

༄༅། །འཕགས་ཡུལ་མཚོ ་པདྨ་འཛི ་སྒར་

སྤནོ ་ཌོ། ས་གནས་ཡུལ་མི ། གཞན་ཡང་

༢༩ རེས་གཟའ་མི ག་དམར་ཉིན་མཚོ ་པདྨ་

ནས་ ༤༤ མན་གྱི་བོད་མི ར་ཏོག་དབྱིབས་

བཀའ་བརྒྱུད་དགོན་པ།

དེ་བཞིན་འབྲི་གུང་
མཚོ ་པདྨ་ཟངས་

ས་གནས་མཚོ ་པདྨའི་མི ་མང་།

མན་ཌི།

གཉུ ག་མར་གནས་པའི་བོད་མི ་རང་ལོ་ ༡༨
གཉན་རི མ ས་སྔནོ ་ཁབ་རི མ ་པ་དང་པོ་ མ་
ཐོབ་པ་ཁྱོན་མི ་གྲངས་ ༨༩ ལ་སྨན་ཁབ་
།

བོད་ཟླ་ ༥ ཚེ ས་ ༢༨ ཕྱི་ཟླ་ ༧ ཚེ ས་ ༧ 5

བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་བདུན་རེའ་ི ལས་རི མ་གསར་ཤོག
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ལྷ་ོ ཨ་ཕི་རི ་ཀའི་ཨི ན་ཀ་ཐ་རང་དབང་ཆབ་སྲིད་ཚོ གས་པའི་འགན་འཛི ན་མཆོག་གི ས་༸སྐའ
ུ ་ི འཁྲུངས་སྐར་ལ་
འཚམས་འདྲིའི་བསྒྲགས་གཏམ་སྤལེ ་བ།

༄༅། །སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ ཆེན་པོ་བྱུང་།

ཁོང་མུ་མཐུ ད་སྐ་ུ གཟུགས་

ཆེ ན་པོ་མཆོ ག་ཕྱི་ལུགས་ལྟར་དགུ ང་གྲངས་ གསལ་ཐང་དང་། རེ་བ། བདེ་སྐྱིད་བཅས་
༨༦

ལ་ཕེབས་པའི་༸སྐའུ ་ི འཁྲུངས་སྐར་ ཡོ ང་བའི་སྨནོ ་འདུན་ཞུ་རྒྱུ་ཡི ན།

དུས་ཆེན་ཉིན་མོར།

ལྷ་ོ ཨ་ཕི་རི ་ཀའི་ནང་

གཉིས་ནས་མུ ་མཐུ ད་འཐབ་རྩོད་དེར་རྒྱབ་

འདི་སྔར་བཞི ན་སྲུང་བརྩི་ཞུ་རྒྱུ ་བྱུང་བར་ང་

ལ་སེ མ ས་དང་འབྲེལ ་བའི ་ ཐོག ་རྒྱབ་སྐྱོར ་

ལྷ་ོ ཨ་ཕི་ རི ་ ཀའི་ སྐུ་ ཚབ་དོན ་གཅོད ་དངོས ་

ི ་
བཞིན་ཡོ ད། རྒྱ་གར་གྱིས་གཙོས་འཛམ་གླང

མགོན་པོ་གང་ཉིད་ཆོ ས་ཕྱོགས་ཀྱི་དབུ་ཁྲིད་

འགོས་ནད་ཕོག་བཞི ན་ཡོ ད་པའི་དུས་འདིར།

ཆེན་པོ་བྱུང་། མགོན་པོ་གང་ཉིད་ཀྱི་ཞི་བདེ་

ཚོ ་དགའ་ཚོ ར་ཆེན་པོ་བྱུང་།

རྟེན་གཞི ་ བྱས་པའི ་ ཨི ན་ཀ་ཐ་རང་དབང་

ཤུ ག ས་ཆེ ་ གནང་བཞི ན ་ཡོ ད ་པ་ངས་ཤེ ས ་

གི ་ས་ཆ་མང་པོར་ཧ་ཅང་རི མ་པ་མཐོ་བའི་

སྐྱོར་ཞུ་རྒྱུ་ཡི ན།

དུ་ རང་སོ ར ་གནས་པར་ང་ཚོ ་ དགའ་ཚོ ར ་

ཆབ་སདྲི ་ཚོ གས་པའི་ (Inkatha Freedom

མགོན་པོ་གང་ཉིད་ཀྱི་བཙན་བྱོལ་དུ་གནས་

དང་། ཚད་མེད་ཞི་བ། འགྲོ་བ་མི འ་ི ཆི ག་

འཛུ གས་གནང་མཁན་རྒྱལ་སྲས་སྐུ་ཞབས་

མི འི་སྒྲིག་འཛུ གས་རྟེན་གཞི ་བྱས་ས་རྡ་སའི་

ཏུ ་ངོས་འཛི ན་གཅིག་མཐུ ན་བྱུང་།

gosuthu Buthelezi) མཆོག་གིས་འཚམས་

ཆེ་བ་ཞིག་ཡི ན།

ཀ་ཐ་རང་དབང་ཆབ་སྲིད་ཚོ གས་པ་གསར་

༸སྐའ
ུ ི་འཁྲུངས་སྐར་ཉིན་མོར་འཚམས་འདྲི་

དབང་ཡོ ངས་རྫོགས་བོད་མི འི་སྒྲིག་འཛུ གས་

འཚོ ་གནས་བྱེད་པའི་རྩ་དོན་ཡང་ཡི ན།

པའི་བོད་མི ར་རྒྱབ་སྐྱོར་དང་། ལྷག་པར་བོད་

Party) འགན་འཛི ན་དང་ཚོ གས་པ་གསར་

མན་གྷ་ོ སུ་ཐུ ་བྷུ་ཐེ་ལེ་ཛི ་ (Prince Man-

བོད་མི ར་རྒྱབ་སྐར
ྱོ ་ནི་གལ་འགངས་ཤི ན་ཏུ ་

མགོ ན ་པོ་ གང་ཉི ད ་ཀྱི ས ་ཆབ་སྲི ད ་ཀྱི ་ སྐུ ་

འདྲིའི་ བསྒྲགས་གཏམ་ཞི ག ་སྤལ
ེ ་གནང་སྟེ་

དེ་ཡང་འཚམས་འདྲིའི་བསྒྲགས་གཏམ་ནང་

ི ་ཡོ ངས་ཀྱིས་བོད་ ཡི ད་སྐ ྱོ་ དགོ ས ་པ་ཞི ག ་ལ་གོ ་ ལ་ཧྲིལ ་པོར ་ གྲུབ་རྡོ་རྗེ་ལགས་ཀྱིས་ལྷ་ོ ཨ་ཕི་རི ་ཀའི་ནང་
འཛམ་གླང

མི འི་བླ་ན་མེ ད་པའི་དབུ་ཁྲིད་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ ཁྱབ་པའི་ཏོག་དབྱིབས་གཉན་རི མས་ཚབས་ དྲ་ཐོག་གི་བདྱེ ་སྒ་ོ ཁག་གོ་སྒྲིག་གནང་བ་དང་།

ས་༸སྐྱབས་མགོ ན ་ཆེ ན ་པོ་ མཆོ ག ་དགུ ང ་ ཆེ ་འོག་མགོན་པོ་གང་ཉིད་ཀྱི་འཁྲུངས་སྐར་ དཀའ་ཚེ གས་ཆེ་བའི་དུས་སྐབས་འདིར་བོད་

གྲངས་ ༨༦ ལ་ཕེབས་པའི་༸སྐའུ ་ི འཁྲུངས་ སྲུང་བརྩི་ཞུ ་བཞི ན་པ་ད་ལན་ཐེངས་གཉིས་ དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་བ་རྣམས་ཧུ ར་བརྩོན་བྱེད་དུ་
སྐར ་དུས ་ཆེ ན ་སྲུ ང ་བརྩི་ཞུ ་ བཞི ན ་ཡོ ད ་པ་ པ་དེ་ཆགས་ཡོ ད། འཕྲུལ་རི ག་ལ་བརྟེན་ནས་ བཅུག་པར་ང་ཚོ ས་ཐུ གས་ར་ྗེ ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡི ན།

བཞིན།

ངས་རང་ཉིད་ཀྱི་གྲོགས་པོར་སྨནོ ་

འདུན་བཟང་པོ་ཞུ་རྒྱུ ་བྱུང་བར་དགའ་ཚོ ར་

གཞི་

རྩའི་ལྟ་གྲུབ་དེ་དག་ལ་བརྟེན་ནས་ངས་ཨི ན་

འཛུ གས་བྱས་པ་ཡི ན་ལ་། ང་ལོ་ ༩༠ རི ང་

ཀྱི ་ སྲིད ་སྐ ང
ྱོ ་མཆོ ག ་ལ་རྩིད་སྤ དྲོ ་གནང་བ་ མགོན ་པོ་ གང་ཉིད ་ཀྱི ས ་སེ མ ས་ཁམས་ཀྱི ་

ཞུས་གནང་འདུག
འཁོད་དོན།

སྒྲིལ་བཅས་ཀྱི་དམ་བཅའ་རང་ཉིད་ལ་རྟག་

ང་ཚོ ་ཚང་མ་མཉམ་དུ་དྲ་ཐོག་འཁྲུངས་སྐར་ མགོ ན ་པོ་ གང་ཉི ད ་ཀྱི ས ་འཛམ་གླི ང ་ས་

ནས་བཟུང་ད་བར་ལོ་ ༡༠ ཕྱིན་ཡོ ད། དུས་ བདེ་ཐབས་ཐད་ནསུ ་པ་གལ་ཆེན་ཞི ག་བཏོན་
དེ་ནས་བཟུང་འབུམ་རམས་པ་བླ་ོ བཟང་སེང་ྒེ བཞིན་ཡོ ད་པ་ཤེས་རྟོགས་ཀྱིས།

ངས་ཁྱད་

དང་། མང་གཙོ་བཅས་ཀྱི་བྱ་གཞག་སྣེ་ཁྲིད་ ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་བ་དགའ་ཚོ ར་བྱུང་།

སྐ་ུ ཉིད་ཀྱི་

མཆོག་གི ས་བོད་མི འ་ི རང་དབང་འཐབ་རྩོད་ པར་ཅན་གྱི་ཉིན་མོ་འདིའ་ི ཐོག་འཚམས་འདྲི་

གནང་ཡོ ད་པ་དང་། ད་ཆ་སྲིད་སྐྱོང་གསར་ འཁྲུངས་སྐར་ལ་སྐྱིད་པོ་ཡོ ང་བའི་སྨནོ ་འདུན་
པ་སྤནེ ་པ་ཚེ ་རི ང་མཆོ ག་གི ས་འབད་བརྩོན་ ཞུ། བཅས་འཁོད་ཡོ ད། །
ཆེན་པོས་སྣེ་ཁྲིད་གནང་བཞིན་ཡོ ད། ང་དང་

སྲུང་བརྩི་ཞུ་ཐུ བ་པ་དེས། གལ་ཆེའ་ི ཉིན་མོ་ ཕྱོགས་གང་སར་གནས་པའི་མི ་མང་པོ་ཞི ག་

ཨི ན་ཀ་ཐ་རང་དབང་ཆབ་སྲིད ་ཚོ ག ས་པ་

མཆོད་ཁང་ནང་མཉམ་འཛོ མས་ཐོག་༸གོང་ མཆོ ག་གི ་བཀའ་ཁྲིད་ཟིན་བྲིས་ཞེས་པ་དེབ་

ལྟར་ཆུ་ཚོ ད་ ༡༡།༣༠ ཐོག་དབུས་བོད་མི འ་ི ནང་མ་ཎི་ཡི ག་དྲུག་གྲངས་ ༢༩༤༦༠༦༥༨

ུ ་ཆེན་
ཐའེ་ཝན་བོད་ཀྱི་སྐ་ུ ཚབ་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ནས་༸གོང་ས་མཆོག་གི ་༸སྐའ
ུ ་ི འཁྲུངས་སྐར་དས
སྲུང་བརྩི་ཞུས་པ།

༄༅། །བོད་ཀྱི་བླ་ན་མེད་པའི་དབུ་འཁདྲི ་
སྤྱི ་ ནོར ་༸གོང ་ས་༸སྐྱབས་མགོན ་༸རྒྱལ་

དབང་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་བཞི ་པ་ཆེ ན་པོ་མཆོ ག་ཕྱི་
ལུགས་དགུང་གྲངས་ ༨༦ ལ་ཕེབས་པའི་

ས་༸སྐྱབས་མགོ ན ་ཆེ ན ་པོ་ མཆོ ག ་གི ་ སྐུ ་ གྲངས་ ༡༠༠༠༠ ཐམ་པ་པར་སྐྲུན་ཞུས་པ་
པར་མཐོང་གྲོལ་རི ན་པོ་ཆེ ར་དཀར་གཙང་ དོན་གཅོད་དང་། ཆོས་དགེ་གཉིས་ནས་དབུ་
མཇལ་དར་སྒནྲོ ་འབུལ་ཞུས་རས
ྗེ ། ༸རྒྱལ་ འབདྱེ ་གནང་ཞིང་།

དོན་གཅོད་འབའ་བ་

སྐལ་བཟང་རྒྱལ་མཚན་ལགས་ཀྱིས་ངོ་སྤྲོད་

མི །

དབུ་འབྱེད་ཞུ་ཐུ བ་པ་བྱུང་བ་དེས་ཐའེ་ཝན་

མཆོ ད་ཁང་ནང་སྲུང་བརྩི་ཞུས་པ་དང་དུས་

དེ་ཉིན་

ཐའེ་ ཝན་ནང་ནད་ཡམས་ཀྱི ས ་རྐྱེན ་པས་
མི ་ཚོ གས་འདུ་འཛོ མས་ཆོ ག་གི ་མེ ད་སྟབས་

ཞུས་ཡོ ད་ཁོངས། ཐའེ་ཝན་སྲིད་འཛི ན་ལྕམ་

རི མ ་གལ་ཆེ ་ ཞི ག ་ནི་ ༸གོ ང ་ས་མཆོ ག ་གི ་

དམི གས་བསལ་མཛད་

བའི་ཞབས་བརྟན་གསོལ་འདེབས་དང་། མ་ དད་ལྡན་མང་ཚོ གས་རེད།

དེབ་དབུ་འབདྱེ ་གནང་ཡོ ད་པ་རེད།

རྒྱ་ཡི ག་ཤེས་

ཐའེ་པེ་གྲོང་ཁྱེར་དང་།

སོགས་དང་།

གཞན་ཡང་བོད་བརྒྱུད་ནང་

བསྟན་གྱི་ཆོས་ཚོ གས་དང་།

དད་ལྡན་སླབོ ་

མ་མང་པོས་དྲ་རྒྱའི་ཐོག་རྣམ་པ་སྣ་ཚོ གས་ཀྱི་

ནས་བཞུགས་སྒར་དུ་དབུ་མ་རྩ་བ་ཤེས་རབ་ སྐྱེས་ཡག་ཤོས་ཤི ག་ལ་ངོས་འཛི ན་ཞུ་བཞི ན་ བོད ་རི ག ས་ཚོ ག ས་པ་བརྒྱུ ད་བོད ་མི ་ དང་།
དེབ་འདི་པར་སྐྲུན་འགྲེམས་སྤལེ ་

ཆོས་ཚོ གས་ཁག་ནས་མ་ཎི་ཡི ག་དྲུག་གསོག་

སྒྲུ བ་ཞུ ་ དགོ ས ་པའི ་ འབོད ་སྐུ ལ ་གསལ་
ཆོ ས ་འཛི ན་ལགས་ནས་རྒྱ་སྐད ་ཐོག ་སླབོ ་ མཁན་གྱི ་ནང་པ་ཚོ ་དད་གུ ས་གཅི ག་པུ་མ་ བསྒྲགས་སྤལེ ་བ་ལྟར། བོད་རི གས་ཚོ གས་
འདི་གའི་ཆོས་དགེ་དགེ་བཤེས་འཇམ་དཔལ་ ཞུས་པའི་དགེ་བའི་ལས་འདིས་རྒྱ་ཡི ག་ཤེས་

ི ་བཅུད་སླབོ ་སྦྱོང་ པར་སྒྲུ བ་ཐོ་ འབྱོར ་ཁོ ང ས་ཐའེ་ སྡདོ ་བོད ་
ྲི ་བཏབ་ ཡི ན་པར་ནང་ཆོ ས་ཀྱི་སྙང
སླབོ ་མ་ཚོ ས་ཟིན་བས
པ་ཞུ་དག་ཕྱོགས་སྒྲིག་གི ས་དོན་གཅོད་ལས་ བྱ་ཐུ བ་རྒྱུ ར་ཕན་ཐོགས་ཧ་ཅང་རྒྱ་ཆེ ན་པོ་ མི ་དང་། ཕ་ཡུལ་བོད་ས་ཁུལ། ཐའེ་ཝན་
འཁདྲི ་དང་།

དབུས་བོད་མི འི་སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི ་ལམ་སྟོན་ ཁུངས་ནས་འདོན་སྤལ
ེ ་ཞུ་བཞི ན་པའི་༸གོང་

ཡོ ང་རྒྱུ ར་ང་ཚོ ས་རེ་བ་ཞུ ་བཞི ན་ཡོ ད་ཅེས་ ཆོས་ཚོ གས་སོགས་ནས་ཁནྱོ ་མ་ཎི་ཡི ག་དྲུག་

དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བྱེད་རྣམས་ སྟེ།

དབུས་ལས་ཁུངས་ནས་བཀོད་ཁྱབ་ཕེབས་པ་ བསལ་བོད ་ནས་འབྱོར ་བའི ་ སྒྲུ བ་ཐོ་ ཞི ག ་

༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་

གསུངས།

སྒྲུབ་གནང་ཡོ ད་པ་བཅས། །

སྲིད་དོན་ཚོ གས་པའི་འགན་འཛི ན་

མཁན་གྱི ་ ནང་པ་ཚོ ་ ལ་༸གོ ང ་ས་མཆོ ག ་ འཚམས་འདྲི་ཞུས་ཡོ ད་པ་རེད།

བཀའ་ཁྲིད ་གནང་བའི་ ཟིན ་བྲིས ་ཕྱག་དེབ ་ ཡོ ད་ན།

ཁྱོན་བསྡམོ ས་གྲངས་ ༤༩༧༥༤༨༩༣ གསོག་

ཅི འི་ ལོ ང ་གྲོང་ཁ ར
ྱེ ་གྱི ་ གྲོས་ཚོ ག ས་འཐུ ས ་

ལོར་༸གོང་ས་མཆོག་ གི ་ སྐུའི ་ འཁྲུ ང ས་སྐར ་དུས ་ཆེ ན ་གྱི ་ ལེ ག ས་ འདི་ག་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ནས་ཐའེ་སྡདོ ་

ལྟར་ཚེ ས་ ༦ སྔ་དྲོ་ཆུ་ཚོ ད་ ༩།༣༠ ཐོག་ ས་མཆོག་གི་བཀའ་སླབོ ་དེབ་ཕངྲེ ་ ༡༩ པ་

གཅོད་ཁུངས་ཀྱི ་ནང་ཆོ ས་འཛི ན་གྲྭའི་དགེ་

ྲོ ་མའི་གཟུངས་སྔགས་
གི ་འཁྲུངས་སྐར་དུས་ཆེ ན་ལ་འཚམས་འདྲི་ འཁོར་གཅི ག་ནང་སྒལ

སྲིད་ལས་ཁུངས།

༸སྐུ འི ་ འཁྲུ ང ས་སྐ ར ་དུས ་ཆེ ན ་ཐའེ་ ཝན་

བཀའ་ཁྲིད་ཟིན་བྲིས་ཞེས་པའི་རྒྱ་ཡི ག་ཕྱག་

གྲངས་༤༨༠༤༣༩༠ གུ་རའུ ་ི མཚན་སྔགས་

འདི ་ ལོ ་ དམི གས་བསལ་ཐའེ་ ཝན་གཞུ ང ་ སླ བོ ་ཡོ ངས་ནས་༸གོ ང ་ས་མཆོ ག ་སྐུ ་ ཚེ ་

དེ་རི ང་ང་ཚོ ་ལས་ ཚའེ་དབྱིང་ཝིན་ལགས་དང་། ཐའེ་ཝན་ཕྱི་

བཀའ་སླབོ ་དེབ་ཕངྲེ ་ ༡༩ པ་དེ་པར་སྐྲུན་

པོ་མཆོག་གི་གསུང་དབུ་མ་རྩ་བ་ཤེས་རབ་ཀྱི་

གྲངས་ ༧༡༦༣༤༣ དེ་བཞིན་འདི་ག་དོན་

བྱེད ་ཚོ ་ མཆོ ད ་ཁང་དུ་ འཛོ མ ས་ནས་མ་ཎི ་

གསོག་སྒྲུབ་དང་།

༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་

རྒྱས་ཞུ་བའི་དྲ་ལམ་ཐད་གཏོང་ཆ་ཚང་བལྟ་

སྐའ
ུ ི་འཁྲུངས་སྐར་དུས་ཆེན་སྲུང་བརྩི་གཟབ་

མང་གཉིས ་ནས་དྲ་ཐོག ་༸གོང ་ས་མཆོ ག ་ ཞབས་པད་བསྐལ་བརྒྱར་བརྟན་པའི་ཆེ ད་ལོ ་

གསོག་སྒྲུབ་བྱུང་འདུག

མཚུངས།

༤༥༧༢༨༢༦

ལྟར་ཐའེ་སྡདོ ་བོད་མི ་དང་ཆོ ས་ཚོ གས་ཁག་

གསོ ག་སྒྲུབ་ཞུ ་དགོས་པ་ལྟར་ས་ཡ་མང་པོ་

༡༩༩༧

སྒྲོལ་མའི་གསུངས་སྔགས་

༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེ ན་པོ་མཆོ ག་གི ་

ཉན་ཞུས།

ལ་གསལ་བསྒྲགས་སྤལ
ེ ་ནས་མ་ཎི་ཡི ག་དྲུག་

ཎི་ཡི ག་དྲུག་གསོག་སྒྲུབ་ཞུས།

ཐུ བ་པའི་མཚན་སྔགས་གྲངས་

གནང་དོན། ༸གོང་ས་མཆོག་གི་བཀའ་སླབོ ་

དང་། བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་ལམ་སྟོན་

བོད ་ཀྱི ་ སྐུ་ ཚབ་དོན ་གཅོད ་ལས་ཁུ ང ས་ཀྱི ་

སྒྲིག་འཛུ གས་ནས་བཞུ གས་སྒར་དུ་སྤྱི་ནོར་ དང་།

གྲངས་ ༡༠༨༦༡༣༡༡༠ དང་། དམི གས་

༸གོང་ས་མཆོག་གི་མཛད་འཕྲིན་ཁག་དང་།
བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་སོགས་
དྲ་རྒྱའི་ཁ་བྱང་ www.bod.asia ཐོག་
གཟིགས་པར་འཚལ།

བོད་ཟླ་ ༥ ཚེ ས་ ༢༨ ཕྱི་ཟླ་ ༧ ཚེ ས་ ༧
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རྒྱ་གར་གྱི་སྲིད་བླནོ ་མཆོག་གི ས་གཙོས་བླནོ ་ཆེན་རྣམ་པ་དང་ཨ་རི འ་ི གཞུང་ཚབ་སོགས་ནས་༸གོང་ས་མཆོག་
དགུང་གྲངས་གྱ་དྲུག་ལ་ཕེབས་པའི་༸སྐའ
ུ ་ི འཁྲུངས་སྐར་ལ་འཚམས་འདྲི་ཞུས་གནང་བ།
༄༅། །སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་

ཆེ ན་པོ་མཆོ ག་ཕྱི་ལུགས་ལྟར་དགུ ང་གྲངས་
ལ་ཕེབས་པའི་༸སྐའུ ་ི འཁྲུངས་སྐར་

༨༦

དུ་སེམས་ཤུགས་སྐདྱེ ་དུ་བཅུག་ཡོ ད། ཅེས་ འཁྲུངས་སྐར་ལ་འཚམས་འདྲི་ཞུ ས་གནང་
གསུངས།རྒྱ་གར་གྱི་རྒྱལ་ས་ལྡ་ི ལི འི་སྤྱི་ཁྱབ་ ཡོ ད། རྒྱ་གར་གྱི་ཨ་ར་ུ ན་ཅལ་མངའ་སྡའེ ་ི སྤྱི་

བླནོ ་ཆེན་སྐ་ུ ཞབས་ཨར་ཝི ན་དི་ཀེ་ཇི་རི ་ཝལ་ ཁྱབ་བླནོ ་ཆེ ན་པདྨ་མཁའ་འགྲོ་མཆོ ག་གི ས་

ཨ་རི འ་ི བལ་ཡལ་གྱི་གཞུང་ཚབ་ཆེན་མོ་རན་ མོ་ཌི་ས་ཝན་ཌི་
ཌེ་བྷ་ེ རེ་

ལགས་ཀྱིས་

(Randy Berry)

ཊུ ་ ཝི ་ ཊར་བརྒྱུ ད་༸གོང ་ས་མཆོ ག ་དགུ ང ་

དུས་ཆེན་ཉིན་མོར། རྒྱ་གར་གྱི་སདྲི ་བླནོ ་སྐ་ུ

( Arvind Kejriwal)

མཆོག་གིས་ཊུ་ཝི་ ཊུ ་ ཝི ་ ཏར་བརྒྱུ ད་༸གོང ་ས་མཆོ ག ་དགུ ང ་

གྲངས་གྱ་དྲུག་ལ་ཕེབས་པའི་༧སྐའ
ུ ི་འཁྲུངས་

བརྒྱུད་མགོན་པོ་གང་ཉིད་ལ་༸སྐའ
ུ ི་འཁྲུངས་

མགོན་པོ་གང་ཉིད་དགུ ང་གྲངས་གྱ་དྲུག་ལ་ སྐར ་ལ་འཚམས་འདྲི་ཞུ ས ་གནང་བ་དང་

ི ་ཞི་བདེ་དང་བྱམས་བརྩེ་
འབྲེལ། འཛམ་གླང

ཞབས་ན་རེ ནྡྲ ་མོ ་དི་མཆོ ག ་གི ས ་ཞལ་པར་

སྐར་ཉིན་འཚམས་འདྲི་ཞུས་གནང་ཡོ ད་སྐརོ ་
སདྲི ་བླནོ ་མཆོག་གི་ཊུཝི་ཊར་
སྟེང་བཀོད་འདུག

(Twitter)

ུ ་ི འཁྲུངས་
ཊར་བརྒྱུ ད་རྒྱ་གར་མི ་མང་གི ་ཚབ་ཞུ ས་ཏེ་ གྲངས་གྱ་དྲུག་ལ་ཕེབས་པའི་༸སྐའ

བླནོ ་ཆེན་ཀོན་རཌ་སང་མ་

Sangma)

(Shri Conrad

མདྷ་ཡ་པར་ཌེ་ཤི འ་ི

མཆོག

མངའ་སྡའེ ་ི (Madhya Pradesh) སྤྱི་ཁྱབ་
བླནོ ་ཆེན་སྐ་ུ ཞབས་ཤི བ་རཱཇ་སི ངྒ་ཅོ་ཧཱན་

ལྡན་པ་ཡོ ང་སླད་མགོན་པོ་གང་ཉིད་མཆོ ག་

( Shri Shivraj Singh Chouhan)

དབུས་གཞུ ང་གི ་བླནོ ་ཆེ ན་སྐུ་ཞབས་ནི་ཏཱིན་ ཡོ ད།གཞན་ཡང་ཐེ་ཝན་གྱི་སྲིད་འཛི ན་ལྕམ་

རོགས་གནང་། ཞེས་གསུངས།

ཞབས་ཀེབ་ཊི ན་ཨ་མ་རི ན་དྷར་སི ང་ ( Capt.

འདྲི་ཞུ་རྒྱུ་ཡི ན།

ཞེས་གསུངས།རྒྱ་གར་ བརྒྱར་བརྟན་པའི ་ སྨནོ ་འདུན ་ཞུ ས ་གནང་

(Shri Nitin Gadkari)

མཆོག་ སྐ་ུ ཚའེ་ཨི ན་ཝིན་ (Tsai Ing-wen) མཆོག་

དུ་ བསྐ་ོ བཞག་གནང་བའི ་ ཨ་རི འི ་ རྒྱ་གར་ གི ས་ཊུ་ཝི ་ཊར་བརྒྱུ ད་༸སྐུའི་འཁྲུངས་སྐར་

གྱི་གཞུང་ཚབ་ཆེ ན་མོ ་སྐུ་ཞབས་ཨ་ཊུལ་ཀ་ ལ་འཚམས་འདྲི་ཞུས་པ་དང་སྦྲགས་མགོན་
(Atul Keshap)

མེ་གྷ་ལ་ཡ་མངའ་སྡའེ ་ི སྤྱི་ཁྱབ་

མཆོག

ཕེབས་པའི་༸སྐའ
ུ ི་འཁྲུངས་སྐར་ལ་འཚམས་ འབལ
ྲེ ་མགོན་པོ་གང་ཉིད་མཆོག་སྐ་ུ ཚེ ་བསྐལ་

དེ་བཞི ན་ཉེ་ཉར་ཨ་རི འི་གཞུང་གི ས་གསར་ གྷཌ་ག་རི ་

ཤབ་

སྐར ་ལ་འཚམས་འདྲི་ཞུ ས ་གནང་བ་དང་

(Dr. Pamod Sawant)

ལགས་ཀྱིས་ཊུ་ཝི་ པོ་གང་ཉིད་སྐུ་ཚེ ་བསྐལ་བརྒྱར་བརྟན་པའི་

ཏར་བརྒྱུ ད་༸གོང་ས་མཆོ ག་དགུ ང་གྲངས་ སྨནོ ་འདུན་ཞུ་རྒྱུ་ཡི ན། ཞེས་གསུངས།

གྱ་དྲུག་ལ་ཕེབས་པའི་༸སྐུའི་འཁྲུངས་སྐར་ རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་གི ་བླནོ ་ཆེ ན་སྐུ་ཞབས་

ལ་འཚམས་འདྲི་ཞུས་པ་དང་འབྲེལ་མགོན་ ཧར་ཤི ་ཝར་དྷན་

(Dr Harsh Vardhan)

པོ་གང་ཉིད་ཀྱིས་ཞི ་བདེ་དང་བྱམས་བརྩེའི་ མཆོག་དང་ཧར་ཌེབ་སེངྒ་

(Hardeep

མཆོག་གིས་ཊུ་ཝི་ཊར་བརྒྱུད་༸སྐའུ ་ི

སྐར
ོ ་བཀའ་སླབོ ་སྩལ་བ་དེས་རྒྱལ་སྤྱིའི་སྟེང་

Singh)

༄༅། །སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་

ལ་ཆོས་ཕྱོགས་ཀྱི་ལམ་སྟོན་མཛད་པ་བཅས་

གྲངས་ ༨༦ ལ་ཕེབས་པའི་༸སྐའུ ་ི འཁྲུངས་

སྐབས་ཤི ག་ཡི ན།

གི ས་མགོན་པོ་གང་ཉིད་མཆོག་དགུང་གྲངས་

མཆོག

གི ས ་མུ ་ མཐུ ད ་ང་ཚོ ར ་སེ མ ས་ཤུ ག ས་སྤར ་ པཎ་ཇབ་མངའ་སྡའེ ི ་ སྤྱི ་ ཁྱབ་བླནོ ་ཆེ ན ་སྐུ་
ཕྱོག ས་མཚུ ང ས་རྒྱ་གར་དབུ ས ་གཞུ ང ་གི ་
བླནོ ་ཆེན་དྷར་མན་དྲ་པྲ་དཱན་

(Shri Dhar-

Amarinder Singh)

མཆོག མེ་གྷ་ལ་ཡ་

མངའ་སྡའེ ི་བླནོ ་ཆེ ན་སྐུ་ཞབས་ཇམ་སི ་སངྒ་

མཆོག་དང་། ཧི་མཱ་ མ་ (Shri James Sangma ) མཆོག  ཨ་
ལ་འཚམས་འདྲི་ཞུས་གནང་བ་དང་སྦྲགས། ཅལ་མངའ་སྡའེ ི་སྤྱི་ཁྱབ་བླནོ ་ཆེ ན་ཇེ་རཱམ་ཋཱ་ སམ་མངའ་སྡའེ ་ི བླནོ ་ཆེན་བྷ་ི མལ་བྷ་ོ ར་ (Biགྱ་དྲུག་ལ་ཕེབས་པའི་༸སྐུའི་འཁྲུངས་སྐར་

mendra Pradhan)

ཏོག་དབྱིབས་གཉན་རི མས་ཀྱི་སྐབས་འདིར་ ཀུར་ ( Jairam Thakur ) མཆོག རྒྱ་གར་

mal Borah)

ཐོག་གཅི ག་ཕན་གཅི ག་གྲོགས་གནང་དགོས་ སྐ་ུ ཞབས་པྲེམ་སི ངྒ་རྟ་མང་

༸གོང ་ས་མཆོ ག ་དགུ ང ་གྲངས་རྒྱ་དྲུག་ལ་

མཆོག ཐེ་ཝན་གྱི་ཕྱི་སྲིད་

མགོན་པོ་གང་ཉིད་མཆོ ག་གི ས་མཉམ་རུབ་ གྱི་འབྲས་ལྗངོ ས་མངའ་སྡའེ ་ི སྤྱི་ཁྱབ་བླནོ ་ཆེན་ ལས་ཁུ ང ས་སོ ག ས་ནས་ཊུ ་ ཝི ་ ཊར་བརྒྱུ ད་
པའི་གལ་གནད་སྐར
ོ ་བཀའ་སླབོ ་སྩལ་བར་
ཐུ གས་ར་ྗེ ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡི ན། ཞེས་གསུངས།

Tamang )

(Prem Singh

ུ ི་འཁྲུངས་སྐར་ལ་འཚམས་
མཆོག རྒྱ་གར་ལྷ་ོ ཕྱོགས་གྷ་ོ ཝ་ ཕེབས་པའི་༸སྐའ

མངའ་སྡའེ ི་སྤྱི་ཁྱབ་བླནོ ་ཆེ ན་སྐུ་ཞབས་པ་ར་

འདྲི་ཞུས་གནང་ཡོ ད། །

ཨ་རི འ་ི ཕྱི་སྲིད་ལྷན་ཁང་གི ་དྲུང་ཆེ་མཆོག་དང་ཨ་རི འ་ི གྲོས་ཚོ གས་འོག་མའི་ཚོ གས་གཙོ་མཆོག་སོགས་ནས་༸གོང་ས་
མཆོག་དགུང་གྲངས་ ༨༦ ལ་ཕེབས་པའི་༸སྐའ
ུ ་ི འཁྲུངས་སྐར་ལ་འཚམས་འདྲི་ཞུས་གནང་བ།

༸ཆེ ན ་པོ་ མཆོ ག ་ཕྱི ་ ལུ གས་ལྟ ར ་དགུ ང ་

བྱུང་།
བསམ་ཤེ ས་ལྡན་པའི་ངང་ནས་འཚོ ་དགོས་ ༸གོང ་ས་མཆོ ག ་དགུ ང ་གྲངས་གྱ་དྲུག་ལ་
སྲུ ང ་བརྩི་ཞུ ་ རྒྱུ འི ་ མཛེ ས ་སྡུག ་ལྡན ་པའི ་ གོ་ བཞུ ག ས་སྒར ་རྡ་ས་ནས་ང་ཚོ ས ་བོད ་མི འི ་ པའི་སེམས་ཤུགས་སྤར་གནང་གི་ཡོ ད། ཅེས་ ཕེབས་པའི་༧སྐུའི་འཁྲུངས་སྐར་ལ་འཚམས་

འཁྲུངས་སྐར་ནི་ཞི་བདེ་
སྐར་ལ་ཨ་རི འ་ི གྲོས་ཚོ གས་འོག་མའི་ཚོ གས་ ལ་དགའ་མཁན་གྱི ་སྐྱེ་བོ་དག་ལ་མཚོ ན་ན་
གཙོ་ལྕམ་སྐ་ུ ནེན་སི ་པི་ལོ་སི ་མཆོག་
Pelosi)

(Nancy

དང་། ཨ་རི འ་ི ཕྱི་སདྲི ་ལྷན་ཁང་

གི་དྲུང་ཆེ་ཨན་ཊོ་ནེ་བྷ་ི ལི ན་ཀེན་
མཆོག

Blinken)

(Antony

དམ་བཅའ་ཞུ་རྒྱུའི་གོ་སྐབས་ཤི ག་རེད། གོ་

(Jim

པེ་ཅིང་གི་ཐེ་བྱུས་དང་

འཇི གས་སྐུལ་མེ ད་པར་བོད་མི ་རྣམས་ཀྱིས་

མཆོག ཨ་རི འ་ི ཕྱི་སདྲི ་ལྷན་ རང་དབང་གི ་སྒ་ོ ནས་སོ་སོའི་ཆོས་དང་རི ག་

ཁང་གི་མགྲིན་ཚབ་པ་སྐ་ུ ཞབས་ནེ་ཌི་པི་ར་ཡི ་ གཞུང་ཉམས་ལེན་དང་སྲུང་བརྩི། དེ་བཞིན་
སི ་

(Ned Price)

གསུངས།

པའི་ཕྲུ་གུ་རྣམས་ཀྱི་མི ག་ཀོང་ནས་བོད་མི འི་

མེག་གྷ་ོ ཝན་

ལྷག་པར་ང་ཚོ ས་ཐུ ག་འཕྲད་གནང་བའི་བོད་
མངོན་འདོད་ཤེས་རྟོགས་བྱུང་།

༸གོང་ས་

ལགས་བཅས་ཀྱིས་བརྙན་ རང་དབང་གི ་ སྒ་ོ ནས་སོ ་ སོ འི་ ཕ་སྐད ་རྒྱག་

ཞབས་ཇོར་ཇི་སྦུ་ཤི ་

(George W. Bush)

གི ས་བརྙན་འཕནྲི ་བརྒྱུད་༧སྐའུ ་ི འཁྲུངས་སྐར་ སྐརོ ་བཀའ་སླབོ ་སྩལ་བ་དེས་ང་ཚོ ་ཚང་མར་

མཆོ ག་གི ་འཁྲུངས་སྐར་སྲུང་བརྩི་ཞུ ་གནང་

སྐྱོར ་གྱི ་ ཆེ ད ་དུ་ ཨ་རི འི ་ མི ་མང་དང་འགོ ་

ཆེ ད་དུ་དྲང་བདེན་དང་ཞི ་བདེ་རྩོད་གནང་

བརྙ ན་འཕྲིན་དང་ཊུ་ཝི ་ཊར་བརྒྱུ ད་༸སྐུའི་ དགོས ་པའི་ འབད་བརྩོན་གནང་ཡོ ད ་པ་མ་

མཆོ ག་དགུ ང་གྲངས་གྱ་དྲུག་ལ་ཕེབས་པའི་

གཙོ ་ ལྕམ ་སྐུ་ ནེན ་སི ་ པི ་ ལོ ་ སི ་མཆོ ག ་གི ས ་ གཉིས་ནས་རྒྱ་ནག་ལ་འགན་འཁུར་དུ་འཇུག་

ྱོ ་གྱི་སླད་ཕྱི་
འཁྲུངས་སྐར་ལ་འཚམས་འདྲི་ཞུ ས་གནང་ ཟད། བོད་མི ་རྣམས་ལ་རྒྱབ་སྐར
དོན། ཨ་རི འ་ི གྲོས་ཚོ གས་འོག་མའི་ཚོ གས་ ལོ་ ༢༠༢༠ ལོའ་ི བོད་དོན་སདྲི ་བྱུས་དང་

གཙོ ་ ཡི ན་པའི ་ ཆ་ནས་ངས་ཨ་རི འི ་ གྲོས་ རྒྱབ་སྐྱོར་གྱི ་ཁྲིམས་གཏན་འབེབས་གནང་
ཚོ ག ས་འོག ་མའི ་ ཚབ་ཞུ ས ་ཏེ་ བོད ་མི ་དང་ ཡོ ད།

ང་ཚོ ས་མུ་མཐུ ད་བོད་དོན་ལ་རྒྱབ་

ྱོ ་ཤུགས་ཆེ་བྱ་རྒྱུ་ཡི ན། ༸སྐའུ ་ི འཁྲུངས་
བོད་ཀྱི་གྲོགས་པོ་མང་པོ་དང་ལྷན་དུ་མཉམ་ སྐར
ཞུགས་ཐོག་༸གོང་ས་མཆོ ག་དགུ ང་གྲངས་ སྐར་གྱི་དམི གས་བསལ་དུས་ཆེན་དང་བསྟུན།

གྱ་དྲུག་ལ་ཕེབས་པའི་༸སྐུའི་འཁྲུངས་སྐར་ ངས་དེ་ སྔ ་ ཨ་རི འི ་ གྲོས་ཚོ ག ས་གོ ང ་འོག ་

ལ་སྤྲོ་སེམས་འཁོལ་བའི་ངང་ནས་འཚམས་ གཉིས ་ཀྱི ་ གྲོས་ཚོ ག ས་འཐུ ས ་མི འི ་ སྐུ་ ཚབ་

ཕྱག་ལས་གནང་ཐུ བ་ཀྱི་རེད།

༸གོང་ས་

སྐུའི་འཁྲུངས་སྐར་ཉིན་མོ ར་བོད་མི ་རྣམས་

ི ་ཡོ ངས་ལ་བདེ་སྐྱིད་དང་། སྐ་ུ
དང་འཛམ་གླང
གཟུགས་གསལ་ཐང་།

བའི་སྨནོ ་འདུན་ཞུ་རྒྱུ་ཡི ན།
ཞེས་གསུངས།

བདེ་འཇགས་ཡོ ང་

ཐུ གས་ར་ྗེ ཆེ།

དེ་ བཞི ན ་ཨ་རི འི་ ཕྱི ་ སྲིད ་ལྷན ་ཁང་གི ་ དྲུང་
ཆེ་ཨན་ཊོ་ནེ་བྷ་ི ལི ན་ཀེན་

en)

(Antony Blink-

མཆོག་གིས་ཊུ་ཝི་ཊར་བརྒྱུད་༸སྐའུ ་ི

༸གོང་ས་མཆོག་

ཁག་གཅི ག་བཞུ གས་སྒར་རྡ་སར་ཁྲིད་རྒྱུ འི་ འཁྲུངས་སྐར་ལ་སྤྲོ་སེམས་འཁོལ་བའི་ངང་
གོ་སྐབས་བཟང་པོ་བྱུང་བ་དྲན་གསོ་ཞུ་འདོད་ འཚམས་འདྲི་ཞུ ས ་གནང་བ་དང་འབྲེལ །

ི ་ཡོ ངས་
བའི་ལམ་སྟོན། དེ་བཞིན་འཛམ་གླང

མར་ཉིན་ལྟར་ཉམ་ཆུང་དང་། བྱམས་བརྩེ།

བྱུང་། བཞུགས་སྒར་རྡ་ས་ནས་༸གོང་ས་
མཆོ ག ་གི ས ་སྣེ་ལེ ན ་དང་མཇལ་ཁ་གནང་

ི ་མི ་མང་གི ས་༸གོང་ས་མཆོག་ལ་
འཛམ་གླང

དྲན་གསོ་ཞུ་འདོད་བྱུང་།

ཁྲི ད ་རྣམ་པས་མུ ་ མཐུ ད ་མཉམ་རུ བ ་ཐོག ་

དམ་བཅའ་ཞུ་རྒྱུ་དེ་རེད།

དང་མགོན ་པོ་ གང་ཉིད ་ཀྱི ས ་སྩལ་བའི ་ རེ ་

འདྲ་

མཆོག་ མཉམ། བྱམས་བརྩེ་བཅས་ཀྱི་གལ་གནད་

གསུངས།།

གནང་མཛད་པ་དེ་ངས་དགའ་སྤྲོའ་ི ངང་ནས་ རྒྱབ་སྐ ྱོར ་བ་རྣམས་དང་ལྷན ་དུ་ ༸གོང ་ས་

དེ་ཡང་ཨ་རི འ་ི གྲོས་ཚོ གས་འོག་མའི་ཚོ གས་ དེར ་བརྟེན་ཨ་རི འི ་ གྲོས་ཚོ ག ས་གོང ་འོག ་

༸སྐའུ ་ི འཁྲུངས་སྐར་ནི།

༸གོང་ས་མཆོག་གིས་ཞི་བདེ་དང་།

ཚོ གས་ཀྱི་གསེར་གྱི་གཟེངས་རྟགས་བཞེས་ བྱེས་བོད་མི ་ཡོ ངས་ཀྱིས་རྒྱལ་སྤྱིའི་བོད་དོན་

བོད་མི འི་མངོན་འདོད་དང་ཞི ་བདེ་ལ་རྒྱབ་

འདྲི་ཞུ་རྒྱུ་ཡི ན།

(Jim McGovern)

མཆོ ག ་གི ས ་ཕུ ལ ་གནང་བའི ་ ཨ་རིི འི ་ གྲོས་ བརྩི་བཀུར་ཞུ་གནང་གི་ཡོ ད། དེ་རི ང་གཞིས་

འཕནྲི ་དང་ཊུ་ཝི ་ཊར་བརྒྱུ ད་འཚམས་འདྲི་ ཐུ བ་པར་དགོས་དོན་བསྒྲུབ་རྒྱུ འི་ཁས་ལེ ན་
ཞུས་གནང་འདུག

ཨ་རི འ་ི གྲོས་ཚོ གས་འཐུ ས་མི ་སྐ་ུ ཞབས་ཇིམ་

འདྲི་ཞུ་གི་ཡོ ད། ཅེས་དང་།      

སྐ བ ས་དེ་ ནི ་ ཞི ་བདེ་ ལ་དགའ་མཁན་གྱི ་ མཆོ ག ་གི ས ་ཨ་རི འི་ སྲིད ་འཛི ན་ཟུ ར ་པ་སྐུ་ ལ་འཚམས་འདྲི་ཞུས་གནང་བ་དང་འབྲེལ། སེམས་ཤུགས་སྤརོ ་དུ་འཇུག་གི་ཡོ ད། ཅེས་

ཨ་རི འ་ི གྲོས་ཚོ གས་ སྐ་ྱེ བོ་དག་གིས།

འཐུ ས་མི ་སྐ་ུ ཞབས་ཇིམ་མེག་གྷ་ོ ཝན་

McGovern)

དགོས་དོན་བསྒྲུབ་པར་སླར་ཡང་ཁས་ལེ ན་

མངོན ་འདོད ་དངོས ་སུ ་ ཤེ ས ་རྟོགས་བྱུ ང ་།

མགོན ་པོ་ གང་ཉིད ་མཆོ ག ་གི ས ་ང་ཚོ ་ ཚང་

གི་ཡོ ད། ༸གོང་ས་མཆོག་གིས་བོད་མི ་ཚོ འ་ི
གི་ཡོ ད།

ཨ་རི འ་ི གྲོས་ཚོ གས་ནས་བོད་མི ་

རྣམས་ཀྱི་ཆེད་དུ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཤུ གས་ཆེ་གནང་
གི་ཡོ ད་པས་རང་ཉིད་ལ་སྤབོ ས་པ་ཡོ ད། ཟླ་

བ་དྲུག་གི ་གོང་ཨ་རི འི་གྲོས་ཚོ གས་ནས་ཕྱི་

ལོ་ ༢༠༢༠ ལོའ་ི བོད་དོན་སྲིད་བྱུས་དང་

རྒྱབ་སྐར
ྱོ ་གྱི་ཁྲིམས་གཏན་འབེབས་གནང་
ཡོ ད། ཁྲིམས་དེའ་ི ནང་༸གོང་ས་མཆོག་གི་

མ་འོང ས་ཡང་སྲི ད ་ངོས ་འཛི ན་ཞུ ་ རྒྱུ འི ་ སྐུ་
དབང་༧གོང་ས་མཆོ ག་དང་བོད་མི ་ཁོ་ནར་
ཡོ ད་པ་འཁོད་ཡོ ད། ཅེས་སོགས་གསུངས།

ཕྱོག ས་མཚུ ང ས་ཨ་རི འི ་ ཕྱི ་ སྲིད ་ལྷན ་ཁང་

གི ་མགྲིན་ཚབ་པ་སྐུ་ཞབས་ནེ་ཌི ་པི་ར་ཡི ་སི ་
(Ned Price)

ལགས་ཀྱིས་བརྙན་འཕྲིན་དང་

ཊུ་ཝི ་ཊར་བརྒྱུ ད་འཛམ་གླིང་གི ་ས་ཕག
ྱོ ས་

གང་སར་གནས་པའི་བོད་མི ་ཚོ ་དང་ལྷན་དུ་
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