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ཇི་ན་ིཝ་བདོ་དནོ་གླངེ་སགེས་ཀི་ཚོགས་ཆེན་དབུ་འཛུགས་གནང་བ།
༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༡	 ཟླ་	 ༡༡	 ཚེས་	
༡	 ཉནི་སུད་སིའ་ིགངོ་ཁརེ་ཇི་ན་ིཝར་ཕི་ལོ་	
༢༠༢༡	 ལོའ་ིཇི་ན་ིཝ་བདོ་དནོ་གླངེ་སགེས་
འག་ོའཛུགས་གནང་ཡོད་པ་དང་།	 བདོ་
མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐངོ་
སྤནེ་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་གིས་གླངེ་སགེས་དབུ་
འབདེ་ཀི་གསུང་བཤད་ནང་རྒྱ་ནག་གཞུང་
གི་མངའ་འགོ་ཏུ་ཡོད་པའི་ས་ཁུལ་ཁག་གི་
མི་མང་ཚོའི་མངནོ་འདདོ་ད་ེདག་འཚོགས་
ལ་ཉ་ེབའི་མཉམ་སྦལེ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་དཔལ་
འབརོ་དང་།	སིྤ་ཚོགས།	རིག་གཞུང་བཅས་
ཀི་རང་དབང་གི་གནས་སངས་བསྐར་ཞིབ་
སབྐས་གླངེ་སླངོ་བདེ་རུྒྱའི་གནད་དནོ་གཙོ་བ་ོ
ཞིག་ཆགས་ཐུབ་པའི་རེ་བ་ཡོད་ཅེས་དང་།	
རྒྱ་ནག་ན་ིདམག་དཔུང་དང་།	 ཆབ་སདི།	
དཔལ་འབརོ་བཅས་ཀི་སབོས་ཤུགས་ཡོད་
ནའང་།	 བཟང་སྤདོ་ཀི་སབོས་ཤུགས་མེད་
ཅསེ་གསུང་ཡོད།	 	 ཕགོས་མཚུངས་དཔལ་
ལནྡ་སིད་སྐངོ་མཆོག་གིས་ཡོ་རོབ་རྒྱལ་ཁབ་
ཚང་མས་རང་རང་སོ་སོའི་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་རྩ་
ཆེའི་རིན་ཐང་ད་ེདག་སུང་སྐབོ་ཆེད་རགོ་རྩ་

གཅིག་ཏུ་སིྒལ་བའི་ཐོག་ནས་གཅིག་གུར་
གི་ཕི་འབལེ་དང་།	 ཚོང་འབལེ་སདི་བུས་
འཛིན་རུྒྱར་འབད་བརྩནོ་གནང་དགསོ་པའ་ིརེ་
བསྐུལ་ཡང་ཞུས་གནང་ཡོད།སུད་སི་སྐུ་ཚབ་
དནོ་གཅདོ་འཆི་མེད་རིག་འཛིན་ལགས་ཀིས་
ཕབེས་བསུའ་ིགསུང་བཤད་གནང་སབྐས།	རྒྱ་
ནག་གཞུང་གིས་རྒྱལ་ཁབ་གཅིག་དང་སིད་
བུས་གཅིག་ཟརེ་བར་ཁ་གཡར་ཏ་ེབདོ་ནི་
རྒྱ་ནག་གི་ཆ་ཤས་ཡིན་ལུགས་ཀིས་བདོ་ཀི་
བདག་དབང་འཕགོ་པ་མ་ཟད།	 འདས་པའ་ི
ལོ་ང་ོ	 ༧༢	 ལགྷ་གི་ནང་རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་
མང་ཚོགས་ཀི་འག་ོབ་མིིའི་ཐབོ་ཐང་ལ་རིྩས་
འཇགོ་གང་ཡང་བདེ་ཀི་མེད་པ་ན་ིགསལ་པ་ོ
ཡིན་སྐརོ་གསུངས་ཡོད།	
དམིགས་བསལ་སྐུ ་མགོན ་ སུད ་སི ་གོས ་
ཚོགས་འཐུས་མི ་སྐུ ་ཞབས་ནི ་ཀོ ་ལ ་ སི ་  
(Nicholas Walder)	 མཆོག་གིས་དངེ་
སབྐས་ནབུ་ཕགོས་ཁུལ་གི་མང་གཙོ་ཅན་གི་
རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་སིད་
བུས་ཁག་ལ་སྐནོ་བརདོ་བདེ་བཞིན་ཡོད་པ་
དང་།	 ཉ་ེལམ་སུད་སི་ཕི་སདི་ལས་ཁུངས་

ནས་ཀང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་
ཐང་ལ་རིྩས་མེད་རགོ་རོལ་བཏང་དང་གཏངོ་
མུས་ལ་སྐནོ་བརདོ་གནང་ཡོད་པ་ནི་བཟང་
ཕགོས་ཀི་འགུར་བ་ཞིག་ཡིན་སྐརོ་གསུངས་
ཡོད།	
སྐུ་མགནོ་གཙོ་བ་ོཅེག་སིྤ་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་
ཀི་གསོ་ཚོགས་གོང་མའི་ཚོགས་གཞོན་སྐུ་
ཞབས་ཇི་རི་	 (Jiri Oberfalzer)	 ལགས་
ཀིས་མང་གཙོའི ་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་གིས་སོ་
སོའི་ཚོང་གི་ཁེ་ཕན་ཆེད་ད་ུརྒྱ་ནག་གཞུང་
གིས་འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་རགོ་རོལ་གཏངོ་
བཞིན་པ་ད་ེདག་སྣང་མེད་ད་ུབཏང་བ་ཡིན་
ན།	 ད་ེན་ིནརོ་འཁུལ་ཆེན་པ་ོཞིག་ཡིན་པ་
གསུངས་ཤིང་།	 གལ་ཏ་ེདྲག་གནནོ་ཅན་གི་
སིད་བུས་ལག་བསར་བེད་མཁན་གི་རྒྱལ་
ཁབ་ཁག་ལ་ང་ཚོས་དགག་ལན་མ་བདེ་པ་
ད་ེདྲག་པའོི་བ་སྤདོ་ལ་རྒྱབ་སྐརོ་བདེ་པ་དང་
གཅིག་མཚུངས་ཡིན་ཞསེ་གསུངས།	 བདོ་
ཀི་བདནེ་པའི་འཐབ་རྩདོ་དང་བདོ་མིའི་རང་
དབང་སུང་སྐོབ་ཐོག་རྒྱབ་སྐོར་མུ་མཐུད་
གནང་རུྒྱ་ཡིན་ཞསེ་གསུངས།	 དམིགས་

བསལ་སྐ་ུམགནོ་ཧངྒ་རཱི་ (Hungary)	 རྒྱལ་
ཁབ་ཀི་བྷུ ་ཌ་པ་ེསི་	 (Budapest)	 རངོ་
དང་པའོི་གངོ་སྡ་ེསིྤ་ཁབ་གཞོན་པ་སྐུ་ཞབས་  
(Gelencsér  Ferenc) ལགས་ཀིས་ཐ་ེ
ཝན་དང་བོད་རིགས་ཡིན་པ་ཁོང་གི ་ངོ་
ཤེས་གགོས་པ་ོཁག་གཅིག་བརུྒྱད་ནས་རྒྱ་
ནག་དམར་པའོི ་གཞུང་གིས་བདོ་མི་དང་
ཐའེ་ཝན་མི ་མང་ལ་གཉའ་གནོན ་བཤུ ་
གཞོག ་བས་པའི ་གནད་དོན ་མང་དག་
ཅིག་ཤེས་རགོས་བུང་གསུངས་པ་དང་།	
ཧངྒ་རཱི་གཞུང་གིས་རྒྱ་ནག་དང་མཉམ་ད་ུ
འབལེ་ལམ་ལ་སྐནོ་བརདོ་གནང་ཡོད།གླངེ་
སགེས་ཉནི་དང་པའོི་ཐགོ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་
སིྤ་ཚོགས་དང་རིག་གཞུང་གི་རང་དབང་ཁག་
རགོ་རོལ་བཏང་བའ་ིསྐརོ་དང་།	 བདོ་ནང་
རིག་གཞུང་གཙང་སེལ་བཏང་བའ་ིསྐརོ།	 ད་ེ
བཞིན་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་གར་སོང་ཆ་མེད་
ད་ུབཏང་བའི་༸ཀུན་གཟིགས་པཎ་ཆེན་སྐུ་
ཕངེ་བཅུ་གཅིག་པ་དགེ་འདནུ་ཆོས་ཀི་ཉི་
མ་མཆོག་གི་སྐརོ་བཅས་ཁནོ་ཚོགས་མཐུན་
གསུམ་ཚོགས་ཡོད།	།

སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་
གིས་ཐུགས་གསོ་མཛད་པ།

༄༅།	 །བདོ་མིའ་ིབ་ླན་མེད་པའ་ིདབུ་ཁདི་སིྤ་
ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་
གིས་དགུང་གངས་	 ༡༠༠	 ལ་ཕབེས་པའ་ིཨ་
རིའི་དངསོ་ཁམས་རིག་པའི་ཚན་རིག་པ་གགས་
ཅན་དང་མགོན་པ་ོགང་ཉིད་ཀི་གགོས་པ་ོདམ་
པ་སྐ་ུཞབས་ཨེ་རོན་བྷགེ་ (Aaron Beck)		
མཆོག་འདས་གངོས་སུ་གུར་བར་དམ་པ་ཁངོ་གི་
བུ་མོར་ཐུགས་གསོའ་ིགསུང་འཕནི་སྩལ་བའ་ིནང་
འཁདོ་དནོ།	 སྐ་ུཉདི་ཀི་ཡབ་དམ་པ་མཆོག་གིས་
མི་ཚེ་དནོ་ཕན་ལནྡ་པ་ཞིག་བསྐལ་ཡོད།	 སྐ་ུཉདི་
ཀིས་མཁེན་གསལ་ལྟར་སྐུ་ཉིད་ཀི་ཡབ་དམ་པ་
མཆོག་དང་ངདེ་གཉསི་ལོ་མང་རིང་ཐུག་འཕད་
ཀི་ག་ོསབྐས་བུང་བ་མ་ཟད།	 ངསོ་རང་ཨ་རིའ་ིཕ་ི
ལ་ཌལེ་ཕརི་ཡོད་པའི་དམ་པ་ཁངོ་གི་ཁིམ་དའུང་
བསྐདོ་མངོ་ཡོད།
ངེད་གཉིས་ཀིས་ཐུན་མོང་གི་ཁེ་ཕན་དནོ་ད་ུགོ་
བསྡརུ་དང་།	 ལགྷ་པར་སེམས་ཀི་བདེ་ལས་ཐགོ་
ག་ོབསྡརུ་སྦྱངས་བཤད་དང་།	 ད་ེལ་བརནེ་ནས་
འག་ོབ་མིའི་མི་ཚེ་བད་ེསིྐད་ལྡན་པ་ཞིག་བསུྐན་
པར་རམ་འདགེས་ཇི་ལྟར་ཞུ་དགོས་པའི་སྐརོ་
ག་ོབསྡརུ་བས་ཡོད།	 ངསོ་ཀིས་དམ་པ་ཁངོ་
གིས་སེམས་ཁམས་འཕདོ་བསནེ་གི་ཐགོ་ཞབས་
འདགེས་རླབས་ཆེན་བསུྒབས་པར་རསེ་སུ་ཡི་རང་
ཞུ་གི་ཡོད།
ཡབ་དམ་པ་མཆོག་དང་སྐུ ་ཉིད་ཀིས་གསར་
འཛུགས་གནང་བའ་ི (The Beck Insti-
tute)  ཞསེ་པའ་ིསླབོ་གཉརེ་ཁང་གིས་མུ་མཐུད་
ཡབ་དམ་པ་མཆོག་གི་རིན་ཐང་ལྡན་པའི་ལས་
དནོ་ཁག་རུྒྱན་སྐངོ་གནང་ཐུབ་པའ་ིངསོ་ལ་གདངེ་
ཚོད་ཡོད།	 དམ་པ་ཁངོ་གི་བཀའ་དྲནི་རསེ་དྲན་
ཞུ་རུྒྱ་ཡག་ཤོས་ན་ིཁངོ་གི་ལས་དནོ་ཁག་རུྒྱན་སྐངོ་
གནང་རུྒྱ་ད་ེཡིན།	ཞསེ་འཁདོ།	།

དཔལ་ལནྡ་སིད་སྐངོ་སྤནེ་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་གིས་
ཐུགས་གསོ་གནང་བ།

༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༡	 ཟླ་	 ༡༠	 ཚེས་	 ༢༩	
རེས་གཟའ་པ་སངས་ཉིན་རྒྱ་གར་གི་རྒྱལ་ས་
ལྡི་ལིའི་ཨེམ་སི་སྨན་ཁང་ད་ུཧི་མཱ་ཅལ་མངའ་
སྡའེི ་བླནོ ་ ཆེན་ཟུར་པ་སྐུ ་ཞབས་ཇི ་ཨེ ་སི ་བྷ ་
ལི་	 (G.S.Bali)	 མཆོག་འདས་གངོས་སུ་
གུར་བར་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་ལྡན་
སིད་སྐངོ་སྤནེ་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་གིས་ཊུ་ཝི་ཊར་ 
(Twitter)	 བརུྒྱད་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་
ཀི་ཚབ་ཞུས་ཏ་ེཤུལ་བཞུགས་ནང་མི་ལྟསོ་བཅས་
རྣམས་ལ་ཐུགས་གསོ་གནང་དནོ།
སྐུ་ཞབས་ཇི་ཨེ་སི་བ་ྷལི་མཆོག་འདས་གངོས་སུ་
གུར་བའི་ཡིད་སྐ་ོབའི་གནས་ཚུལ་གོ་ཐསོ་བུང་
བས་ཧ་ཅང་བླ་ོཕམ་བུང་།	 དམ་པ་ད་ེཉདི་ཀིས་ཧ་ི
མཱ་ཅལ་མངའ་སྡའེ་ིབླནོ་ཆེན་གནང་བའ་ིརིང་ཧ་ིམཱ་
ཅལ་མངའ་སྡའེ་ིནང་གནས་སྡདོ་བདོ་མི་རྣམས་ཀི་
བད་ེདནོ་ཆེད་རྒྱབ་སྐརོ་དང་མཐུན་འགུར་རྒྱ་ཆེ་
གནང་ཡོད།	 སེམས་སྡགུ་གིས་མནར་བའ་ིསབྐས་
འདིར་ང་ཚོས་དམ་པ་ཁོང་གི་ནང་མི་དང་ཧི་མཱ་
ཅལ་མི་མང་ལནྷ་ད་ུམ་ངན་གུས་འདདུ་ཞུ་བཞིན་
ཡོད།	ཅསེ་འཁདོ་ཡོད།	།

ག་ོལའ་ིཁརོ་ཡུག་ཚོགས་ཆེན་ཐངེས་	༢༦	དང་བསནུ་ནས་༸གངོ་ས་མཆོག་གི་གསུང་འཕནི།
༄༅།	 །འཛམ་གླངི་མཉམ་འབལེ་རྒྱལ་
ཚོགས་ཀི་གོ་ལའི ་ཁོར་ཡུག་ཚོགས་ཆེན་
ཐངེས་	༢༦	 (COP26)	དང་བསནུ་ནས་སིྤ་
ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་
གི་གསུང་འཕནི་སྩལ་དནོ།	 ད་ལམ་མཉམ་
སྦལེ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀིས་གནམ་གཤིས་འགུར་
ལྡགོ་དང་འབལེ་ནས་དངེ་སྐབས་ང་ཚོར་
འཕད་བཞིན་པའི་གནམ་གཤིས་ཀི་ཛ་དྲག་
གནས་སངས་ལ་གདངོ་ལེན་བདེ་ཕགོས་ཀི་
ཚོགས་འད་ུ (COP26)	 ཞསེ་པ་འད་ིབཞིན་
སི་ཀོཊ་ལེནཌ་ཡི་ས་གནས་ག་ལཱ་སི་གོར་
བསྐངོ་ཚོགས་གནང་རུྒྱ་ཡིན་པ་ཤེས་རགོས་
བུང་བ་དགའ་པ་ོབུང་།	ག་ོལའ་ིཚ་དྲདོ་འཕལེ་
བ་འད་ིདངསོ་གནས་ཛ་དྲག་ཅིག་རེད།	ང་ཚོ་
སུས་ཀང་འདས་པ་ལབསུྒར་བ་གཏངོ་མི་ཐུབ་
ཀང་།	 ང་ཚོ་ཚང་མར་མ་འངོས་པ་སརྔ་ལས་
བཟང་བ་ཞིག་འབུང་བར་ཞབས་འདགེས་
ཞུ་ཐུབ་པའ་ིག་ོསབྐས་ཡོད།	 ངདེ་ཅག་སོ་སོ་
དང་ད་ཡོད་འག་ོབ་མི་དངུ་ཕུར་བདནུ་ཅུ་
བརྒལ་བ་ཚང་མར་ཞི་བད་ེདང་ཉནེ་ཁ་མེད་
པའ་ིཐགོ་མུ་མཐུད་གནས་པར་བ་རུྒྱའ་ིའགན་

ཏན་ཏན་ཡོད་པས།	 རེ་བ་དང་ཆོད་སེམས་
བརན་པསོ་རང་རང་སོ་སོ་དང་གངོ་པ་ཁིམ་
མཚེས་ཡོངས་ལ་ངེས་པར་ད་ུགཅེས་སྐོང་

བདེ་དགསོ།	ང་ཚོའ་ིམེས་པ་ོརྣམས་ཀིས་སའ་ི
གོ་ལ་འད་ིན་ིལོངས་སྤདོ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་
ཞིག་ཏུ་འདདོ་པ་ད་ེད་ེབཞིན་རེད།	 ད་ེལས་
ཀང་གལ་ཆེ་བ་ནི་འཛམ་གླིང་འདི་ང་ཚོའི་
རང་ཁིམ་ཁ་ོན་ད་ེཡིན།	 འད་ིཉདི་སུང་སྐབོ་
བ་རུྒྱ་ནི་ང་ཚོ་ཁོ་ནའི་ཆེད་ད་ུམིན་པར་མི་
རབས་རསེ་མ་རྣམས་དང་།	ང་ཚོ་དང་མཉམ་
ད་ུལོངས་སྤདོ་མཁན་གི་ས་ཡི་གོ་ལའི་སྐསེ་
ལྡན་རིགས་ཡོད་ད་ོཅོག་གི་ཆེད་དའུང་རེད།	

བདོ་མཐ་ོསྒང་ནི་འཛམ་གླིང་གི་བང་སྣ་ེདང་
ལྷ་ོསྣ་ེགཉིས་ཕུད་པའི་གངས་དང་འཁགས་
པའ་ིགན་མཛོད་ཆེ་ཤོས་ཡིན་པའ་ིདབང་གིས་

འཛམ་གླིང་གི་སྣ་ེགསུམ་པ་ཞེས་ཡང་ཡང་
འབདོ་བཞིན་ཡོད།	 བདོ་ན་ིའཛམ་གླངི་གི་
རུྒྱགས་ཆུ་ཆེ་གས་ཡར་ཀླུང་གཙང་པ་ོདང་།	
གངྒ།ཱ	 སེངྒ་ེགཙང་པ།ོ	 ར་ཆུ།	 རྒྱ་མོ་རུལ་ཆུ་
དང་རྨ་ཆུ།	 འབ་ིཆུ་བཅས་ཐ་ེབས་ཆུ་བ་ོཆེ་
ཁག་འགའ་ིའབུང་ཁུངས་ཡིན།	 གཙང་པ་ོ
ད་ེདག་ན་ིའཚོ་རནེ་གི་རྩ་བ་ཡིན་ཏ།ེ	 ཨེ་ཤ་
ཡའི་མི་འབརོ་དངུ་ཕུར་ཉ་ིཤུ་མ་ཟནི་ཙམ་གི་
འཐུང་ཆུ་དང་ཞིང་འདྲནེ་ཡུར་ཆུ།	 ད་ེབཞིན་

གླགོ་བཟ་ོསུྐན་བཅས་ལ་ཉ་ེབར་མཁོ་བར་
གུར་ཡོད།	 བདོ་ཀི་ཁ་བའ་ིའཁགས་རོམ་
མང་དག་ཅིག་བཞུ་བ་དང་།	 	 གཙང་པརོ་
ཆུ་རགས་བརྒྱབ་པ།	 ཆུ་ཁ་བསུྒར་བ།	 གཞི་
རྒྱ་ཆེ་བའི་ཤིང་ནགས་གཅོད་བགེས་སོགས་
ས་རུྒྱད་གཅིག་ཏུ་ཁརོ་ཡུག་ལ་སྣང་ཆུང་བས་
རྐནེ་གིས་ས་ཕགོས་གང་སར་དའེ་ིངན་འབས་
འབུང་བ་གསལ་པརོ་མཚོན་ཡོད།
ད་ཆ་ང་ཚོས་མ་འངོས་པར་བསམ་གཞིགས་
དང་གདངོ་ལེན་བདེ་སངས་ད་ེཞདེ་སྣང་གིས་
སྨནོ་ལམ་བཏབ་ནས་བེད་པ་མ་ཡིན་པར།	
ཚན་རིག་གི་ཤེས་ཚད་ལ་གཞི་བཅོལ་བའི་
དངསོ་དནོ་དང་མཐུན་པའི་ལག་ལེན་གི་སྒ་ོ
ནས་བདེ་དགསོ་པ་ཡིན།	 རང་རེའ་ིའཛམ་
གླིང་འདིར་གནས་པའི་སེམས་ཅན་རྣམས་
སྔར་དང་མི་འདྲ་བར་ཕན་ཚུན་ལྟསོ་ཚབས་
ཆེ་བས།	 སོ་སོས་གང་བདེ་ཀང་རོགས་པ་མི་
གཞན་རྣམས་མ་ཟད།	 རིྩ་ཤིང་དང་སེམས་
ཅན་གངས་ལས་འདས་པ་ལའང་ཕན་གནདོ་
འདྲནེ་པ་རེད།	 ཅསེ་སོགས་ཀི་བཀའ་སླབོ་
སྩལ།	།	
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གྲྭ་དག་ེའདནུ་གགས་པ་ལགས་གླདོ་གལོ་ཐབོ་ཀང་གཟུགས་གཞིའ་ིགནས་བབ་ཞན་པའ་ིརྐནེ་གིས་སནྨ་བཅསོ་
བདེ་བཞིན་པ།

༄༅།	 །རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་མད་ོསདྨ་
མཛོད་དགེ་ཐང་སྐརོ་སོག་ཚང་དགོན་གི་གྲྭ་
དག་ེའདནུ་གགས་པ་ལགས་མི་ལོ་ལའྔ་ིབཙོན་
འཇུག་གི་དསུ་ཡུན་ཚང་ནས་གླདོ་གལོ་བཏང་
ཡོད་ནའང་།	 ད་ལའྟ་ིཆར་ཁངོ་གི་གཟུགས་
གཞིའི་གནས་བབ་ཞན་པའི་རྐེན་གིས་སྨན་
བཅསོ་བདེ་མུས་ཡིན་འདགུ
ད་ེཡང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་འཛིན་བཟུང་
གིས་འདས་པའ་ིམི་ལོ་ལའྔ་ིརིང་བཙོན་འཇུག་
བས་པའི་མད་ོསྨད་མཛོད་དགེ་ཐང་སྐརོ་
སོག་ཚང་དགོན་གི་གྲྭ་དགེ་འདནུ་གགས་
པ་ལགས་བཙོན་འཇུག་དསུ་ཡུན་ཚང་ནས།	
འད་ིལོའ་ིཕི་ཟླ་	 ༨	 ནང་གླདོ་གལོ་བཏང་

ཡོད་ནའང་།	 ཁངོ་གི་འག་ོའདགུ་རང་དབང་
ལ་ས་གནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་ཉནེ་རགོ་པས་
ལྟ་རགོ་ནན་པ་ོབེད་བཞིན་ཡོད་པ་མ་ཟད།	
ནང་མི་སྤུན་མཆེད་སུ་ཡིན་ནའང་ཁོང་གི་
གནས་སངས་དང་གནས་ཚུལ་སྐརོ་གླངེ་སླངོ་
བདེ་ཐབས་མེད་པ་ཆགས་ཡོད།	 ཁངོ་གླདོ་
གལོ་བཏང་ནས་ཟླ་བ་གཉསི་ཙམ་འག་ོབཞིན་
ཡོད་ནའང་།	 ཟླ་རེ་བཞིན་ས་གནས་ཉནེ་
རགོ་ཁང་ད་ུཐ་ོའགོད་ཆེད་ངསེ་པར་ད་ུའག་ོ
དགསོ་ཀི་ཡོད།
གྲྭ་དག་ེའདནུ་གགས་པ་ལགས་ཕི་ལོ་	༢༠༡༥	
ཟླ་	 ༨	 ཚེས་	 ༢༤	 ཉནི་གི་མཚན་མོར་
མཛོད་དགེ་སོང་ཚང་དགོན་གྲྭ་ཤག་ནས་རྒྱ་

ནག་དྲག་ཆས་ཉནེ་རགོ་པས་འཛིན་བཟུང་
བས་ཏ་ེརྒྱལ་ཁབ་ཁ་བལ་དང་བདོ་ཕི་ཕགོས་

སུ་འབལེ་གཏུག་བས་ལུགས་ཀི་ནག་ཉསེ་

བཙུགས་ནས་ལོ་	༥	རིང་དསུ་བཀག་བཙོན་
འཇུག་གི་ཁམིས་ཐག་བཅད་ཡོད།

རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་མི་འཛིན་བཟུང་

དང་བཙོན་འཇུག་བས་པ་རྣམས་ལ་སྡུག་
སྦྱངོ་མནར་གཅདོ་འདྲ་མིན་སྣ་ཚོགས་གཏངོ་
བཞིན་ཡོད་པར་བརནེ་ལུས་སེམས་མི་བད་ེབ་
བཟསོ་པ་དང་།	 ལུས་ནད་གཅངོ་དང་ཡན་
ལག་སྐནོ་ཅན་བཟསོ་པ་སོགས་ལ་བརནེ་ནས་
གླ་ོབུར་ད་ུའདས་གངོས་སུ་གུར་བ་བའམ་
ཡང་ན་བཙོན་ཁང་ནས་གླདོ་གལོ་ཐབོ་རསེ་
རང་ཁིམ་ད་ུཉནི་ཤས་རསེ་འདས་གངོས་སུ་
གུར་བའི་གནས་ཚུལ་ཡང་ཡང་ཡོང་བཞིན་
ཡོད།	།

མེཀ་སི་ཀ་ོབདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་བཙན་གནནོ་འགོ་འདས་གངོས་སུ་གུར་བའ་ིབདོ་མི་རྣམས་
ལ་གདངུ་སེམས་མཉམ་སྐའེ་ིམཆོད་འབུལ་ཚོགས་གནང་བ།	

༄༅།	 །མེཀ་སི་ཀ་ོབདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་
ཚོགས་པས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བཙན་གནནོ་
འགོ་བདོ་ས་བཙན་བཟུང་དང་དབང་བསུྒར་
བས་པ་ནས་བཟུང་ད་བར་འདས་གངོས་སུ་
གུར་བའི་བདོ་མི་རྣམས་ཀི་ཆེད་ད་ུགདངུ་
སེམས་མཉམ་སྐའེི་མཆོད་འབུལ་སྨནོ་ལམ་
ཞིག་ཚོགས་གནང་ཡོད།
ད་ེཡང་མེཀ་སི་ཀོའི་སིྤ་ཚོགས་ཁདོ་འདས་
མཆོད་ན་ིདསུ་ཚིགས་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོརིྩ་
བཞིན་ཡོད་པ་མ་ཟད།	 འདས་པའོ་ིདྲན་རནེ་
སདླ་ལོ་ལརྟ་ཉནི་དརེ་འདས་གངོས་སུ་གུར་
བ་རྣམས་ཀི་འདྲ་པར་སིྒག་གཤོམ་བས་ཏ་ེ
ཟས་རིགས་སོགས་འབུལ་གཤོམས་གནང་
སལོ་ཡོད།	 ཐངེས་འདརི་མེཀ་སི་ཀ་ོབདོ་

དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པས་མེཀ་སི་ཀོའི་ཕི་
འབལེ་བླནོ་ཆེན་ལས་ཁུངས་ཀི་མདནུ་ད་ུརྒྱ་
ནག་གཞུང་གིས་བཙན་གནནོ་འགོ་ད་བར་
འདས་གངོས་སུ་གུར་བའི་བདོ་མི་རྣམས་ཀི་
ཆེད་གདངུ་སེམས་མཉམ་སྐའེ་ིམཆོད་འབུལ་
གནང་ཡོད།	 ད་ེཡང་གདངུ་སེམས་མཉམ་
སྐའེི་ལས་འགུལ་སྤལེ་དགོས་དནོ་གཙོ་བ་ོན།ི	
མེཀ་སི་ཀོ་གཞུང་གིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་དང་
མཉམ་ད་ུངན་པ་ལག་སྦལེ་གིས་ཁ་ཁུ་སིམ་
པརོ་གནས་པ་དརེ་ང་ོརྒལོ་མཚོན་བདེ་དང་
རྒྱལ་སིྤའི་མང་ཚོགས་ཁདོ་རྒྱ་ནག་གཞུང་
གིས་བདོ་ནང་དྲག་གནནོ་ཅན་གི་སིད་བུས་
ལག་བསར་བདེ་བཞིན་པའ་ིསྐརོ་ལ་ག་ོརགོས་
རྒྱ་ཆེ་སྤལེ་སདླ་ཡིན།

ཐངེས་འདིའི་མཆོད་འབུལ་གི་ལས་འགུལ་
འདི་བཞིན་བདོ་བསན་སིད་མི་རིགས་རིག་
གཞུང་དང་བཅས་པའི་དནོ་ད་ུམི་ཚེ་ཧིལ་
པའོི ་རིང་བླསོ་གཏངོ་གནང་མཁན་རྒྱལ་
གཅེས་པ་ཆབ་སིད་བཙོན་ཟུར་དཔལ་ལྡན་
རྒྱ་མཚོ་མཆོག་དང་སྐུ ་ཞབས་ཨེལ་ཧི་རེ་
ཌ་ོམར་ཊི་ན་ེཛི་མོ་རེ་ན་ོ (Dr Alfredo  

Martinez Moreno)	 མཆོག	 མཱར་ཐ་
པནོ་སི་	 (Martha Ponce) 	 མཆོག་དང་།	
ནནེ་སི་	 (Nancy Flores)		མཆོག་བཅས་
ཀི་ཆེད་ད་ུཡིན།	 མང་ཚོགས་ཁདོ་རྒྱ་ནག་
གཞུང་གིས་བ ོད་ནང་བ ོད་ཀི ་རྒྱལ་དར་
འཕར་མི་ཆོག་པ་དང་སྤོ་ནརོ་༸གོང་ས་
༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་སྐུ་པར་

སིྒག་གཤོམ་བས་མི་ཆོག་པ་སོགས་བདོ་ནང་

གི་ཛ་དྲག་གི་གནས་སངས་དང་།	 གལ་ཏ་ེད་ེ
ལརྟ་བདེ་ཚེ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་རྒྱལ་ཁབ་ཁ་

བལ་དང་བད་ེའཇགས་ལ་ཉནེ་ཁ་བཟསོ་པ་

སོགས་ཀི་ཉསེ་མིང་འགོ་བཙོན་འཇུག་བདེ་
ཀི་ཡོད་སྐརོ་སོགས་གོ་རགོས་སྤལེ་ཡོད་པ་

ཚེ་རིང་བམས་པ་ལགས་ལ་ན་ེདར་ལེན་ྜགཞུང་གིས་སིྤ་དམངས་ཆེ་བསདོ་གཟངེས་རགས་གནང་བ།
༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༢༡	ཟླ་	༡༠	ཚེས་	༢༩	
ཉནི་ན་ིདར་ལེན་ྜགཞུང་གིས་ཡུ་རོབ་ཀི་རྒྱལ་
སིྤའི་བདོ་དནོ་ལས་འགུལ་ཁང་གི་འགན་

འཛིན་ཚེ་རིང་བམས་པ་ལགས་ལ་བདོ་མིའི་
གཞི་རྩའི་འག་ོབ་མིའི་ཐོབ་ཐང་སུང་སྐོབ་
དང་གོང་མཐརོ་སྤལེ་བར་ངསོ་འཛིན་ད་ུསིྤ་
དམངས་ཆེ་བསདོ་གཟངེས་རགས་གགས་
ཅན་ (The Order of Orange-Nassau) 

ཞསེ་པ་ཞིག་གནང་ཡོད།	 ཚེ་རིང་བམས་
པ་ལགས་ཡུ་རོབ་ཀི་རྒྱལ་སིྤའི་བདོ་དནོ་

ལས་འགུལ་ཁང་གི་སིྤ་ཁབ་འགན་འཛིན་
ནས་རྒན་ཡོལ་ད་ུཕབེས་པའི་མཛད་སྒ་ོཞིག་
ནི་དར་ལེནྜའི་རྒྱལ་ས་ཨམ་སི་ཊར་ཌམ  

(Amsterdam)	 ད་ུཚོགས་ཡོད་པ་དང་།	
སབྐས་དརེ་ན་ིདར་ལེནའྜ་ི (Utrecht)	 ཞསེ་
པའི ་གོང ་སྡ ེའི ་ སིྤ ་ཁབ ་ལྕམ ་སྐུ ་ཞ ་ རོན ་  
(Sharon Dijksma) ལགས་ཀིས་ཚེ་རིང་
བམས་པ ་ལགས་ལ་ནི ་དར་ལེནྜའི ་ སིྤ ་
དམངས་ཆེ་བསདོ་གཟངེས་རགས་གགས་
ཅན་ད་ེགནང་ཡོད།	 ཚེ་རིང་བམས་པ་

ལགས་ན།ི	 ན་ིདར་ལེན་ྜགཞུང་གི་སིྤ་
དམངས་ཆེ་བསདོ་གཟེངས་རགས་ཐོབ་
མཁན་བདོ་མི་ཆེས་ཐགོ་མ་ད་ེཆགས་ཡོད།	
མཛད་སྒའོི་ཐོག་ཚེ་རིང་བམས་པ་ལགས་
ཀིས་བདོ་མི་ས་ཡ་དུྲག་གི་ཚབ་ཞུས་ཏ་ེནི་
དར་ལེནྜའི་སིྤ་དམངས་ཆེ་བསདོ་གཟངེས་
རགས་ད་ེབཞེས་གནང་བ་དང་འབལེ་སིྤ་
དམངས་ཆེ་བསདོ་གཟངེས་རགས་གགས་
ཅན་ད་ེལ་ྟབུ་ཞིག་ཐབོ་པ་ན་ིགཙོ་བ་ོསྔནོ་དང་
ད་ལྟའི ་ལས་རོགས་རྣམས་ཀིས་སྐུ ་ལས་
བསྐནོ་པའ་ིཉརེ་ལེན་ལ་བརནེ་ནས་བུང་ཡོད་
སྐརོ་གསུངས།	 	 ཡུ་རོབ་ཀི་རྒྱལ་སིྤའ་ིབདོ་
དནོ་ལས་འགུལ་ཁང་གི་འགན་འཛིན་ལྷན་
ཚོགས་ཀི་ཚོགས་གཙོ་སྐུ་ཞབས་ཇན་ཨན་
ཌར་སན་ (Jan Anderson) ལགས་དང་
ལནྷ་ད་ུབལེ་ཇི་ཡམ་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་བཀྲ་
ཤིས་ཕུན་ཚོགས་ལགས་ལྷན་བཅར་གིས་
སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་གིས་མཚན་རགས་བསྐནོ་པའ་ིསྐ་ུཐང་

ཞིག་ཚེ་རིང་བམས་པ་ལགས་ལ་ཕུལ་ཡོད།	
རྒྱལ་སིྤའི་བདོ་དནོ་ལས་འགུལ་ཁང་གི་བར་
བརྒལ་འགན་འཛིན་བུ་ཆུང་ཚེ་རིང་ལགས་
ཀིས་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་
པ་ོམཆོག་གི་དམིགས་བསལ་སྐུ་ཚབ་བཀའ་
ཟུར་ཞིང་གཤེགས་རྒྱ་རི་བླ་ོགསོ་རྒྱལ་མཚན་
མཆོག་གི་ལམ་སནོ་འགོ་ཚེ་རིང་བམས་པ་
ལགས་དང་ཁོང་གཉསི་ཀིས་བདོ་དནོ་སླད་
ཕག་ལས་གནང་བའི་མོང་ཚོར་དྲན་གསོ་
དང་སྦགས་གསུང་བཤད་གནང་ཡོད།	 བདོ་
མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐངོ་
སྤནེ་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་གིས་ཚེ་རིང་བམས་པ་
ལགས་ལ་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་
ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་དགོངས་བཞེད་ལྟར་བདོ་
དནོ་སདླ་དཔ་ེམཚོན་ལནྡ་པའ་ིཕག་ལས་ཧུར་
ཐག་གནང་བ་ངསོ་འཛིན་ད་ུཆེ་བསདོ་ཀི་ཡི་
ག་ེཞིག་གནང་བ་ད་ེབལེ་ཇི་ཡམ་སྐ་ུཚབ་དནོ་
གཅོད་བཀྲ་ཤིས་ཕུན་ཚོགས་ལགས་ཀིས་
སྒགོས་སྦྱང་གནང་ཡོད།	 མཛད་སྒརོ་མཱ་

སི་ཊི་རི་ཊི་ (University of Maastricht)	
མཐ་ོསླབོ་ཀི་དགེ་རྒན་ཆེན་མོ་ཧ་ིལིན་ཊར་
མན་ (Cees Flinterman) ལགས་ཀིས་འག་ོ
བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་བསྐར་གསོ་སྐརོ་གསུང་
བཤད་གནང་གུབ་མཚམས་ཚེ་རིང་བམས་
པ་ལགས་ཀིས་གསུང་བཤད་གནང་ཡོད།
སྐབས་དརེ་ཚེ་རིང་བམས་པ་ལགས་ཀིས་
ཚང་མས་བདོ་དནོ་ལས་འགུལ་དང་།	 ཡུ་
རོབ་རྒྱལ་སིྤའི་བདོ་དནོ་ལས་འགུལ་ཁང་གི་
འགན་འཛིན་གསར་པ་བཀྲས་མཐངོ་དབང་
པ་ོལགས་ཀི་ཕག་ལས་ཚགས་ཚུད་ཡོང་བར་
རྒྱབ་སྐོར་གནང་དགོས་པ་སོགས་ཀི་སྐརོ་
གསུང་བཤད་གནང་ཡོད།	 	 ན་ིདར་ལེནའྜ་ི
བདོ་པའི་ཕུ་གུ་རྣམས་ཀིས་ཚེ་རིང་བམས་
པ་ལགས་ལ་ཆེ་བསདོ་ཀི་གཞས་སྣ་གཟིགས་
འབུལ་ཞུས་རསེ་ཡུ་རོབ་རྒྱལ་སིྤའི་བདོ་དནོ་
ལས་འགུལ་ཁང་གི་འགན་འཛིན་གསར་པ་
བཀྲས་མཐངོ་དབང་པ་ོལགས་ཀིས་ཐུགས་ར་ེ
ཆེ་ཞུའ་ིགསུང་བཤད་གནང་ཡོད་པ་བཅས།།
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དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་སྤནེ་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་གིས་ཨི་ཊ་ལཱིའ་ིབྷལོ་ཛ་ནའོ་ིཡུ་རོབ་ཤེས་ཡོན་ཉམས་ཞིབ་བས་ིགནས་ཁང་གི་
ཉམས་ཞིབ་པ་རྣམས་ལ་བདོ་དནོ་སྐརོ་གླངེ་སླངོ་གནང་བ།

༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༡	 ཟླ་	 ༡༠	 ཚེས་	
༢༧	ནས་	༣༠	བར་ཉནི་གངས་བཞིའ་ིརིང་
བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་ལྡན་སིད་
སྐངོ་སྤནེ་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ཡུ་རོབ་རྒྱལ་ཁབ་
ཨི་ཊ་ལཱི ་ཁུལ་ད་ུགཞུང་འབལེ་ཕགོས་ཕབེས་
ཀིས་ཐགོ་མར་ཕི་ཚེས་	 ༢༧	 ཉནི་ཨི་ཊ་
ལཱིའ་ིལྷ་ོཊི་རོལ་ (South Tyrol) རང་སྐངོ་
མངའ་ཁུལ་གི་རྒྱལ་ས་བྷལོ་ཛ་ནརོ་ (Bol-

zano) རནེ་གཞི་བས་པའ་ིབྷལོ་ཛ་ནའོ་ིཡུ་
རོབ་ཤེས་ཡོན་ཉམས་ཞིབ་བས་ིགནས་ཁང་		
(European Academy of Bolzano)	 གི་
ཚོགས་གཙོ་སྐ་ུཞབས་རོ་ལན་ཌི་	 (Roland 

Psenner) ལགས་ཀིས་གཙོས་ཉམས་ཞིབ་
པ་སོགས་དང་ཐུག་འཕད་གནང་ས་ེབདོ་
དནོ་སྐརོ་དང་།	 ད་ེབཞིན་སབྐས་	 ༡༦	 པའ་ི
བཀའ་ཤག་གིས་འཛིན་བཞིན་པའ་ིསདི་བུས་
སིྤ་དང་།	 ལགྷ་པར་བདོ་རྒྱའ་ིདཀའ་རྙགོ་
སེལ་ཆེད་དབུ་མའི་ལམ་གི་སིད་བུས་འགོ་
བདོ་རྒྱ་གཉསི་སནྨ་གི་ཐབས་ལམ་སོགས་ཀི་
གནད་དནོ་སྐརོ་ག་ོབསྡརུ་ལྷུག་པ་ོགནང་ཡོད།	
སབྐས་དརེ་དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་མཆོག་དང་
ལྷན་ད་ུཕི་དྲལི་དུྲང་ཆེ་ཀརྨ་ཆོས་དབིངས་
ལགས་དང་སུད་སིའ་ིསྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་འཆི་
མེད་རིག་འཛིན་ལགས་ལནྷ་བཅར་ཞུས་ཡོད།

ཨི་ཊ་ལཱིའི་རང་སྐངོ་མངའ་ཁུལ་ལྷ་ོཊི་རོལ་
གི་གཙོ་འཛིན་སྐུ་ཞབས་ལུ་ཝི་སི་ཌུན་ཝལ་
ཌར་ (Luis Durnwalder)	 མཆོག་གིས་
མགནོ་འབདོ་ལརྟ།	 བདོ་མིའ་ིབ་ླན་མེད་
པའི་དབུ་ཁིད་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་
མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་ཕི་ལོ་	 ༡༩༩༣	 ལོར་
ཨི་ཊ་ལཱིའི་རང་སྐངོ་མངའ་ཁུལ་ད་ུཆིབས་
སུྒར་བསྐངས་པ་ནས་བཟུང་བདོ་མིའི་སིྒག་
འཛུགས་དང་བྷལོ་ཛ་ནའོི་ཡུ་རོབ་ཤེས་ཡོན་
ཉམས་ཞིབ་བས་ིགནས་ཁང་དབར་འབལེ་
ལམ་ཐགོ་མ་བུང་ཡོད།
ད་ེཡང་དཔལ་ལནྡ་སིད་སྐངོ་མཆོག་ཕི་ཚེས་	
༢༧	 ཉནི་བྷལོ་ཛ་ནའོ་ིཡུ་རོབ་ཤེས་ཡོན་
ཉམས་ཞིབ་བས་ིགནས་ཁང་ད་ུཆེད་ཕབེས་
ཀིས་བྷལོ་ཛ་ནའོི་ཡུ་རོབ་ཤེས་ཡོན་ཉམས་
ཞིབ་བས་ིགནས་ཁང་གི་ཚོགས་གཙོ་སྐ་ུཞབས་
རོ་ལན་ཌི་ (Roland Psenner)	 ལགས་
ཀིས་གཙོས་ཉམས་ཞིབ་པ་སོགས་ལ་སབྐས་	
༡༦	 པའ་ིབཀའ་ཤག་གིས་འཛིན་བཞིན་
པའ་ིསདི་བུས་སིྤ་དང་།	 ལགྷ་པར་བདོ་རྒྱའ་ི
དཀའ་རྙགོ་སེལ་ཆེད་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་
ཀི་ངོས་ནས་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་
མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་དགངོས་གཞི་དང་།	
བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ལནྷ་ཚོགས་ནས་གཏན་

འབབེས་གནང་བའི་གཉིས་སྨན་དབུ་མའི་
ལམ་གི་སིད་བུས་གཞིར་བཞག་ཐགོ་ཤར་
སྐདོ་གནང་བཞིན་པའི་སྐརོ་གསུངས་པ་དང་
འབལེ་བྷལོ་ཛ་ནའོི་ཡུ་རོབ་ཤེས་ཡོན་ཉམས་
ཞིབ་བས་ིགནས་ཁང་གིས་བདོ་དནོ་སྐརོ་གོ་

རགོས་སྤལེ་སླད་མཐུན་འགུར་རོགས་རམ་
གནང་དགོས་པའི་རེ་སྐུལ་ཡང་ཞུས་གནང་
ཡོད།
གཞན་ཡང་དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་མཆོག་གིས་
འདས་པའི་དསུ་ཡུན་ཟླ་གངས་ལྔའི་རིང་
སབྐས་	 ༡༦	 པའ་ིབཀའ་ཤག་གིས་ལས་དནོ་
གནང་ཕགོས་སིྤ་དང་།	 ཡང་སྒསོ་བདོ་མིིའ་ི
སིྒག་འཛུགས་ཀི་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་
བཅས་པའ་ིལས་འབརོ་ལ་བསྐར་ཞིབ་གནང་

བ།	 	 ལགྷ་པར་ད་ེས་ྔབདོ་རྒྱ་འབལེ་མོལ་
ལས་དནོ་ཚོགས་ཆུང་བསྐར་བཅོས་ཀིས་
བདོ་རྒྱ་ཐབས་ཇུས་འཆར་འགདོ་ཚོགས་ཆུང་
ཞིག་གཏན་འཇགས་སུ་བཙུགས་ཏ་ེབདོ་མིའ་ི
སིྒག་འཛུགས་ཀི་བད་ེསུང་ལས་ཁུངས་དང་།	

ཕི་དྲལི་ལས་ཁུངས།	 བཀའ་དུྲང་ཡིག་ཚང་།	
བདོ་ཀི་སིད་བུས་ཉམས་ཞིབ་ཁང་བཅས་ཀི་
དུྲང་ཆེ་རྣམ་པ་བདོ་རྒྱ་ཐབས་ཇུས་འཆར་
འགོད་ཚོགས་ཆུང་གི ་ཚོགས་མིར་བསྐ ་ོ
གཞག་གནང་བ།	 བད་ེསུང་ལས་ཁུངས་
ནས་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་
པ་ོམཆོག་གི་སྐ་ུཕྱྭའ་ིའགན་འཁུར་གནང་བའ་ི
ཐགོ་བདོ་ནང་གི་གནས་ཚུལ་མཁོ་སུྒབ་སདླ་
འགན་འཁུར་འཕར་མ་གནང་དགོས་པའི་

སྐརོ་གསུངས།	 ཕགོས་མཚུངས་དཔལ་ལནྡ་
སིད་སྐོང་མཆོག་གིས་འདས་པའི་ལོ་ཤས་
ནང་འཕགས་བདོ་ས་མཚམས་སུ་རྒྱ་དཀར་
ནག་དབར་ས་མཚམས་དང་འབལེ་བའ་ིརྩདོ་
རྙགོ་བུང་སབས།	 རྒྱ་གར་གཞུང་གིས་སདྐ་
འཕནི་	(WeChat)	བཀག་སྡམོ་གནང་བར་
བརནེ་གཞིས་བསེ་བདོ་མི་རྣམས་ཕན་ཚུན་
འབལེ་གཏུགས་ད་ེཙམ་བདེ་ཐུབ་ཀི་མེད་པ།	
བད་ེསུང་ལས་ཁུངས་ནས་བདོ་ནང་གི་གནས་
ཚུལ་མཁོ་སུྒབ་གནང་བ་གཞིར་བཞག་ཐགོ་
བྷལོ་ཛ་ནའོི་ཡུ་རོབ་ཤེས་ཡོན་ཉམས་ཞིབ་
བས་ིགནས་ཁང་དང་བདོ་ཀི་སདི་བུས་ཉམས་
ཞིབ་ཁང་གཉསི་ཟུང་འབལེ་གིས་བདོ་དནོ་
སྐརོ་ཉམས་ཞིབ་གཏིང་ཟབ་གནང་དགོས་
པ།	 བཙན་བལོ་བདོ་མིའ་ིགངས་འབརོ་
བརྒྱ་ཆ་	 ༤༥	 ཙམ་ཕི་རྒྱལ་ཡུལ་གུ་ཁག་ཏུ་
བཞུགས་ཡོད་པ་དང་།	ཕི་རྒྱལ་ཡུལ་གུ་ཁག་
ཏུ་ཡོད་པའི་བཙན་བལོ་བདོ་མི་རྣམས་ཀིས་
སོ་སོ་གནས་ཡུལ་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་གཞུང་དང་།	
གསོ་ཚོགས།	 སིྒག་འཛུགས།	 རིག་གཞུང་།	
སྐད་ཡིག་སོགས་ལ་རུྒྱས་མངའ་ལེགས་པ་ོ
ཡོད་སབས།	 བདོ་དནོ་ལས་འགུལ་སྤལེ་བར་
ཐུགས་ཕན་གསོ་ཡི་ཡོད་པ་སོགས་ཀི་སྐརོ་
གསུངས།	།

༸སྐབས་ར་ེཀིར་ིརིན་པ་ོཆེ་མཆོག་གིས་རྩམོ་སིྒག་དང་ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀིས་པར་སུྐན་འགམེས་སྤལེ་ཞུས་པའ་ི
སླབོ་དབེ་བླ་ོགསལ་མགུལ་རྒྱན་གི་འཕུལ་དབེ་དབུ་འབདེ་མཛད་སྒ་ོཚོགས་པ།

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༢༡	ཟླ་	༡༠	ཚེས་	༢༩	
རེས་གཟའ་པ་སངས་ཉིན་བདོ་མིའི་སིྒག་
འཛུགས་ཀི་ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་སྔ་
ལོར་༸རྒྱལ་བའི་བཀའ་དྲནི་ལོ་སུང་བརིྩ་ཞུ་
རུྒྱའི་ལས་རིམ་ཁོངས་བཀའ་ཟུར་༸སྐབས་
ར་ེཀིར་ིརིན་པ་ོཆེ་མཆོག་གི་རྩམོ་སིྒག་གནང་
བའི་ི	 ༼བླ་ོགསལ་མགུལ་རྒྱན།༽	 སླབོ་དབེ་	

༦༩	 ཐགོ་ང་ོསྤདོ་དང་དཀར་ཆག་བཅས་
དཔ་ེདབེ་	༧༡	ཆ་ཚང་ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་
ནས་པར་བསུྐན་གིས་ཁབ་ཁོངས་དགོན་སྡ་ེ
དང་ཤེས་རིག་ཁབ་ཁངོས་སླབོ་གྲྭ་ཡོངས་ལ་
འགམེས་སྤལེ་ཞུས་ཡོད།	འད་ིལོ་སླབོ་དབེ་ཆ་
ཚང་འཕུལ་དབེ་ད་ུབཟ་ོབསུྐན་གིས་རིན་མེད་
འགམེས་སྤལེ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན་པར་བརནེ་སླབོ་དབེ་
བླ་ོགསལ་མགུལ་རྒྱན་གི་འཕུལ་དབེ་དབུ་
འབེད་མཛད་སྒ་ོཞིག་བསྐངོ་ཚོགས་གནང་
ཡོད།	

དེ་ཡང་གོང་ཚེས་ཉིན་གི ་སྔ ་དྲ ་ོཆུ ་ ཚོད་	
༡༠།༣༠	 ཐགོ་སྐ་ུམགནོ་གཙོ་བ་ོབདོ་ཀི་དཔ་ེ
མཛོད་ཁང་གི་འགན་འཛིན་དག་ེབཤེས་ལགྷ་
རརོ་ལགས་དང་།	 བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་
ཀི་ཆོས་རིག་དུྲང་ཆེ་འཆི་མེད་ཚེ་དབངས་
ལགས།	 ཀིར་ིབསེ་པ་གྲྭ་ཚང་གི་རིག་གནས་
སླབོ་དཔནོ་ཆེན་མོ་དང་༸སྐབས་རེ་ཀིརི་

རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་
གི ་ ག སུ མ ་ རྩོམ ་
ཕོག ས ་ སིྒ ག ་ པ ་
རྒན་རེ་མད་ོསེངྒ་ེ
ལགས།	 ཀིར་ིདག་ེ
རྩ ་ ཚོ ག ས ་ པ འི ་
ཚོགས་གཙོ་བླ་ོབཀྲ་
ཚེ ་ རི ང ་ལགས །	

ཀིར་ིབསེ་པ་གྲྭ་ཚང་གི་ཕག་མཛོད་བླ་ོབཟང་
ཐགོས་མེད་ལགས།	 ཀིར་ིབསེ་པ་གྲྭ་ཚང་གི་
ཀམ་པུ་ཊར་སྡ་ེཚན་གི་འགན་འཛིན་གཟའ་
ར་ུདར་རྒྱས་ལགས།	 མཐ་ོརིམ་རིག་གནས་
རབ་འབམས་པ་དང་ཀིར་ིདག་ེརྩ་ཚོགས་པའ་ི
ཀམ་པུ་ཊར་ལས་བདེ་མཛོད་ཚང་བླ་ོབསན་
ལགས།	 ད་ེབཞིན་ཕི་ནང་གསར་འགདོ་པ་
བཅས་ལྷན་འཛོམས་ཀི་ཐགོ་མར་སྐུ་མགནོ་
གཙོ་བ་ོབདོ་ཀི་དཔ་ེམཛོད་ཁང་གི་འགན་
འཛིན་དག་ེབཤེས་ལགྷ་རརོ་ལགས་ཀིས་སྣང་

གསལ་མར་མེ་ཞལ་ཕ་ེགནང་གུབ་མཚམས་
རེ་མད་ོསེངྒ་ེལགས་ཀིས་སླབོ་དབེ་བླ་ོགསལ་
མགུལ་རྒྱན་མཛད་པ་པ་ོདང་སླབོ་དབེ་ཀི་
ཁད་ཆོས་ཀི་སྐརོ་ལ་ང་ོསྤདོ་གསུང་བཤད་
གནང་གུབ་མཚམས་ཆོས་རིག་དུྲང་ཆེ་འཆི་
མེད་ཚེ་དབངས་ལགས་ཀིས་རེ་མད་ོསེངྒ་ེ
ལགས་དང་།	 གཟའ་ར་ུདར་རྒྱས་ལགས།	
མཛོད་ཚང་བླ་ོབསན་ལགས་བཅས་ལ་ཐུགས་
ར་ེཆེ་ལེགས་འབུལ་དང་མཇལ་དར་རེ་ཕུལ་
ཏ་ེལས་གཞིའི་བུང་རིམ་དང་འཕུལ་དབེ་
བཟ་ོདགསོ་སྐརོ་ཐད་གསུང་དནོ།	 ལས་གཞི་
འདའི་ིལས་དནོ་རྣམས་ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༠	 ནང་
འགོ་བཙུགས་གནང་བ་ཞིག་ཡིན།བླ་ོགསལ་
མགུལ་རྒྱན་སླབོ་དབེ་གངས་	 ༦༩	 རྣམས་
གལ་ཆེན་པ་ོརིྩས་པའི་ཐགོ་ཆོས་རིག་ལས་
ཁུངས་ནས་ཆོས་རིག་ཁབ་ཁངོས་རིས་སུ་མ་
ཆད་པའ་ིདགནོ་སྡ་ེཁག་དང་རང་སྐངོ་སྡ་ེཚན་
ཁག	 ད་ེབཞིན་ཤེས་རིག་ཁབ་ཁངོས་སླབོ་གྲྭ་
ཁག	 	 ཧ་ིམ་ལ་ཡ་རི་རུྒྱད་ཀི་དགནོ་པ་དང་
སླབོ་གྲྭ་སོགས་ལ་རིན་མེད་འགམེས་སྤལེ་
ཞུས་ཐུབ་ཡོད།	 ཏགོ་དབིབས་གཉན་རིམས་
ཀི་རྐེན་པས་ད་ཆ་བལ་ཡུལ་ནང་དཔ་ེདབེ་
གཏངོ་རུྒྱར་དཀའ་ངལ་ཕན་བུ་འཕད་བཞིན་
ཡོད།	མང་ཚོགས་ཁདོ་༸སྐབས་ར་ེཀིར་ིརིན་
པ་ོཆེ་མཆོག་གིས་རྩོམ་སིྒག་དང་ཆོས་རིག་

ལས་ཁུངས་ནས་པར་བསུྐན་གནང་བའི་སླབོ་
དབེ་བླ་ོགསལ་མགུལ་རྒྱན་དབེ་ཕངེ་རྣམས་
ཇི་ལརྟ་ཐབོ་མིན་ཐད་དྲ་ིབར་སླབེས་ཀི་ཡོད་
སབས།	 ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀི་ངསོ་ནས་
འཕུལ་དབེ་བརུྒྱད་མང་ཚོགས་ལ་འགམེས་
སྤལེ་ཞུ་ཐུབ་ཚེ་དགེ་མཚན་ཆེན་པ་ོཡོད་པ་
ལྟར་ད་ཆ་ཆ་ཚང་གུབ་ཐུབ་པ་བུང་ཡོད།	
བདོ་མི་ས་གནས་གང་ད་ུཡོད་ཀང་འཕུལ་
དབེ་བརུྒྱད་ལ་ྟཀླགོ་བདེ་ཐུབ་པ་ཙམ་མ་ཟད།	
ཕབ་ལེན་བདེ་ཐུབ་ཀི་ཡོད།	 	 འཕུལ་དབེ་
འདི་བཞིན་ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀི་དྲ་
རྒྱ་	 www.Chorig.org	 ནང་གཞག་རུྒྱ་
ཡིན།	རིང་མིན་དྲ་ཚིགས་གཞན་ཁག་གཅིག་
ནང་དའུང་གཞག་རུྒྱ་ཡིན།	 ཚང་མས་བདོ་
ཀི་ཐུན་མིན་སྐད་ཡིག་དང་རིག་གཞུང་མི་
ཉམས་རུྒྱན་འཛིན་སདླ་དཔ་ེདབེ་བམ་འཕུལ་
དབེ་གི་ལམ་ནས་ད་ེདག་ལ་ད་ོསྣང་གནང་
རོགས་ཞསེ་འབདོ་སྐལུ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	 ཞསེ་
སོགས་གསུངས།
ད་ེརསེ་སྐུ་མགནོ་གཙོ་བ་ོབདོ་ཀི་དཔ་ེམཛོད་
ཁང་གི་འགན་འཛིན་དགེ་བཤེས་ལྷག་རརོ་
ལགས་ཀིས་འཕུལ་དབེ་དབུ་འབདེ་གནང་བ་
དང་སྦགས་གསུང་དནོ།	 ༸སྐབས་ར་ེཀིར་ི
རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་གིས་བཀའ་རྩོམ་གནང་
བའི་ཕག་དབེ་བླ་ོགསལ་མགུལ་རྒྱན་འདི་

བཞིན་ཐགོ་མར་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་
མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་དབུ་འབདེ་གནང་
བའི་སྐབས་ཕན་རང་ཉིད་བཅར་རུྒྱའི་གོ་
སྐབས་བུང་བ་དང་སྦགས་རོབ་ཙམ་ཤེས་
སོང་།	 ད་ེརིང་སརླ་ཡང་འཕུལ་དབེ་དབུ་
འབདེ་ཐགོ་བཅར་རུྒྱའི་གོ་སབྐས་བུང་བ་ནི་
ཆོས་ཕོགས་ནས་བསམ་བླ་ོབཏང་ན་ལས་
དང་སྨནོ ་ལམ་གི་འབལེ་བ་ཞིག་ཡོད་པ་
བསམ་གི་འདགུ	 ད་ེས་ྔབདོ་ཀི་དཔ་ེམཛོད་
ཁང་ནས་༸སྐབས་ར་ེཀིར་ིརིན་པ་ོཆེའི་སྐརོ་
ཨིན་ཡིག་ཐགོ་དཔ་ེདབེ་ཅིག་འདནོ་སྤལེ་ཞུས་
ཡོད།	དཔ་ེདབེ་ཀི་འག་ོབརདོ་ད་ུམི་ཚེ་གཅིག་
ལ་དཔྱད་པ་གསུམ་ཞསེ་བཀདོ་ཡོད།	ཐངེས་
འདརི་ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་ཀིར་ིབསེ་
པ་གྲྭ་ཚང་དང་ལྷན་མཉམ་རུབ་གནང་པ་
ལརྟ་མུ་མཐུད་གྲྭ་ཚང་གཞན་དང་ལནྷ་ད་ུད་ེ
ད་ེབཞིན་གནང་སྐངོ་ཡོང་བའ་ིའབདོ་སྐལུ་ཞུ་
རུྒྱ་ཡིན།	 བདོ་མི་མང་ཚོགས་ངསོ་ནས་བདོ་
ཀི་ཐུན་མིན་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་།	 སདྐ་
ཡིག་ཐགོ་ད་ོསྣང་ཤུགས་ཆེ་གནང་དགོས་པ་
མ་ཟད།	 བདོ་མིའ་ིཆིག་སིྒག་གི་ཐགོ་གཟབ་
གཟབ་བེད་དགོས་རུྒྱ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོ
ཡིན།	ཞསེ་སོགས་ཀི་གསུང་བཤད་གནང་།
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དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་མཆོག་གིས་ལྷ་ོཊི་རོལ་རང་སྐངོ་མངའ་ཁུལ་གི་རྒྱལ་ས་བྷལོ་ཛ་ནའོ་ིསདི་འཛིན་མཆོག་དང་
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༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༡	 ཟླ་	 ༡༠	 ཚེས་	
༢༨	 ས་ྔདྲརོ་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་
དཔལ་ལནྡ་སིད་སྐངོ་སྤནེ་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་
གིས་ཨི་ཊ་ལཱིའ་ིལྷ་ོཊི་རོལ་ (South Tyrol) 

རང་སྐངོ་མངའ་ཁུལ་གི་རྒྱལ་ས་བྷལོ་ཛ་ནའོ་ི 
(Bolzano)	 སདི་འཛིན་སྐ་ུཞབས་ཨར་ན་ོ 
(Dr Arno Kompatscher)	 མཆོག་དང་
མཇལ་འཕད་ཀིས་བཙན་བལོ་བདོ་མིའ་ིམང་
གཙོའ་ིའཕལེ་རིམ་སྐརོ་དང་།	བདོ་མིའ་ིསིྒག་
འཛུགས་ཀི་མང་གཙོའི་ཀ་བ་གསུམ་དང་
རང་དབང་ཅན་གི་ལས་ཁུངས་ཁག་གི་ང་ོབ་ོ
དང་ལས་འགན།	 ལས་དནོ་གནང་ཕགོས་
སོགས་ཀི་སྐརོ་ང་ོསྤདོ་གནང་ཡོད།
ད་ེནས་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐངོ་མཆོག་ཨི་ཊ་
ལཱི འི་བང་ཕོགས་སུ་རནེ་གཞི་བས་པའི་ཏ་ེ
རན་ཏ་ིན་ོ	 (Trentino)		རང་སྐངོ་མངའ་
ཁུལ་ད་ུཕབེས་འབརོ་སབྐས་སྐ་ུཞབས་རོ་བརྷ་
ཌ་ོཔནི་ཌར་	 (Roberto Pinter)	 ལགས་
དང་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པ་ཁག་ནས་
ཕབེས་བསུའ་ིསྣ་ེལེན་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་ཡོད།
ད་ེརསེ་དཔལ་ལནྡ་སིད་སྐངོ་མཆོག་གིས་ཏ་ེ
རན་ཏི་ན་ོརང་སྐངོ་མངའ་ཁུལ་གི་སིྤ་ཁབ་
གཞནོ་པ་སྐ་ུཞབས་རོ་བརྷ་ཌ་ོ (Roberto 

Stanchina)	 མཆོག་དང་མཇལ་འཕད་
གནང་ཡོད།	 སབྐས་དརེ་དཔལ་ལནྡ་སདི་
སྐངོ་མཆོག་གིས་གསུང་དནོ།	 གངོ་སྡའེ་ིསིྤ་
ཁབ་པ་མཆོག་མགོགས་མུར་དྲག་བསྐེད་
ཡོང་བའ་ིརེ་བ་ཡོད།	 འཛམ་གླངི་མིའ་ིཤ་
མདགོ་དང་གཟུགས་པའོི་དབིབས་ཕན་བུ་

མི་འདྲ་བ་མ་གཏགོས་མི་ཡིན་པ་གཅིག་
མཚུངས་རེད།	 ཁདེ་རང་ཚོ་ནང་བཞིན་
བསམ་བླ་ོགུ་ཡངས་པ་ོདང་།	 ལགྷ་པར་
དཀའ་ངལ་ཡོད་མཁན་དང་མཉམ་ད་ུའབལེ་
བ་བཟསོ་ཏ་ེདཀའ་ངལ་སེལ་རུྒྱ་དང་ད་ེདག་
ལ་རྒྱབ་སྐརོ་གནང་ཐུབ་པ་ཡིན་ན་རྙགོ་ག་
ཡོང་དགསོ་རུྒྱ་གང་ཡང་མེད།
རྒྱ་ནག་ལ་ྟབུར་ཆ་བཞག་པ་ཡིན་ན།	 ལུང་
པ་ཆེན་པ་ོརེད།	 འནོ་ཀང་བདོ་དང་ཡུ་གུར།	
སོག་པ་ོབཅས་དབང་བསུྒར་བས་པ་དསེ་
འདདོ་པ་མ་ཁེངས་པར་ལྷ་ོརྒྱ་ནག་རྒྱ་མཚོ་ 
(South China Sea) དང་།	ཐའ་ེཝན།	རྒྱ་
གར་བཅས་ལ་རྙགོ་ག་ཤོད་བཞིན་ཡོད།	 ཁ་
ནས་སིྤ་ཚོགས་མཐུན་ལམ་དགོས་པ་རེད་
ཅསེ་ཤོད་ཀི་ཡོད་པ་རེད།	 འནོ་ཀང་ཁ་ནས་
བཤད་པ་དང་ལས་ཀ་བདེ་རུྒྱ་གཉསི་མཐུན་
གི་མེད།	 འཛམ་གླངི་གིས་རོགས་པ་བས་ཏ་ེ
རྒྱ་ནག་སབོས་ཆེན་ཆགས་པ་རེད།	 རྒྱ་ནག་
གཅིག་པུའི་ད་ེལྟར་ཆགས་ཐུབ་ཐབས་མེད།	
རོགས་བདེ་མཁན་ད་ེདག་ལའང་ཁ་གཏད་
གཅགོ་བཞིན་ཡོད།	 ད་ེལརྟ་བདེ་པ་ཡིན་ན་
མཐུན་ལམ་ཡོང་ཐབས་མེད།	 གཞུང་ཟརེ་
མཁན་ད་ེགཞུང་འཛིན་མཁན་གིས་གཞུང་
སྐངོ་སའི་མི་མང་ད་ེདག་གི་བད་ེབ་དང་སྡགུ་
བསལྔ་ལ་ལ་ྟདགསོ།	 	 དཔརེ་ན་ཨི་ཊ་ལཱི ་
དབུས་གཞུང་དང་ས་གནས་མི་མང་གི་འདདོ་
པ་བུང་བ་ཡིན་ན།	 ཆབ་སདི་ཀི་དཀའ་ངལ་
ཇི་འདྲ་ཞིག་ཡོད་པ་ཡིན་ནའང་ཕར་ཚུར་
སདྐ་ཆ་བཤད་ནས་རང་སྐངོ་གི་གནས་བབ་

ཐགོ་ནས་དབུས་གཞུང་གི་འགིག་པ་དང་ས་
གནས་གཞུང་གི་འགགི་པ།	 མི་མང་ཚང་མ་
སིྐད་པ་ོཡོད་པ་ད་ེདཔ་ེམཚོན་ཏག་ཏག་ཅིག་
ཆགས་ཡོད།	ཁདེ་རང་ཚོར་ལོ་རུྒྱས་ཀི་ཐགོ་
ནས་དཀའ་ངལ་འཕད་ཡོད།	ད་ལའྟ་ིདསུ་སུ་

རང་དབང་དང་བད་ེསིྐད་ངང་གནས་ཡོད།	
ད་ེརིང་ངས་སདྐ་ཆ་བཤད་པ་ཡིན་ན་འཛིན་
བཟུང་བདེ་ཀི་རེད་སམྙ་པ་དང་སང་ཉནི་ངས་
ལས་ཀ་གཞན་ཞིག་བེད་པ་ཡིན་ན་བཙོན་
ཁང་ནང་བཅུག་གི་རེད་བསམ་པའི་སེམས་
ཁལ་མེད།
རྒྱ་ནག་གཞུང་ལྟ་བུ་ཡིན་ན་རྒྱལ་ནང་སུང་
སྐབོ་	(internal security)	དང་།	ཕིའ་ིསུང་
སྐབོ་	 (external security)	 ཆེད་ད་ུའག་ོ
སོང་མང་བ་གཏངོ་བཞིན་ཡོད།	 དསེ་གཞུང་
འཛིན་མཁན་དང་གཞུང་ཕན་ཚུན་དབར་
ཡིད་ཆེས་མེད་པའ་ིརྣམ་པ་སནོ་གི་ཡོད།	 མི་
ཟརེ་མཁན་ད་ེསྐེས་དསུ་ནས་རང་དབང་
ཡོད་པ་ཞིག་རེད།	 མི་ཟརེ་མཁན་ད་ེསེམས་

ཅན་གཞན་དང་མི་འདྲ་བར་བསམ་བླ་ོགཏངོ་
རུྒྱ་དང་།	 སདྐ་ཆ་བཤད་རུྒྱ།	 ལས་ཀ་བདེ་
རུྒྱ་སོགས་ཀི་རང་དབང་ཡོད་པ་ཞིག་ཡིན་
དགསོ་ཀི་རེད།	 ད་ལའྟ་ིདསུ་སུ་བདོ་ནང་ཆ་
བཞག་ན་སོ་སོའི་སདྐ་ཡིག་སུང་སྐབོ་བདེ་རུྒྱ་

མེད།	 རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་ཀི་སདྐ་ཡིག་
དང་ཆོས་མེད་པ་བཟ་ོརུྒྱའི་ཐབས་ཤེས་བདེ་
ཀི་ཡོད།	 འཛམ་གླངི་འདའི་ིསངེ་བདོ་མིའ་ིང་ོ
བ་ོརྩ་མེད་གཏངོ་རུྒྱའ་ིསདི་བུས་འཛིན་བཞིན་
ཡོད།	 བདོ་པའ་ིརིག་གཞུང་གིས་འཛམ་གླངི་
ནང་ཞི་བད་ེསྤལེ་རུྒྱའི་ནསུ་པ་ཡག་པ་ོཞིག་
ཡོད་པ་རེད།	བམས་དང་སྙངི་རའེ་ིགཞི་རིམ་
ལ་ྟགུབ་འཁརེ་ཏ་ེརྨང་གཞི་ཡག་པ་ོཞིག་ཡོད་
སབས།	 འདསི་འཛམ་གླངི་ལ་ཕན་ཐགོས་
ཐུབ་པའ་ིགཞི་རྩ་ཞིག་ཆགས་ཀི་ཡོད།	 ད་ེ
དག་སུང་སྐབོ་བདེ་རུྒྱའི་ལས་འགན་ང་ཚོར་
ཡོད།	ད་ལའྟ་ིདསུ་སུ་བདོ་ནང་ཡོད་པའ་ིབདོ་
མི་ཞིག་གིས་གནས་ཚུལ་ཕི་ལ་བཏང་བ་ཙམ་
གིས་བཙོན་ཁང་ནང་འཇུག་གི་ཡོད།	 གང་

ལརྟ་སྨྲ་བརདོ་རང་དབང་དང་འག་ོབསྐདོ་ཀི་
རང་དབང་མེད་པའི་འགོ་གནས་བཞིན་ཡོད་
པར་བརནེ་ཁདེ་རང་ཚོས་རྒྱབ་སྐརོ་གི་རྣམ་
པ་སནོ་པ་འདི་ང་ཚོས་བཀའ་དྲནི་ཆེན་པརོ་
རིྩ་བཞིན་ཡོད།	 ང་ཚོར་དཀའ་ངལ་གདངོ་
ལེན་བདེ་དགསོ་པ་མང་པ་ོཡོད།	 འནོ་ཀང་
ག་དསུ་ཡིན་ནའང་དཀའ་སེལ་རུྒྱ་ན་ིསདྐ་ཆ་
བཤད་ནས་ཕན་ཚུར་གོ་བར་སྤད་ནས་འཚེ་
བ་མེད་པའི་ལམ་ལ་བརནེ་ནས་བདེ་རུྒྱ་ན་ིང་
ཚོའ་ིའཐབ་རྩདོ་ཀི་རྨང་གཞི་རེད།
དརེ་བརནེ་རང་དབང་དང་དྲང་བདནེ་ལ་
དགའ་མཁན།	 འག་ོབ་མིའ་ིཐབོ་ཐང་ལ་
དགའ་མཁན་ཚང་མས་ནསུ་པ་མཉམ་ད་ུ
སྤུངས་པ་ཡིན་ན།	 ང་ཚོ་ཙམ་ད་ུམ་ཟད་
འཛམ་གླིང་ནང་དཀའ་ངལ་འཕད་བཞིན་
པའི་མི་རིགས་དང་ལུང་པ་བཅས་ལ་ཐུགས་
ཕན་ཏན་ཏན་གསོ་ཡི་རེད།	 རྣམ་པ་ཚོའ་ི
གཞུང་ལ་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞེས་ཞུ་བཞིན་ཡོད།	
ད་ེབཞིན་བདོ་དནོ་ལ་ད་ོསྣང་དང་རྒྱབ་སྐརོ་
གནང་མཁན་ཡོངས་ལ་གཞིས་བསེ་བདོ་མི་
ཡོངས་ཀི་ཚབ་ཞུས་ཏ་ེཐུགས་ར་ེཆེ་ཞེས་ཞུ་
བཞིན་ཡོད།	 ཅསེ་གསུངས།	 སབྐས་དརེ་
དཔལ་ལྡན་སིད་སྐངོ་མཆོག་དང་ལྷན་ད་ུཕི་
དྲལི་དུྲང་ཆེ་ཀརྨ་ཆོས་དབིངས་ལགས་དང་
སུད་སིའི་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་འཆི་མེད་རིག་
འཛིན་ལགས་ལནྷ་བཅར་ཞུས་ཡོད།	།

ཐའ་ེཝན་ནང་བདོ་དང་སོག་པའོ་ིགླགོ་བརྙན་དསུ་སནོ་གི་
མཛད་སྒ་ོབསྐངས་པ།

༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༡	 ཟླ་	 ༡༠	 ཚེས་	

༢༩	ཉནི་ཐའ་ེཝན་རིག་གཞུང་ལནྷ་ཁང་བདོ་
སོག་རིག་གཞུང་བས་ིགནས་ཁང་ནས་གཙོ་
གཉརེ་ཐགོ་བདོ་དང་སོག་པའོི་གླགོ་བརྙན་
དསུ་སནོ་གི་དབུ་འབེད་མཛད་སྒ་ོཞིག་ཧཱ་
ཧན་གསོལ་མགནོ་ཁང་ད་ུབསྐངས་པ་དང་།	
མཛད་སྒའོི་སྐུ ་མགནོ་གཙོ་བ་ོཐའ་ེཝན་ད་ུ
བཅའ་སྡདོ་སོག་པ་ོགཞུང་ཚབ་དང་།	 ཐའ་ེ
ཝན་བདོ་ཀི་སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ།	 གཞན་ཡང་
འཇར་མ་ན།ི	 ཁ་ེན་ཌ་སོགས་གཞུང་ཚབ་
ཁང་གི་ལས་བེད་གདན་ཞུ་གནང་ཡོད་པ་

རེད།	ཐགོ་མར་རིག་གཞུང་ལནྷ་ཁང་གི་བླནོ་

ཆེན་གཞོན་པ་ནས་དསུ་སནོ་གོ་སིྒག་ཞུ་བའི་
དགསོ་དམིགས་ང་ོསྤདོ་གནང་རསེ།	 མཛད་
སྒརོ་བཅར་བའི་ཕི་རྒྱལ་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་
དང་ལས་བདེ་རྣམས་ང་ོསྤདོ་གནང་།	ཐངེས་
འདིའི་གླགོ་བརྙན་དསུ་སནོ་ནི་ཐའ་ེཝན་གི་
གངོ་ཁརེ་ཆེ་ཁག་ཐའ་ེཔ་ེདང་།	 ཐའ་ེཀུྲང་།	
ཀའ་ོཞུང་བཅས་ལྷ་ོབང་དབུས་གསུམ་ནང་
ཕི་ཟླ་	༡༠	ཚེས་	༢༩	ནས་ཕི་ཟླ་	༡༡	ཚེས་	
༡༡	བར་ག་ོསིྒག་གནང་ཡོད་པ་རེད།
བདོ་དང་།	 སོག་པ།ོ	 འབུག་ཡུལ་བཅས་ཀི་

གླགོ་བརྙན་གངས་བཅུ་འདམེས་སུྒག་བས་
ཡོད་ཁངོས།	 བདོ་དང་འབལེ་བའ་ིགླགོ་
བརྙན་ན་ིཉ་ིཧངོ་ནས་ཐནོ་པ་ (The Dalai 

Lama, The 14th The World Champion 

of Peace) 	 དང་།	 ཕ་རན་སི་ནས་ཐནོ་པ་	
(Kalachara: The Enlightenmet)	 ཨིན་
ཡུལ་ནས་ཐནོ་པ་ (Barley Field on the 

Other Side of the Mountain)	 ཨི་ཊ་ལི་
ནས་ཐནོ་པ་ (Little Buddha) སོགས་ཡིན་
པ་རེད།
གཞན་ཡང་གདན་ཞུ་གནང་དནོ་བཞིན་དནོ་
ཁང་གི་དུྲང་ཆེ་བསོད་ནམས་ར་ོར་ེལགས་
དང་།	 ཐའ་ེསྡདོ་བདོ་རིགས་ཚོགས་པའ་ི
ཚོགས་གཙོ་བསན་འཛིན་རྣམ་དག་ལགས།	
ད་ེབཞིན་རིག་གཞུང་གི་ལས་དནོ་དང་འབལེ་
བའ་ིཐའ་ེསྡདོ་བདོ་མི་ཁག་གཅིག་ཀང་མཛད་
སྒརོ་མཉམ་ཞུགས་གནང་ཡོད།	
མཛད་སྒརོ་ཐའ་ེཝན་གི་གགས་ཅན་གླགོ་
བརྙན་འཁབ་སནོ་པ་དང་།	 རིག་གཞུང་དང་
འབལེ་བའི་ཆེད་ལས་མཁས་དབང་མང་
དག་གདན་འདྲནེ་ཞུས་ཡོད་སབས།	 སྐ་ུཚབ་

ཉ་ིཧངོ་སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་ཁང་གི་ག་ོསིྒག་
གནང་བའ་ིཟླ་གསུམ་བདོ་ཡིག་འཛིན་གྲྭ་

མཇུག་སིྒལ་བ།
༄༅།	 །ཉ་ིཧངོ་སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་ཁང་
གིས་ད ེ་སྔ་བ ོད་ཡིག་འཛིན་གྲྭ་ཞིག་འགོ་
འཛུགས་གནང་ཡོད་པ་ད་ེཕི་ལོ་	 ༢༠༢༡	
ཟླ་	༡༠	ཚེས་	༣༠	རེས་གཟའ་སྤནེ་པ་ཉནི་
མཇུག་སིྒལ་ཡོད་པ་དང་།	 བདོ་ཡིག་འཛིན་
གྲྭ་ད་ེཉདི་ཏགོ་དབིབས་གཉན་རིམས་ཀིས་
རྐནེ་པས་ཉ་ིཧངོ་གི་རྒྱལ་ས་ཌགོ་ཡོ་ (To-

kyo)	 དང་ཁུལ་དའེ་ིསླབོ་ཕུག་རྣམས་དངསོ་
སུ་འཛུལ་ཞུགས་གནང་བ་མ་གཏགོས་ད་ེ
མིན་མང་ཆེ་བ་དྲ་ལམ་བརུྒྱད་འཛུལ་ཞུགས་
གནང་ཡོད།
སབྐས་དརེ་ཉ་ིཧངོ་སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་འབུམ་
རམས་པ་ཨརྱ་ཚེ་དབང་རྒྱལ་པ་ོལགས་ཀིས་
བདོ་ཡིག་འཛིན་གྲྭར་འཛུལ་ཞུགས་གནང་
མཁན་རྣམས་ཀིས་བདོ་ཀི་ཐུན་མིན་རིག་
གཞུང་དང་སྐད་ཡིག་ལ་ད་ོསྣང་ཡོད་པའི་

ཐགོ་སླབོ་གཉརེ་གནང་བར་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུས་
གནང་ཡོད་པ་མ་ཟད།	 བདོ་ཡིག་འཛིན་
གྲྭར་སླབོ་གཉརེ་གནང་མཁན་རྣམས་ལ་ལག་
འཁརེ་གནང་བ་དང་འབལེ་མུ་མཐུད་བདོ་
ཀི་སྐད་ཡིག་སླབོ་གཉརེ་གནང་དགོས་སྐརོ་
སོགས་གསུངས།
ད་ེརསེ་སླབོ་ཕུག་རྣམས་ནས་རང་ཉདི་བདོ་
ཡིག་འཛིན་གྲྭར་སླབོ་གཉརེ་གནང་སྐབས་
ཀི་མོང་ཚོར་དང་ཁེ་ཕན་སོགས་ཀི་སྐརོ་
གསུངས།	 ཟླ་གསུམ་བདོ་ཡིག་འཛིན་གྲྭ་
ཚགས་ཚུད་ཡོང་སླད་ཕག་རོགས་གནང་
མཁན་འཇིགས་མེད་ཚེ་བརན་ལགས་དང་།	
དང་བངླས་ལས་བདེ་ཧ་སི་ག་ྷབ་ (Hasega-

wa)	 ལགས་དང་སུ་ཛུ་ཀི་	 (Suzuki)	
ལགས་རྣམ་གཉསི་ནས་གོ་སིྒག་དང་འཆར་
འགདོ་གནང་ཡོད་པ་བཅས།།

དནོ་གཅདོ་འབའ་པ་སལྐ་བཟང་རྒྱལ་མཚན་
ལགས་ཀིས་ག་ོསིྒག་གནང་མཁན་རྣམས་ལ་
ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུས་གནང་བ་དང་།	 འབུང་

འགུར་ཡར་རྒྱས་དང་མཉམ་ལས་བ་ཕགོས་
སྐརོ་གི་བསམ་ཚུལ་བརེ་ལེན་ཡང་གནང་
ཡོད།	།
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མཉམ་ཞུགས་གནང་བ།

༄༅།	 །བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་
ལྡན་སིད་སྐངོ་སྤནེ་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ཕི་ལོ་	
༢༠༢༡	ཟླ་	༡༠	ཚེས་	༢༩	ཉནི་ཨི་ཊ་ལཱིའ་ི
རྒྱལ་ས་རོམ་ (Rome)	 ད་ུརྒྱལ་སིྤའ་ིགསོ་
ཚོགས་འཐུས་མིའི་མཉམ་འབལེ་ཚོགས་པ་ 
(Inter Parliamentary Alliance on Chi-

na)	 ཞསེ་པའ་ིཚོགས་འདརུ་མཉམ་ཞུགས་
གནང་ཡོད།	 རྒྱལ་སིྤའ་ིགསོ་ཚོགས་འཐུས་
མི་དང་།	 རྒྱལ་ཁབ་ཁག་གི་གཞུང་ཚབ་མི་
སྣ།	 མཁས་དབང་སོགས་ཐངེས་འདའི་ིརྒྱལ་
སིྤའི་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མིའི་མཉམ་འབལེ་
ཚོགས་པའི་ཚོགས་འདུར་མཉམ་ཞུགས་
གནང་ཡོད།
ད་ེཡང་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་
ལྡན་སིད་སྐངོ་སྤནེ་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་རྒྱལ་
སིྤའི་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མིའི་མཉམ་འབལེ་

ཚོགས་པའི་ཚོགས་འདའིུ་སངེ་མཉམ་ཞུགས་
ཀིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་མི་དང་།	 ཡུ་
གུར།	ཐའ་ེཝན།	ཧངོ་ཀངོ་མི་རིགས་སོགས་
ཀི་ཐགོ་དྲག་གནནོ་བདེ་བཞིན་པའ་ིསྐརོ་གླངེ་
སླངོ་དང་།	 དསུ་རབས་ཉརེ་གཅིག་པའ་ི
ནང་དབང་ཤེད་རིང་ལུགས་རྩ་བ་ནས་ཡོང་
ཐབས་མེད་པ།	 འཛམ་གླངི་གི་རྒྱལ་ཁབ་
ཚང་མ་གཅིག་ལ་གཅིག་བརནེ་ནས་འཚོ་
གནས་བདེ་བཞིན་ཡོད་སབས།	 རྒྱལ་ཁབ་
ཉ་ིཤུའ་ིཚོགས་པའ་ི (G20)	 ཚོགས་མི་མང་
གཙོ་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་གཅིག་པུར་རང་དབང་
ཡོད་པ་ཙམ་གིས་མི་འདང་ཞསེ་དང་།
གཞན་ཡང་དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་མཆོག་གིས་
འཛམ་གླངི་གི་སྣ་ེགསུམ་པ་ས་ེབདོ་མཐ་ོསངྒ་
གི་ཁརོ་ཡུག་དང་།	 གནམ་གཤིས་འགུར་
ལྡགོ་གི་གནད་དནོ།	 ད་ེབཞིན་བདོ་མཐ་ོསངྒ་

ན་ིཆུ་མཛོད་ལ་ྟབུ་ཡིན་པ་མ་ཟད།	 རུྒྱན་ད་ུ
གཏན་འཁགས་སུ་གནས་པའི་ས་ཁུལ་ཡིན་
པའི་ཆ་ནས་ཨེ་ཤི་ཡའི་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ལ་
ཆུ་ཡིས་ཞབས་འདགེས་སུྒབ་མཁན་ཆེ་ཤོས་

ཡིན་པ་དང་།	 རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་མཐ་ོ
སངྒ་གི་ཁརོ་ཡུག་དང་གནམ་གཤིས་འགུར་
ལྡགོ་གི་གནད་དནོ་ཐད་ཕི་གསལ་ནང་གསལ་
བདེ་དགསོ་པ་སོགས་ཀི་སྐརོ་གསུངས།

ཕགོས་མཚུངས་དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་མཆོག་
གིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་རུྒྱན་ད་ུསིྤ་ཚོགས་
འཆམ་མཐུན་བདེ་དགོས་པའི་སྐརོ་ཤོད་ཀི་
ཡོད་ཀང་།	 ཕགོས་གཞན་ཞིག་ནས་རྒྱ་ནག་

གཞུང་གིས་འཕགས་བདོ་ས་མཚམས་དང་།	
ལྷ་ོརྒྱ་ནག་རྒྱ་མཚོ།	 ཐའ་ེཝན་སོགས་ལ་
རྙགོ་ག་བཟ་ོབཞིན་པ་དང་།	 རྒྱ་ནག་ལ་ཆབ་
སདི་དང་།	 དམག་དནོ།	 དཔལ་འབརོ་

བཅས་ཀི་སབོས་ཤུགས་ཡོད་ནའང་བཟང་
སྤདོ་ཀི་སབོས་ཤུགས་མེད།	 རྒྱ་ནག་གིས་
རྒྱལ་སིྤའི་འགོ་ཁིད་བདེ་འདདོ་ཡོད་ཚེ་ངསེ་
པར་ད་ུཁམིས་འགལ་གི་བ་སྤདོ་རིགས་སྤལེ་
མཚམས་འཇགོ་དགསོ།	ཞསེ་གསུངས།	རྒྱལ་
སིྤའི་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མིའི་མཉམ་འབལེ་
ཚོགས་པའི་ཚོགས་འདའིུ་ཐགོ་ཨ་རི་དང་།	
ཡུ་རོབ།	 ཁ་ེན་ཌ།	 ཉ་ིཧངོ་།	 རྒྱ་གར་
སོ ག ས ་ ཀི ས ་ ག ཙོ ས ་ འ ཛ མ ་ གླི ང ་ གི ་
མ ང ་ ག ཙོ འི ་ རྒྱ ལ ་ ཁ བ ་ ཁ ག ་ གི ་ གོས ་
ཚོགས་འཐུས ་ མི ་རྣམས་ ཀིས ་རྒྱ ་ནག ་
གཞུང་གིས་འགོ་བ་མིའི ་ཐོབ་ཐང་རིྩས་
མེད ་ར ོག ་ རོལ ་གཏོང ་བ ཞིན ་པ ་དང ་ །	
རྒྱལ་སིྤའི་ཐོག་དབང་ཡོད་ཤེད་ཁེར་བེད་
བཞིན་པ་ངསེ་པར་མཚམས་འཇོག་དགོས་
པའ་ིའབདོ་སྐལུ་གནང་ཡོད་པ་བཅས།།

དཔལ་ལནྡ་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གིས་ཨ་རིའ་ིརྒྱལ་ཡོངས་སིལ་སྤལོ་རྩདེ་འགན་པ་སྐ་ུཞབས་ཨེ་ན་ེསི་ཀནེ་ཊར་ལགས་
ཀིས་བདོ་དནོ་བདནེ་པའ་ིའཐབ་རྩདོ་ཐགོ་རྒྱབ་སྐརོ་གནང་བར་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུས་གནང་བ།

༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༡	 ཟླ་	 ༡༠	 ཚེས་	
༢༩	 ཉནི་སབྐས་བཅུ་བདནུ་པའ་ིབདོ་མི་མང་
སིྤ་འཐུས་ལནྷ་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་གཙོ་མཁན་
པ་ོབསོད་ནམས་བསན་འཕལེ་མཆོག་གིས་

གཞིས་བསེ་བདོ་མི་ཡོངས་ཀི་ཚབ་ཞུས་ཏ།ེ	
བྷ་ོས་ཊོན་སལ་ཊིག་	(Boston Celtics)	ར་ུ
ཁག་ནས་ཡིན་པ་ཨ་རིའི་རྒྱལ་ཡོངས་སིལ་

སྤལོ་རྩེད་འགན་པ་སྐུ་ཞབས་ཨེ་ན་ེསི་ཀེན་
ཊར་ (Enes Kanter)	ལགས་ཀིས་བདོ་དནོ་
བདནེ་པའི་འཐབ་རྩདོ་ཐགོ་རྒྱབ་སྐརོ་གནང་
བར་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུས་པ་དང་།	 ཆབས་ཅིག་

བདོ་དནོ་ཐགོ་མུ་མཐུད་རྒྱབ་སྐརོ་གནང་རུྒྱའ་ི
འབདོ་སྐལུ་ཞུས་གནང་འདགུ
ད་ེཡང་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུའི་འཕིན་ཡིག་ནང་

འཁདོ་དནོ།	 ཁདེ་ཀིས་བདནེ་པའ་ིཕགོས་ལ་
རྒྱབ་སྐརོ་གནང་བ་དརེ་བཀའ་དྲནི་ཆེ་ཞུ་རུྒྱ་
དང་།	 དསེ་ང་ཚོ་ཚང་མ་དགའ་ཚོར་ཆེན་
པ་ོབུང་།	 རྒྱལ་སིྤའ་ིཐགོ་བདོ་ཀི་དངསོ་ཡོད་
གནས་ཚུལ་གླངེ་སླངོ་གནང་བ་དསེ་ཁདེ་ནི་
རུྒྱན་ད་ུདྲང་བདནེ་ལ་རྒྱབ་སྐརོ་གནང་མཁན་
ཞིག་ཡིན་པ་མཚོན་ཐུབ།
རྒྱ་ནག་དམར་གཞུང་གིས་ཕི་ལོ་	 ༡༩༥༩	
ལོར་བདོ་ལ་ཁམིས་འགལ་བཙན་བཟུང་བས་
པ་ནས་བཟུང་།	 བདོ་མི་རྣམས་ཀི་གཞི་རྩའ་ི
འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་ཡོངས་རོགས་འཕགོ་
པ་མ་ཟད།	 བདོ་མི་སངོ་ཕག་མང་པ་ོངལ་
རྩོལ་བསུྒར་བཀོད་ཁང་ད་ུབཅུག་ས་ེངལ་
རྩལོ་བདེ་ད་ུའཇུག་པ་དང་།	 བཙན་གིས་
བསམ་བླ་ོབསུྒར་ཐབས་བདེ་འཇུག་གི་ཡོད།	
དེ་བཞིན་བ ོད་ཀི་ས་གནས་གང་སར་སོ་

ལྟའི་པར་ཆས་བཙུགས་ནས་བདོ་མི་རྣམས་
དངངས་སྐག་དང་འཇིགས་སྣང་འགོ་འཚོ་བ་
སྐལེ་དགསོ་པ་ཆགས་ཀི་ཡོད།
ཉ་ེལམ་ཤར་ཏུར་ཀི་སི་ཐན་རང་སྐངོ་ལྗངོས་
ཀི་དམར་ཤོག་ཚོགས་པའི་དུྲང་ཆེ་ཝང་ཇུན་
ཀྲནི་	 (Wang Junzheng)	 རྒྱ་ནག་དམར་
གཞུང་གིས་དབ་ེབའི་བདོ་རང་སྐངོ་ལྗངོས་
ཟརེ་བའི་དམར་ཤོག་ཚོགས་པའི་དུྲང་ཆེར་
བསྐ་ོགཞག་བས་པ་དསེ།	 བདོ་མི་རྣམས་ལ་
སརྔ་ལགྷ་དམ་བསྒགས་དང་དྲག་གནནོ་བདེ་
རུྒྱ་ཡིན་པ་གསལ་པ་ོརེད།
བདོ་མི་རྣམས་བདོ་ནང་མུ་མཐུད་རྒྱ་ནག་
དམར་གཞུང་འོག་མི ་སྤོད་ལས་འདས་
པའི་སྡུག་པ་ོམངོ་བཞིན་པའི་སྐབས་འདིར།	
གཞིས་བཞུགས་སྤུན་ཟླ་ཚོའི་ཚབ་ཏུ་རྒྱབ་
སྐརོ་གི་བདནེ་པའི་གནས་ཚུལ་གསུངས་པ་

ཚང་མ་ང་ཚོས་ཧ་ཅང་གི་གལ་ཆེན་པརོ་
ངསོ་འཛིན་ཞུ་གི་ཡོད་པ་དང་།	 ད་ེབཞིན་
འག་ོབ་མིའི་རིགས་ཚང་མས་ངག་མེད་ཀི་
མགིན་ཚབ་གནང་རུྒྱའི་འབདོ་སྐུལ་ཡང་ཞུ་
གི་ཡོད།	 བས་ཙང་ཁདེ་ཀིས་བདནེ་པའ་ི
ཕོགས་ལ་ལངས་ནས་བདོ་དནོ་གླངེ་སླངོ་
གནང་བ་དསེ་ཁངོ་རྣམས་ལ་རེ་བ་གསར་པ་
ཞིག་སྤད་ཀི་ཡོད།
ཁེད་ཀིས་རྒྱབ་སྐོར་གནང་བར་སླར་ཡང་
ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་རུྒྱ་དང་།	 མ་འངོས་པར་མུ་
མཐུད་བདོ་དནོ་ཐགོ་རྒྱབ་སྐརོ་གནང་སྐངོ་
ཡོང་བའི་རེ་སྐུལ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན་ཞེས་འཁོད་
འདགུ་པ་བཅས།།

ར་སར་བདོ་མིའ་ིས་གནས་འཐུས་ཚོགས་ཁག་ཚགས་ཚུད་དང་ས་བརན་ཡོང་སདླ་ཀི་ཟབ་སྦྱངོ་དབུ་འཛུགས་གནང་བ།
༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༡	 ཟླ་	 ༡༡	 ཚེས་	
༡	 ཉནི་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ལནྷ་ཚོགས་ཀི་
གོ་སིྒག་འགོ་ར་ས་མེག་གྷན་བདོ་ཀི་གསོལ་
མགནོ་ཁང་ད་ུཕི་ལོ་	༢༠༢༡	ཟླ་	༡༡	ཚེས་	
༡	 ནས་	 ༥	 བར་ཉནི་གངས་ལའྔ་ིརིང་གི་
ར་སའི་ས་གནས་འཐུས་ཚོགས་ཚགས་ཚུད་
དང་ས་བརན་སདླ་ལས་དནོ་བདེ་ཕགོས་ཀི་
ཟབ་སྦྱངོ་དངསོ་སུ་དབུ་འཛུགས་གནང་ཡོད།
ད་ེཡང་སྔ་དྲ་ོར་ས་མེག་གྷན་བདོ་ཀི་གསོལ་
མགནོ་ཁང་གི་ཚོགས་ཁང་ནང་དཔལ་ལྡན་
བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ཚོགས་གཞནོ་སྒལོ་མ་
ཚེ་རིང་མཆོག་དང་།	 སིྤ་འཐུས་གསེར་ར་
ཚུལ་ཁམིས་ལགས།	 ར་ས་ས་གནས་འག་ོ
འཛིན་ཀུན་དགའ་ཚེ་རིང་ལགས།	 ར་ས་ས་

འཐུས་ཚོགས་གཙོ་ཟླ་བ་ཚེ་རིང་ལགས།	 ར་
ས་ས་གནས་རང་བདནེ་ཚོགས་གཙོ་བསམ་
གཏན་ལྷུན་གུབ་ལགས།	 ཟབ་སྦྱངོ་ནང་
མཉམ་ཞུགས་པ་བཅས་ཚང་འཛོམས་ཐགོ་
དབུ་འབདེ་མཛད་སྒ་ོའཚོགས་ཤིང་།		སབྐས་
དརེ་ཐོག་མར་ར་ས་ས་གནས་འགོ་འཛིན་
ཀུན་དགའ་ཚེ་རིང་ལགས་ཀིས་འཚམས་
འདྲའི་ིགསུང་བཤད་དང་།	 ད་ེནས་དཔལ་
ལྡན་ཚོགས་གཞོན་སྒོལ་མ་ཚེ་རིང་མཆོག་
གིས་སིྤ་འཐུས་ཚོགས་དུྲང་ལས་ཁུངས་ཀི་
ལས་དནོ་བེད་ཕོགས་སྐརོ་ངོ་སྤོད་དང་།	
བཅའ་ཁིམས་ཐོག་མར་གཏན་འབེབས་
གནང་སྐབས་ས་གནས་འཐུས་ཚོགས་ཁག་
ཚགས་ཚུད་ལག་བསར་དང་།	 གཞི་རིམ་

མང་གཙོ་ས་བརན་ཡོང་རུྒྱར་གལ་ཆེན་པརོ་
གཟགིས་ཡོད་སྐརོ།	 བདོ་མིའ་ིབ་ླན་མེད་
པའི་དབུ་འཁིད་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་
མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་བདོ་མི་རྣམས་ལ་
གསོལ་སྩལ་གནང་བའི་མང་གཙོའི་ཁེ་ཕན་
དང་།	 ཆབས་ཅིག་མང་གཙོའ་ིལས་འགན་
སྐརོ་ལའང་གསུངས་འདགུསིྤ་འཐུས་གསེར་
ར་ཚུལ་ཁམིས་ལགས་ཀིས་ཟབ་སྦྱངོ་ག་ོསིྒག་
ཞུ་དགསོ་པའ་ིདམིགས་ཡུལ་དང་།	 དའེ་ི
གལ་གནད་སྐརོ།	 བདོ་མིའ་ིཆབ་སདི་ཡང་
དག་པའི་མང་གཙོའི་ལམ་ལུགས་ཐགོ་སུྒར་
སྐབས་བདོ་མིའི་བླ་ན་མེད་པའི་དབུ་འཁིད་
སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་གིས་ཐུགས་རེའི་བིན་རླབས་དང་།	

ཕུགས་རྒྱང་རིང་པརོ་དགོངས་པ་བཞེས་ཏ་ེ
ས་གནས་འཐུས་ཚོགས་ཁག་བཙུགས་ཡོད་
པ་གསུངས་འདགུ
ས་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་ཟླ་བ་ཚེ་རིང་ལགས་
ཀིས་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ལནྷ་ཚོགས་ནས་
ཟབ་སྦྱངོ་གོ་སིྒག་གནང་བར་ཐུགས་ར་ེཆེ་
ཞུས་གནང་རསེ།	 ཟབ་སྦྱངོ་དངསོ་གཞི་
འགོ་འཛུགས་གནང་ཡོད།ཟབ་སྦྱངོ་གི་ཉནི་
དང་པརོ།	 དཔལ་ལནྡ་ཚོགས་གཞནོ་མཆོག་
གིས་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་
ཚོགས་འདའུ་ིའག་ོལུགས་དང་།	 ལས་དནོ་
བེད་ཕོགས་ཀི་སིྒག་གཞི་གཞིར་བཟུང་།	
སྐར་རགས་ཅན་གི་དྲ་ིབ་འདྲ་ིསངས་དང་།	
ཐུགས་སྣང་གཞེན་བསྐུལ་གི་གསོ་འཆར་

འདནོ་ཕགོས།	 གསོ་ཆོད་གསོ་འཆར་འདནོ་
ཕགོས།	 ཁམིས་ཡིག་དང་སིྒག་གཞི་འཆར་
ཟནི་འབུལ་ཕགོས་བཅས་ཀི་ཐགོ་ཟབ་འཁདི་
གནང་ཡོད།
ཟབ་སྦྱངོ་གི་ཉནི་གཉསི་པར།	 སིྤ་འཐུས་
ག སེ ར ་ ར ་ ཚུ ལ ་ ཁི མ ས ་ ལ ག ས ་ ཀི ས ་	
བཙན་བོལ་བདོ་མིའི་གཞུང་དངུལ་འདུ་	
འགདོ་དང་།	 ལོ་འཁརོ་སྔནོ་རིྩས།	
དངུས་རིྩས་བཏང་འཛིན་བཅས་ཀི་སིྒག་
གཞིའི་ཐོག་ཟབ་འཁིད་གནང་རུྒྱ་ཡིན་པ་
བཅས།	།
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བདོ་གཙོ་བརོ་གུར་པའ་ིརྒྱ་ནག་གཞུང་གི་དྲག་གནནོ་འགོ་གནས་པའ་ིམི་མང་རྣམས་ཀི་གནས་སངས་ལ་བླ་ོའཚབ་ཆེན་
པའོ་ིཡོངས་ཁབ་བསྒགས་གཏམ་ཞིག་སྤལེ་བ་བརུྒྱད་ཇི་ན་ིཝ་བདོ་དནོ་གླངེ་སགེས་ཐངེས་བཞི་པ་མཇུག་སིྒལ་བ།

༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༡	 ཟླ་	 ༡༡	 ཚེས་	
༢	ཉནི་ཕི་ལོ་	༢༠༢༡	ལོའ་ིཇི་ན་ིཝ་བདོ་དནོ་
གླངེ་སགེས་ད་ེབཞིན་མཇུག་སིྒལ་ཡོད།
ད་ེཡང་གླངེ་སགེས་ཀི་མཇུག་བསྡམོས་ལས་
རིམ་ཐགོ་ཚོགས་བཅར་བ་དང་གསུང་བཤད་
གནང་མཁན་རྣམ་པས་ཐུན་མོང་གིས་ཡོངས་
ཁབ་གསལ་བསྒགས་ཤིག་སྤལེ་བ་བརུྒྱད།	
རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་མངའ་འགོ་ཏུ་ཡོད་པའི་
ས་ཁུལ་ཁག་གི་ནང་འཆར་གཞི་ལྡན་པའི་
ཐགོ་ནས་མང་ཚོགས་ཀི་སདྐ་ཡིག་དང་ཆོས།	
རིག་གཞུང་།	དཔལ་འབརོ་སོགས་གཞི་རྩའ་ི
རང་དབང་ཁག་རགོ་རོལ་བཏང་དང་གཏངོ་
མུས་ཀི་གནས་སངས་ལ་སེམས་འཚབ་དང་
སྦགས།	 མཉམ་སྦལེ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀིས་
གཙོས་རྒྱལ་སིྤའི་སིྤ་ཚོགས་དང་ཚོགས་སྡ་ེ
ཁག་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་ངལ་རྩལོ་བསུྒར་
བཀདོ་ལས་གཞི་སོགས་བཀག་འགགོ་དགསོ་
པའ་ིརེ་འདནུ་སོགས་བཏནོ་གནང་ཡོད་པ་མ་
ཟད།	 ཡོངས་ཁབ་གསལ་བསྒགས་དའེ་ིནང་
འད་ིལོའ་ིཕི་ཟླ་	 ༦	 པའ་ིནང་མཉམ་སྦལེ་
རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་མཁས་ཁད་མི་སྣ་གངས་	༥༠	
ལྷག་གིས་རྒྱ་ནག་ནང་གི་འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་
ཐང་གནས་སངས་དཔྱད་ཞིབ་དང་ལྟ་རགོ་
ཆེད་ད་ུརང་དབང་ལནྡ་པའ་ིཚོགས་ཆུང་ཞིག་
ཆེད་འཛུགས་གནང་རུྒྱའ་ིཟུང་སྦལེ་བསྒགས་
གཏམ་སྤལེ ་བ་ད ེར་བསྔགས་བརོད་དང་
འབལེ་མཇུག་སྐངོ་གང་མུར་ཡོང་བའ་ིའབདོ་
བསྐལུ་ཞུས་ཡོད།
གླངེ་སགེས་མཇུག་བསྡམོས་ཀི་གསུང་བཤད་

ནང་དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་མཆོག་གིས་ཚོགས་
བཅར་བ་དང་གསུང་བཤད་གནང་མཁན་སྐ་ུ
མགནོ་བཅས་ཀིས་འདི་ལྟར་བདོ་དནོ་ཐགོ་

ཁ་ཞེ་གཉིས་མེད་ཀི་རྒྱབ་སྐརོ་གནང་བར་
བསགྔས་བརདོ་དང་སྦགས།	 རྒྱ་ནག་གཞུང་
གི་མངའ་ཁོངས་སུ་སྡུག་སྦྱངོ་མནར་གཅོད་
མངས་དང་མངོ་བཞིན་པའ་ིམི་རིགས་གཞན་
པ་ཚོར་གདུང་སེམས་མཉམ་སྐེ་ཡོད་པ་
གསུང་སོང་།
ད་ེབཞིན་ཕ་རན་སི་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་སྐུ་
ཞབས་ཨན་ཌི་རེ་ག་ྷཊོ་ལིན་ (Andre Gatto-

lin)	 ལགས་ཀིས་འཛམ་གླངི་ས་ཕགོས་གང་
སར་དྲག་གནནོ་འགོ་ཚུད་པའི་མི་རིགས་
འདྲ་མིན་ཡོད་པ་ད་ེདག་ཚང་མས་ཆིག་སིྒལ་
གི་ནསུ་པ་མཉམ་སྤུངས་ཐགོ་དྲག་གནནོ་གི་
སབོས་ཤུགས་ལ་དགག་ལན་བདེ་རུྒྱའི་དསུ་
ལ་བབས་ཡོད་པ་གསུང་སོང་།
ད་ེརིང་གི་ལས་རིམ་ཐོག་དཔལ་ལྡན་སིད་
སྐངོ་མཆོག་གིས་ཕི་དྲལི་ལས་ཁུངས་ནས་

འགམེས་སྤལེ་ཞུས་པའི་དཔ་ེདབེ་༼ལོ་རུྒྱས་
ཐགོ་ནས་བདོ་རྒྱ་ནག་གི་ཆ་ཤས་མིན།	 འནོ་
ཀང་དབུ་མའི་ལམ་ནི་བདོ་རྒྱའི་གནད་དནོ་

སེལ་བའི་ཐབས་ལམ་ཡག་ཤོས་ད་ེཡིན།༽	
ཞེས་པ་ཇར་མ་ནི་དང་ཨི་ཊ་ལིའི་སདྐ་ཐགོ་
ཕབ་བསུྒར་གནང་བ་ད་ེདབུ་འབེད་གནང་
ཡོད།
ད་ེམིན་གླངེ་སགེས་ཉིན་མཐའ་མའི་ཐོག་
རྒྱལ་སིྤའི་རྩོད་རྙགོ་འདམུ་འགིག་ཚོགས་
པ་ཀིརི་དཱ་	 (Kreddha)	 ཞསེ་པའ་ིའཛིན་
སྐངོ་ཚོགས་གཙོ་སླབོ་དཔནོ་སྐ་ུཞབས་མེ་ཀལ་
ཝན་ལལྦ་ཊ་པཱ་རག་	 (Dr. Michael  van 

Walt van Praag) 	 ལགས་དང་།	 སུད་སི་
སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅདོ་ལས་ཁུངས་ཀི་ལས་བདེ་
ཟུར་པ་འཕནི་ལས་ཆོས་སིྐད་ལགས།	དམར་
པའོི་སིད་གཞུང་གི་མནར་གཅོད་འགོ་རྐེན་
འདས་སུ་གུར་བ་རྣམས་ཀི་རསེ་དྲན་ཐབེས་
རྩ་ (Victims of Communism Memo-

rial Foundation)	 ཞསེ་པའ་ིཐབེས་རྩ་

ཇི་ན་ིཝ་བདོ་དནོ་གླངེ་སགེས་ཐངེས་བཞི་པའ་ིསངེ་བསྒགས་གཏམ་སྤལེ་བ།
༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༡	 ཟླ་	 ༡༡	 ཚེས་	
༡	 ནས་	 	 ༢	 བར་ཉནི་གངས་གཉསི་རིང་
སུད་སིའི་གངོ་ཁརེ་ཇི་ན་ིཝར་བདོ་མིའི་སིྒག་
འཛུགས་ཀི་ཕི་དྲལི་ལས་ཁུངས་དང་སུད་སི་
སྐ་ུཚབ་དནོ་ཁང་གཉསི་ཀི་ག་ོསིྒག་འགོ་ཕི་ལོ་	
༢༠༢༡	 ལོའ་ིཇི་ན་ིཝ་བདོ་དནོ་གླངེ་སགེས་
ཐངེས་བཞི་པ་ས།ེ	རྒྱ་ནག་གིས་དཔལ་འབརོ་
དང་།	སིྤ་ཚོགས།	རིག་གཞུང་བཅས་ཀི་ཐབོ་
ཐང་རིྩས་མེད་རགོ་རོལ་བཏང་བ་ཞེས་པའི་
ཚོགས་འད་ུཚོགས་ཡོད།	
ད་ེཡང་ཕི་ཚེས་	༢	ཉནི་ཕི་ལོ་	༢༠༢༡	ལོའ་ི
ཇི་ནི་ཝ་བདོ་དནོ་གླངེ་སགེས་ཐེངས་བཞི་
པའི་མཇུག་སྡམོ་ཚོགས་འདའིུ་སབྐས་གཏམ་
བཤད་གནང་མཁན་དང་ཚོགས་བཅར་བ་
ཡོངས་ནས་བསྒགས་གཏམ་ཞིག་སྤལེ་བའི་
ནང་འཁདོ་དནོ།	 	 	 ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༡	 ལོའ་ི
ཇི་ན་ིཝ་བདོ་དནོ་གླངེ་སགེས་ཐངེས་བཞི་པའ་ི
ཐགོ་གཏམ་བཤད་གནང་མཁན་དང་ཚོགས་
བཅར་བ་ཡོངས་ནས་རྒྱ་ནག་མི་དམངས་སིྤ་
མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ལ་འབདོ་སྐལུ་ཞུ་རུྒྱར།

རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་མཉམ་འབེལ་རྒྱལ་
ཚོགས་ཀིས་རྒྱལ་སིྤའི་དཔལ་འབརོ་དང་།	
སིྤ་ཚོགས།	 རིག་གཞུང་བཅས་ཀི་ཐབོ་ཐང་
ཐགོ་བཞག་པའི་གསོ་མཐུན་ཡིག་ཆར་བརིྩ་
བཀུར་ཞུས་ཏ་ེའག་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་ལ་ཁག་
ཐགེ་དང་བརིྩ་སུང་ཞུ་དགསོ་པ་དང་།
རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་མི་དང་།	 ཡུ་གུར།	
སོག་རིགས་བཅས་ཀི་ཐགོ་དྲག་གནནོ་དང་།	
བཙན་དབང་གིས་ངལ་རྩོལ་བདེ་ད་ུབཅུག་
པ།	 བདོ་མི་དང་།	 ཡུ་གུར།	 སོག་རིགས་
བཅས་རྒྱ་ནག་ཅན་ད་ུསུྒར་བཞིན་པ་འཕལ་
ད་ུམཚམས་འཇགོ་བདེ་དགསོ་པ།
གར་ སོང ་ཆ ་ མེད ་དུ་ གུར ་བའི ་༸ཀུན ་
གཟགིས་པཎ་ཆེན་སྐ་ུཕངེ་བཅུ་གཅིག་པ་དག་ེ
འདནུ་ཆོས་ཀི་ཉ་ིམ་མཆོག་མགགོས་མུར་
གླདོ་བཀྲལོ་དང་།	 ཁངོ་གི་འག་ོབ་མིའ་ིཐབོ་
ཐང་དང་འག་ོའདགུ་གི་རང་དབང་ལ་བརིྩ་
སུང་།	 རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་ལ་རང་དབང་གི་སྒ་ོ
ནས་ཆོས་ཕགོས་ཀི་ཐུགས་འགན་ཁག་སྤལེ་
ད་ུའཇུག་དགསོ་པ།

འགོར་འགངས་མེད་པར་བདོ་མི་དང་ཤར་
ཏུར་ཀི་སི་ཐན་མི་མང་ལ་རང་ཐག་རང་
གཅདོ་ཀི་ཐབོ་ཐང་ཡོངས་སུ་རགོས་པ་སྤདོ་
དགསོ་པ།
རྒྱ་ནག་མི་དམངས་སིྤ་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་རྩ་
ཁིམས་ནང་གསལ་བ་ལརྟ་ཧངོ་ཀངོ་གི་རང་
དབང་སརླ་གསོ་དང་།	 དརེ་བརིྩ་བཀུར་ཞུ་
དགསོ་པ།
ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༠	 ཟླ་	 ༦	 ནང་རྒྱལ་ཚོགས་
ཀི་འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་གི་ཆེད་མཁས་པ་
གངས་	 ༥༠	 ཙམ་ནས་མཉམ་འབལེ་རྒྱལ་
ཚོགས་ཀི་འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་ལནྷ་ཁང་ལ་
བདོ་མི་དང་།	 ཡུ་གུར།	 རྒྱ་རིགས།	 	 མི་
རིགས་གཞན་བཅས་ཀི་འག་ོབ་མིའི་ཐོབ་
ཐང་གི་གནས་སངས་ལ་ཛ་དྲག་གི་རགོ་ཞིབ་
གནང་དགོས་པའི་འབདོ་སྐུལ་གནང་བ་ད་ེ
མཉམ་འབལེ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་འག་ོབ་མིའི་
ཐབོ་ཐང་ལནྷ་ཁང་གི་ངསོ་ནས་མཇུག་སྐངོ་
གནང་དགསོ་པ།
མཉམ་འབལེ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་ཤེས་ཡོན་དང་།	

ཚན་རིག	 རིག་གཞུང་བཅས་ཀི་ཤེས་ཡོན་
ལནྷ་ཁང་གི་ངསོ་ནས་བདོ་ནང་གི་བདོ་མིར་
རང་གི་ཕ་སདྐ་སྦྱངོ་རུྒྱའི་ཐབོ་ཐང་མེད་པའི་
དཀའ་ངལ་འཕད་བཞིན་པ་ད་ེསེལ་ཐབས་
གནང་དགསོ་པ་མ་ཟད།	བདོ་ཀི་རིག་གཞུང་
སུང་སྐབོ་གནང་དགསོ་པ།
མཉམ་འབལེ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་མི་
རྒྱལ་ཁབ་ཁག་གིས་རྒྱ་ནག་དང་འབལེ་བའི་
གནམ་གཤིས་འགུར་ལྡགོ་དང་སྐེ་དངོས་
རིགས་ཀི་སྐརོ་སིད་བུས་ལག་བསར་གནང་
སབྐས་འགན་འཁུར་ཡོད་པའ་ིཐགོ་ཕི་གསལ་
ནང་གསལ་གནང་དགསོ་པ།
རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བཙན་བལོ་ད་ུཡོད་པའི་
བདོ་མི་དང་།	 ཡུ་གུར།	 ལྷ་ོསོག་བཅས་ཀི་
མི་རིགས་དང་།	 ད་ེབཞིན་འག་ོབ་མིའ་ིཐབོ་
ཐང་སུང་སྐོབ་པ་དང་ཁ་གཏད་ཆབ་སིད་
མི་སྣ་རྣམས་ཀི་ཐགོ་བཀདོ་བུས་དབང་ཚད་
བདེ་སྤདོ་དང་འཇིགས་སྐུལ་བདེ་བཞིན་པ་
དརེ་འཛམ་གླངི་གི་རྒྱལ་ཁབ་དང་རྒྱལ་སིྤའི་
ཚོགས་སྡ་ེཁག་ནས་ཁ་གཏད་གཅོག་དགོས་

པ་མ་ཟད།	སནྙ་ཐ་ོའགདོ་དགསོ་པ།
རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་རྒྱལ་སིྤའི་ཁིམས་རིྩས་
མེད་རགོ་རོལ་བཏང་ཡོད་སབས་འཛམ་
གླིང་གི་རྒྱལ་ཁབ་རྣམས་ཀི་གཞུང་གིས་ཕི་
ལོ་	༢༠༢༢	ལོའ་ིཔ་ེཅིན་དགུན་དསུ་ཨོ་རྩདེ་
འགན་ཚོགས་སུ་སོ་སོའ་ིརྒྱལ་ཁབ་ཀི་སྐ་ུཚབ་
གཏངོ་རུྒྱ་མཚམས་འཇགོ་དགསོ་པ།	
འཛམ་གླིང་གི་རྒྱལ་ཁབ་རྣམས་ཀི་གཞུང་
དང་།	 རྒྱལ་སིྤའ་ིཚོགས་སྡ་ེཁག	 ཁ་ེལས་
བཟ་ོཚོང་ཁང་སོགས་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་
གིས་བདོ་དང་ཤར་ཏུར་ཀི་སི་ཐན་ནང་མི་
མང་རྣམས་ལ་བཙན་དབང་གིས་ངལ་རྩལོ་
བདེ་ད་ུའཇུག་གི་ཡོད་པ་དརེ་ང་ོརྒལོ་གནང་
དགསོ་པ་མ་ཟད།	 ཁངོ་ཚོའ་ིསྐརོ་སནྙ་ཐ་ོ
ཞིབ་ཕ་འགདོ་དགསོ་པ་སོགས་ཀི་འབདོ་སྐལུ་
གནང་ཡོད་པ་བཅས།།

ཁང་གི་ཉམས་ཞིབ་པ་སྐ་ུཞབས་ཨེ་ཌི་རི་ཛན་
ཛི་	(Dr. Adrian Zenz)	ལགས།	བྷ་ིཊར་
ཝིན་ཊར་ (Bitter Winter)	 ཞསེ་པའ་ིདྲ་
རྒྱའ་ིའགན་འཛིན་སྐ་ུཞབས་མཱར་ཀ་ོ (Marco 

Respinti)	 ལགས།	 	 ཅགེ་སིྤ་མཐུན་རྒྱལ་
ཁབ་ཀི་བསམ་བླའོ་ིབང་མཛོད་ (Sinopsis) 

ཞེས་པའི་ངསེ་སནོ་པ་སྐུ་ཞབས་མར་ཊིན་ཧ་
ལ་	 (Martin Hala)	 ལགས།	 རྒྱལ་སིྤའ་ི
ཁམིས་སྐངོ་ཚོགས་པའ་ི	(Global 

Committee for Rule of Law)	ཞསེ་པའ་ི
ཚོགས་པའི་འབལེ་མཐུད་པ་ལོ་རཱ་ཧར་ཐི་ 
(Laura Harth)	 ལགས།	 ཕ་རན་སི་གསོ་
ཚོགས་འཐུས་མི་སྐུ་ཞབས་ཨན་ཌི་རེ་གྷ་ཊོ་
ལིན་ལགས་བཅས་ཀི་བདོ་ཀི་གནས་ཚུལ་
གནད་བསྡསུ་ (Tibet Brief 20/20	 ཞསེ་

པའ་ིདཔ་ེདབེ་སྐརོ་དང་།	 རྒྱ་ནག་གཞུང་
ནས་དཔལ་འབརོ་རང་དབང་ལ་རགོ་རོལ་
གཏངོ་བཞིན་པའ་ིསྐརོ།	 ད་ེབཞིན་རྒྱལ་སིྤའ་ི
འག་ོབ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གནས་སངས་ལ་རྒྱ་
ནག་གཞུང་གི་ཤུགས་རྐེན་བཅས་ཀི་བརདོ་
གཞིའི་ཐོག་ཚོགས་མཐུན་གསུམ་ཚོགས་
ཡོད་པ་རེད།	 མཐར་ཕི་དྲལི་དུྲང་ཆེ་ཀརྨ་
ཆོས་དབིངས་ལགས་ཀིས་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུའི་
གསུང་བཤད་གནང་ཡོད།	
སིྤར་ཕི་ལོ་	༢༠༡༨	ལོར་ཚོགས་འག་ོཚུགས་
པའི་ཇི་ནི་ཝ་གླངེ་སགེས་ད་ེབཞིན་ལོ་ལྟར་
སུད་སི་གངོ་ཁརེ་ཇི་ནི་ཝར་ཚོགས་ཀི་ཡོད་
པ་དང་།	 ཏགོ་དབིབས་གཉན་རིམས་ཀིས་
རྐནེ་པས་ཕི་ལོ་	༢༠༢༠	ལོར་ས་གནས་ནས་
དྲ་རྒྱ་བརུྒྱད་ཚོགས་ཡོད་པ་རེད།	།

བདོ་མིའ་ིརང་དབང་གསར་ཤོག་གི་སྒ་ལནྡ་གསར་འགུར་	Spotify	བཀལོ་སྤདོ་

མཉནེ་ཆས་	(Tibetan	Freedom)	ཞསེ་པའ་ིམཚན་བང་འགོ་གསན་གནང་ཡོང་བ་ཞུ།


