
བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་བདནུ་རེའ་ིལས་རིམ་གསར་ཤོག

གནས་ཚུལ་སྙངི་བསྡསུ།

དབུ་མའ་ིལམ་ན།ི

རྒྱ་ནག་མི་དམངས་སིྤ་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་རྩ་ཁིམས་

ཀི་སྒམོ་གཞིའི་ནང་ཁིམས་མཐུན་གི་ཐབོ་ཐང་ཡོད་

པའི་བདོ་རིགས་ཡོངས་ལ་མི་རིགས་ས་གནས་རང་

སྐོང་གི་གནས་བབ་ཚད་ལྡན་མིང་དནོ་མཚུངས་པ་

ཞིག་དགསོ།	 	

			བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་བཀའ་ཤག་གིས།	    TIBETAN NEWS

བདོ་རྒྱལ་ལོ་	༢༡༤༨	རབ་གནས་ལགྕས་གངླ་ལོ།

ལོ་	༥	ཨང༌།	༤༦

བདོ་ཟླ་	༩	ཚེས་	༡༣	རེས་གཟའ་ལགྷ་པ། 17th   November 2021

Vol. 5 Issue 46 Price Rs. 1

Regd. No. HPTIB/2017/74104

སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་རྒྱལ་ཡོངས་གདོ་
ཆག་ཉནེ་སྐབོ་ལནྷ་ཁང་ལ་བཀའ་སླབོ་སྩལ་བ།

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༢༡	ཟླ་	༡༡	ཚེས་	༡༧	
ཉནི་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་གིས་རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་ནང་སིད་
ལས་ཁུངས་ཀི་རྒྱལ་ཡོངས་གོད་ཆག་ཉནེ་
སྐབོ་ལནྷ་ཁང་	 (the National Institute of 

Disaster Management, MHA, GOI.)	
གིས་ཇི་ལརྟ་གསོལ་བ་བཏབ་པ་ལརྟ་དྲ་ལམ་
བརུྒྱད་སྙངི་ར་ེདང་བརྩེ་བ་ཞེས་པའི་བརདོ་
གཞིའི་ཐོག་བཀའ་སླབོ་དང་དྲ་ིབར་བཀའ་
ལན་སྩལ་ཡོད་པ་རེད།
ད་ེཡང་ས་ྔདྲ་ོཆུ་ཚོད་	 ༨།༤༠	 ཙམ་བཞུགས་
སྒར་ཕ ོ་བྲང་གི ་གཟིམ་ཆུང་ནས་མཇལ་
འཕྲད་ཁང་ད་ུཆིབས་བསུྒར་གིས་བཞུགས་
ཁིར་འཁོད་མཚམས་༸གོང་ས་མཆོག་གིས་
ནཱ་མ་སི་དཱ་ེ	 (Namaste) ཞསེ་རྒྱ་གར་སདྐ་
དང་།	 བདོ་སདྐ་ད་ུབཀྲ་ཤིས་བད་ེལེགས་
ཞེས་འཚམས་འདྲ་ིགནང་རེས་བཀའ་སླབོ་
སྩལ་དནོ།	 རྒྱ་གར་དང་བདོ་གཉསི་ན་ིཐུན་

མོང་མ་ཡིན་པའི ་འབྲལེ་བ་ཡོད་པ་ཞིག་
ཆགས་ཡོད།	 དསུ་རབས་བདནུ་པའ་ིསབྐས་
སུ་བདོ་ཀི་ཆོས་རྒྱལ་སངོ་བཙན་སྒམ་པསོ་
རྒྱ་བཟའ་ཀོང་ཇ་ོབཙུན་མོར་བཞེས་ནས་རྒྱ་
ནག་གི་གོང་མ་དང་འབྲལེ་བ་ཆེན་པ་ོབུང་བ་
རེད།	 འནོ་ཀང་སབྐས་རེར་ངསོ་ཀིས་རྩདེ་
མོ་དང་སྦྲགས་ནས་བཙན་པ་ོསོང་བཙན་
སམྒ་པསོ་རྒྱ་ནག་གི་གསོལ་ཚིགས་ལ་མཉསེ་
པ་ོདང་།	 རྒྱ་ནག་གི་སས་མོའ་ིཞལ་རས་

ཀིས་ཡིད་དབང་འཕྲགོ་པ་ོབུང་ཡོད་ནའང་།	
རྒྱ་ནག་གི་ཡི་གེ་ཧ་ཅང་རྙགོ་དྲ་ཆེན་པརོ་
གཟིགས་པས་རྒྱ་ནག་གི་རྒྱ་ཡིག་སྦོང་བའི་
ཚབ་ཏུ་བདོ་རང་གི་སྐད་འགསོ་དང་མཐུན་
པའི་ཡི ་གེ་ཞིག་བཟོ་འདོད་བུང་བ་དང་།	
ད་ེཡང་རྒྱ་གར་གི་ད་ེབ་ནཱ་ག་རི་	 (Devana-

gari) ཟརེ་བའ་ིཡི་ག་ེལ་དཔརེ་བངླས་ནས་
བདོ་ལ་དབངས་དང་གསལ་བདེ་ཡོད་པའ་ིཡི་
ག་ེགསར་གཏདོ་གནང་བ་རེད།	 དསུ་རབས་

བདནུ་པའི་བདོ་ཀི་ཆོས་རྒྱལ་གིས་རྒྱ་གར་ལ་
ཆེ་མཐངོ་མཛད་ཡོད།	 སོ་སོ་སྒརེ་གི་མི་ཚེའ་ི
ནང་ད་ུརྒྱ་ནག་གི་སས་མོ་བཙུན་མོར་བཞེས་
ནའང་བདོ་སིྤའི་དནོ་ད་ུརྒྱ་གར་ལ་དཔརེ་
བལསྟ་ཡོད།	 ལོ་རུྒྱས་ཀི་ཐགོ་ནས་རྒྱ་གར་ན་ི
གནས་རྩ་ཆེན་རེད་ཟརེ་བ་ཙམ་མ་ཡིན་པར་
སངས་རྒྱས་བསྟན་པའི་འབུང་ཁུངས་ཆགས་
ཡོད།	 ལགྷ་པར་ད་ུསྟནོ་པ་བཅམོ་ལནྡ་འདས་
རྒྱ་གར་ནས་མངནོ་པར་རོགས་པར་སངས་
རྒྱས་པ་དང་།	 ཆོས་འཁརོ་རྒྱ་ཆེན་པརོ་
བསྐརོ་ཡོད།	 ཅསེ་སོགས་བཀའ་སླབོ་སྩལ་
རསེ།	 གདོ་ཆག་ཆེན་པ་ོབུང་བའ་ིསབྐས་སུ་
བམས་དང་སྙངི་ར་ེཇི་ལརྟ་གལ་ཆེན་པ་ོཡིན་
པ་སོགས་དྲ་ིབ་རིམ་པར་ཕུལ་བ་རྣམས་ལ་
བཀའ་ལན་སྩལ་ཡོད་པ་བཅས།།

བཙན་བལོ་བདོ་མིའ་ིས་གནས་འག་ོའཛིན་རྣམ་པའ་ིའཛིན་སྐངོ་ཚོགས་ཆེན་ཐངེས་བཅུ་བཞི་པ་
ལེགས་པར་མཇུག་སིྒལ་བ།

༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༡	 ཟླ་	 ༡༡	 ཚེས་	
༡༡	 ཉནི་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ནང་སདི་
ལས་ཁུངས་ཀི་གོ་སིྒག་འགོ་གངས་སིྐད་སིད་
སྐངོ་ཚོགས་ཁང་ད་ུརྒྱ་བལ་འབུྲག་གསུམ་ད་ུ
གནས་པའི་བཙན་བལོ་བདོ་མིའི་ས་གནས་
འགོ་འཛིན་རྣམ་པའི་འཛིན་སྐངོ་ཚོགས་ཆེན་
ཐེངས་བཅུ་བཞི་པའི་མཇུག་སྡམོ་མཛད་སྒ་ོ
ཚོགས་ཡོད་པ་དང་།	མཇུག་སྡམོ་མཛད་སྒརོ་
སྐུ་མགནོ་གཙོ་བ་ོབདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་
སིད་སྐངོ་སྤནེ་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་གིས་དབུས་
པའི་ཤེས་རིག་བཀའ་བླནོ་ལྕང་ར་ཐར་ལམ་
སྒལོ་མ་མཆོག་དང་།	 བད་ེསུང་བཀའ་བླནོ་
རྒྱ་རི་སྒལོ་མ་མཆོག	 ཕི་དྲལི་བཀའ་བླནོ་
ནརོ་འཛིན་སྒལོ་མ་མཆོག	 ད་ེབཞིན་བཀའ་
དུྲང་ཡིག་ཚང་གི་དུྲང་ཆེ་ཆུ་སྐ་སྦྲ་གཉསི་ཚེ་
རྒྱལ་ལགས་དང་།	ནང་སདི་དུྲང་ཆེ་ཚེ་དབང་
སྒོལ་མ་ལགས་དང་དུྲང་འཕར་ཚེ་བརྟན་
སལྐ་བཟང་ལགས་སོགས་ཕབེས་ཡོད།	 ད་ེ
ཡང་མཇུག་སྡམོ་མཛད་སྒརོ་ནང་སིད་དུྲང་
ཆེ་ཚེ་དབང་སྒོལ་མ་ལགས་ཀིས་ས་གནས་
འགོ་འཛིན་རྣམ་པའི་འཛིན་སྐངོ་ཚོགས་ཆེན་
ཐེངས་བཅུ་བཞི་པ་ད་ེབཞིན་ཚོགས་ཆུང་

བཞི་ལ་ཆ་བགོས་བཟསོ་ཏ་ེཚགས་ཚུད་དང་
ལེགས་པར་མཇུག་སིྒལ་གནང་ཡོད་པའ་ིསྐརོ་
གསུངས་གུབ་མཚམས་ནང་སིད་དུྲང་འཕར་
ཚེ་བརྟན་སྐལ་བཟང་ལགས་ཀིས་ས་གནས་
འགོ་འཛིན་རྣམ་པའི ་འཛིན་སྐོང་ཚོགས་
ཆེན་ཐེངས་བཅུ་བཞི་པའི་ཐོག་བཞག་པའི་
གསོ་གཞི་གསོ་ཆོད་ཁག་སྒགོས་སྦང་གནང་
ཡོད།ད་ེརསེ་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་སིད་
སྐངོ་སྤནེ་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་གིས་གསུང་བཤད་
གནང་དནོ།	 ང་ཚོ་མང་གཙོའ་ིལམ་ད་ུའག་ོ
བཞིན་ཡོད་སྟབས།	 ས་གནས་འག་ོའཛིན་
རྣམ་པས་ཁམིས་དང་སིྒག་གཞི་གཙོ་བ་ོབཟུང་
སྟ་ེཕག་ལས་གནང་དགསོ་པ་མ་ཟད།	 བདོ་
སིྤ་པའ་ིདནོ་ད་ུལགྷ་བསམ་ཟལོ་མེད་ཐགོ་ནས་
དགངོས་ཚུལ་གསུང་དགསོ་པ་དང་།	མི་མང་
ཉམ་ཐག་རིགས་ལ་ངསེ་པར་ལྟ་རྟགོ་གནང་
དགསོ་པ།	བདོ་ཀི་ཆོས་བརུྒྱད་ཁག་གི་བ་ླཆེན་
རྣམ་པར་འབྲལེ་བ་ཞུ་དགསོ་པ།	 ད་ེབཞིན་
མཉམ་འབྲལེ་དང་ས་གནས་འཕྲདོ་སནྨ་ཁང་
སོགས་ལ་གཟིགས་སྐངོ་གནང་དགོས་པ་མ་
ཟད།	 སེམས་ནད་ཡོད་མཁན་རྣམས་ལ་ལ་ྟ
རྟགོ་གནང་དགོས་པ་སོགས་ཀི་སྐརོ་གསུང་

བཤད་གནང་ཡོད།
གཞན་ཡང་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐོང་མཆོག་
གིས་ས་གནས་འགོ་འཛིན་རྣམ་པས་བཙན་
བལོ་བདོ་མིའི་བཅའ་ཁམིས་སླབོ་སྦངོ་གནང་
དགསོ་པ་དང་།	 ཁམིས་དང་སིྒག་གཞི་གཙོ་
བ་ོགཞིར་བཞག་ཐགོ་ནསུ་པ་མཉམ་སྤུངས་
གནང་དགསོ་པ།	 ལས་བདེ་བངླས་དརོ་སིྒག་
གཞི་ཁག་ལ་བརིྩ་སུང་གནང་དགསོ་པ་སོགས་
ཀི་སྐརོ་གསུངས།
ཕོགས ་མཚུངས་དཔལ་ལྡན ་སིད ་སྐོང ་
མཆོག་གིས་རྒྱལ་སིྤའི་ཁིམས་ལུགས་སླབོ་
དཔནོ་སྐུ་ཞབས་མེ་ཀལ་ཝན་ལལྦ་ཊ་པཱ་རག་  
(Dr. Michael  Van Walt Van Praag) 

མཆོག་གིས་བ ོད་ཀི་ལོ ་རུྒྱས་སྐརོ ་ཁིམས་
ལུགས་ཐགོ་ནས་ཉམས་ཞིབ་གནང་རསེ་བདོ་
ཀི་གནས་བབ་ཅེས་པའི་དཔ་ེདབེ་བརྩམས་
ཡོད་པའི་ནང་བདོ་ན་ིརང་བཙན་གཙང་མའི་
རྒྱལ་ཁབ་ཡིན་པའི་སྐརོ་གསལ་འདནོ་གནང་
ཡོད།
ས་གནས་འགོན་འཛིན་རྣམ་པས་སླབོ་དཔནོ་
སྐུ་ཞབས་མེ་ཀལ་ཝན་ལལྦ་ཊ་པཱ་རག་མཆོག་
གི་དཔ་ེདབེ་ལ་ལ་ྟཀླགོ་གནང་དགོས་པ་དང་།	

བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ནས་ལོ་རུྒྱས་ཐགོ་བདོ་
རང་བཙན་ཡིན་པ་ད་ེབཞག་ནས་གཉསི་སནྨ་
དབུ་མའི་ལམ་གི་སིད་བུས་འཛིན་བཞིན་པ།	
ད་ེབཞིན་བདོ་ནང་གི་གནས་སྟངས་ཇེ་སྡུག་
ཏུ་འག་ོབཞིན་ཡོད་སྟབས།	 རྒྱ་ནག་གཞུང་
གིས་བདོ་ནང་སདི་བུས་ཁག་ལག་བསྟར་བདེ་
བཞིན་པའི་སྐརོ་བད་ེསུང་ལས་ཁུངས་བརུྒྱད་
རྟགོ་ཞིབ་གནང་དགསོ་པ།	 སིྤ་ཚོགས་དྲ་རྒྱའ་ི
ནང་གང་བུང་མང་བུང་གནས་ཚུལ་སྤལེ་
བཞིན་པར་ལན་འདབེས་གནང་དགོས་གལ་
མེད་པ།	 མི་དངསོ་སུ་སླབེས་ནས་དྲ་ིབ་བཏང་
བ་ཡིན་ན་ལན་འདབེས་གནང་དགསོ་པ།	 ས་
གནས་འག་ོའཛིན་རྣམ་པ་ཚོས་ཧུར་ཐག་གིས་
ཕག་ལས་གནང་བཞིན་པར་ཐུགས་ར་ེཞུ་རུྒྱ་
ཡིན།	 ཞསེ་སོགས་ཀི་གསུང་བཤད་གནང་
རསེ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་རྣམ་པའི་འཛིན་
སྐངོ་ཚོགས་ཆེན་ཐངེས་བཅུ་བཞི་པ་ད་ེབཞིན་
ལེགས་པར་མཇུག་སིྒལ་ཡོད་པ་བཅས།།

ཚོགས་བརྡ་གསལ་བསྒགས།

བཙན་བལོ་བདོ་མིའི་བཅའ་ཁིམས་དནོ་ཚན་བཞི་
བཅུ་པ་ནང་གསལ་ལརྟ་སབྐས་	 ༡༧	 པའ་ིབདོ་མི་
མང་སིྤ་འཐུས་ལནྷ་ཚོགས་ཀི་གསོ་ཚོགས་ཚོགས་
དསུ་གཉསི་པ་ཕི་ལོ་	༢༠༢༢	ཟླ་	༣	ཚེས་	༡༤	
རེས་གཟའ་ཟླ་བ་ནས་ཟླ་	 ༣	 ཚེས་	 ༡༨	 རེས་
གཟའ་པ་སངས་བར་ལས་ཉནི་ལ་ྔདང་།	 གསོ་
ཚོགས་ཚོགས་དསུ་གསུམ་པ་ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༢	 ཟླ་	
༣	ཚེས་	༢༡	རེས་གཟའ་ཟླ་བ་ནས་ཟླ་	༣	ཚེས་	
༣༡	རེས་གཟའ་ཕུར་བུ་བར་ལས་ཉནི་བཅུ་བཅས་
རིང་བཞུགས་སརྒ་སིྤ་ལནྷ་གསོ་ཚོགས་ཚོགས་ཁང་
ནང་ཚུགས་གཏན་འཁལེ་སོང་ན།	 ཚོགས་མི་
རྣམས་དསུ་ཐགོ་ཚོགས་བཅར་ཐགོ་སིྤ་འཐུས་རྣམ་
པས་ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༢	 ཟླ་	 ༣	 ཚེས་	 ༡༣	 ཉནི་
ཚོགས་དུྲང་ལས་ཁུངས་སུ་ངོ་བཅར་འབོར་ཐོ་
འགོད་གནང་དགོས་པ་བཅས་ཀི་ཚོགས་བརྡའི་
གསལ་བསྒགས་སུ།།	

གསལ་བསྒགས།

༄༅།	།སབྐས་	༡༧	པའ་ིསིྤ་འཐུས་གསོ་ཚོགས་
ཚོགས་དསུ་དང་པའོི་ཐགོ་བདམས་ཐནོ་བུང་བའི་
བཀའ་ཤག་སབྐས་	 ༡༦	 པའ་ིབཀའ་བླནོ་རྣམ་པ་
བཅའ་ཁམིས་དནོ་ཚན་	 ༢༩	 པའ་ིནང་གསེས་༢	
པའ་ིདགངོས་དནོ།	 བཀའ་བླནོ་ལངྕ་ར་ཐར་ལམ་
སྒོལ་མ་མཆོག་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀི་བཀའ་
བླནོ་དང་།	 བཀའ་བླནོ་རྒྱ་རི་སྒལོ་མ་མཆོག་བད་ེ
སུང་ལས་ཁུངས་ཀི་བཀའ་བླནོ།	 བཀའ་བླནོ་
ནརོ་འཛིན་སྒོལ་མ་མཆོག་ཕི་དྲལི་ལས་ཁུངས་
ཀི་བཀའ་བླནོ་བཅས་ཀི་མཛད་ཁུར་ཞུ་རུྒྱ་དང་།	
ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་དང་།	 ནང་སདི།	 དཔལ་
འབརོ།	 འཕྲདོ་བསྟནེ་བཅས་ཀི་བཀའ་བླནོ་གི་
མཛད་ཁུར་༧དཔལ་ལྡན་སིད་སྐོང་མཆོག་ནས་
གཅིག་ལྕགོས་གནང་རུྒྱ་ཡིན་པའི་གསལ་བསྒགས་
སུ།	བཀའ་དུྲང་ཡིག་ཚང་ནས་ཕི་ལོ་	༢༠༢༡	ཟླ་
༡༡	ཚེས་	༡༠	ལ་ཕུལ།།

འཕྲདོ་བསྟནེ་ལས་ཁུངས་ནས་མཆིན་ནད་དགུ་
ཐབས་ཀི་ནད་པ་གངས་	༩༢	ལ་བརྟག་དཔྱད་

གནང་བ།

༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༡	 ཟླ་	 ༡༡	 ཚེས་	 ༡༧	
ཉིན་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་འཕྲདོ་བསྟནེ་ལས་
ཁུངས་ཀི་གོ་སིྒག་འགོ་བཞུགས་སརྒ་རྡ་ས་ཁུལ་ད་ུ
མཆིན་ནད་དགུ་ཐབས་ནད་གཞི་ཁ་པ་(Hepati-
tis	 B)	 ཡོད་པའ་ིནད་པ་རྣམས་ལ་བརྟག་དཔྱད་
གནང་ཡོད།	
སིྤར་མཆིན་ནད་དགུ་ཐབས་ནད་གཞི་ཁ་པ་ནི།	
གཙོ་བ་ོམཆིན་ནད་དགུ་ཐབས་ཀི་གཉན་སིན་ལ་
བརྟནེ་ནས་འབུང་གི་ཡོད།	 མཆིན་པ་དང་མཆིན་
ནད་དགུ་ཐབས་ཀི་ནད་གཞི་ཡོད་མཁན་གི་ནད་
པ་ཚོས་ངསེ་པར་ཟླ་བ་དུྲག་ནས་བཅུ་གཉསི་བར་
བརྟག་དཔྱད་རེ་གནང་དགོས་རུྒྱ་གལ་ཆེན་པ་ོ
ཆགས་ཡོད།	 འཕྲདོ་བསྟནེ་ལས་ཁུངས་ནས་ལོ་
རེར་ཐངེས་གཉསི་རེ་བརྟག་དཔྱད་གནང་གི་ཡོད་
པ་ལརྟ་ཕི་ཚེས་༡༧	 ཉནི་བཞུགས་སརྒ་རྡ་ས་ཁུལ་
ད་ུམཆིན་ནད་དགུ་ཐབས་ནད་གཞི་ཁ་པ་(Hepa-
titis	B)	ཡོད་པའ་ིནད་པ་གངས་	༩༢	ལ་མཇུག་
སྐངོ་བརྟག་དཔྱད་གནང་ཡོད་པ་དང་།	 ནད་གཞི་
བརྟག་དཔྱད་ཀི་འག་ོགནོ་ཨ་རིའི་རོགས་ཚོགས་	
(PRM)	 ཞསེ་པས་མཐུན་འགུར་གནང་ཡོད་པ་
བཅས།།
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བཀའ་ཤག་སབྐས་བཅུ་དུྲག་པའ་ིབཀའ་བླནོ་ལངྕ་ར་ཐར་ལམ་སྒལོ་མ་མཆོག་གིས་ཤེས་རིག་བཀའ་བླནོ་གི་ཐུགས་འགན་
བཞསེ་གནང་བ།

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༢༡	ཟླ་	༡༡	ཚེས་	༡༠	
རེས་གཟའ་ལགྷ་པ་ཉནི་གི་ས་ྔདྲ་ོརྡ་ས་གངས་
སིྐད་སིད་སྐངོ་ཚོགས་ཁང་ད་ུཁིམས་ཞིབ་པ་
ཆེ་བ་དྭགས་པ་ོབསོད་ནམས་ནརོ་བུ་མཆོག་
གི་མདནུ་ད་ུབཀའ་ཤག་སབྐས་བཅུ་དུྲག་པའ་ི
བཀའ་བླནོ་ལངྕ་ར་ཐར་ལམ་སྒལོ་མ་མཆོག་
གིས་ལས་ཁུར་དང་གསང་རྒྱའི་དམ་བཅའ་
ཕུལ་རསེ་ཉནི་རྒྱབ་བཀའ་བླནོ་ལྕང་ར་ཐར་
ལམ་སྒོལ་མ་མཆོག་གིས་བདོ་མིའི་སིྒག་
འཛུགས་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀི་བཀའ་བླནོ་
གི་ཐུགས་འགན་དངསོ་སུ་བཞསེ་གནང་ཡོད།

ད་ེཡང་གོང་ཚེས་ཉིན་གི་ཉིན་རྒྱབ་ཤེས་
རིག་དུྲང་ཆེ་འཇིགས་མེད་རྣམ་རྒྱལ་ལགས་
ཀིས་གཙོས་ཤེས་རིག་ལས་བེད་ཡོངས་
ནས་བཀའ་བླནོ་མཆོག་ཕབེས་བསུའི་ས་ེལེན་
གཟབ་རྒྱས་ཞུས་གུབ་མཚམས་ཤེས་རིག་
ལས་ཁུངས་ཀི་ལས་བེད་རྣམ་པས་བཀའ་
བླནོ་མཆོག་ལ་འཚམས་འདྲའིི་ཁ་བཏགས་
ཕུལ་ཡོད།	 ད་ེརསེ་བཀའ་བླནོ་མཆོག་གིས་
ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀི་ལས་བདེ་རྣམ་པ་
ཚོར་ཁོང་རང་ཉདི་ལ་བདོ་མིའི་སིྤ་ཚོགས་
སུ་སརླ་ཡང་ཞབས་འདགེས་བསུྒབ་རུྒྱའི་གོ་

སྐབས་བུང་བར་ཧ་ཅང་དགའ་པ་ོབུང་བ་
དང་།	 ལས་བདེ་རྣམ་པར་བདོ་མིའ་ིསིྒག་
འཛུགས་ལ་ཞབས་འདགེས་ཞུ་རུྒྱའ་ིག་ོསབྐས་
ཐབོ་པ་ད་ེཧ་ཅང་རྩ་ཆེན་པ་ོཡིན་པ།	 ཁམིས་
དང་སིྒག་གཞི་གཞིར་བཟུང་ལས་བདེ་ཚང་
མས་མཉམ་རབུ་ཐགོ་ཕག་གནང་དགསོ་པའ་ི
གལ་གནད་སོགས་ཀི་སྐརོ་གསུངས་ཡོད།།

བཀའ་ཤག་སབྐས་བཅུ་དུྲག་པའ་ིབཀའ་བླནོ་རྒྱ་རི་སྒལོ་མ་མཆོག་གིས་བད་ེསུང་བཀའ་བླནོ་གི་ཐུགས་འགན་	
བཞསེ་གནང་བ།

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༢༡	ཟླ་	༡༡	ཚེས་	༡༠	
རེས་གཟའ་ལགྷ་པ་ཉནི་གི་ས་ྔདྲ་ོརྡ་ས་གངས་
སིྐད་སིད་སྐངོ་ཚོགས་ཁང་ད་ུཁིམས་ཞིབ་པ་
ཆེ་བ་དྭགས་པ་ོབསོད་ནམས་ནརོ་བུ་མཆོག་
གི་མདནུ་ད་ུབཀའ་ཤག་སབྐས་བཅུ་དུྲག་པའ་ི
བཀའ་བླནོ་རྒྱ་རི་སྒལོ་མ་མཆོག་གིས་ལས་
ཁུར་དང་གསང་རྒྱའི་དམ་བཅའ་ཕུལ་རསེ་
ཉནི་རྒྱབ་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་བད་ེསུང་
ལས་ཁུངས་ཀི་བཀའ་བླནོ་གི་ཐུགས་འགན་
དངསོ་སུ་བཞསེ་གནང་ཡོད།

དེ་ཡང་གོང་ཚེས་ཉིན་གི་ཉིན་རྒྱབ་བདེ་
སུང་ལས་ཁུངས་ཀི་དུྲང་ཆེ་ཀརྨ་རིན་ཆེན་
ལགས་ཀིས་གཙོས་བད་ེསུང་ལས་ཁུངས་
ཀི་ལས་བེད་ཡོངས་ནས་བཀའ་བླནོ ་རྒྱ་
རི་སྒོལ་མ་མཆོག་བད་ེསུང་ལས་ཁུངས་
སུ་ཕབེས་བསུའི་ས་ེལེན་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་
ཡོད།	 ད་ེརསེ་བཀའ་བླནོ་མཆོག་གིས་
སིྤ ་ན ོར ་༧གོང ་ས་༧སྐབས་མགོན ་ཆེན་
པ་ོམཆོག་གི་སྐུ ་པར་མཐོང་གོལ་རིན་པ་ོ
ཆེར་མཇལ་དར་ཕུལ་བ་དང་བསྟནུ་བཀའ་

བླནོ ་ལས་ཁུངས་སུ་ཕབེས་ཡོད་པ་དང་།	
སྐབས་དརེ་བད་ེསུང་ལས་ཁུངས་ཀི་ལས་
བདེ་རྣམ་པས་བཀའ་བླནོ་མཆོག་ལ་འཚམས་
འདྲའིི་ཁ་བཏགས་ཕུལ་གུབ་མཚམས་བད་ེ
སུང་ལས་ཁུངས་ཀི་དུྲང་ཆེ་ཀརྨ་རིན་ཆེན་
ལགས་ཀིས་བཀའ་བླནོ་མཆོག་ལ་བད་ེསུང་
ལས་ཁུངས་ཀི་ལས་བདེ་རྣམ་པ་དང་ལས་
བདེ་རྣམ་པའི་ལས་འགན་སོགས་ཀི་སྐརོ་ང་ོ
སྤདོ་གནང་ཡོད་པ་བཅས།།

བཀའ་ཤག་སབྐས་བཅུ་དུྲག་པའ་ིབཀའ་བླནོ་ནརོ་འཛིན་སྒལོ་མ་མཆོག་གིས་ཕི་དྲལི་བཀའ་བླནོ་གི་ཐུགས་འགན་	
བཞསེ་གནང་བ།

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༢༡	ཟླ་	༡༡	ཚེས་	༡༠	
རེས་གཟའ་ལགྷ་པ་ཉནི་གི་ས་ྔདྲ་ོརྡ་ས་གངས་

སིྐད་སིད་སྐངོ་ཚོགས་ཁང་ད་ུཁིམས་ཞིབ་པ་
ཆེ་བ་དྭགས་པ་ོབསོད་ནམས་ནརོ་བུ་མཆོག་

གི་མདནུ་ད་ུབཀའ་ཤག་སབྐས་བཅུ་དུྲག་པའ་ི
བཀའ་བླནོ་ནརོ་འཛིན་སྒལོ་མ་མཆོག་གིས་
ལས་ཁུར་དང་གསང་རྒྱའི་དམ་བཅའ་ཕུལ་
རསེ་ཉནི་རྒྱབ་བཀའ་བླནོ་ནརོ་འཛིན་སྒལོ་མ་
མཆོག་གིས་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཕི་དྲལི་
ལས་ཁུངས་ཀི་བཀའ་བླནོ་གི་ཐུགས་འགན་
དངསོ་སུ་བཞསེ་གནང་ཡོད།
ད་ེཡང་གོང་ཚེས་ཉནི་གི་ཉནི་རྒྱབ་ཕི་དྲལི་
དུྲང་ཆེ་ཀརྨ་ཆོས་དབངས་ལགས་དང་ཕི་
དྲལི་ཁྱབ་ཁོངས་བདོ་ཀི་སིད་བུས་ཉམས་
ཞིབ་ཁང་གི་འགན་འཛིན་ཟླ་བ་ཚེ་རིང་
ལགས་རྣམ་གཉིས་ཀིས་གཙོས་ལས་བེད་

ཡོངས་ནས་བཀའ་བླནོ་ནརོ་འཛིན་སྒལོ་མ་
མཆོག་ཕི་དྲལི་ལས་ཁུངས་སུ་ཕབེས་བསུའི་
ས་ེལེན་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་གུབ་མཚམས་ཕི་
དྲལི་དུྲང་ཆེ་ཀརྨ་ཆོས་དབངས་ལགས་དང་།	
ཕི་དྲལི་ཁྱབ་ཁངོས་བདོ་ཀི་སིད་བུས་ཉམས་
ཞིབ་ཁང་གི་འགན་འཛིན་ཟླ་བ་ཚེ་རིང་
ལགས།	 ད་ེབཞིན་ཕི་དྲལི་ལས་ཁུངས་ཀི་
ཚན་པ་ཁག་གི་འགན་འཛིན་རྣམ་པས་བཀའ་
བླནོ་ནརོ་འཛིན་སྒལོ་མ་མཆོག་ལ་འཚམས་
འདྲའིི་ཁ་བཏགས་ཕུལ་ཡོད།ད་ེརསེ་བཀའ་
བླནོ་མཆོག་ཕི་དྲལི་ལྷག་པ་ཚེ་རིང་ཚོགས་
ཁང་ད་ུཕབེས་ཡོད་པ་དང་།	 སབྐས་དརེ་ཕི་

དྲལི་དུྲང་ཆེ་ཀརྨ་ཆོས་དབངས་ལགས་ཀིས་
བཀའ་བླནོ་ནརོ་འཛིན་སྒོལ་མ་མཆོག་གི་
སྐརོ་ངོ་སྤོད་གནང་གུབ་མཚམས་ཕི་དྲལི་
བཀའ་བླནོ་ནརོ་འཛིན་སྒལོ་མ་མཆོག་གིས།	
ད་ེསྔ་ཕི་དྲལི་ལས་ཁུངས་ཀི་མཉམ་འབྲལེ་
རྒྱལ་ཚོགས་དང་།	 ཡུ་རོབ་མཐུན་ཚོགས།	
འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་ཚན་པ་ནས་ཕག་ལས་
གནང་མངོ་ཡོད་པའ་ིསྐརོ་དང་།	 བདོ་དནོ་
སདླ་ད་ུཕི་དྲལི་ལས་བདེ་ཡོངས་ནས་མཉམ་
རུབ་ཐགོ་ཕག་ལས་གནང་དགོས་པའི་གལ་
གནད་སོགས་ཀི་སྐརོ་གསུངས་ཡོད།།

ཨིན་ཡུལ་སྐ་ུཚབ་དནོ་ཁང་གིས་བདོ་ཀི་ཁརོ་ཡུག་གི་གལ་གནད་སྐརོ་གཏམ་བཤད་ཀི་ལས་རིམ་ཞིག་ག་ོསིྒག་གནང་བ།
༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༡	 ཟླ་	 ༡༡	 ཚེས་
༡༤	 ཉནི་ཨིན་ཡུལ་སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་ཁང་
དང་ཨིན་ཡུལ་བདོ་རིགས་ཚོགས་པ་གཉསི་
ཀིས་ས་གནས་བདོ་པའ་ིསླབོ་ཕུྲག་དང་གཞནོ་
སྐསེ་རྣམས་ཀི་ཆེད་ད་ུབདོ་ཀི་ཁརོ་ཡུག་དང་
གནམ་གཤིས་འགུར་ལྡགོ་སྐརོ་ངོ་སྤོད་ཀི་
གཏམ་བཤད་ལས་རིམ་ཞིག་གོ་སིྒག་གནང་
ཡོད།	 	 ད་ེཡང་གཏམ་བཤད་ལས་རིམ་གི་
ཐགོ་མར་ཨིན་ཡུལ་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅདོ་ཁང་
གི་དུྲང་ཆེ་ཚེ་རིང་མཚོ་མོ་ལགས་ཀིས་ས་

གནས་ཀི་བདོ་པའ་ིགཞནོ་སྐསེ་རྣམས་ལ་བདོ་
མཐ་ོསངྒ་གི་ཁརོ་ཡུག་གི་སྐརོ་ང་ོསྤདོ་གསུང་
བཤད་གནང་གུབ་མཚམས་བདོ་མིའི་སིྒག་
འཛུགས་ཀི་བདོ་ཀི་སིད་བུས་ཉམས་ཞིབ་
ཁང་གི་ཉམས་ཞིབ་པ་བད་ེཆེན་དཔལ་མོ་
ལགས་ཀིས་བདོ་མཐ་ོསངྒ་གི་ཁརོ་ཡུག་དང་
གནམ་གཤིས་འགུར་ལྡགོ་གི་གལ་གནད་སྐརོ་
གསུངས།ད་ེརསེ་རྒྱལ་སིྤའི་བདོ་དནོ་འབྲལེ་
མཐུད་ཁང་གི་ཨེ་ཤི་ཡའི་ས་གནས་འབྲལེ་
མཐུད་པ་དང་ཁརོ་ཡུག་ཉམས་ཞིབ་པ་འབུམ་

རམས་པ་བླ་ོབཟང་དབངས་མཚོ་ལགས་
ཀིས་འཛམ་གླིང་མཉམ་འབྲལེ་རྒྱལ་ཚོགས་
ཀི་ག་ོལའ་ིཁརོ་ཡུག་ཚོགས་ཆེན་ཐངེས་	༢༦	
(COP26)	 ད་ེབཞིན་སི་ཀ་ོཊི་ལེན་ཌིའ་ིས་
གནས་གྷ་ིལ་ཱསི་ག་ོགངོ་ཁྱརེ་ད་ུཕི་ལོ་	༢༠༢༡	
ཟླ་	༡༠	ཚེས་	༣༡	ནས་	ཟླ་	༡༡	ཚེས་༡༢	
བར་འཚོགས་བཞིན་པའི་སབྐས་བདོ་ཀི་ཁརོ་
ཡུག་དང་གནམ་གཤིས་འགུར་ལྡགོ་གི་དཀའ་
ངལ་སྐརོ་ཞུ་གཏུག་གནང་བ་སོགས་ཀི་སྐརོ་
གསུངས།	 བདོ་རང་བཙན་སླབོ་ཕུྲག་ཚོགས་

པའི་ལས་འགུལ་འགན་འཛིན་པདྨ་སྒལོ་མ་
ལགས་ཀིས་བདོ་པའི་གཞོན་སྐེས་རྣམས་
ཀིས་བདོ་ཀི་ཁརོ་ཡུག་སྐརོ་ལས་འགུལ་གང་
མང་སྤལེ་དགོས་པའི་གལ་གནད་སོགས་ཀི་
སྐརོ་གསུངས།	 	 བདོ་གནས་ལ་ྟཞིབ་ཁང་གི་
ཉམས་ཞིབ་པ་རྒན་པ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་སིྐད་
ལགས་ཀིས་ད་ལའྟི་བདོ་ནང་གི་འག་ོབ་མིའི་
ཐབོ་ཐང་གི་གནས་སྟངས་སིྤའ་ིསྐརོ་གསུངས།	
ཐངེས་འདིའི་བདོ་ཀི་ཁོར་ཡུག་དང་འབྲལེ་
བའི་གཏམ་བཤད་ལས་རིམ་ཐགོ་ས་གནས་

བདོ་པའི་གཞོན་སྐེས་ཁག་གཅིག་ཕབེས་
ཡོད་པ་མ་ཟད།	 དྲ་ིབ་དྲསི་ལན་ཡང་ལྷུག་པ་ོ
གནང་ཡོད།	 མཐར་ཨིན་ཡུལ་སྐ་ུཚབ་དནོ་
གཅོད་ཕར་སི་བསོད་ནམས་ཚེ་རིང་ལགས་
ཀིས་གཏམ་བཤད་གནང་མཁན་ཡོངས་ལ་
ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུའི་ཁ་བཏགས་རེ་ཕུལ་གནང་
ཡོད།



3 TIBETAN NEWS  17th November 2021 བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་བདནུ་རེའ་ིལས་རིམ་གསར་ཤོག བདོ་ཟླ་	༩	ཚེས་	༡༣	ཕི་ཟླ་	༡༡	ཚེས་	༡༧

ཐའ་ེཝན་སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་ཁང་ད་ུཁ་ེཎ་ཌ་གཞུང་ཚབ་ཁང་གི་འགན་འཛིན་གཉསི་ཆེད་ཕབེས་གནང་བ།
༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༡	 ཟླ་	 ༡༡	 ཚེས་	
༡༠	ཉནི་གི་ཉནི་རྒྱབ་ཆུ་ཚོད་	༡།༣༠	ཐགོ་
ཐའེ་ཝན་དུ་བཅའ་སྡདོ ་ཁེ ་ཎ་ཌ་གཞུང་
ཚབ་ཁང་གི་ཆབ་སིད་དང་དཔལ་འབརོ་སྡ་ེ
ཚན་གི་འགན་འཛིན་སྐ་ུཞབས་	 (Martin 

Laflamme)	 ལགས་དང་།	 རིག་གཞུང་སྡ་ེ
ཚན་གི་འགན་འཛིན་ལམྕ་	 (Chloe Chen)	
ལགས་གཉསི་ཆེད་ཕབེས་གནང་བ་ལརྟ་ཐའ་ེ
ཝན་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་ལགས་དང་དུྲང་ཆེ་
གཉསི་བར་སིྤ་ཡོངས་བདོ་དནོ་སྐརོ་ཕན་ཚུན་
བཀའ་མོལ་ལྷུག་པ་ོབུང་ཡོད།
ད་ེཡང་ཐགོ་མར་སྐ་ུཞབས་	 (Martin 

Laflamme)	 ལགས་ནས་ཁངོ་བདོ་ཀི་རྒྱལ་
ས་ལ་ྷས་དང་།	ཁམས།	ཨ་མདའོ་ིལུར་པར་
འག་ོམངོ་ཡོད་པའ་ིསྐརོ་ང་ོསྤདོ་མདརོ་བསྡསུ་
དང་འབྲལེ་ད་ེརིང་བདོ་ཀི་སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་
ལས་ཁུངས་སུ་བཅར་རུྒྱ་བུང་བར་ཤིན་ཏུ་
དགའ་པ་ོབུང་བ་དང་།	 ༸གངོ་ས་༸སྐབས་
མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་སྐུ་གཟུགས་འཕྲདོ་
བཞསེ་ཀི་གནས་སྟངས་དང་།	 དནོ་གཅདོ་
ལས་ཁུངས་ཀི་ང་ོབ།ོ	 ལས་དནོ་གང་དང་
གང་སུྒབ་བཞིན་པའི་སྐརོ་ཤེས་འདདོ་ཡོད་
པའ་ིབསམ་ཚུལ་གསུངས།	 སྐ་ུཚབ་དནོ་
གཅོད་འབའ་བ་སྐལ་བཟང་རྒྱལ་མཚན་
ལགས་ནས་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་
པ་ོམཆོག་གི་སྐུ་ཚབ་ཀི་མཚན་གནས་ཡོད་
ཙང་དསུ་རུྒྱན་ནས་འབྲལེ་ཡོད་ཡིག་ཚང་
གི་དུྲང་ཆེ་ལགས་དང་འབྲལེ་བ་ཞུས་ཏ།ེ	

༸གོང་ས་མཆོག་གི་སྐུའི་འཕྲདོ་བཞེས་སྐརོ་
བཀའ་འདྲ་ིཞུ་བཞིན་ཡོད།	 དགའ་འསོ་པ་
ཞིག་ལ་ཕི་ལུགས་དང་སལོ་རུྒྱན་ཟུང་འབྲལེ་
ཐགོ་༸སྐའུ་ིའཕྲདོ་བཞསེ་ཐགོ་དསུ་ཚོད་ངསེ་
ཅན་ནང་བརྟག་དཔྱད་གནང་བཞིན་པ་ལརྟ་
སྐུ་གཟུགས་ཧ་ཅང་བད་ེཐང་ཡོད་པ་དང་།	
འཛམ་གླིང་ཡོངས་ནད་ཡམས་རྐེན་གིས་
ཕི་ཕོགས་སུ་ཆིབས་བསུྒར་གནང་མ་ཐུབ་
པ་ཡིན་ནའང་།	 འཆར་ཅན་དྲ་ལམ་བརུྒྱད་
མཛད་པ་ཇི་ལྟར་སྐོང་བཞིན་པའི་སྐརོ་ངོ་
སྤདོ་མདརོ་ཙམ་ཞུས།ད་ེནས་སྐུ་ཚབ་དནོ་
གཅོད་ལགས་ནས་དགའ་བསུའི་འཚམས་
འདྲི་ཞུས་རེས་ལས་ཁུངས་སྐརོ ་ངོ་སྤོད་
ཞུས་དནོ།	 ཕི་ལོ་	 ༡༩༩༧	 ལོར་༸གངོ་ས་
༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་ཐའེ་ཝན་
ད་ུཆིབས་བསུྒར་ཐེངས་དང་པ་ོགནང་སྟ་ེ

དའེི་སྐབས་ཀི་ཐའ་ེཝན་སིད་འཛིན་ལི་ཏིན་
ཧའེི་མཆོག་དང་མཇལ་འཕྲད་ཀིས་ཐུགས་
གཏན་འཁལེ་བ་ལརྟ།	ཕི་ལོ་	༡༩༩༨	ལོར་
༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་
གི་བདོ་ཀི་ནང་ཆོས་ཐབེས་རྩའི་ང་ོབ་ོཐགོ་
དབེ་སྐལེ་ཞུས་ཏ་ེགསར་འཛུགས་གནང་བ་
དང་།	 ཕི་ལོ་	 ༢༠༠༠	 ལོའ་ིརསེ་ཁནི་ཧའེུ་
པཎ་མཆོག་སདི་འཛིན་སབྐས་ཕི་འབྲལེ་དནོ་
གཅོད་ལས་ཁུངས་ལ་དངོས་སུ་ངོས་ལེན་
བས་པའི་རྒྱབ་ལྗངོས་ངོ་སྤོད་དང་འབྲལེ་
དནོ་ཁང་ཁྱབ་ཁོངས་འགོ་ནང་ཆོས་འཛིན་
གྲྭའ་ིགནས་སྟངས་དང་།	 ལོ་རེར་༸གངོ་ས་
༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་བཀའ་སླབོ་
དབེ་ཕྲངེ་རེ་དང་།	ཀུན་གསལ་འདོ་སང་དསུ་
དབེ་འདནོ་ཐངེས་བཞི་རེ།	 གངས་ལྗངོས་
དཔ་ེསུྐན་ཁང་ནས་བདོ་ཀི་རྒྱལ་རབས་ལོ་

རུྒྱས་དང་།	 རིག་གཞུང་རྩ་མེད།	 ཁརོ་
ཡུག་གཏརོ་སྐནོ།	 ངག་རུྒྱན་ལོ་རུྒྱས་སོགས་
ལོ་རེར་ད ེབ་གངས་བཞི་རེ ་ཙམ་དཔར་
སུྐན་འགམེས་སྤལེ།	 ད་ེབཞིན་རྒྱ་ཡིག་ཡིག་
གཟུགས་གསར་པའི་ཐགོ་ཕགོས་སིྒག་གིས་
གླགོ་འཕྲནི་བརུྒྱད་ཕགོས་ཁག་སོ་སོར་བཏང་
ལུགས་གཏངོ་སྟངས་ཀི་གནས་ཚུལ་སོགས་
ང་ོསྤདོ་ཞིབ་རྒྱས་ཞུས།
ད་ེརསེ་འགན་འཛིན་གཉསི་ནས་ཐའ་ེཝན་
ནང་བདོ་མིའི་གནས་སྟངས་སྐརོ་བཀའ་འདྲ་ི
ཞུས་སབྐས།	 དནོ་གཅདོ་དང་དུྲང་ཆེ་གཉསི་
ནས་ཆོས་ཚོགས་དང་དགེ་འདནུ་པའི་ཞལ་
གངས།	 གཏན་སྡདོ་བདོ་མི་ཇི་ཡོད་བཅས་
ང་ོསྤདོ་ཞུས་རསེ།	 བདོ་མི་ཚོས་ཕིར་བསྐདོ་
ལག་དབེ་སེར་པ་ོབསམས་ཏ་ེཐའ་ེཝན་ལ་
ཐངོས་མཆན་ཞུས་སབྐས་ཀི་དཀའ་ངལ་ཇི་
འཕྲད་སྐརོ་ལའང་ང་ོསྤདོ་མཐིལ་ཕིན་ཞུས་
པ་དང་།	 དརེ་གཞུང་ཚབ་ཀི་འགན་འཛིན་
གཉིས་ནས་ད་ོསང་ཆེན་པསོ་དྲ་ིབ་མང་པ་ོ
ཕབེས་པར་ལན་འདབེས་གསལ་བཤད་གང་
ལེགས་ཞུས་གུབ་པ་དང་བསྟནུ།	 ཕན་ཚུན་
བཀའ་མོལ་ལྷུག་པ་ོབརུྒྱད་སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་
ལགས་ནས་ཉ་ེལམ་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་
ཀི་སདི་སིྤའ་ིའསོ་བསྡ་ུགུབ་མཚམས་ཕི་ཟླ་	༦	
པའ་ིནང་དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་མཆོག་དང་ཁ་ེ
ཎ་ཌ་གསོ་ཚོགས་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་
པའི་ཚོགས་མི་དབར་དྲ་ཐོག་ཚོགས་འད་ུ
ཚོགས་པའ་ིགནས་ཚུལ་དང་།	 ཁ་ེཎ་ཌའ་ི

གཞུང་མང་ནས་ཡུན་རིང་བདོ་དནོ་ཐགོ་རྒྱབ་
སྐརོ་དང་གདངུ་སེམས་མཉམ་བསྐདེ་གནང་
བར་ཐུགས་ར་ེཆེ་དང་།	 མ་འངོས་པར་མུ་
མཐུད་ད་ེལྟར་རྒྱབ་སྐོར་གནང་བའི་རེ་བ་
ཞུས་རསེ།	བདོ་ནང་གི་ཛ་དྲག་གནས་སྟངས་
དང་།	 ཨ་རིའ་ིབདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཁམིས་
ཡིག་	 ༢༠༢༠	 ཡི་ནང་དནོ་སོགས་ཀང་ང་ོ
སྤདོ་དང་བག་ོགླངེ་ལྷུག་པ་ོབུང་རསེ་འགན་
འཛིན་རྣམས་ཀི་ཆོས་ཁང་ད་ུཆོས་མཇལ་
དང་།	མ་འངོས་པར་བདོ་དང་བཞུགས་སརྒ་
རྡ་སར་ཕབེས་འདདོ་ཡོད་པའི་རྣམ་འགུར་
དང་བཅས་ཕིར་ལོག་ཕབེས།
ཉ་ེལམ་ཐའ་ེཝན་ད་ུཏགོ་དབིབས་ནད་དགུ་
གི་ཁིམས་གཞི་བསམྡས་པ་ཅུང་ལྷདོ་ད་ུཕིན་
ཡོད་སྟབས་སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་ལས་ཁུངས་སུ་
རྒྱལ་ཁབ་གཞན་གི་གཞུང་ཚབ་དང་།	 ཆབ་
སིད་སྡ་ེཚན་གི་འགན་འཛིན་སོགས་ཆེད་
ཕབེས་ཀིས་ཕན་ཚུན་ང་ོསྤདོ་དང་བདོ་དནོ་
དང་འབྲལེ་བའི་ཐགོ་བཀའ་མོལ་ལྷུག་པ་ོཞུ་
རུྒྱ་བུང་ཡོད་པ་མ་ཟད།	 ཐའ་ེཝན་སྐ་ུཚབ་
དནོ་གཅོད་དང་དུྲང་ཆེ་གཉསི་ནས་ཀང་ཕི་
རྒྱལ་གཞུང་ཚབ་ཁག་གཅིག་ལའང་མཇལ་
མོལ་གིས་བདོ་དནོ་དང་འབྲལེ་བའི་གནད་
དནོ་ཐགོ་བཀའ་མོལ་ཞུ་རུྒྱའི་གོ་སབྐས་བུང་
ཡོད་པ་བཅས།།	

ཨིན་ཡུལ་སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་ཕར་སི་བསོད་ནམས་ཚེ་རིང་ལགས་མཉམ་འབྲལེ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་ག་ོལའ་ིཁརོ་ཡུག་
ཚོགས་ཆེན་ཐངེས་	༢༦	པའ་ིཐགོ་མཉམ་ཞུགས་གནང་བ།

༄༅།	 །ཨིན་ཡུལ་སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་ཕར་
སི་བསོད་ནམས་ཚེ་རིང་ལགས་དང་དུྲང་
ཆེ་ཚེ་རིང་མཚོ་མོ་ལགས་རྣམ་གཉསི་ཕི་ལོ་	
༢༠༢༡	ཟླ་	༡༡	ཚེས་	༤	ནས་༧	བར་སི་ཀ་ོ
ཊི་ལེན་ཌིའི་ས་གནས་གྷ་ིལཱ་སི་གོ་གངོ་ཁྱརེ་
ད་ུའཚོགས་བཞིན་པའི་འཛམ་གླིང་མཉམ་
འབྲལེ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་གོ་ལའི་ཁོར་ཡུག་
ཚོགས་ཆེན་ཐངེས་	༢༦ (COP26) པའ་ིཐགོ་
མཉམ་ཞུགས་ཀིས་བདོ་མཐོ་སྒང་གི་ཁོར་
ཡུག་གི་གལ་གནད་སྐརོ་ཞུ་གཏུག་དང་སི་ཀ་ོ
ཊི་ལེན་ཌིའི་གསོ་ཚོགས་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་
ཚོགས་པའ་ི	 (Cross Party Group For  

Tibet in the Scottish Parliament)	
ཚོགས་མི་རྣམས་དང་མཇལ་འཕྲད་གནང་
ཡོད།
ད་ེཡང་ཨིན་ཡུལ་སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་ཕར་སི་
བསོད་ནམས་ཚེ་རིང་ལགས་དང་དུྲང་ཆེ་ཚེ་
རིང་མཚོ་མོ་ལགས་རྣམ་གཉསི་ཀིས་གསར་
ད་ུབསྐར་འཛུགས་གནང་བའི་སི་ཀ་ོཊི་ལེན་
ཌིའི་གསོ་ཚོགས་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་
པའ་ིཚོགས་མི་གསར་པ་སྐ་ུཞབས་ཨེ་ལེ་ཛན་
ཌར་ཁ་ོལེ་	(Alexander Cole-Hamilton) 

མཆོག་དང་མཇལ་འཕྲད་ཀིས་སྐུ་ཞབས་ཨེ་
ལེ་ཛན་ཌར་ཁ་ོལེ་མཆོག་སི་ཀ་ོཊི་ལེན་ཌིའི་
གསོ་ཚོགས་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པའི་
ཚོགས་མིའི་ཁོངས་སུ་འཛུལ་ཞུགས་གནང་
བར་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུས་པ་དང་འབྲལེ་རྒྱ་ནག་
གཞུང་གིས་བདོ་ནང་ཆོས་དད་དང་སདྐ་ཡིག་
རང་དབང་རིྩས་མེད་རྡགོ་རོལ་གཏངོ་བཞིན་
པ་མ་ཟད།	 བདོ་མཐ་ོསངྒ་གི་ཁརོ་ཡུག་
གཏརོ་བཤིག་གཏངོ་བཞིན་ཡོད་པ་སོགས་ཀི་

སྐརོ་འགལེ་བརདོ་གནང་རསེ་བདོ་དནོ་སདླ་
ད་ུརྒྱབ་སྐརོ་གནང་དགོས་པའི་རེ་སྐུལ་ཞུས་
པར་སྐུ་ཞབས་ཨེ་ལེ་ཛན་ཌར་ཁོ་ལེ་མཆོག་
གིས་བདོ་དནོ་ཆེད་ད་ུརྒྱབ་སྐརོ་གནང་རུྒྱའི་
ཞལ་བཞསེ་གནང་བ་མ་ཟད།	བདོ་ཀི་གནད་
དནོ་སྐརོ་སི་ཀ་ོཊི་ལེན་ཌིའི་གསོ་ཚོགས་ནང་
བག་ོགླངེ་གནང་རུྒྱའི་ཆོད་སེམས་བརྟན་པ་ོ
ཡོད་པ་སོགས་ཀི་སྐརོ་གསུངས།	 ཕི་ཚེས་
༥	 ཉནི་ཨིན་ཡུལ་སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་ཕར་

སི་བསོད་ནམས་ཚེ་རིང་ལགས་འཛམ་གླངི་
མཉམ་འབྲལེ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་གོ་ལའི་ཁོར་
ཡུག་ཚོགས་ཆེན་ཐངེས་	 ༢༦	 པའ་ིཐགོ་
མཉམ་ཞུགས་གནང་བ་མ་ཟད།	 མཉམ་
འབྲལེ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་གོ་ལའི་ཁོར་ཡུག་
ཚོགས་ཆེན་ཐངེས་	 ༢༦	 པའ་ིའགན་འཛིན་
ཨ་ལོཀ་ཤར་མ་	 (Alok Sharma) ལགས་
དང་འགན་འཛིན་གཞནོ་པ་ཨལ་གྷ་ོརེ་	 (Al 

Gore) ལགས་སོགས་ཀིས་གཙོས་གསུང་
བཤད་གནང་མཁན་གས་རྒྱལ་སིྤའ་ིདབུ་ཁདི་
ཁག་གཅིག་དང་ལྷན་མཉམ་ཞུགས་གནང་
ཡོད།	 ཕི་ཚེས་	 ༦	 ཉནི་ཕར་སི་བསོད་
ནམས་ཚེ་རིང་ལགས་དང་དུྲང་ཆེ་ཚེ་རིང་
མཚོ་མོ་ལགས་རྣམ་གཉསི་བདོ་ཀི་ཁརོ་ཡུག་
ཞུ་གཏུག་ལས་འགུལ་ར་ུཁག་དང་།	 ཨིན་
ཡུལ་བདོ་རིགས་ཚོགས་པའི་ཚོགས་མི་རྣམ་
པ།	ད་ེབཞིན་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་བ་དང་ཁརོ་
ཡུག་ལས་འགུལ་བ་གངས་	༡༠༠༠༠༠	ལགྷ་
དང་ལྷན་ད་ུབདོ་མཐ་ོསངྒ་གི་གནམ་གཤིས་
འགུར་ལྡགོ་སྐརོ་ག་ོརྟགོས་སྤལེ་ཡོད་པ་དང་།	
ཕི་ཚེས་	 ༧	 ཉནི་སི་ཀ་ོཊི་ལེན་ཌིའ་ིལངྗ་ཁུ་
ཆབ་སིད་ཚོགས་པའི་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་

རོ་སི་ཇནོ་གྷ་ིརེར་	 (Ross John Greer)

མཆོག་དང་སི་ཀ་ོཊི་ལེན་ཌིའ་ིངལ་རྩལོ་ཆབ་
སིད་ཚོགས་པའི་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་མར་
སི་ཌ་ེསི་ (Mercedes Villalba) མཆོག་
དང་ལྷན་མཇལ་འཕྲད་ཀིས་སི་ཀོ་ཊི་ལེན་
ཌིའི་གསོ་ཚོགས་ནང་བདོ་དནོ་ཇི་ལྟར་གླངེ་
སླངོ་གནང་དགོས་པའི་སྐརོ་གསུངས་ཡོད།	
གཞན་ཡང་ཨིན་ཡུལ་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་
ཕར་སི་བསོད་ནམས་ཚེ་རིང་ལགས་དང་
དུྲང་ཆེ་ཚེ་རིང་མཚོ་མོ་ལགས་རྣམ་གཉསི་
ཀིས་སི་ཀ་ོཊི་ལེན་ཌིའ་ིགསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་
རྣམས་ལ་སླབོ་དཔནོ་སྐུ་ཞབས་མེ་ཀལ་ཝན་
ལལྦ་ཊ་པཱ་རག་	 (Dr. Michael  van Walt 

van Praag)	 མཆོག་གིས་བརྩམས་པའ་ིཕི་
ལོ་	༢༠༢༠	ལོའ་ིབདོ་ཀི་གནས་ཚུལ་གནད་
བསྡསུ་ (The Tibet Brief 20/20)	ཞསེ་པའ་ི
དཔ་ེདབེ་དང་ཨིན་ཡུལ་དནོ་ཁང་གིས་པར་
སུྐན་གནང་བའི་ཁོར་ཡུག་སྐརོ་གི་དཔ་ེདབེ་
རེ་ཕུལ་ཡོད་པ་བཅས།།
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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།

བཙན་བལོ་བདོ་མིའ་ིསོ་ནམ་གཞིས་ཆགས་དང་མཉམ་འབྲལེ་ཁག་གི་ཚོགས་ཆེན་ཐངེས་	༨	པའ་ིདབུ་འབདེ་	
མཛད་སྒ་ོཚོགས་པ།

༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༡	 ཟླ་	 ༡༡	 ཚེས་	
༡༢	ནས་	༡༣	བར་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་
ནང་སིད་ལས་ཁུངས་ཀི་ག་ོསིྒག་འགོ་གངས་
སིྐད་སིད་སྐངོ་ཚོགས་ཁང་ད་ུརྒྱ་བལ་འབུྲག་
གསུམ་ཁུལ་གི་བ ོད་མིའི ་སོ ་ནམ་གཞིས་
ཆགས་	 ༡༨	 དང་རྒྱ་གར་ནང་གི་བདོ་མིའ་ི
མཉམ་འབྲལེ་ཁག་	༡༥	ཚོགས་ཆེན་ཐངེས་	
༨	 པའ་ིདབུ་འབདེ་མཛད་སྒ་ོཚོགས་ཡོད་པ་
དང་།	 དབུ་འབདེ་མཛད་སྒརོ་སྐ་ུམགནོ་གཙོ་
བ་ོབདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་སིད་སྐངོ་སྤནེ་
པ་ཚེ་རིང་མཆོག་གིས་དབུས་པའི་མཉམ་
འབྲལེ་ཚོགས་པའི་ཚོགས་གཙོ་དང་སིྤ་ཟུར་
པདྨ་བད་ེལེགས་ལགས་དང་།	 བཀའ་དུྲང་
ཡིག་ཚང་གི་དུྲང་ཆེ་ཆུ་སྐ་སྦྲ་གཉསི་ཚེ་རྒྱལ་
ལགས།	 ནང་སདི་དུྲང་ཆེ་ཚེ་དབང་སྒལོ་མ་

ལགས་དང་དུྲང་འཕར་ཚེ་བརྟན་སལྐ་བཟང་
ལགས།	 དུྲང་འཕར་ཟླ་བ་ཚེ་རིང་ལགས།	
དུྲང་གཞོན་དནོ་གུབ་ཚེ་རིང་ལགས་སོགས་
ཕབེས་ཡོད།
ད་ེཡང་དབུ་འབེད་མཛད་སྒའོི ་ཐོག་མར་

ནང་སིད་དུྲང་ཆེ་ཚེ་དབང་སྒོལ་མ་ལགས་
ཀིས་ཐངེས་འདིའི་ཚོགས་ཆེན་སྐརོ་ང་ོསྤདོ་
གནང་གུབ་རསེ་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་
སིད་སྐངོ་སྤནེ་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་གིས་གསུང་
བཤད་གནང་དནོ།མཉམ་འབྲལེ་ཚོགས་པ་

ཁག་བཙུགས་པ་ནས་བཟུང་ས་གནས་མི་
མང་ལ་ཕན་ཐོགས་པ་ོབུང་ཡོད་པ་དང་།	
ཕི་ལོ་	 ༢༠༠༧	 ནས་	 ༢༠༢༡	 བར་དསུ་
ཡུན་ལོ་	 ༡༤	 ཕིན་ཡོད།	 ས་གནས་མཉམ་
འབྲལེ་ཚོགས་པ་ཁག་གི་འགན་འཛིན་རྣམ་
པས་ལོ་གཅིག་གི་ལས་བསྡམོས་ནང་སིད་
ལས་ཁུངས་བརུྒྱད་བཀའ་ཤག་ལ་དསུ་ཚོད་
ཏག་ཏག་ལ་འབུལ་དགསོ་པ་དང་།	 འབུང་
འགུར་ནང་སདི་ལས་ཁུངས་ཀི་ལས་བདེ་ས་
གནས་ཁག་གི་མཉམ་འབྲལེ་ཚོགས་པ་ཁག་
ལ་ཕབེས་ཏ་ེགནས་སྟངས་རྟགོ་ཞིབ་གནང་
དགསོ་པ།	 ས་གནས་འཐུས་ཚོགས་མེད་
མཁན་གི་ས་གནས་ཁག་ཏུ་ས་གནས་འཐུས་
ཚོགས་འཛུགས་རུྒྱའི་འཆར་གཞི་ཡོད་པ་།	
ད་ེབཞིན་བཙན་བལོ་བདོ་མིའ་ིགཞིས་ཆགས་

ཁག་ཏུ་བདོ་པའ་ིམི་འབརོ་ཉུང་ད་ུའག་ོབཞིན་
ཡོད་སྟབས་གཞིས་ཆགས་ས་བརྟན་ཡོང་སདླ་
བཙན་བལོ་བདོ་མིར་མཐུན་རྐནེ་སྦརོ་སྤདོ་
བདེ་ཕགོས་ཀི་སདི་བུས་	༢༠༡༤	ཞསེ་པའ་ི
སྐརོ་ག་ོབསྡརུ་གནང་དགསོ་པ།	 ས་གནས་
ཡུལ་སྐརོ་སྤ་ོའཆམ་བསྟ་ིགནས་བཟ་ོཐབས་
དང་ཕུགས་རྒྱང་རིང་པརོ་བསམ་བླ་ོབཏང་
ནས་སྟནོ་འབྲས་རིགས་འདབེས་རུྒྱ།	 གཞིས་
ཆགས་ཁག་ཆུང་བ་རིགས་ཟླ་སིྒལ་གཏངོ་རུྒྱ་
དང་།	 ནང་སདི་ས་ཁང་གི་སིྒག་གཞི་བསྐར་
བཅསོ་གནང་དགསོ་གལ།	 སོ་ནམ་འདབེས་
ལས་སྐརོ་ག་ོབསྡརུ་གནང་དགསོ་པ།	ཁམིས་
དང་སིྒག་གཞི་གཞིར་བཞག་ཐགོ་ཕག་ལས་
གནང་དགསོ་པ་སོགས་ཀི་སྐརོ་གསུང་བཤད་
གནང་ཡོད་པ་བཅས།།

བདོ་མིའ་ིསྐ་ུཚབ་ཐུན་མོང་གིས་ག་ོལའ་ིཁརོ་ཡུག་ཚོགས་ཆེན་ཐངེས་	༢༦	པ་དང་བསྟནུ་བདོ་ཀི་ཁརོ་ཡུག་གི་	
གལ་གནད་སྐརོ་ག་ོརྟགོས་སྤལེ་པ།

༄༅།	 །འཛམ་གླངི་མཉམ་འབྲལེ་རྒྱལ་
ཚོགས་ཀི་གོ་ལའི་ཁོར་ཡུག་ཚོགས་ཆེན་
ཐངེས་	༢༦	 (COP26)	ད་ེབཞིན་སི་ཀ་ོཊི་
ལེན་ཌིའི་ས་གནས་གྷི་ལཱ་སི་གོ་གངོ་ཁྱརེ་ད་ུ
ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༡	ཟླ་	 ༡༠	 ཚེས་	༣༡	ནས་	
ཟླ་	༡༡	ཚེས་	༡༢	བར་ཚོགས་ཡོད་པ་དང་།	
སབྐས་དརེ་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་བདོ་ཀི་
སིད་བུས་ཉམས་ཞིབ་ཁང་གི་ཉམས་ཞིབ་པ་
བད་ེཆེན་དཔལ་མོ་ལགས་དང་།	 ད་ེབཞིན་
གཞུང་ཁངོས་མིན་པའ་ིཚོགས་པ་ལའྔ་ིསྐ་ུཚབ་
སྟ་ེརྒྱལ་སིྤའི་བདོ་དནོ་འབྲལེ་མཐུད་ཁང་གི་
ཨེ་ཤི་ཡའི་ས་གནས་འབྲལེ་མཐུད་པ་དང་
ཁརོ་ཡུག་ཉམས་ཞིབ་པ་འབུམ་རམས་པ་བླ་ོ
བཟང་དབངས་མཚོ་ལགས་དང་།	རྒྱལ་སིྤའ་ི
བདོ་དནོ་ལས་འགུལ་ཁང་གི་ཉམས་ཞིབ་པ་
པདྨ་བསྟན་འཛིན་ལགས།	 བདོ་རང་བཙན་
སླབོ་ཕུྲག་ཚོགས་པའི་ལས་འགུལ་འགན་

འཛིན་པདྨ་སྒལོ་མ་ལགས།	 བདོ་གནས་ལ་ྟ
ཞིབ་ཁང་གི་ཉམས་ཞིབ་པ་རྒན་པ་བསྟན་
འཛིན་ཆོས་སིྐད་ལགས།	 བདོ་རང་དབང་
ལས་འགུལ་ཚོགས་པའ་ིསྐ་ུཚབ་བཅས་མཉམ་
འབྲལེ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་གོ་ལའི་ཁོར་ཡུག་
ཚོགས་ཆེན་ཐངེས་	 ༢༦	 པའ་ིཟུར་ཚོགས་
སུ་ཆེད་ཕབེས་ཀིས་འཛམ་གླངི་གི་རྒྱལ་ཁབ་
ཁག་གི་དབུ་ཁིད་རྣམ་པར་མཉམ་འབྲལེ་
རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་ག་ོལའ་ིཁརོ་ཡུག་ཚོགས་ཆེན་
ཐངེས་	༢༦	པའ་ིཐགོ་བདོ་མཐ་ོསངྒ་གི་ཁརོ་
ཡུག་གི་གལ་གནད་སྐརོ་གསོ་བསྡུར་གནང་
དགོས་པའི་འབདོ་སྐུལ་གི་ལས་འགུལ་སྤལེ་
ཡོད།
ད་ེཡང་གཞུང་དང་གཞུང་ཁོངས་མིན་པའི་
ཚོགས་པ་ཁག་གི་སྐུ ་ཚབ་རྣམ་པས་ཕི་ཟླ་	
༡༡	ཚེས་	༤	དང་	༧	བཅས་ལ་ཆེད་དནོ་
མི་སའི་བག་ོགླངེ༌གོ་སིྒག་གནང་སྟ་ེརྒྱ་ནག་

གཞུང་གིས་བདོ་ས་ཡོངས་རོགས་དབང་
བསུྒར་བས་པར་བརྟནེ་བདོ་ཀི་ཁརོ་ཡུག་གི་
གནས་སྟངས་ཧ་ཅང་ཉམས་ཆག་ཏུ་ཕིན་པའ་ི
སྐརོ་དང་།	 ད་ེབཞིན་བདོ་མཐ་ོསངྒ་གི་ཁརོ་
ཡུག་གི་གལ་གནད་སྐརོ་གླངེ་སླངོ་གནང་ཡོད་
པ་མ་ཟད།	 མཉམ་འབྲལེ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་ག་ོ
ལའ་ིཁརོ་ཡུག་ཚོགས་ཆེན་ཐངེས་	༢༦	པའ་ི

ཐོག་ཕབེས་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་གི་སྐུ་ཚབ་
རྣམ་པ་དང་རྒྱལ་སིྤའི་གསར་འགུར་བརུྒྱད་
ལམ་ཁག་ལ་བདོ་ཀི་ཁོར་ཡུག་དང་གནམ་
གཤིས་འགུར་ལྡགོ་གི་གལ་གནད་སྐརོ་གོ་
རྟགོས་རྒྱ་ཆེ་སྤལེ་ཡོད།
གཞན་ཡང་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་བདོ་
ཀི་སིད་བུས་ཉམས་ཞིབ་ཁང་གི་ཉམས་ཞིབ་

པ་བད་ེཆེན་དཔལ་མོ་ལགས་དང་།	 རྒྱལ་
སིྤའི་བདོ་དནོ་འབྲལེ་མཐུད་ཁང་གི་ཨེ་ཤི་
ཡའི་ས་གནས་འབྲལེ་མཐུད་པ་དང་ཁོར་
ཡུག་ཉམས་ཞིབ་པ་འབུམ་རམས་པ་བླ་ོབཟང་
དབངས་མཚོ་ལགས།	 བདོ་གནས་ལ་ྟཞིབ་
ཁང་གི་ཉམས་ཞིབ་པ་རྒན་པ་བསྟན་འཛིན་
ཆོས་སིྐད་ལགས་བཅས་ཨིན་ཡུལ་གི་གཙུག་
ལག་སླབོ་གཉརེ་ཁང་གགས་ཅན་ཨོ་ཀི་སི་
ཧརོ་ཌི་གཙུག་ལག་སླབོ་གཉརེ་ཁང་	 (Uni-

versity of Oxford)	 དང་།	 ཝ་ེསི་ཊི་མིན་
སི་ཊར་གཙུག་ལག་སླབོ་གཉརེ་ཁང་།	(Uni-

versity of Westminster)	ཤར་ཨན་གྷ་ིལི་
ཡ་གཙུག་ལག་སླབོ་གཉརེ་ཁང་	 (Univer-

sity of East Anglia) བཅས་ཀི་ནང་ཕབེས་
ཏ་ེབདོ་མཐ་ོསངྒ་གི་ཁརོ་ཡུག་གི་གལ་གནད་
སྐརོ་གསུང་བཤད་གནང་ཡོད་པ་བཅས།།

སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་ཐུགས་གསོའ་ིགསུང་འཕྲནི་སྩལ་བ།
༄༅།	 །བདོ་མིའ་ིབ་ླན་མེད་པའ་ིདབུ་ཁདི་
སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་གིས་བཞུགས་སྒར་༸རྒྱལ་བའི་ཕ་ོ
བྲང་ནས་ཕི་ལོ་	༢༠༢༡	ཟླ་	༡༡	ཚེས་	༡༢	
ཉནི་ལྷ་ོཨ་ཕི་རི་ཀའི་སིད་འཛིན་ཟུར་པ་སྐུ་
ཞབས་ཌ་ེཀི་ལག་	(FW de Klerk)	མཆོག་
སྐུ ་ཚེའི་འཕནེ་པ་རོགས་པའི་གནས་ཚུལ་
གསན་པར་དམ་པ་ད་ེཉདི་ཀི་སྐ་ུཟླ་ལམྕ་སྐ་ུཨེ་
ལི་ཊ་ཌ་ེཀི་ལག་	 (Mrs. Elita de Klerk)	
ལགས་ལ་ཐུགས་གསོའི་གསུང་འཕྲནི་ཞིག་
སྩལ་བའ་ིནང་འཁདོ་དནོ།
དམ་པ་ད་ེཉདི་ཀིས་ལྷ་ོཨ་ཕི་རི་ཁ་དང་ལུང་
པ་གཞན་གི་ནང་ཞི་བད་ེདང་འཆམ་མཐུན་
ཡོང་སླད་མི་རེ་ངོ་རེའི་ཐོབ་ཐང་ཆེད་དུ་

དྲང་པ་ོདྲང་གཞག་གིས་ཕག་ལས་ཧུར་ཐག་
གནང་ཡོད་པ་མ་ཟད།	 ལྷ་ོཨ་ཕ་ིརི་ཀའ་ིརྡལུ་
ཕྲན་མཚོན་ཆ་ཁག་གི་ལས་གཞི་མཚམས་
འཇོག་ཆེད་ད་ུའགན་འཁུར་གཙོ་བ་ོགནང་
ཡོད་པས་ངོས་ཀིས་རེས་སུ་ཡི་རང་ཞུ་རུྒྱ་
ཡིན།
འདས་པའི་ལོ་མང་རིང་ངེད་གཉིས་རྒྱལ་
སིྤའི་གླངེ་སྟགེས་འདྲ་མིན་ཐོག་ནས་ཐུག་

འཕྲད་ཀི ་གོ ་སྐབས་
བུང་ལ།	 ངདེ་གཉསི་
ན ོ ་ སྦ ེལ ་ ཞི ་ བ དེའི ་
གཟངེས་རྟགས་ཐོབ་
མཁན་ཡིན་པའི ་ཆ་
ནས་ངདེ་གཉསི་ཀིས་
ཐུན་མོང་ཐགོ་འཛམ་

གླངི་ཧལི་པ་ོསརྔ་ལས་ལགྷ་བད་ེའཇགས་དང་
ཞི་བད་ེལྡན་པ་ཞིག་བསུྐན་རུྒྱའི་ཀུང་སླངོ་
བཟུང་ནས་རྒྱལ་ཁབ་དང་མི་དམངས་དབར་
བསམ་ཤེས་ཀི་གོ་རྟགོས་གོང་མཐོར་སྤལེ་
རུྒྱའ་ིའབད་བརྩནོ་ཞུས་ཡོད།
ད་ལྟ་དམ་པ་ཁོང་ང་ཚོ་དང་ལྷན་ད་ུསྐུ་འཚོ་
བཞུགས་སུ་མེད་ཀང་།	 སྐ་ུཉདི་ཀི་སྐ་ུཟླ་

མཆོག་གིས་སྐུ་འཚོ་བཞུགས་རིང་མི་ཚེ་དནོ་
དང་ལནྡ་པ་ཞིག་བསྐལ་ཡོད་སྟབས་ང་ཚོས་
དངོས་གནས་དྲང་གནས་དགའ་བ་སྒམོ་

དགསོ།	ཞསེ་ཐུགས་གསོ་བསྩལ།།


