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 ལྕགས་ཡོས་ལོའ་ིབཙན་རྒོལ་གྱི་མེ་ལྕེ།  

ལེའུ་གསུམ་པ། རྒྱལ་སྤྱིའི༌སྤྱི་ཚོགས་ཁྲོད་བོད་མིར་རྒྱབ་སྐྱོར་དང་གདུང་

སེམས་མཉམ་བསྐྱེད་ཇི་བྱུང་སྐོར།

དང་པོ། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་རྔ་བ་ཀིརྟི་དགོན་པར་དམ་བསྒྲགས་བྱས་པ་དེ་རྒྱལ་

སྤྱིའི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་དང་ཆོས་དད་རང་དབང་གི་ལྟ་གྲུབ་དང་འགལ་བའི་

སྐོར་ཨ་རི་སྲིད་གཞུང་གིས་གསར་འགོད་གསལ་བསྒྲགས་གནང་བ།

༄༅། ། ཕྱི་ལོ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡༤ རེས་གཟའ་ཕུར་བུའི་ཉིན་ཨ་རིའི་ནང་སྲིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་མགྲིན་

ཚབ་གཞོན་པ་སྐུ་ཞབས་མཀ་སི་ཊོ་ནར་མཆོག་གིས་ (Mark C. Toner) གསར་འགོད་ལྷན་ཚོགས་

སུ་གཏམ་བཤད་སྐབས།  ཉེ་ལམ་བདོ་མད་ོསྨད་རྔ་བ་ཀིརྟི་དགནོ་པར་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་དམ་བསྒྲགས་

ཤུགས་ཆེ་བྱས་པ་དེ་རྒྱལ་སྤྱིའི་འགྲ་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་དང་ཆསོ་དད་རང་དབང་གི་ལྟ་གྲུབ་དང་མི་འཚམ་

པ་ཞིག་ཡིན་པས།   ཨ་རིའི་སྲིད་གཞུང་གིས་སེམས་

འཚབ་ཆེན་པོ་བྱེད་བཞིན་ཡོད་པ་མ་ཟད། གནས་

སྟངས་དེར་གཟབ་ནན་རྟོག་ཞིབ་བྱེད་བཞིན་ཡོད་

སྐོར་དང་གནད་དོན་དེའི་སྐོར་ཨ་རིའི་ནང་སྲིད་

ལས་ཁུངས་ཀྱིས་རྒྱ་ནག་སྲིད་གཞུང་ལ་གླེང་སློང་

བྱས་ཡོད་སྐོར་གྱིས་གསལ་བསྒྲགས་གནང་འདུག
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ལེའུ་གསུམ་པ། རྒྱལ་སྤྱིའི༌སྤྱི་ཚོགས་ཁྲོད་བོད་མིར་རྒྱབ་སྐྱོར་དང་གདུང་སེམས་མཉམ་བསྐྱེད་ཇི་བྱུང་སྐོར།

གཉིས་པ། ཡུ་རོབ་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཞོན་གྱིས་ཀིརྟི་དགོན་པའི་དགེ་འདུན་

པ་ཚོར་དྲག་གནོན་བྱེད་རྒྱུ་མཚམས་འཇོག་དགོས་པའི་རེ་འདུན་བཏོན་པ།

 ༄༅། ། ཕྱི་ལོ་༢༠༡༡ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡༨ རེས་གཟའ་ཟླ་བའི་ཉིན། ཡུ་རོབ་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཞོན་སྐུ་

ཞབས་མེག་མི་ལན་སི་ཀོ་ཊི་(McMillan Scott)མཆོག་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཀིརྟི་དགོན་པའི་

དགེ་འདུན་པ་ཚོར་དྲག་གནོན་བྱས་པ་དེར་སྐྱོན་བརྗོད་ཤུ གས་ཆེ་བྱས་ཡོད་པ་མ་ཟད། རྒྱ་ནག་གཞུང་

གིས་འཛམ་གླིང་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་གྲོས་མཐུན་ཡིག་ཆར་བརྩི་

འཇགོ་བྱེད་དགསོ་པའི་རེ་འདུན་ཤུ གས་ཆེ་བཏནོ་ཡདོ། དེ་ཡང་གསར་འགདོ་གསལ་བསྒྲགས་དེའི་ནང་

འཁོད་དོན། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཀིརྟི་དགོན་པ་ནས་རྒྱ་མིའི་དམག་དཔུང་ཕྱིར་འཐེན་དགོས་པ་དང་

དགེ་འདུན་པ་ཚོར་དྲག་གནོན་བྱེད་རྒྱུ་འཕྲལ་དུ་མཚམས་འཇོག་བྱེད་དགོས། དགེ་འདུན་པ་གྲངས་ 

༣༥ ཙམ་འཛིན་བཟུང་བྱས་པ་རྣམས་འཕྲལ་དུ་གློད་བཀྲོལ་བྱེད་དགོས་པ་མ་ཟད། དགེ་འདུན་པ་ཚོ་

ས་གནས་གཞན་དུ་འཁྲིད་དེ་སློབ་གསོ་སྤྲོད་རྒྱུ་ཟེར་བའི་སྡིགས་ར་གཏོང་རྒྱུའི་ལས་གཞི་དེ་འཕྲལ་

མར་མཚམས་འཇོག་དགོས།

 རྒྱ་མིའི་ཉེན་རྟོག་མི་སྣ་ཀིརྟི་དགོན་པའི་

ནང་ཡོང་སྐབས་ས་གནས་བོད་མི་རྣམས་ཀྱིས་

ལམ་བཀག་སྟེ་དགོན་པའི་ནང་འཛུལ་མ་བཅུག་

པར་བརྟེན། ཉེན་རྟགོ་མི་སྣས་མི་མང་ཚོར་གཅར་

རྡུང་བཏང་བར་ངས་མཐའ་གཅིག་ཏུ་ངོ་རྒོལ་

བྱེད་རྒྱུ་ཡིན། རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་ས་གནས་བོད་

མི་རྣམས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་རྣམས་ཕྱི་གསལ་ནང་

གསལ་དང་དྲང་བདེན་གྱི་ལམ་ནས་སེལ་དགསོ་

པའི་འགན་ཞིག་ཡོད་ཅེས་འཁོད་ཡོད།
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 ལྕགས་ཡོས་ལོའ་ིབཙན་རྒོལ་གྱི་མེ་ལྕེ།  

གསུམ་པ། ཨ་རིའི་ཕྱི་སྲིད་བློན་ཆེན་མཆོག་གིས་རྔ་བ་ཀིརྟི་དགོན་པའི་གནས་

སྟངས་ལ་སེམས་ཁུར་ཡོད་སྐོར་གསུངས་པ།

༄༅། །ཨ་རིའི་ཕྱི་སྲིད་བླནོ་ཆེན་ཧེ་ལ་རི་ཁི་ལིན་ཊནོ་(Hillary Clinton)མཆགོ་གིས། རྒྱ་ནག་གཞུང་

གི་དམག་དཔུང་གིས་བདོ་མད་ོསྨད་རྔ་བ་ཀིརྟི་དགནོ་པ་མཐའ་བསྐརོ་ནས་དམ་བསྒྲགས་བྱ་བའི་གནས་

སྟངས་ཐོག་དོ་སྣང་དང་སེམས་ཁུར་བྱེད་བཞིན་ཡོད་ཅེས་གསུངས་འདུག

 ཕྱི་ལོ་༢༠༡༡ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡༥ ཉིན་ཕྱི་སྲིད་བློན་ཆེན་མཆོག་གིས་འཇར་མན་རྒྱལ་ས་སྦར་ལེན་

དུ་བྱ་དགའ་གནང་སའི་མཛད་སྒོ་ཞིག་

གི་ཐོག་འཛམ་གླིང་གི་གནས་བབ་ཅེས་

པའི་བརྗོད་གཞིའི་ཐོག་གཏམ་བཤད་

གནང་སྐབས། རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་དེབ་

སྐྱེལ་མེད་པའི་ཡེ་ཤུ ་ཆསོ་པ་དང་དེ་མིན་

གྱི་ཆོས་ཕྱོགས་དང་འབྲེལ་བའི་ཚོགས་

པ་ཁག་ལ་དམ་བསྒྲགས་ཤུ གས་བྱེད་

བཞིན་པའི་གནས་སྟངས་ལུང་འདྲེན་

གནང་སྟེ། དེ་བཞིན་ཉེ་ཆར་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་མདོ་སྨད་རྔ་བ་ཀིརྟི་དགོན་པ་ཡོངས་སུ་རྒྱ་མིའི་

དམག་དཔུང་གིས་མཐའ་བསྐརོ་བ་མ་ཟད། དགནོ་འདུན་པ་དགནོ་པའི་ནང་བཙན་དབང་ཐགོ་བཀག་

སྐྱིལ་བྱེད་བཞིན་ཡདོ། གནད་དནོ་དེའི་ཐད་ལ་ང་ཚོས་ད་ོསྣང་དང་སེམས་ཁུར་བྱེད་བཞིན་ཡདོ། ཅེས་

གསུངས་ཡོད།
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ལེའུ་གསུམ་པ། རྒྱལ་སྤྱིའི༌སྤྱི་ཚོགས་ཁྲོད་བོད་མིར་རྒྱབ་སྐྱོར་དང་གདུང་སེམས་མཉམ་བསྐྱེད་ཇི་བྱུང་སྐོར།

བཞི་པ། ཨོ་སི་ཊོ་ལི་ཡའི་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མི་སྐུ་ཞབས་མེ་ཁལ་ཌན་བྷེ་མཆོག་

གིས་ཀིརྟི་དགོན་པའི་དགེ་འདུན་པ་ཚོར་གདུང་སེམས་མཉམ་བསྐྱེད་གནང་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༡ ཟླ་བ་ ༤ ཚེས་ ༢༦ རེས་གཟའ་མིག་དམར་ཉིན་ཨ་ོསི་ཊ་ོལི་ཡའི་གྲསོ་ཚོགས་འཐུས་

མི་སྐུ་ཞབས་མེ་ཁལ་ཌན་བྷེ་མཆོག་ (Australian MP Mr. Michael Danby) རྡ་སར་ཕེབས་

འབྱརོ་དང་སྟབས་བསྟུན་བདོ་མད་ོསྨད་རྔ་བ་ཀིརྟི་དགནོ་པའི་དགེ་འདུན་པ་ཚོར་གདུང་སེམས་མཉམ་

བསྐྱེད་གནང་བའི་ཞུ་ཡིག་ནང་འཁོད་དོན། བོད་མདོ་སྨད་རྔ་བ་ཀིརྟི་དགོན་པའི་དགེ་འདུན་པ་ཕུན་

ཚོགས་ལགས་ཀྱིས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༨ ལོར་བོད་ནང་བོད་མི་ཚོས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་ཞི་བའི་སྒེར་ལངས་ལ་

དྲག་གནོན་བྱས་པར་ངོ་རྒོལ་གྱི་རྣམ་པ་མཚོན་ཆེད་རང་ཉིད་སྐུ་གཟུགས་མེར་སྲེག་བཏང་ཡོད། དོན་

རྐྱེན་དེས་ཉེ་ལམ་བོད་མདོ་སྨད་རྔ་བ་ཀིརྟི་དགོན་པའི་དགེ་འདུན་པ་ཚོར་རྒྱ་མིའི་དམག་དཔུང་གིས་

དྲག་གནོན་ཚབས་ཆེ་བྱས་པ་དེར་ང་རང་ཧ་ཅང་སེམས་འཚབ་ཆེན་པོ་འདུག

 ངས་ཕྱི་ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༢༡ ཉིན་རྒྱ་མིའི་དམག་མིས་ཉེ་རྡུང་བཏང་སྟེ་བོད་མི་འགའ་འདས་གྲོངས་

སུ་ཕྱིན་པའི་རྗེས་ཤུ ལ་ནང་མི་ཚོར་གདུང་སེམས་མཉམ་བསྐྱེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཉིན་དེའི་དགོང་མོར་རྒྱ་

མིའི་དམག་མིས་ཀིརྟི་དགོན་པའི་

དགེ་འདུན་པ་གྲངས་ ༣༠༠ ཙམ་

དམག་མིའི་སྣུམ་འཁརོ་ནང་བཅུག་

སྟེ་བཙན་ཁྲིད་བྱས་སྟབས་དེ་དག་

བོད་མི་ཚོས་བཀག་འགོག་བྱས་

ཡོད། བོད་མི་དེ་དག་མང་ཆེ་བ་

རྒན་གྲས་ཡིན། སྐབས་དེར་བདོ་མི་

རྒན་གྲས་སྐྱེས་པ་རང་ལ་ོ ༦༠ ཡིན་



    (245)    

 ལྕགས་ཡོས་ལོའ་ིབཙན་རྒོལ་གྱི་མེ་ལྕེ།  

པ་དནོ་ཁ་ོལགས་དང་རང་ལ་ོ ༦༥ སནོ་པ་སྐྱེས་པ་་ཤེར་སྐྱིད་ལགས་གཉིས་རྒྱ་མིའི་དམག་མིས་གཅར་

རྡུང་དྲག་པ་ོབཏང་སྟེ་འདས་གྲངོས་སུ་གྱུར་ཡདོ། ད་ལྟའི་ཆར་དགེ་འདུན་པ་གྲངས་ ༣༠༠ ཙམ་རྒྱ་མིའི་

དམག་མིས་འཛིན་བཟུང་གིས་ཆ་རྒྱུས་མེད་པའི་ས་ཆར་ཁྲིད་ཡདོ། ངས་རྒྱ་ནག་སྲིད་གཞུང་ལ་བདོ་མི་

ཚོར་དྲག་གནོན་བྱེད་རྒྱུ་མཚམས་འཇོག་བྱེད་རྒྱུ་དང་།  ཀིརྟི་དགོན་པའི་དགེ་འདུན་པ་ཚོར་འཕྲད་

བཞིན་པའི་དཀའ་ངལ་རྣམས་འཕྲལ་དུ་སེལ་དགོས་པ་མ་ཟད། འཛིན་བཟུང་བྱས་པའི་དགེ་འདུན་པ་

རྣམས་འཕྲལ་དུ་གློད་བཀྲོལ་གནང་རོགས་ཞེས་ཚོར་ཤུ གས་ཆེན་པོས་འབོད་བསྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། །
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ལེའུ་གསུམ་པ། རྒྱལ་སྤྱིའི༌སྤྱི་ཚོགས་ཁྲོད་བོད་མིར་རྒྱབ་སྐྱོར་དང་གདུང་སེམས་མཉམ་བསྐྱེད་ཇི་བྱུང་སྐོར།

ལྔ་པ། ཐེ་ཝན་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པ་ཁག་ནས་བོད་རྔ་བ་ཁུལ་གྱི་ཛ་དྲག་

གནས་སྟངས་འགྲེལ་བརྗོད་སླད་ཐེ་ཝན་གཞུང་གི་དཔོན་རིགས་

མཇལ་བཅར་ཞུས་པ།

༄༅། །འདི་གར་ཐེ་ཝན་བོད་གཞུང་སྐུ་ཚབ་དོན་ཁང་ནས་བཏང་གནས་ནང་འཁོད་དོན། ཕྱི་ལོ་༢༠༡༡ 

ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༤ ཉིན་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐྱརོ་གནང་མཁན་ཐེ་ཝན་གྲསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་ལྕམ་ཐན་ཆིའུ་ཇིན་

ལགས་ཀྱིས་གོ་སྒྲིག་ཞུས་པ་བརྒྱུད། ཐེ་ཝན་བོད་ཀྱི་གྲོགས་པོའ་ིམཐུན་ཚོགས་དང་། རྒྱལ་སྤྱིའི་སློབ་

ཕྲུག་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པ་ཐེ་ཝན་ཡན་ལག  ཐེ་སྡོད་བོད་རིགས་ཚོགས་པ།  ས་གནས་བོད་

ཀྱི་གཞོན་ནུ་ལྷན་ཚོགས།  ས་གནས་བོད་ཀྱི་བུད་མེད་ལྷན་ཚོགས་བཅས་ཀྱི་ཚོགས་མི་རྣམས་ཐེ་ཝན་

རྒྱ་ནག་སྐམ་ས་ལས་དནོ་ལྷན་ཁང་དུ་བཅར་ཏེ་འགན་འཛིན་གཞནོ་པ་སྐུ་ཞབས་ཀྲའ་ོཅན་མིན་ལགས་

དང་མཇལ་འཕྲད་ཞུས་ནས། བདོ་རྔ་བ་ཁུལ་དམ་བསྒྲགས་གནས་སྟངས་ཛ་དྲག་ཏུ་འགྲ་ོབཞིན་ཡདོ་པ་

དེར། ཐེ་ཝན་གཞུང་ནས་གདུང་སེམས་མཉམ་བསྐྱེད་གནང་སྟེ་ཐད་ཀར་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་སྐྱནོ་བརྗདོ་

གནང་དགོས་པ་དང་། དེ་བཞིན་ཡིག་ཐོག་དོན་ཚན་གསུམ་འཁོད་པའི་ཞུ་སྙན་ཞིག་ཕུལ་བའི་ནང་། 

༡༽ བོད་ཀིརྟི་དགོན་པར་ཉེན་རྟོག་དམག་མིས་དྲག་གནོན་བྱེད་བཞིན་པ་འཕྲལ་དུ་མཚམས་འཇོག་

དགོས་པ། 

༢༽ འཛིན་བཟུང་བྱས་པའི་དགེ་འདུན་པ་སུམ་བརྒྱ་ལྷག་ཡོད་པ་རྣམས་གློད་བཀྲོལ་དགོས་པ། 

༣༽ རྒྱལ་སྤྱིའི་གསར་འགོད་པ་ས་གནས་ས་ཐོག་ཏུ་གནས་ཚུལ་དངོས་ཤེས་རྟོགས་ཆེད་གཏོང་དགོས་

པའི་ཞུ་སྐུལ་གནང་ཡོད།
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 ལྕགས་ཡོས་ལོའ་ིབཙན་རྒོལ་གྱི་མེ་ལྕེ།  

དྲུག་པ། ཨིན་ཡུལ་གཞུང་གིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་རྒྱལ་སྤྱིའི་རང་དབང་ཅན་གྱི་

གསར་འགོད་པའི་ཚོགས་པ་བོད་ནང་ཆེད་གཏོང་དགོས་པའི་འབོད་སྐུལ།

༄༅། །ཕྱི་ལ་ོ༢༠༡༡ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༣ ཉིན་ཨིན་ཡུལ་གཞུང་ནས་རྒྱལ་སྤྱིའི་གསར་འགདོ་རང་དབང་གི་ཉིན་

མ་ོདང་སྟབས་བསྟུན་སྨྲ་བརྗདོ་རང་དབང་དང་གསར་འགདོ་རང་དབང་ལ་རྒྱབ་སྐྱརོ་གྱི་གཏམ་བཤད་

གནང་ཡོད་པ་ལྟར། རྒྱལ་ཁབ་དེའི་ནང་རྟེན་གཞི་བྱས་པའི་(Tibet Society) བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་

ཚོགས་པས་ཨིན་ཡུལ་གཞུང་ནས་ད་རེས་ཁ་དན་ཚིག་ལ་གནས་པའི་ཐགོ་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་གནནོ་

ཤུགས་སྤྲད་པ་བརྒྱུད་བོད་ཀྱི་ས་ཁུལ་ཁག་དང་ལྷག་པར་ཨ་མདོ་རྔ་བ་ཁུལ་དུ་རྒྱལ་སྤྱིའི་རང་དབང་

ཅན་གྱི་གསར་འགོད་པའི་ཚོགས་པ་ཆེད་གཏོང་ཡོང་ཐབས་དགོས་པའི་འབོད་སྐུལ་ཞུས་འདུག

 དེ་ཡང་ཨིན་ཇིའི་ཕྱི་སྲིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དྲུང་ཆེ་སྐུ་ཞབས་ཝེལིམ་ཧེག་(William Hague)
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ལེའུ་གསུམ་པ། རྒྱལ་སྤྱིའི༌སྤྱི་ཚོགས་ཁྲོད་བོད་མིར་རྒྱབ་སྐྱོར་དང་གདུང་སེམས་མཉམ་བསྐྱེད་ཇི་བྱུང་སྐོར།

ལགས་ཀྱིས་ཕྱི་ཚེས་ ༣ ཉིན་ཡངོས་ཁྱབ་གསལ་བསྒྲགས་ཤིག་སྤེལ་ཡདོ་པའི་ནང་གསུང་དནོ། རྒྱ་ནག་

གཞུང་ནས་དྲག་གནནོ་མ་ཡིན་པར་བཅསོ་བསྒྱུར་ཐབས་ལམ་དང་ཁྲིམས་མཐུན་ཐགོ་ནས་མང་ཚོགས་

ཀྱི་མངནོ་འདདོ་ཁག་སེལ་ཐབས་བྱེད་དགསོ་པ་མ་ཟད། ཕྱི་གསལ་ནང་གསལ་གྱི་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་

ལམ་ཁག་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱས་པ་ཡིན་ན། རྒྱལ་ནང་དུ་ཆབ་སྲིད་དང་སྤྱི་ཚོགས། དེ་བཞིན་དཔལ་འབོྱར་

བཅས་ཀྱི་གནས་བབ་ཐོག་ཕུགས་རྒྱང་རིང་པོའ་ིཕན་རླབས་བསྐྲུན་ཐུབ་ཅེས་གསུངས་ཡོད།

 ཕྱོགས་མཚུངས་ཨིན་ཇིའི་ཕྱི་སྲིད་ལས་ཁུངས་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ཚན་པའི་བློན་ཆེན་ཇར་

མི་བོ་རོ་ཝེན་(Jeremy Browne) ལགས་ཀྱིས་སྐར་མ་བཞི་ཅན་གྱི་བརྙན་པར་འདོན་སྤེལ་གནང་

ཡོད་པའི་ནང་། ཨིན་ཇིའི་གཞུང་ངོས་ནས་རང་དབང་ཅན་གྱི་སྤྱི་ཚོགས་ཤིག་བསྐྲུན་རྒྱུར་རང་དབང་

ཅན་གྱི་གསར་འགྱུར་ཞེས་པ་དེ་མེད་དུ་མི་རུང་བ་ཞིག་ཡིན་པ་ངོས་འཛིན་བྱེད་བཞིན་ཡོད་ཅེས་

གསུངས་ཡོད། དེ་བཞིན་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པའི་ངོས་ནས་ཨིན་ཇིའི་གཞུང་གི་གཏམ་བཤད་

དེ་དག་གཞི་རྩར་བཟུང་ཐོག་དེ་གའི་ཚོགས་མི་ཡོངས་ནས་སྐུ་ཞབས་ཇར་མི་བོ་རོམ་ལགས་སུ་ཞུ་

ཡིག་ཅིག་ཕུལ་ཡོད་པའི་ནང་། བོད་ཀྱི་ས་ཁུལ་ཁག་དང་ལྷག་པར་ད་ལྟའི་ཆར་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་

དྲག་གནོན་ཚབས་ཆེན་འགོ་གནས་པའི་ཨ་མདོ་རྔ་བ་ཁུལ་དུ་རྒྱལ་སྤྱིའི་རང་དབང་ལྡན་པའི་གསར་

འགདོ་པའི་ཚོགས་པ་གཏངོ་ཐབས་ཡངོ་ཆེད་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་གནནོ་ཤུ གས་སྤྲདོ་དགསོ་ཀྱི་ཡདོ་སྐརོ་

འབོད་སྐུལ་ཞུས་པ་མ་ཟད། བོད་ནང་དུ་བོད་མི་ཚོས་རང་ཉིད་ཀྱི་སྨྲ་བརྗོད་རང་དབང་བེད་སྤྱོད་བྱས་

པ་ཙམ་གྱིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་འཛིན་བཟུང་བྱས་པ་རྣམས་དང་། དེ་བཞིན་བདོ་ནང་གི་ཞི་རྒལོ་ཁག་

གི་གནས་ཚུལ་རྣམས་ཕྱི་ཕྱོགས་སུ་གློག་འཕྲིན་དང་ཁ་པར། ཡིག་འགྲུལ་སོགས་བརྒྱུད་ནས་མཁོ་སྤྲོད་

གནང་མཁན་མི་སྣ་འཛིན་བཟུང་བྱས་པ་རྣམས་འཕྲལ་དུ་གླདོ་བཀྲལོ་གཏངོ་དགསོ་པའི་གནནོ་ཤུ གས་

སྤྲོད་དགོས་པའི་འབོད་སྐུལ་ཞུས་འདུག
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 ལྕགས་ཡོས་ལོའ་ིབཙན་རྒོལ་གྱི་མེ་ལྕེ།  

བདུན་པ། ཕ་རན་སིའི་ཕྱི་འབྲེལ་བློན་ཆེན་མཆོག་ལ་རྔ་བ་ཀིརྟི་དགོན་པའི་གནས་

སྟངས་སྐོར་ལངས་ཕྱོགས་གསལ་བཤད་དགོས་པའི་ཞུ་སྙན་ཕུལ་བ།

 ༄༅། ། ༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་ཐུགས་རེ་མཛད་པ་ལྟར་ཕ་རན་སིའི་གྲོས་

ཚོགས་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐྱརོ་ཚོགས་པས་རྔ་བ་ཀིརྟི་དགནོ་པའི་གནས་སྟངས་ལ་སེམས་འཚབ་ཤུ གས་ཆེ་

བསྟན་ཡོད། དེ་ཡང་ཕྱི་ལོ་༢༠༡༡ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༣ ཉིན་ཕ་རན་སི་གྲོས་ཚོགས་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་

པའི་ཚོགས་གཙོ་སྐུ་ཞབས་ལིའ་ོནལ་ལུ་ཁ་(Lionnel Luca)ལགས་ཀྱིས་མཚན་ཐོག་ནས་ཕ་རན་སི་

ཕྱི་འབྲེལ་བླནོ་ཆེན་མཆགོ་དང་རྒྱལ་ས་པེ་རི་སིའི་ནང་རྟེན་གཞི་བྱས་པའི་རྒྱ་ནག་གཞུང་ཚབ་ཁང་དུ་

བོད་མདོ་སྨད་རྔ་བ་ཀིརྟི་དགོན་པའི་གནས་སྟངས་ཐོག་ཛ་དྲག་གི་ཞུ་སྙན་རེ་ཕུལ་ཡོད།

 སྐུ་ཞབས་ཨ་ལན་ཇུབ་པེ་(Mr Alan Juppe) མཆགོ་ལ་བདོ་མད་ོསྨད་རྔ་བ་ཀིརྟི་དགནོ་པའི་

གནས་སྟངས་ཐགོ་ཕ་རན་སིའི་སྲིད་གཞུང་གི་ལངས་ཕྱགོས་གསལ་བཤད་གནང་དགསོ་པའི་ཛ་དྲག་

གི་ཞུ་སྙན་དེའི་ནང་འཁདོ་དནོ།  ང་ཚོ་ཕ་རན་སི་ཡུལ་གྱིས་བདོ་མད་ོསྨད་རྔ་བ་ཀིརྟི་དགནོ་པའི་དགེ་

འདུན་པ་གཙོ་བརོ་གྱུར་བའི་ས་གནས་བདོ་མི་ཚོའི་གནས་སྟངས་ལ་སྟངས་སྙམོས་སུ་སྡདོ་ཐབས་བྲལ། 

དེར་བརྟེན་ངས་བོད་མདོ་སྨད་རྔ་བ་ཀིརྟི་དགོན་པའི་གནས་སྟངས་ཐོག་ཕ་རན་སིའི་སྲིད་གཞུང་གི་

ལངས་ཕོྱགས་ཇི་ཡིན་གསལ་བཤད་གནང་རགོས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན་ཞེས་འཁདོ་ཡདོ་པ་དང་། ཕོྱགས་མཚུངས་

རྒྱ་ནག་གཞུང་ཚབ་ལ་ཕུལ་བའི་ཞུ་སྙན་ནང་རྒྱ་

ནག་གཞུང་གིས་བོད་མདོ་སྨད་རྔ་བ་ཀིརྟི་དགོན་

པའི་དགེ་འདུན་པ་གྲངས་ ༣༠༠ ཙམ་འཛིན་བཟུང་

བཀག་ཉར་བྱས་པའི་དགེ་འདུན་པ་ཚོའི་གནས་

སྟངས་སྐོར་གསལ་བཤད་དགོས་པའི་རེ་འདུན་

བཏོན་ཡོད།
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ལེའུ་གསུམ་པ། རྒྱལ་སྤྱིའི༌སྤྱི་ཚོགས་ཁྲོད་བོད་མིར་རྒྱབ་སྐྱོར་དང་གདུང་སེམས་མཉམ་བསྐྱེད་ཇི་བྱུང་སྐོར།

བརྒྱད་པ། རྒྱ་གར་གཞུང་གི་དམིགས་བསལ་སྐུ་ཚབ་བོད་ནང་དངོས་ཡོད་གནས་

ཚུལ་རྟོག་ཞིབ་སླད་ཆེད་རྫོངས་དགོས་པའི་འབོད་སྐུལ་ཞུས་པ།

༄༅། །རྒྱ་གར་གྱི་རྒྱལ་ས་ལྡི་ལིར་བདོ་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ཚོགས་གཞནོ་རྒྱ་རི་སྒྲལོ་མ་མཆགོ་གིས་དབུས་

སྤྱི་འཐུས་རྣམ་པས་རྒྱ་གར་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མི་ཁག་གཅིག་དང་མཇལ་འཕྲད་ཀྱིས་ལྷན་ཚོགས་

ཤིག་ཚོགས་ཡོད་པ་མ་ཟད། ཕྱི་ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༣༠ ཉིན་སྐུ་ཞབས་ཡ་ཤི་ཝན་ཏི་སིནཱ་ (Mr.Yashwant 

Sinha)ལགས་ཀྱིས་རྒྱ་གར་ཕྱི་སྲིད་བློན་ཆེན་སྐུ་ཞབས་ཨེསི་ཨེམ་ཀི་རིཤ་ནཱ་(Mr.S.M Krishna) 

མཆོག་ལ་ཀིརྟི་དགོན་པའི་གནས་སྟངས་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་དགོས་པའི་འབོད་སྐུལ་གྱི་ཞུ་སྙན་ཞིག་

ཕུལ་བའི་ནང་འཁོད་དོན། བོད་མདོ་སྨད་རྔ་བ་ཀིརྟི་དགོན་པའི་དགེ་འདུན་པ་དང་ས་གནས་བོད་མི་

མང་པ་ོཞིག་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་འཛིན་བཟུང་དང་སྡུག་སྦྱངོ་།  མནར་གཅདོ་དེ་བཞིན་རྐྱེན་འདས་སུ་

ཕྱིན་པའང་བྱུང་ཡདོ་པར་བརྟེན། པེ་ཅིང་དུ་ཡདོ་པའི་རྒྱ་གར་གྱི་གཞུང་ཚབ་ཁང་ནས་ད་ལྟ་ཀིརྟི་དགནོ་

པའི་གནས་སྟངས་ཞིབ་ཕྲ་གསལ་བཤད་གནང་དགོས་པའི་རེ་འདུན་བཏོན་ཡོད་པ་མ་ཟད།  རྒྱ་གར་

གཞུང་གི་དམིགས་བསལ་སྐུ་ཚབ་བོད་ནང་དངོས་ཡོད་

གནས་ཚུལ་རྟོག་ཞིབ་སླད་ཆེད་རྫོངས་གནང་དགོས་པའི་

འབོད་སྐུལ་ཡང་ཞུས་ཡོད།

 ཕྱོགས་མཚུངས་རྒྱལ་ས་ལྡི་ལིར་ཡོད་པའི་རྒྱ་ནག་

གཞུང་ཚབ་ཁང་གི་སྐུ་ཚབ་རྒྱ་གར་གྱི་ཕྱི་སྲིད་ལས་ཁུངས་

སུ་བསྐོངས་ཏེ་བཙན་ཁྲིད་བྱས་པའི་དགེ་འདུན་པ་རྣམས་

ཀིརྟི་དགོན་པར་ཕྱིར་ལོག་བྱེད་རྒྱུ་དང་། དགེ་འདུན་པ་

རྣམས་ལ་ཆསོ་དད་རང་དབང་སྤྲདོ་དགསོ་པའི་འབདོ་སྐུལ་

ཞུ་དགོས་ལུགས་སོགས་འཁོད་ཡོད།
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 ལྕགས་ཡོས་ལོའ་ིབཙན་རྒོལ་གྱི་མེ་ལྕེ།  

________________________________________ 

དགུ་པ། རྒྱ་གར་གྲོས་ཚོགས་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པས་རྒྱ་གཞུང་གི་དྲག་

གནོན་གྱི་སྲིད་བྱུས་ལ་སྐྱོན་བརྗོད་གནང་བ།

༄༅། ། ཕྱི་ལོ་༢༠༡༡ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༡༦ ཉིན་རྒྱ་གར་གྱི་རྒྱལ་ས་ལྡི་ལིའི་རྒྱ་གར་རྒྱལ་སྤྱིའི་བསྟི་གནས་

ཁང་(India International Center) དུ་རྒྱ་གར་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པ་

(All Party Indian Parliamentary Forum for Tibet)དང་། བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པ་

(Core group for Tibetan Cause) ཞེས་པ་ཐུན་མོང་གིས་གོ་སྒྲིག་ཐོག་བོད་ནང་ཆོས་ལུགས་

སྟེང་བསྐྱར་དུ་དྲག་གནོན་དང་། ཀིརྟི་དགོན་པའི་སྟེང་དམ་བསྒྲགས།(Renewed Religious re-

pression in Tibet: Seize of Kirti Monastery) ཞེས་པའི་བརྗོད་གཞིའི་ཐོག་བགྲོ་གླེང་ལྷན་

ཚོགས་ཤིག་ཚོགས་ཡོད།  བགྲོ་གླེང་ལྷན་ཚོགས་དེའི་ནང་རྒྱ་གར་གྱི་གཞུང་ཚབ་ཟུར་པ་དྷ་ལིབ་མེ་ཧེ་

ཊ་(Dalip Mehta) མཆོག་དང། གསར་འགོད་པ་སྐུ་ཞབས་ཝི་ཇེ་ཀ་རན་ཏི་(Mr.Vijay Kranti)

ལགས། ལྡི་ལི་དནོ་གཅདོ་དང་བཀའ་བླནོ་གཅིག་ལྕགོས་བསྟན་པ་ཚེ་རིང་མཆགོ དེ་བཞིན་རྒྱ་གར་གྱི་

གནད་ཡོད་མི་སྣ་བཅས་ཁྱོན་མི་གྲངས་ལྔ་བཅུ་བརྒལ་བས་མཉམ་ཞུགས་གནང་ཡོད།  སྐབས་དེར་སྐུ་

ཞབས་དྷི་ལིབ་མེ་ཧེ་ཊ་མཆོག་གིས་ཀིརྟི་ཁུལ་གྱི་ད་ལྟའི་ཛ་དྲག་གི་གནས་སྟངས་ཐོག་བློ་འཚབ་ཆེན་

པོ་ཡོད་ཅེས་གསུངས་པ་དང་ཆབས་ཅིག་ཁོང་གིས་རྔ་བ་ཀིརྟི་ཁུལ་དུ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་བཞིན་པ་དེ་

ནི་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་དྲག་གནནོ་གྱི་སྤྱདོ་ཚུལ་དང་བདོ་ནང་འགྲ་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་རྡགོ་རལོ་གཏངོ་གི་

ཡདོ་པ་མངནོ་ཐུབ། འདས་པའི་ལ་ོལྔ་བཅུ་རིང་རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་བདོ་ནང་འཛིན་པའི་སྲིད་བྱུས་དེའི་

དགོས་དམིགས་གཙོ་བོ་ནི་བོད་མི་རྣམས་རང་ཡུལ་དུ་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་ཤིག་ཏུ་འགྱུར་རྒྱུ་དེ་ཡིན། 

བདོ་ཀྱི་ཆསོ་ནི་བདོ་མི་རྣམས་ཀྱི་རིག་གཞུང་དང་ལེགས་བྱང་གི་རྒྱབ་རྟེན་ཞིག་ཡིན་པར་བརྟེན། བདོ་

མིའི་ཆསོ་དང་རིག་གཞུང་། དེ་བཞིན་བདོ་མི་རྣམས་ཀྱི་རྒྱལ་ཞེན་ལྷག་བསམ་རྣམས་རྩ་མེད་བཏང་དང་

གཏངོ་བཞིན་ཡདོ། ཅེས་གསུངས་ཡདོ། ཡང་ལྡི་ལི་དནོ་གཅདོ་དང་བཀའ་བླནོ་གཅིག་ལྕགོས་བསྟན་པ་

ཚེ་རིང་མཆགོ་གིས་གསུང་དནོ། རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་དེང་སྐབས་ཀིརྟི་དགནོ་པར་དམ་བསྒྲགས་བྱས་ཏེ་
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ལེའུ་གསུམ་པ། རྒྱལ་སྤྱིའི༌སྤྱི་ཚོགས་ཁྲོད་བོད་མིར་རྒྱབ་སྐྱོར་དང་གདུང་སེམས་མཉམ་བསྐྱེད་ཇི་བྱུང་སྐོར།

ཛ་དྲག་གི་གནས་སུ་གྱུར་ཡདོ་པ་མ་ཟད། ལ་ོབཅུ་གྲངས་མང་པའོ་ིརིང་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་མི་

རྣམས་ལ་མི་རིགས་དབྱེ་འབྱེད་བྱེད་པ་དང་། བདོ་ཀྱི་ཁརོ་ཡུག་གང་བྱུང་གཏརོ་བཤིག་བཏང་བ་སགོས་

དྲང་བདེན་མིན་པའི་སྲིད་བྱུས་འཛིན་ཡོད་པར་བརྟེན། བོད་མི་རྣམས་ཀྱི་སེམས་ནང་འཁོན་སེམས་

བསླེབ་རྒྱུའི་རྒྱུ་རྐྱེན་གཙོ་བ་ོདེ་ཡིན།  བདོ་ནང་གི་དགནོ་སྡེ་ཁག་ནི་ཕྱག་མཆདོ་འབུལ་བྱེད་སའི་གནས་

ཙམ་མ་ཟད། བདོ་ཀྱི་ཐུན་མངོ་མ་ཡིན་ཆསོ་དང་རིག་གཞུང་གི་བསླབ་པ་སླབོ་གཉེར་བྱེད་ཡུལ་གྱི་བསྟི་

གནས་ཤིག་ཀྱང་ཡིན། འནོ་ཀྱང་རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་བདོ་ཀྱི་དགནོ་སྡེ་ཁག་ནང་དམ་བསྒྲགས་ཤུ གས་ཆེ་

བྱས་ཏེ་བདོ་མི་རིགས་ཀྱི་ང་ོབ་ོདང་རིག་གཞུང་རྩ་མེད་གཏངོ་ཐབས་བྱེད་ཀྱི་ཡདོ། རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་

བདོ་མི་ཚོར་དྲག་གནནོ་དང། བཙོན་འཇུག སྡུག་སྦྱངོ་ཇི་ཙམ་བཏང་ཡང་བདོ་མི་རིགས་ཀྱི་ངོ་བ་ོདང་

ལ་རྒྱ་སྙིང་སྟབོས་བཅས་མུ་མཐུད་གསནོ་པརོ་གནས་ཀྱི་རེད། ཅེས་སགོས་གསུངས་ཡདོ། གཞན་ཡང་སྐུ་

ཞབས་ཝི་ཇེ་ཀ་རན་ཏི་ལགས་ཀྱིས་ཉེ་ཆར་ཀིརྟི་དགནོ་པའི་གྲྭ་ཕུན་ཚོགས་ལགས་ཀྱིས་རང་ལུས་མེར་

སྲེག་སྟེ་རང་གི་གཅེས་པའི་ལུས་སྲོག་བློས་གཏོང་བྱས་པ་ནས་བཟུང་། བོད་མི་སེར་སྐྱ་ཡོངས་ནས་ངོ་

རྒོལ་གྱི་རྣམ་པ་ཤུ གས་ཆེ་བཏོན་པ་ནི་བོད་མི་རྣམས་རྒྱ་གཞུང་གི་མངའ་ཁོངས་སུ་བདེ་སྐྱིད་མེད་པའི་

རྟགས་ཡིན། བགྲ་ོགླེང་སྐབས་ཚོགས་བཅར་བ་ཡངོས་ནས་བདོ་བྱང་ཤར་རྔ་བ་ཀིརྟི་དགནོ་པར་རྒྱ་ནག་

གཞུང་གིས་དྲག་གནོན་བྱས་དང་བྱེད་བཞིན་པ་དེར་སྐྱོན་བརྗོད་ཤུ གས་ཆེ་གནང་ཡོད།
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 ལྕགས་ཡོས་ལོའ་ིབཙན་རྒོལ་གྱི་མེ་ལྕེ།  

________________________________________ 

བཅུ་པ། ཡུ་རོབ་སྤྱི་མཐུན་ལྷན་ཁང་ནས་རྒྱ་ནག་གི་སྲིད་བློན་ལ་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་

ཐང་གི་གནས་སྟངས་ཡར་རྒྱས་གཏོང་དགོས་པའི་འབོད་སྐུལ་གནང་བ།

 ༄༅། ། ཕྱི་ལ་ོ༢༠༡༡ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༡༧ རེས་གཟའ་མིག་དམར་ཉིན་ཡུ་རབོ་སྤྱི་མཐུན་ལྷན་ཁང་གི་ཚོགས་

གཙོ་སྐུ་ཞབས་ཧར་མན་ཝན་རམོ་པེ་ (Herman Van Rompuy) ལགས་ཀྱིས་རྒྱ་ནག་གི་སྲིད་བླནོ་

ཝུན་ཅཱ་པ་ོལ་རྒྱ་ནག་ནང་འགྲོ་བ་མིའི་ཐབོ་ཐང་གི་གནས་སྟངས་ཡར་རྒྱས་གཏོང་དགསོ་པའི་སྐུལ་མ་

གནང་ཡོད། 

 སྐབས་དེར་སྐུ་ཞབས་ ཧར་མན་ཝན་རོམ་པེ་མཆོག་གིས་

གསུངས་དོན། རྒྱ་ནག་ནང་འགྲོ་ བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་གནས་སྟངས་

ཡག་པོ་མེད་པ་དེས་རྒྱལ་སྤྱིའི་ ནང་རྒྱ་ནག་གི་མཚན་མཐོང་ལ་

གནོད་རྒྱུ་རེད།  ང་ཚོ་ཡུ་རོབ་མི་ མང་ཚོས་སེམས་འཚབ་ཆེ་ཤོས་ནི་

འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་དེ་ཡིན་པ་ དང་གནད་དོན་དེ་ང་ཚོས་ཕྱིའི་

ཡུལ་གྲུ་སུ་འདྲ་ཞིག་དང་ལྷན་ འབྲེལ་ལམ་སྐབས་གལ་གནད་ཆེ་

ཤོས་སུ་འཛིན་བཞིན་ཡོད། རྒྱ་ ནག་ནང་འགྲ་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་དང་

ཁྲིམས་ལུགས་ཀྱི་གནས་སྟངས་ ཡར་རྒྱས་བཏང་བའི་ཐགོ་རྒྱལ་སྤྱིའི་

ནང་རྒྱ་ནག་གི་མཚན་མཐོང་གོང་མཐོར་གཏོང་ཐུབ་ཅེས་གསུངས་ཡོད་པ་མ་ཟད། རྒྱ་ནག་གཞུང་ནི་

རྒྱལ་སྤྱིའི་ཐོབ་ཐང་གི་གྲོས་ཆོད་ (International Rights Covenants) ཅེས་པ་དེར་ས་རྟགས་

འགོད་མཁན་ཞིག་ཡིན་པ་དྲན་གསོ་བཏང་བའི་ཐོག་དེར་ངེས་པར་དུ་བརྩི་འཇོག་བྱེད་དགོས་པའི་

འབོད་སྐུལ་ཞུས་འདུག



    (254)    

ལེའུ་གསུམ་པ། རྒྱལ་སྤྱིའི༌སྤྱི་ཚོགས་ཁྲོད་བོད་མིར་རྒྱབ་སྐྱོར་དང་གདུང་སེམས་མཉམ་བསྐྱེད་ཇི་བྱུང་སྐོར།

བཅུ་གཅིག་པ། ཡུ་རོབ་སྤྱི་མཐུན་གྱི་ཆེས་མཐོའ་ིསྐུ་ཚབ་ཀྱིས་རྔ་བ་ཀིརྟི་དགོན་པའི་

གནས་སྟངས་ཐོག་སེམས་འཚབ་ཡོད་སྐོར་གྱི་ཕྱག་བྲིས་ཕུལ་བ།

༄༅། །སྦེལ་ཇམ་གྱི་རྒྱལ་ས་སྦར་སིལ་དུ་ཡུ་རོབ་སྤྱི་མཐུན་ཚོགས་པའི་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མི་སྐུ་

ཞབས་པོ་རོ་ཝེ་རཱ་ (Provera) ལགས་ཀྱིས་ཟླ་བ་སྔོན་མར་ཡུ་རོབ་སྤྱི་མཐུན་ཚོགས་པའི་ཕྱི་འབྲེལ་

ལས་དནོ་ཚན་པ་དང་བདེ་འཇགས་སྲིད་བྱུས་ཀྱི་ཆེས་མཐའོ་ིསྐུ་ཚབ་ལྕམ་སྐུ་ཨ་ཤི་ཊནོ་ (Lady Ash-

ton) ལགས་ལ་བདོ་ནང་འགྲ་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་ལ་རྩིས་མེད་རོྡག་རལོ་གཏངོ་བཞིན་པ་དེར་སྐྱནོ་བརྗདོ་

གནང་དགསོ་པའི་རེ་འདུན་བཏནོ་པ་ལྟར།  རྔ་བ་ཀིརྟིའི་དགནོ་པའི་གནས་སྟངས་ཐགོ་སེམས་འཚབ་

ཆེན་པོ་ཡོད་སྐོར་གསུངས་དོན།

 ‘‘ང་རང་ཀིརྟི་དགོན་པའི་དགེ་འདུན་པར་གཅར་རྡུང་དྲག་པོས་རྐྱེན་འདས་སུ་གྱུར་པ་དང། 

རྡུང་རྡེག་ཚབས་ཆེ་བཏང་བ། དེ་བཞིན་དགོན་པའི་ནང་བཀག་ཉར་བྱས་པ་སོགས་ལ་སེམས་འཚབ་

ཆེན་པ་ོའདུག རྒྱ་ནག་གི་རྒྱལ་ས་པེ་ཅིང་དུ་ཡདོ་པའི་ཡུ་རབོ་སྤྱི་མཐུན་ཚོགས་པས།  དངསོ་ཡདོ་གནས་

ཚུལ་ཤེས་ཐབས་བྱས་ཡོད་

ཀྱང་། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་

ཀིརྟི་དགོན་པ་སྒོ་བརྒྱབ་སྟེ་

ཕྱི་རྒྱལ་མི་རིགས་རྣམས་ས་

གནས་དེ་ནས་ཕྱིར་འབུད་

བྱས་མིན་ལ་མ་ལྟོས་པར། ཡུ་

རབོ་སྤྱི་མཐུན་ཚོགས་པའི་སྐུ་

ཚབ་རྣམ་པས་ཀིརྟི་དགོན་

པའི་དངསོ་ཡདོ་གནས་ཚུལ་



    (255)    

 ལྕགས་ཡོས་ལོའ་ིབཙན་རྒོལ་གྱི་མེ་ལྕེ།  

ཤེས་ཐབས་ཀྱི་འབད་བརྩོན་མུ་མཐུད་རྒྱུ་ཡིན།

 ཡུ་རོབ་སྤྱི་མཐུན་ཚོགས་པའི་ངོས་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་བོད་མི་ཚོར་ཆོས་དད་རང་དབང་

དང་ཤེས་ཡོན་རང་དབང་། རིག་གཞུང་སྲུང་སྐྱོབ་ཀྱི་རང་དབང་སོགས་ལ་བརྩི་སྲུང་ཞུ་དགོས་པའི་རེ་

འདུན་ཡང་ཡང་ཞུས་ཡོད།

 དེ་བཞིན་མ་འངོས་པར་ང་ཚོས་རྒྱ་ནག་གི་འབྲེལ་ཡདོ་དཔནོ་རིགས་ཚོ་དང་ལྷན་གཞུང་འབྲེལ་

འབྲེལ་ལམ་སྐབས་ཀིརྟི་དགོན་པའི་གནས་སྟངས་མུ་མཐུད་གླེང་སློང་བྱེད་རྒྱུ་དང། ཀིརྟི་དགོན་པར་

དྲག་གནོན་བྱ་རྒྱུ་མཚམས་འཇོག་བྱ་དགོས་པའི་རེ་འདུན་འདོན་རྒྱུ་ཡིན།’’ ཞེས་སོགས་འཁོད་ཡོད།



    (256)    

ལེའུ་གསུམ་པ། རྒྱལ་སྤྱིའི༌སྤྱི་ཚོགས་ཁྲོད་བོད་མིར་རྒྱབ་སྐྱོར་དང་གདུང་སེམས་མཉམ་བསྐྱེད་ཇི་བྱུང་སྐོར།

བཅུ་གཉིས་པ། མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ཆེད་ལས་པས་རྒྱ་

ནག་གཞུང་ལ་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་སྲུང་སྐྱོབ་དགོས་པའི་ཛ་དྲག་འབོད་སྐུལ།

༄༅། །འཛམ་གླིང་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལྷན་ཁང་གི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་

གི་ཆེད་ལས་པ་སྐུ་ཚབ་འཐུས་མི་བཞིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་བདོ་བྱང་ཤར་ས་ཁུལ་དུ་བདོ་རིགས་སླབོ་གྲྭ་

ཁག་གི་ནང་བོད་སྐད་ཐོག་སློབ་ཚན་རྣམས་སློབ་ཁྲིད་བྱ་རྒྱུར་དམ་བསྒྲགས་བྱེད་རྒྱུ་མཚམས་འཇོག་

དགོས་པའི་ཛ་དྲག་གི་འབོད་སྐུལ་ཞིག་གནང་བའི་ནང་འཁོད་དོན། 

 ‘‘རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་རིགས་ས་ཁུལ་ཁག་གི་སླབོ་གྲྭའི་ནང་སླབོ་ཚན་རྣམས་བདོ་སྐད་ཐགོ་

སློབ་ཁྲིད་བྱ་རྒྱུར་དམ་བསྒྲགས་བྱས་པ་དེ་བོད་རིགས་ཚོའི་སེམས་ལ་ཕོག་ཐུག་འགྲོ་རྒྱུ་མ་ཟད། སྤྱིར་

བཏང་བདོ་སྐད་ཉམས་ཆག་འགྲ་ོངེས་ཡིན།  དེ་བཞིན་བདོ་ཀྱི་སྐད་ཡིག་ལ་དམ་བསྒྲགས་བྱས་པ་དེས་

བོད་རིགས་སློབ་ཕྲུག་ཚོར་

རང་གི་ཕ་མེས་ཀྱི་སྐད་ཡིག་

ལ་གཞི་བཅོལ་བའི་ལེགས་

བྱང་རྒྱུན་འཛིན་ཐུབ་མིན་

ཐད་ང་ཚོར་སེམས་འཚབ་

ཡདོ། དེ་ལས་ལྡགོ་སྟེ་གལ་ཏེ་

བོད་རིགས་སློབ་ཕྲུག་ཚོར་

བོད་རྒྱའི་སྐད་ཡིག་གཉིས་

ལ་སློབ་སྦྱོང་གི་གོ་སྐབས་

ཐབོ་ཚེ་སྐད་ཡིག་གཉིས་ལ་སྦྱངས་ཤ་ཆགས་རྒྱུ་མ་ཟད། བོད་རིགས་སླབོ་ཕྲུག་ཚོས་རང་གི་ཕ་མེས་ཀྱི་

ལེགས་བྱང་རྒྱུན་འཛིན་ཐུབ་པ་ཞིག་ཡོང་ངེས་ཡིན།’’  ཞེས་སོགས་འཁོད་ཡོད།



    (257)    

 ལྕགས་ཡོས་ལོའ་ིབཙན་རྒོལ་གྱི་མེ་ལྕེ།  

________________________________________

བཅུ་གསུམ་པ། འཛམ་གླིང་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་ཆེས་མཐོའ་ིའགྲོ་བ་མིའི་

ཐོབ་ཐང་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ལ་འབོད་སྐུལ་ཞུས་པ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་༢༠༡༡ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༣༠ ནས་ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༡༧ བར་འཛམ་གླིང་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་

ཀྱི་འགྲ་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐབོ་ཐང་གི་གནས་སྟངས་ཐགོ་རྒྱུན་ལྡན་གྱི་ལྷན་

ཚོགས་དེ་བཞིན་འཚོགས་བཞིན་པའི་སྐབས་དང་བསྟུན།  འཇིགས་ཉེན་ཡདོ་པའི་མི་རིགས་སྲུང་སྐྱབོ་

ཚོགས་པའི་སྐུ་ཚབ་བོད་མི་བསྟན་འཛིན་བསམ་འཕེལ་ཀེ་ཏ་ལགས་ཀྱིས་འཛམ་གླིང་མཉམ་འབྲེལ་

རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་ཆེས་མཐའོ་ིའགྲ་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོ་ལྕམ་སྐུ་ན་ཝི་པི་ལེ་མཆགོ་ 

(Navi Pillay) ལ་འབོད་སྐུལ་ཞུས་ཡོད།

 ཁངོ་གིས་ཞུ་དནོ་གཙོ་བ་ོནི། བདོ་མད་ོསྨད་རྔ་བ་ཀིརྟི་དགནོ་པའི་ནང་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༣ ཚེས་ 

༡༦ ཉིན་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་དམ་བསྒྲགས་བྱེད་འགོ་བཙུགས་ཏེ་ད་བར་ས་གནས་བོད་མི་ཚོར་

རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་སྐོར་སྲུང་དམག་མིའི་འགོ་དངོས་ཡོད་དཀའ་སྡུག་ཇི་འདྲ་མྱོང་བཞིན་པའི་གནས་

ཚུལ་རྣམས་ཞིབ་ཕྲ་གསལ་བཤད་ཞུས་ཡོད། གཞན་ཡང་ཁོང་གིས་ཚོགས་འདུའི་སྐབས་ཀིརྟི་དགོན་

པའི་དགེ་འདུན་པ་གྲངས་ ༣༠༠ ཙམ་རྒྱ་གཞུང་སྐོར་སྲུང་དམག་མིས་ཕྱི་ཟླ༌ ༤ ཚེས་ ༢༡ མཚན་མོར་

བཙན་འཁྲིད་བྱས་ཏེ་ད་ཆ་གར་སོང་ཆ་མེད་ཀྱི་གནས་སུ་གྱུར་ཡོད། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་འཛམ་གླིང་

མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་ཆེས་མཐོའ་ིའགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ལ་

མགྲོན་འབོད་གནང་བ་ལྟར་ད་རེས་གོ་སྐབས་དེ་བཟུང་སྟེ་འབྲེལ་ཡོད་བོད་ཀྱི་ས་ཁུལ་ཚང་མའི་ནང་

བདོ་མི་ཚོའི་དངསོ་ཡདོ་གནས་སྟངས་ཇི་ཡིན་རྟགོ་ཞིབ་ཚོགས་ཆུང་གཏངོ་དགསོ་པའི་རེ་འདུན་ཡང་

བཏོན་ཡོད།



    (258)    

ལེའུ་གསུམ་པ། རྒྱལ་སྤྱིའི༌སྤྱི་ཚོགས་ཁྲོད་བོད་མིར་རྒྱབ་སྐྱོར་དང་གདུང་སེམས་མཉམ་བསྐྱེད་ཇི་བྱུང་སྐོར།

________________________________________

བཅུ་བཞི་པ། ཡུ་རོབ་སྤྱི་མཐུན་ཚོགས་པས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་ཀིརྟི་དགོན་པའི་

དགེ་འདུན་པ་བཙན་འཁྲིད་བྱས་པ་རྣམས་གང་དུ་

ཡོད་མེད་འདྲི་རྩད་བྱས་པ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་༢༠༡༡ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༡༦ ཉིན་རྒྱ་ནག་གི་རྒྱལ་ས་པེ་ཅིང་དུ་རྟེན་གཞི་བྱས་པའི་ཡུ་རོབ་སྤྱི་

མཐུན་ཚོགས་པའི་སྐུ་ཚབ་ཀྱིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་བཙན་འཁྲིད་འགོ་གར་སོང་ཆ་མེད་གྱུར་བའི་ཀིརྟི་

དགོན་པའི་དགེ་འདུན་པ་ ༣༠༠ ཙམ་ད་ལྟ་གང་དུ་ཡོད་མེད་དང་ཁོང་ཚོའི་གནས་སྟངས་ཇི་ཡིན་

ཞིབ་ཕྲ་གསལ་གཤད་དགོས་པའི་རེ་འདུན་ཤུ གས་ཆེ་བཏོན་ཡོད། ཡུ་རོབ་སྤྱི་མཐུན་ཚོགས་པ་དང་རྒྱ་

ནག་དབར་གྲོས་མོལ་ཐེངས་ ༣༠ པ་དེ་བཞིན་རྒྱ་ནག་གི་གྲོང་ཁྱེར་པེ་ཅིང་དུ་ཚོགས་པ་དང་སྟབས་

བསྟུན།  ཡུ་རོབ་སྤྱི་མཐུན་ཚོགས་པའི་སྐུ་ཚབ་མཆོག་གིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་རེ་འདུན་བཏོན་པ་ཞིག་

ཡིན་འདུག

 གྲོས་མོལ་ཚོགས་འདུའི་སྐབས་ཕྱོགས་གཉིས་ཀྱི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་དང་གྲངས་ཉུང་མི་

རིགས་སོགས་ཀྱི་གནས་སྟངས་སྐོར་བགྲོ་གླེང་བྱས་ཡོད། རྒྱ་ནག་ནང་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་བོད་དང་

སོག་པོ།  ཤིང་ཅང་སོགས་ཀྱི་གནས་སྟངས་ཙམ་མ་ཟད། རྒྱ་ནག་ནང་ཁྲིམས་ཀྱི་གནས་སྟངས་དང་

དེ་བཞིན་དེབ་སྐྱེལ་མ་བྱས་པའི་ཡེ་ཤུ འི་ལྷ་ཁང་གི་ཆོས་པ་སོགས་ལ་ཆོས་དད་རང་དབང་སྐོར་དང་

གསར་འགྱུར་རང་དབང་། འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་ཁྲིམས་རྩོད་པའི་ཐོབ་ཐང་བཅས་ཀྱི་གནད་དོན་

ཐོག་ཕྱོགས་གཉིས་དབར་བགྲོ་གླེང་བྱས་ཡོད་པ་བཅས།།



    (259)    

 ལྕགས་ཡོས་ལོའ་ིབཙན་རྒོལ་གྱི་མེ་ལྕེ།  

________________________________________

བཅོ་ལྔ་པ། ཨ་རི་གཙོ་བོར་གྱུར་བའི་ཡུ་རོབ་རྒྱལ་ཁབ་གསུམ་གྱིས་རྒྱ་ནག་

གཞུང་ལ་བོད་དུ་དྲག་གནོན་མཚམས་འཇོག་དགོས་པའི་

རེ་འདུན་བཏོན་པ།

 ༄༅། །ཕྱི་ལོ་༢༠༡༡ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༡༦ ཉིན་སུད་སི་གྲོང་ཁྱེར་ཇི་ནི་ཝའི་ནང་འཚོགས་བཞིན་པའི་འཛམ་

གླིང་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་འགྲ་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་ལྷན་ཚོགས་སྐབས་ཨ་རི་དང་ཡུ་རབོ་སྤྱི་མཐུན་

ཚོགས་པ།  དེ་བཞིན་ཡུ་རོབ་སྤྱི་མཐུན་ཚོགས་པའི་ཁོངས་སུ་ཡོད་པའི་སྦེལ་ཇམ་(Belgium,)དང་

ཅེཀ་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ།(Czech Republic) སུ་ཝི་ཌེན་ (Sweden) བཅས་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་འཐུས་མི་

ཚོས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་རྒྱ་ནག་ནང་ཁྲིམས་རྩོད་པ་དང་དྲ་རྒྱ་བེད་སྤྱོད་བྱེད་མཁན། ལས་འགུལ་བ། 

ཆོས་པ་ཚོའི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ཐོག་དམ་བསྒྲགས་ཤུ གས་ཆེ་རུ་བཏང་སྟེ་ཉེས་མེད་འཛིན་བཟུང་

བྱེད་རྒྱུ་མང་དུ་བཏང་ཡོད་པ་དེར་སེམས་འཚབ་ཤུ གས་ཆེ་ཡོད་སྐོར་བརྗོད་ཡོད་པ་མ་ཟད། བོད་མདོ་

སྨད་རྔ་བ་ཀིརྟི་དགནོ་པའི་དགེ་འདུན་པ་རྣམས་ལ་དྲག་གནནོ་བྱེད་རྒྱུ་འཕྲལ་དུ་མཚམས་འཇགོ་བྱེད་

དགོས་པའི་རེ་འདུན་བཏོན་ཡོད།

 དེ་ཡང་ཡུ་རོབ་སྤྱི་མཐུན་ཚོགས་པའི་སྐུ་ཚབ་ཀྱིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་བཏོན་པའི་ཞུ་སྙན་ནང་

འཁོད་དོན། རྒྱ་ནག་ཏུ་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་གནས་སྟངས་ཇེ་སྡུག་ཏུ་འགྲོ་བཞིན་པ་དེར་སེམས་

འཚབ་ཧ་ཅང་ཆེན་པོ་འདུག རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བཙན་དབང་འགོ་ཉེས་མེད་འཛིན་བཟུང་བྱེད་རྒྱུ་

དང་བཙན་དབང་འགོ་གར་སོང་ཆ་མེད་གྱུར་བ་རྣམས་གང་དུ་ཡོད་མེད་དང་། སྨྲ་བརྗོད་རང་དབང་

ཆེད་འཐབ་རྩོད་བྱེད་མཁན་རྣམས་འཕྲལ་དུ་གློད་བཀྲོལ་གཏོང་དགོས་པ་མ་ཟད།  རྒྱ་ནག་གཞུང་

གིས་བོད་མདོ་སྨད་རྔ་བ་ཀིརྟི་དགོན་པར་དྲག་གནོན་བྱེད་རྒྱུ་འཕྲལ་དུ་མཚམས་འཇོག་བྱས་ཏེ་ཀིརྟི་

དགོན་པའི་ནང་ད་ལྟ་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་ཇི་འདྲ་ཡིན་མིན་ཤེས་རྟོགས་ཆེད་རང་དབང་ཅན་གྱི་

ཞིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་བསྐྱོད་དེ་ཞིབ་འཇུག་བྱེད་འཇུག་དགོས་ཞེས་སོགས་འཁོད་ཡོད།



    (260)    

ལེའུ་གསུམ་པ། རྒྱལ་སྤྱིའི༌སྤྱི་ཚོགས་ཁྲོད་བོད་མིར་རྒྱབ་སྐྱོར་དང་གདུང་སེམས་མཉམ་བསྐྱེད་ཇི་བྱུང་སྐོར།

 དེ་བཞིན་ཨ་རིའི་སྐུ་ཚབ་མཆོག་གིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་སྤྲད་པའི་ཞུ་སྙན་ནང་འཁོད་དོན། རྒྱ་

ནག་ནང་ཁྲིམས་རྩདོ་པ་དང་དྲ་རྒྱ་བེད་སྤྱདོ་བྱེད་མཁན། ལས་འགུལ་བ། ཆསོ་པ་ཚོ་དང་ཁངོ་ཚོའི་ནང་

མི་བཅས་ཀྱི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ཐོག་དམ་བསྒྲགས་ཤུ གས་ཆེ་རུ་བཏང་སྟེ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རྩ་ཁྲིམས་ལ་

རྩིས་མེད་རྡགོ་རལོ་བཏང་ནས་ཉེས་མེད་འཛིན་བཟུང་བྱེད་རྒྱུ་མང་དུ་བཏང་ཡདོ་པ་དེར་སེམས་འཚབ་

ཤུགས་ཆེ་ཡོད་སྐོར་བརྗོད་ཡོད་པ་མ་ཟད། བོད་མདོ་སྨད་རྔ་བ་ཀིརྟི་དགོན་པའི་དགེ་འདུན་པ་ ༣༠༠ 

ཙམ་དགོན་པ་ནས་བཙན་དབང་གིས་ཕྱིར་འབུད་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ་དེ་རིགས་མཚམས་འཇོག་

དགོས། ཞེས་སོགས་ཀྱི་རེ་འདུན་བཏོན་ཡོད།

 དེ་བཞིན་སྦེལ་ཇམ་སྐུ་ཚབ་མཆོག་གི་ཞུ་སྙན་ནང་འཁོད་དོན། རྒྱ་ནག་ནང་ཟླ་བ་སྔོན་མ་

ནས་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་གནས་སྟངས་ཐོག་ཡར་རྒྱས་གང་ཡང་ཕྱིན་མེད། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་

དྲྭ་རྒྱའི་ཐོག་དམ་བསྒྲགས་བྱེད་རྒྱུ  ་ཤུ གས་ཆེ་རུ་བཏང་ཡོད་པ་དང་རྒྱལ་ས་པེ་ཅིང་དུ་ཡོད་པའི་གསར་

འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ལ་དམ་བསྒྲགས་བྱས་ནས་གསར་འགོད་པ་ཚོའི་ལས་ཀའི་ཐོག་འགོག་རྐྱེན་

བཟོ་བཞིན་ཡོད། སྦེལ་ཇམ་སྲིད་གཞུང་གིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་བོད་མདོ་སྨད་རྔ་བ་ཀིརྟི་དགོན་པའི་

དགེ་འདུན་པ་གར་སོང་ཆ་མེད་བཟོས་པ་རྣམས་ཀྱི་གནས་སྟངས་ཇི་ཡིན་གསལ་བཤད་དགོས་ཞེས་

སོགས་འཁོད་ཡོད།

 ཕྱོགས་མཚུངས་སུ་ཝི་ཌན་སྲིད་གཞུང་གི་ཞུ་སྙན་ནང་འཁོད་དོན། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་རྒྱལ་

ཁབ་ཀྱི་རྩ་ཁྲིམས་ཇི་བཞིན་ཁྲིམས་ལུགས་ལག་བསྟར་མ་ཐུབ་པ་དང་སྨྲ་བརྗོད་རང་དབང་། འགྲོ་བ་

མིའི་ཐོབ་ཐང་སྲུང་སྐྱོབ་བྱེད་མཁན་ཚོར་སུན་གཙེ་བཟོ་རྒྱུ  ་ཤུ གས་ཆེ་རུ་བཏང་བ་དེར་སེམས་འཚབ་

ཆེན་པོ་ཡོད། དེ་བཞིན་བོད་མདོ་སྨད་རྔ་བ་ཀིརྟི་དགོན་པའི་དགེ་འདུན་པ་ཚོར་དྲག་གནོན་བྱེད་རྒྱུ་

འཕྲལ་དུ་མཚམས་འཇོག་བྱེད་དགོས་པ་དང་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་ཤེས་ཆེད་ཁུལ་དེར་རང་དབང་

ཅན་གྱི་ཞིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་འགྲོ་འཇུག་དགོས་པ་དང་། བདོ་མི་ཚོར་རང་གི་ཐབོ་ཐང་སྤྲདོ་དགསོ་

ཞེས་སོགས་འཁོད་ཡོད།

 དེ་བཞིན་ཅེཀ་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་འཐུས་མིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་སྤྲད་པའི་ཞུ་སྙན་

ནང་འཁདོ་དནོ། རྒྱ་ནག་ཟི་ཁྲནོ་ཞིང་ཆེན་དུ་ཡདོ་པའི་ཀིརྟི་དགནོ་པའི་ཛ་དྲག་གི་གནས་སྟངས་ཐགོ་

ང་ཚོར་སེམས་འཚབ་ཧ་ཅང་ཆེན་པ་ོཡདོ། ང་ཚོས་རྒྱ་ནག་གི་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་ཤིང་ཅང་དང་བདོ་

མི་ཚོར་སྨྲ་བརྗོད་རང་དབང་དང་འདུ་འཛོམས་རང་དབང་སྤྲོད་དགོས་པའི་རེ་འདུན་འདོན་བཞིན་

ཡོད་ཅེས་སོགས་འཁོད་ཡོད།
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 ལྕགས་ཡོས་ལོའ་ིབཙན་རྒོལ་གྱི་མེ་ལྕེ།  

 ཕྱགོས་མཚུངས་ཚོགས་ཆེན་དེའི་སྐབས་འཇིགས་ཉེན་མི་རིགས་སྲུང་སྐྱབོ་ཀྱི་ཚོགས་གཙོ་བདོ་

མི་བསྟན་འཛིན་བསམ་འཕེལ་སྐྱེ་ཏ་ལགས་ཀྱིས་བོད་ནང་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༨ ལོར་ས་བྱི་ཞི་རྒོལ་ཆེན་མོའ་ི

སྐབས་བོད་མི་མང་པོ་རྒྱ་མིའི་སྐོར་སྲུང་དམག་མིས་དྲག་གནོན་བྱས་ཏེ་ཚེ་སྲོག་ཤོར་ཡོད་སྐོར་དང་།  

བདོ་ནང་ད་ལྟའི་ཆར་འགྲ་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་གི་གནས་སྟངས་ཇེ་སྡུག་ཏུ་འགྲ་ོབཞིན་པའི་གནས་སྟངས་

སྐོར་ཞིབ་ཕྲ་གསལ་བཤད་གནང་ཡདོ། དེ་བཞིན་ཁངོ་གིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ཕོྱགས་ནས་ད་ཆ་བདོ་ནང་

ཕྱི་མི་ནང་དང་ནང་མི་ཕྱིར་འགྲོ་མ་བཅུག་པར་བོད་ལ་ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་སྐོར་སྤྲོ་འཆམ་འགྲོ་རྒྱུ་སོགས་ལ་

དམ་བསྒྲགས་བྱེད་རྒྱུ་ཡིན་འདུག ཐེངས་འདིར་བདོ་སྒ་ོབརྒྱབ་པ་དེ་ཐེངས་གཉིས་པ་ཆགས་ཡདོ་ཅེས་

སགོས་ཀྱི་གསལ་བཤད་གནང་ཡདོ་པ་མ་ཟད། ཁངོ་གིས་རྒྱ་ནག་མི་དམངས་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རྩ་

ཁྲིམས་དོན་ཚན་ ༣༥ ནང་སྨྲ་བརྗོད་དང་བསམ་ཚུལ། གསར་འགྱུར། འདུ་འཛོམས། ངོ་རྒོལ་བྱེད་རྒྱུའི་

རང་དབང་སོགས་ཡོད་ནའང་དོན་དངོས་ལག་ལེན་ཐོག་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་

སྲུང་སྐྱོབ་བྱེད་མཁན་དང་གསར་འགོད་པ། དྲྭ་རྒྱ་བེད་སྤྱོད་བྱེད་མཁན་རྣམས་ལ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་བདེ་

འཇགས་ལ་ཁ་གཡར་ཏེ་སུན་གཙེར་བཟོ་བཞིན་ཡོད།

 དཔེར་ན་ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༢ ཉིན་རྔ་བའི་འབྲིང་རིམ་མི་དམངས་ཁྲིམས་ཁང་ནས་རྒྱལ་ཁབ་ཁ་བྲལ་

གྱི་ཉེས་མིང་འགོ་ཤར་དུང་རི་ཞེས་པའི་དཔེ་དེབ་རྩམོ་པ་པོ་བཀྲིས་རབ་བརྟན་ལགས་སུ་ལོ་ ༤ ཁྲིམས་

ཆད་བཏང་ཡདོ། དེ་བཞིན་ཁྲིམས་ཁང་དེ་རང་ནས་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༠ ཟླ་ ༡༢ ནང་རྒྱལ་ཁབ་ཁ་བྲལ་གྱི་ཉེས་

མིང་འགོ་བོད་མི་རྩོམ་པ་པོ་དོན་ཀོ་དང་བྷུ་དྷ་གཉིས་ལ་ལོ་ ༤ ཁྲིམས་ཆད་དང་། བོད་མི་སྐལ་བཟང་

སྦྱིན་པ་ལ་ལོ་ ༣ ཁྲིམས་ཆད་བཏང་ཡོད།  ཕྱོགས་མཚུངས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༨ ལོའ་ིཟླ་ ༡༡ ནང་རྔ་བའི་བུད་

མེད་རྩོམ་པ་པོ་ནོར་འཛིན་དབང་མོར་གནས་ཚུལ་ཁ་པར་ཐོག་གསང་བསྒྲགས་བྱས་པའི་ཉེས་མིང་

འགོ་ལོ་ ༥ ཁྲིམས་ཆད་བཏང་ཡོད་སྐོར་གྱི་གསལ་བཤད་གནང་ཡོད།



    (262)    

ལེའུ་གསུམ་པ། རྒྱལ་སྤྱིའི༌སྤྱི་ཚོགས་ཁྲོད་བོད་མིར་རྒྱབ་སྐྱོར་དང་གདུང་སེམས་མཉམ་བསྐྱེད་ཇི་བྱུང་སྐོར།

བཅུ་དྲུག་པ། ཨི་ཊཱ་ལིའི་གྲོས་ཚོགས་ནང་རྔ་བ་ཀིརྟི་དགོན་པའི་གནས་སྟངས་ཐོག་

ཛ་དྲག་གི་འབོད་སྐུལ་ཞུས་པ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་༢༠༡༡ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༩ ཉིན་ཨི་ཊཱ་ལིའི་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མི་རྒྱལ་སྤྱིའི་གྲོས་ཚོགས་བོད་

དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པའི་ (INPaT) ཚོགས་གཙོ་སྐུ་ཞབས་མེ་ཐིའ་ོམེ་ཁ་ཅི་(Matteo Mecacci) 

མཆགོ་གིས་ཨི་ཊཱ་ལིའི་གྲསོ་ཚོགས་སུ་བདོ་མད་ོསྨད་རྔ་བ་ཀིརྟི་དགནོ་པའི་གནས་སྟངས་གསལ་བཤད་

གནང་དོན།

 བོད་ནང་ཟླ་ཤས་གོང་ནས་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལ་རྩིས་མེད་རོྡག་རོལ་གཏོང་བཞིན་པའི་

གནས་སྟངས་ཐགོ་ཨི་ཊཱ་ལིའི་སྲིད་གཞུང་ལ་ངས་ཛ་དྲག་གི་འབདོ་སྐུལ་ཞུ་བའི་སྐབས་འདིར་ཆབ་སྲིད་

ཚོགས་པ་འདྲ་མིན་གྱི་སྐུ་ཚབ་འཐུས་མི་ ༣༨ ཚང་མས་འདིར་རྒྱབ་སྐྱརོ་དང་དཔང་རྟགས་གནང་བར་

བཀུར་འསོ་ཚོགས་གཙོ་མཆགོ་བརྒྱུད་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། བདོ་ཀྱི་གནས་སྟངས་ལྟ་བུར་མཚོན་ན་

ཨི་ཊཱ་ལི་དང་ཡུ་རབོ་མང་ཚོགས་ཀྱིས་ད་ོསྣང་ཆེན་པ་ོབྱེད་བཞིན་ཡདོ། བདོ་ནང་བྱུང་བའི་གནས་ཚུལ་

དེ་དག་གསང་ཐབས་མེད།  ང་ཚོའི་སྲིད་གཞུང་དང་ནུབ་ཕྱགོས་རྒྱལ་ཁབ་འགའ་རེས་བདོ་མིའི་གནས་

སྟངས་ཐོག་སྐད་ཆ་ཤོད་རྒྱུར་འཚེར་སྣང་བྱེད་བཞིན་འདུག  སྟབས་མ་ལེགས་པ་ཞིག་ལ་འདས་པའི་

ལོ་འགའ་ཤས་ནས་བོད་མི་ཚོར་དམ་བསྒྲགས་ཤུ གས་ཆེ་རུ་བཏང་ཡོད། དེང་སྐབས་ཚང་མས་ལྷོ་ཨ་ཕི་

རི་ཀའི་ནང་དོ་སྣང་ཆེན་པོ་བྱེད་བཞིན་པའི་གནས་སྟངས་དང་རྒྱ་ནག་ནང་ལོ་མང་རིང་ནས་གཅིག་

བསྡུས་དབང་འཛིན་པས་སྲིད་དབང་སྒེར་གཅདོ་བྱས་པའི་གནས་སྟངས་གཉིས་ལ་ཁྱད་པར་གང་ཡང་

མེད།  འནོ་ཀྱང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཆབ་སྲིད་དང་དཔལ་འབོྱར་སོགས་ཀྱི་གནོན་ཤུ གས་སྤྲོད་ཐུབ་ཀྱི་

ཡོད་པ་གསལ་པོ་རེད།

 བདུན་ཕྲག་འགའ་ཤས་སྔནོ་ནས་བྱུང་བའི་བདོ་མད་ོསྨད་རྔ་བ་ཀིརྟི་དགནོ་པའི་གནས་སྟངས་

དེ་ཐགོ་མར་དགནོ་པ་དེའི་བདོ་མི་དགེ་འདུན་པ་གཞནོ་སྐྱེས་ཤིག་གིས་རང་ཉིད་ཀྱི་སྐུ་སྲགོ་བླསོ་བཏང་

བ་ནས་བཟུང་དནོ་རྐྱེན་དེ་འག་ོབཙུགས་ཡདོ། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་དགནོ་པའི་ནང་ཆསོ་ཕྱགོས་ཀྱི་བྱེད་



    (263)    

 ལྕགས་ཡོས་ལོའ་ིབཙན་རྒོལ་གྱི་མེ་ལྕེ།  

སྒ་ོཁག་ལ་བཀག་སྡམོ་གྱིས་བདོ་མི་ཚོའི་རང་གི་རྩ་བའི་བླ་མ་༸སྐྱབས་མགནོ་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆགོ་གི་

སྐུ་པར་ཉར་མི་ཆོག་པའི་བཙན་བཀའ་བཏང་སྟེ་བོད་མི་ཚོའི་ཆོས་དད་རང་དབང་ལ་དམ་བསྒྲགས་

བྱེད་བཞིན་ཡོད།

 དེར་བརྟེན་རྔ་བའི་མི་མང་དང་རྔ་བ་ཀིརྟི་དགནོ་པ་བཅས་ནས་བདོ་མི་སྟངོ་ཁྲག་མང་པསོ་རྒྱ་

ནག་གཞུང་གིས་བོད་མི་ཚོར་འཛིན་པའི་སྲིད་བྱུས་དེར་ཞི་བའི་རྔམ་སྟོན་བྱེད་སྐབས་རྒྱ་ནག་གཞུང་

གིས་དྲག་གནོན་བྱས་ཡོད་པ་མ་ཟད། རྔ་བ་ཀིརྟི་དགོན་པ་སྒོ་བརྒྱབ་སྟེ་དགེ་འདུན་པ་ཕྱིར་མ་བཏང་

བ་མ་ཟད། ཁོང་རྣམས་ལ་གདུང་སེམས་མཉམ་བསྐྱེད་ཞུ་མཁན་རྔ་བའི་མང་ཚོགས་རྣམས་ཀྱི་ཀིརྟི་

དགོན་པའི་དགེ་འདུན་པ་ཚོར་འཚོ་བའི་ཡོ་བྱད་ཁ་ཟས་དང་འཐུང་ཆུ་སོགས་སྐྱེལ་དུ་འགྲོ་སྐབས་རྒྱ་

མིའི་དྲག་ཆས་ཉེན་རྟོག་པས་དམ་བསྒྲགས་བཀག་སྡོམ་བྱེད་བཞིན་ཡོད། ཕོྱགས་མཚུངས་རྔ་བའི་མི་

མང་དང་ཀིརྟི་དགོན་པའི་དགེ་འདུན་པ་བཅས་ཁྱོན་མི་གྲངས་ ༣༠༠ ཙམ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བཙོན་

འཇུག་གིས་རྒྱལ་གཅེས་ཆསོ་གཅེས་ཟེར་བའི་སླབོ་གས་ོསྤེལ་བཞིན་ཡདོ། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་མི་

ཚོར་རྒྱལ་གཅེས་ཆསོ་གཅེས་ཟེར་བའི་སླབོ་གསའོ་ིལས་འགུལ་སྤེལ་བཞིན་ཡདོ་པ་དེ་བརྒྱུད་ནས་དམ་

བསྒྲགས་བྱེད་རྒྱུ་དེ་ནི་དམར་ཤོག་གི་དཔེ་དེབ་ནག་པོ་ (Black Book Of Communism) ཞེས་

པའི་ནང་འཁོད་པའི་གནས་སྟངས་དང་གཅིག་མཚུངས་ཤིག་ཆགས་ཡོད། དཔེ་དེབ་དེ་ནི་ཨི་ཊཱ་ལིའི་

ཡུལ་མི་ཚོར་ཡོངས་གྲགས་ཆགས་ཡོད།

 རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་ཀྱི་༸སྐྱབས་མགོན་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་གིས་སྤྱི་ཚོགས་རྙིང་པ་རོ་

ལང་རྒྱག་རྒྱུའི་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་བྱུས་སྒ་ོསྤེལ་རྒྱུ་ཟེར་བ་དེ་ད་ཆ་འབྲེལ་མེད་ཆགས་ཟིན། གང་ཡིན་བརྗདོ་

ན་ཉིན་ཤས་སྔནོ་ནས་བཙན་བོྱལ་

བདོ་མིའི་བཅའ་ཁྲིམས་ནང་ཡདོ་

པའི་བོད་ཀྱི་༸སྐྱབས་མགོན་ཏཱ་

ལའི་བླ་མ་མཆོག་གི་ཆབ་སྲིད་

ཀྱི་སྐུ་དབང་རྣམས་ཕྱིར་བསྡུ་བྱས་

ཡོད།

 གྲོས ་ཚོགས་ཀྱི ་རྭ ་བ ་

འདིའི་ནང་གླེང་བའི་བོད་མདོ་

སྨད་རྔ་བ་ཀིརྟི་དགནོ་པའི་དཀའ་



    (264)    

ལེའུ་གསུམ་པ། རྒྱལ་སྤྱིའི༌སྤྱི་ཚོགས་ཁྲོད་བོད་མིར་རྒྱབ་སྐྱོར་དང་གདུང་སེམས་མཉམ་བསྐྱེད་ཇི་བྱུང་སྐོར།

ངལ་ཐོག་ཨི་ཊཱ་ལིའི་སྲིད་གཞུང་གིས་ཐུགས་ཞིབ་གནང་རྒྱུར་ངས་རེ་བ་ཞུ་བཞིན་ཡོད།

 ཅེས་སགོས་ཀྱི་ཛ་དྲག་གི་འབདོ་སྐུལ་ཞུས་པར་ཨི་ཊཱ་ལིའི་དཔལ་འབྱརོ་ཡར་རྒྱས་ལྷན་ཁང་གི་

དྲུང་གཞོན་ལས་རོགས་སྐུ་ཞབས་སི་ཊི་ཕཱ་ནོ་སི་ཊག་ལི་ཡ་ (Stefano Staglia) མཆོག་གིས་ཨི་ཊཱ་

ལིའི་སྲིད་གཞུང་གིས་ཡུ་རབོ་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་དང་ཟུང་འབྲེལ་ཐགོ་རྔ་བ་ཀིརྟི་དགནོ་པ་ནས་གནས་

ཚུལ་ཐོན་པ་དེར་ང་ཚོ་འདོད་བློ་མི་ཁེངས་པའི་ཚོར་སྣང་བྱུང་བ་དེ་མགྲིན་དབྱངས་གཅིག་གྱུར་གྱིས་

རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་བརྗོད་རྒྱུའི་ཐག་གཅོད་ཟིན་ཡོད་ཅེས་གསལ་བཤད་གནང་ཡོད།



    (265)    

 ལྕགས་ཡོས་ལོའ་ིབཙན་རྒོལ་གྱི་མེ་ལྕེ།  

________________________________________ 

བཅུ་བདུན་པ། རྒྱལ་སྤྱིའི་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པས་

རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་འབོད་སྐུལ་ཞུས་པ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་༢༠༡༡ ཟླ་༧ པའི་ནང། འཛམ་གླིང་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ ༣༣ གི་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མི་༡༣༣ ལས་

གྲུབ་པའི་རྒྱལ་སྤྱིའི་གྲསོ་ཚོགས་འཐུས་མིའི་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐྱརོ་འབྲེལ་མཐུད་(International Net-

work of Parliamentarians on Tibet)ཁང་ངོས་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་དཔོན་རིགས་ཚོས་

བོད་ཁམས་དཀར་མཛེས་ཁུལ་དུ་བོད་མི་ཞི་རྒོལ་བ་རྔམ་སྟོན་གནང་མཁན་ཚོར་དྲག་གནོན་བྱེད་རྒྱུ་

དེ་མཚམས་འཇོག་དགོས་པའི་འབོད་སྐུལ་ཞུས་འདུག

 དེ་ཡང་རྒྱལ་སྤྱིའི་གྲསོ་ཚོགས་ཀྱི་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐྱརོ་འབྲེལ་མཐུད་ཁང་གི་ཟུང་འབྲེལ་ཚོགས་

གཙོ་ཨི་ཊ་ལིའི་གྲསོ་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མི་མཱ་ཀིའུ་མཱ་སཱ་ལགས་དང་ཟུང་འབྲེལ་ཚོགས་གཙོ་ཡུ་རབོ་གྲསོ་



    (266)    

ལེའུ་གསུམ་པ། རྒྱལ་སྤྱིའི༌སྤྱི་ཚོགས་ཁྲོད་བོད་མིར་རྒྱབ་སྐྱོར་དང་གདུང་སེམས་མཉམ་བསྐྱེད་ཇི་བྱུང་སྐོར།

ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མི་ཐོ་མི་སི་མན་ལགས་བཅས་ཀྱིས་མཚན་འཁོད་ཡོངས་ཁྱབ་གསལ་བསྒྲགས་སྤེལ་

བའི་ནང་། རྒྱལ་སྤྱིའི་གྲསོ་ཚོགས་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐྱརོ་ཚོགས་པ་དེའི་ངསོ་ནས་བདོ་ནང་གི་དགེ་བཙུན་

རྣམས་ཀྱིས་གཙོས་བདོ་མི་ཞི་རྒལོ་བ་ཚོས་འགྲ་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་དང་གཞི་རྩའི་རང་དབང་ཆེད་གཞུང་

ལམ་དུ་ཐནོ་ཏེ་བདོ་ཀྱི་༸སྐྱབས་མགནོ་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆགོ་བདོ་ལ་གདན་ཞུས་དགསོ་པའི་འབདོ་ཚིག་

སྒྲོག་བཞིན་ཞི་རྒོལ་བྱས་དང་བྱེད་མུས་ཡིན། ཞི་རྒོལ་བ་དེ་དག་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་མི་སྣས་བསྟུད་མར་

འཛིན་བཟུང་བྱས་དང་བྱེད་བཞིན་ཡདོ་པའི་ཐགོ་ང་ཚོར་བླ་ོའཚབ་ཆེན་པ་ོཡདོ་ཅེས་གསུངས་ཡདོ། དེ་

བཞིན་རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་དཀར་མཛེས་ཁུལ་གྱི་བདོ་མི་ཞི་རྒལོ་བའི་ཐགོ་དྲག་པ་ོཐབས་ལམ་གྱི་སྲིད་

བྱུས་ལག་བསྟར་བྱེད་བཞིན་པ་དེ་ནི་རྒྱལ་སྤྱིའི་གྲསོ་ཚོགས་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐྱརོ་ཚོགས་པའི་ལྟ་ཚུལ་ལྟར་

ན། རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རྒྱུ་འབོྱར་མཐུན་འགྱུར་བྱས་པའི་འཇིགས་སྐུལ་དྲག་སོྤྱད་ཀྱི་ལས་དནོ་ཞིག་ཆགས་ཡདོ། 

གལ་ཏེ་རྒྱ་ནག་གཞུང་ཕྱགོས་ནས་འཆམ་མཐུན་གྱི་སྤྱི་ཚོགས་ཤིག་འདདོ་ཀྱི་ཡདོ་ན། བདོ་མི་ཚོས་རང་

གི་བསམ་ཚུལ་རང་དབང་ཐོག་ཤོད་རྒྱུའི་ཐོབ་ཐང་ལ་རྒྱ་གཞུང་ནས་གུས་བརྩི་ཞུ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་དེ་

ངེས་པར་དུ་ཤེས་པ་བྱེད་དགོས། རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་དཔོན་རིགས་ཚོས་བོད་ནང་གི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་

ཐང་ལ་འཆར་གཞི་ལྡན་པའི་སྒོ་ནས་རྩིས་མེད་རོྡག་རོལ་གཏོང་བཞིན་པར་གཞིགས་ཏེ་འཛམ་གླིང་

ཡུལ་གྲུ་ཁག་གི་གཞུང་དང་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མི། དེ་བཞིན་གཞུང་འབྲེལ་མ་ཡིན་པའི་ཚོགས་པ། 

མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་སྲུང་སྐྱོབ་ཚོགས་པ་ཁག་ནས་བོད་ཁམས་དཀར་

མཛེས་ནང་ད་ལྟ་འཕྲད་བཞིན་པའི་གདུག་རྩུབ་ཅན་གྱི་དྲག་གནོན་བྱེད་མུས་ཡིན་པ་དེ་མཚམས་

འཇོག་ཡོང་ཐབས་སུ་ཐེ་བྱུས་བྱེད་དགོས། དེང་སྐབས་དཀར་མཛེས་ཁུལ་དུ་རྒྱ་གཞུང་གིས་སྐོར་སྲུང་

བ་དང་ཉེན་རྟོག་མང་དག་ཅིག་འགྲེམས་འཇོག་བྱས་འདུག་ཅེས་གསུངས་ཡོད།

 



    (267)    

 ལྕགས་ཡོས་ལོའ་ིབཙན་རྒོལ་གྱི་མེ་ལྕེ།  

བཅོ་བརྒྱད་པ། ཨ་རི་གཞུང་གིས་འདོན་སྤེལ་བྱས་པའི་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཆོད་དད་རང་

དབང་གི་ལོ་འཁོར་སྙན་ཐོ་འདོན་སྤེལ་སྐབས་བོད་མིར་ཆོད་དད་རང་དབང་

སྤྲོད་དགོས་པའི་རེ་འདུན་བཏོན་པ།

༄༅། །ཕྱི་ལ་ོ༢༠༡༡ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡༣ རེས་གཟའ་མིག་དམར་ཉིན་ཨ་རིའི་གཞུང་ནས་བཏནོ་པའི་རྒྱལ་སྤྱིའི་

ཆདོ་དད་རང་དབང་གི་ལ་ོའཁརོ་སྙན་ཐ་ོབཏནོ་པའི་ནང་འཁདོ་དནོ།   སྤྱིར་མི་མང་ལ་ཆསོ་དད་རང་

དབང་ཡོད་པ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་རྩ་ཁྲིམས་ནང་གསལ་ཡོད་ཀྱང་དོན་དངོས་ལག་ལེན་ཐོག་ཆོས་དད་

རང་དབང་ལ་དམ་བསྒྲགས་བྱེད་བཞིན་ཡདོ། བདོ་རང་སྐྱངོ་ལྗངོས་ཀྱི་ས་ཁུལ་དང་བདོ་རིགས་གནས་

སྡདོ་བྱེད་སའི་ས་ཁུལ་ཁག་གི་ནང་ཆསོ་དད་རང་དབང་གི་གནས་སྟངས་ཞན་པརོ་གནས་ཡདོ། ཉེ་ལམ་

ཧྲང་ཧེའི་འཛམ་གླིང་རིག་དངསོ་འགྲེམས་ཚོགས་ (Shanghai World Expo) དང་ཨེ་ཤི་ཡའི་རྩེད་

འགྲན་ཆེན་མོའ་ིསྐབས་དམིགས་བསལ་དམ་བསྒྲགས་ཤུ གས་ཆེ་རུ་བཏང་ཡོད་ཅེས་འཁོད་ཡོད།

 དེ་བཞིན་བདོ་མི་ཚོའི་ཆསོ་དད་རང་དབང་ཐགོ་དམ་བསྒྲགས་བྱས་ཚུལ་སྐརོ་འཁདོ་དནོ། རྒྱ་

ནག་གཞུང་གིས་བོད་པའི་དགོན་སྡེ་ཁག་གི་ནང་དམ་བསྒྲགས་ཤུ གས་ཆེ་བྱས་པར་བརྟེན།  བོད་པའི་

དགེ་བཙུན་རྣམས་ཀྱིས་ཉིན་རེའི་ནང་ཆོས་སློབ་ཁྲིད་དང་ཉམས་ལེན་བྱེད་རྒྱུར་ཧ་ཅང་དཀའ་ངལ་

བཟོས་ཡོད་ཅེས་སོགས་འཁོད་ཡོད།  སྙན་ཐོ་དེ་བཞིན་ཕྱི་ལོ་༢༠༡༠ ཟླ་ ༧ ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༠ ཟླ་ ༡༢ 

བར་གྱི་རྒྱ་ནག་ནང་ཆསོ་དད་རང་དབང་གི་གནས་སྟངས་ཐགོ་གི་སྙན་ཐ་ོཞིག་ཡིན་པ་དང། དུས་ཡུན་

དེའི་རིང་བོད་ནང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་མི་ཚོའི་ཆོས་དད་རང་དབང་ལ་དམ་བསྒྲགས་ཤུ གས་ཆེ་

བྱེད་བཞིན་པའི་སྐབས་ཡིན་སྐོར་སོགས་འཁོད་ཡོད།

 ཕྱོགས་མཚུངས་སྙན་ཐོ་འདོན་སྤེལ་སྐབས་ཨ་རིའི་ཕྱི་སྲིད་དྲུང་ཆེ་ལྕམ་སྐུ་ཧི་ལ་རི་ཀི་ལིན་

ཊནོ་ (Hillary Clinton) མཆགོ་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་དང་ཤིང་ཅང་། དེ་བཞིན་རྒྱ་ནག་སྐམ་

སའི་ནང་དུ་རྒྱ་རིགས་ཡེ་ཤུ འི་ཆོས་པ་རྣམས་ལ་དམ་བསྒྲགས་བྱས་པར་བརྟེན།  རང་དབང་ཐོག་རང་

གི་ཆོས་དད་ལག་བསྟར་བྱེད་རྒྱུར་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཡོད་ཅེས་གསུངས།



    (268)    

ལེའུ་གསུམ་པ། རྒྱལ་སྤྱིའི༌སྤྱི་ཚོགས་ཁྲོད་བོད་མིར་རྒྱབ་སྐྱོར་དང་གདུང་སེམས་མཉམ་བསྐྱེད་ཇི་བྱུང་སྐོར།

བཅུ་དགུ་པ། ཡུ་རོབ་གྲོས་ཚོགས་ནང་རྔ་བ་ཀིརྟི་དགོན་པའི་དགེ་འདུན་པ་གཉིས་

ཀྱིས་རང་ལུས་མེར་སྲེག་བཏང་སྟེ་རྒྱ་གཞུང་ལ་ངོ་རྒོལ་བྱས་པའི་དོན་རྐྱེན་གླེང་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་༢༠༡༡ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༢༧ ཉིན་ཡུ་རོབ་གྲོས་ཚོགས་(EU)ནང་ཆབ་སྲིད་ཚོགས་པ་ཆེ་ཤོས་

གསུམ་པར་གྲགས་པ་ཨེ་སོ་ཊོ་ནི་ཡའི་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མི་ལྕམ་སྐུ་ཁི་རི་སི་ཊི་ན་ཨོ་ཇུ་ལན་ཌི་ 

(Ms. Kristina Ojuland)མཆོག་གིས་ཕྱི་ཚེས་ ༢༦ ཉིན་བོད་མདོ་སྨད་རྔ་བ་ཀིརྟི་དགོན་པའི་དགེ་

འདུན་པ་བློ་བཟང་སྐལ་བཟང་ལགས་དང་། བློ་བཟང་དཀོན་མཆོག་གཉིས་ཀྱིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་

བོད་ནང་གི་བོད་མི་ཚོར་འཛིན་པའི་དྲག་གནོན་གྱི་སྲིད་བྱུས་ལ་མི་འདོད་པའི་རྣམ་འགྱུར་སྟོན་ཆེད་

རང་ལུས་མེར་སྲེག་བཏང་སྟེ་རྒྱ་གཞུང་ལ་ངོ་རྒོལ་བྱས་པའི་དོན་རྐྱེན་གླེང་ཡོད། སྐབས་དེར་ལྕམ་སྐུ་

མཆོག་གིས་ཐེངས་འདིའི་ཀིརྟི་དགོན་པའི་དགེ་འདུན་པ་གཉིས་ཀྱིས་རང་ལུས་མེར་སྲེག་བཏང་སྟེ་

རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་དྲག་གནོན་གྱི་སྲིད་བྱུས་ལ་ངོ་རྒོལ་བྱས་པ་དེ་ནི་འདི་ལོའ་ིནང་བོད་དུ་རང་ལུས་

མེར་སྲེག་བཏང་བའི་དོན་རྐྱེན་ཐེངས་ ༤ ཆགས་ཡོད།

 དོ ན ་རྐྱེ ན ་དེ ས ་བོ ད ་

མི་ཚོས་འུ་ཐུག་ཐབས་ཟད་ཀྱི་

གནས་སྟངས་འོག་རང་གི་ཆོས་

དད་རང་དབང་དང་མིང་དོན་

མཚུངས་པའི་རང་སྐྱོང་ཐོབ་ཐང་

རྩོད་བཞིན་པ་གསལ་པོ་ཆགས་

ཡོད། བོད་མི་ཚོས་འུ་ཐུག་པའི་

བྱ་སྤྱོད་དེ་རིགས་ཡང་ཡང་སྤེལ་



    (269)    

 ལྕགས་ཡོས་ལོའ་ིབཙན་རྒོལ་གྱི་མེ་ལྕེ།  

དགོས་བྱུང་བ་དེས་བོད་

ནང ་གི ་འགྲོ ་བ ་མིའི ་

ཐོབ་ཐང་ལ་རྩིས་མེད་

རྡོག་རོལ་གཏོང་བཞིན་

པ་དང་བོད་མིའི་རིག་

གཞུང་གི་ང་ོབ་ོརྩ་བརླག་

ཏུ་གཏོང་བཞིན་ཡོད་

པའི་བྱ་སྤྱོད་དེར་ཆོད་

སེམས་བརྟན་པོས་གདོང་ལེན་བྱེད་རྒྱུ་ཡིན་པའི་རྣམ་པ་གསལ་པོ་སྟོན་བྱས་པ་ཞིག་ཡིན། དེར་བརྟེན་

ཡུ་རོབ་སྤྱི་མཐུན་ཚོགས་པ་དང་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མི་རྣམས་ཀྱིས་བོད་ནང་བོད་མི་ཚོའི་འགྲོ་བ་མིའི་

ཐོབ་ཐང་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུ་ཆེད་རྒྱ་ནག་མི་མང་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་དང་ལྷན་གྲོས་མོལ་སྔར་བས་ཤུ གས་

ཆེ་རུ་གཏོང་དགོས་ཞེས་གསུངས་པ་མ་ཟད།  བལ་ཡུལ་དུ་བོད་ནས་བྲོས་བོྱལ་དུ་ཡོང་བའི་བོད་མི་ཚོ་

བལ་པའོ་ིསྲིད་གཞུང་ནས་བཙན་ཐབས་ཀྱིས་ཕྱིར་སླགོ་བྱས་པའི་གནད་དནོ་དེར་སེམས་འཚབ་ཤུ གས་

ཆེ་ཡོད་སྐོར་གསལ་བཤད་གནང་ཡོད།



    (270)    

ལེའུ་གསུམ་པ། རྒྱལ་སྤྱིའི༌སྤྱི་ཚོགས་ཁྲོད་བོད་མིར་རྒྱབ་སྐྱོར་དང་གདུང་སེམས་མཉམ་བསྐྱེད་ཇི་བྱུང་སྐོར།

ཉི་ཤུ ་པ། ཨ་རིའི་གཞུང་ཕྱོགས་ནས་བོད་མི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་གནས་སྟངས་

ཇེ་ཞན་ཇེ་སྡུག་ཏུ་འགྲོ་བཞིན་པ་དེར་སེམས་འཚབ་ཀྱི་རྣམ་འགྱུར་བསྟན་པ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་༢༠༡༡ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༢༨ རེས་གཟའ་ལྷག་པ༌ཉིན། ཨ་རིའི་གཞུང་ཕོྱགས་ནས་ཉེ་ལམ་བོད་

མདོ་སྨད་རྔ་བ་ཀིརྟི་དགོན་པའི་དགེ་འདུན་པ་གཞོན་སྐྱེས་གཉིས་ཀྱིས་བོད་བསྟན་སྲིད་མི་རིགས་ཀྱི་

ཆེད་རང་ལུས་མེར་སྲེག་བཏང་བའི་དོན་རྐྱེན་བྱུང་བར་ཧ་ཅང་བློ་འཚབ་ཆེན་པོའ་ིཐོག་ནས་རྒྱ་ནག་

གཞུང་ལ་བོད་མི་ཚོའི་དཀའ་ངལ་སེལ་དགོས་པའི་རེ་འདུན་ཤུ གས་ཆེ་བཏོན་ཡོད། དེ་ཡང་ཨ་རིའི་

ཕྱི་སྲིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་མགྲིན་ཚབ་པས་གསལ་བསྒྲགས་ཤིག་སྤེལ་བའི་ནང་འཁོད་དོན། བོད་མི་ཚོའི་

དཀའ་ངལ་ཇེ་ཆེར་འགྲོ་བཞིན་པའི་གནས་སྟངས་དེའི་འགོ་ང་ཚོས་རྒྱ་ནག་གི་དབུ་ཁྲིད་ཚོས་བོད་མི་

ཚོའི་ཐོབ་ཐང་ལ་བརྩི་བཀུར་ཞུ་དགོས་པའི་རེ་འདུན་ཤུ གས་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

 ཞེས་སོགས་འཁོད་ཡོད་པ་མ་ཟད། པེ་ཅིང་གཞུང་ནས་བོད་མི་ཚོའི་ཐུན་མིན་ཆོས་དང་རིག་

གཞུང། སྐད་ཡིག་བཅས་པ་སྲུང་སྐྱོབ་དགོས་པའི་རེ་འདུན་ཡང་བཏོན་ཡོད། ཕོྱགས་མཚུངས་ཨ་རིའི་

གཞུང་གིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་བོད་ཀྱི་ས་ཁུལ་ཁག་གི་ནང་གསར་འགོད་པ་དང་གཞུང་འབྲེལ་མི་སྣ་

ཁག་དངསོ་ཡདོ་གནས་ཚུལ་རྟགོ་ཞིབ་ཆེད་འགྲ་ོསྐྱདོ་བྱ་རྒྱུའི་ཆགོ་མཆན་སྤྲདོ་དགསོ་པའི་དགསོ་འདུན་

ཡང་བཏོན་འདུག
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 ལྕགས་ཡོས་ལོའ་ིབཙན་རྒོལ་གྱི་མེ་ལྕེ།  

ཉེར་གཅིག་པ། རྒྱལ་སྤྱིའི་བོད་དོན་ལས་འགུལ་ཁང་གིས་བསྒྲགས་གཏམ།

༄༅། །ཕྱི་ལ་ོ༢༠༡༡ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༢༨ རེས་གཟའ་ལྷག་པ༌ཉིན་གྱི་གསར་གནས་ལྟར་ན། ཉེ་ལམ་བདོ་མད་ོ

སྨད་རྔ་བ་ཀིརྟི་དགོན་པའི་དགེ་འདུན་པ་བློ་བཟང་སྐལ་བཟང་ལགས་དང་བློ་བཟང་དཀོན་མཆོག་

ལགས་གཉིས་ཀྱིས་བོད་བསྟན་སྲིད་མི་རིགས་ཀྱི་དོན་དུ་རང་སྲོག་བློས་གཏོང་གིས་རང་ལུས་མེར་

སྲེག་བཏང་བ་དང་ལྷན་༸གངོ་ས་མཆགོ་སྐུ་ཚེ་ཁྲི་ལརོ་བརྟན་པ་དང་བདོ་མི་ཚོར་ཆསོ་དད་རང་དབང་

དགསོ་པའི་འབདོ་སྒྲ་སྒྲགོ་པར་བརྟེན་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་དྲག་ཆས་ཉེན་རྟགོ་དམག་མིས་དགེ་འདུན་པ་

གཉིས་པ་ོབཙན་ཁྲིད་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ་ཐསོ་ཕྲལ། ཨ་རི་དང་ཡུ་རབོ་བཅས་ཀྱིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་

བདོ་དུ་འཛིན་པའི་སྲིད་བྱུས་དེར་བསྐྱར་ཞིབ་ཐགོ་བདོ་མི་ཚོའི་དངསོ་ཡདོ་ཀྱི་དཀའ་ངལ་རྣམས་མྱུར་

དུ་སེལ་ཐབས་དགསོ་པའི་རེ་འདུན་བཏནོ་ཡདོ་པ་ལྟར། ཨ་རིར་རྟེན་གཞི་བྱས་པའི་རྒྱལ་སྤྱིའི་བདོ་དནོ་

ལས་འགུལ་ཁང་གིས་ཚོགས་གཙོ་ལྕམ་སྐུ་མེ་རི་བྷེ་ཐི་མར་ཀེ་(Mary Beth Markey)ལགས་ཀྱིས་

བསྒྲགས་གཏམ་ཞིག་སྤེལ་བའི་ནང་འཁོད་དོན།

 ཉེ་ལམ་ཀིརྟི་དགོན་པའི་དགེ་འདུན་པ་གཞོན་སྐྱེས་གཉིས་ཀྱིས་འུ་ཐུག་གི་བྱ་སྤྱོད་སྤེལ་

ཏེ་རྒྱ་གཞུང་ལ་ངོ་རྒོལ་བྱས་པ་དེས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་རྔ་བའི་ཁུལ་དུ་དམ་བསྒྲགས་ཅན་གྱི་སྲིད་

བྱུས་འཛིན་བཞིན་པ་དེ་མཚམས་འཇོག་

དགོས་པའི་བརྡ་ལན་གསལ་པོ་བཏང་

ཡོད། བོད་ཀྱི་ནང་ཆོས་ཀྱི་གཞུང་ནས་

རང་སྲོག་རང་གིས་གཅོད་རྒྱུ་དེ་ཉེས་

པ་ཚབས་ཆེ་ཤོས་ཤིག་ཏུ་བརྩིས་ཏེ་དེར་

དགག་བྱ་གནང་མིན་ལ་མ་ལྟསོ་པར་དགེ་

འདུན་པ་ཚོས་རང་སྲོག་གཅོད་དགོས་

པའི་གནས་སྟངས་ཆགས་པ་དེས་ཁོང་



    (272)    

ལེའུ་གསུམ་པ། རྒྱལ་སྤྱིའི༌སྤྱི་ཚོགས་ཁྲོད་བོད་མིར་རྒྱབ་སྐྱོར་དང་གདུང་སེམས་མཉམ་བསྐྱེད་ཇི་བྱུང་སྐོར།

ཚོར་དཀའ་ངལ་ཇི་འདྲ་ཞིག་ཡོད་མེད་ཚོད་དཔག་བྱེད་ཐུབ། བོད་ཀྱི་དགོན་སྡེ་ཁག་གི་ནང་དམ་

བསྒྲགས་ཤུ གས་ཆེ་ཡོད་པའི་གནས་སྟངས་འགོ་དགེ་འདུན་པ་ཚོས་རང་སྲོག་གཅོད་རྒྱུའི་འུ་ཐུག་གི་

བྱ་ཐབས་དེ་རིགས་མཚམས་འཇགོ་ཡངོ་བར་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་འཛིན་པའི་སྲིད་བྱུས་དེར་འགྱུར་བ་

གཏོང་དགོས་ཞེས་སོགས་གསུངས་འདུག

 དེ་བཞིན་རྡ་སར་རྟེན་གཞི་བྱས་པའི་བདོ་ཀྱི་འགྲ་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་དང་མང་གཙོ་འཕེལ་རྒྱས་

ལྟེ་གནས་ཁང་གིས་གསལ་བཤད་གནང་བའི་ནང་འཁོད་དོན། བོད་ནང་མུ་མཐུད་ཛ་དྲག་གི་གནས་

སྟངས་ཆགས་རྒྱུ་ཡིན་པ་དང། ད་ཆ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་ནང་དམ་བསྒྲགས་ཧ་ཅང་ཤུ གས་ཆེ་རུ་

གཏོང་ཉེན་ཡོད་པར་བརྟེན་ང་ཚོར་སེམས་འཚབ་ཧ་ཅང་ཆེན་པོ་འདུག་ཅེས་གསུངས།

 ཕྱོགས་མཚུངས་ཨིན་ཇིའི་རྒྱལ་ས་ལོན་ཌོན་དུ་རྟེན་གཞི་བྱས་པའི་བོད་རང་དབང་ཚོགས་

པའི་ཚོགས་གཙོ་སྐུ་ཞབས་སི་ཊེ་ཕན་ལགས་(Stephanie  Brigden) ཀྱིས་བོད་པའི་དགེ་འདུན་

པ་གཉིས་ཀྱིས་འུ་ཐུག་ཐབས་ཟད་ཀྱི་བྱ་ཐབས་སྤེལ་དགོས་བྱུང་བ་དེས་བོད་ཀྱི་གནད་དོན་དེ་བཞིན་

གྲོས་མོལ་གྱི་ལམ་ནས་མྱུར་དུ་སེལ་དགོས་པ་ཆགས་ཡོད། ཅེས་གསུངས་ཡོད།



    (273)    

 ལྕགས་ཡོས་ལོའ་ིབཙན་རྒོལ་གྱི་མེ་ལྕེ།  

ཉེར་གཉིས་པ། འཛམ་གླིང་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལྷན་

ཚོགས་ཐེངས་བཅོ་བརྒྱད་པའི་སྐབས་བོད་ནང་གི་འགྲོ་བ་མིའི་གནས་སྟངས་

ཡར་རྒྱས་གཏོང་དགོས་པའི་རེ་འདུན་བཏོན་པ།

 ༄༅། །ཕྱི་ལོ་༢༠༡༡ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༢༣ ཉིན་སུད་སི་གྲོང་ཁྱེར་ཇི་ནི་ཝའི་ནང་ཚུགས་བཞིན་པའི་འཛམ་

གླིང་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལྷན་ཚོགས་ཐེངས་བཅོ་བརྒྱད་པའི་སྐབས་

མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་ཡན་ལག་ལྷན་ཁང་ཨི་ཀོ་སོག་(ECOSOC) ཞེས་པ་དཔལ་འབོྱར་དང་

སྤྱི་ཚོགས་ལྷན་ཁང་ཞིག་ཡོད་པ་དེ་བརྒྱུད། སྐུ་ཞབས་བསྟན་འཛིན་བསམ་འཕེལ་ལགས་ཀྱིས་གཞུང་

འབྲེལ་མིན་པའི་ཚོགས་པ་བཞིའི་ཚབ་ཞུས་ཏེ་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཁྲིམས་ལུགས་འགོ་གཞི་རྩའི་འགྲ་ོབ་མིའི་ཐབོ་

ཐང་ལ་སྲུང་སྐྱབོས་དགསོ་པ་མ་ཟད། འགྲ་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་གི་གནས་བབ་དེ་བཞིན་གངོ་མཐརོ་གཏངོ་

རྒྱུའི་ལས་གཞི་དངོས་སུ་ལག་ལེན་གནང་དགོས་པ་དང། མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་མིའི་

རྒྱལ་ཁབ་གཙོས་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་སུ་འདྲ་ཞིག་གིས་འགྲ་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་ལ་རྩིས་མེད་རོྡག་རལོ་བཏང་
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ལེའུ་གསུམ་པ། རྒྱལ་སྤྱིའི༌སྤྱི་ཚོགས་ཁྲོད་བོད་མིར་རྒྱབ་སྐྱོར་དང་གདུང་སེམས་མཉམ་བསྐྱེད་ཇི་བྱུང་སྐོར།

ཚེ་དེར་སྐྱནོ་བརྗདོ་ཤུ གས་ཆེ་

གནང་དགོས་པའི་རེ་འདུན་

ཡང་བཏོན་ཡོད་པ་མ་ཟད། 

རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་མདོ་སྨད་

རྔ་བ་ཀིརྟི་དགོན་པའི་དགེ་

འདུན་པ་ ༣༠༠ ཙམ་བཙན་

འཁྲིད་བྱས་པ་རྣམས་དགོན་

པར་སྐྱར་དུ་འཛུལ་ཞུགས་

བྱེད་འཇུག་དགོས་པ་དང། 

ཀིརྟི་དགོན་པའི་ནང་དགེ་

འདུན་པ་ཕུན་ཚོགས་ལགས་ཀྱིས་རང་ལུས་མེར་སྲེག་བཏང་བའི་དོན་རྐྱེན་བྱུང་རྗེས་དགོན་པ་དེ་རྒྱ་

མིའི་དྲག་ཆས་ཉེན་རྟོག་དམག་མིས་སྐོར་ཏེ་དམ་བསྒྲགས་ཤུ གས་ཆེའི་འགོ་གནས་ཡོད་པ་མ་ཟད། ད་

ཆ་རྒྱ་མིའི་ལས་བྱེད་པ་ ༦༠༠ ཙམ་གྱིས་དགེ་འདུན་པ་ཚོར་རྒྱལ་གཅེས་ཆོས་གཅེས་ཟེར་བའི་སློབ་

གསོའ་ིལས་འགུལ་སྤེལ་མུས་ཡིན་སྐོར་གསལ་བཤད་གནང། ཕོྱགས་མཚུངས་སྐབས་དེར་བསྟན་

འཛིན་བསམ་འཕེལ་ལགས་ཀྱིས་ཟླ་བ་སྔོན་མར་རྔ་བ་འབྲིང་རིམ་མི་དམངས་ཁྲིམས་ཁང་ཟེར་བས་

ཀིརྟི་དགནོ་པའི་དགེ་འདུན་པ་བསྟན་འཛིན་ལགས་དང་བརྩནོ་གྲུས་ལགས། ཚེ་རིང་རྟ་མགྲིན་བཅས་

ཁོང་གསུམ་ཀྱིས་དགེ་འདུན་པ་ཕུན་ཚོགས་ཀྱིས་རང་ལུས་མེར་སྲེག་བཏང་རྗེས་དགོག་རྐྱེན་བཟོས་

པར་བརྟེན་ཕུན་ཚོགས་ལགས་འདས་གྲོངས་སུ་གྱུར་ཡོད་ཚུལ་གྱི་སྙོན་འཛུགས་འགོ་ཁོང་གསུམ་པོར་

ལོ་ ༡༠ དང་ ༡༡ དེ་བཞིན་ ༡༣ གྱི་ཁྲིམས་ཐག་བཅས་པ་དེ་ཕྱི་གསལ་ནང་གསལ་དང་། དེ་བཞིན་ཁོང་

གསུམ་ལ་ཁྲིམས་རྩོད་པ་གླ་རྒྱུའི་ཐོབ་ཐང་སྤྲད་མེད་པ་མ་ཟད། མནར་གཅོད་དང་བཙན་དབང་འགོ་

དགེ་འདུན་པ་གསུམ་ལ་མ་ཉེས་ཁ་གཡོག་གི་ཉེས་པ་ཁས་ལེན་བྱེད་དུ་བཅུག་པའི་གནད་དོན་དེར་

སེམས་འཚབ་ཧ་ཅང་ཡོད་སྐོར་གསལ་བཤད་གནང་ཡོད།
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 ལྕགས་ཡོས་ལོའ་ིབཙན་རྒོལ་གྱི་མེ་ལྕེ།  

ཉེར་གསུམ་པ། རྒྱལ་སྤྱིའི་ཉེས་ཡངས་ཚོགས་པས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་བོད་མིའི་ཆོས་

རིག་སྲུང་སྐྱོབ་དང་ཆོས་ལུགས་རང་དབང་འགན་སྲུང་ཡོང་བའི་

རེ་འདུན་བཏོན་པ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་༢༠༡༡ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༢༨ རེས་གཟའ་ལྷག་པའི་ཉིན་ཨིན་ཡུལ་གྱི་རྒྱལ་ས་ལོན་ཌོན་དུ་རྟེན་

གཞི་བྱས་པའི་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཉེས་ཡངས་ཚོགས་པས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་བོད་མི་ཚོས་རང་གི་རིག་གཞུང་

གི་ངོ་བོ་སྲུང་སྐྱོབ་བྱེད་རྒྱུ་དང་ཆོས་ཉམས་ལེན་བྱེད་རྒྱུའི་ཐོབ་ཐང་སྤྲོད་དགོས་པའི་རེ་འདུན་ཤུ གས་

ཆེ་བཏོན་པའི་བསྒྲགས་གཏམ་ཞིག་སྤེལ་ཡོད་པའི་ནང་འཁོད་དོན། ཉེ་ལམ་བོད་མདོ་སྨད་རྔ་བ་ཀིརྟི་

དགནོ་པའི་དགེ་འདུན་པ་གཉིས་ཀྱིས་རང་ལུས་མེར་སྲེག་བཏང་བ་དེ་ནི་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་མི་

ཚོའི་ཆོས་དད་རང་དབང་དང་རིག་གཞུང་ལ་རྩིས་མེད་རྡོག་རོལ་གྱི་དམ་བསྒྲགས་སྲིད་བྱུས་འཛིན་

བཞིན་པ་དེར་ང་ོརྒལོ་བྱས་པ་ཞིག་ཡིན། རྒྱལ་སྤྱིའི་ཉེས་ཡངས་ཚོགས་པས་རྒྱ་ནག་སྲིད་གཞུང་ལ་དམ་

བསྒྲགས་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་དེ་དག་འཕྲལ་དུ་མཚམས་འཇགོས་དགསོ་པ་དང།  བདོ་མི་ཚོའི་ཆསོ་དད་རང་

དབང་སྲུང་སྐྱོབ་ཐོག་རང་གི་རིག་གཞུང་དང་ངོ་བོ་སྲུང་སྐྱོབ་བྱ་རྒྱུའི་ཐོབ་ཐང་ལ་རྩིས་འཇོག་བྱེད་

དགོས་པའི་རེ་འདུན་ཤུ གས་ཆེ་འདོན་རྒྱུ་ཡིན།  བོད་མདོ་སྨད་རྔ་བ་ཀིརྟི་དགོན་པ་དང་དཀར་མཛེས་

ཁུལ་གྱི་ཉ་མཚོ་དགོན་པའི་དགེ་འདུན་པ་ཚོས་རང་ལུས་མེར་སྲེག་བཏང་བའི་དོན་རྐྱེན་དེ་དག་བྱུང་

འཕྲལ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་དགོན་པ་དེ་དག་ཐོག་དམ་བསྒྲགས་ཤུ གས་ཆེ་བྱས་ཡོད།

 དགེ་འདུན་པ་ཚེ་དབང་ནརོ་བུ་ལགས་ཀྱིས་རང་ལུས་མེར་སྲེག་བཏང་དགསོ་བྱུང་བ་དེ་ཡང་

འདི་ལོ་ཕྱི་ཟླ་ ༣ ནང་དགེ་འདུན་པ་ཕུན་ཚོགས་ལགས་ཀྱིས་རང་ལུས་མེར་སྲེག་བཏང་རྗེས་རྒྱ་ནག་

གཞུང་གིས་དགོན་པའི་ནང་དམ་བསྒྲགས་ཧ་ཅང་ཆེ་རུ་བཏང་བའི་སྲིད་བྱུས་ལག་བསྟར་བྱས་པར་

བརྟེན་ནས་ཡིན་འདུག་ཅེས་འཁོད་ཡོད་པ་མ་ཟད། འདི་ལོ་ཕྱི་ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༦ ཉིན་ཀིརྟི་དགོན་པའི་
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ལེའུ་གསུམ་པ། རྒྱལ་སྤྱིའི༌སྤྱི་ཚོགས་ཁྲོད་བོད་མིར་རྒྱབ་སྐྱོར་དང་གདུང་སེམས་མཉམ་བསྐྱེད་ཇི་བྱུང་སྐོར།

དགེ་འདུན་པ་རང་ལོ་ ༢༡ སོན་པ་དགེ་འདུན་པ་ཕུན་ཚོགས་ལགས་ཀྱིས་རང་ལུས་མེར་སྲེག་བཏང་

རྗེས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་དགོན་པ་དེར་དམ་བསྒྲགས་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་ཇི་འདྲ་འཛིན་པའི་སྐོར་འཁོད་

དོན།

 འདི་ལོ་ཕྱི་ཟླ་ ༣ ནང་དགེ་འདུན་པ་ཕུན་ཚོགས་ལགས་ཀྱིས་རང་ལུས་མེར་སྲེག་བཏང་རྗེས་

རྔམ་སྟོན་བྱས་ཡོད། ཀིརྟི་དགོན་པའི་དགེ་འདུན་པ་ ༣༠༠ ཙམ་འཛིན་བཟུང་བྱས་པས་གཙོས་མང་

ཚོགས་མཉམ་སྡེབ་འཛིན་བཟུང་བྱས་པ། གར་སངོ་ཆ་མེད་དུ་གྱུར་བ། དེ་བཞིན་རང་ལ་ོ ༢༤ སནོ་པའི་

བདོ་མི་ཆསོ་འཕེལ་རྒྱ་མིའི་དྲག་ཆས་ཉེན་རྟགོ་པས་ཉེས་རྡུང་བཏང་སྟེ་སྨན་ཁང་ནང་འདས་གྲངོས་སུ་

གྱུར་ཡདོ་པ་དང། ཁངོ་གིས་རྔ་བའི་ཉེན་རྟགོ་ལས་ཁུངས་མདུན་དུ་བདོ་མི་ཚོར་རང་སྐྱངོ་གི་ཐབོ་ཐང་

སྤྲོད་དགོས་པའི་འབོད་སྐུལ་སྐད་འབོད་གནང་ཡོད། རྔ་བ་ཀིརྟི་དགོན་པའི་དགེ་འདུན་པ་ ༣༠༠ ཙམ་

རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་འཛིན་བཟུང་བྱས་པའི་ཁངོས་བྱིས་པ་མང་དག་ཅིག་ཡདོ་པ་རྣམས་ལ་རྒྱལ་གཅེས་

ཆསོ་གཅེས་ཀྱི་སླབོ་གས་ོསྤྲདོ་ཆེད་བཙན་འཁྲིད་བྱས་ཡདོ། སླབོ་གསའོ་ིལས་འགུལ་དེའི་ཁངོས་བདོ་ཀྱི་

༸སྐྱབས་མགོན་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་ལ་མཚན་སྨད་ཞུ་རྒྱུ་དང། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བཀོད་སྒྲིག་བྱས་

པའི་བོད་ཀྱི་བྱུང་རབས་ལོ་རྒྱུས་སློབ་ཁྲིད་དང་ཁས་ལེན་བྱེད་དགོས་སྐོར་སོགས་འཁོད་ཡོད།
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 ལྕགས་ཡོས་ལོའ་ིབཙན་རྒོལ་གྱི་མེ་ལྕེ།  

________________________________________ 

ཉེར་བཞི་པ། ཐེ་ཝན་བོད་ཀྱི་གྲོགས་པོ་ཚོགས་པས་བོད་ནང་གི་རང་སྲོག་བློས་

གཏོང་གནང་མཁན་ཚོར་རྒྱལ་སྤྱིའི་ངོས་ནས་རྒྱབ་སྐྱོར་དགོས་པའི་འབོད་སྐུལ།

༄༅། ། ཐེ་ཝན་བོད་ཀྱི་གྲོགས་པོ་ཚོགས་པས་བོད་ནང་གི་རང་སྲོག་བློས་གཏོང་གནང་མཁན་གྱི་དགེ་

འདུན་པ་ཚོར་རྒྱལ་སྤྱིའི་ངོས་ནས་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་དགོས་སྐོར་གསུངས་འདུག

 དེ་ཡང་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ནང་གནས་ཚུལ་ཐོན་གསལ་ལྟར་ན། ཕྱི་ལོ་༢༠༡༡ ཟླ་ 

༡༠ ཚེས་ ༥ ཉིན་ཐེ་ཝན་བདོ་ཀྱི་གྲགོས་པ་ོཚོགས་པས་ཐེ་ཝན་གྱི་རྒྱལ་ས་ཐའེ་པེ་ཡནོ་ཆནོ་མགྲནོ་ཁང་

དུ་གསར་འགོད་ལྷན་ཚོགས་ཤིག་སྐོང་ཚོགས་གནང་བ་དང་སྦྲགས་བོད་ནང་གི་བོད་མི་ཚོར་རྒྱ་ནག་

གཞུང་གིས་དྲག་པོའ་ིདབང་བསྒྱུར་བྱས་དང་བྱེད་མུས་ཡིན་པར་བརྟེན། འདི་ལོ་ཕྱི་ཟླ་གསུམ་པ་ནས་

ད་བར་བོད་ནང་དགེ་འདུན་པ་ལྔས་བོད་རྒྱལ་ཁབ་དང་མི་རིགས་ཀྱི་ཆེད་རང་ལུས་མེར་སྲེག་བཏང་

བའི་གནས་ཚུལ་རྣམས་ང་ོསྤྲདོ་གནང་བ་དང་ཆབས་ཅིག་ཐེ་ཝན་གཞུང་གཙོ་བརོ་གྱུར་བའི་རྒྱལ་སྤྱིའི་

སྤྱི་ཚོགས་ནས་བདོ་མིའི་རང་དབང་དང་ཆསོ་དད་རང་མསོ་ལ་རྒྱབ་སྐྱརོ་ཤུ གས་ཆེ་གནང་དགསོ་པའི་

འབོད་སྐུལ་ཞུས་འདུག གསར་འགོད་ལྷན་ཚོགས་དེའི་ཐོག་རྒྱ་ནག་གཞུང་ཕོྱགས་ངོས་ནས་བོད་ནང་

གི་དགནོ་སྡེ་ཁག་ཏུ་དམག་དཔུང་ཁྱནོ་ཆེ་འགྲེམས་འཇགོ་བྱས་པ་རྣམས་ཕྱིར་འཐེན་དང་འཛིན་བཟུང་

བྱས་པའི་དགེ་འདུན་པ་རྣམས་གློད་བཀྲོལ་གཏོང་དགོས་པ་མ་ཟད། ཆོས་ལུགས་ཀྱི་བྱེད་སྒོ་ཁག་ལ་

གནོད་གཞིའི་སྲིད་བྱུས་ཡོངས་རྫོགས་ཕྱིར་འཐེན་བྱས་ཏེ་དགོན་པར་ལྷིང་འཇགས་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་དང་

དགེ་འདུན་པར་རང་དབང་ལྡན་པའི་འཚོ་བ་ཞིག་བསྐྲུན་དགསོ། དེ་བཞིན་རྒྱལ་སྤྱིའི་རང་དབང་ལྡན་

པའི་ཚོགས་སྡེ་དང་གསར་འགདོ་པ་ཚོས་བདོ་ནང་གི་དངོས་ཡདོ་གནས་སྟངས་ཤེས་རྟགོས་ཡངོ་ཆེད་

རང་དབང་ཐོག་བོད་ནང་འགྲོ་བསྐྱོད་བྱེད་བཅུག་དགོས་ཞེས་གསུངས་འདུག



    (278)    

ལེའུ་གསུམ་པ། རྒྱལ་སྤྱིའི༌སྤྱི་ཚོགས་ཁྲོད་བོད་མིར་རྒྱབ་སྐྱོར་དང་གདུང་སེམས་མཉམ་བསྐྱེད་ཇི་བྱུང་སྐོར།

 ཕྱོགས་མཚུངས་ཐེ་ཝན་བོད་ཀྱི་གྲོགས་པོ་ཚོགས་པའི་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གིས་ཨ་རི་དང་ཡུ་

རོབ་གྲོས་ཚོགས་སོགས་ཀྱི་ངོས་ནས་བོད་ནང་ཆེས་ཛ་དྲག་ཡིན་པའི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་གནས་

སྟངས་ལ་ཐུགས་ཁུར་ཆེན་པོ་གནང་བཞིན་ཡོད། འནོ་ཀྱང་ཐེ་ཝན་གོ་མིན་ཏང་སྲིད་གཞུང་ངོས་ནས་

ད་བར་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་འབྲེལ་ལམ་འཛུགས་རྒྱུར་དམིགས་ཏེ་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལ་དོ་སྣང་བྱེད་

ཀྱི་མེད་སྟབས། མཱ་ཡེ་ཇུ་སྲིད་གཞུང་ངསོ་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་ངེས་པར་དུ་སྐྱནོ་བརྗདོ་ཀྱིས་བདོ་མིའི་

བདེ་དོན་ལ་ཐུགས་ཁུར་བྱས་ཏེ་རྒྱ་ནག་གཞུང་དང་མཉམ་དུ་ངན་པ་ལག་སྦྲེལ་བྱ་རྒྱུ་མཚམས་འཇོག་

བྱེད་དགོས་སྐོར་ཡང་གསུངས་འདུག
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 ལྕགས་ཡོས་ལོའ་ིབཙན་རྒོལ་གྱི་མེ་ལྕེ།  

  ________________________________________ 

ཉེར་ལྔ་པ། ཨིན་ཡུལ་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པའི་འཐུས་མི་

རྣམས་ཀྱིས་གསར་འགོད་གསལ་བསྒྲགས་གནང་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་༢༠༡༡ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༧ ཉིན་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་གོ་སྒྲིག་ཐོག་ཕྱི་དྲིལ་

ལྷག་པ་ཚེ་རིང་དྲན་རྟེན་ཚོགས་ཁང་དུ་ཨིན་ཡུལ་གྲསོ་ཚོགས་ཀྱི་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐྱརོ་ཚོགས་པའི་འཐུས་

མི་རྣམས་ཀྱིས་གསར་འགདོ་གསལ་བསྒྲགས་ཤིག་སྤེལ་ཡདོ། སྐབས་དེར་བདོ་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ཚོགས་

གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རིང་མཆགོ་གིས་གཙོས། དྲིལ་བསྒྲགས་དྲུང་ཆེ་ཐུབ་བསྟན་བསམ་འཕེལ་ལགས་དང། 

དེ་བཞིན་ཕྱི་ནང་གི་གསར་འགོད་པ་བཅས་ཁྱོན་མི་གྲངས་ ༢༠ བརྒལ་བ་འདུ་འཛོམས་ཐོག་བོད་མི་

མང་སྤྱི་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་མཆགོ་གིས་ཨིན་ཡུལ་གྲསོ་ཚོགས་ཀྱི་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐྱརོ་ཚོགས་པའི་འཐུས་

མི་ལྔ་དང་།  བདོ་ཀྱི་ཚོགས་པ་(Tibet Society) ཞེས་པ་ནས་སྐུ་ཚབ་གཉིས་ཕེབས་པ་རྣམས་གསར་

འགོད་པ་ཚོར་ངོ་སྤྲོད་གནང་བ་དང་སྦྲགས་གསུང་བཤད་གནང་དོན།

 བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་དང་བཀའ་ཤག དེ་བཞིན་ཕྱི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་བཅས་ཀྱིས་

དུས་ནས་དུས་སུ་རྒྱལ་སྤྱིའི་ནང་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་མཁན་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མི་རྡ་སར་

གདན་ཞུས་ཐགོ་གཟིགས་སྐརོ་གནང་བ་ཙམ་མ་ཟད། ཁངོ་ཚོ་དང་ལྷན་བདོ་དནོ་ཐགོ་ག་ོབསྡུར་གནང་

རྒྱུའི་མཚོན་ལས་དོན་སྤེལ་བཞིན་ཡོད། འདས་པའི་ཉིན་གྲངས་ ༡༥ །༢༠ རིང་ཉི་ཧོང་ནས་གྲོས་ཚོགས་

འཐུས་མི་གཉིས་དང་སྐུ་ཚབ་ཁག་གཅིག་རྡ་སར་གཟིགས་སྐརོ་ཕེབས་ཡདོ། དེ་དང་ཕོྱགས་མཚུངས་ཕྱི་

ཟླ་ ༩ པའི་ཟླ་མཇུག་དང་ ༡༠ ཟླ་འགོར་ཨི་ཊ་ལིའི་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མི་གསུམ་དང་བོད་པའི་གྲོགས་

པོ་ཁག་གཅིག ཨིན་ཡུལ་གྱི་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མི་ཁག་ལྔ་འདི་གར་ཕེབས་ཡོད། ཐོག་མའི་ཆར་གྲོས་

ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མི་དྲུག་ཕེབས་འཆར་ཡོད་ཀྱང་གཅིག་ཕེབས་ཐུབ་མེད།  ཨིན་ཡུལ་གྱི་གྲོས་ཚོགས་

འཐུས་མི་དང་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་དབར་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མི་ཕར་འགྲོ་ཚུར་འངོ་གི་

ལས་འགུལ་དེ་བཞིན་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༦ ལོ་ནས་འགོ་བཙུགས་བྱས་ཡོད། ལས་འགུལ་གོ་སྒྲིག་ཞུ་མཁན་དེ་
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ལེའུ་གསུམ་པ། རྒྱལ་སྤྱིའི༌སྤྱི་ཚོགས་ཁྲོད་བོད་མིར་རྒྱབ་སྐྱོར་དང་གདུང་སེམས་མཉམ་བསྐྱེད་ཇི་བྱུང་སྐོར།

(Tibet Society) ཚོགས་པ་ཡིན། ཞེས་སོགས་ཀྱི་གསུང་བཤད་གནང་ཡོད། དེ་རྗེས་ཨིན་ཡུལ་གྲོས་

ཚོགས་ཀྱི་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐྱརོ་ཚོགས་པའི་ཚོགས་གཙོ་སྐུ་ཞབས་ཕེ་བྷི་ཡན་ཧེ་མིལ་ཊནོ་(Mr.Fabian 

Hamilton)མཆགོ་གིས་གསུང་བཤད་གནང་དནོ།     ང་ཚོ་ཨིན་ཡུལ་གྲསོ་ཚོགས་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐྱརོ་

ཚོགས་པའི་འཐུས་མི་ཚོ་བཞུགས་སྒར་དུ་བཅར་རྒྱུ་བྱུང་བར་ཧ་ཅང་དགའ་པ་ོབྱུང། འདིར་ང་ཚོར་བདོ་

མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་དང་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ནས་སྣེ་ལེན་གཟབ་རྒྱས་གནང་བྱུང་བར་

ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་མ་ཟད། དེ་བཞིན་(Tibet Society) ངསོ་ནས་ལས་རིམ་འདི་བཞིན་ག་ོསྒྲིག་གནང་

བར་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ང་ཚོས་འདིར་བོད་ཀྱི་༸སྐྱབས་མགོན་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་མཇལ་ཁ་ཞུ་

རྒྱུ་བྱུང་བ་དེ་ལས་དོན་གལ་ཆེ་ཤོས་ཤིག་ཏུ་རྩིས་ན་ཧ་ལམ་འགྲིག་གི་ཡོད། ང་རང་ལ་ཆ་བཞག་ན་ཕྱི་

ལོ་ ༢༠༠༧ ལོར་༸གོང་ས་མཆོག་མཇལ་ཏེ་ཁོང་གི་དགོངས་ཚུལ་ཉན་རྒྱུའི་གོ་སྐབས་དམིགས་བསལ་

ཞིག་ཐབོ་བྱུང།  དུས་དེ་ནས་བཟུང་ངའི་བསམ་བླརོ་འགྱུར་བ་ཆེན་པ་ོཞིག་ཐེབས་བྱུང།  ཐེངས་འདིར་

ཡང་ཕྱི་ཚེས་ ༤ ཉིན་༸གོང་ས་མཆོག་དང་མཇལ་སྐབས་གནད་དོན་མང་པོ་ཞིག་གི་ཐོག་བཀའ་མོལ་

ཞུ་རྒྱུ་བྱུང། དེའི་ཁྲདོ་གནད་དནོ་གཙོ་བ་ོགཉིས་ནི། དང་པ།ོ བདོ་ནང་གི་བདོ་རིགས་སླབོ་ཕྲུག་རྣམས་

ལ་ཨིན་ཡུལ་གྱི་གཙུག་ལག་སླབོ་གཉེར་ཁང་གི་ནང་སླབོ་སྦྱངོ་ཆེད་སླབོ་ཡནོ་རགོས་རམ་གནང་རྒྱུའི་

ཐོག་བཀའ་བསྡུར་བྱུང། ང་ཚོས་བོད་ཀྱི་ས་ཁུལ་འདྲ་མིན་ནས་བོད་རིགས་སློབ་ཕྲུག་ལ་ཨིན་ཡུལ་

དུ་སློབ་སྦྱོང་ཆེད་རོགས་སྐྱོར་བྱེད་རྒྱུར་དགའ་མོས་ཡོད། གནད་དོན་གཉིས་པ། རྒྱ་ནག་མི་མང་དང་

འབྲེལ་བ་བྱས་ཏེ་འདས་པའི་ལ་ོ ༥༠།༦༠ ནས་འབྱུང་བཞིན་པའི་བདོ་ནང་གི་དངསོ་ཡདོ་གནས་སྟངས་

དེ་དག་རྒྱ་ནག་མི་མང་ཚོར་གོ་རྟོགས་སྤེལ་རྒྱུ་བཅས་ཀྱི་ཐོག་བཀའ་མོལ་བྱུང། སྐབས་དེར་༸གོང་ས་

མཆོག་ཐུགས་དགྱེས་ཚོར་ཆེན་པོ་མཛད་སོང། འདས་པའི་ལོ་བརྒྱ་ཕྲག་རིང་བོད་རྒྱའི་དབར་དངོས་

ཡོད་བྱུང་རབས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་དེ་དག་རྒྱ་ནག་མི་དམངས་ཚོས་ཤེས་པ་བྱ་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་ཆགས་

ཡོད།  ཅེས་དང་།

 ཡང་ཁོང་གིས་ཐེངས་འདིའི་བལྟ་སྐོར་གྱི་ལས་རིམ་ནང་བོད་ཀྱི་ཟློས་གར་ཚོགས་པར་རིག་

གཞུང་འཁྲབ་སྟོན་དེ་དག་སེམས་ལ་འཇུག་པོ་ཞིག་བྱུང་ཞེས་གསུངས་ཡོད་པ་མ་ཟད། འཁྲབ་སྟོན་པ་

ཚོར་བོད་ཀྱི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་རིག་གཞུང་སྲུང་སྐྱོབ་ཆེད་འབད་བརྩོན་བྱས་པར་འཚམས་འདྲི་

དང་བསྔགས་བརྗོད་ཞུས་ཡོད། དེ་བཞིན་ཁོང་གིས་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་གོ་སྒྲིག་

ཞུས་པའི་དགངོ་དྲའོ་ིགསལོ་སྟནོ་སྐབས་སྤྱི་འཐུས་རྣམ་པ་དང་ལྷན་དུ་ཕན་ཚུན་བསམ་ཚུལ་བརྗེ་ལེན་

གྱི་ག་ོསྐབས་བྱུང་བར་ཧ་ཅང་དགའ་པ་ོབྱུང་ཞེས་གསུངས། ཕྱགོས་མཚུངས་ཁངོ་གིས་རྡ་སྟེང་བདོ་ཁྱིམ་
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 ལྕགས་ཡོས་ལོའ་ིབཙན་རྒོལ་གྱི་མེ་ལྕེ།  

གྱི་སླབོ་མ་དང། དབུས་སྣེ་ལེན་ཁང་དུ་ཉེ་ཆར་བདོ་ནས་ཕེབས་པའི་ཕྲུ་གུ་དང་གཞནོ་སྐྱེས་ཁག་གཅིག་

ཐུག་རྒྱུའི་གོ་སྐབས་བྱུང་བའི་སྐོར་སོགས་ངོ་སྤྲོད་གནང་ཡོད། 

 གཞན་ཡང་གྲསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་གཞན་རྣམས་ཀྱིས་ཀྱང་ད་ཐེངས་ཀྱི་ལྟ་སྐརོ་དང་འབྲེལ་བའི་

ཐགོ་གསུང་བཤད་གནང་སྐབས་ཁངོ་རྣམ་པར་༸གངོ་ས་མཆགོ་མཇལ་རྒྱུ་བྱུང་བར་དགའ་སོྤབས་དང། 

བོད་མི་རྣམས་ལ་གདུང་སེམས་སྐྱེ་དང་རྒྱབ་སྐྱོར་ཡོད་པ། རྡ་ས་བོད་ཀྱི་དཔེ་མཛོད་ཁང་གིས་དུས་

རབས་ ༡༤ པའི་ཡིག་ཆ་དེ་དག་བཅསོ་མིན་ཐགོ་བདག་ཉར་ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོབྱས་པར་བསྔགས་བརྗདོ་

གནང།   དེ་བཞིན་དྲི་བ་དྲིས་ལན་སྐབས་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མི་རྣམས་ཀྱིས་བོད་སྐད་ཐོག་བྷི་བྷི་སི་

གསར་འགྱུར་བརྙན་འཕྲིན་གྱི་ལས་རིམ་ཞིག་གསར་འཛུགས་བྱེད་རྒྱུར་འབད་བརྩོན་གནང་རྒྱུ་ཡིན་

སྐརོ་དང་། དེ་བཞིན་ཁངོ་རྣམས་རང་ཡུལ་དུ་ཕྱིར་ལགོ་སྟེ་ལ་ོརྗེས་མར་༸གངོ་ས་༸སྐྱབས་མགནོ་ཆེན་

པོ་མཆོག་ཨིན་ཡུལ་དུ་གདན་ཞུ་ཐོག་བོད་ཀྱི་གནད་དོན་གྲོས་ཚོགས་སུ་གླེང་ཐུབ་པ་ཡོང་རྒྱུར་འབད་

བརྩནོ་གནང་རྒྱུ་མ་ཟད། འདི་ལའོ་ིཟླ་མཇུག་ཏུ་བཀའ་བླནོ་ཁྲི་པ་བླ་ོབཟང་སེང་གེ་མཆགོ་ལནོ་ཌནོ་དུ་

ཕེབས་རྒྱུ་ཡིན་པ་དང་། བཀའ་ཁྲི་མཆགོ་ཨིན་ཡུལ་དུ་ཕེབས་པ་དང་སྟབས་བསྟུན། གྲསོ་ཚོགས་སུ་བདོ་

མིའི་རང་དབང་གི་གནད་དོན་དང་འབྲེལ་བའི་སྐོར་གླེང་རྒྱུ་ཡིན་སྐོར་གསུང་བཤད་གནང་ཡོད།
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ལེའུ་གསུམ་པ། རྒྱལ་སྤྱིའི༌སྤྱི་ཚོགས་ཁྲོད་བོད་མིར་རྒྱབ་སྐྱོར་དང་གདུང་སེམས་མཉམ་བསྐྱེད་ཇི་བྱུང་སྐོར།

________________________________________ 

ཉེར་དྲུག་པ། མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་རྟོག་ཞིབ་ཚོགས་པས་

རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་སྐྱོན་བརྗོད་གནང་བ།

༄༅། ། ཨ་རིའི་གྲོང་ཁྱེར་ནིའུ་ཡོཀ་ཏུ་རྟེན་གཞི་བྱས་པའི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་རྟོག་ཞིབ་ཚོགས་པས་

ཉེ་ལམ་བདོ་མད་ོསྨད་རྔ་བ་སགོས་ནང་བདོ་མི་ཁག་གཅིག་གིས་རང་ལུས་མེར་སྲེག་བཏང་སྟེ་རྒྱ་ནག་

གཞུང་ལ་ང་ོརྒལོ་བྱས་དང་བྱེད་མུས་ཡིན་པའི་རྒྱུ་རྐྱེན་གཙོ་བ་ོདེ་རྒྱ་ནག་གཞུང་ཕྱགོས་ནས་ས་གནས་

བདོ་རིགས་མི་མང་ལ་དྲག་གནནོ་བྱེད་ཤུ གས་ཆེ་དྲགས་པར་མ་བཟོད་པར་འུ་ཐུག་ཐབས་ཟད་ལ་རྟེན་

ནས་དོན་རྐྱེན་དེ་དག་ཡོང་བཞིན་ཡོད་ཅེས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་སྐྱོན་བརྗོད་ཤུ གས་ཆེ་གནང་འདུག

 དེ་ཡང་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ནང་གནས་ཚུལ་ཐོན་གསལ་ལྟར་ན། ཕྱི་ལོ་༢༠༡༡ ཟླ་ 

༡༠ ཚེས་ ༡༣ ཉིན་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལྟ་རྟོག་ཚོགས་པ་དེས་གསར་འགོད་གསལ་བསྒྲགས་ཤིག་

སྤེལ་བའི་ནང་འཁོད་དོན། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༢ ནས་བཟུང་བོད་མདོ་སྨད་རྔ་བ་ཁུལ་

དུ་དྲག་པོའ་ིདམ་བསྒྲགས་ཀྱི་ལས་གཞི་འམ་སྲུང་བྱའི་འགྲོ་གྲོན་རྣམས་བསམ་ཡུལ་ལས་འདས་པའི་

སྤར་ཆ་བྱེད་ཤུ གས་ཆེ་རུ་གཏོང་འགོ་བཙུགས་ཏེ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༩ རྗེས་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཟི་ཁྲོན་

ཞིང་ཆེན་ནང་བདོ་རིགས་མ་ཡིན་པའི་ཉེན་རྟགོ་སྐརོ་བྱའི་ལས་དནོ་ཐགོ་བཏང་བའི་འགྲ་ོགྲནོ་ལས་རྔ་

བའི་ས་ཁུལ་ལ་བདོ་རིགས་མི་མང་ལ་དམ་བསྒྲགས་བྱེད་ཆེད་འགྲ་ོསངོ་ལྡབ་ལྔས་མང་བ་བཏང་འདུག 

རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་འགྲོ་སོང་དེ་དག་སྤྱི་བདེའི་མི་སྣ་དང་། བོད་མི་བཙོན་འཇུག་བྱེད་ཡུལ་གྱི་བཙོན་

ཁང། དེ་བཞིན་ཁྲིམས་ཆད་གཏོང་ཡུལ་གྱི་ཁྲིམས་ཁང་བཅས་ཀྱི་ཆེད་དུ་འགྲོ་སོང་བཏང་དང་གཏོང་

མུས་རེད། འགྲོ་སོང་དེ་དག་ནི་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་ཁྲེན་ཏུ་ཞིང་ཆེན་སྲུང་སྐྱོབ་ཀྱི་སྤྱིའི་འགྲོ་སོང་ལས་

ཀྱང་ལྡབ་གཉིས་ཀྱིས་མང་བ་གཏངོ་བཞིན་ཡདོ་པ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་དངུལ་རྩིས་ཀྱི་ཡིག་ཆ་ཁག་ལས་
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 ལྕགས་ཡོས་ལོའ་ིབཙན་རྒོལ་གྱི་མེ་ལྕེ།  

གསལ་པོ་ར་སྤྲོད་བྱེད་ཐུབ། རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་རྔ་བ་ཁུལ་དུ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༧ ནས་འགོ་འཛུགས་ཏེ་དྲག་

སྤྱདོ་ལས་འགུལ་བཀག་འགགོ་ཆེད་རྡུང་རྡེག་ཚ་ནན་ཞེས་པའི་མིང་ཐགོ་ནས་བདོ་མིའི་སྨྲ་བརྗདོ་རང་

དབང་དང་འདུ་འཛོམས་རང་དབང། ཆོས་དད་རང་དབང་སོགས་ལ་དམ་བསྒྲགས་ཤུ གས་ཆེ་བྱས་ཏེ་

བདོ་མི་རྣམས་འུ་ཐུག་ཐབས་ཟད་ཀྱི་གནས་སུ་ལྷུང་ཡདོ། དེ་བཞིན་རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་བདོ་མིའི་ཁྱིམ་

ཚང་དང་དགནོ་པར་སྔགོ་བཤེར་བྱས་ཏེ་བདོ་མི་གང་བྱུང་དུ་འཛིན་བཟུང་བྱས་པ་མ་ཟད། དགནོ་པར་

ལྟ་སྲུང་གིས་དམ་བསྒྲགས་བྱ་རྒྱུའི་མཚོན་དྲག་གནནོ་གྱི་སྲིད་བྱུས་དེ་རྣམས་འཕྲལ་དུ་མཚམས་འཇགོ་

བྱེད་དགོས། ཕོྱགས་མཚུངས་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་རྩ་ཆེན་འཛིན་བཞིན་པའི་རྒྱལ་སྤྱིའི་སྲིད་གཞུང་

ཁག་ནས་ཀྱང་བདོ་ནང་གི་ཛ་དྲག་གི་གནས་སྟངས་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་དགསོ་པ་མ་ཟད། བདོ་ནང་

གི་བདོ་མིའི་ཐབོ་ཐང་ལ་སྲུང་སྐྱབོ་ཡངོ་ཆེད་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་གནནོ་ཤུ གས་སྤྲདོ་དགསོ་

ཞེས། གསུངས་ཡོད།
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ལེའུ་གསུམ་པ། རྒྱལ་སྤྱིའི༌སྤྱི་ཚོགས་ཁྲོད་བོད་མིར་རྒྱབ་སྐྱོར་དང་གདུང་སེམས་མཉམ་བསྐྱེད་ཇི་བྱུང་སྐོར།

ཉེར་བདུན་པ། ཨ་རིའི་སྲིད་གཞུང་གིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་བོད་མིས་རང་ལུས་མེར་

སྲེག་བཏང་བའི་དོན་རྐྱེན་སྐོར་གླེང་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་༢༠༡༡ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༡༨ ཉིན་ཨ་རིའི་སྲིད་འཛིན་གྱི་ཕོ་བྲང་དཀར་པོའ་ིམགྲིན་ཚབ་པས་

ཉིན་རེའི་གསར་འགོད་གསལ་བསྒྲགས་ཤིག་སྤེལ་ཡོད། སྐབས་དེར་བོད་ནང་གི་ཛ་དྲག་གི་གནས་

སྟངས་ཐོག་ཨ་རིའི་གཞུང་གིས་ལངས་ཕྱོགས་སྐོར་གསུང་ཡོད་པ་མ་ཟད། སྐབས་དེར་གསར་འགོད་

པས་ཨ་རིའི་སྲིད་གཞུང་གིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་བོད་ནང་རང་ལུས་མེར་སྲེག་བཏང་བའི་དོན་རྐྱེན་

སྐོར་གླེང་ཡོད་མེད་སྐོར་གྱི་དྲི་བ་ཕུལ་བར་མགྲིན་ཚབ་པས་གསུངས་དོན།

 ང་ཚོས་བདོ་ཟི་ཁྲནོ་ཞིང་ཆེན་གྱི་རྔ་བ་ཀིརྟི་དགནོ་པའམ་ཉེ་འགྲམ་ས་ཁུལ་དུ་འདི་ལ་ོཕྱི་ཟླ་ ༣ 

ནས་དགེ་འདུན་པ་དང་བཙུན་མ་བཅས་ཁྱནོ་བདོ་མི་དགུས་རང་ལུས་མེར་སྲེག་བཏང་བའི་དནོ་རྐྱེན་

དེར་སེམས་ཚབ་ཧ་ཅང་ཡདོ་པར་བརྟེན།  རྒྱ་ནག་གཞུང་དང་ལྷན་གནད་དནོ་དེའི་སྐརོ་གླེང་སླངོ་བྱས་

ཡོད། བྱ་སྤྱོད་དེས་བོད་མི་ཚོའི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་དང་ཆོས་དད་རང་དབང་གི་གནས་སྟངས་ཐད་

ཁོང་ཁྲོ་དང་བསུན་གཙེར་བཟོ་བཞིན་ཡོད་པའི་ཚོར་སྣང་ཤུ གས་ཆེ་བ་ཡོད་པ་ཧ་ཅང་གསལ་པོ་རེད། 

ང་ཚོས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་བོད་མི་ཚོའི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གིས་གཙོས་ཞི་བའི་ལམ་ནས་རྒྱལ་སྤྱིའི་

ངསོ་འཛིན་གནང་བའི་ཐབོ་ཐང་དགོས་པའི་རེ་འདུན་འདོན་མཁན་གྱི་རྒྱ་ནག་མི་མང་ཚོའི་ཐབོ་ཐང་

ལ་སྲུང་བརྩི་བྱེད་དགོས་པའི་རེ་འདུན་བཏོན་ཡོད་པ་མ་ཟད།  ད་ལྟ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་རིགས་

གནས་སྡོད་ཀྱི་ས་ཁུལ་ཁག་གི་ནང་འཛིན་བཞིན་པའི་སྲིད་བྱུས་དེས་བོད་མི་ཚོར་དཀའ་ངལ་བཟོ་

བཞིན་པར་བརྟེན།  སྲིད་བྱུས་དེར་བསྒྱུར་བཅོས་ཐོག་བོད་མིའི་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་སྐད་ཡིག ངོ་བོ་

བཅས་སྲུང་སྐྱོབ་བྱེད་དགོས་པ་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་རེ་འདུན་བཏོན་ཡོད་ཅེས་སོགས་འཁོད་ཡོད།
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 ལྕགས་ཡོས་ལོའ་ིབཙན་རྒོལ་གྱི་མེ་ལྕེ།  

ཉེར་བརྒྱད་པ། རྒྱལ་སྤྱིའི་ཉེས་ཡངས་ཚོགས་པས་བོད་ནང་འུ་ཐུག་ཐབས་ཟད་ཀྱི་

གནས་སྟངས་ལ་སེམས་འཚབ་ཡོད་པའི་གསར་འགོད་

བསྒྲགས་གཏམ་སྤེལ་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་༢༠༡༡ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༡༨ ཉིན་ཨ་རིའི་རྒྱལ་ས་ཝ་ཤིང་ཊོན་དུ་རྟེན་གཞི་བྱས་པའི་རྒྱལ་སྤྱིའི་

ཉེས་ཡངས་ཚོགས་པའི་ཨེ་ཤི་ཡ་ཞི་བདེ་རྒྱ་མཚོའི་མངའ་ཁུལ་གྱི་འགན་འཛིན་སྐུ་ཞབས་སེམ་ཛ་རི་

ཕི་ (Sam Zarifi) ལགས་ཀྱིས་ཉེ་ལམ་བོད་མདོ་སྨད་རྔ་བ་ཀིརྟི་དགོན་པ་གཙོ་བོར་གྱུར་བའི་བོད་

ཀྱི་ས་ཁུལ་ཁག་ནང་འདི་ལོ་ཕྱི་ཟླ་ ༣ ནས་སྐྱ་སེར་ཁྱོན་མི་གྲངས་དགུས་རང་ལུས་མེར་སྲེག་བཏང་

རྗེས་བཞི་འདས་གྲངོས་སུ་གྱུར་བ་དང་། ལྔ་པ་ོརྣམས་ད་ལྟའི་ཆར་གནས་སྟངས་ཇི་ཡིན་གསལ་རྟགོས་

གང་ཡང་མེད་པའི་གནས་ཚུལ་ཐོན་པར་སེམས་འཚབ་ཀྱི་རྣམ་པ་ཤུ གས་ཆེ་བཏོན་པའི་ཐོག་གསར་

འགོད་བསྒྲགས་གཏམ་ཞིག་སྤེལ་བའི་ནང་འཁོད་དོན།  བཙུན་མ་བསྟན་འཛིན་དབང་མོ་ནི་ཉེ་བའི་

ཟླ་ཤས་ནང་རང་ལུས་མེར་སྲེག་གཏངོ་མཁན་གྱི་བདོ་མི་ཐེངས་དགུ་པ་དེ་ཆགས་ཡདོ།  དནོ་རྐྱེན་དེས་

དེང་སྐབས་བོད་ནང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་མི་ཚོའི་ཆོས་དད་རང་དབང་དང་རིག་གཞུང་ལ་དམ་

བསྒྲགས་ཆེ་བའི་སྲིད་བྱུས་ལག་བསྟར་བྱེད་བཞིན་པར་བརྟེན།  བོད་མི་ཚོ་འ་ཆད་འུ་ཐུག་གི་གནས་

སྟངས་གསར་པ་ཞིག་ལ་སླེབས་ཡོད་པའི་མངོན་རྟགས་གསལ་པོ་ཞིག་མཚོན་བཞིན་ཡོད།

 རྒྱ་གཞུང་གིས་བོད་མི་ཚོས་རང་དབང་ཐོག་རང་གི་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་སྲུང་སྐྱོབ་བྱ་རྒྱུའི་

མངནོ་འདདོ་དེར་བརྩི་བཀུར་ཞུ་དགསོ། འནོ་ཀྱང་དེ་ལས་ལྡགོ་སྟེ་བདོ་མི་ཚོར་དྲག་གནནོ་བྱས་ཚེ་རྒྱ་

ནག་གཞུང་ལ་བོད་མི་ཚོས་ཁོང་ཁྲོ་དང་སྡང་ཟུག་ཆེ་རུ་འགྲོ་ངེས་ཡིན། རྔ་བ་ཀིརྟི་དགོན་པས་གཙོས་

བོད་རིགས་གནས་སྡོད་ཀྱི་ས་ཁུལ་དེ་དག་ནང་གནས་སྟངས་ཚབས་ཆེན་པོ་ཡོད་མུས་ཁར་ད་དུང་རྒྱ་

མིའི་སྐོར་སྲུང་དམག་མི་ཇེ་མང་ཐོག་དམ་བསྒྲགས་ཤུ གས་ཆེ་རུ་བཏང་བ་དེས་གནས་སྟངས་དེ་བས་

ཚབས་ཆེ་རུ་འགྲོ་རྒྱུ་ཡིན།  ཞི་བའི་ལམ་ནས་ངོ་རྒོལ་སྐད་འབོད་གནང་མཁན་ཚོ་འཕྲལ་མར་བཙོན་

ནས་གློད་བཀྲོལ་གཏོང་དགོས། ཞེས་སོགས་འཁོད་ཡོད།
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ལེའུ་གསུམ་པ། རྒྱལ་སྤྱིའི༌སྤྱི་ཚོགས་ཁྲོད་བོད་མིར་རྒྱབ་སྐྱོར་དང་གདུང་སེམས་མཉམ་བསྐྱེད་ཇི་བྱུང་སྐོར།

________________________________________

ཉེར་དགུ་པ། ཨོ་སི་ཊོ་ལི་ཡའི་མེལ་བྷོན་རྒྱ་བོད་མཛའ་འབྲེལ་མཐུན་ཚོགས་ནས་

རང་ལུས་མེར་སྲེག་གཏོང་མཁན་བོད་མི་རྣམས་ཀྱི་ཆེད་ཡོངས་

ཁྱབ་གསལ་བསྒྲགས་སྤེལ་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་༢༠༡༡ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༢༡ རེས་གཟའ་པ་སངས༌ཉིན་གནས་ཚུལ་ཐོན་གསལ་ལྟར་ན། ཕྱི་ལོ་

༢༠༡༡ ཡས་མས་ནས་བཟུང། བོད་མདོ་སྨད་རྔ་བ་ཀིརྟི་དགོན་པ་གཙོ་བོར་གྱུར་བའི་བོད་ཀྱི་ས་ཁུལ་

ཁག་ནང། ཉིན་རེ་ནས་ཉིན་རེ་བཞིན་གནས་ཚུལ་ཛ་དྲག་ཏུ་འགྲོ་བཞིན་པའི་དུས་ཚོད་འདིར་ཨོ་སི་

ཊོ་ལི་ཡའི་མེལ་བྷོན་ཁུལ་རྒྱ་བོད་མཛའ་འབྲེལ་མཐུན་ཚོགས་ནས་སེམས་འཚབ་དང་གདུང་སེམས་

མཉམས་སྐྱེ་མཚོན་ཆེད་ཡོངས་ཁྱབ་གསལ་བསྒྲགས་ཞིག་སྤེལ་ཡོད། དེ་ཡང་ཨོ་སི་ཊོ་ལི་ཡའི་མེལ་

བྷོན་ཁུལ་དུ་གནས་སྡོད་བོད་མི་རྣམས་ཀྱིས་ཕྱི་ཚེས་ ༡༩ ཉིན་རྒྱ་ནག་གཞུང་ཚབ་ཁང་གི་མདུན་དུ་

ཟས་བཅད་དང་སྨོན་ལམ་གསུང་དོན་གནང་སྐབས་ཁུལ་དེར་རྒྱ་བོད་མཛའ་འབྲེལ་མཐུན་ཚོགས་ཀྱི་

རྒྱ་རིགས་ཚོགས་མི་རྣམས་ནས་ལས་འགུལ་ནང་མཉམ་ཞུགས་གནང་བ་མ་ཟད། ཡོངས་ཁྱབ་གསལ་

བསྒྲགས་ཤིག་སྤེལ་བའི་ནང་བོད་ནང་གི་བོད་མི་ཚོར་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་དྲག་གནོན་དང་གདུག་རྩུབ་

འགོ་འུ་ཐུག་ཐབས་ཟད་ཀྱི་རང་ལུས་ལ་མེར་སྲེག་གཏོང་བས་ལམ་དེ་ལྟ་བུ་ལས་གདམ་ཀ་མེད་པའི་

ར་སྤྲདོ་གསལ་དུ་ཕྱིན་ཡདོ་པའི་འགྲེལ་ བརྗདོ་གནང་བ་མ་ཟད། སྐུ་སྲགོ་ཤརོ་བའི་བདོ་ནང་གི་དཔའ་

བ་ོདཔའ་མ་ོརྣམས་ལ་མྱང་ངན་གུས་འདུད་ཞུ་རྒྱུ་དང། འདས་ཟིན་པའི་ལ་ོང་ོ ༦༢ རིང་རྒྱ་ནག་གཞུང་

གི་སྲིད་དབང་འགོ་རྒྱ་བོད་མི་རིགས་གཉིས་སྡུག་བསྔལ་གནས་སུ་གྱར་དགོས་བྱུང་ཡོད་པ་དང། རྒྱ་

ནག་གཞུང་གིས་བདོ་ནང་འགྲ་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་རྩིས་མེད་རོྡག་རལོ་གཏངོ་བའི་བྱ་སྤྱདོ་དང་ལྷག་པར་
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 ལྕགས་ཡོས་ལོའ་ིབཙན་རྒོལ་གྱི་མེ་ལྕེ།  

བདོ་མིའི་ཐགོ་དྲག་གནནོ་གྱི་བྱ་སྤྱདོ་ལག་བསྟར་བྱེད་བཞིན་པར་བསྐྱནོ་བརྗདོ་དང་། སྲིད་བྱུས་ཐབས་

སྡུག་དེ་འཕྲལ་དུ་མཚམས་འཇགོ་དགསོ་པའི་འབདོ་སྐུལ་ཞུས་ཡདོ། ཡང་གསལ་བསྒྲགས་ནང་ད་དུང་

རྒྱལ་སྤྱིའི་ཚོགས་སྡེ་ཁག་དང་འགྲ་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་ཚོགས་པ་ཁག་ནས་བདོ་ནང་གི་གནས་སྟངས་ལ་

རྟགོ་ཞིབ་ཆེད་རང་དབང་གི་གསར་འགདོ་ཚོགས་པ་མངགས་གཏངོ་གནང་དགསོ་པ་མ་ཟད། རྒྱ་ནག་

གཞུང་ལ་གནནོ་ཤུ གས་སྤྲད་དེ་བདོ་མི་རྣམས་ལ་ཆསོ་ལུགས་དང་གཏམ་བརྗདོ་རང་དབང་གི་ཐབོ་ཐང་

སྤྲོད་དགོས་པའི་འགྲེལ་བརྗོད་གནང་ཡོད། ཨོ་སི་ཊོ་ལི་ཡའི་མེལ་བྷོན་རྒྱ་བོད་མཐུན་ཚོགས་ཀྱི་སྤེལ་

བའི་གསལ་བསྒྲགས་ནང་ད་དུང། ༸གོང་ས་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་གིས་གང་ཉིད་ཀྱི་ཡང་སྲིད་སྐོར་ལ་

ཡོངས་ཁྱབ་སྩལ་བའི་གལ་ཆེའི་བཀའ་ཡིག་བཞིན། སྐྱེ་བ་སྔ་ཕྱི་ཙམ་ཡང་བསམ་བཞིན་ཁས་ལེན་མི་

བྱེད་པའི་ཆབ་སྲིད་དབང་འཛིན་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཡང་སྤྲུལ་སྤྱི་དང་། ལྷག་པར་༸རྒྱལ་བ་ཡབ་སྲས་ཀྱི་

ཡང་སྤྲུལ་ངསོ་འཛིན་ལ་ཐེ་བྱུས་བྱ་རྒྱུ་དེ་དག་ཐགོ་མེལ་བྷནོ་རྒྱ་བདོ་མཐུན་ཚོགས་ངསོ་ནས་དུས་ནམ་

ཡང་ངོ་ལེན་བྱེད་ཐབས་རྩ་བ་ནས་མེད་ཅེས་ཡོངས་ཁྱབ་ཀྱི་གསལ་བསྒྲགས་ནང་བཀོད་ཡོད།
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ལེའུ་གསུམ་པ། རྒྱལ་སྤྱིའི༌སྤྱི་ཚོགས་ཁྲོད་བོད་མིར་རྒྱབ་སྐྱོར་དང་གདུང་སེམས་མཉམ་བསྐྱེད་ཇི་བྱུང་སྐོར།

________________________________________ 

སུམ་ཅུ་པ། ཕ་རན་སི་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པའི་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མིས་ཕ་

རན་སིས་རྒྱ་ནག་དང་ལྷན་བོད་མིའི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་སྐོར་

གླེང་སློང་གི་འབོད་སྐུལ་ཞུས་པ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་༢༠༡༡ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༢༤ རེས་གཟའ་ཟླ་བཉིན་གནས་ཚུལ་ཏོན་གསལ་ལྟར་ན། ཉེ་ལམ་

བདོ་ནང་བདོ་མི་དགུས་རང་ལུས་མེར་སྲེག་བཏང་སྟེ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་མི་ཚོར་འཛིན་པའི་དམ་

བསྒྲགས་ཅན་གྱི་སྲིད་བྱུས་དེར་ངོ་རྒལོ་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ་ཐནོ་པར། ཕ་རན་སི་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐྱརོ་

ཚོགས་པའི་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མི་སྐུ་ཞབས་ཇི་ཡན་ལུ་ཝི་སི་བྷེན་ཀོ་(Mr. Jean-Louise Bianco) 

མཆོག་གིས་ཕ་རན་སི་སྲིད་གཞུང་ལ་རྒྱ་ནག་དང་ལྷན་བོད་མི་ཚོའི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་གནས་

སྟངས་སྐོར་གླེང་དགོས་པའི་འབོད་སྐུལ་ཞུས་ཡོད། 

 གནད་དོན་དེ་དང་འབྲེལ་ནས་ཁོང་གིས་གསུངས་དོན། ངས་བོད་རྔ་བའི་ཁུལ་དུ་འབྱུང་

བཞིན་པའི་དོན་རྐྱེན་དེ་དག་ལ་

ཞིབ་ཚགས་ཐོག་རྟོག་ཞིབ་བྱེད་

བཞིན ་ཡོད །  གནས་ཚུལ་དེ ་

དག་ལ་ང་རང་ཧང་སངས་བྱུང་། 

ཕྱོགས་མཚུངས་ ‘‘ཛ་དྲག་གི་བོད་

’’ ཅེས༌པའི་ཚོགས་པ་དེའི་ཚོགས་

གཙོས་ཕ་རན་སིའི་སྲིད་འཛིན་

ནི་ཁོ་ལ་སར་ཀོ་ཛིར་ཕུལ་བའི་ཞུ་

སྙན་དེ་ངས་བཀླགས་པ་ཡིན། ཞུ་
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 ལྕགས་ཡོས་ལོའ་ིབཙན་རྒོལ་གྱི་མེ་ལྕེ།  

སྙན་དེའི་ནང་སྲིད་འཛིན་མཆགོ་གིས་ད་ལྟ་བདོ་ནང་རྒྱ་གཞུང་གིས་བདོ་མི་ཚོར་དམ་བསྒྲགས་ཤུ གས་

ཆེ་བྱེད་བཞིན་པའི་སྲིད་བྱུས་དེར་སྐྱནོ་བརྗདོ་གནང་དགསོ་པའི་འབདོ་སྐུལ་ཞུས་ཡདོ་པ་མ་ཟད། མང་

གཙོའི་རྒྱལ་ཁབ་གི་དབུ་ཁྲིད་ཚོས་ཐུན་མོང་ཐོག་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་བྱ་སྤྱོད་ལ་ངོ་རྒོལ་གནང་རོགས་

ཞེས་འཁོད་འདུག  

 ཕྱི་ལོ་༢༠༡༡ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༡ ཉིན་ངའི་ཆབ་སྲིད་ཚོགས་པའི་ལས་རོགས་པེཊ་རིག་བྷོ་ལོ་ཆེ་

(Patric Bloche) མཆོག་དང་ལྷན་ངས་ཕ་རན་སིའི་ཕྱི་སྲིད་དང་ཡུ་རོབ་ལས་དོན་ཚོགས་ཆུང་གི་

བླནོ་ཆེན་མཆགོ་ལ་བདོ་ནང་བདོ་པའི་དགེ་འདུན་པ་ཚོ་དང་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་ཚོར་རྒྱ་ནག་གཞུང་

གིས་དམ་བསྒྲགས་བྱེད་བཞིན་པའི་དོན་རྐྱེན་སྐོར་དྲི་བ་བཏང་བ་ཡིན། དྲི་བ་དེ་དག་བརྒྱུད་བོད་མི་

ཚོའི་འགྲ་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་ལ་སྲུང་བརྩི་ཡངོ་ཆེད་ཕ་རན་སིའི་གཞུང་གིས་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་ལངས་ཕོྱགས་

ལག་བསྟར་བྱ་རྒྱུའི་ག་ོསྐབས་ཤིག་ང་ཚོར་ཐབོ་ཡདོ། དེ་རྗེས་འདི་ལ་ོཕྱི་ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༦ ཉིན་ཀིརྟི་དགནོ་

པའི་དགེ་འདུན་པ་ཞིག་གིས་རང་ལུས་མེར་སྲེག་བཏང་བའི་དནོ་རྐྱེན་དེ་བྱུང་རྗེས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་

ཁུལ་དེར་དམ་བསྒྲགས་ཧ་ཅང་ཆེན་པ་ོབྱས་ཡདོ། ཕ་རན་སིའི་མངའ་སྡེའི་བླནོ་ཆེན་རྣམ་པས་རྒྱ་ནག་

གི་འབྲེལ་ཡོད་བློན་ཆེན་ཚོར་བོད་མི་ཚོའི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་གནས་སྟངས་སྐོར་དང་བོད་རྒྱའི་

འབྲེལ་མོལ་སྐོར་གླེང་སློང་མུ་མཐུད་གནང་བཞིན་ཡོད་སྐོར་གསལ་བཤད་གནང་བྱུང་། སི་ཁྲོན་ཞིང་

ཆེན་དུ་བདུན་ཕྲག་གསུམ་གྱི་ནང་བོད་པའི་དགེ་འདུན་པ་ལྔས་རང་ལུས་མེར་སྲེག་བཏང་སྟེ་འདས་

གྲངོས་སུ་གྱུར་བའི་དནོ་རྐྱེན་བྱུང་བ་དེས་ད་ལྟ་བདོ་མི་ཚོའི་གནས་སྟངས་ཇེ་སྡུག་ཏུ་འགྲ་ོབཞིན་ཡདོ་

པ་མ་ཟད། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་འཛིན་བཞིན་པའི་སྲིད་བྱུས་དེས་ཕན་འབྲས་མེད་པ་ཞིག་ཡིན་པ་

གསལ་པ་ོཆགས་ཡདོ། དེར་བརྟེན་ཕ་རན་སིའི་སྲིད་གཞུང་གིས་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཐགོ་བདོ་མི་ཚོར་རྒྱབ་སྐྱརོ་

གྱི་འབདོ་སྒྲ་དེ་བཞིན་ངེས་པར་དུ་ཚང་མས་ག་ོཐུབ་པ་ཞིག་བཟ་ོདགསོ།  ངས་རང་ནུས་གང་ཡདོ་ཐགོ་

བོད་མི་རྣམས་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་མུ་མཐུད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན་ཞེས་སོགས་གསུངས་ཡོད།།
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ལེའུ་གསུམ་པ། རྒྱལ་སྤྱིའི༌སྤྱི་ཚོགས་ཁྲོད་བོད་མིར་རྒྱབ་སྐྱོར་དང་གདུང་སེམས་མཉམ་བསྐྱེད་ཇི་བྱུང་སྐོར།

སོ་གཅིག་པ། ཨུ་རུ་སུའི་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་བ་བོད་ཀྱི་གྲོགས་པོ་ཚོགས་པས་རྒྱ་ནག་

གཞུང་ཚབ་ཁང་ལ་ཛ་དྲག་གི་འབོད་སྐུལ་ཞུས་པ།

༄༅། ། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༡༩ རེས་གཟའ་ལྷག་པའི་ཉིན་ཨུ་རུ་སུ་གྲོང་ཁྱེར་ཆེ་ཤོས་གཉིས་པར་

གྲགས་པ་སན་པི་ཊར་སི་བྷག་(St.Petersburg) ཏུ་རྟེན་གཞི་བྱས་པའི་ཨུ་རུ་སུའི་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐྱརོ་

བ་བོད་ཀྱི་གྲོགས་པོ། ཞེས་པའི་ཚོགས་པས་རྒྱ་ནག་གི་སྲིད་འཛིན་ཧུའུ་ཅིན་ཐའ་ོཡི་མིང་ཐོག་ལ་རྒྱ་

ནག་གཞུང་ཚབ་ཁང་ལ་ཛ་དྲག་གི་འབོད་སྐུལ་སྙན་ཞུ་ཞིག་ཕུལ་འདུག སྙན་ཞུ་དེའི་ནང་འཁོད་དོན། 

ད་ལྟ་བདོ་ནང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་མི་ཚོར་འཛིན་བཞིན་པའི་དྲག་གནནོ་གྱི་སྲིད་བྱུས་དེ་འཕྲལ་

དུ་མཚམས་འཇོག་དགོས་པ་དང། བོད་མི་རྣམས་ཀྱི་ཛ་དྲག་ཆེ་བའི་དཀའ་ངལ་གྱི་གནད་སྟངས་དེ་

མྱུར་དུ་སེལ་དགསོ་པ་མ་ཟད། བདོ་མིའི་གཞི་རྩའི་འགྲ་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་དང་མངནོ་འདདོ་ལ་རྒྱ་ནག་

གཞུང་གིས་བརྩི་སྲུང་བྱེད་དགོས་པའི་རེ་འདུན་ཤུ གས་ཆེ་བཏོན་འདུག ཕྱི་ལོ་ ༡༩༤༩ ལོ་ནས་རྒྱ་ནག་

གཞུང་གིས་བོད་ནང་མི་རིགས་རྩ་མེད་གཏོང་རྒྱུའི་སྲིད་བྱུས་ལག་བསྟར་བྱས་པ་དེར་ངོས་ལེན་ཐོག་

བོད་མི་རྣམས་ལ་རང་སྲིད་རང་སྐྱོང་གི་ཐོབ་ཐང་སྤྲོད་དགོས་པ་སོགས་འཁོད་ཡོད་འདུག

 བདོ་ཀྱི་གྲགོས་པ་ོཞེས་པའི་ཚོགས་པ་འདི་ནི་ཕྱི་ལ་ོ ༡༩༩༣ ལརོ་ཐགོ་མར་ལྕམ་སྐུ་མར་གྷ་རི་ཏ་

ལགས་(Mrs.Margarita) དང་སྐུ་ཞབས་ཨེ་ཊེ་རེན་ཨེ་ཝ་(Dr.A Terentyev)ལགས་གཉིས་ཀྱིས་

བཙུགས་པ་དང་། ད་ལྟ་ཚོགས་པ་འདིའི་འབྲེལ་མཐུད་པ་གསར་པ་ནི་ལྕམ་སྐུ་ཨི་ལི་ན་ཀིམ་ལགས་

(Ms.Elena Kim)དང་སྐུ་ཞབས་ཨེ་པི་ཀི་རི་ཤན་ལགས་(Mr.A.P Christian) ཡིན་འདུག
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 ལྕགས་ཡོས་ལོའ་ིབཙན་རྒོལ་གྱི་མེ་ལྕེ།  

སོ་གཉིས་པ། ཨིན་ཡུལ་གྲོས་ཚོགས་སུ་བོད་ནང་རང་ལུས་མེར་སྲེག་གཏོང་མཁན་

རྣམས་དང་འབྲེལ་བའི་ཛ་དྲག་གི་གནད་དོན་སྐོར་གླེང་སློང་གནང་བ།

༄༅། ། ཨིན་ཡུལ་གྲོས་ཚོགས་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པའི་ཚོགས་གཙོ་(Fabian Hamilton) 

མཆོག་གིས་དེང་སྐབས་བོད་ནང་ཉིན་རེ་ལས་ཉིན་རེ་མ་འདས་པར་རང་ལུས་མེར་སྲེག་བཏང་སྟེ་རྒྱ་

ནག་གཞུང་ལ་ངོ་རྒོལ་གནང་མཁན་ཇེ་མང་དུ་འགྲོ་བཞིན་པའི་གནས་སྟངས་ལུང་འདྲེན་གནང་བ་

དང་ཆབས་ཅིག་རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་བདོ་པའི་ཆསོ་དང་རིག་གཞུང་སྐད་ཡིག་སགོས་འཆར་གཞི་ལྡན་

པའི་ཐོག་ནས་རྩ་མེད་བཟོ་བཞིན་ཡོད་པ་དེ་དག་མཚམས་འཇོག་ཡོང་ཆེད་དང་། བོད་མིའི་མངོན་

འདོད་བཞིན་བོད་མིར་རང་སྲིད་རང་སྐྱོང་ཐོབ་སླད་ཨིན་ཡུལ་གཞུང་ཕོྱགས་ནས་གང་ཞིག་གནང་

བཞིན་ཡོད་དམ་ཞེས་དྲི་བ་བཏང་འདུག

 དེ་ཡང་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ནང་གནས་ཚུལ་ཐོན་གསལ་ལྟར་ན། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ 

༡༠ ཚེས་ ༢༥ ཉིན་ཨིན་ཡུལ་གྲསོ་ཚོགས་སུ་ཕྱི་འབྲེལ་དང་སྔ་མ་ོཨིན་ཡུལ་གྱི་ཁྱབ་ཁངོས་སུ་ཡདོ་པའི་

རྒྱལ་ཁབ་ཀོ་མན་ཝེལ་ཐ་ཅེས་པའི་གནད་དོན་དང་འབྲེལ་བའི་དྲི་བ་དྲིས་ལན་གྱི་ལས་རིམ་ཞིག་གི་

སྐབས་ཨིན་ཡུལ་གྱི་(Leeds North East) ས་ཁུལ་ནས་ཡིན་པ་ངལ་སེལ་ཆབ་སྲིད་ཚོགས་པའི་

(Labour Party)གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མི་(Fabian Hamilton) མཆོག་གིས་བོད་ནང་ཆེས་ཛ་

དྲག་གི་གནས་སྟངས་ཆགས་པ་དེའི་ཐགོ་ཨིན་ཡུལ་གཞུང་གི་ལངས་ཕྱགོས་ཇི་ཡིན་སྐརོ་དྲི་བ་བཏང་

བར། འབྲེལ་ཡདོ་བླནོ་ཆེན་སྐུ་ཞབས་ཇེ་རི་མི་བྷ་ོརནོ་(Jeremy Browne) ལགས་ཀྱིས། ‘‘ཨིན་ཡུལ་

གཞུང་ཕྱགོས་ནས་ད་ལྟའི་ཆར་བདོ་ཀྱི་གནད་དནོ་ཐད་སྲིད་བྱུས་འཛིན་བཞིན་པ་དེ་སྔནོ་མའི་གཞུང་

འཛིན་ཚོགས་པ་ཚོས་བདོ་ཐགོ་འཛིན་པའི་སྲིད་བྱུས་དེ་རང་འཇགས་ཡིན། འནོ་ཀྱང་འགྲ་ོབ་མིའི་ཐབོ་

ཐང་ལ་གུས་བརྩི་ཡོང་རྒྱུ་དང་བོད་མིའི་གནས་སྟངས་དང་འབྲེལ་བའི་གནད་དོན་ཐོག་ལ་དུས་ནས་

དུས་སུ་གྲོས་བསྡུར་བྱེད་བཞིན་ཡོད།’’ ཅེས་ལན་འདེབས་གནང་འདུག
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ལེའུ་གསུམ་པ། རྒྱལ་སྤྱིའི༌སྤྱི་ཚོགས་ཁྲོད་བོད་མིར་རྒྱབ་སྐྱོར་དང་གདུང་སེམས་མཉམ་བསྐྱེད་ཇི་བྱུང་སྐོར།

________________________________________ 

སོ་གསུམ་པ། ཡུ་རོབ་གྲོས་ཚོགས་སུ་བོད་དོན་ཐོག་ཛ་དྲག་གི་གྲོས་ཆོད་

འཇོག་རྒྱུར་བགྲོ་གླེང་གནང་བ།

 ༄༅། ། ཉེ་ལམ་བདོ་མད་ོསྨད་རྔ་བ་ཀིརྟི་དགནོ་པ་གཙོ་བརོ་གྱུར་བའི་བདོ་ཀྱི་ས་ཁུལ་ཁག་གི་ནང་ད་

བར་བདོ་མི་སྐྱ་སེར་ཁྱནོ་མི་གྲངས་ ༡༠ ཙམ་གྱིས་རང་ལུས་མེར་སྲེག་བཏང་སྟེ་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་ང་ོརྒལོ་

བྱས་པའི་དནོ་རྐྱེན་བྱུང་བར་བརྟེན། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༢༧ ཉིན་ཡུ་རབོ་གྲསོ་ཚོགས་སུ་ཉེ་ལམ་

བདོ་མི་ཚོས་འུ་ཐུག་ཐབས་ཟད་ཀྱི་བྱ་སྤྱདོ་དེ་རིགས་སྤེལ་དགསོ་བྱུང་བའི་སྐརོ་བགྲ་ོགླེང་གནང་བ་མ་

ཟད། སེམས་འཚབ་ཆེན་པོས་ཛ་དྲག་གི་གྲོས་ཆོད་གཅིག་ཀྱང་བཞག་ཡོད་པའི་ནང་འཁོད་དོན།

 འདི་ལོའ་ིཕྱི་ཟླ་གསུམ་པ་ནས་བཟུང་རྔ་བས་གཙོས་བོད་ཀྱི་ས་ཁུལ་ཁག་གཅིག་ནང་བོད་མི་

སྐྱ་སེར་ཁག་གཅིག་གིས་རང་ལུས་མེར་སྲེག་བཏང་བའི་དོན་རྐྱེན་བྱུང་བར་ཡུ་རོབ་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་

སེམས་འཚབ་ཧ་ཅང་ཆེན་པོ་ཡོད་ཅེས་སོགས་འཁོད་ཡོད། གཞན་ཡང་གྲོས་ཚོགས་སུ་བོད་དོན་བགྲོ་

གླེང་སྐབས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་པའི་དགནོ་སྡེ་ཁག་གི་ཐགོ་དྲག་གནནོ་གྱི་སྲིད་བྱུས་ལག་བསྟར་

བྱེད་བཞིན་པ་དེ་འཕྲལ་དུ་མཚམས་འཇོག་དགོས་སྐོར་དང།  དེ་བཞིན་བོད་ཀྱི་ས་ཁུལ་ཁག་ཏུ་རང་

དབང་ཅན་གྱི་རྒྱལ་སྤྱིའི་གསར་འགོད་པ་དང་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་རྟོག་ཞིབ་པ་རྣམས་ལ་བོད་ནང་

གི་བདོ་མི་ཚོའི་དངསོ་ཡདོ་དཀའ་ངལ་གྱི་གནས་སྟངས་ལ་ཞིབ་འཇུག་ཆེད་འགྲ་ོབསྐྱདོ་ཆགོ་པ་དང། 

རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ད་བར་བཙན་ཁྲིད་བྱས་ཏེ་གར་སོང་ཆ་མེད་དུ་གྱུར་བའི་བོད་པའི་དགེ་འདུན་པ་

བརྒྱ་སྐརོ་ཞིག་ཡདོ་པ་ཁངོ་རྣམས་ད་ལྟ་གང་དུ་ཡདོ་མེད་ཀྱི་གནས་ཚུལ་ཞིབ་ཕྲ་གསལ་བཤད་དགསོ་

པའི་རེ་འདུན་ཡང་བཏོན་ཡོད།

 ཕྱགོས་མཚུངས་གྲསོ་ཚོགས་སུ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་མ་ོཚོར་དྲག་གནནོ་གྱི་སྲིད་བྱུས་ལག་

བསྟར་བྱེད་བཞིན་པ་དེ་ནི་རྒྱ་ནག་མི་མང་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རྩ་ཁྲིམས་དང་ཡོངས་སུ་འགལ་བ་

ཞིག་ཡིན་པ་དང། རྒྱ་ནག་མི་མང་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རྩ་ཁྲིམས་ནང་ཆོས་དད་རང་དབང་ཡོད་

པ་གསལ་པོར་འཁོད་ཡོད་སྐོར་གསལ་བཤད་གནང།  གཞན་ཡང་སྐབས་དེར་བོད་མི་ཚོའི་འདོད་བློ་
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 ལྕགས་ཡོས་ལོའ་ིབཙན་རྒོལ་གྱི་མེ་ལྕེ།  

དང་མི་འཚམ་པའི་སྲིད་བྱུས་འཛིན་བཞིན་པ་དེ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་དཔནོ་རིགས་ཚོས་ཕྱིར་བསྡུ་བྱས་ཏེ་

བདོ་མི་ཚོར་མིང་དནོ་མཚུངས་པའི་རང་སྐྱངོ་སྤྲདོ་ཆེད་༸གངོ་ས་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆགོ་གི་སྐུ་ཚབ་དང་

ལྷན་མུ་མཐུད་གྲོས་མོལ་བྱེད་དགོས་པའི་རེ་འདུན་ཡང་བཏོན་ཡོད།
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ལེའུ་གསུམ་པ། རྒྱལ་སྤྱིའི༌སྤྱི་ཚོགས་ཁྲོད་བོད་མིར་རྒྱབ་སྐྱོར་དང་གདུང་སེམས་མཉམ་བསྐྱེད་ཇི་བྱུང་སྐོར།

________________________________________ 

སོ་བཞི་པ། རྒྱ་རིགས་ཤེས་ཡོན་ཅན་རྣམས་ཀྱིས་བོད་ནང་གི་ཛ་དྲག་གནས་སྟངས་

ལ་སེམས་ཁུར་ཆེད་ལས་འགུལ་སྤེལ་བ།

༄༅།  ། ཕྱི་ལ ོ༢༠༡༡ ལའོ་ིཕྱི་ཟླ་ ༣ པ་ནས་བཟུང་མད་ོསྨད་རྔ་བ་ཁུལ་དང་།  ཁམས་རྟའུ་ཉ་མཚོ་དགནོ།  

ཁམས་དཀར་མཛེས་དགནོ་བཅས་ཀྱི་ལ་ོཆུང་དགེ་བཙུན་ཚོས་འུ་ཐུག་ཐབས་ཟད་ངང་རང་ལུས་མེར་

སྲེག་བཏང་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་ཐོག་འཛིན་པའི་སྲིད་བྱུས་ལ་ངོ་རྒོལ་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ་

བསྟུད་མར་ཐནོ་པ་དེར། རྒྱལ་སྤྱིའི་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ད་ོསྣང་ཆེ་རུ་འགྲ་ོབཞིན་ཡདོ་པ་ལྟར་རྒྱ་རིགས་བསམ་

ཤེས་ཅན་ཁག་ཅིག་གིས་དོ་སྣང་བྱས་ཏེ་བོད་མིར་རྒྱབ་སྐྱོར་མཚོན་ཕྱིར་ཡིག་ཆ་འགྲེམས་སྤེལ་དང་།  

ས་རྟགས་བསྡུ་ལེན་གྱི་ལས་འགུལ་སྤེལ་འདུག

 དེ་ཡང་ཨ་རིའི་གྲོང་ཁྱེར་ནིའུ་ཡོཀ་ཏུ་ཡོད་པའི་སྤྱི་ཚོགས་དམངས་གཙོ་ཚོགས་པ་དང་།  རྒྱ་

ནག་དམངས་གཙོ་ཚོགས་པ།  དེ་བཞིན་འཇར་མན་དུ་ཡདོ་པའི་དམངས་གཙོའི་རྒྱ་ནག་འཐབ་ཕོྱགས།  

ཡུ་རོབ་ཁུལ་དུ་ཡོད་པའི་སོག་པོ་དང་ཡུ་གུར་བོད་རྒྱ་ལྷན་ཚོགས་བཅས་དམངས་གཙོ་དང་འགྲོ་བ་

མིའི་ཐོབ་ཐང་རྩོད་ལེན་བྱེད་མཁན་རྒྱ་རིགས་ཀྱི་ཚོགས་པ་ཁག་ནས་ཟླ་བ་འདིའི་ནང་བོད་མིར་རྒྱབ་

སྐྱརོ་དང་གདུང་སེམས་མཉམ་བསྐྱེད་ཀྱི་ཡིག་ཆ་འགྲེམས་སྤེལ་བྱས་ཡདོ་པ་དང་བཅས་དམངས་གཙོ་

དང་འགྲ་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་རྩདོ་ལེན་བྱེད་མཁན་རྒྱ་རིགས་ཀྱི་ཚོགས་པ་ཁག་ནས་ཟླ་བ་འདིའི་ནང་བདོ་

མིར་རྒྱབ་སྐྱོར་དང་གདུང་སེམས་མཉམ་བསྐྱེད༌ཀྱི་ཡིག་ཆ་འགྲེམས་སྤེལ་བྱས་ཡོད་པ་དང་།  ཧ་ཝ་ཊི་

གཙུག་ལག་སློབ་གྲྭ་ཆེན་མོའ་ིམཁས་དབང་ཡང་ཅན་ལི་དང་།  ཀྲའ་ོཙེ་ཡང་གི་སློབ་སྟོན་པ་ཟུར་པ་

སྐུ་ཞབས་ཡལ་ཅ་ཆི་སགོས་རྒྱ་རིགས་ཤེས་ཡནོ་ཅན་ཁག་གཅིག་གིས་བདོ་མིར་རྒྱབ་སྐྱརོ་གྱི་ས་རྟགས་

བསྡུ་ལེན་བྱེད་པའི་ལས་འགུལ་ཞིག་སྤེལ་དང་སྤེལ་བཞིན་ཡདོ། རྒྱ་རིགས་ཤེས་ཡནོ་ཅན་ཚོས་འགྲེམས་

སྤེལ་བྱས་པའི་བདོ་མིར་རྒྱབ་སྐྱརོ་གྱི་ཡི་གེ་དེ་ཚོའི་ནང་གནད་དནོ་གང་ཞིག་བྲིས་ཡདོ་པ་རྒྱ་ཆེའི་བདོ་

ཡིག་ཀློག་མཁན་གྱི་མཁྱེན་རྟོགས་ཆེད་དོན་ཚན་ ༡༡ ནང་ཕྱོགས་བསྡུས་ཀྱིས་བོད་སྒྱུར་ཞུས་ཡོད།

༡༽ བོད་ནང་གི་ལོ་ཆུང་དགེ་བཙུན་ཚོས་སྲོག་གྲོན་བཏང་ནས་རྒྱ་དམར་དབང་འཛིན་པར་ངོ་རྒོལ་

བྱས་ཡདོ། རྒྱ་ནག་དམར་པའོ་ིསྲིད་དབང་སྒེར་གཅདོ་རུ་ཚོགས་ཀྱི་གདུག་རྩུབ་ཅན་གྱི་བྱ་སྤྱདོ་ལ་བདོ་
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 ལྕགས་ཡོས་ལོའ་ིབཙན་རྒོལ་གྱི་མེ་ལྕེ།  

མི་ཙམ་མ་ཟད།  རྒྱ་རིགས་ཚོས་ཀྱང་སྐྱོན་བརྗོད་དང་ཁོང་ཁྲོ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།

༢༽ ཕྱི་ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༡༩ ཉིན་༸གངོ་ས་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆགོ་གིས་ལ་ོགཞནོ་འདས་པ་ོཚོའི་ཆེད་དུ་མཆདོ་

འབུལ་སྨནོ་ལམ་གྱི་ཚོགས་མགནོ་དུ་ཆིབས་སྒྱུར་པ་དང་། ཟས་བཅད་སྨྱུང་གནས་སུ་ཞུགས་པའི་གནས་

ཚུལ་འདིས་བདོ་ས་ཡངོས་རྫགོས་ལ་གཡ་ོའགུལ་བཏང་ཡདོ་ལ།  རྒྱ་རིགས་ཡངོས་རྫགོས་ཀྱི་སེམས་ལ་

ཡང་གཡ་ོའགུལ་བཏང་ཡདོ་ཅིང་།  ༸གངོ་ས་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆགོ་གིས་ཟས་བཅད་སྨྱུང་གནས་ཀྱི་ལམ་

ནས་གདུང་སེམས་མཉམ་བསྐྱེད་མཛད་པ་འདིས་འཛམ་གླིང་ལ་ཡང་གཡོ་འགུལ་བཏང་ཡོད།

༣༽ བོད་རིགས་སྤུན་ཟླས་ཁ་ནས་སྐྱོན་བརྗོད་དང་།  རྔམ་སྟོན་ཁྲོམ་སྐོར།  ཟས་བཅད་ངོ་རྒོལ་སོགས་

ཀྱི་ལམ་ནས་ཞི་བའི་ལས་འགུལ་སྤེལ་རྒྱུ་མཚམས་ཆད་མེད་ན་ཡང་།  དེ་དག་ཚང་མ་རྒྱ་ནག་དམར་

པའོ་ིགཞུང་གིས་ཡ་ང་སྙིང་རྗེ་མེད་པའི་དྲག་གནནོ་བྱས་པར་བརྟེན། བདོ་མི་ཚོས་རང་ལུས་མེར་སྲེག་

བཏང་བའི་ལམ་ནས་ང་ོརྒལོ་མི་བྱེད་ཀ་མེད་བྱུང་ཡདོ།  དེའི་ཐགོ་ནས་རྒྱ་ནག་དམར་པའོ་ིདབང་སྒྱུར་

འགོ་ཡོད་པའི་བོད་མི་རིགས་ཀྱི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་དང་།  ཆོས་དད་རང་དབང་ལ་གཏོར་བཤིག་

ཆེན་པོ་ཕོག་ཡོད་པ་གསལ་པོ་མཚོན་གྱི་ཡོད།

༤༽ ང་ཚོས་རྒྱ་ནག་དམར་པོའ་ིབྱ་སྤྱོད་ལ་སྐྱོན་བརྗོད་དང་འབྲེལ་རང་ལུས་རང་གིས་བསྲེགས་པའི་

དོན་རྐྱེན་དེ་དག་གི་རྒྱབ་ལོག་གི་གནས་ཚུལ་ཞིབ་རྩད་དགོས་པའི་རེ་འདུན་ནན་པོ་འདོན་རྒྱུ་དང་།  

རྒྱ་དམར་གཞུང་གིས་བདོ་མི་རིགས་ཀྱི་གཞི་རྩའི་འགྲ་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་དང་།  ཆསོ་དད་རང་དབང་ལ་

བརྩི་བཀུར་བྱེད་དགསོ་པ་དང་།  བདོ་རྒྱ་མི་རིགས་གཉིས་ཞི་བདེ་མཉམ་གནས་ཐུབ་པའི་མི་རིགས་ཀྱི་

སྲིད་བྱུས་མིང་དོན་མཚུངས་པ་ཞིག་ལག་བསྟར་བྱེད་དགོས་པའི་རེ་འདུན་ཡང་འདོན་རྒྱུ་ཡིན།

༥༽ རྒྱ་ནག་དམར་པའོ་ིགཞུང་གིས་དགནོ་སྡེ་གྲྭ་ཚང་ཁག་ལ་དམ་བསྒྲགས་དང་། ཆསོ་བྱེད་དགེ་བཙུན་

རྣམས་ལ་བསུན་གཙེར་བཟོས་སྟབས། བོད་མི་རིགས་ཀྱི་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་ཉམས་ཉེས་འགྲོ་བའི་

དཀའ་ངལ་ཡུན་རིང་འཕྲད་ཡོད་པ་དང་།  ཐ་ན་རིག་གཞུང་དང་ཆོས་ལུགས་དང་འབྲེལ་བའི་སྤྱིར་

བཏང་གི་འཚོ་བ་སྐྱེལ་རྒྱུར་ཡང་དཀའ་ངལ་འཕྲད་དེ་མི་རིགས་ཁྱོན་ཡོངས་འཇིགས་སྣང་གི་འགོ་ཏུ་

གནས་དགསོ་ཆགས་ཡོད།  དགེ་བཙུན་ཚོས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་མི་འདོད་པའི་རྣམ་འགྱུར་ཕྲན་བུ་ཐནོ་

ཚེ་ཉེས་ཆད་ཕགོ་པ་དང་།  དགནོ་སྡེ་གྲྭ་ཚང་ཁག་དམག་དནོ་གྱི་དམ་བསྒྲགས་ནང་ཚུད་ཡདོ།  དེ་ལྟའི་

ཐབས་སྡུག་གི་ཁརོ་ཡུག་འགོ་དགེ་བཙུན་རྣམས་འུ་ཐུག་ནས་རང་ལུས་རང་གིས་བསྲེགས་པའི་ང་ོརྒལོ་

གྱི་ལམ་དུ་མི་འགྲོ་ཐབས་མེད་བྱུང་ཡོད།

༦༽ རང་ལུས་རང་གིས་བསྲེགས་པའི་དོན་རྐྱེན་ལ་ང་ཚོས་དོ་སྣང་བྱེད་བཞིན་ཡོད།  རྒྱ་ནག་དམར་
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ལེའུ་གསུམ་པ། རྒྱལ་སྤྱིའི༌སྤྱི་ཚོགས་ཁྲོད་བོད་མིར་རྒྱབ་སྐྱོར་དང་གདུང་སེམས་མཉམ་བསྐྱེད་ཇི་བྱུང་སྐོར།

པོའ་ིསྲིད་དབང་ནི་མིས་སྐྱོང་པའི་སྲིད་དབང་ཞིག་མིན་ཞིང་། ཐ་ན་རང་དང་ཤ་ཁྲག་གཅིག་པའི་རྒྱ་

རིགས་མི་དམངས་ལ་ཡང་བྱ་ཐབས་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་བསུན་གཙེར་དང་།  ཡ་ང་སྙིང་རྗེ་མེད་

པའི་སྡུག་སྦྱོང་གཏོང་གི་ཡོད།  དགེ་བཙུན་ནི་བོད་མི་རིགས་ཀྱི་རིག་གཞུང་སྲུང་མཁན་ཡིན་པས་ད་

ལྟའི་དམིགས་བསལ་གྱི་དུས་སྐབས་འདིར་དཀའ་སྡུག་ཁྱད་བསད་དང་འགན་ཁུར་གྱི་ཐོག་ནས་རྩ་ཆེའི་

ལུས་སྲོག་ལ་གཅེས་སྤྲས་གནང་རོགས་ཞེས་རེ་བ་ཆེན་པོ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།

༧༽ བོད་མི་རིགས་ཀྱི་རང་དབང་གི་ལས་འགུལ་དང་།  རྒྱ་མི་རིགས་ཀྱི་དམངས་གཙོའི་ལས་འགུལ་

གཉིས་ནི་འཐབ་ཕྱོགས་གཅིག་གྱུར་ཡིན། ཁྱེད་ཚོའི་སྡུག་བསྔལ་ནི་ང་ཚོའི་སྡུག་བསྔལ་ཡིན་ཞིང་།  

ཁྱེད་ཚོའི་རེ་བ་ནི་ང་ཚོའི་རེ་བ་ཡིན།  བོད་མིས་རང་ལུས་སྲེག་པའི་སྐྱོ་གནས་མུ་མཐུད་མི་ཡོང་བ་

དང།  རྒྱ་ནག་དམར་གཞུང་གིས་མུ་མཐུད་སྡིག་པའི་ཉེས་པ་མི་གསོག་པའི་ཆེད།  ང་ཚོས་རྒྱ་ནག་

དམར་པོའ་ིགཞུང་ལ་དྲག་རྩུབ་ཀྱི་བྱ་ཐབས་མཚམས་འཇོག་བྱས་ནས་བོད་རིགས་སྤུན་ཟླ་དང་མཉམ་

དུ་གྲོས་མོལ་འགོ་འཛུགས་བྱེད་དགོས། ཞེས་བརྗོད་རྒྱུ་ཡིན།

༨༽ ལོ་ཆུང་དགེ་བཙུན་གྱི་ཚེ་སྲོག་རེ་རེ་བཞིན་ཤོར་བའི་སྐྱོ་གནས་གཅིག་རྗེས་གཉིས་མཐུད་དུ་ཐོན་

ན་ཡང་། རྒྱ་དམར་དབང་འཛིན་པས་སྣང་ཆུང་དུ་བཏང་ནས་ལམ་ལུགས་དང་།  སྲིད་བྱུས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་

དཀའ་ངལ་གྱི་འབྱུང་རྩ་མ་བཙལ་བའི་བྱེད་སྟངས་དེར་སྐྱོན་བརྗོད་བྱ་རྒྱུ་ཡིན།  རྒྱ་ནག་ཕྱི་སྲིད་ལས་

ཁུངས་ཀྱི་མགྲིན་ཚབ་པས་རང་ལུས་མེར་སྲེག་བཏང་བའི་དོན་རྐྱེན་ནི་ཏཱ་ལའི་བླ་མའི་རྗེས་འབྲངས་

པས་བཟོས་པ་རེད་ཅེས་བཤད་ཡོད།  བྱས་ན་རྒྱ་ནག་ནང་རང་ལུས་མེར་སྲེག་གཏོང་བའི་དོན་རྐྱེན་

མང་པོ་ཡོང་གི་ཡོད་པ་དེ་སུས་བཟོས་པ་རེད་དམ་ཞེས་འདྲི་རྒྱུ་ཡིན།

༩༽ ང་ཚོས་༸གངོ་ས་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆགོ་དང་།  བདོ་མི་དམངས་ཀྱི་ཞི་བའི་ལས་འགུལ་ལ་རྒྱབ་སྐྱརོ་

ཞུ་གི་ཡོད།  ང་ཚོས་རྒྱ་ནག་དམར་པོའ་ིགཞུང་གིས་བོད་ཐོག་འཛིན་བཞིན་པའི་མཁྲེགས་བཟུང་ཅན་

གྱི་སྲིད་བྱུས་དེ་དརོ་ནས་བདོ་མིའི་འདདོ་བླ་ོདང་མཐུན་ཞིང་།  བདོ་རྒྱ་མི་རིགས་གཉིས་ཀར་ཕན་པའི་

སྲིད་བྱུས་ཤིག་གཏན་འབེབས་བྱེད་དགོས་པའི་རེ་འདུན་འདོན་རྒྱུ་ཡིན།

༡༠༽ ཧ་ཝ་ཊེ་གཙུག་ལག་སློབ་གྲྭ་ཆེན་མོའ་ིསྐུ་ཞབས་ཡང་ཅན་ལི་ཡིས་སྣེ་འཁྲིད་འགོ་རྒྱ་རིགས་ཤེས་

ཡནོ་ཅན་ཚོས་བདོ་མིར་རྒྱབ་སྐྱརོ་གྱི་ས་རྟགས་བསྡུ་ལེན་བྱེད་བཞིན་ཡདོ་པ་ལྟར་དེ་རིང་བར་ས་རྟགས་

འགོད་མཁན་མི་གྲངས་ ༢༠༠ མིན་ཙམ་བྱུང་ཡོད་པ་དང་།  ས་རྟགས་འགོད་མཁན་དེ་དག་གི་ཁོངས་

སུ་ཤེས་ཡོན་ཅན་དང་།  རྩོམ་པ་པོ།  ཉམས་ཞིབ་པ།  གསར་འགོད་པ། སྤྱི་ཚོགས་ཞབས་ཞུ་བ་སོགས་

ལས་རིགས་འདྲ་མིན་གྱི་མི་སྣ་ཡདོ་པ་མ་ཟད།  རྒྱ་ནག་སྐམ་ས་ཆེན་པརོ་ཡདོ་པའི་རྒྱ་རིགས་ཤེས་ཡནོ་
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 ལྕགས་ཡོས་ལོའ་ིབཙན་རྒོལ་གྱི་མེ་ལྕེ།  

ཅན་ཁག་གཅིག་གིས་ཀྱང་ས་རྟགས་བཀོད་འདུག  ས་རྟགས་བསྡུ་ལེན་གྱི་ལས་འགུལ་སྤེལ་མཁན་

སྐུ་ཞབས་ཡང་ཅན་ལི་ཡིས་དོན་ཁང་ལ་འགྲེལ་བརྗོད་གནང་བར་གཞིགས་ན།  བོད་ནང་གི་ཛ་དྲག་

གནས་སྟངས་ལ་དོ་སྣང་སྔར་ལས་ཆེ་བ་སླེབས་ཆེད་ས་རྟགས་བསྡུ་རུབ་ཚར་བའི་རྗེས་ལ།  རྒྱབ་སྐྱོར་

གྱི་ཡི་གེ་འདི་ཨིན་ཡིག་ཏུ་སྒྱུར་ནས་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་དང་།  ཡུ་རོབ་གྲོས་ཚོགས།  དམངས་

གཙོའི་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་གི་དབུ་ཁྲིད་རྣམས་ལ་འབུལ་རྒྱུ་ཡིན་ཞེས་གསུངས་འདུག ས་རྟགས་བསྡུ་ལེན་གྱི་

རྒྱབ་སྐྱརོ་ཡི་གེ་དེའི་ནང་དུ་ཡང་གངོ་བཞིན་བདོ་མིར་རྒྱབ་སྐྱརོ་གནང་ཡདོ་པ་དང་།  བདོ་མིར་སེམས་

ཁུར་དང་།  བོད་ལ་སེམས་ཁུར།  རྒྱ་ནག་ལ་སེམས་ཁུར་བྱེད་མཁན་སྒེར་པ་དང་། ལས་ཁུངས། སྲིད་

གཞུང་བཅས་ནས་བདོ་ནང་གི་གནས་སྟངས་ལ་རྣམ་འགྱུར་གསལ་སྟནོ་གྱིས་རྒྱ་ནག་ལ་གནནོ་ཤུ གས་

སྤྲད་ནས་བདོ་མིའི་གནས་སྟངས་ཡག་ཏུ་འགྲ་ོཐབས་དང་།  བདོ་མིར་མི་རིགས་འདྲ་མཉམ་དང་།  རང་

དབང་དམངས་གཙོ་ལོངས་སྤྱོད་ཐུབ་རྒྱུར་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱེད་དགོས། ཞེས་འབོད་སྐུལ་ཡང་ཞུས་འདུག
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ལེའུ་གསུམ་པ། རྒྱལ་སྤྱིའི༌སྤྱི་ཚོགས་ཁྲོད་བོད་མིར་རྒྱབ་སྐྱོར་དང་གདུང་སེམས་མཉམ་བསྐྱེད་ཇི་བྱུང་སྐོར།

________________________________________ 

སོ་ལྔ་པ། འཇར་མན་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མི་གསུམ་གྱིས་འཇར་མན་སྲིད་འཛིན་ལ་

བོད་དོན་གླེང་དགོས་པའི་རེ་འདུན་བཏོན་པ།

༄༅། ། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༢༡ ཉིན་ཇར་མན་གྲོས་ཚོགས་ནང་བོད་དོན་གླེང་མོལ་ཚོགས་ཆུང་

གི་འགན་འཛིན་འཐུས་མི་གསུམ་སྟེ་ལྕམ་སྐུ་ས་བྷེན་ཝེ་སི་(Mrs.Sabine Weiss)དང་ལྕམ་སྐུ་ཧེ་རལ་

ཌི་ལེབ་རེ་ཆི་ཌི།(Mrs. Herald- Leibrecht)   ལྕམ་སྐུ་ས་བྷེན་བྷ་ཛིང་(Mrs. Sabine Batzing-

Lichtenthaler) བཅས་ཀྱིས་ཇར་མན་གྱི་སྲིད་འཛིན་ལྕམ་སྐུ་ཨན་ཇེ་ལ་མར་ཀེལ་(Dr. Merkel)

ལ་འབྱོར་ལྡན་རྒྱལ་ཁབ་ ༢༠ ཚོགས་ཆེན་ཐོག་བོད་དོན་གླེང་དགོས་པའི་འབོད་སྐུལ་གྱི་ཞུ་ཡིག་ནང་

འཁདོ་དནོ། འབྱུང་འགྱུར་འབོྱར་ལྡན་རྒྱལ་ཁབ་ ༢༠ ཚོགས་ཆེན་དེ་བཞིན་ཕ་རན་སིའི་གྲངོ་ཁྱེར་ཀེན་

སིར་(Cannes) འཚོགས་རྒྱུ་ཡིན་པ་་དང་། སྐབས་དེར་འཇར་མན་སྲིད་འཛིན་མཆོག་གིས་བོད་ཀྱི་

གནད་དནོ་དང་འབྲེལ་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་མི་ཚོར་འཛིན་བཞིན་པའི་དམ་བསྒྲགས་ཀྱི་སྲིད་

བྱུས་དེ་འཕྲལ་དུ་མཚམས་འཇོག་དགོས་པ་དང། བོད་མི་ཚོའི་དོན་དམ་གྱི་མངོན་འདོད་རྣམས་དྲག་

པོས་ཐོག་ནས་མིན་པར་གྲོས་མོལ་གྱི་ལམ་ནས་སེལ་དགོས་པའི་རེ་འདུན་འདོན་དགོས།

 ད་ལྟ་བོད་ནང་གི་གནས་སྟངས་དེ་བཞིན་ཉེན་ཚབས་ཧ་ཅང་ཆེན་པོ་ཆགས་བཞིན་ཡོད། ཉེ་

ལམ་བདོ་ནང་བདོ་མི་དགེ་འདུན་པ་དགུ་དང་བཙུན་མ་གཅིག་བཅས་ཀྱིས་རང་ལུས་མེར་སྲེག་བཏང་

བའི་དནོ་རྐྱེན་དེས་ད་ལྟའི་ཆར་བདོ་ནང་གི་གནས་སྟངས་ཧ་ཅང་འཚབས་ཆེན་པ་ོཆགས་བཞིན་ཡདོ། 

གནས་སྟངས་དེའི་འགོ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་དྲག་ཆས་དམག་མི་ཕནོ་ཆེ་ས་གནས་སུ་བཏང་སྟེ་ང་ོརྒལོ་

བྱེད་མཁན་ཚོར་དྲག་གནོན་ཤུ གས་ཆེ་བྱས་དང་བྱེད་མུས་ཡིན་པ་མ་ཟད། མི་འདོད་པའི་རྣམ་པ་ཕྲན་

བུ་བཏནོ་ནའང་འཕྲལ་དུ་དྲག་གནནོ་འགོ་འཛིན་བཟུང་བཀག་ཉར་དང་གཅར་རྡུང་གཏངོ་བཞིན་ཡདོ་

ཅེས་སོགས་འཁོད་ཡོད་པ་མ་ཟད། གཞན་ཡང་ཞུ་སྙན་དེའི་ནང་ད་ལྟ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་ནང་
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 ལྕགས་ཡོས་ལོའ་ིབཙན་རྒོལ་གྱི་མེ་ལྕེ།  

འཛིན་བཞིན་པའི་དམ་བསྒྲགས་ཆེ་བའི་སྲིད་བྱུས་དེའི་འགོ་བདོ་ནང་གི་དགེ་འདུན་པ་དང་བཙུན་མ་

སགོས་ལ་དཀའ་ངལ་ཆེ་ཤསོ་འཕྲད་བཞིན་ཡདོ་པ་དང།  རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་འཛིན་བཟུང་བཀག་ཉར་

བྱས་པའི་བོད་མི་རྣམས་ད་ལྟ་ས་གནས་གང་དུ་ཡོད་མེད་སོགས་ཀྱི་གནས་སྟངས་སྐོར་ཁོང་ཚོའི་ནང་

མི་སྤུན་མཆེད་སགོས་ལ་གསལ་བཤད་གང་ཡང་བྱས་མེད་པ་དང། བདོ་མི་རྣམས་ད་ཆ་བདོ་པའི་ཆསོ་

དང་རིག་གཞུང་རྩ་མེད་བཟ་ོརྒྱུའི་སྲིད་བྱུས་འགོ་དཀའ་ངལ་ཤུ གས་ཆེ་འཕྲད་བཞིན་ཡདོ་སྐརོ་སགོས་

འཁདོ་ཡདོ། ཕོྱགས་མཚུངས་ཞུ་སྙན་དེའི་ནང་སྲིད་འཛིན་ལྕམ་སྐུ་མཆགོ་གིས་བདོ་ཀྱི་༸སྐྱབས་མགནོ་

ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆགོ་དང་མཇལ་འཕྲད་གནང་བར་བསྔགས་བརྗདོ་གནང་བ་དང་སྦྲགས། ད་ཆ་བདོ་མི་

ཚོར་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་རྒྱབ་སྐྱརོ་དགསོ་པ་དང་ལྷག་པར་ཡུ་རབོ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རྒྱབ་སྐྱརོ་དེ་བས་དགསོ་ངེས་

ཤིག་ཆགས་ཡོད་སྐོར་འཁོད་ཡོད།

 དེ་བཞིན་ཞུ་སྙན་དེའི་ནང་འཁོད་དོན། འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་དེ་ཚོང་གི་ཁེ་ཕན་དང་བརྗེས་

པ་ལྟ་བུའི་མཐངོ་སྣང་ང་ཚོས་ནམ་ཡང་བསྐྲུན་རྒྱུ་མེད་ཅེས་སགོས་འཁདོ་ཡདོ། གངོ་བརྗདོ་གྲསོ་ཚོགས་

འཐུས་མི་གསུམ་ནས་ལྕམ་སྐུ་ས་བྷེན་ཝེ་སི་དང་ལྕམ་སྐུ་ཧེ་རལ་ཌི་ལེབ་རེ་ཆི་ཌི་རྣམ་གཉིས་ད་ལྟ་

གཞུང་འཛིན་ཚོགས་པའི་འཐུས་མི་ཡིན་འདུག
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ལེའུ་གསུམ་པ། རྒྱལ་སྤྱིའི༌སྤྱི་ཚོགས་ཁྲོད་བོད་མིར་རྒྱབ་སྐྱོར་དང་གདུང་སེམས་མཉམ་བསྐྱེད་ཇི་བྱུང་སྐོར།

________________________________________ 

སོ་དྲུག་པ། རྒྱ་རིགས་ཤེས་ལྡན་པའི་ཚོགས་པ་གསུམ་གྱིས་ཨ་རིའི་ནང་བོད་མི་ཚོར་

གདུང་སེམས་མཉམ་བསྐྱེད་ཀྱི་ལས་འགུལ་སྤེལ་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་༢༠༡༡ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༡ རེས་གཟའ་མིག་དམར༌ཉིན་ཐོན་པའི་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་

ལྟར་ན།  ཨ་རི་དང་རྒྱ་ནག་སྐམ་ས་ནས་རྒྱ་རིགས་ཤེས་ཡོན་ཅན་དང་རྩོམ་པ་པོ་བཅས་ཁྱོན་མི་གྲངས་ 

༢༠༠ ཙམ་གྱིས་བདོ་ནང་དང་ལྷག་པར་མད་ོསྨད་རྔ་བའི་ཁུལ་དུ་བདོ་མི་ཚོའི་གནས་སྟངས་ཇེ་ཞན་ཇེ་

སྡུག་ཏུ་འགྲོ་བཞིན་པའི་ཐགོ་སེམས་འཚབ་ཀྱིས་གདུང་སེམས་མཉམ་བསྐྱེད༌ཀྱི་རྒྱབ་སྐྱརོ་མཚོན་ཆེད་

ས་རྟགས་བསྡུ་རུབ་ཀྱི་ལས་འགུལ་ཞིག་སྤེལ་ཡོད། ལས་འགུལ་སྣེ་ཁྲིད་མཁན་གཙོ་བོ་ནི་ཨ་རིའི་ཧར་

ཝ་ཌི་གཙུག་ལག་སླབོ་གྲྭའི་སླབོ་ཐནོ་པ་རྒྱ་རིགས་ཤེས་ཡནོ་མི་སྣ་ཡང་ཇན་ལི་(Yang Jianli) ལགས་

ཡིན་འདུག

 དེ་ཡང་རྒྱ་རིགས་བོད་དོན་ལས་འགུལ་བ་ཚོས་མིང་རྟགས་བཀོད་པའི་ཞུ་སྙན་ཞིག་ཡོད་པ་

དེའི་ནང་འཁོད་དོན། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཡུན་རིང་ནས་བོད་ཀྱི་དགོན་སྡེ་ཁག་ལ་དམ་བསྒྲགས་ཀྱི་

སྲིད་བྱུས་ལག་བསྟར་བྱེད་བཞིན་པར་བརྟེན་བདོ་མིའི་ཆསོ་དང་རིག་གཞུང། སྐད་ཡིག་རྣམས་ཉམས་

ཆག་ཤུ གས་ཆེ་བྱུང་དང་འབྱུང་བཞིན་པའི་རྒྱུ་རྐྱེན་གཙོ་བ་ོདེ་ཆགས་ཡདོ། རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་སྲིད་བྱུས་

དེའི་འགོ་མང་ཚོགས་དཀྱུས་མ་ཚོའི་ཁྲདོ་དུའང་ཉིན་རེའི་འཚོ་བའི་ནང་ཆསོ་དང་རིག་གཞུང་གི་བྱེད་

སྒོ་ཁག་ཉམས་ལེན་བྱེད་རྒྱུར་དཀའ་ངལ་འཕྲད་བཞིན་ཡོད། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་པའི་དགོན་སྡེ་

ཁག་གི་ནང་ད་བར་བྱུང་མྱོང་མེད་པའི་དམ་བསྒྲགས་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་ལག་བསྟར་བྱས་པ་དེར།  བཟོད་

ཐབས་བྲལ་ཏེ་བདོ་མི་དགེ་འདུན་པ་གཞནོ་སྐྱེས་ཚོས་རང་གི་དཀའ་ངལ་རྣམས་འཛམ་གླིང་ཕྱི་ལ་ཤེས་

རྟགོས་ཡངོ་ཆེད་རང་ལུས་མེར་སྲེག་བཏང་བའི་འུ་ཐུག་ཐབས་ཟད་ཀྱི་བྱ་སྤྱདོ་དེ་རིགས་མ་སྤེལ་ཐབས་
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 ལྕགས་ཡོས་ལོའ་ིབཙན་རྒོལ་གྱི་མེ་ལྕེ།  

མེད་བྱུང་བ་ཡིན་ཞེས་སོགས་འཁོད་ཡོད། ཕྱོགས་མཚུངས་ཕྱི་རྒྱལ་དུ་རྟེན་གཞི་བྱས་པའི་རྒྱ་རིགས་

བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པ་གསུམ་ཙམ་གྱིས་བསྒྲགས་གཏམ་ཞིག་སྤེལ་ཏེ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་

མདོ་སྨད་རྔ་བ་ཀིརྟི་དགོན་པ་གཙོ་བོར་གྱུར་བའི་བོད་ཀྱི་དགོན་སྡེ་ཁག་གི་ནང་འཛིན་བཞིན་པའི་

དམ་བསྒྲགས་ཅན་གྱི་སྲིད་བྱུས་དེར་སྐྱནོ་བརྗདོ་ཤུ གས་ཆེ་བྱས་ཡདོ། ཚོགས་པ་གསུམ་པ་ོནི་ཇར་མན་

དུ་རྟེན་གཞི་བྱས་པའི་རྒྱ་ནག་དམངས་གཙོ་སྤྱི་མཐུན་ཚོགས་པ་དང། ཨ་རིར་རྟེན་གཞི་བྱས་པའི་རྒྱ་

ནག་མང་གཙོ་ཚོགས་པ། ཨ་རིར་རྟེན་གཞི་བྱས་པའི་རྒྱ་ནག་སྤྱི་ཚོགས་མང་གཙོ་ཚོགས་པ་བཅས་ཡིན་

འདུག ས་རྟགས་བསྡུ་རུབ་ཀྱི་ལས་འགུལ་མཇུག་སྒྲིལ་རྗེས་ལས་འགུལ་བ་རྣམས་ཀྱིས་ས་རྟགས་འཁདོ་

པའི་ཞུ་སྙན་དེ་བཞིན་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་དང་ཨ་རིའི་སྲིད་གཞུང། དེ་བཞིན་ཡུ་རབོ་སྤྱི་མཐུན་

ཚོགས་པ་བཅས་ལ་འབུལ་འཆར་ཡོད་འདུག
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ལེའུ་གསུམ་པ། རྒྱལ་སྤྱིའི༌སྤྱི་ཚོགས་ཁྲོད་བོད་མིར་རྒྱབ་སྐྱོར་དང་གདུང་སེམས་མཉམ་བསྐྱེད་ཇི་བྱུང་སྐོར།

སོ་བདུན་པ། ཨོ་སི་ཊོ་ལི་ཡའི་ཕྱི་སྲིད་བློན་ཆེན་གྱིས་བོད་ནང་གི་ཛ་དྲག་གནས་

སྟངས་ཐོག་རྒྱ་ནག་གཞུང་ཚབ་དང་མཉམ་གོ་བསྡུར།

༄༅། །དེང་སྐབས་བདོ་ནང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་དྲག་པའོ་ིསྲིད་བྱུས་ལག་བསྟར་བྱས་དང་བྱེད་མུས་ཡིན་

པར་བརྟེན། བོད་མི་རྣམས་འ་ཆད་འུ་ཐུག་གིས་གནས་སུ་གྱུར་ཏེ་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་བོད་མིས་གཅིག་

མཇུག་གཉིས་མཐུད་ཀྱིས་རང་ལུས་མེར་སྲེག་བཏང་སྟེ་རྒྱ་གཞུང་ལ་ང་ོརྒལོ་རབ་དང་རིམ་པ་བྱས་ཡདོ།  

རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་བདོ་མིའི་མངནོ་འདདོ་བསྒྲུབ་རྒྱུའི་ཚབ་ཏུ་ཉམ་ཆུང་བདོ་མིའི་ཐགོ་སྔར་ལྷག་དྲག་

གནནོ་བྱེད་ཤུ གས་ཆེ་རུ་བཏང་སྟེ་ད་ལྟའི་ཆར་བདོ་ནང་གི་གནས་སྟངས་ཛ་དྲག་ཏུ་གྱུར་ཡདོ་སྟབས། ཕྱི་

ལ་ོ༢༠༡༡ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༡ ཉིན་ཨ་ོསི་ཊ་ོལི་ཡར་རྟེན་གཞི་བྱས་པའི་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐྱརོ་ཚོགས་པས་ཨ་ོསི་

ཊོ་ལི་ཡའི་ཕྱི་སྲིད་བློན་ཆེན་མཆོག་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་གནོན་ཤུ གས་སྤྲོད་དགོས་པའི་འབུལ་སྐུལ་

ཞུ་སྐབས། ཁོང་གིས་བོད་ནང་གི་ཛ་དྲག་གནས་སྟངས་ངོས་འཛིན་གྱིས་རྒྱ་ནག་གི་གཞུང་ཚབ་དང་

འབྲེལ་ཡོད་དཔོན་རིགས་ཚོར་བོད་ཀྱི་གནད་དོན་ཐོག་གོ་བསྡུར་གནང་ཡོད་སྐོར་གསུངས་འདུག

 དེ་ཡང་གནད་དནོ་དེའི་སྐརོ་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ནང་གནས་ཚུལ་ཐནོ་གསལ་ལྟར་

ན། ཨོ་སི་ཊོ་ལའི་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པའི་ཉམས་ཞིབ་དང་ཕྱི་དྲིལ་འགན་འཛིན་གྱིས་གསུངས་

དོན།    ‘‘ང་ཚོའི་ངོས་ནས་ཨོ་སི་ཊོ་ལི་ཡའི་ཕྱི་སྲིད་བློན་ཆེན་མཆོག་ལ་འབྲེལ་བ་བྱས་དང་བྱེད་མུས་

ཡིན། བློན་ཆེན་མཆོག་གིས་མི་མང་ལ་གསལ་བསྒྲགས་གང་ཡང་གནང་མེད། འནོ་ཀྱང་ཨོ་སི་ཊོ་ལི་

ཡའི་གཞུང་ཕྱགོས་ནས་རྒྱ་ནག་གི་གཞུང་ཚབ་ལ་གནད་དནོ་དེའི་སྐརོ་སྐད་ཆ་བཤད་སྐརོ་ང་ཚོར་ཡི་

གེ་འབྱརོ་བའི་ནང་འཁདོ་དནོ།  ཨ་ོསི་ཊ་ོལི་ཡའི་གཞུང་ཕྱགོས་ནས་བདོ་ནང་གི་གནས་སྟངས་ཛ་དྲག་

གི་གནས་སྟངས་ཆགས་པ་ཤེས་ཀྱི་ཡདོ། དེར་བརྟེན་བླནོ་ཆེན་མཆགོ་གིས་རྒྱ་ནག་གི་གཞུང་ཚབ་མཉམ་

དུ་གནད་དནོ་དེའི་སྐརོ་ལ་སྐད་ཆ་བཤད་ཡདོ་པ་མ་ཟད། དེ་བཞིན་རྒྱ་ནག་པེ་ཅིང་དུ་ཡདོ་པའི་ཨ་ོས་ོ

ཊོ་ལི་ཡའི་གཞུང་ཚབ་བརྒྱུད་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་འབྲེལ་ཡོད་ལས་ཁུངས་ལ་ཡང་སྐད་ཆ་བཤད་

ཡོད།’’ ཅེས་འགྲེལ་བརྗོད་གནང་།
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 ལྕགས་ཡོས་ལོའ་ིབཙན་རྒོལ་གྱི་མེ་ལྕེ།  

________________________________________ 

སོ་བརྒྱད་པ། མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱིས། རྒྱ་ནག་གིས་བོད་ཀྱི་ནང་པའི་དགོན་

སྡེ་ཁག་ཏུ་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་གནད་དོན་ཐད་དམ་བསྒྲགས་ཤུ གས་ཆེ་བྱེད་

བཞིན་པར་ཉེན་བརྡ་བཏང་བ།

 ༄༅། ། བདོ་མད་ོསྨད་རྔ་བར་དགེ་འདུན་པ་ ༢༥༠༠ ཙམ་བསླབ་པ་སླབོ་གཉེར་གནང་སའི་ཀིརྟི་དགནོ་

པར་དྲག་ཆས་མི་སྣས་དམ་བསྒྲགས་སགོས་ཀྱིས་ད་ལྟ་ཡ་ང་བའི་གནས་སྟངས་འགོ་གནས་བཞིན་པར་

ཕྱི་ལོ་༢༠༡༡ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༡ ཉིན་ཇི་ནི་ཝར་འཛམ་གླིང་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་རང་དབང་ཅན་

གྱི་ཁྱད་མཁས་མི་སྣའི་ཚོ་ཁག་ཅིག་གིས་བློ་འཚབ་ཤུ གས་ཆེ་བཏོན་འདུག དེ་ཡང་ད་ལྟ་བོད་ཨ་མདོ་

རྔ་བ་ཁུལ་དུ་རྒྱ་ནག་གི་དྲག་པོའ་ིདམག་དཔུང་འགྲེམས་འཇོག་ཤུ གས་ཆེ་ཡོད་པར་སོང༌། འཛམ་གླིང་

མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་ཆོས་དད་རང་དབང་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་དམིགས་བསལ་སྐུ་ཚབ་སྐུ་ཞབས་ 

Heiner Bielefeldt མཆོག་གིས་རྒྱ་གཞུང་ནས་མང་ཚོགས་དཀྱུས་མ་དང༌། དགོན་སྡེའི་སྤྱི་ཚོགས་

ནང་དྲག་གནནོ་སུན་གཙེར་མཚམས་འཇགོ་དགསོ་པ་མ་ཟད། སྤྱི་ཚོགས་ཁྱནོ་ཡངོས་ཀྱི་ཆསོ་བྱེད་རང་

དབང་ལ་གུས་བརྩི་དང་སྲུང་སྐྱོབ་དགོས་སྐོར་གསུངས་ཡོད་པ་རེད།

 ད་ལྟའི་གནས་སྐབས་སུ་དགོན་པའི་ཕྱི་ནང་གཉིས་ཀར་ཆོས་བྱེད་ལས་དོན་ལ་ལྟ་ཞིབ་ཆེད་

བདེ་འཇགས་མི་སྣ་འགྲེམས་འཇགོ་དང་སྐརོ་བསྐྱདོ་སགོས་ཀྱིས་ཛ་དྲག་ལས་དནོ་སྤེལ་བཞིན་པ་འདི་

ལྟ་བུའི་དྲག་གནནོ་འདིས་ཆསོ་དད་རང་དབང་ལ་བཀག་འགགོ་དང༌། ལྷག་པར་དུ་ད་ལྟའི་ཛ་དྲག་གི་

གནས་སྟངས་དེ་བཞིན་དེ་བས་ཛ་དྲག་ཆེ་རུ་བཟ་ོརྒྱུ་མ་ཟད། འགལ་ཟླ་ཆེ་རུ་བཟསོ་པ་ལྟ་བུ་ཆགས་རྒྱུ་

ཡིན་སྐོར་སྐུ་ཞབས་ Heiner Bielefeldt མཆོག་གིས་མུ་མཐུད་གསུངས་ཡོད་པ་རེད།

  སྐུ་ཞབས་ Heiner Bielefeldt མཆགོ་གི་བསྒྲགས་གཏམ་ལ་རང་དབང་ཐགོ་ཞི་བདེའི་འདུ་

འཛོམས་ཐད་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་ དམིགས་བསལ་སྐུ་ཚབ་སྐུ་ཞབས་ Maina Kiai མཆགོ་གིས་དགའ་བསུ་

ཞུས་པ་མ་ཟད། དེ་འདྲའི་དམ་བསྒྲགས་གིས་དགོན་སྡེའི་མི་སྣ་འདུ་འཛོམས་ཀྱི་རང་དབང་ལའང་དོ་

ཕགོ་ བཟ་ོཡི་ཡདོ་སྐོར་གསུངས་གནང་ཡོད་རེད། དེ་བཞིན་སྨྲ་བརྗདོ་རང་དབང་ཐད་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་
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ལེའུ་གསུམ་པ། རྒྱལ་སྤྱིའི༌སྤྱི་ཚོགས་ཁྲོད་བོད་མིར་རྒྱབ་སྐྱོར་དང་གདུང་སེམས་མཉམ་བསྐྱེད་ཇི་བྱུང་སྐོར།

དམིགས་བསལ་སྐུ་ཚབ་སྐུ་ཞབས་ Frank La Rue མཆགོ་གིས་རྒྱ་གཞུང་ནས་ད་སྐབས་ཨ་མད་ོརྔ་བ་

ཁུལ་དུ་ལག་འཁྱེར་ཁ་པར་བརྒྱུད་འཕྲིན་ཐུང་གཏངོ་རྒྱུ་དང༌། དྲ་རྒྱ་བེད་སྤྱདོ་ཐད་དམ་བསྒྲགས་ཤུ གས་

ཆེ་བྱེད་བཞིན་པའི་ཁར། གསར་འགདོ་པར་གནས་ཚུལ་མཁ་ོསྒྲུབ་ཀྱི་རང་དབང་མེད་པའི་གནད་དནོ་

ཡང་གླེང་སླངོ་གནང་བ་མ་ཟད། ཁངོ་གིས་ད་དུང་སྲིད་གཞུང་ནས་དེ་འདྲའི་སྲིད་བྱུས་འཛིན་པ་ལས། 

མང་ཚོགས་ཀྱི་མངོན་འདོད་ལ་ཉན་འཇོག་བྱས་ཏེ་དགོན་སྡེའི་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་རྣམས་སེལ་

རྒྱུར་འབད་བརྩོན་གནང་དགོས་སྐོར་ཡང་གསུངས་གནང་ཡོད་པ་རེད།

 རྒྱ་གཞུང་ནས་དྲག་པོའ་ིབདེ་འཇགས་མི་སྣ་འགྲེམས་འཇོག་ཤུ གས་ཆེ་བྱས་རྐྱེན་རྒྱ་གཞུང་གི་

འགན་འཁུར་བ་དང་དགོན་སྡེའི་ཚོགས་མིའི་དབར་དཀའ་རྙོག་ཤུ གས་ཆེ་རུ་ཕྱིན་པ་དང༌། ལྷག་པར་

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༣ ནས་བཟུང་ཆོས་བྱེད་མི་སྣ་དང༌། བོད་མི་དཀྱུས་མས་ཆོས་དད་རང་དབང་སྲུང་

སྐྱོབ་ཐོག་ལས་འགུལ་སྤེལ་ཤུ གས་ཆེ་རུ་ཕྱིན་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟའི་རྒྱ་གཞུང་གིས་ཆོས་དད་དང༌། སྨྲ་

བརྗདོ། འདུ་འཛོམས་བཅས་ཀྱི་རང་དབང་ཐོག་དམ་བསྒྲགས་ཤུ གས་ཆེ་བྱས་རྐྱེན། དགེ་འདུན་པ་བརྒྱ་

ཕྲག་མང་པ་ོརང་གི་དགནོ་སྡེ་ནས་ཕྱི་རུ་མི་ཐནོ་ཀ་མེད་བཟོས་པ་མ་ཟད། དགེ་འདུན་པ་མང་པ་ོའཛིན་

བཟུང་དང༌། ད་དུང་མང་པོ་ཞིག་གར་སོང་ཆ་མེད་དུ་འགྱུར་བཞིན་ཡོད་པ་རེད།

 བཙན་དབང་དང་རང་དབང་མེད་པར་གར་སོང་ཆ་མེད་དུ་གྱུར་པའི་ཐད་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་

དམིགས་བསལ་སྐུ་ཚབ་སྐུ་ཞབས་ Jeremy Sarkin མཆོག་གིས་བོད་མི་གར་སོང་ཆ་མེད་དུ་གྱུར་

དང་འགྱུར་བཞིན་པ་ནི་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཁྲིམས་དང་མི་མཐུན་ཞིང༌། རྒྱལ་ཚོགས་ནས་ནམ་ཡང་ངོས་ལེན་

ཐུབ་ཐབས་མེད་སྐོར་ཡང་གསུངས་ཡོད་པ་རེད། ཁོང་གིས་ད་དུང་རྒྱ་ནག་གི་ནག་ཉེས་ཁྲིམས་ལུགས་

ལ་བསྐྱར་ཞིབ་བྱེད་བཞིན་པ་དེ་ཡིས་རང་དབང་མེད་པར་གར་སོང་ཆ་མེད་དུ་འགྱུར་བཞིན་པའི་

གནད་དནོ་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ཁྲིམས་མཐུན་བཟ་ོཐབས་ཡིན་པ་དང༌། དེ་འདྲའི་ཡ་ང་བའི་ལམ་ལུགས་འདི་

ནམ་ཡང་ངོས་ལེན་མེད་པ་མ་ཟད། བཙན་དབང་ཐོག་གར་སོང་ཆ་མེད་དུ་འགྱུར་བཞིན་པ་འདི་དག་

གནས་སྟངས་གང་འདྲ་ཞིག་གི་ནང་དུའང་ངསོ་ལེན་ཐུབ་ཐབས་མེད་སྐརོ་ཡང་གསུངས་ཡོད་པ་རེད། 

དེ་བཞིན་མི་སྣ་གཞན་གང་བྱུང་འཛིན་བཟུང་ཐད་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་དམིགས་བསལ་སྐུ་ཚབ་སྐུ་ཞབས་ 

El Hadji Malick མཆོག་གིས་ད་སྐབས་ཟི་ཁྲོན་ཁུལ་དུ་གང་བྱུང་འཛིན་བཟུང་དང༌།

 དགེ་འདུན་པ་བཀག་ཉར་བྱེད་བཞིན་པའི་ཐད་བློ་འཚབ་བཏོན་གནང་བ་མ་ཟད། རྒྱལ་སྤྱིའི་

ཁྲིམས་ལུགས་གཞིར་བཟུང་ཞི་བའི་ཐོག་རང་གི་རང་དབང་དང་ཐོབ་ཐང་རྩོད་ལེན་བྱེད་བཞིན་པ་

སུ་ཡང་འཛིན་བཟུང་བཀག་ཉར་ཆོག་གི་མེད་སྐོར་ནན་བརྗོད་གནང་འདུག གཞན་ཡང་གྲངས་ཉུང་



    (305)    

 ལྕགས་ཡོས་ལོའ་ིབཙན་རྒོལ་གྱི་མེ་ལྕེ།  

མི་རིགས་ཐད་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་རང་དབང་ཅན་གྱི་ཁྱད་མཁས་མི་སྣ་ལྕམ་ Rita Izsak མཆོག་གིས་རྒྱ་

གཞུང་གི་འགོ་འཁྲིད་ཚོས་ཆོས་དད་དང་རིག་གཞུང་སོགས་གྲངས་ཉུང་མི་ རིགས་ཀྱི་ཐོབ་ཐང་ཁག་

རང་དབང་གི་ཐགོ་ནས་ཉམས་ལེན་བྱེད་དུ་འཇུག་དགསོ་སྐརོ་འབདོ་སྐུལ་གནང་ཡདོ་པ་མ་ཟད། ཁངོ་

གིས་ད་དུང་རྒྱ་གཞུང་ནས་དེ་འདྲའི་དྲག་སྤྱོད་ལག་བསྟར་མཚམས་འཇོག་དང༌།

 མུ་མཐུད་དཀའ་རྙོག་དེ་འདྲ་མི་ཡོང་བའི་ཆེད་དྲག་པོའ་ིཐབས་ལམ་བེད་སྤྱོད་བྱ་རྒྱུ་མཚམས་

འཇོག་བྱེད་དགོས་ཞེས་གསུངས་ཡོད།
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ལེའུ་གསུམ་པ། རྒྱལ་སྤྱིའི༌སྤྱི་ཚོགས་ཁྲོད་བོད་མིར་རྒྱབ་སྐྱོར་དང་གདུང་སེམས་མཉམ་བསྐྱེད་ཇི་བྱུང་སྐོར།

________________________________________

སོ་དགུ་པ། ཨ་རིའི་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་ཊོམ་ལེན་ཊོ་སི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལྷན་ཁང་དུ་

བོད་དོན་ཉན་ཞིབ་གནང་བ།

 ༄༅། ། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༣ རེས་གཟའ་ཕུར་བུའི་ཉིན་ཨ་རིའི་རྒྱལ་ས་ཝ་ཤིང་ཊོན་དུ་རྟེན་

གཞི་བྱས་པའི་ཨ་རིའི་གྲསོ་ཚོགས་ཀྱི་ཊམོ་ལེན་ཊ་ོསི་འགྲ་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་ལྷན་ཁང་ (Tom Lantos 

Human Rights Commission) དུ་བདོ་ཀྱི་གནད་དནོ་དང་འབྲེལ་བའི་ཉན་ཞིབ་བྱ་རྒྱུའི་ག་ོསྐབས་

གནང་བར། བདོ་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་བཀའ་བླནོ་ཁྲི་པ་བླ་ོབཟང་སེང་གེ་མཆགོ་དང་བཀའ་ཟུར་ཀིརྟི་

རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་བོད་མིའི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལ་འཕྲད་བཞིན་པའི་དཀའ་ངལ་དང་ཨ་རིའི་

གཞུང་གིས་བོད་མི་ཚོར་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་བར་བོད་མི་ཡོངས་ཀྱི་ཚབ་ཞུས་ཏེ་སྙིང་ཐག་པ་ནས་ཨ་རི་

གཞུང་མང་གཉིས་ལ་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུས་ཡོད་པ་མ་ཟད། བོད་མདོ་སྨད་རྔ་བ་ཀིརྟི་དགོན་པ་གཙོ་བོར་

གྱུར་བའི་བདོ་ཀྱི་ས་ཁུལ་ཁག་ནང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་མི་སྤྱི་དང་།  ལྷག་པར་ཆསོ་བྱེད་དགནོ་སྡེ་

ཁག་གི་ནང་དུ་ཆསོ་དད་རང་དབང་ཐགོ་དམ་བསྒྲགས་ཅན་གྱི་སྲིད་བྱུས་ལག་བསྟར་བྱེད་བཞིན་པར་

བརྟེན། ད་བར་བོད་མི་སྐྱ་སེར་བཅུས་རང་ལུས་མེར་སྲེག་བཏང་སྟེ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་འཛིན་བཞིན་

པའི་དམ་བསྒྲགས་ཅན་གྱི་སྲིད་བྱུས་དེར་ངོ་རྒོལ་བྱས་ཡོད་སྐོར་སོགས་གསལ་བཤད་གནང་ཡོད།

 དེ་ཡང་ཉན་ཞིབ་དེའི་སྐབས་ཐགོ་མར་བཀའ་ཁྲི་མཆགོ་གིས་ཨ་རིའི་གྲསོ་ཚོགས་ཀྱི་ཊམོ་ལེན་

ཊ་ོསི་འགྲ་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་ལྷན་ཁང་གི་འགན་འཛིན་ཟུར་པ་ཊམོ་ལེན་ཊ་ོསི་ Tom Lantos དམ་པ་

དེ་ཉིད་ཀྱིས་༸གངོ་ས་༸སྐྱབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆགོ་དང་བདོ་མི་ཚོར་གདུང་སེམས་མཉམ་བསྐྱེད༌ཀྱི་

ཐོག་སེམས་ཐག་ཧ་ཅང་ཉེ་པོ་གནང་ཡོད་པ་མ་ཟད། བོད་མི་ཚོའི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་

གནང་བར་སྙིང་ཐག་པ་ནས་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུས་ཡོད། ཕྱོགས་མཚུངས་བཀའ་ཁྲི་མཆོག་གིས་བོད་མིའི་

མང་གཙོའི་འཕེལ་རིམ་ཐོག་གསལ་བཤད་ཀྱང་གནང་ཡོད། དེ་བཞིན་སྐབས་དེར་བཀའ་ཟུར་ཀིརྟི་

རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་རྒྱ་ནག་མི་དམངས་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱིས་བོད་ནང་བཙན་འཛུལ་བྱས་པ་



    (307)    

 ལྕགས་ཡོས་ལོའ་ིབཙན་རྒོལ་གྱི་མེ་ལྕེ།  

ནས་བཟུང་བདོ་མི་སྤྱི་དང་ལྷག་པར་བདོ་མད་ོསྨད་རྔ་བའི་ཁུལ་དུ་རྒྱ་ནག་མི་དམངས་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་

ཁབ་ཀྱིས་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༣༥ ལོར་དམར་དམག་རྒྱང་བསྐྱོད་ཆེན་མོའ་ིསྐབས་རྔ་བའི་ཁུལ་དུ་སླེབས་ཏེ་བོད་

མིའི་དགོན་སྡེ་ཁག་གཏོར་བཤིག་བཏང་བ་མ་ཟད། བོད་མི་མང་པོ་དམར་གསོད་བཏང་བ་སོགས་ཀྱི་

བྱ་སྤྱོད་ལ་བརྟེན་བོད་མིའི་སེམས་ནང་རྨ་ཁ་ཆེན་པོ་བཟོས་ཡོད། དེ་རྗེས་རྔ་བའི་ཁུལ་དུ་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༨ 

ལརོ་དམངས་གཙོ་བཅསོ་བསྒྱུར་ཟེར་བ་དང་ཕྱི་ལ་ོ ༡༩༦༦ ལརོ་རིག་གནས་གསར་བརྗེ་སྐབས་རྔ་བའི་

ཁུལ་དུ་བོད་མི་མང་པོ་དམར་གསོད་བཏང་བ་དང་མུ་གེས་ཤི་བ་སོགས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་ཚད་མེད་སྤྲད་

དེ་རྨ་ཁ་གཉིས་པ་དེ་བཟོས་ཡོད།

 དེ་རྗེས་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༨ ལོར་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་རྔ་བའི་ཁུལ་དུ་རྒྱལ་གཅེས་ཆོས་གཅེས་ཀྱི་

སློབ་གསོ་ཟེར་བའི་ལས་འགུལ་སྤེལ་ཏེ་དགོན་སྡེ་ཁག་ནང་ཆོས་དད་རང་དབང་ལ་རྩིས་མེད་རྡོག་

རལོ་བཏང་བའི་བྱ་སྤྱདོ་སྤེལ་བར་བརྟེན། བདོ་མི་ཚོའི་སེམས་ནང་རྨ་ཁ་གསུམ་པ་དེ་བཟསོ་ཡདོ་སྐརོ་

སོགས་ཀྱི་གསལ་བཤད་གནང། ཕྱོགས་མཚུངས་འདི་ལོ་ཕྱི་ཟླ་གསུམ་པ་ནས་རྔ་བ་ཀིརྟི་དགོན་པའི་

དགེ་འདུན་པ་ཕུན་ཚོགས་ལགས་དང་རྟའུ་ཉ་མཚོ་དགནོ་པའི་དགེ་འདུན་པ་ཚེ་དབང་ནརོ་བུ་ལགས། 

ཀིརྟི་དགནོ་པའི་དགེ་འདུན་པ་བླ་ོབཟང་སྐལ་བཟང་ལགས་དང། བླ་ོབཟང་དཀནོ་མཆགོ་ལགས། སྐལ་

བཟང་དབང་ཕྱུག་ལགས། དེ་བཞིན་དེ་སྔ་ཀིརྟི་དགོན་པར་ཆོས་བཞུགས་གནང་མྱོང་མཁན་མི་སྐྱ་

ཆོས་འཕེལ་ལགས་དང། མཁའ་དབྱིངས་ལགས། ནོར་བུ་དགྲ་འདུལ་ལགས། དཀར་མཛེས་ཟླ་བ་ཚེ་

རིང་ལགས། རྟའུ་བཙུན་དགོན་དགའ་ལྡན་བྲག་དཀར་ཆོས་གླིང་གི་བཙུན་མ་བསྟན་འཛིན་དབང་མོ་

ལགས། སགོས་ཀྱིས་རང་ལུས་མེར་སྲེག་བཏང་སྟེ་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་ང་ོརྒལོ་བྱས་ཡདོ་སྐརོ་སགོས་ཞིབ་

ཕྲ་གསལ་བཤད་གནང་ཡོད།
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ལེའུ་གསུམ་པ། རྒྱལ་སྤྱིའི༌སྤྱི་ཚོགས་ཁྲོད་བོད་མིར་རྒྱབ་སྐྱོར་དང་གདུང་སེམས་མཉམ་བསྐྱེད་ཇི་བྱུང་སྐོར།

བཞི་བཅུ་པ། ཨ་རི་གཞུང་གིས་རྒྱ་གཞུང་ལ་བོད་ཐོག་འཛིན་པའི་ནོར་འཁྲུལ་ཅན་

གྱི་སྲིད་བྱུས་ལ་བསྒྱུར་བཅོས་གཏོང་བའི་འབོད་སྐུལ་ཞུས་པ།

༄༅། ། རྒྱ་ནག་གཞུང་ཕྱོགས་ནས་བོད་ནང་གི་བོད་མིར་འཛིན་བཞིན་པའི་ནོར་འཁྲུལ་ཅན་གྱི་སྲིད་

བྱུས་འགོ་བོད་མི་རྣམས་འ་ཆད་འུ་ཐུག་གིས་གནས་སུ་གྱུར་བར་བརྟེན། བོད་མི་གཅིག་རྗེས་གཉིས་

མཐུད་ཀྱིས་རང་ལུས་མེར་སྲེག་བཏང་བའི་གནད་དོན་ཐོག་ཨ་རིའི་གཞུང་ཕྱོགས་ལ་བློ་འཚབ་ཡོད་

སྐརོ་གསུངས་པ་མ་ཟད། དེ་ལྟ་བུའི་དནོ་རྐྱེན་དེ་དག་མ་ཡངོ་བའི་ཆེད་བདོ་མིའི་གནས་ཡུལ་ས་གནས་

ཁག་ཏུ་འཛིན་བཞིན་པའི་ནརོ་འཁྲུལ་ཅན་གྱི་སྲིད་བྱུས་དེ་དག་བཅསོ་བསྒྱུར་གཏངོ་དགསོ་པའི་འབདོ་

སྐུལ་ཞུས་འདུག

 དེ་ཡང་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ནང་གནས་ཚུལ་ཐནོ་གསལ་ལྟར་ན། ལ་ོའདིའི་ནང་རྒྱ་

ནག་གི་བཙན་གནོན་འགོ་ཡོད་པའི་བོད་ཤར་ཕྱོགས་ཁུལ་དུ་བོད་མི་ན་གཞོན་ཁག་གཅིག་གིས་རང་

ལུས་མེར་སྲེག་བཏང་བའི་གནད་དནོ་ཐགོ་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༤ ཨ་རིའི་ཕྱི་སྲིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་

མགྲིན་ཚབ་པ་ལྕམ་སྐུ་ཝེག་ཊོ་རི་ནོ་ལམ་ལགས་ཀྱིས་གསུང་དོན། ང་ཚོའི་ངོས་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་

ཞི་རྒལོ་ཆེད་བདོ་མིས་རང་ལུས་མེར་སྲེག་གཏངོ་བཞིན་པའི་ཐད་སེམས་འཚབ་ཡདོ་པ་དེ་བཞིན་རྒྱུན་

སྲིང་ནས་གླེང་སླངོ་བྱ་རྒྱུ་ཙམ་མ་ཟད། རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་ཡང་སྐརོ་བསྐྱར་སྐརོ་ཐགོ་བདོ་མི་གནས་ཡུལ་

ཁག་ཏུ་བདོ་མིར་སྡུག་བསྔལ་ཆེན་པ་ོབཟསོ་དང་བཟ་ོབཞིན་པའི་སྲིད་བྱུས་དེ་དག་ལ་བཟང་ཕྱགོས་ཀྱི་

བསྒྱུར་བཅསོ་ཤིག་གཏངོ་དགསོ་པའི་འབདོ་སྐུལ་ཞུ་བཞིན་ཡདོ།  རྒྱ་ནག་གཞུང་ཕོྱགས་ནས་ས་ཁུལ་དེ་

དག་ནང་གསར་འགདོ་པ་དང་གཞུང་འབྲེལ་མི་སྣ་མཐ་ོགྲས་འགྲ་ོབསྐྱདོ་བྱེད་འཇུག་དགསོ། དེ་བཞིན་

ང་ཚོའི་ངོས་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་མི་སེར་ཡོངས་ཀྱི་ཐོབ་ཐང་ལ་བརྩི་བཀུར་བྱེད་དགོས་པའི་གནོན་

ཤུགས་མུ་མཐུད་དེ་སྤྲོད་བཞིན་ཡོད། རྒྱ་གཞུང་གིས་བོད་མིའི་ས་ཁུལ་ཁག་ཏུ་ཆོས་ཕྱོགས་ཀྱི་བྱེད་སྒོ་

ཁག་ལ་གནོད་སྐྱོན་གྱི་སྲིད་བྱུས་དེས་བོད་ཀྱི་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་ལ་གཏོར་སྐྱོན་གྱིས་དཀའ་ངལ་

འཕྲད་བཞིན་ཡོད་པའི་ཐོག་ཨ་རིའི་གཞུང་ཕྱོགས་ལ་སེམས་འཚབ་ཆེན་པོ་ཡོད། ཅེས་གསུངས་ཡོད།



    (309)    

 ལྕགས་ཡོས་ལོའ་ིབཙན་རྒོལ་གྱི་མེ་ལྕེ།  

______________________________________

ཞེ་གཅིག་པ། ཨ་རིའི་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མི་ཁག་གཅིག་གིས་བཀའ་ཁྲི་མཆོག་

དང་མཇལ་འཕྲད་དང་འབྲེལ་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་བ།

༄༅། ། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༣ ཉིན་བཀའ་ཁྲི་བློ་བཟང་སེང་གེ་མཆོག་གིས་ཨ་རིའི་གྲོས་ཚོགས་

ཀྱི་ཊམོ་ལེན་ཊ་ོསིའི་འགྲ་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་ལྷན་ཚོགས་སུ་བདོ་དནོ་ཉན་ཞིབ་སྐབས་༸གངོ་ས་༸སྐྱབས་

མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་སྐུའི་ཡང་སྲིད་སྐོར་བཀའ་སློབ་དང་ད་ལྟའི་བོད་ནང་གི་ཛ་དྲག་གནས་

སྟངས།  བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་མང་གཙོའི་འཕེལ་རིམ། ཊོམ་ལེན་ཊོ་སི་དམ་པ་ཁོང་གིས་༸གོང་ས་

མཆོག་དང་བོད་མིར་གདུང་སེམས་མཉམ་བསྐྱེད༌ཀྱི་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་བར་བཀའ་དྲིན་རྗེས་དྲན། དེ་

བཞིན་ཨ་རི་གཞུང་མང་གཉིས་ནས་བདོ་མི་ཚོར་ད་བར་སེམས་ཐག་ཉེ་པསོ་རྒྱབ་སྐྱརོ་གནང་བར་བདོ་

མི་ཡོངས་ཀྱིས་ཚབ་ཞུས་ཏེ་བཀའ་དྲིན་རྗེས་དྲན་ཞུས་ཡོད།

 ཕྱགོས་མཚུངས་སྐབས་དེར་ཀིརྟི་རིན་པ་ོཆེ་མཆགོ་གིས་ད་ལྟའི་བདོ་མི་གཞནོ་སྐྱེས་ཚོས་རང་

ལུས་མེར་སྲེག་བཏང་སྟེ་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་ངོ་རྒོལ་བྱེད་དགོས་པ་དེ་ནི་རྒྱ་ནག་མི་དམངས་སྤྱི་མཐུན་

རྒྱལ་ཁབ་ཀྱིས་བོད་ནང་བཙན་འཛུལ་བྱས་པ་ནས་བཟུང་བོད་མི་སྤྱི་དང་ལྷག་པར་བོད་མདོ་སྨད་རྔ་

བའི་ཁུལ་དུ་རྒྱ་ནག་མི་དམངས་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱིས་ཕྱི་ལ་ོ ༡༩༣༥ ལརོ་དམར་དམག་རྒྱང་བསྐྱོད་

ཆེན་མའོ་ིསྐབས་རྔ་བའི་ཁུལ་དུ་སླེབས་ཏེ་བདོ་མིའི་དགནོ་སྡེ་ཁག་གཏརོ་བཤིག་བཏང་བ་མ་ཟད། བདོ་

མི་མང་པ་ོདམར་གསདོ་བཏང་བ་སགོས་ཀྱི་བྱ་སྤྱདོ་ལ་བརྟེན་བདོ་མིའི་སེམས་ནང་རྨ་ཁ་ཆེན་པ་ོབཟོས་

ཡོད། དེ་རྗེས་རྔ་བའི་ཁུལ་དུ་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༨ ལོར་དམངས་གཙོ་བཅོས་བསྒྱུར་ཟེར་བ་དང་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༦༦ 

ལརོ་རིག་གནས་གསར་བརྗེ་སྐབས་རྔ་བའི་ཁུལ་དུ་བདོ་མི་མང་པ་ོདམར་གསདོ་བཏང་བ་དང་། མུ་གེས་

ཤི་བ་སགོས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་ཚད་མེད་སྤྲད་དེ་རྨ་ཁ་གཉིས་པ་བཟསོ་ཡདོ། དེ་རྗེས་ཕྱི་ལ་ོ ༡༩༩༨ ལརོ་རྒྱ་

ནག་གཞུང་གིས་རྔ་བའི་ཁུལ་དུ་རྒྱལ་གཅེས་ཆོས་གཅེས་ཀྱི་སློབ་གསོ་ཟེར་བའི་ལས་འགུལ་སྤེལ་ཏེ་

དགོན་སྡེ་ཁག་ནང་ཆོས་དད་རང་དབང་ལ་རྩིས་མེད་རོྡག་རོལ་བཏང་བའི་བྱ་སྤྱོད་སྤེལ་བར་བརྟེན།  

བོད་མི་ཚོའི་སེམས་ནང་རྨ་ཁ་གསུམ་པ་བཟོས་པ་ལས་བྱུང་བ་ཞིག་ཡིན་སྐོར་ཞིབ་ཕྲ་གསལ་བཤད་



    (310)    

ལེའུ་གསུམ་པ། རྒྱལ་སྤྱིའི༌སྤྱི་ཚོགས་ཁྲོད་བོད་མིར་རྒྱབ་སྐྱོར་དང་གདུང་སེམས་མཉམ་བསྐྱེད་ཇི་བྱུང་སྐོར།

གནང། ཉན་ཞིབ་སྐབས་ཨ་རིའི་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་ཊོམ་ལེན་ཊོ་སིའི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལྷན་ཚོགས་

ཀྱི་ཚོགས་གཙོའི་ལས་རོགས་ཨ་རིའི་གྲོས་ཚོགས་འགོ་མའི་འཐུས་མི་སྐུ་ཞབས་ཇེམ་སི་མེཀ་གྷོ་ཝན་

(James MCGovern)མཆོག་དང་གྲོས་ཚོགས་འགོ་མའི་འཐུས་མི་སྐུ་ཞབས་ཕེ་རེངྐ་ཝུལྤ་(Frank 

Wolf)མཆོག་གིས་བཀའ་ཁྲི་མཆོག་དང་ཀིརྟི་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ལ་དགའ་བསུའི་འཚམས་འདྲི་ཞུས།

 གཞན་ཡང་དེ་ཉིན་བཀའ་ཁྲི་མཆགོ་གིས་ཨ་རིའི་ཕ་ོལ་ོརི་ཌ་མངའ་སྡེའི་གྲསོ་ཚོགས་གངོ་མའི་

འཐུས་མི་སྐུ་ཞབས་མར་ཀོ་རུ་བྷི་ཡོ་(Marco Rubio)མཆོག་དང་གྲོས་ཚོགས་འགོ་མའི་འཐུས་མི་སྐུ་

ཞབས་སི་ཊིབ་ཅ་བྷོཊ་(Steve Chabot)མཆོག གྲོས་ཚོགས་འགོ་མའི་འཐུས་མི་ལྕམ་སྐུ་ནི་ཏ་ལོ་ཝེ་

(Nita Lowey)མཆགོ་དང་མཇལ་འཕྲད་གནང་ཡདོ། སྐབས་དེར་གྲསོ་ཚོགས་འགོ་མའི་འཐུས་མི་སྐུ་

ཞབས་མར་ཀ་ོརུ་བྷི་ཡ་ོམཆགོ་གིས་བདོ་དནོ་འཐབ་རྩདོ་ལ་རྒྱབ་སྐྱརོ་བྱེད་ཐུབ་པར་དགའ་སོྤབས་བྱུང་

ཚུལ་དང་། བཀའ་ཁྲི་མཆོག་གིས་ཁོང་ལ་མགྲོན་འབོད་ལྟར་རྡ་སར་བཅར་རྒྱུའི་ཁས་ལེན་ཡང་གནང་

ཡོད། ཕྱོགས་མཚུངས་གྲོས་ཚོགས་འགོ་མའི་འཐུས་མི་སྐུ་ཞབས་སི་ཊིབ་ཅ་བྷོཊ་མཆོག་གིས་བལ་ཡུལ་

ཁུལ་གྱི་བདོ་མི་ཚོའི་གནས་སྟངས་ཐགོ་སེམས་འཚབ་ཡདོ་སྐརོ་དང་། ཁངོ་རང་ཉིད་ཉེ་ལམ་བལ་ཡུལ་

ཁུལ་དུ་རྒྱལ་དནོ་མཚམས་གཟིགས་ནས་ཕྱིར་འབྱརོ་འཕྲལ་ཡིན་འདུག ཁངོ་ནི་དཀྱིལ་ཤར་དང་ལྷ་ོཨེ་

ཤི་ཡའི་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་གཙོ་ཡིན་འདུག དེ་བཞིན་གྲསོ་ཚོགས་འགོ་མའི་འཐུས་མི་ལྕམ་སྐུ་ནི་ཏ་

ལོ་ཝེ་མཆོག་དང་མཇལ་འཕྲད་སྐབས་རྡ་སར་མགྲོན་འབོད་ཞུས་ཡོད། གཞན་ཡང་གྲོས་ཚོགས་འགོ་

མའི་འཐུས་མི་སྐུ་ཞབས་ཕེ་རེངྐ་ཝུལྤ་མཆགོ་གིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་ནང་འཛིན་བཞིན་པའི་དམ་

བསྒྲགས་ཅན་གྱི་སྲིད་བྱུས་དེར་སྐྱནོ་བརྗདོ་ཤུ གས་ཆེ་གནང་བ་དང་སྦྲགས། བལ་ཡུལ་གཞུང་གིས་བདོ་

མི་ ༥༠༠༠ ཙམ་ལ་བལ་ཡུལ་ནས་ཨ་རིར་ཕྱིར་བསྐྱདོ་ལག་འཁྱེར་མ་སྤྲད་པར་སྐྱནོ་བརྗདོ་ཐགོ་རྒྱལ་ས་

ཝ་ཤིང་ཊོན་དུ་རྟེན་གཞི་བྱས་པའི་བལ་ཡུལ་གཞུང་ཚབ་པ་འབོད་དེ་བལ་ཡུལ་དུ་གནས་སྡོད་བོད་

མི་རྣམས་ལ་བལ་ཡུལ་ནས་ཕྱིར་བསྐྱོ༞ད་ལག་འཁྱེར་སྤྲོད་དགོས་པའི་རེ་འདུན་འདོན་རྒྱུ་ཡིན་སྐོར་

གསུངས་པ་མ་ཟད། གལ་ཏེ་བལ་ཡུལ་གཞུང་གིས་ཉན་འཇོག་མ་གནང་ཚེ་ཨ་རིའི་གཞུང་གིས་ཁུལ་

དེར་རོགས་རམ་མཚམས་འཇོག་བྱ་རྒྱུའི་ཉན་བརྡ་ཡང་བཏང་ཡོད།

 བོད་དོན་ཉན་ཞིབ་གྲུབ་བསྟུན་བཀའ་ཁྲི་མཆོག་གིས་ཨ་རིའི་གྲོས་ཚོགས་འགོ་མའི་འཐུས་

མི་ལྕམ་སྐུ་ནན་སི་པི་ལོ་སི་(Nancy Pelosi)མཆོག་དང་མཇལ་འཕྲད་གནང་། སྐབས་དེར་༸གོང་

ས་མཆོག་དང་བོད་མི་ཚོར་ཧ་ཅང་སེམས་ཐག་ཉེ་བའི་བོད་ཀྱི་གྲོགས་མོ་རྙིང་པ་ལྕམ་སྐུ་མཆོག་གིས་

༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་སྐུ་དབང་མང་ཚོགས་ཀྱིས་འསོ་འདེམས་



    (311)    

 ལྕགས་ཡོས་ལོའ་ིབཙན་རྒོལ་གྱི་མེ་ལྕེ།  

བྱས་པའི་འག་ོཁྲིད་ལ་རྩིས་སྤྲདོ་མཛད་པའི་མཛད་རྗེས་ལ་བསྔགས་བརྗདོ་ཞུས་ཡདོ། དེ་ཉིན་བཀའ་ཁྲི་

མཆགོ་གིས་ཨལ་ཇ་ཛི་རའི་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་གི་གསར་འགདོ་པའི་དྲི་བར་ལན་འདེབས་

གནང་ཡདོ་པ་མ་ཟད། ཨ་རིའི་ཝི་ཨ་ོཨེ་བདོ་སྐད་བརྙན་འཕྲིན་གྱི་ཀུན་གླེང་ལས་རིམ་གྱི་ཆེད་དནོ་དྲི་

བར་ལན་འདེབས་གནང་ཡདོ།  གཞན་ཡང་བཀའ་ཁྲི་མཆགོ་གིས་ཝ་ཤིང་ཊནོ་པསོ་ཊིའི་གསར་འགདོ་

ལྷན་ཁང་དུ་མགྲནོ་འབདོ་ལྟར་ཕེབས་ཏེ་བདོ་ནང་རང་ལུས་མེར་སྲེག་བཏང་བའི་དནོ་རྐྱེན་དང་འབྲེལ་

བའི་ཆེད་རྩོམ་ཞིག་བྲིས་ཡོད་པ་དེ་གསར་ཤོག་ཐོག་ཐོན་ཡོད། དེ་ཉིན་གྱི་ལས་རིམ་མཐའ་མར་བཀའ་

ཁྲི་མཆོག་དང་ཀིརྟི་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ལ་ཝ་ཤིང་ཊོན་ས་གནས་བོད་རིགས་ཚོགས་པས་གསོལ་སྟོན་

ཞིག་ཀྱང་བཤམས་ཡོད། 



    (312)    

ལེའུ་གསུམ་པ། རྒྱལ་སྤྱིའི༌སྤྱི་ཚོགས་ཁྲོད་བོད་མིར་རྒྱབ་སྐྱོར་དང་གདུང་སེམས་མཉམ་བསྐྱེད་ཇི་བྱུང་སྐོར།

________________________________________

ཞེ་གཉིས༌པ། ཁེ་ཎ་ཌའི་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མི་བཞིས་གྲོས་ཚོགས་སུ་བོད་ཀྱི་གནད་

དོན་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་གྱིས་གདུང་སེམས་མཉམ་བསྐྱེད་གནང་བ།

༄༅། ། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༢ ཉིན་ཁེ་ཎ་ཌའི་གྲོས་ཚོགས་འགོ་མའི་ནང་ཆབ་སྲིད་ཚོགས་པ་

བཞི་ཡདོ་པའི་ཁངོས་ནས་འཐུས་མི་རེ་རེས་ཁེ་ཎ་ཌའི་གྲསོ་ཚོགས་སུ་བདོ་མི་ཚོར་རྒྱབ་སྐྱརོ་གྱིས་གདུང་

སེམས་མཉམ་བསྐྱེད་ཞུས་ཡདོ། དེ་ཡང་ཐགོ་མར་གྲསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་ལྕམ་སྐུ་ཨེ་ལི་ཛེ་བྷེ་ཐི་མེའི་(Ms.

Elizabeth May)མཆོག་གིས་གྲོས་ཚོགས་སུ་གསུང་བཤད་གནང་དོན།

 རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་སྲིད་བྱུས་འགོ་དཀའ་སྡུག་མྱངོ་བཞིན་པའི་བདོ་མི་ཚོར་རྒྱབ་སྐྱརོ་ཞུ་ཆེད་ཁེ་

ཎ་ཌར་གནས་སྡདོ་བདོ་མི་རྣམས་ཀྱིས་བདོ་མི་བྱིངས་དང་ལྷན་གདུང་སེམས་མཉམ་བསྐྱེད་ཞུ་བཞིན་

ཡོད། བོད་མི་ཚོ་དཀའ་ངལ་འགོ་འུ་ཐུག་ཐབས་ཟད་ཀྱིས་ད་ཆ་རང་ལུས་མེར་སྲེག་གཏོང་དགོས་པའི་

གནས་སྟངས་ཆགས་ཡོད། ནང་ཆོས་ལ་གཞི་བཅོལ་བའི་རིག་གཞུང་དེའི་རྒྱབ་ལྗོངས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་

སྐོར་ཤེས་རྟོགས་ཡོད་མཁན་ཞིག་ཡིན་ཚེ།  བྱ་སྤྱོད་དེ་ཧ་ཅང་འུ་ཐུག་པའི་གནས་སྟངས་ཤིག་ཆགས་

ཡདོ་པ་ཚོད་དཔག་བྱེད་ཐུབ། བྱ་སྤྱདོ་དེ་འདྲ་ཞིག་སྤེལ་དགསོ་ཐུག་པ་དེ་ནི་བདོ་ནང་གི་གནས་སྟངས་

ཧ་ཅང་དཀའ་ངལ་ཡདོ་པའི་རྟགས་མཚན་ཡིན། བདོ་ཀྱི་༸སྐྱབས་མགནོ་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆགོ་གིས་བདོ་

ཀྱི་གནད་དོན་དེ་བཞིན་ཞི་བའི་ཐབས་ལམ་གྱི་ཐོག་ནས་སེལ་ཐབས་དགོས་པ་བཀའ་སློབ་སྩལ་ཡོད།

 

ཨེ་ལི་ཛེ་བྷེ་ཐི།

 ཡུ་རོབ་གྲོས་ཚོགས་སུ་ཕྱི་ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༢༧ ཉིན་རྒྱ་ནག་གིས་བོད་མི་ཚོར་འཛིན་བཞིན་པའི་

དམ་བསྒྲགས་ཅན་གྱི་སྲིད་བྱུས་དེ་འཕྲལ་དུ་མཚམས་འཇོག་དགོས་པའི་གྲོས་ཆོད་བཞག་ཡོད། དེར་

བརྟེན་ངས་གྲསོ་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མི་ཡངོས་ལ་ཡུ་རབོ་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་དང་ལག་སྦྲེལ་ཐགོ་བདོ་མི་

ཚོའི་ཆསོ་དད་རང་དབང་ལ་སྲུང་སྐྱབོ་ཆེད་རྒྱབ་སྐྱརོ་གནང་རགོས་ཞེས་འབདོ་སྐུལ་ནན་པ་ོཞུ་རྒྱུ་ཡིན། 



    (313)    

 ལྕགས་ཡོས་ལོའ་ིབཙན་རྒོལ་གྱི་མེ་ལྕེ།  

ཞེས་གསུངས་ཡོད།

 དེ་བཞིན་གྲསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་སྐུ་ཞབས་ཝེ་ནེ་མར་སི་ཊནོ་(Mr.Wayne Marston)མཆགོ་

གིས་གསུང་དནོ། ད་ཆ་འཛམ་གླིང་ཁྱནོ་ཡངོས་སུ་བདོ་མི་དང་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐྱརོ་བ་ཚོས་བདོ་མི་ཚོར་

གདུང་སེམས་མཉམ་བསྐྱེད༌ཀྱི་རྒྱབ་སྐྱརོ་ཞུ་བཞིན་ཡདོ། བདོ་མི་བཅུས་རང་ལུས་མེར་སྲེག་བཏང་སྟེ་རྒྱ་

ནག་གཞུང་གིས་དམ་བསྒྲགས་ཅན་གྱི་སྲིད་བྱུས་ལ་ངོ་རྒོལ་བྱས་ཡོད། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་རྔ་བ་ཙམ་

མ་ཟད། བོད་ས་ཡོངས་ལ་དམ་བསྒྲགས་ཤུ གས་ཆེ་བཏང་ཡོད།

 

གོར་ཌོན་བྷ་རོན།

 བདོ་པའི་དགནོ་སྡེ་ཁག་སྔགོ་བཤེར་བྱས་ཏེ་དགེ་འདུན་པ་གང་བྱུང་འཛིན་བཟུང་བྱེད་བཞིན་

པ་མ་ཟད། དྲང་བདེན་མིན་པའི་ཁྲིམས་ཆད་གཏངོ་བཞིན་པ་དེ་དག་ལ་ང་ཚོའི་སྲིད་གཞུང་གིས་འགུལ་

བསྐྱོད་གཏོང་རྒྱུའི་དུས་ལ་བབ་ཡོད། ད་ཆ་ཁེ་ཎ་ཌ་སྲིད་གཞུང་གིས་གོ་སྒྲིག་འགོ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་

བོད་མི་ཚོར་དམ་བསྒྲགས་ཅན་གྱི་སྲིད་བྱུས་ལག་བསྟར་བྱེད་བཞིན་པ་དེར་རྒྱལ་སྤྱིའི་སྒྲིག་འཛུགས་

ཀྱིས་སྐྱནོ་བརྗདོ་ཀྱི་ལས་འགུལ་ཤུ གས་ཆེ་ཞིག་ག་ོསྒྲིག་བྱ་རྒྱུའི་དུས་ལ་བབས་ཡདོ་པ་མ་ཟད། ཁེ་ཎ་ཌའི་

སྲིད་གཞུང་གིས་བདོ་ནང་འཕྲལ་དུ་ཞིབ་འཇུག་མི་སྣ་གཏངོ་དགསོ་པ་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་བརྒྱུད་

རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་རེ་འདུན་འདནོ་དགསོ། ང་ཚོས་ད་ཆ་ཉི་མ་གཅིག་ཀྱང་ཕྱིར་འགྱངས་བྱ་མི་འསོ་ཞེས་

གསུངས། ཕྱོགས་མཚུངས་སྐབས་དེར་སྐུ་ཞབས་ཨིར་ཝིན་ཀོ་ཊི་ལར་མཆོག་གིས་གསུང་དོན། རྒྱ་ནག་

གཞུང་གིས་བདོ་མི་དགེ་འདུན་པ་དང་བཙུན་མ་རྣམས་ལ་དམ་བསྒྲགས་ཅན་གྱི་སྲིད་བྱུས་དེར་བདོ་མི་

བཅུས་རང་ལུས་མེར་སྲེག་བཏང་བའི་ལམ་ནས་ང་ོརྒལོ་བྱས་པ་དེ་ནི་དེ་སྔ་བྱུང་མྱངོ་མེད་པའི་འུ་ཐུག་

གི་བྱ་སྤྱོད་ཅིག་ཡིན། དེར་བརྟེན་ང་ཚོའི་ངོས་ནས་བརྗོད་རྒྱུར་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་འཛིན་བཟུང་བྱས་

པའི་བདོ་མི་རྣམས་འཕྲལ་དུ་གླདོ་བཀྲལོ་གཏངོ་དགསོ། གང་ཡིན་བརྗདོ་ན་བདོ་མི་དེ་ཚོར་ས་ོསའོ་ིཆསོ་

དད་དང་སྨྲ་བརྗདོ་རང་དབང་སྤྲདོ་དགསོ་པ་ཡིན། དེ་བཞིན་བདོ་མི་རྣམས་ལ་དམ་བསྒྲགས་མཚམས་

འཇགོ་བྱས་ཏེ་བདོ་མིའི་དབུ་ཁྲིད་དང་ལྷན་གྲསོ་མལོ་དགསོ་པའི་རེ་འདུན་བཏནོ་པ་ཞིག་ཡིན། ང་ཚོས་

ཁེ་ཎ་ཌའི་སྲིད་གཞུང་ལ་འཛམ་གླིང་དབུ་ཁྲིད་ཚོ་དང་གྲོས་མཐུན་ཐོག་བོད་མི་ཚོར་གདུང་སེམས་

མཉམ་བསྐྱེད༌ཀྱི་རྒྱབ་སྐྱོར་དང་འབྲེལ་རྒྱལ་སྤྱིའི་བོད་དོན་ལས་འགུལ་ཉིན་མོ་འདིར་རྒྱ་ནག་གཞུང་

ལ་སྐྱོན་བརྗོད་བྱ་རྒྱུ་མ་ཟད། བོད་མི་ཚོར་སྲུང་སྐྱོབ་ཡོང་ཆེད་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་མིའི་དབུ་ཁྲིད་

དང་ལྷན་གྲོས་མོལ་དགོས་པའི་རེ་འདུན་འདོན་དགོས་པའི་འབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན་ཞེས་གསུངས།



    (314)    

ལེའུ་གསུམ་པ། རྒྱལ་སྤྱིའི༌སྤྱི་ཚོགས་ཁྲོད་བོད་མིར་རྒྱབ་སྐྱོར་དང་གདུང་སེམས་མཉམ་བསྐྱེད་ཇི་བྱུང་སྐོར།

 

ཨིར་ཝིན་ཀོ་ཊི་ལར།

 ཡང་སྐབས་དེར་གྲསོ་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མི་སྐུ་ཞབས་གརོ་ཌནོ་བྷ་རནོ་(Mr.Gordon Brown)

མཆགོ་གིས་གསུང་དནོ། དེ་རིང་བདོ་མི་དང་བདོ་མིར་རྒྱབ་སྐྱརོ་གནང་མཁན་ཚོས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་

བདོ་མིའི་ཆསོ་དད་རང་དབང་ལ་དམ་བསྒྲགས་བྱ་རྒྱུ་དེ་མཚམས་འཇགོ་དགསོ་པའི་ཛ་དྲག་གི་འབདོ་

སྐུལ་བྱེད་བཞིན་ཡོད། ཁེ་ཎ་ཌ་སྲིད་གཞུང་གིས་ད་ལྟ་བདོ་ནང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་མི་ཚོའི་ཆསོ་

དད་དང་སྨྲ་བརྗོད། འདུ་འཛོམས་སོགས་ཀྱི་རང་དབང་ཐོག་དམ་བསྒྲགས་བྱེད་བཞིན་པ་དེར་སེམས་

འཚབ་ཧ་ཅང་ཤུ གས་ཆེ་ཡོད་སྐོར་བརྗོད་པ་དང་སྦྲགས། རྒྱ་ནག་ནང་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་གནས་

སྟངས་ལ་སེམས་འཚབ་ཀྱི་རྣམ་པ་བསྟན་ནས་གསུང་དནོ།  ང་ཚོས་བདོ་ནང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་

མི་ཆབ་སྲིད་བཙོན་པ་རྣམས་བཙན་དབང་འགོ་འཛིན་བཟུང་བཀག་ཉར་བྱེད་བཞིན་པ་མ་ཟད། བཙོན་

ཁང་ནང་བདོ་མི་དེ་དག་ལ་ཁྲིམས་གཅདོ་གང་འདྲ་གཏངོ་བཞིན་ཡདོ་མེད་ཐགོ་སེམས་འཚབ་ཧ་ཅང་

ཡདོ། དེར་བརྟེན་རྒྱལ་སྤྱི་དང་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས། དེ་བཞིན་ཁེ་ཎ་ཌ་དང་རྒྱ་ནག་གཞུང་འབྲེལ་

ལྷན་ཚོགས་སྐབས་སུ་བོད་དང་རྒྱ་ནག་གི་ཆོས་བྱེད་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་ཚོའི་གནད་དོན་སྐོར་གླེང་

ཡོད།

 ང་ཚོའི་སྲིད་གཞུང་གིས་རྒྱ་ནག་དང་འཛམ་གླིང་ཁྱནོ་ཡངོས་སུ་ཆསོ་དད་རང་དབང་གི་གནད་

དནོ་དེར་འགན་ལྗིད་པའོ་ིཐགོ་ནས་ལྟ་བཞིན་ཡདོ། ཆསོ་དད་རང་དབང་དང་ཆསོ་བྱ་རྒྱུའི་ཐབོ་ཐང་གི་

གནད་དནོ་དེ་དག་ནི་ང་ཚོའི་རྩ་ཁྲིམས་ཀྱི་ཕྱི་འབྲེལ་སྲིད་བྱུས་ཀྱི་ལངས་ཕྱགོས་ནང་ཆེ་མཐངོ་ཆེན་པ་ོ

ཞུ་བཞིན་ཡོད་ཅེས་སོགས་གསུངས་ཡོད།



    (315)    

 ལྕགས་ཡོས་ལོའ་ིབཙན་རྒོལ་གྱི་མེ་ལྕེ།  

ཞེ་གསུམ་པ། ཨོ་སི་ཊོ་ལི་ཡའི་གཞུང་མང་ནས་གདུང་སེམས་

མཉམ་བསྐྱེད་གནང་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་༢༠༡༡ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༡༡  ཉིན་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ནས་ཐོན་གསལ་ལྟར་ན། འདི་

ལོ་ཕྱི་ཟླ་ ༣ པ་ནས་བཟུང་བོད་རྔ་བ་ཁུལ་དང་། དཀར་མཛེས་གཉིས་ཀྱི་གྲྭ་བཙུན་དང་མི་སྐྱ་ཁག་

གཅིག་གིས་རྒྱ་གཞུང་གི་གདུག་རྩུབ་མནར་གཅོད་ལ་ངོ་རྒོལ་གྱིས་བོད་ལ་རང་དབང་དང་ཆོས་དད་

རང་དབང་དགོས། ༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་བོད་ལ་གདན་འདྲེན་ཞུ་དགོས་སོགས་

འབོད་ཚིག་སྒྲོག་བཞིན་པ་དང་ལྷན། སྐུ་ལུས་མེར་སྲེག་བཏང་བར་བཀའ་སྤྱི་གཉིས་ནས་འཛམ་གླིང་

རྒྱལ་ཁབ་ཁག་དང། མི་མང་ལ་བོད་ནང་གི་ཛ་དྲག་དཀའ་ངལ་སེལ་ཐབས་སུ་གདུང་སེམས་མཉམ་

བསྐྱེད་དང་། རྒྱབ་སྐྱོར་ཡོང་བའི་འབོད་བསྐུལ་ཞུས་ཡོད་པ་ལྟར། ཨོ་སི་ཊོ་ལི་ཡ་དང་ནིའུ་ཛི་ལན་ཌི་

ཁུལ་གནས་བོད་རིགས་དང་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པ་ཁག་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་ནང་

གི་བོད་མིའི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལ་རྡོག་རོལ་བཏང་དང་གཏོང་བཞིན་པ་མ་ཟད། བོད་མིར་མནར་

གཅདོ་ཚད་ལས་བརྒལ་བ་གཏངོ་བཞིན་པར་ང་ོརྒལོ། དེ་བཞིན་བདོ་མིར་རྒྱབ་སྐྱརོ་དང་། གདུང་སེམས་

མཉམ་བསྐྱེད༌ཀྱི་ལས་འགུལ་འདྲ་མིན་སྤེལ་དང་སྤེལ་བཞིན་ཡོད། གོང་འཁོད་རྒྱལ་ཁབ་གཉིས་ཀྱི་

གཞུང་ནས་ཀྱང་རྒྱ་ནག་ལ་བོད་མིའི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལ་བརྩི་སྲུང་དང་།   བོད་ཀྱི་གནད་དོན་

ཞི་མོལ་གྱི་ལམ་ནས་སེལ་དགོས་པའི་བསྐུལ་མ་གནང་ཡོད།

དེ་ཡང་ཕྱི་ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༢༢ ཉིན་ཨོ་སི་ཊོ་ལི་ཡའི་ལྗང་གུ་ཚོགས་པའི་ཚོགས་གཙོ་གྲོས་ཚོགས་གོང་

མའི་འཐུས་མི་སྐུ་ཞབས་སྦབོ་སྦ་རའནོ་མཆགོ་གིས་ཡངོས་གྲགས་གསལ་བསྒྲགས་ཤིག་སྤེལ་བའི་ནང་

གསུང་དནོ། རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་བདོ་ནང་གི་བདོ་མི་ཚོའི་འགྲ་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་རྩིས་མེད་དང་རང་དབང་

རྩ་འཕྲགོ་བྱས་པར་བརྟེན། གྲྭ་བཙུན་དང་མི་སྐྱ་ཁག་གཅིག་གིས་སྐུ་ལུས་མེར་སྲེག་བཏང་བའི་སྐརོ་ཨ་ོ

སི་ཊ་ོལི་ཡས་གཙོས་རྒྱ་ནག་དང་མཉམ་དུ་ཚོང་འབྲེལ་བྱེད་བཞིན་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ནས་ད་ོསྣང་བྱེད་

དགསོ། དེ་བཞིན་རྒྱ་གཞུང་དང་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་འགྲ་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་གི་ཁྲིམས་གཞི་ཁག་
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ལེའུ་གསུམ་པ། རྒྱལ་སྤྱིའི༌སྤྱི་ཚོགས་ཁྲོད་བོད་མིར་རྒྱབ་སྐྱོར་དང་གདུང་སེམས་མཉམ་བསྐྱེད་ཇི་བྱུང་སྐོར།

བརྩི་སྲུང་ལག་བསྟར་དགོས་པའི་བསྐུལ་མ་གཏོང་དགོས་ཞེས་གསུངས་ཡོད།

 ཕྱི་ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༣༡ ཉིན་ལྗང་གུ་ཚོགས་པའི་གྲོས་ཚོགས་གོང་མའི་འཐུས་མི་ལྕམ་སྐུ་ས་ཧ་ར་

ཧེན་སོན་ཡང་(Senator Sarah Hon Son-Young) གིས་གྲོས་ཚོགས་གོང་མའི་ནང་བོད་ནང་

གྲྭ་བཙུན་དང་མི་སྐྱ་ཁག་གཅིག་གིས་སྐུ་ལུས་མེར་སྲེག་གིས་ཛ་དྲག་གནས་སྟངས་སྐརོ་འགྲེལ་བརྗདོ་

དང་།  ཨོ་སི་ཊོ་ལི་ཡ་གཞུང་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་བོད་ནང་གི་བོད་མི་ཚོའི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལ་

བརྩི་སྲུང་བྱེད་དགོས་སྐོར་བཀའ་མོལ་གནང་དགོས་པའི་གྲོས་གཞི་ཡང་བཏོན་གནང་ཡོད།

 ཕྱི་ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༣ ཉིན་ཨ་ོསི་ཊ་ོལི་ཡ་གྲསོ་ཚོགས་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐྱརོ་ཚོགས་པའི་ཚོགས་གཙོ་

སྐུ་ཞབས་མ་ཡི་ཀལ་ཌེན་སྦི་(Michael Danby) མཆགོ་གིས་གྲསོ་ཚོགས་འགོ་མའི་ནང་བདོ་ནང་གྲྭ་

བཙུན་དང་། མི་སྐྱ་ཁག་གཅིག་གིས་སྐུ་ལུས་མེར་སྲེག་བཏང་བ་དང་། རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་བདོ་ནང་གི་

བོད་མི་ཚོའི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་རྡོག་རོལ་གཏོང་བཞིན་པའི་ཛ་དྲག་གི་གནས་སྟངས་སྐོར་འགྲེལ་

བརྗོད་གནང་སྟེ་རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་བོད་ཀྱི་ཆོས་དད་རང་དབང་གི་ཐོབ་ཐང་ལ་སྲུང་བརྩི་དང་ཀིརྟི་

དགོན་པའི་དགེ་འདུན་པ་རྣམས་ལ་མནར་གཅོད་མཚམས་འཇོག་དགོས་པའི་ཞུ་འབོད་གནང་ཡོད།

ཡང་ཕྱི་ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༩ ཉིན་ཨོ་སི་ཊོ་ལི་ཡའི་རྒྱལ་ཡོངས་ལྗང་གུ་ཚོགས་པའི་ཚོགས་ཆེན་ནས་བོད་

དོན་སྐོར་གྲོས་ཆོད་གཅིག་བཞག་པའི་ནང་། བོད་མི་ཚོར་རང་ཁྱིམ་རང་བདག་དང་། བོད་ཀྱི་ཆོས་

དང་རིག་གཞུང་གཙོས་རང་ཐག་རང་གཅོད་ཀྱི་ཐོབ་ཐང་། འསོ་འདེམས་བྱེད་པའི་བོད་ཀྱི་དབུ་ཁྲིད་

ཚོར་ངོས་འཛིན་ཞུ་བཞིན་ཡོད་ཅེས་དང་། རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་བོད་ཀྱི་རང་འབྱུང་ཐོན་ཁུངས་འཕྲོག་

བཅོམ་དང་། རིག་གཞུང་གཏོར་བཤིག་གཏོང་བཞིན་པར་སྐྱོན་བརྗོད་དང་། བོད་མི་ཚོར་དྲག་གནོན་

བྱེད་བཞིན་པ་འཕྲལ་དུ་མཚམས་འཇོག་དགོས་པ། བོད་མིའི་ཐོབ་ཐང་དང་རང་དབང་གི་འཐབ་རྩོད་

དེ་རྣམས་སྣང་མེད་མ་བཞག་པར་དོ་སྣང་སྤྲོད་དགོས་པའི་བསྐུལ་མ་བཏང་ཡོད།
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 ལྕགས་ཡོས་ལོའ་ིབཙན་རྒོལ་གྱི་མེ་ལྕེ།  

ཞེ་བཞི་པ། ཡུ་རོབ་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཞོན་གྱིས་བོད་མིར་

གདུང་སེམས་མཉམ་བསྐྱེད་གནང་བ།

༄༅། །ཡུ་རབོ་གྲསོ་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཞནོ་མཆགོ་གིས་བདོ་མིར་གདུང་སེམས་མཉམ་བསྐྱེད༌ཀྱི་གསུང་

བཤད་གནང་བ་དང་ཆབས་ཅིག་བོད་དོན་ལ་མུ་མཐུད་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་རྒྱུ་ཁས་ལེན་གནང་འདུག

 དེ་ཡང་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ནས་གནས་ཚུལ་ཐོན་གསལ་ལྟར་ན། སྦེལ་ཇམ་ནང་

གནས་སྡོད་བོད་མི་ཚོས་ཡུ་རོབ་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་མདུན་དུ་ཟས་བཅད་ངོ་རྒོལ་ལས་འགུལ་ཉིན་གྲངས་

དྲུག་གནང་བའི་ཉིན་མཐའ་སྟེ་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༩ ཉིན་ལས་འགུལ་མཇུག་སྒྲིལ་གནང་སྐབས་

ཡུ་རབོ་གྲསོ་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཞནོ་སྐུ་ཞབས་ཨི་ཌེ་ཝེ་ནེཀ་མནོ་ལན་སེ་ཀ་ོམཆགོ་ཆེད་ཕེབས་གནང་

སྟེ་ཁངོ་གིས་བདོ་མིར་གདུང་སེམས་མཉམ་བསྐྱེད་གནང་བ་དང་སྦྲགས་བདོ་དནོ་ཐགོ་མུ་མཐུད་རྒྱབ་

སྐྱོར་གནང་རྒྱུའི་ཁས་ལེན་བྱ་རྒྱུ་ཡིན་སྐོར་གསུང་དོན། ང་རང་ཡུ་རོབ་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཞོན་

ཡིན་པའི་ཆ་ནས་འསོ་འགན་གཙོ་བོ་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་དང་མང་གཙོ་འཕེལ་རྒྱས་ཐོག་འགན་

འཁུར་ལེན་བཞིན་ཡོད། དེར་བརྟེན་ཁྱེད་རང་ཚོ་བོད་པའི་རྩ་དོན་དེ་བཞིན་དེ་དག་དང་འབྲེལ་བ་

ཡོད་པར་བརྟེན། ང་རང་སྒེར་ལ་ཧ་ཅང་སེམས་འཚབ་ཆེན་པོ་ཡོང་གི་འདུག་པས་ངའི་ངོས་ནས་གོ་

སྐབས་ནམ་བྱུང་ལ་ཁྱེད་ཚོར་རྒྱབ་སྐྱོད་བྱེད་བཞིན་ཡོད་ལ་མ་འངོས་པར་ཡང་བྱ་རྒྱུ་ཡིན། གང་ལ་ཞེ་

ན་ཁྱེད་རང་ཚོས་ལས་དནོ་དེ་དག་དྲང་བདེན་དང་འཚེ་བ་མེད་པའི་ཐགོ་ནས་བྱེད་བཞིན་ཡདོ་སྟབས་

རླབས་ཆེན་རེད། དེ་རིང་ང་རང་འདིར་ཡངོ་དགསོ་དནོ་ཡང་ཁྱེད་རང་ཚོར་རྒྱབ་སྐྱརོ་མཚོན་ཆེད་དང་

དེ་བཞིན་ཁྱེད་རང་ཚོ་ཐུག་པར་ཧ་ཅང་དགའ་པོ་བྱུང་། ཞེས་སོགས་ཀྱི་གསུང་བཤད་གནང་འདུག

 ཕྱགོས་མཚུངས་སྐབས་དེར་ཡུ་རབོ་གྲསོ་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཞནོ་ཙམ་མ་ཡིན་པར་གྲསོ་ཚོགས་

ཀྱི་འཐུས་མི་སཱ་ཁ་ས་གྷ་ལགས་ཀྱིས་གཙོས་སུ་ཌན་དང་སི་པན་སོགས་ཀྱི་འཐུས་མི་ཁག་གཅིག་ནས་

ཀྱང་ཟས་བཅད་ལས་འགུལ་སྤེལ་སར་ཕེབས་ཏེ་གདུང་སེམས་མཉམ་བསྐྱེད༌ཀྱི་གསུང་བཤད་གནང་

བ་མ་ཟད། ཁོང་རྣམ་པས་བོད་དོན་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་མུ་མཐུད་གནང་རྒྱུ་ཡིན་སྐོར་ཡང་གསུངས༌ཡོད།
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ལེའུ་གསུམ་པ། རྒྱལ་སྤྱིའི༌སྤྱི་ཚོགས་ཁྲོད་བོད་མིར་རྒྱབ་སྐྱོར་དང་གདུང་སེམས་མཉམ་བསྐྱེད་ཇི་བྱུང་སྐོར།

ཞེ་ལྔ་པ། ལྷོ་ཨ་ཕི་རི་ཀའི་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མི་རྣམས་ཀྱིས་གྲོས་ཚོགས་སུ་བོད་མིས་

རང་ལུས་མེར་སྲེག་བཏང་བའི་དོན་རྐྱེན་སྐོར་གླེང་བ།

༄༅། ། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༨།༩།༡༠ བཅས་ཉིན་གྲངས་གསུམ་རིང་ལྷོ་ཨ་ཕི་རི་ཀའི་གྲོས་ཚོགས་

འཐུས་མི་སྐུ་ཞབས་མཱ་རིའ་ོམཆགོ་དང་སྐུ་ཞབས་སི་ཊིབ་མ་ོཀ་ལ་པ་མཆགོ་གིས་གྲསོ་ཚོགས་སུ་རྒྱ་ནག་

གཞུང་གིས་བོད་མི་ཚོར་འཛིན་བཞིན་པའི་དམ་བསྒྲགས་ཅན་གྱི་སྲིད་བྱུས་ལ་ངོ་རྒོལ་ཆེད་རང་ལུས་

མེར་སྲེག་བཏང་བའི་དོན་རྐྱེན་སྐོར་གླེང་ཡོད་པ་མ་ཟད། རང་ལུས་མེར་སྲེག་གཏོང་མཁན་བཙུན་

མ་དཔལ་ལྡན་ཆོས་མཚོག་ལགས་ལ་གུད་འདུད་ཞུ་སྐབས་སྐུ་ཞབས་མཱ་རིའ་ོལགས་ཀྱིས་གསུང་དོན། 

བཙུན་མ་དཔལ་ལྡན་ཆསོ་མཚོས་རང་ལུས་མེར་སྲེག་མ་གཏང་གངོ་བདོ་ལ་རང་དབང་དགསོ། ༸གངོ་

ས་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་སྐུ་ཚེ་བརྟན་པ་ཤོག ༸གོང་ས་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་བོད་དུ་གདན་ཞུ་དགོས་ཞེས་སྐད་

འབདོ་བྱས་ཏེ་རང་ལུས་མེར་སྲེག་བཏང་ཡདོ། དེར་བརྟེན་ང་ཚོས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་བདོ་མི་ཚོའི་གཞི་

རྩའི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལ་རྩིས་མེད་རྡོག་རོལ་གཏོང་རྒྱུ་མཚམས་འཇོག་གིས་བོད་མིར་སྨྲ་བརྗོད་

དང་ཆོས་དད་རང་དབང་སྤྲོད་དགོས་པའི་ཛ་དྲག་གི་རེ་འདུན་འདོན་དགོས། ཕོྱགས་མཚུངས་བོད་

རིགས་གནས་སྡོད་ས་ཁུལ་ཁག་གི་ནང་རྒྱལ་སྤྱིའི་སྐུ་ཚབ་འཐུས་མི་དང་གསར་འགོད་པ་གཏང་སྟེ་

དངོས་ཡོད་བོད་མི་ཚོའི་གནས་སྟངས་ཇི་ཡིན་རྟོག་ཞིབ་བྱེད་དགོས་ཞེས་གསུང་འདུག གཞན་ཡང་

སྐུ་ཞབས་སི་ཊིབ་མཆོག་གིས་གསུང་དོན། རང་ལུས་མེར་སྲེག་བཏང་བའི་དོན་རྐྱེན་སླར་ཡང་བྱུང་བ་

དེས་བོད་མི་ཚོ་དངོས་གནས་འུ་ཐུག་གི་གནས་སྟངས་འགོ་གནས་ཡོད་པ་ར་སྤྲོད་གསལ་པོ་ཐུབ། ང་

ཚོའི་ཡུལ་དུ་མི་རིགས་དབྱེ་འབྱེ་སྐབས་རྒྱལ་སྤྱིའི་ནུས་ཤུ གས་ལ་བརྟེན་ནས་མི་རིགས་དབྱེད་འབྱེད་

ཀྱི་ལམ་སྲོལ་མཇུག་སྒྲིལ་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད། ད་ཆ་ང་ཚོས་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་གྱི་རང་ཐག་རང་གཅོད་ཀྱི་

ཐོབ་ཐང་རྩོད་མཁན་རྣམས་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱེད་དགོས་ཞེས་སོགས་ཀྱི་གསུང་བཤད་གནང་ཡོད།
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 ལྕགས་ཡོས་ལོའ་ིབཙན་རྒོལ་གྱི་མེ་ལྕེ།  

ཞེ་དྲུག་པ། ཨོ་སི་ཊོ་ལི་ཡའི་སྲིད་དོན་ཚོགས་པ་དང་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མིས་སླར་

ཡང་བོད་དོན་ཐོག་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་༢༠༡༡ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༡༨ གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ནས་ཐོན་གསལ་ལྟར་ན། རྒྱ་ནག་

གཞུང་གི་བོད་ནང་ཆོས་དད་རང་མོས་གཙོས་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་སོགས་ལ་རོྡག་རོལ་བཏང་དང་

གཏོང་བཞིན་པར་བརྟེན། བོད་མི་ཚོས་བོད་ལ་རང་དབང་དང་ཆོས་དད་རང་མོས་དགོས།  ༸གོང་ས་

༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་བོད་ལ་གདན་འདྲེན་ཞུ་དགོས་སོགས་ཀྱི་སྐད་འབོད་གནང་བར། རྒྱ་

གཞུང་གིས་གདུག་རྩུབ་མནར་གཅོད་ཚད་མེད་བཏང་རྐྱེན་འདི་ལོ་ཕྱི་ཟླ་   ༣   ཚེས་ ༡༤  ཉིན་ཀིརྟི་

དགོན་པའི་དགེ་འདུན་པ་ཕུན་ཚོགས་ལགས་ཀྱིས་བོད་ཀྱི་བདེན་དོན་ཆེད་སྐུ་ལུས་མེར་སྲེག་བཏང་

བ་དང་།  དེ་རྗེས་རྔ་བ་ཀིརྟི་དགནོ་པའི་དགེ་འདུན་པས་གཙོས་རྔ་བ་ཁུལ་གྱི་ན་གཞནོ་དང་བཙུན་མ། 

དཀར་མཛེས་ཁུལ་གྱི་གྲྭ་བཙུན་བཅས་བསྡོམས་མི་གྲངས་ ༡༡ བོད་ཀྱི་བསྟན་སྲིད་ཆེད་སྐུ་ལུས་མེར་

སྲེག་བཏང་བར་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ནས་ཨོ་སི་ཊོ་ལི་ཡའི་གཞུང་དང་གྲོས་ཚོགས།  བོད་

དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པ་སོགས་ལ་བོད་ནང་གི་ཛ་དྲག་གནས་སྟངས་སྐོར་སྙན་སེང་དང་རྒྱབ་སྐྱོར་

ཡངོ་བའི་འབདོ་སྐུལ་རིམ་ཞུས་ལྟར། ཉེ་སྔནོ་ཨ་ོསི་ཊ་ོལི་ཡ་གཞུང་དང་ལྗང་གུ་ཚོགས་པ།  གྲསོ་ཚོགས་

གངོ་འགོ་གི་ཚོགས་མི་བཅས་ནས་བདོ་ནང་གི་ཛ་དྲག་གནས་སྟངས་ཐགོ་གླེང་སླངོ་གནང་བ་མ་ཟད། 

རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་བདོ་ནང་འགྲ་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་ལ་བརྩི་སྲུང་དགསོ་པའི་འབདོ་བསྐུལ་ཞུས་ཡདོ་པ་

རེད། སླར་ཡང་ཕྱི་ཟླ་  ༡༡  ཚེས་  ༡༤  ཉིན་ཨ་ོསི་ཊ་ོལི་ཡའི་གྲསོ་ཚོགས་གངོ་འགོ་གཉིས་ཀྱི་ཕྱི་སྲིད་དང་

། སྲུང་སྐྱབོས། ཚོང་འབྲེལ་བཅས་ཀྱི་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་གཙོ་སྐུ་ཞབས་མལ་ཀེལ་ཌེན་བི་ Michael  

Danby མཆོག་དང་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་གཙོ་སྐུ་ཞབས་ལོའ་རི་ཕར་གུ་སེན་ 

Laurie Ferguson རྣམ་གཉིས་ནས་ཡངོས་གྲགས་ཐགོ་གསལ་བསྒྲགས་ཤིག་སྤེལ་ཏེ་རྒྱ་ནག་གཞུང་

ནས་བདོ་ནང་གི་བདོ་མིའི་འགྲ་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་ལ་བརྩི་སྲུང་དང་། རྔ་བ་ཀིརྟི་དགནོ་པའི་དགེ་འདུན་

པ་རྣམས་ལ་མནར་གཅོད་གཏོང་རྒྱུ་དེ་མཚམས་འཇོག་དགོས་པའི་རེ་འདུན་བཏོན་ཡོད།



    (320)    

ལེའུ་གསུམ་པ། རྒྱལ་སྤྱིའི༌སྤྱི་ཚོགས་ཁྲོད་བོད་མིར་རྒྱབ་སྐྱོར་དང་གདུང་སེམས་མཉམ་བསྐྱེད་ཇི་བྱུང་སྐོར།

ཞེ་བདུན་པ། རྒྱ་ནག་ཏུ་བཅའ་སྡོད་ཨ་རིའི་གཞུང་ཚབ་པར་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མིས་

བོད་ནང་ཕེབས་དགོས་པའི་རེ་འདུན་བཏོན་པ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་༢༠༡༡ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༡༧ ཉིན་ཨ་རིའི་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་ཊོམ་ལེན་ཊོ་སིའི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་

ཐང་ལྷན་ཁང་གི་ཚོགས་མི་ཡིན་པ་ཨ་རིའི་གྲསོ་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མི་སྐུ་ཞབས་ཕེ་རན་ཀེ་ཝུལྤ་ (Frank 

R.Wolf)ལགས་དང་ཇེམ་སི་མེཀ་གྷ་ོཝན་(James P.McGovern)ལགས། ཇ་ོསེབ་པི་ཊི་(joseph 

Pitts) ལགས་བཅས་ཀྱིས་རྒྱ་ནག་ནང་ཡོད་ཨ་རིའི་གཞུང་ཚབ་པ་སྐུ་ཞབས་གྷེ་རི་ལོཀ་ (Gary 

Locke)ལགས་སུ་བོད་ནང་གི་བོད་མི་ཚོའི་དངོས་ཡོད་གནས་སྟངས་ཇི་ཡིན་གསལ་རྟོགས་ཆེད་

གཟིགས་སྐོར་དུ་ཕེབས་དགོས་པའི་ཞུ་སྙན་ཞིག་ཕུལ་འདུག  ཞུ་སྙན་དེའི་ནང་ཉེ་ལམ་བཙན་བྱོལ་

བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་བཀའ་ཁྲི་བློ་བཟང་སེང་གེ་མཆོག་དང་ཀིརྟི་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གཉིས་ཀྱིས་

ཨ་རིའི་ཊོམ་ལེན་ཊོ་སིའི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལྷན་ཁང་དུ་བོད་དོན་ཉན་ཞིབ་སྐབས། གྲོས་ཚོགས་

འཐུས་མི་རྣམས་ལ་སེམས་འགུལ་ཐེབས་ཚུལ་དང་། ཉན་ཞིབ་སྐབས་བོད་ནང་དུ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་

དམ་བསྒྲགས་ཅན་གྱི་སྲིད་བྱུས་འགོ  བོད་མི་ཚོ་དཀའ་སྡུག་མྱོང་བཞིན་པ་མ་ཟད།  ཉེ་ལམ་རང་ལུས་

མེར་སྲེག་བཏང་སྟེ་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་ངོ་རྒོལ་མ་བྱས་ཐབས་མེད་ཆགས་པའི་གནས་སྟངས་དེའི་འགོ་

ཨ་རིའི་གཞུང་ཚབ་མཆོག་གིས་

བདོ་ནང་དུ་གཟིགས་སྐརོ་བསྐྱདོ་

ཐོག  བོད་མི་ཚོར་རྒྱབ་སྐྱོར་གྱི་

རྣམ་པ་བསྟན་དགོས་པའི་ཛ་

དྲག་གི་འབོད་སྐུལ་ཞུས་ཡོད་

པ་མ་ཟད། བོད་མདོ་སྨད་རྔ་བ་

ཀིརྟི་དགནོ་པའི་ནང་དངསོ་ཡདོ་

གནས་སྟངས་གསལ་རྟགོས་ཆེད་

སྐུ་ཚབ་འཐུས་མི་གཏོང་དགོས་

པའི་འབོད་སྐུལ་ཡང་ཞུས་ཡོད། 



    (321)    

 ལྕགས་ཡོས་ལོའ་ིབཙན་རྒོལ་གྱི་མེ་ལྕེ།  

ཕྱོགས་མཚུངས་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མི་གསུམ་གྱིས་ཨ་རིའི་གཞུང་ཚབ་མཆོག་ལ་བོད་ནང་དུ་རྒྱ་

ནག་གཞུང་གི་དམ་བསྒྲགས་ཅན་གྱི་སྲིད་བྱུས་ལག་བསྟར་བྱེད་བཞིན་པའི་སྐརོ་གུང་ཁྲན་ཚོགས་པའི་

དཔནོ་རིགས་མཐ་ོགྲས་ཁྲདོ་གླེང་དགསོ་པའི་འབདོ་སྐུལ་ཡང་ཞུས་ཡདོ། དེ་བཞིན་གཞུང་ཚབ་མཆགོ་

ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་བོད་མི་ཚོར་ཆོས་དད་དང་ཆབ་སྲིད། སྤྱི་ཚོགས། རིག་གཞུང་བཅས་སྲུང་སྐྱོབ་

དང་རྒྱུན་འཛིན་བྱ་རྒྱུའི་རང་དབང་སྤྲོད་དགོས་པ་བརྗོད་ཡོད་སྐོར་སོགས་འཁོད་ཡོད།།



    (322)    

ལེའུ་གསུམ་པ། རྒྱལ་སྤྱིའི༌སྤྱི་ཚོགས་ཁྲོད་བོད་མིར་རྒྱབ་སྐྱོར་དང་གདུང་སེམས་མཉམ་བསྐྱེད་ཇི་བྱུང་སྐོར།

ཞེ་བརྒྱད་པ། སུད་སི་གཞུང་གིས་བོད་ནང་གི་གནས་སྟངས་ཐོག་སེམས་འཚབ་ཀྱི་

རྣམ་པ་ཤུ གས་ཆེར་བསྟན་པ།

 ༄༅། །ཕྱི་ལོ་༢༠༡༡ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༢༡ རེས་གཟའ་ཟླ་བའི་ཕྱེད་ཡོལ་ཙམ་ལ་སུད་སི་ཕྱི་སྲིད་ལྷན་ཁང་

ནས་བདོ་ནང་གི་ད་ལྟའི་གནས་སྟངས་ཐགོ་སེམས་འཚབ་ཧ་ཅང་ཆེན་པ་ོཡདོ་སྐརོ་གྱི་བསྒྲགས་གཏམ་

ཞིག་སྤེལ་ཡོད། བསྒྲགས་གཏམ་དེའི་ནང་ཕྱི་སྲིད་ལྷན་ཁང་གིས་བོད་ནང་གི་བོད་མི་ཚོས་འུ་ཐུག་

ཐབས་ཟད་ཀྱིས་རང་ལུས་མེར་སྲེག་བཏང་སྟེ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་འཛིན་པའི་དམ་བསྒྲགས་ཅན་གྱི་

སྲིད་བྱུས་དེར་ང་ོརྒལོ་བྱས་པའི་གནས་སྟངས་དེ་ནི་ཧ་ཅང་སེམས་ཚབས་བྱེད་དགསོ་པའི་གནད་དནོ་

ཞིག་ཆགས་ཡདོ། རྒྱ་ནག་དང་ལྷག་པར་བདོ་ནང་གི་འགྲ་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་གི་གནས་སྟངས་དེ་ནི་སུད་

སི་དང་རྒྱ་ནག་གཞུང་དབར་གྲོས་མོལ་ཡང་ཡང་བྱ་རྒྱུའི་གནད་དོན་ཞིག་ཡིན་སྐོརའཁོད་ཡོད།

 དེ་ཉིན་སྔ་དྲོ་བཀའ་ཁྲི་བློ་བཟང་སེང་གེ་མཆོག་གིས་སུད་སི་རྒྱལ་ས་བྷར་ཎའི་ནང་སུད་སི་

ཕྱི་སྲིད་ལྷན་ཁང་གི་ལས་བྱེད་མཐོ་གྲས་ཤིག་དང་མཇལ་འཕྲད་གནང་ཡོད། སྐབས་དེར་བཀའ་ཁྲི་བློ་

བཟང་སེང་གེ་མཆོག་གིས་འདི་ལོ་ཕྱི་ཟླ་ ༣ ནས་བོད་མི་ ༡༡ གྱིས་རང་ལུས་མེར་སྲེག་བཏང་ཡོད་པ་

དང། བདོ་མི་ཚོས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་དམ་བསྒྲགས་ཅན་གྱི་སྲིད་བྱུས་འགོ་འུ་ཐུག་ཐབས་ཟད་ཆགས་

ཏེ་བྱ་སྤྱདོ་དེ་འདྲ་ཞིག་མ་སྤེལ་ཐབས་མེད་ཆགས་པ་ལས་གཞན་མི་སུ་ཞིག་གིས་ཀྱང་འཆི་རྒྱུའི་འདདོ་

པ་བྱེད་ཀྱི་མ་རེད་ཅེས་སོགས་ཀྱི་གསལ་བཤད་གནང་ཡོད་པ་མ་ཟད། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༦༠ ཙམ་ནས་རྒྱ་གྲམ་

དམར་པ་ོདང་སུད་སི་གཞུང་མང་གཉིས་ཀྱིས་བདོ་མི་ཚོར་རྒྱབ་སྐྱརོ་གནང་བར་བདོ་མི་ཚོའི་ཚབ་ཞུས་

ཏེ་སྙིང་ཐག་པ་ནས་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུས་ཡོད། ཕྱོགས་མཚུངས་བཀའ་ཁྲི་མཆོག་གིས་དབུ་མའི་ལམ་གྱི་

ཐབས་ལམ་བརྒྱུད་བོད་ཀྱི་གནད་དོན་སེལ་རྒྱུའི་ཆོད་སེམས་བརྟན་པོ་ཡོད་སྐོར་གསལ་བཤད་གནང་

བ་དང་སྦྲགས། བཀའ་ཁྲི་མཆོག་གིས་ཧར་ཝཌ་གཙུ་ལག་སློབ་ཁང་དུ་ལོ་ ༡༦ རིང་བཞུགས་ཡུན་རིང་

རྒྱ་ནག་སྐམ་ས་ནས་རྒྱ་རིགས་ཤེས་ལྡན་པ་དང་ལྷན་ཚོགས་དེ་འདྲ་ཐེངས་ལྔ་ཙམ་ག་ོསྒྲིག་ཞུས་སྐབས་

ལྷན་ཚོགས་སྐབས་གཉིས་ལ་༸གོང་ས་མཆོག་ཀྱང་ཆིབས་སྒྱུར་བསྐྱངས་ཡོད་སྐོར་དང། 

 བཀའ་ཁྲི་མཆགོ་གིས་རྒྱ་རིགས་ཚོ་དང་ལྷན་གྲསོ་མལོ་སྐབས་བཟདོ་བསྲན་དང་བྱམས་བརྩེའི་
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 ལྕགས་ཡོས་ལོའ་ིབཙན་རྒོལ་གྱི་མེ་ལྕེ།  

བསམ་བླ་ོདགསོ་རྒྱུ་གལ་ཆེ་ཡིན་སྐརོ་སགོས་ཀྱི་གསུང་བཤད་གནང། ཕྱགོས་མཚུངས་བཀའ་ཁྲི་མཆགོ་

གིས་སུད་སི་གྲོས་ཚོགས་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པའི་ཚོགས་གཞོན་ལྕམ་སྐུ་མ་ཡ་གྷ་རབ་མཆོག་

དང་ལྷན་ཟུར་དུ་མཇལ་འཕྲད་སྐབས་ལྕམ་སྐུ་མཆོག་གིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་མི་ཚོའི་གཞི་རྩའི་

འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལ་སྲུང་བརྩི་བྱེད་དགོས་སྐོར་གསུངས་པ་མ་ཟད། སུད་སི་དང་རྒྱ་ནག་དབར་

ཚོང་དོན་གན་རྒྱ་ཇི་འདྲ་ཞིག་འཇོག་དགོས་ཀྱང་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་དང་ཁོར་ཡུག་གནད་དོན་

ངེས་པར་དུ་ཚུད་དགོས་ཞེས་སོགས་ཀྱི་གསུང་བཤད་གནང། དེ་རྗེས་སུད་སི་གྲོས་ཚོགས་བོད་དོན་

རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པའི་ཚོགས་གཞོན་ལྕམ་སྐུ་མ་ཡ་གྷ་རབ་མཆོག་དང་ལྷན་གསར་འགོད་ལྷན་ཚོགས་

སྐབས་བཀའ་ཁྲི་མཆོག་གིས་རྒྱ་ནག་དང་ལྷན་ཚོང་རྒྱག་མཁན་རྒྱལ་ཁབ་སུ་ཡིན་རུང་ཁེ་བཟང་མེད་

པར་བརྟེན་འགྲ་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་སྐརོ་འབདོ་སྒྲ ་ཤུ གས་ཆེ་རུ་གཏངོ་དགསོ་སྐརོ་གསུངས་ཡདོ། ཕྱི་ཚེས་ 

༢༢ ཉིན་བཀའ་ཁྲི་མཆོག་ཇར་མན་རྒྱལ་ས་བྷར་ལན་དུ་ཕེབས་ཏེ་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མི་རྣམས་དང་

མཇལ་འཕྲད་གནང་རྒྱུ་མ་ཟད། ས་གནས་བོད་མི་ཚོར་གསུང་བཤད་གནང་རྒྱུ་ཡིན་འདུག
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ལེའུ་གསུམ་པ། རྒྱལ་སྤྱིའི༌སྤྱི་ཚོགས་ཁྲོད་བོད་མིར་རྒྱབ་སྐྱོར་དང་གདུང་སེམས་མཉམ་བསྐྱེད་ཇི་བྱུང་སྐོར།

________________________________________

ཞེ་དགུ་པ། མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་ཡི་ཤུ ་ཆོས་ཚོགས་བསྟི་གནས་ཁང་ནས་

རང་ལུས་མེར་གཏོང་མཁན་གྱི་བོད་མིའི་ཆེད་ཆོས་ལུགས་འདྲ་མིན་གྱི་སྨོན་ལམ།

༄༅།  །ཕྱི་ལ་ོ༢༠༡༡ ཟླ་༡༡ ཚེས་ ༢༡ རེས་གཟའ་ཟླ་བའི་དགངོ་མརོ་ The Church Center for the United 

Nations  ཞེས་པའི་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་ཡི་ཤུ ་ཆསོ་ཚོགས་བསྟི་གནས་ཁང་གིས་གྲ་སྒྲིག་དང༌། 

ཨ་རིའི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་ནས་གཞོགས་འདེགས་ཞུས༌ཐོག བསྟི་གནས་ཁང་དེའི་ཆོས་ཁང་གི་

ཚོམས་ཆེན་ནང་ཆོས་ལུགས་འདྲ་མིན་གྱི་སྐུ་ཚབ་ལྷན་འཛོམས་གནང་སྟེ་བར་ལམ་བོད་ཤར་ཕྱོགས་

ས་ཁུལ་དུ་རང་ལུས་མེར་བསྲེགས་ཀྱི་དོན་རྐྱེན་བསྟུད་མར་ཐོན་པའི་ཁྲོད་འདས་གྲོངས་སུ་གྱུར་པའི་

བོད་མིའི་ཆེད་རྗེས་དྲན་གུས་འདུད་དང༌། བསྔོ་བ་སྨོན་ལམ་གནང་ཡོད།

 བསྟི་གནས་ཁང་དེའི་ཆོས་དཔོན་ལྕམ་ Kathleen Stone མཆོག་གིས་ཐོག་མའི་འཚམས་འདྲི་

གནང་སྐབས། ‘‘བདོ་མི་སེར་སྐྱ་བཅུ་གཅིག་ནས་འུ་ཐུག་གི་ཐག་གཅདོ་ཤུ གས་ཆེན་པ་ོཞིག་བྱེད་དགསོ་

བྱུང་བའི་ཁྲོད་སྐུ་ཚེ་རྫོགས་པ་རྣམས་ཀྱི་ཆེད་དུ་ཆོས་ལུགས་འདྲ་མིན་གྱི་སྐུ་ཚབ་དང་བོད་མི་རྣམས་

མཉམ་འཛོམས་ཐོག་ཡིད་ཀྱི་སྨོན་པ་ཚིག་གི་ལམ་དུ་བརྗོད་ནས་བསྔོ་སྨོན་གནང་ཡོད་པས་འདིར་

མཉམ་ཞུགས་གནང་མཁན་ཚང་མར་འཚམས་འདྲི་ཡོད་’’ཅེས་གསུངས།

 དེ་བཞིན་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅདོ་བླ་ོབཟང་སྙན་གྲགས་ལགས་ཀྱིས།  ‘‘ཆསོ་ལུགས་འདྲ་མིན་གྱི་སྐུ་

ཚབ་རྣམ་པས་བོད་མི་ཡོངས་ཀྱི་རང་དབང་གི་དོན་དུ་རང་ལུས་མེར་སྲེག་བཏང་ནས་གཅེས་པའི་ཚེ་

སྲོག་བློས་གཏོང་གནང་མཁན་ཚོའི་ཆེད་གདུང་སེམས་མཉམ་བསྐྱེད་དང༌།  ཐུགས་སྨོན་གནང་བར་

སེམས་གཏིང་ནས་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན་’’ཞེས་གསུངས་པ་དང༌། ཆབས་ཅིག་བདོ་ནང་ཐནོ་པའི་རང་

ལུས་རང་བསྲེགས་ཀྱི་དོན་རྐྱེན་ཁྲོད་སྐུ་ཚེ་མ་ཟིན་པའི་བོད་མི་ག་ཚོད་བྱུང་ཡོད་མེད་དང༌།

 དེ་རིང་སྔ་དྲ་ོབཙུན་མ་དཔལ་ལྡན་ཆསོ་མཚོ་ལགས་ཀྱིས་སྐུ་ལུས་མེར་སྲེག་བཏང་བའི་བརྙན་

འཕྲིན་དུམ་བུ་ཞིག་ལ་ལྟ་སྐབས་ཐུགས་ལ་ཚོར་བ་ཇི་བྱུང་སོགས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་ངོ་སྤྲོད་གྲུབ་བསྟུན་
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 ལྕགས་ཡོས་ལོའ་ིབཙན་རྒོལ་གྱི་མེ་ལྕེ།  

ཆསོ་ལུགས་ས་ོསའོ་ིསྐུ་ཚབ་ནས་གངོ་ཞུས་བདོ་མི་སེར་སྐྱ་ ༡༡ གི་འདྲ་པར་ལ་ཞལ་ཕོྱགས་ཏེ་སྨནོ་ཚིག་

རེ་གཉིས་གསུངས་ཟིན་མཚམས་རང་ས་ོསའོ་ིཆསོ་ལུགས་ཀྱི་གམོས་སྲལོ་རྟ་དབྱངས་འཐེན་ནས་ཐུགས་

སྨོན་གནང༌ཡོད།

 ཆོས་ལུགས་འདྲ་མིན་སྐུ་ཚབ་རྣམས་ནས་སྨོན་ལམ་ལྷན་དུ་གསུང་འདོན་གནང་སར་གདན་

ཞུས་ལྟར་ཕེབས་པའི་ཀིརྟི་དགོན་པའི་དགོན་བདག་བཀའ་ཟུར་ཀིརྟི་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས།

 ‘‘ཆསོ་ལུགས་འདྲ་མིན་གྱི་སྐུ་ཚབ་རྣམ་པས་བདོ་མི་ཡངོས་ཀྱི་རང་དབང་གི་ཆེད་དུ་རང་སྲགོ་

བླསོ་གཏངོ་གནང་མཁན་གཞིས་ལུས་བདོ་མིའི་སླད་དུ་ཐུགས་སྨནོ་དང༌། རྒྱབ་སྐྱརོ་གསལ་སྟནོ་གནང་

བར་སྙིང་དབུས་ནས་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་’’ཞེས་ཞུས་པ་མ་ཟད། འབྲེལ་ཡདོ་ཀྱི་གནས་ཚུལ་ཡང་མདརོ་བསྡུས་

ཤིག་ངོ་སྤྲོད་གནང༌།

 མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་ཡི་ཤུ ་ཆསོ་ཚོགས་བསྟི་གནས་ཁང་གིས་གྲ་སྒྲིག་གནང་བའི་སྨནོ་

ལམ་དེར་ཁ་ཆེ་དང༌།  ཧིན་རྡུ།  ཡི་ཤུ །  ཉི་ཧོང་གི་ནང་པ།  བོད་ཀྱི་ནང་པ། རྗིའུ་ཤི་བཅས་ཆོས་ལུགས་

འདྲ་མིན་གྱི་སྐུ་ཚབ་ཐགོ བདོ་པའི་གཞུང་འབྲེལ་མ་ཡིན་པའི་ཚོགས་སྐྱིེད་ཁག་གི་འཐུས་མི་དང༌། དད་

ལྡན་ཕྱི་རྒྱལ་མི་རིགས་བཅས་ཁྱོན་མི་གྲངས་ ༦༠ ཙམ་མཉམ་ཞུགས་གནང་ཡོད།

 སྨོན་ལམ་གྱི་མཇུག་ཏུ་བོད་མི་རྣམས་མི་རིགས་གཞན་གྱི་བཙན་གནོན་གྱི་འཆིང་རྒྱ་ལས་

འགྲལོ་ཐུབ་པའི་མཚོན་དནོ་དུ་“We Shall Overcome” ཞེས་པའི་ཨ་རིའི་ལ་ོརྒྱུས་ཐགོ་གྲགས་ཆེ་བའི་

གླུ་གཞས་མཉམ་གཏངོ་གི་སྒྲའི་ཁྲདོ་དུ་ཆསོ་ལུགས་འདྲ་མིན་ཐུན་མངོ་སྨནོ་ལམ་གསུང་འདནོ་གནང་

སྟེ་བའི་དོན་སྙིང་ལྡན་པའི་བྱེད་སྒོ་དེ་མཇུག་སྒྲིལ་གནང་ཡོད།
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ལེའུ་གསུམ་པ། རྒྱལ་སྤྱིའི༌སྤྱི་ཚོགས་ཁྲོད་བོད་མིར་རྒྱབ་སྐྱོར་དང་གདུང་སེམས་མཉམ་བསྐྱེད་ཇི་བྱུང་སྐོར།

________________________________________ 

ལྔ་བཅུ་པ། ཨོ་སི་ཊོ་ལི་ཡ་གྲོས་ཚོགས་སུ་བོད་དོན་བསྒྲགས་གཏམ་སྤེལ་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༢༡ རེས་གཟའ་ཟླ་བའི་ཉིན་ཨ་ོསི་ཊ་ོལི་ཡའི་གྲསོ་ཚོགས་བདོ་དནོ་རྒྱབ་

སྐྱརོ་ཚོགས་པའི་ཚོགས་མི་ལྕམ་སྐུ་མེ་ལི་ས་པར་ཀེ་(Ms. Melissa Parke) མཆགོ་གིས་གྲསོ་ཚོགས་

སུ་བསྒྲགས་གཏམ་ཞིག་སྤེལ་བའི་ནང་འཁོད་དོན། ཉེ་ལམ་བོད་ཤར་ཕོྱགས་ཁུལ་དུ་བོད་མི་གཞོན་སྐྱེ་

ཚོས་རང་ལུས་མེར་སྲེག་བཏང་བའི་དོན་རྐྱེན་བྱུང་བར་ང་རང་ཧ་ཅང་བློ་ཕམ་བྱུང། 

 འདི་ལོ་ཕྱི་ཟླ་ ༣ ནས་བོད་མི་ཚོས་བོད་ཀྱི་རིག་གཞུང་དང་ཆོས་དད་ལ་དམ་བསྒྲགས་ཚབས་

ཆེ་གཏོང་བཞིན་པ་དེར་དོ་སྣང་ཡོང་ཆེད་འ་ཆད་འུ་ཐུག་ལ་བརྟེན་ལས་འགུལ་དེ་སྤེལ་ཡོད། བཙུན་

མ་གཉིས་ཀྱིས་གཙོས་རང་ལུས་མེར་སྲེག་གཏོང་མཁན་གྱི་བོད་མི་དྲུག་ལ་མེ་སྐྱོན་ཚབས་ཆེ་ཕོག་

པར་བརྟེན་འདས་གྲོངས་སུ་གྱུར་ཡོད། བོད་མི་ལྷག་མ་གཞན་ལྔ་ད་ལྟ་གང་དུ་ཡོད་མེད་ཤེས་རྟོགས་

རྩ་བ་ནས་བྱུང་མེད། རང་ལུས་མེར་སྲེག་གཏོང་མཁན་ཁོངས་ནས་དགེ་འདུན་པ་བདུན་ཀིརྟི་དགོན་

པ་ནས་ཡིན་ཞིང་། ཀིརྟི་དགོན་པ་ནི་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༨ ལོར་ས་བྱི་ཞི་རྒོལ་ཆེན་མོའ་ིསྐབས་མཉམ་ཞུགས་

གནང་མཁན་གྱི་དགནོ་པ་གལ་ཆེ་ཞིག་ཆགས་ཡདོ། བདོ་ནང་རང་ལུས་མེར་སྲེག་བཏང་བ་ཐགོ་མ་དེ་

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཕྱི་ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༦ ཉིན་ཡིན་པ་དང། དུས་ཚིགས་དེ་ནི་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༨ ལོར་རྒྱ་མིའི་ཉེན་

རྟོག་པས་ས་བྱི་ཞི་རྒོལ་ཆེན་མོའ་ིནང་མཉམ་བཞུགས་གནང་མཁན་གྱི་ཀིརྟི་དགོན་པའི་དགེ་འདུན་

པ་བཅུ་གསུམ་ལ་མེ་མདའ་བརྒྱབ་སྟེ་དམར་གསོད་བཏང་ནས་ལོ་གསུམ་འཁོར་བའི་དུས་ཚིགས་ཤིག་

ཡིན་འདུག རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་མི་ཚོར་དམ་བསྒྲགས་ཤུ གས་ཆེ་བཏང་བའི་ཐགོ་རྒྱལ་གཅེས་ཆསོ་

གཅེས་ཟེར་བའི་སློབ་གསོའ་ིལས་འགུལ་སྤེལ་མུས་་ཁར་དགེ་འདུན་པ་ཚོའི་འགྲོ་བསྐྱོད་ཀྱིས་གཙོས་

ཆོས་དད་ལ་དམ་བསྒྲགས་ཆེ་རུ་བཏང་ཡོད།

 དེར་བརྟེན་བདོ་མིས་ང་ོརྒལོ་དང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་དམ་བསྒྲགས་བྱ་རྒྱུའི་འཁརོ་ལའོ་ིབརྒྱུད་

རིམ་དེ་གྲུབ་ཡོད། ད་ཆ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་དམ་བསྒྲགས་ཀྱི་ཚད་གཞི་དེའི་འགོ་བོད་མི་ཚོས་འུ་ཐུག་
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 ལྕགས་ཡོས་ལོའ་ིབཙན་རྒོལ་གྱི་མེ་ལྕེ།  

ཐབས་ཟད་ཀྱི་བྱ་སྤྱདོ་དེ་འདྲ་ཞིག་སྤེལ་དགསོ་ཐུག་ཡདོ། ང་ཚོས་རྔ་བའི་ཕྱི་ལ་ཡདོ་པའི་ཁམས་དཀར་

མཛེས་ཁུལ་དུ་རང་ལུས་མེར་སྲེག་བཏང་བ་ཐོག་མ་དེ་མཐོང་ཡོད། གལ་ཏེ་བོད་མིའི་དཀའ་ངལ་དེ་

དག་གང་མྱུར་མ་སེལ་ཚེ་རང་ལུས་མེར་སྲེག་བཏང་བའི་དནོ་རྐྱེན་དེ་རིགས་ད་དུང་མང་དུ་འགྲ་ོཉེན་

ཡོད།

 ཨ་ོསི་ཊ་ོལི་ཡའི་སྲིད་གཞུང་གིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་དང་ལྷན་ཕྱི་ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༡༩ ཉིན་རྒྱ་ནག་གི་

རྒྱལ་ས་པེ་ཅིང་དང་ཨོ་སི་ཊོ་ལི་ཡའི་གྲོང་ཁྱེར་ཀེན་བྷེར་ར་གཉིས་ཆའི་ནང་བོད་མི་ཚོའི་དཀའ་ངལ་

ལ་སེམས་ཚབས་ཀྱི་རྣམ་པ་ཤུ གས་ཆེ་བསྟན་ཡོད་པ་མ་ཟད། མུ་མཐུད་རྒྱ་ནག་གཞུང་དང་ལྷན་བོད་

མི་ཚོའི་དཀའ་ངལ་སྐརོ་འགྲ་ོགླེང་གནང་རྒྱུ་དང། ཡུལ་གཉིས་ཀྱི་འགྲ་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་གི་གནད་དནོ་

ཐགོ་གཉིས་མལོ་སྐབས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་མིའི་སྐུ་ཚབ་དང་ལྷན་གྲསོ་མལོ་གྱི་ལམ་ནས་བདོ་མི་

ཚོའི་དཀའ་ངལ་གང་མྱུར་སེལ་དགསོ་པའི་རེ་འདུན་འདནོ་རྒྱུའི་རེ་བ་ཞུ་བཞིན་ཡདོ། བདོ་ནང་དུ་བདོ་

མི་ཚོའི་དཔལ་འབྱོར་ཡར་རྒྱས་བཏང་བ་དང་སྦྲགས་བོད་མི་ཚོའི་ཐུན་མིན་ཆོས་དང་སྐད་ཡིག རིག་

གཞུང་སོགས་སྲུང་སྐྱོབ་དགོས་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པོ་ཆགས་ཡོད་ཅེས་སོགས་འཁོད་ཡོད།
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ལེའུ་གསུམ་པ། རྒྱལ་སྤྱིའི༌སྤྱི་ཚོགས་ཁྲོད་བོད་མིར་རྒྱབ་སྐྱོར་དང་གདུང་སེམས་མཉམ་བསྐྱེད་ཇི་བྱུང་སྐོར།

ང་གཅིག༌པ། ཨིན་ཡུལ་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མིས་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་༢༠༡༡ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༣༠ ཉིན་བཀའ་ཁྲི་བློ་བཟང་སེང་གེ་མཆོག་གིས་བྷེལ་ཇམ་ཁུལ་གྱི་

གཞུང་འབྲེལ་ལས་དནོ་རྣམས་ཡངོས་སུ་ལེགས་གྲུབ་རྗེས་མེ་འཁརོ་བརྒྱུད་ཨིན་ཡུལ་རྒྱལ་ས་ལནོ་ཌནོ་

དུ་ཕེབས་འབོྱར་སྐབས་ཨིན་ཡུལ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཐུབ་བསྟན་བསམ་གྲུབ་ལགས་དང་ས་གནས་

བོད་རིགས་ཁག་གཅིག་གིས་ཕེབས་བསུ་ཞུས་ཡོད། དེ་ནས་ཕྱི་ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༡ ཉིན་བཀའ་ཁྲི་མཆོག་

གིས་ཐོག་མར་བྷི་བྷི་སི་གསར་འགོད་པ་མི་ཤལ་ཧུ་སེན་གྱིས་གཙོ་སྐྱོང་གནང་བའི་ཨིམ་པེག་ཨེ་ཤི་ཡ་

(Impact Asia)ཞེས་པའི་ལས་རིམ་གྱི་ཆེད་དནོ་དྲི་བར་ལན་འདེབས་གནང་བ་མ་ཟད། ཨིན་ཇིའི་ཉིན་

རེའི་གསར་ཤགོ་སྡེ་ཊེ་ལི་གྷར་རབ་(The Telegraph)ཞེས་པའི་གསར་འགདོ་པའི་དྲི་བར་ལན་འདེབས་

ཀྱང་གནང་ཡོད།

 ཨིན་ཡུལ་གྱི་ཕྱི་འབྲེལ་ལས་དོན་དང་འབྲེལ་བའི་དུས་དེབ་གཅིག་གི་གསར་འགོད་པའི་དྲི་

བར་ལན་འདེབས་གནང་ཡོད། དེ་རྗེས་བཀའ་ཁྲི་མཆོག་གིས་ཨིན་ཡུལ་དུ་རྟེན་གཞི་བྱས་པའི་བོད་

དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་གྱི་ཚོགས་པ་ལྔའི་སྐུ་ཚབ་འཐུས་མི་བཅུ་ཙམ་དང་མཇལ་འཕྲད་ཀྱིས་བོད་དོན་ངོ་སྤྲོད་

གནང་བ་དང་སྦྲགས། རྒྱབ་སྐྱརོ་ཚོགས་པས་བདོ་དནོ་དང་འབྲེལ་བའི་གནས་ཚུལ་ཁག་བདོ་མིའི་སྒྲིག་

འཛུགས་ལ་བརྡ་ལན་སྤྲདོ་ཐུབ་ཚེ་དགེ་མཚན་ཡདོ་སྐརོ་དང་སྤྱིར་རྒྱབ་སྐྱརོ་ཚོགས་པའི་བདོ་དནོ་ཆེད་

ལས་འགུལ་ཇི་འདྲ་ཞིག་སྤེལ་རུང་བདོ་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་དང་ག་ོབསྡུར་གནང་ཆགོ་ཀྱང་མཐའ་མའི་

ཐག་གཅདོ་དེ་བཞིན་རྒྱབ་སྐྱརོ་ཚོགས་པ་རང་ཉིད་ཀྱིས་གནང་རྒྱུ་ཡིན་སྐརོ་དང། ཨིན་ཡུལ་ནང་བདོ་

དནོ་རྒྱབ་སྐྱརོ་ཚོགས་པ་རྣམས་ཕན་ཚུན་མཐུན་སྒྲིལ་ཐགོ་ལས་གཞི་གཅིག་ཐགོ་མཉམ་རུབ་ཀྱིས་ནུས་

པ་སྤུང་ཐུབ་ཚེ་དགེ་མཚན་ཆེ་སྐོར་གསུངས་པ་དང་སྦྲགས།

 རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པས་བོད་མི་ཚོར་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་བར་བཀའ་དྲིན་རྗེས་དྲན་མཚོན་ཆེད་

ཚོགས་མི་བཅུ་པོར་མཇལ་དར་རེ་ཕུལ་ཡོད། ཉིན་གུང་ཞལ་ལག་གྲུབ་མཚམས་བཀའ་ཁྲི་མཆོག་གིས་
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 ལྕགས་ཡོས་ལོའ་ིབཙན་རྒོལ་གྱི་མེ་ལྕེ།  

ཨིན་ཡུལ་ཕྱགོས་འགལ་ཚོགས་པའི་གྲསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་སྐུ་ཞབས་ཀེ་རི་མེ་ཀར་ཐི་མཆགོ་དང་མཇལ་

འཕྲད་གནང། སྐབས་དེར་བཀའ་ཁྲི་མཆགོ་གིས་བདོ་ནང་གི་བདོ་མི་ཚོས་རང་ལུས་མེར་སྲེག་བཏང་

སྟེ་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་ང་ོརྒལོ་བྱས་པ་དེ་ནི་བདོ་མི་ཚོ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་དམ་བསྒྲགས་ཅན་གྱི་སྲིད་བྱུས་

འགོ་འུ་ཐུག་ཐབས་ཟད་དུ་གྱུར་བ་ལས་གཞན་མི་སུ་འདྲ་ཞིག་ཡིན་རུང་བྱ་སྤྱདོ་དེ་རིགས་སྤེལ་ཐབས་

མེད་སྐོར་གསུངས་ཡོད།

 དེ་རྗེས་བཀའ་ཁྲི་མཆོག་གིས་ཨིན་ཡུལ་ཕྱི་འབྲེལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བྱེད་པ་ཁག་གཅིག་

མཇལ་འཕྲད་ཀྱིས་བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱིས་དབུ་མའི་ལམ་གྱི་ཐབས་ལམ་ཐོག་ནས་

བོད་ཀྱི་གནད་དོན་སེལ་རྒྱུའི་ལངས་ཕྱོགས་བརྟན་པོ་འཛིན་བཞིན་ཡོད་པ་མ་ཟད།  དུས་རྟག་ཏུ་རྒྱ་

ནག་གཞུང་དང་ལྷན་བོད་ཀྱི་གནད་དོན་སེལ་ཆེད་དབུ་མའི་ལམ་གྱི་ཐབས་ལམ་ཐོག་ནས་གྲོས་མོལ་

བྱ་རྒྱུའི་གྲ་སྒྲིག་ཨང་གསར་ཡོད་སྐོར་སོགས་གསལ་བཤད་གནང་ཡོད།

 དེ་རྗེས་བཀའ་ཁྲི་མཆགོ་གིས་བྷི་བྷི་སི་རྒྱ་ཡིག་ཚན་པའི་དྲ་ལམ་ཐགོ་(BBCChinese.com) སྐར་

མ་ ༤༠ རིང་དྲི་བར་ལན་འདེབས་གནང་ཡདོ།  དེ་ནས་བཀའ་ཁྲི་མཆགོ་གིས་ཨིན་ཡུལ་དུ་གནས་སྡདོ་

བྱེད་བཞིན་པའི་བདོ་མི་ཚོར་ཆུ་ཚོད་ ༢ ཙམ་རིང་གསུང་བཤད་དང་དྲི་བར་ལན་འདེབས་གནང་ཡདོ། 

བཀའ་ཁྲི་མཆགོ་གིས་ཕྱི་ཚེས་ ༣༠ ཕྱེད་ཡལོ་དུ་ཨིན་ཇིའི་གྲསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་བཅུ་གཉིས་དང་མཇལ་

འཕྲད་གནང་སྐབས་ཁོང་རྣམ་པས་བོད་དོན་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་གྱི་རྣམ་པ་ཤུ གས་ཆེ་བསྟན་ཡོད་པ་མ་ཟད། 

རང་དབང་མང་གཙོ་ཚོགས་པའི་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མི་སྐུ་ཞབས་སི་མོན་ཧུ་ཇེ་སི་མཆོག་གིས་རིང་

མིན་ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༧ ཉིན་གྲསོ་ཚོགས་སུ་བདོ་ཀྱི་གནད་དནོ་ཐགོ་བགྲ་ོགླེང་གནང་རྒྱུ་ཡིན་སྐརོ་གསལ་

བསྒྲགས་གནང་སྐབས་གྲསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་གཞན་རྣམས་དང་བཀའ་ཁྲི་མཆགོ དེ་བཞིན་འབྲེལ་ཡདོ་

ཚོགས་བཅར་བ་ཚང་མས་དགའ་བསུའི་ཐལ་མ་ོབརྡབས་ཡདོ། ཕྱི་ཚེས་ ༢ ཉིན་བཀའ་ཁྲི་མཆགོ་ཡུ་རབོ་

རྒྱལ་ཁབ་ཁག་བདུན་ནང་གི་གཞུང་དོན་ལས་དོན་ཡོངས་སུ་ལེགས་གྲུབ་རྗེས་རྒྱ་གར་དུ་ཕྱིར་ཕེབས་

གནང་རྒྱུ་ཡིན་འདུག
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ལེའུ་གསུམ་པ། རྒྱལ་སྤྱིའི༌སྤྱི་ཚོགས་ཁྲོད་བོད་མིར་རྒྱབ་སྐྱོར་དང་གདུང་སེམས་མཉམ་བསྐྱེད་ཇི་བྱུང་སྐོར།

________________________________________

ང་གཉིས་པ། ཉི་ཧོང་གི་ས་གནས་བོད་རིགས་སློབ་ཕྲུག་ཐུན་མོང་ནས་ཉི་ཧོང་གི་

གྲོས་ཚོགས་ལས་ཁུངས་སུ་ཞུ་སྙན་བརྒྱུད་འབོད་སྐུལ་ཞུས་པ།

 ༄༅། ། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་  ༦ ཉིན་ཉི་ཧོང་བོད་རིགས་མཐུན་ཚོགས་དང་ས་གནས་བོད་རང་

དབང་སློབ་ཕྲུག་ཚོགས་པ་ཐུན་མོང་གིས་ཉི་ཧོང་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་ལས་ཁུངས་ཁག་བཅུ་གསུམ་ནང་

བཅར་ཏེ་བདོ་ནང་གི་ཛ་དྲག་གནས་སྟངས་སེལ་ཆེད་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་གནནོ་ཤུ གས་སྤྲདོ་དགསོ་པའི་

རེ་སྐུལ་ཞུས་ཡོད་པ་མ་ཟད། ས་གནས་བོད་རིགས་ཚོས་ཉི་ཧོང་གི་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མི་རྣམས་ལ་ད་

ལྟའི་བོད་ནང་གི་ཛ་དྲག་གནས་སྟངས་སྐོར་འགྲེལ་བརྗོད་དང་སྦྲགས། བོད་ནང་འ་ཆད་འུ་ཐུག་གིས་

རང་ལུས་མེར་སྲེག་གཏོང་དགོས་བྱུང་བའི་དཀའ་ངལ་དེ་དག་སེལ་ཆེད་རྒྱལ་སྤྱིའི་རྒྱབ་སྐྱོར་གྱི་ནུས་

པ་གཅིག་ཏུ་སྤུང་རྒྱུའི་ལས་འགུལ་དེར་ཉི་ཧོང་གྲོས་ཚོགས་ཀྱིས་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་རོགས་ཞེས་འབོད་

སྐུལ་ཤུ གས་ཆེ་ཞུས་ཡོད། དེ་

ཡང་བོད་རིགས་ཚོགས་པའི་

ཚོགས་གཙོ་བློ་བཟང་ཡེ་ཤེས་

ལགས་ཀྱིས་གསུང་དོན། བོད་

ནང་གི་བོད་མིས་རང་ལུས་

མེར་སྲེག་བཏང་བའི་ཛ་དྲག་

གི་གནས་སྟངས་ལ་གཞིགས་

ཚེ་ང་ཚོས་དུས་ཚོད་ཐུང་ངུ་

ཞིག་གི་ནང་རྒྱལ་སྤྱིའི་ནུས་པ་



    (331)    

 ལྕགས་ཡོས་ལོའ་ིབཙན་རྒོལ་གྱི་མེ་ལྕེ།  

གཅིག་ལ་སྤུང་རྒྱུའི་ལས་འགུལ་སྤེལ་དགསོ་པ་ཆགས་ཡདོ་ཀྱང་ད་བར་ང་ཚོས་གང་ཐུབ་ཐུབ་བྱེད་རྒྱུ་

བྱུང་བར་དགའ་པོ་བྱུང་།

 འབྱུང་འགྱུར་ང་ཚོས་གྲ་སྒྲིག་སྔོན་སོང་གི་སྲིད་བྱུས་ཐོག་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མི་གང་མང་

ཐུག་ཐུབ་པའི་འབད་བརྩོན་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན་ཞེས་གསུངས་འདུག  ཕྱོགས་མཚུངས་ཚོགས་གཞོན་སྒྲོལ་མ་

ཚེ་རིང་ལགས་ཀྱིས་གསུང་དནོ། ཉི་ཧངོ་གྲསོ་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མི་རྣམས་ནས་བདོ་ནང་གི་བདོ་མི་ཚོའི་

གནས་སྟངས་ལ་དོ་སྣང་ཧ་ཅང་ཆེན་པོ་གནང་བཞིན་ཡོད་པ་མ་ཟད། བོད་ནང་ད་དུང་གནས་ཚུལ་

ཇི་བྱུང་ཁོང་རྣམས་ལ་གསལ་བཤད་བྱེད་རོགས་ཞེས་འབོད་སྐུལ་ཡང་ཞུས་བྱུང་། ཞེས་གསལ་བཤད་

གནང་ཡོད།

 གཞན་ཡང་བདོ་རིགས་སླབོ་ཕྲུག་མཐུན་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མི་རྣམས་ནས་རེ་སྐུལ་ཞུས་པ་ལྟར་

ཉི་ཧངོ་གྲསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་བཞིས་བདོ་མི་ཚོར་རྒྱབ་སྐྱརོ་གྱི་ཡིག་ཆར་མཚན་རྟགས་བཀདོ་ཡདོ། རྒྱབ་

སྐྱརོ་ཡིག་ཆ་དེར་འཛམ་གླིང་རྒྱལ་ཁབ་འདྲ་མིན་གྱི་གྲསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་དང་ན་ོབེལ་ཞི་བའི་གཟེངས་

རྟགས་བཞེས་མྱོང་མཁན་མང་པོས་ཀྱང་མཚན་རྟགས་བཀོད་ཡོད།



    (332)    

ལེའུ་གསུམ་པ། རྒྱལ་སྤྱིའི༌སྤྱི་ཚོགས་ཁྲོད་བོད་མིར་རྒྱབ་སྐྱོར་དང་གདུང་སེམས་མཉམ་བསྐྱེད་ཇི་བྱུང་སྐོར།

________________________________________ 

ང་གསུམ་པ། ཅེཀ་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རྒྱལ་ས་པ་རཱག་ནང་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་

གི་བསྒྲགས་གཏམ་སྤེལ་བ།

 ༄༅། །ཕྱི་ལོ་༢༠༡༡ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༡༡ རེས་གཟའ་ཉི་མའི་ཉིན་ཅེཀ་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རྒྱལ་ས་པ་

རཱག་ནང་དུ་ཅལ་སི་གཙུག་ལག་སླབོ་ཁང་(Charles University)གི་སྒྱུ་རྩལ་ཚན་པའི་བསྟི་གནས་ཁང་གི་

ཚོགས་ཁང་ཞིག་ཏུ།  རྒྱ་ནག་ཐགོ་བགྲ་ོགླེང་ཚོགས་འདུ་ཞིག་ག་ོསྒྲིག་གནང་བ་དེར་༸གངོ་ས་༸སྐྱབས་

མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་དང་ཨི་རན་གྱི་བུད་མེད་མང་གཙོ་དོན་གཉེར་བ་དང་དེ་སྔ་ནོ་བེལ་ཞི་བདེའི་

གཟེངས་རྟགས་ཐབོ་མྱངོ་མཁན་ལྕམ་ཤི་རིན་ཨི་བྷ་ཌི་(Shirin Ebadi)མཆགོ ཅེཀ་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་

སྲིད་འཛིན་ཟུར་པ་སྐུ་ཞབས་ཝག་ལབ་ཧ་ཝེལ་(Vaclav Havel)མཆགོ འཛམ་གླིང་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་

ཚོགས་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་ཡོངས་ཁྱབ་གསལ་བསྒྲགས་ཟིན་བྲིས་ཚོགས་ཆུང་གི་འགན་འཛིན་

ལས་རོགས་སྐུ་ཞབས་སི་ཊེ་ཕན་ཧ་སེལ་(Stephane Hessels)མཆོག ཕ་རན་སིའི་ཕྱི་སྲིད་བློན་ཆེན་

ཟུར་པ་སྐུ་ཞབས་བྷར་ན་ཌི་ཀོ་ཆི་ནར་(Bernard Kouchner)མཆོག རྒྱ་རིགས་མང་གཙོ་དོན་གཉེར་བ་

སྐུ་ཞབས་ཡང་ཇིན་ལི་(Yang Jianli) བཅས་མཉམ་ཞུགས་ཐོག་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་དང་འབྲེལ་བའི་

པ་རཱག་ཌེཁེ་ལེ་རེ་ཤན་(Prague Declaration)ཞེས་པའི་བསྒྲགས་གཏམ་ཞིག་སྤེལ་བའི་ནང་འཁདོ་དནོ། 

དེ་རིང་འདིར་ཨོ་སི་ལོར་རྐུབ་སྟེགས་སྟོང་པ་ཆགས་ཏེ་ལོ་ངོ་གཅིག་གི་རྗེས་ཨེ་ཤི་ཡའི་ནང་འགྲོ་བ་

མིའི་ཐོབ་ཐང་དང་མང་གཙོའི་གནས་སྟངས། ཞེས་པའི་བརྗོད་གཞིའི་ཐོག་ལྷན་ཚོགས་སྐབས་འདིར།  

ཅེཀ་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་སྲིད་འཛིན་ཟུར་པ་སྐུ་ཞབས་ཝག་ལབ་ཧ་ཝེལ་མཆགོ་གིས་ཇི་ལྟར་མགྲནོ་

འབདོ་ཞུས་པ་ལྟར་ང་ཚོས་མཉམ་ཞུགས་ཐགོ་རྒྱལ་སྤྱིའི་ནུས་པ་གཅིག་ཏུ་སྒྲིལ་ཏེ་ག་ོལ་ཁྱནོ་ཡངོས་སུ་

འགྲ་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་སྐརོ་ག་ོརྟགོས་སྤེལ་རྒྱུ་ཙམ་མ་ཟད། འགྲ་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་གི་གནས་སྟངས་ཡར་



    (333)    

 ལྕགས་ཡོས་ལོའ་ིབཙན་རྒོལ་གྱི་མེ་ལྕེ།  

རྒྱས་གཏངོ་རྒྱུར་འབད་བརྩནོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཁ་སང་འཛམ་གླིང་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་འགྲ་ོབ་མིའི་

ཐོབ་ཐང་གི་ཡོངས་ཁྱབ་གསལ་བསྒྲགས་སྤེལ་ཏེ་མི་ལོ་ཧྲིལ་པོ་ ༦༣ འཁོར་བའི་དུས་དྲན་འཛམ་གླིང་

ཁྱནོ་ཡངོས་སུ་སྲུང་བརྩི་ཞུས་ཡདོ། ཡངོས་ཁྱབ་གསལ་བསྒྲགས་དེའི་ནང་འགྲ་ོབ་མི་ཚང་མར་རང་ཉིད་

ལ་ཇི་འདདོ་ཀྱི་འདདོ་དནོ་བསྒྲུབ་རྒྱུ་དང་མི་འདདོ་པའི་འཇིགས་པ་ལས་གྲལོ་རྒྱུའི་རང་དབང་ཆ་ཚང་

ཡོད། ཐོབ་ཐང་དེ་དག་འགྲོ་བ་མི་ཚང་མར་ཡོངས་ཁྱབ་གཅིག་མཚུངས་སུ་ཡོད། ཉེ་ལམ་ཨེ་ཤི་ཡའི་

དཔལ་འབོྱར་ཡར་རྒྱས་ཐགོ་སྟབོས་ཤུ གས་ཇེ་ཆེར་འགྲ་ོབཞིན་པར་བརྟེན་རྒྱལ་སྤྱིའི་ནང་ད་ོསྣང་ཆེ་རུ་

འགྲ་ོབཞིན་ཡདོ། འནོ་ཀྱང་བླ་ོཕམ་པ་ཞིག་ལ་ཨེ་ཤི་ཡའི་ས་ཁུལ་འདྲ་མིན་ནང་འགྲ་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་གི་

གནས་སྟངས་ཧ་ཅང་ཐབས་སྐྱ་ོབ་ོདང་སེམས་འཚབ་བྱེད་དགསོ་པའི་གནས་སྟངས་ལ་ད་ོསྣང་དེ་ཙམ་

སྤྲད་མེད། ང་ཚོས་རྒྱ་ནག་དང་བྱང་ཀ་ོརི་ཡ། ༝ཨི་རན། སི་རི་ཡ་སགོས་ཀྱི་ནང་བལྟ་སྐབས་འགྲ་ོབ་མིའི་

ཐབོ་ཐང་གི་གནས་སྟངས་ཐགོ་ཡར་རྒྱས་འགྲ་ོརྒྱུ་ལྟ་ཞགོ་ད་དུང་ཇེ་ཞན་ཇེ་སྡུག་ཏུ་འགྲ་ོབཞིན་པ་མཐངོ་

ཐུབ། འབོྱར་ལྡན་རྒྱལ་ཁབ་ཚོས་དཀའ་ངལ་དེ་དག་ཤེས་བཞིན་དུ་འབྱརོ་ཁེ་ཕན་ཁ་ོནར་དམིགས་ཏེ་ཅི་

ཡང་མི་སྨྲ་བའི་རྟུལ་ཞུགས་འཛིན་པ་དེར་ང་ཚོར་ཧ་ཅང་སེམས་འཚབ་འདུག

 རང་དབང་དང་མང་གཙོ། ཕྱི་གསལ་ནང་གསལ་གྱི་རྒྱ་ནག་ཞིག་བསྐྲུན་རྒྱུ་དེ་ནི་ཨེ་ཤི་ཡ་ཙམ་

མིན་པར་འཛམ་གླིང་ཁྱོན་ཡོངས་སུ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་ཆགས་ཡོད། འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་དང་མང་

གཙོ། ཁྲིམས་ཀྱི་དབང་བསྒྱུར་སོགས་རྒྱ་ནག་ཏུ་ལག་བསྟར་བྱེད་དགོས། གང་ཡིན་བརྗོད་ན་རིན་ཐང་

དེ་དག་ཁྱད་པར་འཕགས་པའི་སྤྱི་ཚོགས་ཤིག་བསྐྲུན་རྒྱུར་རྨང་གཞི་ལྟ་བུ་ཆགས་ཡདོ་པ་མ་ཟད། ཆིག་

སྒྲིལ་དང་བརྟན་ལྷིང་ཡོང་རྒྱུར་རིན་ཐང་དེ་དག་མེད་དུ་མི་རུང་བའི་དགོས་ངེས་ཆ་རྐྱེན་ཞིག་ཀྱང་

ཆགས་ཡོད།

 དེར་བརྟེན་

རྒྱ ་ ན ག ་ ན ང ་ རྒྱ ་

རི ག ས ་ མ ང ་ པོ ས ་

ར ང ་ སྲོ ག ་ འ བེ ན ་

ལ་བཙུགས་ཏེ་མང་

གཙོའི ་ཆེད་འཐབ་

རྩོད་བྱེད་མུས་ཡིན། 

རྒྱབ་ལྗོངས་ཀྱི་གནས་



    (334)    

ལེའུ་གསུམ་པ། རྒྱལ་སྤྱིའི༌སྤྱི་ཚོགས་ཁྲོད་བོད་མིར་རྒྱབ་སྐྱོར་དང་གདུང་སེམས་མཉམ་བསྐྱེད་ཇི་བྱུང་སྐོར།

སྟངས་དེར་གཞི་བཅོལ་ཏེ་རྒྱལ་སྤྱིའི་སྤྱི་ཚོགས་དང་ལྷག་པར་རང་དབང་ཅན་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཚོས་རྒྱ་

རིགས་མང་གཙོ་དནོ་གཉེར་བ་ཚོར་རྒྱབ་སྐྱརོ་གནང་རྒྱུ་དེ་འསོ་འགན་ཆགས་ཡདོ་པ་མ་ཟད། ང་ཚོའི་

ཕྱོགས་ནས་ཀྱང་རང་དབང་དང་མང་གཙོའི་ཆེད་འཐབ་རྩོད་གནང་མཁན་ཚོའི་སྙིང་སྟོབས་གོང་

མཐོར་འདེགས་ཆེད་ལས་འགུལ་ཇི་འདྲ་ཞིག་སྤེལ་དགོས་ཀྱང་སྤེལ་རྒྱུ་དེ་ང་ཚོའི་འསོ་འགན་ཆགས་

ཡོད་ཞེས་སོགས་འཁོད་ཡོད།
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 ལྕགས་ཡོས་ལོའ་ིབཙན་རྒོལ་གྱི་མེ་ལྕེ།  

________________________________________

ང་བཞི་པ། ཀེམ་བྷོ་ཌི་ཡའི་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མི་གསུམ་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་བོད་

མིར་དམ་བསྒྲགས་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་འཕྲལ་དུ་མཚམས་འཇོག་

དགོས་པའི་རེ་འདུན་བཏོན་པ།

༄༅། །ཕྱི་ལ་ོ༢༠༡༡ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༡༦ རེས་གཟའ་པ་སངས༌ཉིན་ཐནོ་གནས་ལྟར་ན། ཀེམ་བྷ་ོཌི་ཡའི་གྲསོ་

ཚོགས་འཐུས་མི་སོན་ཆ་ཡེ་(Son Chhay)མཆོག་དང་སྐུ་ཞབས་ཅི་ཡམ་ཆ་ནེ་(Cheam Channy)མཆོག 

སྐུ་ཞབས་ཡནོ་ཐ་ར།ོ(Yont Tharo) མཆགོ་བཅས་གསུམ་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་དམ་བསྒྲགས་ཅན་གྱི་

སྲིད་བྱུས་འགོ་ད་ཆ་བདོ་མི་རྣམས་འུ་ཐུག་ཐབས་ཟད་ཀྱིས་རང་ལུས་མེར་སྲེག་བཏང་སྟེ་རྒྱ་ནག་གཞུང་

ལ་བསྟུད་མར་ང་ོརྒལོ་བྱེད་དགསོ་བྱུང་བར་བརྟེན། དམ་བསྒྲགས་ཅན་གྱི་སྲིད་བྱུས་འཕྲལ་དུ་མཚམས་

འཇགོ་ཐགོ་བདོ་ཀྱི་གནད་དནོ་སེལ་ཆེད་གྲསོ་མལོ་བྱེད་དགསོ་པའི་རེ་འདུན་ཤུ གས་ཆེ་བཏནོ་པའི་ཞུ་

སྙན་ནང་འཁོད་དོན། ཉེ་ལམ་ཨིན་ཇིའི་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མི་རྣམས་ཀྱིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་མི་

ཚོར་དྲང་བདེན་མིན་པའི་སྲིད་བྱུས་ལག་བསྟར་བྱེད་བཞིན་པ་དེ་འཕྲལ་དུ་མཚམ་འཇགོ་དགསོ་པའི་

རེ་འདུན་བཏོན་པ་དེར་མཐའ་གཅིག་ཏུ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། རང་ལོ་ ༣༥ སོན་པ་ནང་པའི་བཙུན་མ་

དཔལ་ལྡན་ཆསོ་མཚོ་ལགས་ཀྱིས་རང་ལུས་མེར་སྲེག་བཏང་རྗེས་འདས་གྲངོས་ཕྱིན་པ་དེ་ནི་འདི་ལའོ་ི

ཕྱི་ཟླ་ ༣ ནས་བོད་མི་རང་ལུས་མེར་སྲེག་གཏོང་མཁན་བཅུ་གཅིག་པ་དེ་ཆགས་ཡོད། རང་ལུས་མེར་

སྲེག་བཏང་བའི་བྱ་སྤྱོད་ནི་དེ་སྔ་བོད་མི་ཚོའི་ཁྲོད་བྱུང་མྱོང་མེད་པའི་འུ་ཐུག་གི་ཐབས་ལམ་ཞིག་ང་

ཚོའི་མིག་མདུན་དུ་མཐངོ་བཞིན་ཡདོ། ལ་ོང་ོབཅུ་ཕྲག་རིང་བདོ་མི་ཚོས་རྒྱ་ནག་གི་དབང་བསྒྱུར་འགོ་

དུས་རྟག་ཏུ་དཀའ་སྡུག་དང་གཉའ་གནནོ། འཇིགས་སྣང། དྲག་རྩུབ་སགོས་ཀྱིས་འགོ་དཀའ་སྡུག་ཚད་

མེད་མྱངས་པའི་ཁར། ད་དུང་གནས་སྟངས་ཇེ་ཞན་ཇེ་སྡུག་ཏུ་འགྲོ་བཞིན་པར་བརྟེན་འུ་ཐུག་ཐབས་

ཟད་ཀྱིས་རང་ལུས་མེར་སྲེག་བཏང་དགསོ་ཐུག་པ་དེར་ང་ཚོས་བསམ་ཤེས་ཐུབ་པ་ཞིག་ཡིན། བདོ་མི་

ཚོས་རང་ཉིད་ལ་ཡུལ་ཁྲིམས་ཀྱིས་སྲུང་སྐྱབོས་བྱེད་མི་ཐུབ་པ་དང་བཙོན་དུ་ལུས་ཚེ་མནར་གཅདོ་ཚད་
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ལེའུ་གསུམ་པ། རྒྱལ་སྤྱིའི༌སྤྱི་ཚོགས་ཁྲོད་བོད་མིར་རྒྱབ་སྐྱོར་དང་གདུང་སེམས་མཉམ་བསྐྱེད་ཇི་བྱུང་སྐོར།

མེད་མྱངོ་དགསོ་པར་བརྟེན་ད་ཆ་ཁངོ་ཚོས་རང་ལུས་མེར་སྲེག་གཏངོ་རྒྱུ་དེ་བདམས་པ་རེད། བདོ་ཀྱི་

༸སྐྱབས་མགནོ་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆགོ་གིས་རང་ལུས་མེར་སྲེག་བཏང་བའི་བྱ་སྤྱདོ་དེ་ཧ་ཅང་འ་ཆད་འུ་

ཐུག་ཆགས་པའི་གནས་སྟངས་ཡིན་སྐོར་བཀའ་སྩལ་ཡོད།

 ཉེ་ལམ་རྒྱ་ནག་ཕྱི་སྲིད་ལས་ཁུངས་ནས་རང་ལུས་མེར་སྲེག་བཏང་བ་དེར་སྐྱོན་བརྗོད་བྱས་

པ་མ་ཟད། བྱ་སྤྱོད་དེ་བོད་ཀྱི་༸སྐྱབས་མགོན་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་དང་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་བ་ཚོས་

བརྒྱུད་སྐུལ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པའི་སྙོན་འཛུགས་བྱས་ཡོད། རྒྱ་ནག་དཔོན་རིགས་ཚོས་འདས་པའི་བྱེད་

ཕྱོགས་དང་སྲིད་བྱུས་ནོར་འཁྲུལ་བྱུང་བ་དེར་བསམ་ཞིབ་བྱ་རྒྱུའི་ཚབ་ཏུ་བོད་ཀྱི་༸སྐྱབས་མགོན་ཏཱ་

ལའི་བླ་མ་མཆགོ་ལ་སྐྱནོ་བརྗདོ་བྱེད་བཞིན་ཡདོ།  བདོ་ཀྱི་༸སྐྱབས་མགནོ་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆགོ་གི་སྐུ་

དཔར་སྒྲིག་གཤམོ་དང་ཁངོ་ལ་སྨནོ་ལམ་རྒྱག་རྒྱུ། ཁངོ་གི་སྐུ་དཔར་ཚེ་སྲུང་བཟསོ་ཏེ་འདགོས་རྒྱུ། ཁངོ་

གི་ཞལ་འདནོ་གསུང་པའི་སྒྲ་ལག་ཐགོ་ཁ་པར་གྱི་འབདོ་སྒྲར་བེད་སྤྱདོ་བྱས་པ་སགོས་ནི་རྒྱ་ནག་ནང་

ཉེས་ཅན་པར་ངསོ་འཛིན་བྱེད་བཞིན་ཡདོ། དེ་ལྟར་ནའང་བདོ་ཀྱི་༸སྐྱབས་མགནོ་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆགོ་

གིས་རྒྱ་ནག་དཔོན་རིགས་ཚོ་དང་ལྷན་གྲོས་མོལ་གྱི་ལམ་ནས་བོད་ཀྱི་དཀའ་ངལ་སེལ་ཐབས་མཛད་

བཞིན་ཡདོ། གྲསོ་མཐུན་དནོ་ཚན་བཅུ་བདུན་ལ་རྒྱ་ནག་གཞུང་ཕྱགོས་ནས་རྩིས་མེད་རྡགོ་རལོ་བཏང་

བ་མ་ཟད། བོད་མི་ཚོར་དམ་བསྒྲགས་མུ་མཐུད་བྱེད་བཞིན་ཡོད། གལ་ཏེ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ད་བར་

རྒྱ་ནག་ནང་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་གཞན་སུ་ལའང་མེད་པའི་བོད་མི་ཚོར་གྲོས་མཐུན་དོན་ཚན་བཅུ་

བདུན་གྱི་ཆ་རྐྱེན་སྤྲད་ཡོད་སྐོར་བརྗོད་པ་དེ་ཁ་དན་ཚིག་ལ་གནས་པ་ཞིག་ཡིན་ཚེ། གྲོས་མཐུན་ནང་

གསལ་བའི་དོན་ཚན་དེ་དག་ལག་བསྟར་བྱ་རྒྱུ་མ་ཟད། བོད་ཀྱི་༸སྐྱབས་མགོན་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་

གིས་འདོན་གནང་མཛད་པའི་དབུ་མའི་ལམ་གྱི་བཞེངས་ཕོྱགས་ཐོག་ནས་ཁོང་དང་གྲོས་མོལ་བྱེད་

དགོས་པ་ལས། དེ་ལས་ལྡོག་སྟེ་བོད་ནང་རྒྱ་མིའི་ལས་བྱེད་པ་ཚོས་བོད་མི་ལོ་ ༡༨ མན་ཆད་རྣམས་

གཞུང་གི་སློབ་གྲྭར་འཇུག་དགོས་པ་དང་། གལ་ཏེ་ནང་མི་སུ་འདྲ་ཞིག་གིས་རང་ལོ་ ༡༨ མན་ཆད་ཀྱི་

ཕྲུ་གུ་གཞུང་གི་སླབོ་གྲྭར་མ་བཏང་བར་དགནོ་པར་ཆསོ་བཞུགས་བྱས་པའམ། ཡང་ན་དགནོ་པའི་ནང་

ཆོས་ཀྱི་སློབ་སྦྱོང་ཆེད་བཏང་ཚེ་ཕྲུ་གུ་རེར་ཉེས་ཆད་རྒྱ་སྒོར་ ༣༠༠༠ སྤྲད་དགོས་པའི་ཁྲིམས་དེ་ད་ཆ་

འབད་བརྩོན་འཕར་མའི་ཐོག་ལག་བསྟར་བྱེད་བཞིན་ཡོད་སྐོར་བརྗོད་ཀྱི་འདུག ཉེས་ཆད་དེ་ནི་གྲོང་

གསེབ་པ་ཞིག་གི་ཡོང་འབབ་ལ་གཞིགས་ཚེ་ཧ་ཅང་ཚད་མཐོན་པོ་ཆགས་ཡོད།  བོད་མིའི་བློ་བསྒྱུར་

མི་ཐུབ་པ་དེ་རྒྱ་མིས་ཤེས་དགོས། ད་ཆ་བོད་མིའི་འགོ་ཁྲིད་ཚོས་རྒྱ་ནག་དང་ལྷན་གྲོས་མོལ་རྒྱུན་ཁྱོང་

ཇི་འདྲ་བྱེད་ཡངོས་བསམ་པའི་བདོ་མི་ཚོར་ཡི་ཆེས་རླག་རྒྱུའི་ཉན་ཁ་ཡདོ། དེར་བརྟེན་ང་ཚོས་རྒྱ་ནག་
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 ལྕགས་ཡོས་ལོའ་ིབཙན་རྒོལ་གྱི་མེ་ལྕེ།  

གཞུང་གིས་དམ་བསྒྲགས་འཕྲལ་དུ་མཚམ་འཇགོ་བྱས་ཏེ་བདོ་ཀྱི་༸སྐྱབས་མགནོ་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆགོ་

དང་ལྷན་དནོ་དམ་གྱི་གྲསོ་མལོ་ཡངོ་རྒྱུའི་འབད་བརྩནོ་གནང་རགོས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། རྒྱལ་སྤྱིའི་སྤྱི་ཚོགས་

ཀྱིས་བདོ་ནང་གནས་ཚུལ་གང་བྱུང་བ་དེར་ད་ོསྣང་སྤྲདོ་དགསོ། གང་ཡིན་བརྗདོ་ན་བདོ་མི་ཚོས་རང་

གི་དཀའ་ངལ་ལ་རྒྱལ་སྤྱི་ནས་ད་ོསྣང་བསླེབས་ཆེད་འུ་ཐུག་གི་བྱ་སྤྱདོ་སྤེལ་བཞིན་ཡདོ། དམ་བསྒྲགས་

མུ་མཐུད་བྱས་པ་དེས་གནས་སྟངས་ཛ་དྲག་ཏུ་འགྲོ་རྒྱུ་རེད། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ལོའ་ིལོ་གསར་འཆར་ལ་ཉེ་

བ་ཡིན་། དེར་བརྟེན་ལ་ོགསར་པའི་ག་ོསྐབས་བཟུང་ནས་ང་ཚོས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་བདོ་ཀྱི་གནད་དནོ་

སེལ་ཆེད་གྲསོ་མལོ་གྱི་སྒ་ོམ་ོགསར་པ་ཞིག་འབྱེད་རྒྱུར་བླ་ོསོྤབས་བསྐྲུན་རྒྱུའི་ག་ོསྐབས་གསར་པ་ཞིག་

ཆགས་ཡོད། ཅེས་འཁོད་འདུག
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ལེའུ་གསུམ་པ། རྒྱལ་སྤྱིའི༌སྤྱི་ཚོགས་ཁྲོད་བོད་མིར་རྒྱབ་སྐྱོར་དང་གདུང་སེམས་མཉམ་བསྐྱེད་ཇི་བྱུང་སྐོར།

________________________________________

ང་ལྔ་པ། ཨིན་ལན་གྲོས་ཚོགས་ནང་བོད་དོན་གླེང་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་༢༠༡༡ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༧ ཉིན་ཕྱི་དྲིལ་ལྷག་པ་ཚེ་རིང་དྲན་རྟེན་ཚོགས་ཁང་དུ་གསར་འགོད་

བསྒྲགས་གཏམ་ཞིག་སྤེལ་སྐབས་ཨིན་ཇིའི་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མི་སྐུ་ཞབས་ས་ཡི་མོན་ཧུ་ཇེ་སི་(Si-

mon Hughes) མཆོག་གིས་དབུ་ཁྲིད་པའི་ཨིན་ཡུལ་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མི་སྐུ་ཞབས་ཕེ་བི་ཡན་ཧེ་

མིལ་ཊོན་(Fabian Hamilton)མཆོག་དང་། སྐུ་ཞབས་ནིག་ཌ་ཀིན་(Nic Dakin)མཆོག སྐུ་ཞབས་གྷེ་རེ་

(Gray)མཆོག ཀེ་ཐེ་ཇ་མི་སོན་མཆོག་(Cathy Jaimieson) བཅས་ཀྱིས་ཨིན་ཇིའི་གྲོས་ཚོགས་སུ་བོད་

དོན་སྐོར་གླེང་སློང་གནང་རྒྱུའི་ཁས་ལེན་གནང་བ་བཞིན། ཕྱི་ལོ་༢༠༡༡ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༧ རེས་གཟའ་

ལྷག་པའི་ཉིན་སྐུ་ཞབས་ས་ཡི་མོན་ཧུ་ཇེ་སི་མཆོག་གིས། འདི་ལོ་ཕྱི་ཟླ་ ༣ ནས་བོད་ནང་གི་བོད་མི་



    (339)    

 ལྕགས་ཡོས་ལོའ་ིབཙན་རྒོལ་གྱི་མེ་ལྕེ།  

དགེ་འདུན་པ་དང་བཙུན་མ་གཙོ་བོར་གྱུར་བའི་བོད་མི་ཚོས་རང་ལུས་མེར་སྲེག་བཏང་བའི་ཛ་དྲག་

གི་གནས་སྟངས་མཚམས་འཇོག་ཡོང་ཆེད་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་མི་ཚོའི་སྐད་ཡིག་དང་ཆོས་དད། 

རིག་གཞུང་བཅས་ཀྱི་རང་དབང་ལ་སྲུང་བརྩི་ཞུས་ཐགོ་བདོ་ཀྱི་གནད་དནོ་སེལ་ཆེད་བདོ་ཀྱི་༸སྐྱབས་

མགནོ་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆགོ་དང་ལྷན་གྲསོ་མལོ་བྱེད་དགསོ་པའི་རེ་འདུན་ཤུ གས་ཆེ་བཏནོ་ཡདོ། སྐབས་

དེར་ཁངོ་གིས་གསུངས་དནོ། ང་རང་ད་བར་བདོ་དུ་འགྲ་ོམྱངོ་མེད། འནོ་ཀྱང་ཕྱི་ལ་ོ ༡༩༥༩ ལརོ་ང་རང་

ཕྲུ་གུ་ཆུང་ཆུང་ཞིག་ཡིན་ནའང་སྐབས་དེར་བདོ་ནང་རྒྱ་མིས་བཙན་འཛུལ་བྱས་པ་དང་བདོ་མི་ཚོས་རྒྱ་

ནག་གི་དབང་བསྒྱུར་ལ་ཞི་བའི་སྒེར་ལངས་བྱས་པ། མཐར་བདོ་མི་རྣམས་བཙན་བོྱལ་དུ་བྲསོ་སུ་ཡངོ་

དགསོ་ཐུག་པ་སགོས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་བྱུང་བ་ངས་གསལ་པ་ོདྲན་གྱི་འདུག བདོ་དེ་ང་དང་འདྲ་བའི་ཨིན་

ལན༌གྱི་ཡུལ་མི་མང་པོར་གལ་ཆེན་པོ་ཆགས་ཡོད་ཅེས་སོགས་ཀྱི་གསུང་བཤད་གནང་ཡོད།



    (340)    

ལེའུ་གསུམ་པ། རྒྱལ་སྤྱིའི༌སྤྱི་ཚོགས་ཁྲོད་བོད་མིར་རྒྱབ་སྐྱོར་དང་གདུང་སེམས་མཉམ་བསྐྱེད་ཇི་བྱུང་སྐོར།

ང་དྲུག་པ། ཨ་རི་གཞུང་གིས་བོད་ནང་དུ་རང་ལུས་མེར་སྲེག་བསྟུད་མར་འབྱུང་

བཞིན་པའི་གནས་སྟངས་ལ་བློ་འཚབ་ཀྱི་རྣམ་པ་ཤུ གས་ཆེ་བཏོན་པ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་༢༠༡༢ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༨ ཉིན་ཨ་མི་རི་ཀའི་ཕྱི་སྲིད་ལྷན་ཁང་གི་མགྲིན་ཚབ་པ་ལྕམ་སྐུ་ཝིག་

ཊོ་རི་ཡ་ནུ་ལཎྜ་(Victoria Nuland)ལགས་ཀྱིས། འདི་ལོ་བོད་ནང་རྒྱ་གཞུང་ལ་བོད་མིས་འུ་ཐུག་

བཟོད་བྲལ་གྱིས་རང་ལུས་མེར་སྲེག་ངོ་རྒོལ་བསྟུད་མར་ཐོན་བཞིན་པ་དང་ཉེ་ཆར་བོད་མི་དཔའ་

བོ་སེར་སྐྱ་ཚུལ་ཁྲིམས་ལགས་དང་བསྟན་ཉི་ལགས། བསོད་ནམས་དབང་རྒྱལ་ལགས་བཅས་ཀྱི་རང་

ལུས་མེར་སྲེག་བཏང་གནང་བའི་དོན་རྐྱེན་དང་འབྲེལ་ཨ་རི་གཞུང་ངོས་ནས་བོད་ནང་བོད་མིར་བློ་

འཚབ་ཡདོ་པའི་སྐརོ་ལ་གསུང་དནོ། ད་བར་བདོ་མི་རང་ལུས་མེར་སྲེག་གཏངོ་མཁན་བསྟུད་མར་ཡངོ་

བཞིན་པ་དང་། ལྷག་པར་ཉིན་ཤས་ནང་དུ་སླར་ཡང་བདོ་མི་གསུམ་གྱིས་རང་ལུས་མེར་སྲེག་བཏང་བའི་

དནོ་རྐྱེན་བྱུང་བའི་ཐགོ་ནས་བདོ་ནང་ཆསོ་དད་རང་དབང་དང་འགྲ་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་སགོས་ལ་དམ་

བསྒྲགས་ཤུ གས་ཆེ་བྱེད་པ་མཚོན་བཞིན་འུ་ཐུག་ཐབས་ཟད་ཀྱི་ལས་འགུལ་དེ་རིགས་ཀྱིས་བོད་མིའི་

བཟོད་མི་ཐུབ་པའི་ཁོང་ཁྲོའ་ིརྣམ་པ་ཞིག་གསལ་སྟོན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་དང། ཨ་རིའི་གཞུང་ངོས་ནས་

གནད་དོན་དེ་དག་དང་འབྲེལ་རྒྱ་ནག་གཞུང་དང་ལྷན་དུ་སྔ་རྗེས་གླེང་སློང་གནང་བཞིན་ཡོད་པའི་

སྐོར་སོགས་འགྲེལ་བརྗོད་དང་། ལྷག་པར་དུ་ཨ་རི་གཞུང་ངསོ་ནས་ཛ་དྲག་འབོད་སྐུལ་དང་སྦྲགས་རྒྱ་

ནག་གི་བདོ་ནང་དམ་བསྒྲགས་ནརོ་འཁྲུལ་ཅན་གྱི་སྲིད་བྱུས་དེ་དག་མེད་པར་བཟསོ་ཏེ་བདོ་རྒྱ་ཕོྱགས་

གཉིས་དབར་དནོ་ཕན་ལྡན་པའི་གྲལོ་མལོ་གནང་དགསོ། ཅེས་དང་བདོ་ནང་གི་གནས་སྟངས་ཁ་གསལ་

ཤེས་རྟོགས་ཡོང་སླད་རང་དབང་ལྡན་པའི་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཚོགས་སྡེ་ཁག་གི་སྐུ་ཚབ་དང་གསར་འགྱུར་

བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ངེས་པར་གཏོང་གནང་དགོས་སྐོར་དང་། རྒྱ་ནག་གཞུང་ངོས་ནས་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་

ཐང་སྲུང་བརྩི་དང་ལེན་གནང་ཕྱོགས་ཐད་བཟང་ཕོྱགས་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་ཞིག་འཛིན་དགོས་པའི་དགོས་

འདུན་ཡང་བཏོན་གནང་འདུག



    (341)    

 ལྕགས་ཡོས་ལོའ་ིབཙན་རྒོལ་གྱི་མེ་ལྕེ།  

ང་བདུན་པ། འཇར་མན་གཞུང་གིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་དམ་བསྒྲགས་མཚམས་

འཇོག་དགོས་པའི་རེ་འདུན་བཏོན་པ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་༢༠༡༢ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༡༨ རེས༌གཟའ་ལྷག་པ༌ཉིན་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ནས་ཐོན་

གསལ་ལྟར་ན། འཇར་མན་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོ་སྐུ་ཞབས་མར་ཀོ་སི་ལོ་

ནིང་(Markus Loning)ལགས་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ད་ལྟ་བོད་ནང་དུ་འཛིན་བཞིན་པའི་སྲིད་

བྱུས་དེར་བསྐྱར་ཞིབ་ཐགོ་བདོ་མི་ཚོར་རིག་གཞུང་དང་ཆསོ་དད་རང་དབང་སྤྲདོ་དགསོ་པའི་རེ་འདུན་

ཤུགས་ཆེ་བཏོན་ཡོད།

 དེ་ཡང་ཁོང་གིས་དེང་སྐབས་བོད་མདོ་སྨད་རྔ་བ་ཀིརྟི་དགོན་པ་གཙོ་བོར་གྱུར་བའི་བོད་ཀྱི་

ས་ཁུལ་ཁག་གི་ནང་དུ་བདོ་མི་ཚོས་རང་ལུས་མེར་སྲེག་བསྟུད་མར་གཏངོ་བཞིན་པའི་རྒྱུ་རྐྱེན་གཙོ་བ་ོ

ནི་བདོ་མི་ཚོ་ད་ལྟའི་སྲིད་བྱུས་འགོ་འདདོ་བླ་ོམི་ཁེངས་པའི་རྣམ་པ་ཤུ གས་ཆེ་ཡདོ་པར་བརྟེན་འ་ཆད་

འུ་ཐུག་གི་གནས་སྟངས་སུ་གྱ རྱ་ཡོད་པ་གསལ་པོ་ཡིན་སྐོར་གསུངས་ཡོད།  གཞན་ཡང་ཁོང་གིས་རྒྱ་

ནག་གཞུང་གིས་བདོ་མི་ཚོར་འཛིན་བཞིན་པའི་དམ་བསྒྲགས་ཆེ་བའི་སྲིད་བྱུས་དེའི་འགོ་བདོ་མི་ཚོར་

དཀའ་ངལ་འཕྲད་བཞིན་ཡདོ་པར་བརྟེན། བདོ་མི་ཚོའི་དཀའ་ངལ་དེ་སེལ་ཆེད་ངེས་པར་དུ་སྲིད་བྱུས་

ལ་འགྱུར་བཅསོ་བཏང་སྟེ་དམ་བསྒྲགས་འཕྲལ་མར་མཚམས་འཇགོ་གིས་གུ་ཡངས་ལྡན་པའི་སྲིད་བྱུས་

ལག་བསྟར་དགོས་རྒྱུ་གལ་ཆེ་ཡིན་སྐོར་སོགས་ཀྱི་རེ་འདུན་ཤུ གས་ཆེ་བཏོན་པ་དང་འབྲེལ།  ཕྱོགས་

མཚུངས་འཇར་མན་སྲིད་གཞུང་གིས་བོད་ནང་

དུ་བོད་མི་ཚོའི་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་རྟོག་ཞིབ་

ཆེད་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་འགོག་རྐྱེན་གང་ཡང་

མེད་པར་རྒྱལ་སྤྱིའི་གསར་འགོད་པ་དང་ཆབ་

སྲིད་མི་སྣ། དེ་བཞིན་རྒྱལ་སྤྱིའི་གཞུང་འབྲེལ་མི་

སྣ་ཆེད་གཏངོ་དགསོ་པའི་རེ་འདུན་བསྐྱར་འདནོ་

བྱས་ཡོད།



    (342)    

ལེའུ་གསུམ་པ། རྒྱལ་སྤྱིའི༌སྤྱི་ཚོགས་ཁྲོད་བོད་མིར་རྒྱབ་སྐྱོར་དང་གདུང་སེམས་མཉམ་བསྐྱེད་ཇི་བྱུང་སྐོར།

ང་བརྒྱད་པ། རྒྱ་ནག་ཏུ་བཅའ་སྡོད་ཨ་རིའི་གཞུང་ཚབ་པས་རྒྱ་ནག་གི་འགྲོ་བ་མིའི་

ཐོབ་ཐང་གནས་སྟངས་ཇེ་ཞན་ཇེ་སྡུག་ཏུ་འགྲོ་བཞིན་པར་སྐྱོན་བརྗོད་གནང་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་༢༠༡༢ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༡༦ ཉིན་རྒྱ་ནག་ཏུ་རྟེན་གཞི་བྱས་པའི་ཨ་རིའི་གཞུང་ཚབ་པ་སྐུ་ཞབས་

གྷེ་རི་ལཀོ་(Gary Locke)ལགས་ཀྱིས་པི་བྷི་ཨེ་སི་(PBS) ཞེས་པའི་ཨ་རིའི་མང་ཚོགས་བརྙན་འཕྲིན་

ཁང་གི་གསར་འགོད་པ་ཅར་ལི་རོ་སི་(Charlie Rose)ལགས་ཀྱིས་དྲི་བར་ལན་འདེབས་གནང་

སྐབས། ད་ལྟའི་རྒྱ་ནག་དམར་པའོ་ིསྲིད་གཞུང་འགོ་རྒྱ་ནག་ནང་འགྲ་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་གི་གནས་སྟངས་

ཇེ་ཞན་ཇེ་སྡུག་ཏུ་འགྲོ་བཞིན་ཡོད་པ་ཐེར་འདོན་གནང་སྟེ་སྐྱོན་བརྗོད་ཤུ གས་ཆེ་གནང་ཡོད།

 དེ་བཞིན་གཞུང་ཚབ་མཆགོ་ནས་སྔ་ལ་ོདཀྱིལ་ཤར་ཡུལ་གྲུ་དང་བྱང་ཨ་ཕི་རི་ཁ་སགོས་ཀྱི་ནང་

མང་ཚོགས་ཀྱིས་གཅིག་བསྡུས་ལམ་ལུགས་ལ་ཞི་རྒལོ་གྱི་སྒེར་ལངས་ཆེན་པ་ོབྱས་པའི་དནོ་རྐྱེན་བྱུང་

རྗེས་རྒྱ་ནག་ཏུ་མང་གཙོའི་ལས་འགུལ་བ་དང་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་བསམ་ཚུལ་མི་མཐུན་པའི་མི་སྣ། ཁྲིམས་

རྩདོ་པ་སགོས་ལ་རྒྱ་ནག་དམར་པའོ་ིསྲིད་གཞུང་གི་འག་ོཁྲིད་ཚོས་དམ་བསྒྲགས་ཤུ གས་ཆེ་རུ་བཏང་བ་

དེ་ནི་དེང་སྐབས་འཛམ་གླིང་

ཡུལ་གྲུ་གང་སར་མང་ཚོགས་

ཀྱི་སྒེར་ལངས་བྱས་དང་བྱེད་

མུས་ཀྱི་དོན་རྐྱེན་དེར་སེམས་

འཚབ་བྱེད་བཞིན་པའི་རྣམ་

པ་ཧ་ཅང་གསལ་པ་ོཡིན་པ་མ་

ཟད། དེང་སྐབས་རྒྱ་ནག་ནང་

དུ་དམར་པོའ་ིསྲིད་གཞུང་གི་

དཔོན་རིགས་ཚོས་འཇིགས་



    (343)    

 ལྕགས་ཡོས་ལོའ་ིབཙན་རྒོལ་གྱི་མེ་ལྕེ།  

སྣང་ཧ་ཅང་བྱེད་དགོས་པའི་མང་ཚོགས་སྒེར་ལངས་དཔེར་ན། སྨན་དང་འ་ོམའི་བཟོ་གྲྭ་ཁག་གཅིག་

གིས་འ་ོམ་དང་སྨན་ནང་དུག་རྫས་བསྲེ་ལྷད་བྱས་རྗེས་བྱིས་པ་གཙོ་བོར་གྱུར་བའི་མི་མང་པོར་ནད་

གཞི་ཕོག་རྐྱེན་མང་ཚོགས་ཀྱིས་ཁྲིམས་རྩོད་པ་བརྒྱུད་འབྲེལ་ཡོད་བཟོ་གྲྭའི་བདག་པོར་དྲང་བདེན་

དགོས་པའི་ཁྲིམས་གཏུག་བྱེད་སྐབས། རྒྱ་ནག་སྲིད་གཞུང་གིས་ཁྲིམས་རྩོད་པ་དེ་དག་འཛིན་བཟུང་

བཀག་ཉར་བྱས་ཏེ་དམ་བསྒྲགས་བྱས་ཡདོ་ཅེས་གསུངས། གཞན་ཡང་བདོ་དནོ་དང་འབྲེལ་ནས་གསུང་

དནོ། གལ་ཏེ་གཏན་འཁེལ་བྱུང་བ་ཡིན་ན་ངསོ་ཀྱིས་ཨ་རིའི་བདོ་དནོ་དམིགས་བསལ་འབྲེལ་མཐུད་མ་

མཆགོ་དང་གྲསོ་མལོ་གྱིས་བདོ་རྒྱའི་དབར་གྱི་བསམ་ཚུལ་མི་མཐུན་པ་རྣམས་སེལ་ཏེ་བདོ་ཀྱི་ཆསོ་དང་

སྐད་ཡིག བོད་མིའི་ཐུན་མིན་ངོ་བོ་བཅས་སྲུང་སྐྱོབ་ཡོང་ཆེད་བོད་ཀྱི་༸སྐྱབས་མགོན་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་

མཆོག་དང་རྒྱ་ནག་དཔོན་རིགས་དབར་གྲོས་མོལ་གནང་རྒྱུར་འབད་བརྩོན་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན་ཞེས་གསུངས་

ཡོད།



    (344)    

ལེའུ་གསུམ་པ། རྒྱལ་སྤྱིའི༌སྤྱི་ཚོགས་ཁྲོད་བོད་མིར་རྒྱབ་སྐྱོར་དང་གདུང་སེམས་མཉམ་བསྐྱེད་ཇི་བྱུང་སྐོར།

ང་དགུ་པ། ཕ་རན་སིའི་ཕྱི་འབྲེལ་མགྲིན་ཚབ་པས་རྒྱ་ནག་

གཞུང་ལ་རེ་འདུན་བཏོན་པ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་༢༠༡༢ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༡༩ ཉིན་ཕ་རན་སིའི་ཕྱི་འབྲེལ་མགྲིན་ཚབ་པ་སྐུ་ཞབས་བྷར་ན་ཌི་ཝ་

ལི་རའ་ོ(Bernard Valero)མཆོག་གིས་གསར་འགོད་ལྷན་ཚོགས་ཐོག ཉེ་སྔོན་བོད་ནང་བོད་མི་སྐྱ་

སེར་ ༡༧ གྱིས་སྔ་ཕྱིར་རང་ལུས་མེར་སྲེག་བཏང་སྟེ་རྒྱ་གཞུང་གིས་བདོ་མི་ཚོར་འཛིན་བཞིན་པའི་དམ་

བསྒྲགས་ཅན་གྱི་སྲིད་བྱུས་ལ་ཞི་བའི་ངོ་རྒོལ་གནང་བའི་གནད་དོན་ཐད། ཕ་རན་སིའི་སྲིད་གཞུང་

གིས་བླ་ོའཚབ་ཀྱི་རྣམ་པ་གསལ་བཏནོ་གནང་ཡདོ་པ་མ་ཟད། རྒྱ་གཞུང་གིས་བདོ་མིའི་ང་ོབ་ོདང་རིག་

གཞུང་སྲུང་སྐྱོབ་བྱ་རྒྱུའི་ཆ་རྐྱེན་འགོ་བོད་མི་ཚོ་དང་ལྷན་དུ་གྲོས་མོལ་གནང་དགོས་པའི་འབོད་སྐུལ་

ཡང་གནང་འདུག

 གཞན་ཡང་སྐབས་དེར་ཁངོ་གིས་གསུང་དནོ། བདོ་མི་སྐྱ་སེར་དེ་དག་འུ་ཐུག་ཐབས་ཟད་པའི་

གནས་སྟངས་ཆགས་པའི་རྐྱེན་གྱིས་རང་ལུས་མེར་སྲེག་བཏང་སྟེ་རྒྱ་གཞུང་ལ་ང་ོརྒལོ་བྱེད་དགསོ་ཐུག་

པ་རེད།  ཕ་རན་སིའི་སྲིད་གཞུང་གིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་བོད་མིའི་ཆོས་དང་རིག་གཞུང། སྐད་ཡིག 

འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་སོགས་ལ་

གུས་བརྩི་ཞུ་དགོས་པ་ནན་སྐུལ་ཞུ་

རྒྱུ་མ་ཟད། རྒྱ་ནག་མི་དམངས་སྤྱི་

མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་རྩ་ཁྲིམས་ཀྱི་སྒྲོམ་

གཞིའི་འོག་བོད་རྒྱ་ཕྱོགས་གཉིས་

ཀྱིས་གྲོས་མོལ་གནང་སྟེ་གཉིས་

སྨན་དབུ་མའི་ལམ་གྱི་ཐབས་ལམ་

ཉག་གཅིག་ཡོད་པ་དེ་བརྒྱུད་བོད་

མི་རིགས་ཀྱི་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་



    (345)    

 ལྕགས་ཡོས་ལོའ་ིབཙན་རྒོལ་གྱི་མེ་ལྕེ།  

ལ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བརྩི་བཀུར་དང་སྲུང་སྐྱོབ་བྱེད་དགོས། ཞེས་གསུངས།  གཞན་ཡང་ཁོང་གིས་

གསུང་དོན། ཕ་རན་སིའི་སྲིད་གཞུང་གིས་དེང་སྐབས་བོད་མི་རྣམས་ཀྱིས་རང་ལུས་མེར་སྲེག་བཏང་

བའི་གནད་དནོ་ཐགོ་སེམས་འཚབ་ཧ་ཅང་ཡདོ། ཕ་རན་སིའི་སྲིད་གཞུང་གིས་ཡུ་རབོ་སྤྱི་མཐུན་ཚོགས་

པ་དང་རྒྱ་ནག་དབར་གྱི་གྲསོ་མལོ་ནམ་བྱུང་སྐབས་ག་ོསྐབས་བཟུང་སྟེ་རྒྱ་གཞུང་གིས་འགྲ་ོབ་མིའི་ཐབོ་

ཐང་ལ་བརྩི་འཇོག་དགོས་པའི་རེ་འདུན་འདོན་བཞིན་ཡོད་ཅེས་གསུངས་ཡོད།
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ལེའུ་གསུམ་པ། རྒྱལ་སྤྱིའི༌སྤྱི་ཚོགས་ཁྲོད་བོད་མིར་རྒྱབ་སྐྱོར་དང་གདུང་སེམས་མཉམ་བསྐྱེད་ཇི་བྱུང་སྐོར།

________________________________________

དྲུག་ཅུ་པ། ཨ་རིའི་བོད་དོན་དམིགས་བསལ་འབྲེལ་མཐུད་པའི་བསྒྲགས་གཏམ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་༢༠༡༢ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༢༤ རེས་གཟའ་ལྷག་པའི་ཉིན། ཨ་རིའི་བོད་དོན་དམིགས་བསལ་

འབྲེལ་མཐུད་པ་ལྕམ་སྐུ་མ་རི་ཡཱ་ཨོ་ཏེ་རོ་(Maria Otero)མཆོག་གིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་མི་

ཚོར་མུ་མཐུད་དམ་བསྒྲགས་བྱེད་བཞིན་པའི་གནད་དོན་ཐོག་བློ་འཚབ་ཀྱི་རྣམ་པ་ཤུ གས་ཆེ་བཏོན་

པའི་བསྒྲགས་གཏམ་ཞིག་སྤེལ་བའི་ནང་འཁོད་དོན། 

 རྒྱ་ནག་ཏུ་བདོ་རིགས་གནས་སྡདོ་ས་ཁུལ་ཁག་གི་ནང་གནས་སྟངས་ཛ་དྲག་ཏུ་འགྲ་ོབཞིན་པ་

དང་ལྷག་པར་ཟི་ཁྲོན་ཞིང་ཆེན་གྱི་ས་ཁུལ་དུ་རྒྱ་མིའི་དྲག་ཆས་ཉེན་རྟོག་པས་བོད་མི་རྔམ་སྟོན་བྱེད་

མཁན་ཁག་གཅིག་ལ་མེ་མདའ་བརྒྱབ་སྟེ་དམར་གསོད་བཏང་བ་མ་ཟད། བོད་མི་འགར་རྨས་སྐྱོན་

བཏང་བ་སོགས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་ཐོན་པར་ངོས་ཧ་ཅང་སེམས་ཚབས་ཆེན་པོ་འདུག  གནས་ཚུལ་འདི་

ནི་ཟླ་བ་འདིའི་ཟླ་འགོར་བོད་མི་བཞིས་རང་ལུས་མེར་སྲེག་བཏང་བའི་རྗེས་སུ་བྱུང་བ་ཞིག་ཡིན། ཕྱི་

ལོ་༢༠༡༡ ཟླ་ ༣ ནས་བོད་ནང་དུ་བོད་མི་དགེ་འདུན་པ་གཙོ་བོར་གྱུར་བའི་གྲྭ་ཟུར་དང་། དེ་བཞིན་

བཙུན་མ་གཉིས་བཅས་ད་བར་ཁྱོན་བོད་མི་གྲངས་ ༡༦ གྱིས་རང་ལུས་མེར་སྲེག་བཏང་ཡོད།  བོད་

མིས་རང་ལུས་མེར་སྲེག་བཏང་བའི་དོན་རྐྱེན་སྐོར་ཨ་རིའི་གཞུང་གིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་ཐད་ཀར་

གླེང་སླངོ་བསྟུད་མར་བྱས་ཡདོ་པ་མ་ཟད། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་མི་ཚོར་འཛིན་བཞིན་པའི་ཕན་པ་

ལས་གནོད་པ་ཆེ་བའི་སྲིད་བྱུས་དེར་བཅོས་བསྒྱུར་གཏོང་དགོས་པ་ཨ་རིའི་གཞུང་གིས་ཛ་དྲག་ཐོག་

རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་རེ་འདུན་ཡང་ཡང་བཏོན་ཡོད།  སྲིད་བྱུས་དེས་བོད་མི་ཚོར་དཀའ་ངལ་བཟོ་རྒྱུ་མ་

ཟད། བོད་མིའི་ཐུན་མིན་ཆོས་དང་རིག་གཞུང། སྐད་ཡིག་བཅས་ལ་ཉེན་ཁ་བཟོ་བཞིན་ཡོད།

 ངས་སྔནོ་ནས་བརྗདོ་པ་ལྟར་སྲིད་བྱུས་དེའི་འགོ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་པའི་དགནོ་སྡེ་ཁག་

གི་ནང་དུ་རྒྱལ་གཅེས་ཆོས་གཅེས་ཟེར་བའི་སློབ་གསོའ་ིལས་འགུལ་སྤེལ་ཏེ་བོད་མི་ཚོའི་ཆོས་དད་

ཐོག་དམ་བསྒྲགས་ཆེ་རུ་བཏང་ཡོད་པ་དཔེར་ན། བོད་ཀྱི་༸སྐྱབས་མགོན་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་ལ་
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 ལྕགས་ཡོས་ལོའ་ིབཙན་རྒོལ་གྱི་མེ་ལྕེ།  

མཚན་སྨད་ཞུ་བཅུག་

པ་དང། དགོན་སྡེ ་

ཁག་གི་ནང་རྒྱ་མིའི་

ཉེན ་རྟོག་དམག་མི ་

གཏན་འཇགས་འཇོག་

རྒྱུ། ཕྱོགས་གང་སར་

པར་ཆས་བཙུགས་ཏེ་

སོ་བལྟ་བྱ་རྒྱུ  ་ཤུ གས་ཆེ་

རུ་བཏང་བ། བཙན་

ཁྲིད་ཀྱིས་བཀག་ཉར་

བྱ་རྒྱུ།  བོད་མི་གར་སོང་ཆ་མེད་དུ་གྱུར་བ། དེ་བཞིན་རང་ལུས་མེར་སྲེག་གཏོང་མཁན་གྱི་ནང་མི་ཚོ་

དང་གཉེན་ཉེ་རྣམས་ལ་དམ་བསྒྲགས་དང་འཛིན་བཟུང་བྱས་པ་སོགས་ཀྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་ཡོད།  

ཕྱགོས་མཚུངས་བདོ་མི་རྩམོ་པ་པ་ོདང་སྒྱུ་རྩལ་བ། ཤེས་ཡནོ་མི་སྣ། རིག་གཞུང་གཅེས་འཛིན་པ་སགོས་

ཀྱིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་མི་ཚོར་འཛིན་བཞིན་པའི་སྲིད་བྱུས་དེར་སྐྱོན་བརྗོད་བྱས་པར་བརྟེན། 

རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་ཉེན་རྟོག་མི་སྣ་དང་ཁྲིམས་ཁང་གི་ལས་བྱེད་སོགས་ཀྱིས་འཛིན་བཟུང་བཀག་ཉར་

བྱས་ཡོད།   ང་ཚོས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་རྒྱ་ནག་མི་སེར་སྤྱི་ཡོངས་ལ་ཁྱབ་པའི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་

ལ་སྲུང་བརྩི་ཞུ་རྒྱུ་མ་ཟད། རྒྱ་མིའི་ཉེན་རྟགོ་པ་ཚོས་དམ་བསྒྲགས་འཕྲལ་དུ་མཚམས་འཇགོ་གིས་བདོ་

མི་གནས་སྡདོ་ས་ཁུལ་ཁག་གི་ནང་དུ་གསར་འགདོ་པ་དང་གཞུང་འབྲེལ་མི་སྣ། དེ་བཞིན་འབྲེལ་ཡདོ་

རྟགོ་ཞིབ་ཚོགས་པ་སགོས་འགྲ་ོབསྐྱདོ་འཇུག་དགསོ་པའི་རེ་འདུན་ཞུ་རྒྱུ་དང། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་

ཀྱི་༸སྐྱབས་མགནོ་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆགོ་གམ་ཁངོ་གི་སྐུ་ཚབ་དང་ལྷན་དནོ་འབྲས་སནོ་པའི་གྲསོ་མལོ་

རྒྱུན་སྐྱོང་ཐོག་བོད་མིའི་དཀའ་ངལ་སེལ་ཐབས་གནང་རོགས་ཞེས་རེ་འདུན་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཞེས་སོགས་

འཁོད་ཡོད།
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ལེའུ་གསུམ་པ། རྒྱལ་སྤྱིའི༌སྤྱི་ཚོགས་ཁྲོད་བོད་མིར་རྒྱབ་སྐྱོར་དང་གདུང་སེམས་མཉམ་བསྐྱེད་ཇི་བྱུང་སྐོར།

________________________________________

རེ་གཅིག་པ། རྒྱལ་སྤྱིའི་ཉེས་ཡངས་ཚོགས་པས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་བོད་མིར་དྲག་

གནོན་འཕྲལ་དུ་མཚམས་འཇོག་དགོས་པའི་རེ་འདུན་བཏོན་པ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་༢༠༡༢ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༢༤ ཉིན་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཉེས་ཡངས་ཚོགས་པས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་

ཀྱི་ས་ཁུལ་ཁག་ཏུ་དྲག་གནནོ་བྱེད་བཞིན་པ་དེ་འཕྲལ་དུ་མཚམས་འཇགོ་དགསོ་པའི་བསྒྲགས་གཏམ་

ཞིག་སྤེལ་ཡོད།

 དེ་ཡང་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཉེས་ཡངས་ཚོགས་པའི་ཨེ་ཤི་ཡ་ཞི་བདེ་རྒྱ་མཚོའི་འགན་འཛིན་སེམ་ཛ་རི་

ཕི་(Sam Zarifi) ལགས་ཀྱིས་གསུངས་དོན། ‘‘རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་དཔོན་རིགས་ཚོས་བོད་མིའི་དཀའ་

ངལ་ལ་བསམ་གཞིགས་བྱ་རྒྱུའི་ཚབ་ཏུ་དྲག་གནོན་དང་དམ་བསྒྲགས་མུ་མཐུད་བྱེད་བཞིན་ཡོད། ཕྱི་

ལོ་༢༠༠༨ ནས་བཟུང་བོད་ཀྱི་ས་ཁུལ་ཁག་ཏུ་ཞི་བའི་ངོ་རྒོལ་བྱེད་སྐབས་དྲག་གཅོད་བེད་སྤྱོད་བྱས་

པར་བརྟེན་བོད་ནང་གི་གནས་སྟངས་ཐོག་ཡར་རྒྱས་ཕྱིན་མེད། ཆོས་དད་དང་རིག་གཞུང་གི་རང་

དབང་ཐོག་དམ་བསྒྲགས་བྱས་པ་དེས་གནས་སྟངས་ཇེ་ཞན་ཇེ་སྡུག་ཏུ་ཕྱིན་པ་མ་གཏོགས་བཟང་དུ་

ཕྱིན་མེད།’’ ཅེས་གསུངས་ཡོད། དེ་བཞིན་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཉེས་ཡངས་ཚོགས་པས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ངོས་ནས་

རྒྱལ་སྤྱིའི་གསར་འགདོ་པ་ཚོར་བདོ་ནང་ཛ་དྲག་གི་གནས་ཚུལ་བྱུང་སའི་ས་ཁུལ་ཁག་ཏུ་དངསོ་ཡདོ་

གནས་ཚུལ་རྟགོ་ཞིབ་ཆེད་བསྐྱདོ་རྒྱུའི་ཆགོ་མཆན་སྤྲདོ་དགསོ་པ་མ་ཟད། རྒྱ་གཞུང་ངསོ་ནས་རྟགོ་ཞིབ་

དེ་དག་རང་དབང་དང། ཕྱོགས་རིས་མེད་པ། ནུས་ལྡན་ཞིག་ཡོང་རྒྱུའི་ངེས་བརྟན་བཟོ་དགོས་ཞེས་

གསུངས་ཡོད།
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 ལྕགས་ཡོས་ལོའ་ིབཙན་རྒོལ་གྱི་མེ་ལྕེ།  

རེ་གཉིས་པ། ཐེ་ཝན་དམངས་གཙོ་ཡར་ཐོན་ཚོགས་པས་བོད་མིར་གདུང་སེམས་

མཉམ་བསྐྱེད༌ཀྱི་གསར་འགོད་གསལ་བསྒྲགས་སྤེལ་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༢༠ ཉིན་སྔ་དྲ་ོཐེ་ཝན་བདོ་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅདོ་ཟླ་བ་ཚེ་རིང་ལགས་

དང་དྲུང་ཆེ་བསདོ་ནམས་རྡ་ོརྗེ་ལགས་གཉིས་ཀྱིས་ཐེ་ཝན་དམངས་གཙོ་ཡར་ཐནོ་ཚོགས་པའི་ཚོགས་

གཙོ་ལྕམ་སྐུ་ཚའེ་དབྱིང་ཝིན་ལགས་དང་། གྲསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་ལྕམ་སྐུ་ཤའ་ོམའེ་ཆིང་ལགས་མཇལ་

འཕྲད་ཞུས་ཏེ། གཙོ་བ་ོཉེ་ཆར་༸གངོ་ས་མཆགོ་གིས་ཐེ་ཝན་གྱི་སྲིད་འཛིན་འསོ་བསྡུ་གྲུབ་རྗེས་ཕྱགོས་

གཉིས་ཀར་སྩལ་བའི་གསུང་འཕྲིན་ཕུལ་བར་བརྟེན། ལྕམ་སྐུ་ཚའེ་ལགས་ཀྱིས་༸གོང་ས་མཆོག་ལ་

ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུ་རོགས་ཞེས་གསུངས་པ་མ་ཟད། ཁོ་མོ་ནི་ག་དུས་ཡིན་ཡང་༸གོང་ས་མཆོག་གི་བཀའ་

སླབོ་ལ་བརྩི་བཀུར་ཞུ་མཁན་ཞིག་ཡིན་ཞེས་གསུངས།  དནོ་གཅདོ་ཀྱིས་ད་བར་ལྕམ་ཚའེ་ལགས་ནས་

བོད་དོན་ཐོག་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་བར་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུས་པ་དང་སྦྲགས། རྒྱ་ནག་གུང་ཁྲན་ཏང་གིས་ཐོག་

མར་བདོ་མིར་དཔལ་འབོྱར་གྱི་བསླུ་བྲིད་སྲིད་བྱུས་འག་ོབཙུགས་ཏེ་མཐའ་མ་བདོ་ས་ཡངོས་རྫགོས་དྲག་

པོའ་ིསྲིད་དབང་འགོ་ལྷུང་བ་དང་། དེང་སྐབས་བོད་ནང་ཛ་དྲག་གི་གནས་སྟངས་འགོ་བོད་མི་རྣམས་

ཐབས་ཟད་འུ་ཐུག་གིས་རང་གི་གཅེས་པའི་ལུས་སྲོག་མེར་སྲེག་བཏང་སྟེ་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་ངོ་རྒོལ་

བྱེད་པའི་སྐོར་ངོ་སྤྲོད་གནང་། ལྕམ་ཚའེ་ལགས་ཀྱིས་ཐེ་ཝན་གྱི་དམངས་གཙོའི་འཕེལ་རིམ་ངོ་སྤྲོད། 

བོད་ནང་དང་བཙན་བོྱལ་བོད་མིའི་གནས་སྟངས་སྐོར་ལ་བཀའ་དྲི་གནང་བར་དོན་གཅོད་ནས༌ཞིབ་

ཕྲ་ངོ་སྤྲོད་གནང་བ་མ་ཟད། ཐེ་ཝན་ནང་བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་ཡིག་ཆ་ངོས་འཛིན་བྱ་ཕོྱགས་དང་། 

བདོ་མི་ཐེ་ཝན་ནང་གཉེན་སྒྲིག་བྱེད་མཁན་སགོས་ཀྱི་མཐངོ་མཆན་ཐགོ་འཕྲད་པའི་དཀའ་ངལ་སྐརོ་

འགྲེལ་བརྗདོ་གནང་བར།  གྲསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་ལྕམ་ཤའ་ོལགས་ཀྱིས་ཐེ་ཝན་གྲསོ་ཚོགས་ནང་སྐྱབས་
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ལེའུ་གསུམ་པ། རྒྱལ་སྤྱིའི༌སྤྱི་ཚོགས་ཁྲོད་བོད་མིར་རྒྱབ་སྐྱོར་དང་གདུང་སེམས་མཉམ་བསྐྱེད་ཇི་བྱུང་སྐོར།

བཅོལ་པའི་ཁྲིམས་གཞི་གསར་པ་བཟོ་རྒྱུར་འབད་བརྩོན་ཞུ་རྒྱུ་དང་། ཁྲིམས་གཞི་དེ་འདྲ་ཞིག་བཟོ་

ཐུབ་པ་བྱུང་ན་འབྱུང་འགྱུར་བོད་མིར་རོགས་ཕན་བྱེད་ཐུབ་ཅེས་གསུངས་ཡོད། དུས་ཡུན་སྐར་མ་ ༤༥ 

རིང་ཕན་ཚུན་བཀའ་མལོ་ལྷུག་པ་ོགནང་རྗེས། དམངས་གཙོ་ཡར་ཐནོ་ཚོགས་པས་གསར་འགདོ་ལྷན་

ཚོགས་ཤིག་སྐངོ་ཚོགས་གནང་བའི་ཐགོ་གྲསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་ལྕམ་ཤའ་ོལགས་དང་། དནོ་གཅདོ་ཟླ་བ་

ཚེ་རིང་ལགས་ཀྱིས་གསར་འགོད་པ་ཐུག་འཕྲད་གནང་སྟེ། ཐོག་མར་དམངས་གཙོ་ཡར་ཐོན་ཚོགས་

པའི་ཕྱོགས་ནས་དོན་ཚན་གསུམ་ཅན་གྱི་བསྒྲགས་གཏམ་སྤེལ་དོན།

༡༽ ༸གོང་ས་མཆོག་གིས་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་མཛད་འགན་འཁྱུར་གནང་ཡང་། ཆོས་ཕོྱགས་དབུ་ཁྲིད་ཀྱི་

མཚན་ཐགོ་ནས་མུ་མཐུད་གཞི་རྩའི་འགྲ་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་ཐད་ཐུགས་འཁུར་བསྐྱངས་དང་སྐྱངོ་བཞིན་

ཡདོ་པར། དམངས་གཙོ་ཡར་ཐནོ་ཚོགས་པའི་ཕྱགོས་ནས་ཡི་རང་ཞུ་རྒྱུ་དང་། དུས་མཚུངས་༸གངོ་ས་

མཆོག་གིས་རྒྱུན་དུ་ཐེ་ཝན་གྱི་དམངས་གཙོའི་འཕེལ་རིམ་དང་། ཐེ་ཝན་ནང་འབྱུང་བའི་གནོད་འཚེ་

བྱུང་སྐབས་ཐེ་ཝན་མི་མང་སོགས་ལ་ཐུགས་འཁུར་མཛད་པར་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུ།

༢༽ འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་དང་དམངས་གཙོ་ནི་ཐེ་ཝན་དམངས་གཙོ་ཡར་ཐོན་ཚོགས་པའི་རྩ་བའི་

ལངས་ཕོྱགས་ཤིག་ཡིན་པས། གཞུང་འཛིན་དང་ཕོྱགས་འགལ་ཚོགས་པ་གང་གི་གནས་བབ་བཟུང་

ཡང་། དམངས་གཙོ་དང་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་སྲུང་སྐྱོབ་བྱ་རྒྱུ། ལྷག་དོན་ཐེ་ཝན་དང་རྒྱ་ནག་གཉིས་

ཀྱི་འབྲེལ་ལམ་བྱེད་པའི་བརྒྱུད་རིམ་ནང་། རེ་བར་གོང་གསལ་ཆ་རྐྱེན་དེ་ཚོ་ཚུད་ཐབས་བྱ་རྒྱུ།

༣༽ དམངས་གཙོ་ཡར་ཐོན་ཚོགས་པ་ནི་ཕྱོགས་འགལ་ཚོགས་པ་ཆེ་ཤོས་ཡིན་པའི་ཆ་ནས་གོ་མིན་

ཏང་གཞུང་འཛིན་པར་འབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུར། རྒྱ་ནག་གི་དམངས་གཙོ་དང་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ཐད་

ངག་བསྡམས་ནས་སྡོད་རྒྱུ་མེད་པ་དང་། དུས་མཚུངས་གོང་མིན་ཏང་གཞུང་འཛིན་ནས་རྒྱ་ནག་གིས་

བོད་ཐོག་དྲག་གནོན་བྱས་དང་བྱེད་མུས་ཡིན་པར་སྐྱོན་བརྗོད་བྱེད་དགོས་ལ། གཞན་ཡང་བོད་མིའི་

འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་དང་རྒྱ་ནག་གི་དམངས་གཙོ་འཕེལ་རྒྱས་གཏོང་བར་ཐུགས་འཁུར་བྱེད་དགོས་

ཅེས་འཁདོ་ཡདོ། མཇུག་ཏུ་གསར་འགདོ་པས་བདོ་ནང་གི་ད་ལྟའི་ཛ་དྲག་གནས་སྟངས་སྐརོ་གྱི་དྲི་བ་

ཁག་ལ་དོན་གཅོད་ཟླ་བ་ཚེ་རིང་ལགས་ཀྱིས་ལན་འདེབས་དང་གསལ་བཤད་གནང་ཡོད། 
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 ལྕགས་ཡོས་ལོའ་ིབཙན་རྒོལ་གྱི་མེ་ལྕེ།  

རེ་གསུམ་པ། ཧོང་ཀོང་དུ་བོད་དོན་ཆེད་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་ངོ་རྒོལ།

༄༅། །ཧོང་ཀོང་དུ་གནས་སྡོད་རྒྱ་རིགས་ཁག་གཅིག་གིས་མ་སྐུལ་དང་བླངས་ཐོག་བོད་དོན་ཆེད་རྒྱ་

ནག་གཞུང་གི་ལས་ཁུངས་ཀྱི་མདུན་དུ་ངོ་རྒོལ་གནང་འདུག

 དེ་ཡང་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ནང་གནས་ཚུལ་ཐོན་གསལ་ལྟར་ན།  ཕྱི་ལོ་༢༠༡༢ ཟླ་ 

༢ ཚེས་ ༢༢  ཆུ་འབྲུག་ལོའ་ིལོ་གསར་ཚེས་ ༡ ཉིན། ཧོང་ཀོང་གི་རྒྱ་རིགས་ཁག་གཅིག་གིས་མ་སྐུལ་

དང་བླངས་ཐགོ་རྒྱ་ནག་མཉམ་སྦྲེལ་ལས་ཁུངས་ཞེས་པའི་མདུན་དུ་ལྷན་འཛོམས་གནང་སྟེ་བདོ་དནོ་

ཆེད་རང་སྲོག་བློས་གཏོང་གནང་སྟེ་འདས་གྲོངས་སུ་གྱུར་བའི་བོད་མི་རྣམས་ལ་མྱ་ངན་དང་གདུང་

སེམས་མཉམ་བསྐྱེད་མཚོན་སླད་མཆདོ་འབུལ་གནང་བ་མ་ཟད། བདོ་ནང་རང་སྲགོ་མེར་སྲེག་བཏང་

སྟེ་འདས་གྲོངས་སུ་གྱུར་བ་རྣམས་ཀྱི་འདྲ་པར་ཁག་ལས་ཁུངས་དེའི་མདུན་བཤམ་སྟོན་གནང་སྟེ་རྒྱ་

ནག་གཞུང་གི་བོད་མིའི་ཐོག་བཟུང་བའི་སྲིད་བྱུས་ལ་སྐྱོན་བརྗོད་གནང་འདུག

 སྐབས་དེར་ཧངོ་ཀངོ་དྲ་རྒྱའི་བརྙན་འཕྲིན་ཞེས་པའི་འག་ོའཛིན་ཡང་ཁནོ་གྱིས་གསུངས་དནོ། 

ཕྱི་ལོ་༢༠༠༨ ཟླ་ ༣ པ་ནས་

བཟུང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་

བོད་ནང་དམག་མི་འབོར་

ཆེན་བཏང་སྟེ ་བོད་མིར་

དྲག་གནོན་བྱས་པ་མ་ཟད། 

དགེ་འདུན་པ་དང་རྩོམ་

པ་པོ་སོགས་གང་ལྟར་རྒྱ་

ནག་གཞུང་དང་ལྟ་སྤྱོད་མི་

མཐུན་པའི་མི་སྣ་མང་དག་
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ལེའུ་གསུམ་པ། རྒྱལ་སྤྱིའི༌སྤྱི་ཚོགས་ཁྲོད་བོད་མིར་རྒྱབ་སྐྱོར་དང་གདུང་སེམས་མཉམ་བསྐྱེད་ཇི་བྱུང་སྐོར།

ཅིག་འཛིན་བཟུང་བཀག་ཉར་བྱས་ཡོད་པའི་ཁྲོད་ནས་ཁག་གཅིག་གར་སོང་ཆ་མེད་གྱུར་ཡོད། དེ་

བཞིན་དྲག་གནོན་དང་འཇིགས་སྣང་དེ་ལྟ་བུའི་འགོ་བོད་མིར་དགའ་སྐྱིད་ལྡན་པའི་ཐོག་ལོ་གསར་

ལ་རལོ་རྒྱུའི་སེམས་ཚོར་ཙམ་ཡང་མེད་པའི་གནས་སུ་གྱུར་ཡདོ། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་མིའི་ཐགོ་མེ་

མདའ་སགོས་བེད་སྤྱདོ་བཏང་སྟེ་བདོ་མི་རིགས་དང་རིག་གཞུང་རྩ་མེད་བཟོ་རྒྱུའི་སྲིད་བྱུས་སམ་ལས་

འགུལ་ལག་བསྟར་བྱེད་བཞིན་ཡོད། ཅེས་སོགས་གསུངས་འདུག ཕོྱགས་མཚུངས་ཁོང་རྣམ་པས་བོད་

མིར་གདུང་སེམས་མཉམ་བསྐྱེད་མཚོན་ཆེད་མཚན་མོ་ཡང་ལས་ཁུངས་དེའི་མདུན་དུ་བསྡད་འདུག


