
དཔལ་འབྱོར་དང་དམག་དྱོན་ཆེད་བསྐྲུན་པའི་བྱོད་ཁུལ་གི་ལྕགས་ལམ། 

 

 ༡༽ བྱོད་ཁུལ་དུ་དུས་རིམ་གསུམ་གི་ནང་བསྐྲུན་ཟིན་པའི་ལྕགས་ལམ་ཁག་གིས། 

ཀ༽ མདྱོ་དབུས་ལྕགས་ལམ། 

ད་ལྟ་བྱོད་ཀི་ས་ཁུལ་དུ་མདྱོ་དབུས་ལྕགས་ལམ་དང་དེའི་རྒྱང་སིང་ལྷ་གཞིས་ལྕགས་ལམ་གིས་བཟྱོ་

སྐྲུན་བས་ཚར་ཡྱོད་པ་རེད། མདྱོ་དབུས་ལྕགས་ལམ་ནི་མདྱོ་སྨད་ཟི་ལིང་གྱོང་ཁེར་ནས་ལྷ་ས་གྱོང་ཁེར་བར་གི་

ལྕགས་ལམ་ལ་ཟེར་ཞིང་། ཡྱོངས་གགས་སུ་འདིར་མཚོ་བྱོད་ལྕགས་ལམ་ཟེར། ཡིན་ནའང་མཚོ་བྱོད་ལྕགས་ལམ་

ཞེས་རྱོད་སྐབས་མིའི་རང་བཞིན་གི་ཚོར་སྣང་དུ་མཚོ་སྱོན་དང་བྱོད་སྱོ་སྱོ་པ་དང་ཐ་དད་དུ་སྣང་བ་ལྟ་བུ་ཡྱོང་

གི་ཡྱོད་པས། འདིར་མདྱོ་དབུས་ལྕགས་ལམ་ཞེས་བརྱོད་ན་སྣང་ཚུལ་དང་གནས་ཚུལ་མིང་དྱོན་མཚུགས་པ་

ཡིན་སྙམ། ལྕགས་ལམ་འདི་ལམ་ཐིག་ཁེར་རྐྱང་ཅན་ཞིག་ཡིན་ཞིང་། མདྱོ་དབུས་ལྕགས་ལམ་གི་དུས་རིམ་དང་

པྱོའ་ིལས་གཞི་ཟི་ལིང་ནས་ན་གྱོར་མྱོ་བར་གི་ལྕགས་ལམ་ནི་སི་ལྱོ་ ༡༩༨༤ ལྱོར་ལེགས་འགྲུབ་བྱུང་བ་དང་། དུས་

རིམ་གིས་པའི་ལས་གཞི་ན་གྱོར་མྱོ་ནས་ལྷ་ས་བར་གི་ལྕགས་ལམ་ནི་སི་ལྱོ་ ༢༠༠༦ ལྱོའ་ིཟླ་ ༧ ཚེས་ ༡ ིན་

ལེགས་འགྲུབ་བྱུང་ཡྱོད་པ་དང་། ལྕགས་ལམ་དེའི་རིང་ཚད་ལ་ཀེ་ལྱོ་ མི་ཉར་ ༡༩༥༦ ཡྱོད་པ་དང་། ཁྱོན་

བསྱོམས་མ་དངུལ་སྱོར་དུང་ཕྱུར་ ༣༣༠․༩ བཏང་ཡྱོད་པ་དང་། ཀེ་ལྱོ་མི་ཉར་རེ་ལ་སྱོར་ས་ཡ་ ༢༩․༧༨ བཏང་

འདུག བཟྱོ་བཀྱོད་མགྱོགས་ཚད་འཁགས་ས་ས་ཁུལ་དུ་ཆུ་ཚོད་རེར་ཀེ་ལྱོ་སྨི་ཉ་ ༡༠༠ དང་འཁགས་ས་མ་ཡིན་

པའི་ས་ཁུལ་དུ་ཆུ་ཚོད་རེར་ཀེ་ལྱོ་མི་ཉར་ ༡༢༠ ཡིན་པ་རེད།   

 

ཁ༽ ལྷ་གཞིས་ལྕགས་ལམ། 

ལྷ་གཞིས་ལྕགས་ལམ་ཡང་ལམ་ཐིག་ཁེར་རྐྱང་ཅན་ཡིན་པ་དང་།  ལྷ་གཞིས་ལྕགས་ལམ ༢༠༡༤ ལྱོའ་ི

ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༡༥ ིན་ཤར་གཏྱོང་ཐུབ་པ་བྱུང་ཞིང་། དེའི་རིང་ཚད་ལ་ཀེ་ལྱོ་མི་ཉར  ༢༥༣ ཡྱོད་པ་དང་། དེ་ནི་

མདྱོ་དབུས་ལྕགས་ལམ་འགྲུབ་རེས་ཀི་ ༢༠༡༠ ལྱོའ་ིཟླ་ ༩ ཚེས་ ༢༦ ིན་ནས་འཛུགས་སྐྲུན་འགྱོ་བརྩམས་ཏེ་

ལས་ཡུན་ཧ་ལམ་ལྱོ་བཞི་ཙམ་རིང་བཟྱོ་སྐྲུན་བས་པའི་ལྕགས་ལམ་གསར་པ་ཞིག་རེད་ལ། མདྱོ་དབུས་ལྕགས་



ལམ་གི་སྣུར་སིང་ལམ་ཐིག་དང་པྱོ་དེ་རེད་འདུག དེའི་བཟྱོ་བཀྱོད་མགྱོགས་ཚད་ཆུ་ཚོད་རེའི་ནང་ཀེ་ལྱོ་སྨི་ཉ་ 

༡༢༠ ཡིན་ཚུལ་བཤད། མ་དངུལ་སྱོར་དུང་ཕྱུར་ ༡༣༢ ∙༨ བཏང་ཡྱོད་པ་དང་། ཀེ་ལྱོ་མི་ཉར ་རེ་ལ་སྱོར་ས་ཡ་ 

༥༢․༤༩ བཏང་ཞིང་། ཧ་ལམ་མི་ཉར་རེ་ལ་སྱོར་ཁི་ ༥ རེ་སྱོང་ཡྱོད་པ་དང་། བཟྱོ་སྐྲུན་འགྱོ་གྱོན་ཆེས་མཐྱོ་ཤྱོས་

ཀི་ལྕགས་ལམ་ཞིག་ཡིན་ཚུལ་བཤད་འདུག   

ལྕགས་ལམ་བཟྱོ་སྐྲུན་ཁྱོད་ཀི་དམིགས་བསལ་དཀའ་ངལ། 

མདྱོ་དབུས་ལྕགས་ལམ། མདྱོ་དབུས་ལྕགས་ལམ་དུས་རིམ་གིས་པའི་ལས་གཞིར་འཕྲད་པའི་དམིགས་

བསལ་དཀའ་ངལ་ནི། ལྕགས་ལམ་ལམ་བརྒྱུད་ཀི་ས་གཤིས་གནས་ཚུལ་ཧ་ཅང་རྱོག་འཛིང་ཆེ་བ་དང་། རིང་

ཚད་ཀེ་ལྱོ་སྨི་ཉ་ ༩༦༠ ཡི་ལམ་གཞི་རྒྱ་མཚོའི་ངྱོས་ནས་མཐྱོ་ཚད་མི་ཉར་ ༤༠༠༠ ཡན་དུ་ཡྱོད་པ། ཀེ་ལྱོ་མི་ཉར་ 

༥༥༠ འཁགས་ས་ས་ཁུལ་བརྒྱུད་དགྱོས་ཤིང་། གནས་དེ་དག་ཏུ་ལྱོ་རེའི་ཆ་སྙྱོམས་དྱོད་ཚད་ཀྱོར་ཐིག་མན་དང་། 

དྱོད་ཚད་ཆེས་དམའ་ཤྱོས་ཀྱོར་ཐིག་མན་གི་ཏུའུ(Minus 40 Celsius 摄氏) ༤༠ ཡིན་ཚུལ་བཤད། འཁགས་ས་ས་

ཁུལ་ཁག་ཅིག་ཨ་མེ་རི་ཀའི་ཨ་ལ་སི་ཁའི་འཁགས་ས་ལྟར་ལྱོ་ཧིལ་པྱོར་འགྱུར་ལྱོག་མེད་པ་མ་ཡིན་པར། དགུན་

ཁ་འཁགས་པ་ཆགས་ཏེ་ས་གཞི་ལྕགས་ལྟར་ས་བ་དང་དབར་ཁ་ས་ངྱོས་རིམ་གིས་ཞུས་ནས་འདམ་བག་ཆགས་

འགྱོ་བ། དེའི་སེང་ལྕགས་ལམ་བཟྱོ་སྐྲུན་བེད་པ་ལ་དཀའ་ངལ་བསམ་གིས་མི་ཁབ་པ་ཡྱོད་པ་མ་ཟད། ས་བབ་

མཐྱོ་ཞིང་གང་ལ་གསྱོ་རླུང་དཀྱོན་པ(Lacking Oxygen 缺氧)། བྱོད་ས་མཐྱོ་སང་གི་གསྱོ་རླུང་ནི་རྒྱ་ནག་ནང་ཁུལ་

ཐང་གཤྱོང་ས་ཁུལ་གི་ ༤༠ % ལས་མེད་པས། ལྕགས་ལམ་བཟྱོ་སྐྲུན་ཐད་དཀའ་ངལ་ཧ་ཅང་ཆེན་པྱོ་འཕྲད་ཡྱོད་

ཚུལ་འདུག  

ལྷ་གཞིས་ལྕགས་ལམ། ལྷ་གཞིས་ལྩགས་ལམ་ལམ་བརྒྱུད་ཀི་ས་གཤིས་ཀང་ཆ་རྐྱེན་རྱོག་འཛིང་ཆེ་ཞིང་། 

རི་ཀླུང་ཆུ་ཀླུང་གང་མང་བརྒལ་ཏེ་ཟམ་པ་ ༡༡༤ དང་ཕུག་ལམ་ ༢༩ བཟྱོས་པ། ཡར་ཀླུང་གཙང་པྱོར་ཐེངས་

གསུམ་བརྒལ་དགྱོས་ཞིང་ལྷ་ས་སིད་ཆུར་ཐེངས་གིས་བརྒལ་དགྱོས་པ། མཐྱོ་སང་གི་རླུང་དང་བེ་མ་བཟྱོ་

བཅྱོས་དང་ཁྱོར་ཡུག་སྲུང་སྱོང་བཅས་ཀི་ཐད་རིན་དྱོད་གང་མང་གཏྱོང་དགྱོས་པ་བཅས་འཛམ་གིང་རང་

བཞིན་གི་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཡྱོད་ཚུལ་བཤད།   

 

 



༢༽ བྱོད་དུ་ལྕགས་ལམ་འཛུགས་སྐྲུན་གི་རྒྱབ་ལྱོངས། 

མདྱོ་དབུས་ལྕགས་ལམ་འཛུགས་སྐྲུན་གི་རྒྱབ་ལྱོངས་སྐྱོར་རྱོབ་ཙམ་ཞུ་ན། ལྕགས་ལམ་འདི་ནི་རྒྱ་

དམར་གཞུང་གིས་ཧྱོབ་སེ་ཁ་ལ་བསམ་བྱོ་འཁྱོར་ནས་འཛུགས་སྐྲུན་བས་པ་ཞིག་མ་ཡིན་ཞིང་། དེ་ནི་བྱོད་

དབང་སྒྱུར་བས་མ་ཐག་ནས་འཆར་གཞི་ཡྱོད་པ་ཞིག་རེད། སི་ལྱོ་ ༡༩༤༩ ལྱོར་ཀྲུང་ཧྭ་མི་དམངས་སི་མཐུན་

རྒྱལ་ཁབ་གཞི་ཚུགས་པ་དང་། ༡༩༥༢ ལྱོར་ཀྲུང་གྱོ་མི་དམངས་བཅིངས་འགྱོལ་དམག་བྱོད་དུ་དཔུང་འཇུག་

བས། དེ་བྱོད་ཀི་ལྱོ་རྒྱུས་ཀི་ཀྱོག་མཚམས་དང་པྱོ་རེད། དུས་དེ་ནས་བཟུང་པེ་ཅིན་སིད་གཞུང་གིས་བྱོད་དུ་

ལྕགས་ལམ་འཛུགས་སྐྲུན་བེད་རྒྱུའི་འཆར་གཞི་བཏིང་འདུག ༡༩༥༤ ལྱོར་ མདྱོ་དབུས་གཞུང་ལམ་དང་། ཁྱོན་

བྱོད་གཞུང་ལམ། ཡུན་བྱོད་གཞུང་ལམ་བཅས་གཅིག་རེས་གིས་མཐུད་དུ་ལེགས་གྲུབ་བྱུང་བ་དང་། ༡༩༥༥ 

ལྱོར་བྱོད་དུ་ལྕགས་ལམ་ལམ་བཟྱོ་དམག་དཔུང་དང་ཆེད་ལས་མཁས་པ་བཅས་ལྕགས་ལམ་འཛུགས་སྐྲུན་ཐད་

མངག་གཏྱོང་བས་ཏེ་ཇུས་བཀྱོད་ཚད་ལེན་བས་རེས། མདྱོ་དབུས་དང་། ཁྱོན་བྱོད།  ཡུན་བྱོད་བཅས་ལས་མཚོ་

སྱོན་ནས་བྱོད་ལྱོངས་སུ་ལྕགས་ལམ་འཛུགས་སྐྲུན་བས་ན་ཅུང་སབས་བདེ་ཡྱོད་པས་མདྱོ་དབུས་ལྕགས་ལམ་གི་

ལམ་ཐིག་གཏན་ཁེལ་བས། ༡༩༥༨ ལྱོའ་ིཟླ་ ༩ བར་ མདྱོ་དབུས་ལྕགས་ལམ་གི་དུས་རིམ་དང་པྱོའ་ིལས་གཞི་སེ་

ཟི་ལིང་ནས་ན་གྱོར་མྱོ་བར་གི་འཛུགས་སྐྲུན་འགྱོ་བརྩམས། དུས་མཚུངས་སུ་མ དྱོ་དབུས་ལྕགས་ལམ་དུས་རིམ་

གིས་པའི་ལས་གཞི་སེ་ན་གྱོར་མྱོ་ནས་ལྷ་ས་བར་གི་ལྕགས་ལམ་འཛུགས་སྐྲུན་ཡང་འགྱོ་བརྩམས་པ་རེད། ཡིན་

ནའང་སྐབས་དེར་རྒྱ་ནག་ལ་ལས་གཞིའི་ལག་རྩལ་ཆུ་ཚད་དང་དཔལ་འབྱོར་སྱོབས་ཤུགས་བཅས་ཀི་མ་འདང་

བ་དང་། དེའི་སེང་ད་དུང་མཆྱོང་སྱོད་ཆེན་པྱོའ་ིལས་འགུལ་བཅས་ཀི་ཤུགས་རྐྱེན་ཐེབས་ཏེ་ ༡༩༦༡ ལྱོའ་ིཟླ་ ༣ 

ནས་ལས་གཞི་མཚམས་འཇྱོག་མི་བེད་ཀ་མེད་བྱུང་འདུག ༡༩༧༣ ལྱོར་མའྱོ་ཙེ་ཏུང་གིས་བལ་ཡུལ་གི་རྒྱལ་པྱོ་

བྷེ་ལན་དྷ་ར་ཐུག་འཕྲད་སྐབས། མཚོ་བྱོད༼མདྱོ་དབུས༽ལྕགས་ལམ་འཛུགས་སྐྲུན་ཤར་གཏྱོང་མ་བྱུང་ན་ང་

གིད་ཁུག་ཐུབ་ཀི་མི་འདུག ཅེས་བཤད་པ་དང་། དེ་ནས་ཀྲའྱོ་ཨན་ལེན་དང་ཏེང་ཞའྱོ་ཕིང་གིས་ཀིས་མ དྱོ་

དབུས་ལྕགས་ལམ་འཛུགས་སྐྲུན་ཆྱོག་མཆན་གནང་། ༡༩༧༤ ལྱོར་མ དྱོ་དབུས་ལྕགས་ལམ་འཛུགས་སྐྲུན་གི་དུས་

རིམ་དང་པྱོའ་ིལས་གཞི་བསར་དུ་འགྱོ་བརྩམས། ༡༩༧༩ ལྱོར་རིང་ཚད་ལ་ཀེ་ལྱོ་སྨི་ཉ་ ༨༤༥ ཡྱོད་པའི་ཟི་ལིང་

ནས་གྱོར་མྱོ་བར་གི་ལྕགས་ལམ་ལས་ཡུན་ལྱོ་ལྔའི་ནང་འཛུགས་སྐྲུན་ལེགས་གྲུབ་བྱུང་། ཡིན་ཡང་ལྱོ་ལྔ་ཡི་རེས་

ཏེ ༡༩༨༤ ལྱོར་གཞི་ནས་འཁྱོར་སྱོད་དངྱོས་སུ་བེད་འགྱོ་ཚུགས། དྱོན་དངྱོས་ཐྱོག་ཟི་ལིང་ནས་གྱོར་མྱོ་བར་གི་

ལྕགས་ལམ་འཛུགས་སྐྲུན་ལྱོ་བཅུར་བས་འདུག དེ་ནས་ལྱོ་ངྱོ་ ༢༠ ཙམ་གི་རིང་གྱོར་མྱོ་ནས་ལྷ་ས་བར་གི་

ལྕགས་ལམ་འཛུགས་སྐྲུན་བེད་ཐུབ་མི་འདུག དེ་ཡང་གཅིག་ནས་ལྕགས་ལམ་བསྐྲུན་ཡུལ་གི་རང་བྱུང་ཆ་རྐྱེན་



དམིགས་བསལ་ཅན་ཡིན་པ་དང་། གིས་ནས་རྒྱ་ནག་གི་ལག་རྩལ་དང་དཔལ་འབྱོར་མཐུན་རྐྱེན་ཞན་པ་

སྱོགས་ཀི་དབང་གིས་རེད། ༢༠༠༡ ལྱོའ་ིཟླ་ ༣ པར་མ དྱོ་དབུས་ལྕགས་ལམ་འཛུགས་སྐྲུན་རྣམ་གངས་རྒྱལ་ཁབ་

ཀི་རྒྱལ་དམངས་དཔལ་འབྱོར་དང་སི་ཚོགས་འཕེལ་རྒྱས་ཀ“ིལྱོ་ལྔ་ཚན་བཅུ་བའ”ིའཆར་གཞི་ནང་བཞག་

སེ་ལྱོ་ལྔ་རིང་འཛུགས་སྐྲུན་བས་ཏེ་ ༢༠༠༦ ལྱོའ་ིཟླ་ ༧ ཚེས་ ༡ ིན་གྱོར་མྱོ་ནས་ལྷ་ས་བར་མེ་འཁྱོར་ཤར་

གཏྱོང་ཐུབ་པ་བྱུང་པ་རེད། 

དེ་ལྟར་ཟི་ལིང་ནས་གྱོར་མྱོ་བར་གི་ལྕགས་ལམ་རིང་ཚད་ལ་ཀེ་ལྱོ་མི་ཉར་ ༨༤༥ ཡྱོད་པ་དེ་ལས་ཡུན་

ལྱོ་བཅུ་དང་། གྱོར་མྱོ་ནས་ལྷ་ས་བར་གི་ལྕགས་ལམ་རིང་ཚད་ལ་ཀེ་ལྱོ་ མི་ཉར་ ༡༡༡༡ ཅན་དེ་ལས་ཡུན་ལྱོ་ལྔ། 

ལྷ་ས་ནས་གཞིས་ཀ་རྩེ་བར་གི་ལྕགས་ལམ་རིང་ཚད་ལ་ཀེ་ལྱོ་མི་ཉར་ ༢༥༣ ཡྱོད་པ་དེ་ལས་ཡུན་ལྱོ་བཞི་ཙམ་

གི་ནང་འཛུགས་སྐྲུན་བས་འདུག མདྱོར་ན་མ དྱོ་དབུས་ལྕགས་ལམ་ནི་ཧ་ལམ་དུས་རབས་ཕེད་ཀ་ཙམ་གི་ནང་

འཛུགས་སྐྲུན་བས་པའི་ལྕགས་ལམ་ཞིག་རེད། དེ་བཞིན་བྱོད་ལ་ལྕགས་ལམ་བཟྱོས་པ་ནས་བཟུང་བྱོད་ཀི་སྣྱོད་

བཅུད་དང་རིག་གནས་ལྱོ་རྒྱུས་བཅས་ལ་སྱོན་བྱུང་མ་མྱོང་བའི་དང་ཕྱོགས་དང་ལྱོག་ཕྱོགས་གིས་ལན་གི་

འགྱུར་ལྱོག་ཆེན་པྱོ་ཡང་ཐེབས་འགྱོ་བརྩམས་པ་རེད་ལ། འདི་ནི་བྱོད་ཀི་ལྱོ་རྒྱུས་ཀི་ཀྱོག་མཚམས་གིས་པ་

ཡང་རེད།   

༣༽ བྱོད་དུ་ལྕགས་ལམ་འཛུགས་སྐྲུན་བེད་དྱོན། 

ཀ༽ མདྱོ་དབུས་ལྕགས་ལམ་ལ་དཔལ་འབྱོར་གི་ཁེ་ཕན་གངས་ལས་འདས། 

པེ་ཅིན་མཁའ་སྱོད་མཁའ་འགྲུལ་སྱོབ་གྲྭ་ཆེན་མྱོའ་ིསྱོབ་དཔྱོན་ཀྲང་ཝུན་མུའུ（张文木）ཞེས་པས། 

ཀྲུང་གྱོའ་ིས་འབེལ་གི་གནས་བབ་ཡག་ཤྱོས(Geographical Advantages 地缘优势)དེ་ཤར་ནས་རྒྱུ་ནྱོར་ཐྱོན་ཁུངས་

དང་། ནུབ་ནས་ནུས་པའི་ཐྱོན་ཁུངས་བཅས་ལ་མུ་འབེལ་བས་བསད་ཡྱོད་པ་རེད། ཅེས་བཤད། བྱོད་ཀི་ས་ཁུལ་

དུ་ནུས་པའི་ཐྱོན་ཁུངས་གཏེར་ཁ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པྱོ་ཡྱོད་པ་དང་། མིག་སར་སིར་འཛམ་གིང་སེང་བསགས་

འབྱོར་ཅན་གི་གཏེར་རྫས་རིགས་ ༡༥༩ ཡྱོད་ཚུལ་འདུག ད་ལྟ་བྱོད་ནང་དུ་གསར་རེད་བྱུང་བའི་གཏེར་རྫས་

རིགས་ ༡༢༠ ལྷག་འདུག་ཟེར། ལྷག་པར་དུ་བྱོད་དབུས་ཁུལ་གི་རྒྱ་མ་དང་ཁམས་ཆབ་མདྱོའ་ིགཡུ་ལུང་ཟངས་

གཏེར། མདྱོ་སྨད་པཎ་ཆེན་ཞིང་བདེའི་ཀི་ལིའི་གསེར་གཏེར། ཚྭ་འདམ་གཙོ་བས་པའི་བང་ཐང་སྱོགས་ཀི་རྱོ་

སྣུམ་བཅས་ནི་ཨེ་ཤེ་ཡ་གིང་ཙམ་མ་ཟད། འཛམ་གིང་ནང་བསགས་འབྱོར་ཅན་གི་གཏེར་ཁུལ་གི་གས་ཤིག་ཡིན་



པ་རེད། བྱོད་ཀི་གཏེར་རྫས་ཟངས་དང་གསེར། ཁིར་ལྕགས（铬 Chromium）། ཚ་ལ་དཀར་པྱོ་སྱོགས་ནི་རྒྱ་ནག་

ནང་ཆེས་དཀྱོན་པྱོའ་ིགཏེར་རྫས་རིགས་ཡིན་པ་དང་། འདིར་རྒྱ་ནག་པས་བྱོད་ཀི་སེར་པྱོ་གིས་དང་དཀར་

ནག་གཅིག་རེ། ཞེས་བསགས་བརྱོད་བེད་ཀི་ཡྱོད་སབས། ལྕགས་ལམ་ནི་བྱོད་ཀི་གཏེར་རྫས་རྣམས་མར་རྒྱ་

ནག་ནང་ཁུལ་དུ་དབྱོར་འདེན་གི་བརྒྱུད་ལམ་གཙོ་བྱོ་ཡིན་པ་རེད། 

དེ་མིན་མཐའ་མཚམས་ཚོང་དྱོན་ཐད། མདྱོ་དབུས་ལྕགས་ལམ་འཛུགས་སྐྲུན་མ་བས་གྱོང་དུ་

བལ་ཡུལ་ནས་རྒྱ་ནག་ནང་ཁུལ་གི་གྱོང་ཁེར་གཙོ་བྱོ་ཁག་ལ་ཚོང་རྫས་སྐམ་སའི་སེལ་འདེན་གི་དུས་

ཚོད་ིན་ ༡༨ དགྱོས་ཀི་ཡྱོད་པ་རེད། མ དྱོ་དབུས་ལྕགས་ལམ་འཛུགས་སྐྲུན་བས་རེས་བདུན་ཕྲག་

གཅིག་ལས་དགྱོས་ཀི་མེད་པ་མ་ཟད། ད་དུང་དབར་དགུན་དུས་ཚིགས་བཞི་དང་གནམ་གཤིས་འགྱུར་

ལྱོག་བཅས་ལ་ལྟ་མི་དགྱོས་པར་གཞན་དབང་ཅན་ནས་རང་དབང་ཅན་ཆགས་པ་རེད། དེ་ལས་གལ་

ཆེ་བ་ཞིག་ནི། མ་འྱོངས་པར་མ དྱོ་དབུས་ལྕགས་ལམ་རྒྱང་སིང་བས་རེས་ལྕགས་ལམ་འདི་ནི་ལྷྱོ་ཨེ་ཤེ་

ཡ་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ལ་དཔལ་འབྱོར་ཚོང་དྱོན་སེང་འབེལ་མཐུད་བེད་པའ“ིམཚོ་ཐྱོག་གི་དར་གྱོས་

འགྲུལ་ལམ” (海上丝绸之路) སྐྲུན་བེད་ཀི་ལམ་ཐིག་གལ་ཆེན་ཞིག་ཆགས་རྒྱུ་ཡིན་པ་རེད། 

ཁ༽ མདྱོ་དབུས་ལྕགས་ལམ་ལ་འཐབ་ཇུས་ཀི་རིན་ཐང་དཔག་ཏུ་མེད། 

མདྱོ་དབུས་ལྕགས་ལམ་གི་འཐབ་ཇུས་རིན་ཐང་ནི་དཔལ་འབྱོར་དང་། རིག་གནས། ཡུལ་སྐྱོར་སྱོགས་

ལས་རྦད་དེ་བརྒལ་ཡྱོད། མདྱོ་དབུས་ལྕགས་ལམ་ཕི་ངྱོས་ནས་དམངས་སྱོད་ལྕགས་ལམ་ཞིག་ཡིན་ནའང་། དྱོན་

དངྱོས་ཐྱོག་དམག་སྱོད་ལྕགས་ལམ་ཡིན་པ་རེད། དང་ཐྱོག་མཚོ་བྱོད་ལྕགས་ལམ་འཛུགས་སྐྲུན་ཐད་རྒྱ་ནག་

དབུ་སིད་གཞུང་གི་འགྱོ་ཁིད་པའི་བར་བསམ་འཆར་མི་མཐུན་པ་ཐྱོན་ཏེ་ཁ་ཅིག་གིས། ང་ཚོས་དཔལ་འབྱོར་གི་

འགྱོ་གྱོན་འབྱོར་ཆེན་དང་དཀའ་ཚེགས་ཆེན་པྱོ་འདི་འད་མང་པྱོ་ཞིག་ལ་གདྱོང་གཏད་དེ་ན་གྱོར་མྱོ་ནས་ལྷ་ས་

བར་ལྕགས་ལམ་འཛུགས་སྐྲུན་བེད་རྒྱུ་དེར་རེས་སུ་ང་ཚོར་དཔལ་འབྱོར་གི་ཁེ་ཕན་དེ་ལྟ་བུ་མི་འདུག ཅེས་

བཤད་དུས། ཅང་ཙེ་མིན་གིས་ང་ཚོས་བྱོད་ལྱོངས་སུ་ལྕགས་ལམ་འཛུགས་སྐྲུན་བེད་པ་དེ་དཔལ་འབྱོར་གི་ཁེ་

ཕན་ཆེད་དུ་མིན། དེ་ཆབ་སིད་ཀི་དགྱོས་མཁྱོ་ཆེད་དུ་ཡིན་ཞེས་བཤད་ཡྱོད་ཚུལ་འདུག གང་ལྟར་ ལྕགས་ལམ་

འདི་ལེགས་གྲུབ་བྱུང་བ་ནས་བཟུང་རྒྱ་དམར་གཞུང་གིས་ལྷྱོ་ནུབ་མཐའ་མཚམས་ས་ཁུལ་དུ་སྱོབས་ལན་དམག་

དཔུང་ས་ཡ་འགའ་སིག་གཤྱོམ་བས་པ་དང་གཅིག་མཚུངས་ཆགས་ཡྱོད། འདིས་ཀང་བྱོད་ཀི་ལྱོ་རྒྱུས་ལ་འགྱུར་

བ་འགྱོ་རྒྱུ་མ་ཟད། ལྷྱོ་ཨེ་ཤེ་ཡ་དང་ཨེ་ཤེ་ཡ་ཡུལ་དབུས་ས་ཁུལ་བཅས་ལའང་ཤུགས་རྐྱེན་ཐེབས་རྒྱུ་རེད། དེ་



ཡང་རྒྱ་གར་གི་དམག་དྱོན་ཆེད་ལས་མཁས་པ་ཞིག་གིས། མཚོ་བྱོད་ལྕགས་ལམ་ལེགས་གྲུབ་དང་དེ་མུ་མཐུད་

དུ་རྒྱང་སིང་བས་པ་དེས་ཀང་བྱོད་ཀི་ས་ཁུལ་ཁག་བར་ཕན་ཚུན་འབེལ་མཐུད་ཇེ་དམ་དུ་སྱོང་བ་མ་ཟད། བྱོད་

ཀིས་དར་རྒྱས་ཆེ་བའི་རྒྱ་ནག་ནང་ལྱོགས་ས་ཁུལ་ལ་འབེལ་མཐུད་བས་པ་ལས་བྱུང་བའི་ལུ་གུ་རྒྱུད་ཀི་འགྱུར་

ལྱོག་དེས་བལ་ཡུལ་དང་། འབྲུག་ཡུལ། བྷང་ག་ལ་སྱོགས་རྒྱལ་ཁབ་དག་གིས་ཀང་སར་ལས་ལྷག་པར་རྒྱ་ནག་

ལ་ེ་པྱོ་བེད་རྒྱུ་རེད། ཅེས་བཤད་འདུག 

ཡང་གཅིག་བཤད་ན། མདྱོ་དབུས་ལྕགས་ལམ་འཁྱོར་སྱོད་བྱུང་བ་དེས་ཀང་ཀྲུང་གྱོའ་ིདམག་དྱོན་གར་

དགྱོས་བབ་བསྟུན་དང་རྒྱབ་ཕྱོགས་ཞབས་འདེགས་ཀི་མཁྱོ་སྱོད་ནུས་པ་རྦད་དེ་ཆེ་རུ་སྱོང་ཡྱོད་པ་དང་། 

དཔེར་ན་ད་ལྟ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བྱོད་ཀི་ས་ཁུལ་དུ་སྐམ་དམག་འབུམ་དང་ཕེད་ཀ་ནས་འབུམ་གིས་ཙམ་

དུས་གཅིག་ལ་གཏྱོང་དགྱོས་བྱུང་ན། ཟླ་གཅིག་ནང་གཏྱོང་ཐུབ་པའི་ནུས་པ་ཡྱོད་པ་མ་ཟད། དེ་བཞིན་མཚོན་

ཆ་ཆེ་གས་དཔེར་ན་འཐབ་འཁྱོར་དང་འཕུར་མདའ་ལ་སྱོགས་མཐྱོ་སང་དུ་སེལ་འདེན་བེད་རྒྱུར་སྣང་དག་མེད། 

ད་དུང་དེ་ལས་གལ་ཆེ་བ་ཞིག་ནི། ཀྲུང་གྱོའ་ིརྒྱལ་སིའི་ཚོང་ལས་དང་ནང་འདེན་རྱོ་སྣུམ་གི་ ༨༠ % མཱ་

ལ་ཁ་མཚོ་འགག(The Strait of Malacca 马六甲海峡)བརྒྱུད་ཡྱོང་གི་ཡྱོད་པ་རེད། ཡིན་ནའང་དེར་སྐྱོར་ཐག་རིང་

བ་མ་ཟད་ཆབ་སིད་ཀི་ེན་ཁ་གང་མང་ཡྱོད་སབས། ཀྲུང་གྱོ་སིད་གཞུང་གིས་ད་ལྟ་འཆར་གཞི་བཏིང་སེ་ན་

གྱོར་མྱོ་ནས་ཤིན་ཅང་ཁ་ཧི་བར་ལྕགས་ལམ་འཛུགས་སྐྲུན་བེད་རྒྱུ་ཡིན་ཞིང་། ཁ་ཧི་ནས་པཱ་ཀེ་སི་ཐན་ལྷྱོ་བང་གི་

ཀཱ་ཏ་ཨར(Gwadar Port 瓜达尔港)གྲུ་ཁ་བར་ལྕགས་ལམ་བཟྱོ་འཆར་རེད། དེ་ཡང་ལྷྱོ་ཨེ་ཤེ་ཡའི་སྐམ་ས་ཕལ་བ

（South Asian subcontinent 南亚次大陆）པཱ་ཀེ་སི་ཐན་ནི་ཕལ་སའེ་མཚོ་ཁུག (Persian Gulf 波斯湾) གི་ཟུར་སྱོ་

ལྟ་བུ་ཞིག་ཡིན་ཞིང་། དེའི་སེང་བྱོད་ནི་པཱ་ཀེ་སི་ཐན་དང་ཁིམ་མཚེས་ཡིན་སབས། ཀྲུང་གྱོ་སིད་གཞུང་གིས་ས་

འབེལ་གི་གནས་བབ་ཡག་པྱོ་དེ་བཀྱོལ་སྱོད་བས་ཏེ་ཕལ་སའེ་མཚོ་ཁུག་དང་བང་ཨ་ཧེ་རི་ཀའི་ས་ཧ་ར་བེ་ཐང་

བཅས་ཀི་རྱོ་སྣུམ་རྣམས་པཱ་ཀེ་སི་ཐན་ལྷྱོ་བང་གི་ཀཱ་ཏ་ཨར་གྲུ་ཁ་དབྱོར་འདེན་བས་རེས། དེ་ནས་ཡར་བང་

ཕྱོགས་སུ་ལྕགས་ལམ་བརྒྱུད་བྱོད་དང་ཤིན་ཅང་ས་ཁུལ་ནས་རྒྱ་ནག་ནང་ལྱོགས་སུ་སེལ་འདེན་བེད་རྒྱུ་འཆར་

གཞི་ཡྱོད། ཀཱ་ཏ་ཨར་གྲུ་ཁ་ད་དུང་དེ་ཙམ་མ་ཟད། མ་འྱོངས་པར་རྒྱ་ནག་གིས་གནས་དེར་མཚོ་དམག་གི་

གནས་གཞི་ཆེན་པྱོ་ཞིག་འཛུགས་ཏེ་དེང་རབས་ཀི་དམག་འཁྲུག་བྱུང་སྐབས་གྲུ་ཁ་དེ་རྒྱ་ནག་གི་མཚོ་དམག་

དང་མཁའ་དམག་ཧིན་རྡུ་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་མྱོའ་ིནང་འབབ་སའི་གནས་ཆེས་གལ་ཆེན་ཞིག་ཏུ་ཆགས་རྒྱུ་ཡིན་པ་

རེད། ཀཱ་ཏ་ཨར་གྲུ་ཁ་ཀྲུང་གྱོར་མཚོན་ན་དཔལ་འབྱོར་གི་ཁེ་ཕན་དང་འཐབ་ཇུས་ཀི་རིན་ཐང་གིས་ཆ་ལན་

ཡྱོད། ཀྲུང་གྱོ་དང་པཱ་ཀེ་སི་ཐན་བར་གི་ཕི་འབེལ་ཡག་པྱོ་ཡྱོད་པའི་རྒྱུ་མཚན་གཅྱོ་བྱོ་འདིར་ཐུག་ཡྱོད། དེར་



བརེན་བྱོད་དུ་ཀྲུང་གྱོས་ལྕགས་ལམ་འཛུགས་སྐྲུན་ལ་འཐབ་ཇུས་ཀི་རིན་ཐང་དཔག་དུ་མེད་པ་ཡྱོད། ད་ལྟ་རྒྱ་

ནག་གིས་བྱོད་དུ་ལྕགས་ལམ་འཛུགས་སྐྲུན་དང་རྒྱང་སིང་བཅས་ཀི་ཐད་ཁིམ་མཚེས་རྒྱལ་ཁབ་བལ་ཡུལ་གིས་

དགའ་བསུ་ཞུ་བཞིན་པ་དང་། རྒྱ་གར་གིས་སེམས་ཁལ་བེད་བཞིན་པ། པཱ་ཀེ་སི་ཐན་གིས་འདང་རྒྱག་བཞིན་

པའི་སང་རེད། 

༤༽ བྱོད་ཁུལ་དུ་ལྕགས་ལམ་འཛུགས་སྐྲུན་བས་པ་དེས་བྱོད་ཀི་ཡུལ་མི་ལ་ཕན་གནྱོད་སྐྱོར། 

ཀ༽ ཕན་པའི་ཆ། 

སིར་འཇིག་རེན་གི་བ་བ་ཡྱོད་ཚད་ལ་ངྱོ་བྱོ་གིས་ལན་གི་རང་བཞིན་ཡྱོད་གཤིས། གཙོ་བྱོ་མིའི་ཀུན་

སྱོང་དང་དེ་བཀྱོལ་སྱོད་གང་ལ་གཏྱོང་རྒྱུར་རག་ལས་ཡྱོད། དེ་བཞིན་མདྱོ་དབུས ་ལྕགས་ལམ་འཛུགས་སྐྲུན་

ཐད་ཀང་མཁས་པ་དང་ཆེད་ལས་པ་དག་གིས་དེར་འགལ་ཟླ་རང་བཞིན་གི་དཔྱད་གཏམ་སེལ་བཞིན་པ་རེད། 

དེ་ཡང་ཁ་ཅིག་གིས་མདྱོ་དབུས་ལྕགས་ལམ་འཛུགས་སྐྲུན་བས་པ་དེས་བྱོད་ཀི་དཔལ་འབྱོར་དར་རྒྱས་དང་

རིག་གནས་བརེ་རེས་བཅས་ལ་ཕན་ཐྱོགས་ཆེན་པྱོ་ཡྱོད་ཅེས་བཤད། ཡང་ཁ་ཅིག་གིས་མ དྱོ་དབུས་ལྕགས་ལམ་

གིས་བྱོད་ས་མཐྱོ་སང་གི་སེ་ཁམས་ཁྱོར་ཡུག་ལ་གནྱོད་སྱོན་ཆེན་པྱོ་ཐེབས་རྒྱུ་རེད་ཅེས་རྱོད་བཞིན་ཡྱོད། 

གང་ལྟར་མདྱོ་དབུས་ལྕགས་ལམ་གི་ཕན་པའི་ཆ་ནི། དེ་བཟྱོ་སྐྲུན་མ་བས་གྱོང་ལྷ་ས་གྱོང་ཁེར་གི་རྱོ་

སྱོལ་གྱོང་ཚད་ཉྱོན་གཅིག་ལ་རྒྱ་སྱོར་ ༦༥༠ ཡིན་ཚུལ་འདུག དེ་ནི་ཟི་ལིང་གྱོང་ཁེར་གི་རྱོ་སྱོལ་གྱོང་ཚད་ལས་

ལབ་གསུམ་ལས་མང་བ་རེད། ལྕགས་ལམ་ཤར་གཏྱོང་ཐུབ་རེས། ལྷ་ས་གྱོང་ཁེར་གི་རྱོ་སྱོལ་གྱོང་ཚད་མར་ཆག་

སེ་ཉྱོན་གཅིག་ལ་སྱོར་ ༡༥༥ རེད་ཟེར། དེ་བཞིན་ལྕགས་ལམ་ལ་བརེན་ནས་ལྷ་ས་གྱོང་ཁེར་དུ་ཚ་འདམ་གི་རང་

བྱུང་སྱོལ་རླངས་ཀང་ཀྱོང་ཏུང་ཧྱོ་ཧན་གི་སྱོལ་རླངས་གྱོང་ཚད་ལས་རྦད་དེ་དམའ་བ་ཆགས་ཏེ་བྱོད་ཀི་ཡུལ་

མིས་ས་གནས་ཀི་རྩྭ་དང་ཤིང་ནགས་གཅྱོད་འབེག་མི་དགྱོས་པར་སེ་དངྱོས་ཁྱོར་ཡུག་སྲུང་སྱོང་ལ་ཕན་ཐྱོགས་

ཆེན་པྱོ་བྱུང་ཡྱོད་ཟེར། དེ་བཞིན་དབུས་གཙང་ས་ཁུལ་གི་དངྱོས་བྱོའ་ིགྱོང་ཚད་ཀང་གང་འཚམས་མར་ཆག་

ཡྱོད་ཚུལ་འདུག 

གཞན་ད་དུང་ལྕགས་ལམ་འཛུགས་སྐྲུན་བས་པ་དང་བྱོད་དུ་ཡུལ་སྐྱོར་སྱོ་འཆམ་དུ་ཡྱོང་མཁན་ལྱོ་རེར་

ཇེ་མང་དུ་འགྱོ་བཞིན་ཡྱོད་པ་དང་། དེས་ཀང་བྱོད་མིའི་ཡྱོང་འབབ་ཇེ་མང་དུ་འགྱོ་བ་དང་། ཚོང་ལས་ཀི་གྱོ་

སྐབས་ཇེ་མང་དུ་འགྱོ་བ། ལས་ཞུགས་ཀི་ཐབས་ལམ་གང་མང་སྐྲུན་ཐུབ་པ་སྱོགས་ཀི་ཕན་ཐྱོགས་ཡྱོད་ལ། དེ་



བཞིན་ལྷ་ས་ནི་བྱོད་ཀི་ཆབ་སིད་དང་། རིག་གནས། དཔལ་འབྱོར་བཅས་ཀི་ལྟེ་གནས་ཡིན་པ་དང་། ལྷག་པར་

དུ་ཆྱོས་ལུགས་ཀི་གནས་མཆྱོག་ཅིག་ཡིན་སབས། ཁམས་དང་མདྱོ་སྨད་སྱོགས་ནས་དབུས་གཙང་ས་ཁུལ་དུ་

གནས་མཇལ་དུ་འགྱོ་བར་ཧ་ཅང་སབས་བདེ་བྱུང་ཡྱོད། རྒྱ་ནག་གི་གཞུང་འབེལ་ད་རྒྱ་ནང་། བྱོད་དུ་ལྕགས་

ལམ་འཛུགས་སྐྲུན་ཐད་མཐའ་གཅིག་ཏུ་ངྱོ་རྒྱོལ་བེད་མཁན་ཧ་ལམ་ཚེ་རིང་འྱོད་ཟེར་གཅིག་པྱོ་རེད། ཡིན་

ནའང་མྱོ་ལྷ་སར་ཡྱོང་སྐབས་ཡར་མར་དུ་མེ་འཁྱོར་ཁྱོ་ན་ནས་མ་གཏྱོགས་འགྱོ་གི་མི་འདུག་ཅེས་བརྱོད་འདུག 

ཁ༽ གནྱོད་པའི་ཆ། 

       བྱོད་དུ་ལྕགས་ལམ་འཛུགས་སྐྲུན་དེས་བྱོད་མིར་ཕན་པ་ལས་གནྱོད་པའི་ཆ་མང་བ་ཡྱོད་པ་རེད། 

གཅིག རྒྱ་མི་འབྱོར་ཆེན་རྦ་རླབས་འཕྱོ་བ་བཞིན་བྱོད་ནང་འཛུལ་ཡྱོང་བ། 

གིས། བྱོད་མིའི་སྐད་ཡིག་རིག་གཞུང་དང་། ཆྱོས་ལུགས། ཡུལ་སྱོལ་གྱོམས་གཤིས། སི་ཚོགས་ཀི་སྱོམ་གཞི་

བཅས་ལ་འགྱུར་བ་ཐེབས་རྒྱུ་ཡིན་པ། 

གསུམ། བྱོད་རིགས་རྒྱ་མིར་སྒྱུར་པའི་མཚུངས་བསྒྱུར་གི་གྱོམ་སབས་རྦད་དེ་ཇེ་མགྱོགས་སུ་འགྱོ་རྒྱུ་ཡིན་པ། 

བཞི། བྱོད་ནང་གི་རྩ་ཆེ་བའི་གཏེར་རྫས་རྣམས་དང་ཞིང་ཕྱུགས་ལས་ཀི་ཐྱོན་རྫས་ཤ་མར་བལ་གསུམ་སྱོགས་

ཆུ་བཞིན་ཕིར་བཞུར་འགྱོ་བ།   

ལྔ། བྱོད་ནང་མི་འབྱོར་ཇེ་མང་དུ་སྱོང་བ་དང་སྦྲགས་འཛུགས་སྐྲུན་སྣ་ཚོགས་གཙོ་བས་མིའི་བེད་སྱོ་ཡང་ཇེ་

མང་དུ་སྱོང་སེ་བྱོད་ཀི་མས་ཞན་སྱོབས་ཆུང་གི་སེ་ཁམས་ཁྱོར་ཡུག་ལ་གནྱོད་སྱོན་ཚབས་ཆེན་ཡྱོང་རྒྱུ་ཡིན་

པ། 

དྲུག དབུལ་ཕྱུག་གི་ཧེ་བག་ཆེ་རུ་འགྱོ་བ། 

བདུན། སིད་འབྱོར་རིག་གསུམ་གང་ཅི་ཐད་བྱོད་མི་བྱོད་ཡུལ་ནས་མཐའ་ལ་ཕུད་རྒྱུ།(Marginalization 边缘化) 

བརྒྱད། བྱོད་ནི་སྱོན་ཆྱོས་ལུགས་ཀི་ཞིང་ཁམས་དེ་ད་ལྟ་དམག་དྱོན་གི་གནས་གཞི་ཞིག་ཏུ་གྱུར་བ། 



དགུ། རྒྱ་གར་སྱོགས་གཙོ་བས་པའི་ཁིམ་མཚེས་རྒྱལ་ཁབ་དག་ལ་འཇིགས་སྣང་ཆེ་རུ་འགྱོ་བ་ལ་སྱོགས་གནྱོད་

སྱོན་གང་མང་ཡྱོད། 

༥༽ མ་འྱོངས་པར་བྱོད་དང་ཁིམ་མཚེས་རྒྱལ་ཁག་དག་ཏུ་མུ་མཐུད་དུ་ལྕགས་ལམ་འཛུགས་སྐྲུན་བེད་

འཆར། 

མདྱོ་དབུས་ལྕགས་ལམ་དང་དེའི་རྒྱང་སིང་ལྷ་གཞིས་ལྕགས་ལམ་འཛུགས་སྐྲུན་བས་ཚར་བ་དང་ཀྲུང་

གྱོ་སིད་གཞུང་གིས་ལྕགས་ལམ་མུ་མཐུད་དུ་འཛུགས་སྐྲུན་གི་འཆར་གཞི་ད་དུང་འདིང་བཞིན་

ཡྱོད། bbs Tiexue.net 铁血社区Weibo.com微波网站སྱོགས་ནས་སེལ་བའི་གནས་ཚུལ་ལྟར་ན། མ་འྱོངས་པར་ཀྲུང་

གྱོ་སིད་གཞུང་གིས་བྱོད་ནང་ཁུལ་དུ་མུ་མཐུད་དུ་ལྕགས་ལམ་རྒྱང་སིང་བེད་རྒྱུ་མ་ཟད། ད་དུང་ཁིམ་མཚེས་

རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ཏུ་རྒྱལ་མཚམས་བརྒལ་པའི་ལྕགས་ལམ་ཁག་འཛུགས་སྐྲུན་བེད་འཆར་ཡྱོད་ཚུལ་བརྱོད་འདུག 

འདིར་བལྟས་ཚོད་ལ་རྒྱ་ནག་གི་མ་འྱོངས་ལྕགས་ལམ་གི་འཛུགས་སྐྲུན་འཆར་གཞི་ནང་གྱོམ་པ་གསུམ་ཙམ་

བས་འགྱོ་འཆར་རེད་སྙམ དེ་ཡང་གྱོམ་པ་དང་པྱོ་ལྱོ་བཅུའི་ནང་བྱོད་ཁུལ་དུ་ལྕགས་ལམ་རྒྱང་སིང་དང་། དེའི་

རེས་གྱོམ་པ་གིས་པ་ཁིམ་མཚེས་རྒྱལ་ཁབ་དག་ལ་རྒྱལ་མཚམས་བརྒལ་པའི་ལྕགས་ལམ་བཟྱོ་སྐྲུན། གྱོམ་པ་

གསུམ་པ་ནི་ཨེ་ཤེ་ཡ་གིང་འཕྲེད་བཅད་ཀི་ལྕགས་ལམ་ད་བ(Trans-Asian Railway Network 泛亚铁路网)འཛུགས་

སྐྲུན་བེད་འཆར་རེད། གཤམ་དུ་དེའི་སྐྱོར་རྱོབ་ཙམ་ཞུ་ན། 

A  གྱོམ་པ་དང་པྱོ་མ་འྱོངས་པའི་ལྱོ་བཅུའི་ནང་བྱོད་ཁུལ་དུ་ལྕགས་ལམ་རྒྱང་སིང་བེད་རྒྱུ་ཁག 

ན་གྱོར་མྱོ་ནས་ཤིན་ཅང་ཁུ་ཨར་ལེ་བར་དང་དེ་ནས་ཁ་ཧིའི་བར། ལྷ་ས་ནས་ིང་ཁིའི་བར། གཞིས་ཀ་

རྩེ་ནས་འགམ་བར། གཞིས་ཀ་རྩེ་ནས་གྱོ་མྱོ(ཡ་ཏྱོང)བར་བཅས་འཛུགས་སྐྲུན་བེད་རྒྱུ་ཡིན་པ་རེད། 

B  གྱོམ་པ་གིས་པ་ཤིན་ཅང་ཁ་ཧི་ནས་པཱ་ཀེ་སི་ཐན་ལྷྱོ་ནུབ་ཀི་ཀཱ་ཏ་ཨར་གྲུ་ཁ་བར་གི་ཀྲུང་པཱ་

ལྕགས་ལམ་དང་། འགམ་ནས་ཀ་ཏ་མན་ཉྱོ་བར་གི་ཀྲུང་ནེ་ལྕགས་ལམ། གྱོ་མྱོ་ནས་ཀ་ལི་ཀ་ཏ་བར་གི་ཀྲུང་ཧིན་

ལྕགས་ལམ། ད་དུང་ཁུང་མེན་ནས་མའྱོ་ཧན་བར་གི་ཀྲུང་ལའྱོ་ལྕགས་ལམ། ཁུང་མེན་ནས་ཧི་ཁྱོའུ་བར་གི་ཀྲུང་

ཝེ་ལྕགས་ལམ། ཏ་ལིས་ནས་རུའེ་ལིས་བར་གི་ཀྲུང་འབར་ལྕགས་ལམ། ཁ་ཧི་ནས་ཐུའུ་ཨར་ཀ་ཐེ་བར་གི་ཀྲུང་

ཁེར་ལྕགས་ལམ་བཅས་ཡིན་པ་རེད། ེ་ཆར་ཀྲུང་གྱོ་དང་ཨུ་རུ་སུ་གིས་ཀིས་ད་དུང་པེ་ཅིན་དང་མའྱོ་སི་ཁའྱོ་

འབེལ་མཐུད་བེད་པའི་ལྕགས་ལམ་འཛུགས་སྐྲུན་ཐད་ཀི་དན་ཐྱོ་ཡི་གེ་ཞིག་ཀང་བཀྱོད་འདུག བརྱོད་ཚུལ་

http://iexue.net/


ལྟར་ན་པེ་ཅིན་དང་མའྱོ་སི་ཁའྱོ་དབར་ལྕགས་ལམ་འཛུགས་སྐྲུན་བེད་རྒྱུ་ཡིན་ཞིང་། དེའི་རིང་ཚད་ལ་ཀེ་ལྱོ་སྨི་

ཉ་ ༧༠༠༠ འདུག་ཟེར། 

C གྱོམ་པ་གསུམ་པ་ནི་མིག་སར་ཨ་རིའི་ནང་འདྱོན་སེལ་བེད་བཞིན་པའ≪ིཡུ་རྱོབ་དང་ཨེ་ཤེ་ཡ་ལ་

དཔྱད་རྱོད≫ཅེས་པའི་དུས་དེབ་སྱོགས་སུ། ནུབ་ཕྱོགས་ཀི་འཐབ་ཇུས་པ་དག་གིས་ད་ལྟའི་ཀྲུང་གྱོའ་ིའགུལ་

སྱོད་ཁ་ཕྱོགས་ལ་བལྟས་ཏེ་རིག་སྱོབས་ཀིས་ཚོད་རྩིས་བས་པ་ལྟར་ན། མ་འྱོངས་པར་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཨེ་ཤེ་

ཡའི་གིང་ཆེན་སེང་རིང་ཚད་ལ་ཀེ་ལྱོ་སྨི་ཉ་ ༨༡༠༠༠ ཡྱོད་པའི་ལྕགས་ལམ་ཁག་བཞི་འཛུགས་སྐྲུན་བེད་རྒྱུ་ཡིན་

པ་དང་། དེ་ཡང་བང་ཨེ་ཤེ་ཡ་ས་ཁུལ་དུ་ཁྱོ་རེ་ཡ་ཕེད་གིང་ནས་ཀྲུང་གྱོའ་ིཤར་བང་ས་ཁུལ་བརྒྱུད། ཨུ་རུ་སུ་

དང་སྱོག་པྱོ། དེ་ནས་ཧ་སག་སི་ཐན་བཅས་འབེལ་མཐུད་བེད་རྒྱུ། ཡང་ཨེ་ཤེ་ཡ་ཤར་ལྷྱོ་ས་ཁུལ་གི་རྒྱལ་ཁབ་

དག་དང་ལྷྱོ་དབུས་ཕེད་གིང་བར་མུ་འབེལ་བེད་རྒྱུ། རྒྱ་ནག་གི་ལྷྱོ་ཕྱོགས་ས་ཁུལ་ནས་འབར་མ་དང་། རྒྱ་གར། 

ཨི་རན། ཏུར་ཁེ་བཅས་འབེལ་མཐུད་བེད་རྒྱུ། དེ་ནས་ཨུ་རུ་སུ་དང་ཨེ་ཤེ་ཡ་ཡུལ་དབུས། ཕལ་སའེ་མཚོ་

ཁུག (Persian Gulf 波斯湾) བཅས་མུ་འབེལ་བས་ཏེ་ལྷྱོ་བང་ས་ཁུལ་སྣེ་མཐུད་བེད་རྒྱུ་བཅས་ཡིན་པ་རེད། 

   

མཇུག་བསྱོམས། 

ང་ཚོས་ཀྲུང་གྱོའ་ིདམར་ཤྱོག་སིད་གཞུང་འདི་མུ་མཐུད་དུ་གནས་ཐུབ་དང་མི་ཐུབ་ཀི་གནད་དྱོན་ཐད་

ཁ་ཚོན་གཅྱོད་ཐུབ་ཀི་མེད་མྱོད། འྱོན་ཀང་ཁ་ཚོན་གཅྱོད་ཐུབ་པ་ཞིག་ནི། གལ་ཏེ་རྒྱ་ནག་དམར་ཤྱོག་སིད་

གཞུང་འདི་ད་དུང་ཡུན་རིང་གནས་ཐུབ་པ་བྱུང་ཚེ། བྱོད་ནང་ཁུལ་དུ་ལྕགས་ལམ་རྒྱང་སིང་དང་ལྕགས་ལམ་ད་

བ་ཞིག་བསྐྲུན་རྒྱུ་ཡིན་པ་གཏན་ཁེལ་ཡིན་ཞིང་། དེ་བཞིན་ཁིམ་མཚེས་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ཏུ་རྒྱལ་མཚམས་བརྒལ་

པའི་ལྕགས་ལམ་འཛུགས་སྐྲུན་བེད་རྒྱུ་དེ་ཡང་ཧ་ལམ་དུས་ཚོད་ས་ཕི་ཙམ་མ་གཏྱོགས་བཟྱོ་སྐྲུན་བེད་རྒྱུ་ཡིན་

པ་ཐེ་ཚོམ་མེད། རྒྱུ་མཚན་ཅི་ཡིན་ཞེ་ན། ཞིས་ཅིན་ཕིང་གིས་བཏྱོན་པའི“ཀྲུང་གྱོའ་ིརི་ལམ”“中国梦”ཞེས་

པའི་ནང་དྱོན་གཙོ་བྱོ་ནི་རྒྱལ་ཁབ་ཕྱུག་པྱོ་དང་དམག་དཔུང་སྱོབས་ཆེན་ཡྱོང་རྒྱུ་དེ་ཡིན་པ་རེད། དེ་ཞིས་ཅིན་

ཕིང་གཙོ་བས་པའི་ཀྲུང་གྱོའ་ིདམིགས་ཡུལ་ཞིག་རེད། འྱོ་ན་དམིགས་ཡུལ་དེར་ཚད་གཞི་ཞིག་ཡྱོད་དམ་ཞེ་ན། 

ཁྱོ་བྱོས་བལྟས་ན་མ་འྱོངས་པར་ཀྲུང་གྱོ་སིད་གཞུང་གིས་ཨ་མེ་རི་ཀའི་ཚབ་བེད་ཐུབ་པ་ད“ེཀྲུང་གྱོའ་ིརི་

ལམ” གི་ཚད་གཞི་རེད་ཟེར་ཆྱོག དེ་ཡང་ཀྲུང་གྱོས་རང་ིད་ཀི་རི་ལམ་འདི་མངྱོན་སུམ་དུ་བསྒྱུར་པ་ལ་



དང་པྱོ་ལྷྱོ་ཨེ་ཤེ་ཡ་ས་ཁུལ་གི་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ལ་དཔལ་འབྱོར་ལ་བརེན་ནས་ཆབ་སིད་དང་དམག་དྱོན་གི་

དམིགས་ཡུལ་སྒྲུབ་འགྱོ་བརྩམས་རྒྱུ་ཡིན་པ་དང་། ལྷྱོ་ཨེ་ཤེ་ཡའི་རྒྱལ་ཁབ་དག་ལ་ཁ་ལྱོ་སྒྱུར་བ་ལ་ཐྱོག་མར་

རང་གཞི་བྱོད་ནས་འདིང་གི་ཡྱོད་པ་རེད། ད་ལྟ་ནུབ་ཕྱོགས་ཀི་ཆབ་སིད་པ་དག་གི “ཀྲུང་གྱོའ་ིའཇིགས་སྣང་

སྨྲ་བ”“中国威胁论”“ China threat theory” ཞེས་པའི་བརྱོད་ཚུལ་དེའི་འབྱུང་ཁུངས་ཀང་རྒྱ་ནག་གིས་བྱོད་དུ་

ལྕགས་ལམ་འཛུགས་སྐྲུན་དང་དེ་མུ་མཐུད་དུ་རྒྱང་སིང་བས་པ་ལ་སྱོགས་པའི་དམག་དྱོན་དང་འབེལ་པའི་བ་

སྱོད་འདི་དག་ལ་བརེན་གསུངས་པ་ཞིག་ཡིན་རྒྱུ་རེད་སྙམ། 

མདྱོར་ན་ཀྲུང་གྱོ་སིད་གཞུང་གིས་དཔལ་འབྱོར་དང་དམག་དྱོན་ཆེད་བྱོད་དུ་ལྕགས་ལམ་འཛུགས་

སྐྲུན་བས་ཏ“ེཀྲུང་གྱོའ་ིརི་ལམ”མངྱོན་སུམ་དུ་འགྱུར་བ་ལ་ཐྱོག་མར་བྱོད་ཀི་ས་ཁུལ་ནས་རང་གཞི་བཏིང་

ནས་ལྷྱོ་ཨེ་ཤེ་ཡ་ས་ཁུལ་དུ་འགྱོ་འཛུགས་རྒྱུྒྱུུ་ཡིན་པ་མ་བཤད་རང་གསལ་རེད། 

  

ཤར་ཙོང་བདེ་ལན་གིས། 

༢༠༡༤ ལྱོའ་ིཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༣ ིན། 

 


