
བོད་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་། 
                                         

བོད་དང་རྒྱ་ནག་ནང་ཁུལ་གྱི་གལ་ཆེ་གསར་འགྱུར་མདོར་བསྡུས། 
སྱི་ལོ་ ༢༠༡༣  ལོའ་ིཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༡༦ ྱིན་ནས་ཚེས་ ༣༠ ྱིན་བར། 

 

 ༡༽  སྐབས་དགུ་པའྱི་བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་གྱི་མཐོ་རྱིམ་བསླབས་གནས་དང་སྐབས་གྱིས་པའྱི་ཡོངས་
འཛིན་འོས་བབ་ཕྱག་ཁེར་བཅས་བསྩལ་བའྱི་མཛད་སོ་ཟླ་ ༡༡ ཚེས་༤ ྱིན་པེ་ཅྱིན་ཞྱི་ཧོང་དགོན་ཀྲུང་གོའ་ི
བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་མཐོ་རྱིམ་སློབ་གྱིང་གྱི་ྱི་འོད་ཚོམས་ཆེན་ནང་འཚོགས། བསླབ་གནས་ཞྱིབ་དཔོད་
ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གྱིས་ལྷ་རམས་པའྱི་དམ་བཅའ་འབུལ་མཁན་རྣམས་ལ་དཔད་ཞྱིབ་ཚད་བསྡུར་ནན་པོ་
བྱས་པ་བརྒྱུད། མཚོ་སོན་ཞྱིང་ཆེན་མགོ་ལོག་ཁུལ་ལྕམ་མདའ་དགོན་སོགས་ནས་ཡོང་བའྱི་ཇོ་ནང་བ་དང་
དགེ་ལུགས་པའྱི་རབ་བྱུང་པ་ ༡༡ ལ་ལྷ་རམས་པའྱི་དགེ་བཤེས་ཀྱི་བསླབས་གནས་བསྩལ་པ་དང་། དུས་
མཚུངས་སུ་བོད་ལོངས་གཞྱིས་རེའྱི་ས་སྐྱ་དགོན་ནས་ཡོང་བའྱི་ཡོངས་འཛིན་བསྟན་པ་དར་རྒྱས་ནང་ཚུད་
ཀྱི་དགེ་ལུགས་པ་དང་། རྱིང་མ་པ། བོན་བཅས་ཆོས་ལུགས་ཁག་གྱི་དགེ་འདུན་པ་ ༡༩ ལ་ནང་བསྟན་མཐོ་
རྱིམ་སློབ་གྱིང་ཡོངས་འཛིན་འོས་བབ་ཀྱི་ཕྱག་ཁེར་ཐོབ་ཅེས་གནས་ཚུལ་སེལ། ༼ཆ་འཕྱིན་འབྱུང་ཁུངས། 
ཀྲུང་གོའ་ིགསར་འགྱུར་དྲ་བ་ནས། ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༤ ྱིན༽  

 

༢༽ ཨ་རྱིའྱི་ཀྲུང་གོར་བཅའ་སོད་བྱས་པའྱི་གཞུང་ཚབ་ཆེན་མོ་ལོ་ཅཱ་ཧུའེ་སོགས་ཀྱིས་བོད་ཁུལ་དུ་
འཚམས་འདྲྱི་བྱས་རེས། ེ་ཆར་ཁ་ན་ཉའྱི་ཀྲུང་གོར་བཅའ་སོད་གཞུང་ཚབ་ཆེན་མོ་ Guy Saint-
Jacques ལའང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་ཆོག་མཆན་སྤྲད་དེ་བོད་ཁུལ་དུ་འཚམས་འདྲྱིར་ཕེབས་འདུག 
ཤེས་རོགས་བྱུང་དོན་ལྟར་ན། Guy Saint-Jacques མཆོག་གྱིས་ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༢༤ ནས་ཚེས་ ༢༩ 
ྱིན་བར་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་ས་ལྷ་ས་དང་གཞྱིས་རེ་ས་ཁུལ་སོགས་ལ་འཚམས་འདྲྱི་གནང་ཡོད་པ་དང་། ཆབས་
ཅྱིག་ས་གནས་ཀྱི་འགོ་ཁྱིད་རྣམས་དང་ཐུག་འཕད་གནང་སྟེ་ཀྲུང་གོས་བོད་ཁུལ་འཛུགས་སྐྲུན་དང་། འགོ་བ་



མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་། ཆོས་ལུགས་དད་མོས་རང་དབང་སོགས་ཀྱི་གནད་དོན་ཐད་གོས་མོལ་གནང་འདུག དེ་མྱིན་
གཞུང་ཚབ་ཆེན་མོས་ད་དུང་ལྷ་ལྡན་གཙུག་ལག་ཁང་གྱི་དགེ་འདུན་པ་དང་། སེ་ར་དགོན། ཕོ་བྲང་པོ་ཏ་ལ། 
བཀྲ་ཤྱིས་ལྷུན་པོ་དགོན་སོགས་ལ་འཇལ་སོྐར་འཚམས་འདྲྱི་གནང་འདུག ༼ཆ་འཕྱིན་འབྱུང་ཁུངས། ཞྱིན་
ཏའོ་ྱིན་རེའྱི་ཚགས་ཤོག་ནས། ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༤ ྱིན༽  

 

༣༽ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༧ ྱིན་བོད་རང་སོྐྱང་ལོངས་བརན་ལྷྱིང་བཀོད་འདོམས་པུའུ་དང་ཀྲུང་དབྱང་བོད་ཀྱི་ལས་
དོན་མཐུན་སོར་ཚོགས་ཆུང་གྱི་སྱི་ཚོགས་བདེ་འཇགས་ཆེད་དམྱིགས་ཚོགས་ཆུང་བོད་ཁུལ་དུ་ཕེབས་པ་
དང་ལྷན་ཅྱིག་ཚོགས་འདུ་སོྐང་འཚོགས་བྱས། བོད་རང་སོྐྱང་ལོངས་སྱིད་ཁྱིམས་ཨུ་ལྷན་གྱི་ཧྲུའུ་ཅྱི། ལོངས་
བརན་ལྷྱིང་བཀོད་འདོམས་པུའུ་ཡྱི་སྱི་ཁབ་བཀོད་འདོམས་པ་ཏེང་ཞའོ་ཀང་གྱིས་ཚོགས་འདུ་གཙོ་སོྐྱང་བྱས་
ཏེ་བཤད་དོན། ལོངས་ཡོངས་ཀྱི་རྱིམ་པ་སོ་སོའ་ིལས་ཁུངས་ཀྱིས་ཀྲུང་དབྱང་མཐུན་སོར་ཚོགས་ཆུང་གྱིས་
རང་ལོངས་ཀྱི་ལས་དོན་ཐད་ཁས་ལེན་གང་ལེགས་དང་གདེང་འཇོག་ཚད་མཐོ་གནང་བ་དེ་འབྱུང་འགྱུར་
ལས་དོན་གྱི་འགུལ་ཤུགས་གསར་པར་བསྒྱུར་ཏེ། སར་ལས་ལྷག་པར་བརན་ལྷྱིང་སྲུང་སོྐྱང་ཁག་གྱི་བྱ་ཐབས་
ལག་ལེན་དོན་འཁོལ་བྱེད་དགོས། ལྷག་པར་དུ་ཁྱིམས་འགལ་ངང་རྒྱལ་མཚམས་ཕྱྱིར་ཐོན་ནང་འཛུལ་གྱི་
བཀག་སོམ་ཤུགས་ཚད་ཆེ་རུ་གཏོང་བ་དང་། ངེས་པར་དུ་མཐའ་མཚམས་འགག་སོའ་ིཞྱིབ་བཤེར་དང་བདེ་
སྲུང་དོ་དམ་གྱི་ལས་དོན་མུ་མཐུད་ཤུགས་ཆེ་རུ་གཏོང་བ། ངེས་པར་དུ་གཞྱི་རྱིམ་གྱི་རྨང་གཞྱི་སྱིག་བཀོད་
འཛུགས་སྐྲུན་མུ་མཐུད་མགོགས་སུ་གཏོང་དགོས། དེ་བཞྱིན་མཐའ་མཚམས་ས་ཁུལ་གྱི་འཕེལ་རྒྱས་བརན་
ལྷྱིང་ཐད་ཀྱི་ལས་དོན་སོ་སོ་གང་ལེགས་བསྒྲུབ་སྟེ་ཏཱ་ལའྱི་བླ་མ་སྐུ་ཕེང་བཅུ་བཞྱི་པས་རྒྱལ་ཁབ་ཕྱྱི་ལོགས་སུ་
ཆོས་ཚོགས་བེད་སད་དེ་ཁ་བྲལ་གཏོར་བརླག་གྱི་ལོག་ཇུས་བྱེད་སོ་རྦད་དེ་ཐལ་བའྱི་རྡུལ་དུ་བརླགས་ནས་
མཐའ་མཚམས་ས་ཁུལ་གྱི་འཆམ་མཐུན་ལྷྱིང་འཇགས་ལས་དོན་ནུས་ཤུགས་ཡོད་ཚད་ཐོག་འགན་སྲུང་
བྱེད་དགོས། ཞེས་སྡུག་སྐད་བརྒྱབ་འདུག ༼ཆ་འཕྱིན་འབྱུང་ཁུངས། 
http://news.wenweipo.com ཟླ་ ༡༡ ཚེས་༩ ྱིན༽ 

 

༤༽ ཀྲུང་གུང་ཀྲུང་དབྱང་ཆབ་སྱིད་ཅུས་རྒྱུན་ལས་བདུན་གྱིས་གཙོ་སོྐྱང་གནང་བའྱི་འོག་དུས་ཡུན་ྱིན་ ༤ 
རྱིང་འཚོགས་པའྱི་ཏང་གྱི་སྐབས་བཅོ་བརྒྱད་པའྱི་ཀྲུང་ཨུ་ཚང་འཛོམས་གོས་ཚོགས་ཐེངས་གསུམ་པ་ཁ་



སང་མཇུག་སྱིལ་པ་རེད། སྐབས་བཅོ་བརྒྱད་པའྱི་ཀྲུང་ཨུ་ཚང་འཛོམས་གོས་ཚོགས་ཐེངས་གསུམ་པ་སྱི་
བསགས་གནང་བའྱི་ནང་དོན་གཙོ་བོ་འདྱི་ལྟ་སྟེ།  

 

ཀ༽ སྒྱུར་བཅོས་སོ་ཀུན་ནས་གཏྱིང་ཟབ་ཏུ་གཏོང་རྒྱུའྱི་འགོ་ཁྱིད་ཚོགས་ཆུང་གསར་འཛུགས་གནང་།  

ཁ༽ རྒྱལ་ཁབ་བདེ་འཇགས་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གསར་འཛུགས་གནང་།  

ག༽ དཔལ་འབོྱར་ལམ་ལུགས་སྒྱུར་བཅོས། 

ང༽ ཁྱིམས་འཛིན་མ་ལག་སྒྱུར་བཅོས། 

ཅ༽ ས་ཞྱིང་སྒྱུར་བཅོས་ལ་སྐུལ་འདེད། 

ཆ༽ ནོར་སྱིད་དཔ་ཁལ་ལམ་ལུགས་ལེགས་སྱིག 

ཇ༽ རྒྱལ་གེར་ཁེ་ལས་ལེགས་སྱིག 

༽ ངན་རུལ་ལ་ཕར་རོལ་རྒྱུན་འཁོངས་བཅས། གཙོ་བོ་འདྱི་དག་ཡྱིན་པ་རེད།  

༼ཆ་འཕྱིན་འབྱུང་ཁུངས། http://news.sina.com.tw/article/20131114/11113319.html 
ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༡༣ ྱིན༽ 

 

༥༽ དེ་སོན་རྒྱལ་མོ་རྔུལ་ཆུའྱི་ཆུ་གོག་འཛུགས་སྐྲུན་ཐད་གདོད་མའྱི་སྐྱེ་ཁམས་ཁོར་ཡུག་ལ་གནོད་སོྐྱན་
ཡོང་མྱིན་དང་། ས་གཤྱིས་ཆ་རེན་སྟེང་ཆུ་གོག་གསར་སེལ་བྱེད་རུང་མྱིན་སོགས་ཀྱི་གནད་དོན་རོད་གེང་ལ་
བརེན་ནས་ལོ་བཅུའྱི་རྱིང་བཞག དེ་བཞྱིན་རྒྱལ་མོ་རྔུལ་ཆུའྱི་རོད་གེང་དེ་ཕྱྱི་ལོགས་སུ་ཀྲུང་གོ་ཙམ་མ་ཟད་
འཛམ་གྱིང་ཡོངས་ཀྱི་ཆུ་གོག་གསར་སེལ་དང་ཁོར་ཡུག་སྲུང་སོྐྱབ་བར་འགལ་ཟླ་ཅན་གྱི་དཔེ་མཚོན་གོད་
གཞྱི་ཞྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་བྱེད་བཞྱིན་ཡོད་པ་རེད། འོན་ཀང “ལོ་ལྔ་མཚམས་བཅུ་གྱིས”ཀྱི་འཆར་འགོད་ལ་
བརེན་ན། ༢༠༡༥ ལོའ་ིསོན་དུ་གཙོ་བོ་རྒྱལ་མོ་རྔུལ་ཆུའྱི་སུམ་ཐ༼ས་བསྒྱུར༽ཆུ་གོག་ས་ཚིགས་འཛུགས་
སྐྲུན་བྱེད་རྒྱུ་ཡྱིན་པ་དང་། དེ་ནས་རྱིགས་པས་ཁུངས་སྐྱེལ་གཏྱིང་ཟབ་གནང་སྟེ་གོ་རྱིམ་ལྡན་པའྱི་ངང་རྒྱལ་
མོ་རྔུལ་ཆུའྱི་ཆུ་གཞུང་ཨ་མའྱི་སྟེང་ལུའུ་ཁུ༼ས་སྒྱུར༽དང་། མ་སྐྱྱིད། ཡ་པེ་ལོ། གསེར་སྐས་སོགས་ལས་གཞྱི་



རྣམ་གངས་ཁག་འཛུགས་སྐྲུན་གྱི་འགོ་བརམ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཚུལ་བརོད་འདུག ༼ཆ་འཕྱིན་འབྱུང་ཁུངས། དུས་
རབས་ེར་གཅྱིག་པའྱི་དཔལ་འབོྱར་འཕྱིན་སེལ(ཀོང་ཏུང་ནས) ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༡༥ ྱིན༽  

 

༦༽ དངུལ་ར་འཇོག་པའྱི་ཚགས་པར་ནས་སེལ་བའྱི་གནས་ཚུལ་ལྟར་ན། སྱི་ཁྱིན་ཞྱིང་ཆེན་གྱི་གཙོ་གནད་
ལས་གཞྱི་རྣམ་གངས་འགོ་ཁྱིད་གཞུང་ལས་ཁང་ནས་སེལ་བའྱི≪སྱི་ཁྱིན་ཞྱིང་ཆེན་མ་དངུལ་མམ་འཇོག་
རྣམ་གངས་གའུ་ལེའྱི≫ནང་། ཧྭ་ཏེན་ཚོགས་ཁག་གྱིས་འབྲྱི་ཆུའྱི་སྟེང་ཆུ་གོག་ས་ཚིགས་ ༧ གསར་དུ་
འཛུགས་སྐྲུན་བྱེད་རྒྱུ་འཆར་གཞྱི་བཏྱིང་སྟེ་གོག་འདོན་འཕྲུལ་ཆས་ཀྱི་ཚད་གཞྱི་སྟོང་ཝཱ ༩༡༩༥༠༠༠ བསར་
རྒྱུ་ཡྱིན་པ་མ་ཟད། ཆུ་གོག་ས་ཚིགས་དེ་དག་ཐམས་ཅད་དཀར་མཛེས་འབའ་ཐང་ས་ཁུལ་དུ་གཅྱིག་བསྡུས་
བྱས་ཡོད་པའྱི་གནས་ཚུལ་སེལ་འདུག ༼ཆ་འཕྱིན་འབྱུང་ཁུངས། 金融投资报 དངུལ་ར་འཇོག་པའྱི་
ཚགས་པར་ནས། ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༢༠ ྱིན༽ 

 

༧༽ བོད་ལོངས་མཁའ་འགྲུལ་ཀུང་སྱི་ཡྱིས་ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༡༩ ྱིན་ནས་བཟུང་དངོས་སུ་ལྷ་ས་ནས་དབྱྱིན་
ཁོན་བར་གྱི་ཐད་འཕུར་དུས་གཏན་གནམ་གྲུ་གཏོང་འགོ་འཛུགས་རྒྱུ་ཡྱིན་ཟེར། བོད་ལོངས་མཁའ་འགྲུལ་
ཀུང་སྱིས་ ༢༠༡༣ ལོ་ཁོ་ནའྱི་ནང་ས་ཕྱྱིར་མཁའ་ལམ་ ༡༣ གསར་འབྱེད་བྱས་ཡོད་པ་དང་། དེས་ཀང་མཁའ་
འགྲུལ་ཀུང་སྱི་ ༨ ལ་འབྲེལ་མཐུད་བྱས་པ་དང་། ཁོན་མཁའ་ལམ་ ༤༩ ལ་འཕར་ཞྱིང་། དེའྱི་ནང་རྒྱལ་སྱིའྱི་
མཁའ་ལམ་གཅྱིག་ཏེ་བལ་ཡུལ་ཀ་ཏ་མན་ཉོ་དང་། རྒྱལ་ནང་དུ་མཁའ་ལམ་ ༤༥ ། ལོངས་ནང་ཁུལ་དུ་
མཁའ་ལམ་ ༤ སྟེ་ལྷ་ས་ནས་ཆབ་མདོ་དང་། མངའ་རྱིས། ྱིང་ཁྱི། གཞྱིས་རེ་བཅས་ཡྱིན་པ་རེད། དེ་ཡང་
རྒྱལ་ནང་དུ་པེ་ཅྱིན་དང་། ཧྲང་ཧའེ། ཐའེ་ཅྱིན། ཀོན་ཀྲུའུ། ཁྱིན་ཏུའུ། ཁོང་ཆྱིན། ཞྱི་ཨན། ཟྱི་ལྱིང་། ལན་
ཀྲུའུ། ཧྲྱིན་ཀྲྱིན། བདེ་ཆེན། ན་གོར་མོ། ཞ་རྨྱིན། ཁུ་ཧྲྱི། ཧང་ཀྲུའུ། ནན་ཅྱིན། མན་དབྱྱིང་། དབྱྱི་པྱིང་། ནན་
ྱིན། ཁུང་རྨྱིན། ཐའེ་ཡོན། ཧྱི་ཀྲུའུ། དབྱྱིན་ཁོན། ཀུའེ་ཡོན་སོགས་གོང་ཁེར་ ༢༩ ལ་མཁའ་ལམ་ཕྱེ་འདུག 
ད་དུང་ལོངས་ཡོངས་ཀྱི་དམངས་སོད་གནམ་ཐང་ཨང་དྲུག་པ་དེ་ལོ་རེས་མར་ནག་ཆུ་ནས་དངོས་སུ་
འཛུགས་སྐྲུན་འགོ་བརམ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཚུལ་བཤད་འདུག ༼ཀྲུང་གོ་གསར་འགྱུར་དྲ་བ་ནས། ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༡༦ 
ྱིན༽ 

 



༨༽ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༢༢ ྱིན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཀྲུའུ་ཞྱི་ཞྱིས་ཅྱིན་ཕྱིང་གྱིས་ཏའོ་ཡུས་ཐའེ་རྒྱལ་མགོན་ཁང་དུ་ཀྲུང་
གོར་ཕེབས་པའྱི་ཀྲུང་གོ་དང་ཡོ་རོབ་མནའ་འབྲེལ་གྱི་འགོ་ཁྱིད་པའྱི་ཐུག་འཕད་ཐེངས་བཅུ་དྲུག་པར་
ཞུགས་པའྱི་ཡོ་རོབ་མནའ་འབྲེལ་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གྱི་ཀྲུའུ་ཞྱི་པ་ལུང་ཕེ་དང་ཡོ་རོབ་མནའ་འབྲེལ་ཨུ་ཡོན་
ལྷན་ཁང་གྱི་ཀྲུའུ་ཞྱི་ལུའོ་ཙུའོ་དང་མཇལ་འཕད་གནང་། ཞྱིས་ཅྱིན་ཕྱིང་གྱིས་འཕེལ་རྒྱས་སུ་འགོ་བཞྱིན་
པའྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཆེ་ཤོས་དང་དར་རྒྱས་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་མམ་འབྲེལ་དངོས་གཞྱི་ཆེ་ཤོས་ཡྱིན་པའྱི་ཀྲུང་གོ་དང་
ཡོ་རོབ་ནྱི་འཛམ་གྱིང་ཞྱི་བདེ་སྲུང་སོྐྱང་བྱེད་མཁན་སྟོབས་ཤུགས་ཆེ་ཁག་གྱིས་དང་། འཛམ་གྱིང་གྱི་
དཔལ་འབོྱར་དངོས་གཞྱི་གལ་ཆེན་གྱིས་ཡྱིན་པའྱི་ཀྲུང་གོ་དང་ཡོ་རོབ་ནྱི་ཐུན་མོང་འཕེལ་རྒྱས་ལ་སྐུལ་མ་
གཏོང་མཁན་ཁོམ་ར་ཆེ་ཁག་གྱིས་དང་། ཤར་ནུབ་རྱིག་གནས་ཀྱི་འབྱུང་ཁུངས་གལ་ཆེན་ཡྱིན། ཀྲུང་གོ་
དང་ཡོ་རོབ་ནྱི་མྱིའྱི་རྱིགས་ཀྱི་ཡར་ཐོན་སྐུལ་འདེད་གཏོང་མཁན་ཤེས་དཔལ་ཆེ་ཁག་གྱིས་བཅས་རེད། 
ཀྲུང་གོ་གུང་ཁན་ཏང་གྱི་སྐབས་བཅོ་བརྒྱད་པའྱི་ཀྲུང་ཨུ་ཚང་འཛོམས་གོས་ཚོགས་ཐེངས་གསུམ་པའྱི་ཐོག་
སྒྱུར་བཅོས་ཁོན་ཡོངས་ནས་གཏྱིང་ཟབ་ཏུ་གཏོང་རྒྱུའྱི་ཐད་སྱི་ཡོངས་ནས་བཀོད་སྱིག་བྱས་ཡོད། ང་ཚོས་
ཀྲུང་ཧྭ་མྱི་རྱིགས་རླབས་ཆེན་བསྐྱར་དར་མངོན་འགྱུར་ཡོང་བར་བྱེད་པའྱི་དམྱིགས་ཚད་ཀྱི་ཕྱོགས་སུ་
མདུན་སོྐྱད་བྱེད་བཞྱིན་ཡོད། ཅེས་བཤད། ཕན་ལུང་ཕེ་དང་པ་ལུའོ་ཙུའོ་གྱིས་ཀྱིས་ཀྲུང་གོ་དང་ཡོ་རོབ་
གྱིས་ཀ་འཛམ་གྱིང་ཞྱི་བདེ་དང་། བདེ་འཇགས། དར་རྒྱས་བཅས་ལ་སྐུལ་མ་གཏོང་མཁན་སྟོབས་ཤུགས་
གལ་ཆེན་ཞྱིག་རེད། ཕྱོགས་གྱིས་པོས་ཕོྱགས་ཡོངས་ཀྱི་འཐབ་ཇུས་རོགས་ཟླའྱི་འབྲེལ་བ་བཙུགས་ནས་ལོ་
བཅུ་ཡྱི་རྱིང་མམ་ལས་བྱེད་ཤུགས་ྱིན་བཞྱིན་ས་བརན་དང་སྟོབས་ཆེར་ཕྱྱིན་ནས་ཕན་ཚུལ་མམ་ལས་
ཀྱི་རོགས་ཟླ་གལ་ཆེན་ཞྱིག་ཏུ་གྱུར་ཡོད། ཡོ་རོབ་ཕྱོགས་ཀྱིས་ཀྲུང་གོར་ཐོབ་པའྱི་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་གྲུབ་འབྲས་
ཧ་ཅང་ཆེན་པོ་དེར་ཚད་མཐོའ་ིབསགས་བརོད་བྱ་རྒྱུ་དང་ཀྲུང་གོས་སྒྱུར་བཅོས་ཁོན་ཡོངས་ནས་གཏྱིང་ཟབ་
ཏུ་གཏོང་བར་རྒྱབ་སོྐྱར་བྱ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཞེས་བཤད་འདུག ༼ཆ་འཕྱིན་འབྱུང་ཁུངས། མྱི་དམངས་ྱིན་རེའྱི་
ཚགས་པར་ནས། ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༢༢ ྱིན༽ 

 

༩༽ ེ་ཆར་ཀྲུང་གོའ་ིཚན་རྱིག་ཁང་གནའ་བོའ་ིསལ་རུས་ཅན་གྱི་སོག་ཆགས་དང་གནའ་བོའ་ིམྱིའྱི་
རྱིགས་ཞྱིབ་འཇུག་ཁང་དང་། ཨ་རྱིའྱི་ཁ་ལྱི་ཧྥུ་ནེ་ཡའྱི་ལྷོ་མའྱི་སློབ་ཆེན། ལོ་ཧྲན་ཅལ་རང་བྱུང་ལོ་རྒྱུས་
རེན་རྫས་བཤམས་མཛོད་ཁང་སོགས་ཀྱི་ཞྱིབ་འཇུག་མྱི་སྣས་མཚོ་བོད་ས་མཐོའ་ིདབུས་རྒྱུད་དང་བོད་རང་



སོྐྱང་ལོངས་ཀྱི་ནུབ་རྒྱུད་ཀྱི་རྩྭ་མདའ་གཤོངས་ས་ནས་ས་རེས་སུ་ཞྱི་མྱིའྱི་རྱིགས་ཆེ་གས་ཀྱི་འགྱུར་རོ་ ༧ 
རེད་འདུག གནས་ཚུལ་འདྱིས་ལོ་ངོ་ཁྱི་ ༦༠༠ ཙམ་གྱི་སོན་དུ་དེང་དུས་ཀྱི་གསའ་མ་གཟྱིག་དང་ཅུང་འདྲ་
བའྱི་ཞྱི་མྱིའྱི་རྱིགས་ཆེ་གས་ཧྱི་མ་ལ་ཡའྱི་ས་ཁུལ་དུ་ཡོད་པ་ཤེས་ཐུབ་པས། ཞྱི་མྱིའྱི་རྱིགས་ཆེ་གས་ཀྱི་འབྱུང་
ཡུལ་ཕལ་ཆེར་གྱིང་ཆེན་ཨེ་ཤ་ཡ་ཡྱིན་པ་ལས་ཨ་ཧེ་རྱི་ཀ་མྱིན་པ་གསལ་བཤད་བྱེད་ཐུབ་ཟེར། གཞན་ད་
དུང་བོད་ལོངས་སུ་དེ་སོན་བསེ་རུ་སྤུ་རྱིང་སོགས་འཁག་རོམ་དུས་རྱིམ་སོན་གྱི་སོག་ཆགས་ཀྱི་འགྱུར་རོ་
ཐོན་མོང་བ་སོགས་ལས་མདོ་དབུས་མཐོ་སང་ནྱི་དེ་སོན་སོག་ཆགས་རྱིགས་འདྲ་མྱིན་གྱི་གནས་ཡུལ་ཡྱིན་
པའང་ཤེས་ཚོར་བྱེད་ཐུབ། ཅེས་གནས་ཚུལ་སེལ། ༼ཆ་འཕྱིན་འབྱུང་ཁུངས། མྱི་དམངས་དྲ་བ་ནས། ཟླ་ ༡༡ 
ཚེས་ ༢༠ ྱིན༽ 

 

༡༠༽ ཡོ་རོབ་གྱིང་གྱི་རུ་ཁར་གསར་འགྱུར་ཁང་ （ Reuter's News Agency 路透社）དང་ 
(European News Agency 欧洲通讯社)（Europe'sTime 欧洲时报）བཅས་མམ་
འབྲེལ་ངང་རྒྱལ་ཡོངས་སྱིད་གོས་མྱི་རྱིགས་དང་ཆོས་ལུགས་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གྱི་ཀྲུའུ་རེན་ཀྲུའུ་ཝེ་ཆུན་ལ་
ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༡༧ ྱིན་བྷེལ་ཇམ་ནས་བཅར་འདྲྱི་བྱས་པའྱི་གནས་ཚུལ་དང་། ཚེས་ ༡༨ ྱིན་སྱི་ཝེས་ཙེར་
གྱི་རྒྱལ་ས་པེར་ནེ(Switzerland 瑞士  ) (Bern 伯尔尼  ) ནས་ཚགས་པར་ཁང(The New 
Zurich News Paper ≪新苏黎世报≫)དང་། ཨྱི་ཉ་ལྱིར་གསར་འགོད་པ་པེ་ཨན་ཅྱི་བཅས་ཀྱི་
བཅར་འདྲྱི་བྱས་འདུག དེ་དག་གྱི་ནང་དོན་མདོ་བསྡུས་སེབ་གཅྱིག་གཤམ་དུ་འགོད་རྒྱུ།  

 

གསར་འགོད་པས། འཐུས་ཚབ་ཚོགས་པ་ཐེངས་འདྱིར་ཡོ་རོབ་ཏུ་འཚམས་འདྲྱི་བྱེད་པའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་
གཙོ་བོ་གང་ཡྱིན་ནམ། 

 

ཀྲུའུ་ཝེ་ཆུན་གྱིས། ང་ཚོ་ཐེངས་འདྱིར་ཡོ་རོབ་ཏུ་ཡོང་བའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་གཙོ་བོ་ནྱི། ཀྲུང་གོ་མྱི་དམངས་
ཆབ་སྱིད་གོས་མོལ་ཚོགས་འདུ་ཞེས་འདྱི་ལྟ་བུའྱི་དམངས་གཙོའྱི་རྣམ་པ་འདྱི་དང་། མྱི་རྱིགས་དང་ཆོས་
ལུགས་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་ནང་ཚུད་ཀྱི་གནས་ཚུལ། ཀྲུང་གོའ་ིམྱི་རྱིགས་དང་ཆོས་ལུགས་ཀྱི་གནས་ཚུལ། དེ་



བཞྱིན་ང་ཚོས་དེའྱི་ཐད་བསྒྲུབས་ཡོད་པའྱི་ལས་དོན་བཅས་ཡོ་རོབ་མྱི་དམངས་ལ་ངོ་སོྤྲད་ཅྱིག་བྱེད་ཐུབ་
རྒྱུའྱི་རེ་བ་ཡྱིན། 

 

གསར་འགོད་པས། ༢༠༠༨ ལོར་ཁེད་ཀྱིས BBC ཡྱི་བཅར་འདྲྱི་དང་ལེན་སྐབས་བོད་ལ་མྱི་རྱིགས་ས་ཁུལ་
རང་སོྐྱང་གྱི་ལམ་ལུགས་ལག་བསྟར་བྱེད་དགོས་ཞེས་བཤད་འདུག ད་ལྟ་ད་དུང་དེ་ལྟར་ངོས་འཛིན་བྱེད་
ཀྱིན་ཡོད་དམ། 

 

ཀྲུའུ་ཡྱིས། མྱི་རྱིགས་ས་ཁུལ་རང་སོྐྱང་ལམ་ལུགས་ནྱི་ཀྲུང་གོའ་ིགཞྱི་རའྱི་ཆབ་སྱིད་ལམ་ལུགས་ཤྱིག་རེད། 
ཆབ་སྱིད་ལམ་ལུགས་འདྱིར་འགྱུར་བ་གཏོང་གྱི་མ་རེད། ་་་་་་་་་མྱི་རྱིགས་ས་ཁུལ་རང་སོྐྱང་ཐོག་ས་གནས་ཀྱི་
ཁེ་དབང་སོད་པ་ལ་ར་ཁྱིམས་བརྱི་སྲུང་བྱེད་དགོས་པ་སོས་མེད་ཡྱིན། དོན་དག་གལ་ཆེན་ཁག་རྒྱལ་ཡོངས་
མྱི་དམངས་འཐུས་མྱི་ཚོགས་ཆེན་གྱིས་ཆོག་མཆན་གནང་དགོས། འདྱི་ནྱི་རྒྱལ་ཁབ་གཅྱིག་གྱུར་ལ་འགན་
སྲུང་བྱས་ཏེ་མྱི་འགས་རང་སོྐྱང་གྱི་མྱིང་ཁ་གཡར་ནས་དོན་དུ་རྒྱལ་ཁབ་ཁ་བྲལ་གཏོང་བ་སོན་འགོག་ཆེད་
རེད། དཔེར་ན་ཏཱ་ལའྱི་བླ་མས་བཏོན་པའྱི “ཚད་མཐོ་བོའ་ིརང་སོྐྱང”ཞེས་པ་ནྱི། དོན་དངོས་ཐོག་ཁ་བྲལ་
རྱིང་ལུགས་ཡྱིན་ཞྱིང་། ཁོའ་ིབྱ་སོད་དེས་མེས་རྒྱལ་གཅྱིག་གྱུར་ལ་གཏོར་བརླག་བྱས་པ་མ་ཟད། མྱི་རྱིགས་
ས་ཁུལ་རང་སོྐྱང་ལམ་ལུགས་ལའང་གཏོང་བརླག་བྱས་ཡོད། ང་ཚོས་འདྱིར་ར་བ་ནས་ཁས་ལེན་བྱེད་ཐུབ་
ཀྱི་མ་རེད། 

 

གསར་འགོད་པས། མྱི་རྱིགས་ས་ཁུལ་རང་སོྐྱང་ལམ་ལུགས་ལག་བསྟར་བྱེད་བཞྱིན་དུ་བོད་མྱིས་བོད་ཀྱི་དར་
ཆ་དཔང་ན་འཛིན་བཟུང་བྱེད་དོན་ཅྱི། 

 

ཀྲུའུ་ཡྱིས། ཁེད་ཀྱིས་བཤད་པའྱི་དར་ཆ་དེ་ལ “གངས་སེང་དར་ཆ”ཟེར། ལོ་རྒྱུས་ཐོག་འདྱི་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་དར་
ཞྱིག་མ་རེད་ལ། བོད་ནྱི་གདོད་མ་ནས་ཀྲུང་གོའ་ིཆ་ཤས་ཤྱིག་ཡྱིན་ཕྱྱིར་རྒྱལ་དར་ཡོད་པ་མ་རེད། སྱི་ལོ་ 
༡༩༥༩ ལོར་ཏཱ་ལའྱི་རུ་ཚོགས་བྲོས་བྱོལ་དུ་སོང་རེས “གངས་སེང་དར་ཆ”བོད་ཀྱི་རྒྱལ་དར་དུ་བྱས་པ་ཡྱིན་



ཞྱིང་། ཏཱ་ལའྱི་རུ་ཚོགས་ཀྱི་བོད་ཀྲུང་གོ་དང་ཁ་བྲལ་ཐབས་ཀྱི་མཚོན་རགས་སུ་གྱུར་བ་རེད། བོད་ཁུལ་དུ་མྱི་
འགས་དར་ཆ་འདྱི་ལོག་ཏུ་དཔང་གྱི་མེད་ཅེས་བཤད་དཀའ་ནའང་ཧ་ཅང་ཉུང་ཉུང་ཡྱིན། གལ་ཏེ་ཁྱིམས་
འགལ་གྱི་གནས་ཚུལ་འདྱི་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན་ང་ཚོས་མཐའ་གཅྱིག་ཏུ་བཀག་འགོག་བྱེད་ངེས་ཡྱིན། སར་འདྱི་
ལྟར་བྱས་པ་ཡྱིན་ལ། མ་འོངས་པར་ཡང་འགོག་ངེས་ཡྱིན། དེར་མཚེར་སྣང་ར་བ་ནས་མེད། གང་ཡྱིན་ཞེ་ན། 
རྒྱལ་ཁབ་ཁ་བྲལ་གྱི་བྱ་སོད་གང་ཡྱིན་རུང་ངོས་ལེན་བྱེད་ཐུབ་ཀྱི་མ་རེད།  

 

གསར་འགོད་པས། གོ་ཐོས་སུ་མཚོ་སོན་ས་ཁུལ་དུ་མྱི་འགས་རྒྱ་ནག་གྱི་རྒྱལ་དར་མ་དཔང་བའྱི་རེན་གྱིས་
འཛིན་བཟུང་བྱས་འདུག 

 

ཀྲུའུ་ཡྱིས། ་་་་་་་་་དེ་རྒྱལ་དར་མ་དཔང་པའྱི་དབང་གྱིས་འཛིན་བཟུང་བྱས་པ་གཏན་ནས་མ་རེད། ཡྱིན་
ནའང་མྱི་འགས་རྐང་བཙུགས་ནས་རྒྱལ་དར་གཏོར་བརླག་གཏོང་བ་དང་། མེར་བསེགས་པ། བརས་བཅོས་
སོགས་བྱས་པས། ཡུལ་གྲུ་གང་དང་མྱི་རྱིགས་གང་ཡྱིན་རུང་དེའྱི་གས་ལ་རང་རྒྱལ་གྱི ≪རྒྱལ་དར་སོྐར་གྱི་
བཅའ་ཁྱིམས≫ལྟར་ཁྱིམས་ཆད་གཅོད་འོས། 

 

གསར་འགོད་པས། ཀྲུང་གོའ་ིཕྱོགས་ནས་བོད་ཁུལ་ལ་སར་ལས་ལྷག་པའྱི་རང་སོྐྱང་སོྤྲད་རྒྱུར་བསམ་བོླ་
གཏོང་གྱི་ཡོད་དམ། ཡང་ན་ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས་འདྱི་ཀྲུང་གོ་སྱིད་གཞུང་གྱི་ཁས་ཐེག་མཐར་ཐུག་པ་དེ་
ཡྱིན་ནམ། མྱི་རྱིང་བར་འགྱུར་ལྡོག་འགའ་འགོ་སྱིད་དམ།  

 

ཀྲུའུ་ཡྱིས། རང་རྒྱལ་གྱི ≪མྱི་རྱིགས་ས་ཁུལ་རང་སོྐྱང་བཅའ་ཁྱིམས≫ལས་རང་སོྐྱང་གྱི་ཁེ་དབང་ཐད་ཞྱིབ་
ཕའྱི་ངང་གཏན་འབེབས་གནང་ཡོད་པ་རེད། ཀྲུང་གོའ་ིམྱི་རྱིགས་ས་ཁུལ་རང་སོྐྱང་ནྱི་ཇྱི་འདྲ་ཞྱིག་རེད་
དམ་ཞེ་ན། བཅའ་ཁྱིམས་དེའྱི་ནང་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ནང་བཞྱིན་དེ་ག་རང་རེད། ང་ཚོས་བཅའ་ཁྱིམས་ཀྱི་
ཁབ་ཁོངས་ནང་རང་སོྐྱང་གྱི་ལམ་ལུགས་ལག་ལེན་སར་ལས་ལྷག་པ་དང་། རྱིགས་སོ་སོའ་ིམང་ཚོགས་
རྣམས་ཀྱི་རེ་འདུན་སར་ལས་ལྷག་པར་མཚོན་ཐུབ་པ་བྱེད་ཀྱིན་ཡོད། འོན་ཀང་གཞྱི་རའྱི་ཚད་གཞྱི་དང་



གཞྱི་རའྱི་ནང་དོན་དེ་ག་རང་རེད། དེར་བསྐྱར་དུ་འགྱུར་བ་འགོ་མྱི་སྱིད། ཏཱ་ལའྱི་རུ་ཚོགས་ཀྱི ≪ཚད་མཐོ་
བོའ་ིརང་སོྐྱང≫དང་ང་ཚོའྱི་མྱི་རྱིགས་ས་ཁུལ་རང་སོྐྱང་ལམ་ལུགས་བར་འབྲེལ་བ་སྤུ་ཙམ་ཡང་མེད། ཁོ་
པ་རྣམས་ཀྱིས་རང་སོྐྱང་གྱི་མྱིང་བྱང་ཁེར་ནས་དོན་དུ་ཁ་བྲལ་གྱི་རེ་བ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ང་ཚོའྱི་མྱི་
རྱིགས་ས་ཁུལ་རང་སོྐྱང་ལམ་ལུགས་ལ“ཚད་མཐོ”དང“ཚད་དམའ”ཞེས་དབྱེ་བ་འབྱེད་རྒྱུ་མེད། ཁོས “ཚད་
མཐོ”ཞེས་པ་ཁ་སོྣན་བྱེད་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཅྱི་ཡྱིན་ཞེ་ན། དེ་ནྱི་ཁོའ་ིངོ་རོལ་དང་ཐ་ན་མྱི་རྱིགས་ས་
ཁུལ་རང་སོྐྱང་ལམ་ལུགས་དང་རྒྱབ་འགལ་དུ་འགོ་གྱི་ཡོད་པའྱི་བསམ་བོླ་དེའྱི་ནང་དུ་བརྫངས་པ་རེད། 
ཁོའ་ིབསམ་བོླ་དེ་རང་སོྐྱང་མ་ཡྱིན་ཞྱིང་ཁ་བྲལ་རྱིང་ལུགས་ཀྱི་བསམ་བོླ་རེད། དེར་ར་བ་ནས་ངོས་ལེན་བྱེད་
ཐུབ་ཀྱི་མ་རེད། ངས་འདྱི་ལྟར་བརོད་པ་ལ་གཞྱི་འཛིན་ས་ཡོད། དཔེར་ན། ༢༠༡༠ ལོར་ཏཱ་ལའྱི་ཡྱིས་ཁ་ན་
ཉའྱི་ཚགས་པར་ཁང་ཞྱིག་དང་ཁ་བར་བྱེད་སྐབས། བོད་མྱི་མང་པོར་ལྟ་ཚུལ་འདྱི་འདྲ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། ང་
རང་མ་གཏོགས་བོད་མྱི་ཚང་མས་རང་བཙན་འདོད་ཀྱི་ཡོད། གལ་ཏེ་ཁེད་ཀྱིས་ང་ལ་ཁེད་རང་རང་བཙན་
བྱེད་ཀྱི་ཡྱིན་ནམ་ཀྲུང་གོའ་ིཁོངས་གཏོགས་སུ་སོད་ཀྱི་ཡྱིན་ཞེས་དྲྱིས་ན། ལན་གསལ་པོ་ཞེ་དྲག་རེད། ང་
རང་བཙན་བྱེད་ན་འདོད། ཞེས་བཤད་འདུག ཡང་མྱི་ཞྱིག་གྱིས། དེ་ཡང་ཏཱ་ལའྱི་སྱིད་གཞུང་རྫུན་མ་དེའྱི་
བཀའ་བློན་ཁྱི་པ་བློ་བཟང་སེང་གེ་ཟེར་བ་དེ་རེད། ༢༠༡༡ ལོར་ཁོས་རྒྱ་གར་གྱི་དུས་དེབ་ཅྱིག་གྱིས་བཅར་
འདྲྱི་དང་ལེན་བྱེད་སྐབས། བོད་རང་སོྐྱང་དང་བོད་རང་བཙན་གྱིས་འགལ་བ་རང་མ་རེད། རོད་སྒྲུབ་རྱིག་
པའྱི་སྟེང་བཤད་ན། རང་སོྐྱང་ནྱི་དམྱིགས་ཡུལ་མངོན་སུམ་དུ་བསྒྱུར་པ་དང་། རང་བཙན་ནྱི་གཞྱི་ནས་ར་
དོན་གྱི་དམྱིགས་ཡུལ་རེད། ཏཱ་ལའྱི་དང་ཁོའ་ིལག་འོག་གྱི་མྱིས་བཤད་པའྱི་རང་སོྐྱང་རྫུན་མ་དང་རང་བཙན་
ངོ་མ་སོྐར་གྱི་སྐད་ཆ་ད་དུང་ཧ་ཅང་མང་། དེབ་ཅྱིག་བྲྱིས་ན་འབྲྱི་རྒྱུ་ཡོད། སྐད་ཆ་འདྱི་དག་ཐམས་ཅད་ནུབ་
ཕྱོགས་པའྱི་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་དང་ཏཱ་ལའྱི་རང་ྱིད་ཀྱི་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ནས་ཐོན་པ་
རང་རང་རེད། ་་་་་་་ངས་ཁེད་རང་ཚོར་གོས་གཞྱི་ཁ་བྱང་འདྱི་འདྲ་ཞྱིག་འདོན་དགོས། ཏཱ་ལའྱི་ཡྱི “ཚད་མཐོ་
བོའ་ིརང་སོྐྱང”ནྱི“བོད་རང་བཙན”གོམ་པ་གྱིས་བྱས་ཏེ་འགོ་འཆར་རེད། 

 

གསར་འགོད་པས། ད་དུང་དྲྱིས་བ་གཅྱིག་འདྲྱི་དགོས། ཀྲུང་གོས་ཅྱིའྱི་ཕྱྱིར་བོད་རང་བཙན་ངོས་ལེན་བྱེད་
ཀྱི་མེད། དེ་ནྱི་བོད་དཔལ་འབྱོར་དང་འཐབ་ཇུས་སྟེང་ཧ་ཅང་གལ་ཆེ་བའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཡྱིན་ནམ།  

 



ཀྲུའུ་ཡྱིས། བོད་ནྱི་དཔལ་འབོྱར་དང་འཐབ་ཇུས་སོགས་ཕོྱགས་གང་ཐད་ནས་ང་ཚོའྱི་རྒྱལ་ཁབ་ལ་ཧ་ཅང་
གལ་ཆེ། དེར་ཐེ་ཚོམ་སྐྱེ་དོན་གང་ཡང་མེད། ཡྱིན་ནའང་ད་དུང་དེ་ལས་གལ་ཆེ་བ་ཞྱིག་ནྱི་བོད་གདོད་མ་
ནས་ཀྲུང་གོའ་ིཆ་ཤས་ཤྱིག་ཡྱིན་པ་དང་། ལོ་རྒྱུས་སྟེང་། ཁྱིམས་གཞྱིའྱི་སྟེང་ཀྲུང་གོའ་ིཆ་ཤས་ཤྱིག་རེད། ཀྲུང་
གོའ་ིཆ་ཤས་ཤྱིག་ཡྱིན་ཚར་བའྱི་རེས་ལ་ང་ཚོས་མྱི་སུ་ཡྱིན་རུང་དེ་ཀྲུང་གོ་དང་ཁ་བྲལ་དུ་བཅུག་གྱི་མ་རེད། 
དེ་ནྱི་ནུབ་ཕྱོགས་པ་འགའྱི་རང་ྱིད་ཀྱི་གཏན་ཚིགས་དང་མཐུན་པའྱི་བསམ་གཞྱིགས་བྱེད་སྟངས་ལྟར་ཀྲུང་
གོས་བོད་རང་བཙན་བྱེད་པར་ངོ་རོལ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་དེ་ཀྲུང་གོར་བོད་ཁུལ་གྱི་ཐོན་ཁུངས་དགོས་པའྱི་རེན་
གྱི་རེད་ཅེ་ན་འགྱིག་གྱི་མ་རེད། ཀྲུང་གོའ་ིརྒྱལ་ས་ལག་མཐྱིལ་ཙམ་རེ་རེར་གཅྱིག་བྱས་ན་དེར་དཔལ་འབོྱར་
གྱི་རྱིན་ཐང་། དམག་དོན་གྱི་རྱིན་ཐང་ཧ་ཅང་ཆེན་པོ་ཡོད་སྱིད། གཅྱིག་བྱས་ན་དུས་སྐབས་གཅྱིག་ལ་རྱིན་
ཐང་འདྱི་དག་ད་དུང་འབུར་དུ་ཐོན་མྱི་སྱིད། གང་ལྟར་ཀྲུང་གོའ་ིརྒྱལ་ས་ཡྱིན་གཤྱིས་ང་ཚོས་ཀྲུང་གོ་དང་ཁ་
བྲལ་དུ་འཇུག་པ་དང་ཡང་ན་ཕྱྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱིས་བཙན་བཟུང་བཅས་བྱེད་བཅུག་གྱི་མ་རེད། དེ་ཡང་འདྱི་
ངའྱི་དཔུང་པ་དང་རྐང་པ་ངའྱི་ལུས་སྟེང་དུ་ཐོགས་བསད་པ་ལྟ་བུ་རེད། ཁེད་ཀྱིས་འདྱི་ང་ལ་གལ་ཆེན་པོ་མ་
རེད་བསམ་ནས་གང་བྱུང་དུ་དེ་གཅོད་འབྲེག་བྱས་ན་འགྱིག་གམ།  

 

ཡང་གསར་འགོད་པས། ཁེད་རང་ཡང་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་གནད་དོན་ཐོག་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་མཁན་ཞྱིག་རེད། 
ངས་ཁེད་ཀྱིས་བྲྱིས་པའྱི་རོམ་ཡྱིག་ཅྱིག་བཀླགས་མོང་། དེའྱི་ནང་གངས་ཉུང་མྱི་རྱིགས་མམ་འདྲེས་བྱེད་
རྒྱུའྱི་སོྐར་གེང་འདུག འཛམ་གྱིང་སྱིའྱི་རྒྱ་ཁོན་ནང་ང་ཚོའྱི་མཐོང་སྣང་དུ་གངས་ཉུང་མྱི་རྱིགས་མམ་
འདྲེས་བྱས་པ་ལམ་ལྷོང་བྱུང་བའྱི་དཔེ་མཚོན་ཧ་ལམ་མཐོང་རྒྱུ་མེད་པ་འདྲ་བོ་འདུག ཀྲུང་གོ་ལ་མཚོན་ན་
གངས་ཉུང་མྱི་རྱིགས་འདྱི་འདྲ་མང་པོ་ཡོད་པ་རེད། གྲུངས་ཉུང་མྱི་རྱིགས་འདྱི་རྣམས་བཙན་དབང་གྱིས་
མམ་འདྲེས་བྱས་ན་དེ་མྱི་རྱིགས་གཅྱིག་ཆགས་རྒྱུ་ལམ་ལྷོང་ཡོང་གྱི་རེད་དམ། ངའྱི་ལྟ་ཚུལ་ཡྱིན་ན་ཁྱིམས་
ལུགས་ཀྱི་ཁབ་ཁོངས་ནང་གངས་ཉུང་མྱི་རྱིགས་འདྱི་དག་ལ་རང་ྱིད་ཀྱིས་གདམ་ག་རྒྱག་ཆོག་པ་ཞྱིག་ཡོང་
ཐུབ་ན་ལེགས། དེ་ཡོང་ཐུབ་བམ། 

 

ཀྲུའུ་ཡྱིས། ཁེད་ཀྱིས་གསུང་བ་བཞྱིན་བཙན་དབང་གྱིས་གངས་ཉུང་མྱི་རྱིགས་རྣམས་མམ་འདྲེས་ཀྱི་མྱི་
རྱིགས་གཅྱིག་ཏུ་བསྒྱུར་བ་དང་ཁྱིམས་ལུགས་ཀྱི་ཁབ་ཁོངས་ནང་རང་ྱིད་ལ་གདམ་ག་སྤྲོད་དགོས་པ་



བཅས་ནྱི་ཡང་དག་པ་ཞྱིག་རེད། དོན་དངོས་ཐོག་ང་ཚོས་ཀང་འདྱི་ལྟར་བྱེད་བཞྱིན་ཡོད། ཐུན་མོང་གྱི་
ཁྱིམས་ལུགས་ཁབ་ཁོངས་ནང་ང་ཚོའྱི་རྱིགས་སོ་སོའ་ིཁེ་དབང་ཡང་འདྲ་མམ་ཡྱིན། མྱི་རྱིགས་སོ་སོར་
རང་ྱིད་ཀྱི་དཔལ་འབོྱར་དང་། རྱིག་གནས། སོླབ་གསོ། ཡྱི་གེ་ལ་སོགས་བྱེད་སོ་རྣམ་གངས་སྣ་ཚོགས་
འཕེལ་རྒྱས་གཏོང་བའྱི་ཁེ་དབང་གང་ལེགས་ཡོད། ང་ལ་ངོས་འཛིན་འབའ་ཞྱིག་ཡོད་པ་དེ་ནྱི། དེང་དུས་
རྒྱལ་སྱིའྱི་གནས་བབ་རོག་འཛིང་ཅན་འདྱི་ལྟ་བུའྱི་འོག་དང་། རྒྱལ་ནང་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་འགན་ཁུར་འདྱི་ལྟ་
བུའྱི་ལྱིད་རྫོབ་ཆེ་བའྱི་གནས་ཚུལ་འོག ང་ཚོ་རྱིགས་སོ་སོའ་ིབར་ཐུན་མོང་དང་གཅྱིག་གྱུར་གྱི་རང་བཞྱིན་
འཕར་སོྣན་བྱེད་དགོས་པ་ལས་རྱིགས་སོ་སོའ་ིབར་མྱིས་བཟོས་པའྱི་ཁད་པར་གྱི་རང་བཞྱིན་དེ་མྱི་དགོས་པ་
ཞྱིག་རེད། དཔེ་ཞྱིག་བཞག་ན། ང་ཚོའྱི་འདོད་ཚུལ་རྱིགས་སོ་སོས་རང་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་སྐད་ཡྱིག་བཀོལ་སོད་
དང་འཕེལ་རྒྱས་སུ་གཏོང་རྒྱུའྱི་རང་དབང་ཡོད། འདྱི་ང་ཚོའྱི་ཁྱིམས་ལུགས་ནང་གཏན་འབེབས་བྱས་ཡོད། 
དུས་མཚུངས་སུ་ང་ཚོ་རྒྱལ་ཁབ་གཅྱིག་གྱི་ནང་འཚོ་སོད་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་སྟབས། ཡག་ཤོས་ཡྱིན་ན་ཚང་མས་
བཤད་བྱས་པའྱི་སྐད་ཅྱིག་ཡོད་དགོས་ཞྱིང་། དེ་ལྟར་ན་རྱིགས་སོ་སོ་འགོ་འོང་དང་འཚོ་སོད་བཅས་ལ་དེ་
བས་ཀང་སྟབས་བདེ་ཡོང་གྱི་རེད། འདྱིར་སྱི་ལ་ཁབ་པའྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་སྐད་ཡྱིག་ཟེར། དེ་ཁབ་གདལ་གཏོང་
བ་དང་བཀོལ་སོད་བྱེད་རྒྱུ་ང་ཚོ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཁྱིམས་ལུགས་ནང་གཏན་འབེབས་གནང་ཡོད། ཡང་དཔེ་ཞྱིག་
བཞག་ན། ཏཱ་ལའྱི་བླ་མས་རྒྱ་མྱི་རྱིགས་བོད་དུ་ཡོང་བར་ངོ་རོལ་བྱེད་ཀྱི་འདུག དེ་ནྱི་ཁོས་བོད་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་
ངོ་བོར་འགྱུར་བ་ཐེབས་རྒྱུར་ངོས་འཛིན་བྱས་འདུག ཡྱིན་ནའང་ཀྲུང་གོའ་ིམྱི་རབས་གྱིས་པའྱི་དབུ་ཁྱིད་
པ་ཏྱིང་ཞའོ་ཕྱིང་གྱིས། བོད་ཀྱི་ས་ཆ་ཧ་ཅང་ཆེན་པོ་རེད། བོད་རྱིགས་སྤུན་ཟླ་ས་ཡ་གྱིས་ཀྱིས་དེ་འཛུགས་
སྐྲུན་བྱས་ཏེ་འདང་ངེས་ཡོད་པ་མ་རེད། རྒྱ་རྱིགས་སོང་ནས་ཁོང་ཚོར་འཛུགས་སྐྲུན་རོགས་རམ་བྱས་ན་མྱི་
ལེགས་པ་ཅྱི་ཡང་མེད། ཅེས་གསུངས་པ་རེད། ང་ཚོས་ཏྱིང་ཞའོ་ཕྱིང་གྱི་གསུང་བ་དེར་ངོས་ལེན་བྱེད་ངེས་
དང་། ཏཱ་ལའྱི་བླ་མའྱི་གཏམ་ལ་ངོ་རོལ་ཡོད། ཏཱ་ལའྱི་བླ་མས་ཐ་ན་བོད་ནང་གྱི་རྒྱ་རྱིགས་ལས་བྱེད་པ་ཡོད་
ཚད་ཕྱྱིར་འབུད་གཏོང་དགོས་ཞེས་བཤད་འདུག གལ་ཏེ་ཏཱ་ལའྱི་བླ་མས་གསུང་བ་ལྟར་བསྒྲུབ་ན་ང་ཚོ་མྱི་
རྱིགས་མང་པོའ་ིརྒྱལ་ཁབ་འདྱིར་ཆག་སོ་ཆེན་པོ་ཞྱིག་འབྱུང་རྒྱུ་གདོད་མྱི་ཟ།  

 

གསར་འགོད་པས། གནད་དོན་འདྱིའྱི་སྟེང་ང་ལ་བསམ་འཆར་མྱི་མཐུན་པ་ཡོད། ཁེད་ཀྱི་བཤད་བཞྱིན་པའྱི་
ཡྱིག་ཆ་དེར་ངས་ཞྱིབ་ཕའྱི་ངང་བཀླགས་མོང་ལ། ཁེད་ཀྱིས་གསར་འགོད་སྣེ་ལེན་ཚོགས་འདུའྱི་སྟེང་ལན་



འདེབས་གནང་བ་དེར་ཡང་ངས་བལྟས་པ་ཡྱིན། ཡྱིག་ཆ་དེ་ངའྱི་རྒྱབ་ཁུག་ནང་ཡོད། ཏཱ་ལའྱི་བླ་མས་གསུང་
བ་དེ་རྒྱ་རྱིགས་དང་མྱི་རྱིགས་གཞན་བོད་ནང་ནས་ཕྱྱིར་འབུད་གཏོང་དགོས་ཞེས་པ་མ་རེད། མ་འོངས་པར་
བོད་ནང་གཞྱི་རྒྱ་ཆེན་པོའ་ིགནས་སོ་མ་བྱེད་རོགས་ཞེས་བསམ་ཚུལ་བཏོན་པ་ཞྱིག་རེད།  

 

ཀྲུའུ་ཡྱིས་མུ་མཐུད་དུ་རོག་མེད་རོག་བཟོ་བྱས། ་་་་་་་་་་་  

 

གསར་འགོད་པས། ཞྱིས་ཅྱིན་ཕྱིང་གྱིས་ཀྲུང་གོ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཀྲུའུ་ཞྱིའྱི་ལས་འགན་བཟུང་རེས་མྱི་རྱིགས་
དང་ཆོས་ལུགས་སྱིད་ཇུས་ལ་འགྱུར་ལྡོག་ག་རེ་ཡོང་གྱི་རེད།  

 

ཀྲུའུ་ཡྱིས། ཀྲུང་གོའ་ིམྱི་རྱིགས་དང་ཆོས་ལུགས་སྱིད་ཇུས་ནྱི་ཀྲུང་གོ་གུང་ཁན་ཏང་གྱི་དུས་ཡུན་རྱིང་པོའ་ི
གསར་བརེ་དང་འཛུགས་སྐྲུན་གྱི་བརྒྱུད་རྱིམ་ལས་བྱུང་བ་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་དང་། མའོ་ཙེ་ཏུང་དང་། ཏྱིང་ཞའོ་
ཕྱིང་། ཅང་ཙེ་མྱིན། ཧུའུ་ཅྱིན་ཐའོ། ཞྱིས་ཅྱིན་ཕྱིང་བཅས་དབུ་ཁྱིད་མྱི་རབས་ཁག་ནང་ཚུད་ཀྱི་ཐུན་མོང་
ནས་འབད་བརོན་ལྷོད་མེད་གནང་བ་ལས་བྱུང་བ་ཞྱིག་རེད། འདྱི་དབུ་ཁྱིད་པའྱི་འགྱུར་ལྡོག་ལ་བརེན་ནས་
འགྱུར་འགོ་བ་ཞྱིག་མ་རེད། དེའྱི་ནང་མྱི་རྱིགས་འདྲ་མམ་དང་། མྱི་རྱིགས་ས་ཁུལ་རང་སོྐྱང་། མྱི་རྱིགས་ས་
ཁུལ་དཔལ་འབོྱར་སྱི་ཚོགས་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་རྒྱབ་སོྐྱར་ཤུགས་སོྣན། གངས་ཉུང་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་རྱིག་གནས་
སྲུང་སོྐྱང་། གངས་ཉུང་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་འགོ་ཁྱིད་པ་སྐྱེད་སྱིང་། དེ་བཞྱིན་ཆོས་ལུགས་དད་མོས་རང་དབང་
སོགས་ནང་ཚུད་ཀྱི་གཞྱི་རའྱི་སྱིད་ཇུས་ལ་འགྱུར་ལྡོག་མེད། གལ་ཏེ་འགྱུར་ལྡོག་ཡོད་པའྱི་དབང་དུ་བཏང་
ན། དེ་ནྱི་མྱི་རྱིགས་ས་ཁུལ་གྱི་དཔལ་འབོྱར་སྱི་ཚོགས་དང་དམངས་འཚོ་ལེགས་བཅོས་ཀྱི་རྒྱབ་སོྐྱར་ཤུགས་
ཚད་མུ་མཐུད་དུ་ཆེ་རུ་གཏོང་རྒྱུ་རེད། ཅེས་བཤད། ཀྲུའུ་ཝེ་ཆུན་གྱིས་ད་དུང་རང་ལུས་མེར་སེག་གྱི་སོྐར་
གེང་དུས། ཡ་མཚན་ཞྱིག་ལ་རང་ལུས་མེར་སེག་གཏོང་མཁན་དག་ནྱི་ལོ་ན་བཅུ་གངས་འགའ་དང་ྱི་ཤུ་ཁ་
ཤས་ཀྱི་ན་གཞོན་དང་གྲྭ་བ་ལོ་ཆུང་རང་རང་དང་། དེའྱི་ཁོད་འབོྱར་བ་ཅན་མྱི་གཅྱིག་ཀང་མྱི་འདུག་ལ་བླ་
མ་ཆེ་གས་གཅྱིག་གྱིས་ཀང་རང་སེག་བྱས་ཏེ་དགེ་སྒྲུབ་ཚོགས་གསོག་བྱས་མྱི་འདུག ཅེས་བཤད་པ་དང་། 
གསར་འགོད་པས། སྱི་ཚོགས་ཀྱི་འཕོ་འགྱུར་དང་གསར་བརེ་གང་ཡྱིན་རུང་དེའྱི་ཁོད་དུ་འབྱོར་བ་ཅན་དང་
གོ་གནས་ཅན་མཐོང་རྒྱུ་དཀོན། གསར་བརེ་ཡོད་ཚད་ཀྱི་བརྒྱུད་རྱིམ་ནང་གཙོ་འཛིན་གྱིས་རང་ྱིད་ཀྱི་



ལུས་སོག་བློས་བཏང་གནང་གྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། དེ་གང་ཡྱིན་ཞེ་ན། གཙོ་འཛིན་གྱིས་མྱི་དམངས་ལ་དབུ་
ཁྱིད་དགོས་པའྱི་ཆེད་རེད། ཁེད་ཀྱི་དཔེ་མཚོན་འདྱི་དྲངས་ནས་རང་ྱིད་ཀྱི་ལྟ་བ་གསལ་བཤད་བྱས་ན་ལུང་
དང་རྱིག་པས་སྒྲུབ་བྱེད་དེ་ལྟ་བུ་ཡང་དག་ཅྱིག་མ་རེད་ཅེས་བཤད་འདུག ་་་་་་་ཐེངས་འདྱིར་ཡོ་རོབ་ཏུ་ཀྲུའུ་
ཝེ་ཆུན་གྱིས་གསར་འགོད་པའྱི་བཅར་འདྲྱི་དང་ལེན་བྱས་པའྱི་གནས་ཚུལ་ཡོངས་རྫོགས་དབྱྱིན་ཡྱིག་སྟེང་
བསྒྱུར་ཡོད་སྟབས། འདྱིར་བོད་ཡྱིག་ཐོག་བསྒྱུར་མཚམས་འདྱི་ཙམ་ལས་ཆོག་པར་ཞུས། ༼ཆ་འཕྱིན་འབྱུང་
ཁུངས། གོང་གསལ་ཡོ་རོབ་གྱིང་གྱི་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ནས། ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༡༧ ༡༨ ༢༨ ྱིན༽  

 

༡༡༽ ཤྱིན་ཧྭ་གསར་འགྱུར་ཁང་གྱི་གསར་འགོད་པར་བོད་རང་སོྐྱང་ལོངས་འགྱིམ་འགྲུལ་སྐྱེད་འདྲེན་ཐྱིང་
ནས་ཤེས་རོགས་བྱུང་བ་ལྟར་ན། ཟམ་པ་བསྐྲུན་ནས་དུས་ཡུན་རྱིང་པོ་ཕྱྱིན་པ་དང་ཐེན་ནུས་ཞན་དུ་སོང་བ་
སོགས་ཀྱི་རེན་པས་ཁོན་བོད་གཞུང་ལམ་ལྷོ་ངོས་ལམ་ཐྱིག་ ༣༡༨ རྒྱལ་ལམ་གྱི་རྒྱལ་མོ་རྔུལ་ཆུའྱི་ཟམ་ཆེན་
དེ་ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༡ ནས་ཚེས་ ༡༠ ྱིན་བར་མས་གསོ་བརན་གཏོང་གྱི་ལས་དོན་འགོ་འཛུགས་རྒྱུ་ཡྱིན་
ཚུལ་བཤད་འདུག ༼ཆ་འཕྱིན་འབྱུང་ཁུངས། བོད་ལོངས་ྱིན་རེའྱི་ཚགས་པར་ནས། ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༢༥ 
ྱིན༽ 

 

༡༢༽ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༢༢ ྱིན་གྱི་ཐོ་རེངས་ཆུ་ཚོད་ ༢ ཡོལ་ཙམ་ལ་ཆྱིང་ཏའོ་དཔལ་འབྱོར་ལག་རལ་གསར་
སེལ་ཁུལ་གྱི་ཀྲུང་གོ་རོ་སྣུམ་རྫས་འགྱུར་ཧོང་ཝུའེ་སྣུམ་འདྲེན་གདོང་ལམ་ཞྱིག་ནས་མ་བཅོས་རོ་སྣུམ་
འཛར་བ་དང་ཆུ་ཚོད་ ༡༠ དང་སྐར་མ་ ༣༠ ཙམ་ལ་མྱུར་བཟོ་ག་སྱིག་བྱེད་རྱིང་འབར་གས་བྱུང་ནས་ཆྱིང་
ཏའོ་གོང་ཁེར་ལྱིང་ཏུང་རྫས་འགྱུར་བཟོ་གྲྭའྱི་སྱིག་ཆས་ཁག་གཅྱིག་ལ་གཏོར་སོྐྱན་བྱུང་བ་དང་། ཆུ་ཚོད་ ༡༧ 
དང་སྐར་མ་ ༤༠ ཡྱི་བར་ལས་འཛོལ་དེའྱི་ནང་མྱི་ ༣༥ རེན་ལམ་དུ་ཤོར་བ་དང་མྱི་ ༡༦༦ ལ་རྨས་སོྐྱན་བྱུང་
འདུག ད་ལྟ་ཀྲུང་དབྱང་གྱི་འགོ་ཁྱིད་བློ་མཐུན་གྱི་མཛུབ་སྟོན་གལ་ཆེན་གནང་དོན་ལྟར་ས་གནས་འབྲེལ་
ཡོད་སེ་ཚན་གྱིས་བྱ་ཐབས་གང་ཐུབ་སད་ནས་མྱུར་སོྐྱབ་དང་རོགས་སོྐྱར་ལས་དོན་གཅྱིག་རེས་གྱིས་
མཐུད་ངང་སྒྲུབ་བཞྱིན་ཡོད་ཟེར། ༼ཆ་འཕྱིན་འབྱུང་ཁུངས། བོད་ལོངས་ྱིན་རེའྱི་ཚགས་པར་ནས། ཟླ་ ༡༡ 
ཚེས་ ༢༥ ྱིན༽ 

 



༡༣༽ ཚང་འཛོམས་གོས་ཚོགས་ཐེངས་གསུམ་པའྱི་རེས་སུ་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ནས་བཅྱིངས་
འགོལ་དམག་བསྐྱར་སྱིག་བྱེད་རྒྱུ་རེད་ཅེས་བདེན་དཔུང་ད་དུང་ཐོབ་མེད་པའྱི་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་གཅྱིག་
ནས་གཅྱིག་བརྒྱུད་བྱེད་བཞྱིན་འདུག དེ་ཡང་བཅྱིངས་འགོལ་དམག་གྱི་མཁའ་དམག་དང་། མཚོ་དམག 
སྐམ་དམག་བཅས་དཔུང་ཁག་ཆེན་མོ་གསུམ་ལ་བཅོས་སྱིག་བྱས་ཏེ་ད་ཡོད་ཀྱི་དམག་ཁུལ་ཆེན་མོ་བདུན་
དེ་གཡུལ་འགེད་ས་ཁུལ་ཆེན་མོ་ལྔ་རུ་བསྒྱུར་རྒྱུ་དང་། མཚོ་དམག་དང་། མཁའ་དམག འཕུར་མདའ་དམག་
དཔུང་བཅས་གསུམ་མམ་དུ་སེལ་རྒྱུ། དུས་མཚུངས་སུ་སྐམ་དམག་ཉུང་དུ་གཏོང་རྒྱུ་ཡྱིན་ཚུལ་འདུག 
ཡྱིན་ནའང་ཤྱིན་ཅང་དང་བོད་ཁུལ་གྱི་ས་ཁུལ་དུ་སྐམ་དམག་སར་ལས་མང་དུ་བཏང་ནས་སྐམ་དམག་ཤོག་
སྱིག་དཔུང་ཚོགས་གཅྱིག་བཟོ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཚུལ་འདུག དེ་ལྟར་བསྐྱར་སྱིག་བྱེད་དོན་ནྱི། དུས་རབས་གསར་
པའྱི་འོག་དམག་དཔུང་གར་དགོས་སྐབས་བསྟུན་གྱི་ནུས་པ་དང་ལྷན་འབྲེལ་ངང་དམག་འཐབ་བཀོད་
འདོམས་ཀྱི་ནུས་ཤུགས་བཅས་ཆེ་རུ་གཏོང་ཆེད་ཡྱིན་ཞེས་བརོད་འདུག ༼ཆ་འཕྱིན་འབྱུང་
ཁུངས།http://news.wenweipo.com ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༢༥ ྱིན༽ 
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