ཕྱོཕྱོགས་འདུས་གསར་འགྱུར།
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མཚོ་ལྷོས་མི་རིགས་མཐུན་སྒྲིལ་ཡར་ཐོན་གསར་འཛུགས་ཀྱི་ཡིག་ཚགས་དཔྱད་གཞིའི་ཡིག་རིགས་ཁང་བཙུགས་པ།
གིསརི་འཛུགིས་དཔྱད་གིཞིསྒྲིའསྒྲི་ཡོསྒྲིགི་རིསྒྲིགིས་མགྱོསྐྱོགིས་མྱུརི་
ངོངོ་ལྟ་ཀློསྐྱོགི་དངོ་ལྟ་སྦྱོསྐྱོངོ་དཔྱད་གིཞིསྒྲིརི་འཛིཛིནོ་པ། དུས་ཐོསྐྱོགི་ཏུ་
ཁོ་གིསབོ་བྱཉེད་པ། བོཉེད་སྤྱོསྐྱོད་གིསརི་སྤེཉེལོ་བྱཉེད་པ་བོཅས་སྟབོས་
བོདཉེ་ཡོསྐྱོངོ་ཆེཉེད། 2017ལོསྐྱོའ་ཛི ལོསྐྱོ་མཇུགི་ཏུ། མཚོཚོ་ལྷོསྐྱོ་བོསྐྱོད་རིསྒྲིགིས་
རིངོ་སྐྱོསྐྱོངོ་ཁུལོ་གྱོསྒྲིས་བོདཉེ་བླགི་ངོངོ་རྒྱལོ་ཡོསྐྱོངོས་མསྒྲི་རིསྒྲིགིས་མཐུནོ་
སྒྲིསྒྲི ལོ ་ཡོརི་ཐོསྐྱོ ནོ ་དཔཉེ ་ སྟསྐྱོ ནོ ་ཁུལོ་གིསརི་འཛུགིས་བྱས་རྗེཉེ ས །
ཐོསྐྱོ གི ་མརི་གིསརི་འཛུགིས་ཡོསྒྲི གི ་ཚོགིས་དཔྱད་གིཞིསྒྲི འསྒྲི ་ ཡོསྒྲི གི ་
རིསྒྲིགིས་ཁོངོ་བོཙུགིས་པ་རིཉེད།
རྒྱུས་ལོསྐྱོནོ་པ་ལྟརི་ནོ། མཚོཚོ་ལྷོསྐྱོ་ཁུལོ་གྱོསྒྲིས་མ་དངུལོ་སྒསྐྱོརི་

ཁྲིསྒྲི 4 བོཏོངོ་ནོས་ཡོསྒྲི གི ་ཚོགིས་དཔྱད་གིཞིསྒྲི འསྒྲི ་ ཡོསྒྲི གི ་རིསྒྲི གི ས་ཁོངོ་
དུ་ཡོསྒྲི གི ་ཚོགིས་སྒམ་དངོ་ལྟ་ཀློསྐྱོ གི ་ཅསྐྱོ གི ་ཙོཚེ ་ དངོ་རྐུབོ་སྟཉེ གི ས་
སསྐྱོགིས་སྒྲིསྒྲིགི་ཆེས་ཉེསྐྱོས་པ་དངོ་། གྱོངོ་ངོསྐྱོས་སུ་གློཉེངོ་གིཞིསྒྲི་དངོ་།
འགིནོ་སྲུངོ་ནོངོ་རྐྱེཉེ ནོ ། གིསརི་འཛུགིས་ལོསྐྱོ ་ རྒྱུས། གིསརི་
འཛུགིས་གྲུབོ་འབྲོས། དཉེ ་ མསྒྲི ནོ ་དཔལོ་འབྱསྐྱོ རི ་དམསྒྲི གི ས་ཚོད་
ཀྱིསྒྲི ་ མགྱོསྐྱོ གི ས་ཚོད་དངོ་། སྡེཉེ ་ བོ་རིསྒྲི མ ་པའསྒྲི ་ རྨངོ་གིཞིསྒྲི འསྒྲི ་ སྒྲིསྒྲི གི ་
བོཀསྐྱོ ད ་འཛུགིས་སྐྲུནོ་གྱོསྒྲི ་ གིནོས་ཚུལོ་དངོ་རྒྱལོ་ཁོབོ་དཔྱད་
ཞིསྒྲི བོ ་རྩསྒྲི ས ་ལོཉེ ནོ ་ཚོནོ་ཆུངོ་གིསྒྲི ་ གིདཉེ ངོ ་འཇེསྐྱོ གི ་སསྐྱོ གི ས་ཀྱིསྒྲི ས ་གྲུབོ་
པའསྒྲི ་ ཐོད་མཐོསྐྱོ ངོ ་གྲུབོ་འབྲོས་རིསྒྲི ་ མསྐྱོ ་ ཇུས་འགིསྐྱོ ད ་བྱས་ནོས།

ཨོ་ལན་རྫོང་གིས་ཧུར་བརྩོན་གྱིས་གློག་རྡུལ་

གིསརི་འཛུགིས་དམསྒྲིགིས་འབོཉེནོ་དངོ་གིསརི་འཛུགིས་འབོསྐྱོད་
ཚོཛིགི་སསྐྱོགིས་གྱོངོ་ངོསྐྱོརི་བོཀལོ་ཡོསྐྱོད།
མསྒྲིགི་སྔོའསྒྲི་བོརི་དུ་ཡོསྒྲིགི་ཚོགིས་དཔྱད་གིཞིསྒྲིའསྒྲི་ཡོསྒྲིགི་རིསྒྲིགིས་
ཁོངོ་དུ་དཔྱད་གིཞིསྒྲི འསྒྲི ་ ཡོསྒྲི གི ་རིསྒྲི གི ས 183 དངོ་དཉེ བོ 576 ཉེརི་
ཚོགིས་བྱས་ཡོསྐྱོ ད ། དཉེ འསྒྲི ་ ནོངོ་ཡུནོ་རིསྒྲི ངོ ་ཉེརི་ཚོགིས་བྱཉེ ད ་པའསྒྲི ་
དཔྱད་གིཞིསྒྲིའསྒྲི་ཡོསྒྲིགི་རིསྒྲིགིས48དངོ་། ཉེརི་ཚོགིས་དུས་ཡུནོ་ལོསྐྱོ30
ཅནོ་གྱོསྒྲི་དཔྱད་གིཞིསྒྲིའསྒྲི་ཡོསྒྲིགི་རིསྒྲིགིས135། ལྟ་ཀློསྐྱོགི་བྱཉེད་ཆེསྐྱོགི་པའསྒྲི་
དཔྱད་གིཞིསྒྲིའསྒྲི་དཉེབོ268། རིསྒྲིགིས་མསྒྲི་འདྲ་བོའསྒྲི་གིསརི་སྐྲུནོ་དཔཉེ་
དཉེབོ་ཀྱིསྒྲི་དཔྱད་གིཞིསྒྲིའསྒྲི་ཡོསྒྲིགི་རིསྒྲིགིས་དཉེབོ307བོཅས་ཡོསྐྱོད།།

མཉམ་་ལས
མཉམ
ལས་་ཁང
ཁང་་གིས
གིས་་ཁེ
ཁེ་་སྤོགས
སྤོགས་་བགོས
བགོས་་པ།

ཚོང་དོན་ཞིང་སྡེར་བསྐྱོད་དུ་བཅུག་པ།

ཉེཉེ་བོའསྒྲི་ལོསྐྱོ་འགིའསྒྲི་རིསྒྲིངོ་ལོ། མཚོཚོ་ནུབོ་སསྐྱོགི་རིསྒྲིགིས་བོསྐྱོད་རིསྒྲིགིས་རིངོ་སྐྱོསྐྱོངོ་
ཁུལོ་ཨོསྐྱོ་ལོནོ་རྫསྐྱོངོ་གིསྒྲིས་སྲིསྒྲིད་ཇུས་ཆེ་ཚོངོ་བོཏོསྐྱོནོ་པ་དངོ། སྟཉེགིས་བུ་མགྱོསྐྱོགིས་
པསྐྱོ རི ་འཛུགིས་སྐྲུནོ་བྱས་ཤསྒྲི ངོ ་གློསྐྱོ གི ་རྡུལོ་ཚོཚོ ངོ ་དསྐྱོ ནོ ་གྱོསྒྲི ་དབུལོ་སྐྱོསྐྱོ རི ་ཇེཉེ ་དྲགི་ཏུ་
བོཏོངོ་ནོས། གློསྐྱོགི་རྡུལོ་ཚོཚོངོ་དསྐྱོནོ་ཞིསྒྲིངོ་སྡེཉེརི་བོསྐྱོསྐྱོད་པའསྒྲི་བྱ་བོརི་ཁྱོསྐྱོནོ་ཡོསྐྱོངོས་
ནོས་སྐུལོ་འདཉེ ད ་བོཏོངོ་བོ་དངོ་། ཞིསྒྲི ངོ ་སྡེཉེ འསྒྲི ་ ཐོསྐྱོ ནོ ་ལོས་སྟབོས་བོདཉེ ་ ཅནོ་དུ་
བོསྒྱུརི་བོའསྒྲི་འཕེཉེལོ་རྒྱས་མངོསྐྱོནོ་འགྱུརི་འབྱུངོ་བོའསྒྲི་ཐོད་འབོད་པ་བྱས།
ཡོསྒྲིགི་ཆེ་རིབོ་དངོ་རིསྒྲིམ་པ་བོཏོསྐྱོནོ་ནོས། ཨོསྐྱོ་ལོནོ་རྫསྐྱོངོ་གིསྒྲི་གློསྐྱོགི་རྡུལོ་ཚོཚོངོ་
དསྐྱོནོ་གྱོསྒྲི་འཕེཉེལོ་རྒྱས་ལོ་སྲིསྒྲིད་ཇུས་ཀྱིསྒྲི་ཁོསྐྱོརི་ཡུགི་ཅུངོ་བོཟངོ་པསྐྱོ་ཞིསྒྲིགི་བོསྐྲུནོ་པ་
དངོ་། ལོསྐྱོ་རིཉེརི་གློསྐྱོགི་རྡུལོ་ཚོཚོངོ་དསྐྱོནོ་འཕེཉེལོ་རྒྱས་ཀྱིསྒྲི་ཆེཉེད་སྤྱོསྐྱོད་སྔོསྐྱོནོ་རྩསྒྲིས་མ་
དངུལོ་སྒསྐྱོརི་ཁྲིསྒྲི300ལོས་མསྒྲི་ཉུངོ་བོ་བོཀསྐྱོད་སྒྲིསྒྲིགི་བྱས་ཏོཉེ་རྫསྐྱོངོ་ཡོསྐྱོངོས་ཀྱིསྒྲི་གློསྐྱོགི་
རྡུལོ་ཚོཚོངོ་དསྐྱོནོ་གྱོསྒྲི་འཕེཉེལོ་རྒྱས་ཐོད་བོཀསྐྱོལོ་རྩསྒྲིས་ཡོསྐྱོད། 《ཨོསྐྱོ་ལོནོ་རྫསྐྱོངོ་གིསྒྲི་གློསྐྱོགི་
རྡུལོ་ཚོཚོངོ་དསྐྱོནོ་ལོས་སྐྲུནོ་གིསསྐྱོ་སྦྱོསྐྱོངོ་བྱ་བོའསྒྲི་བྱཉེད་ཐོབོས》གིཏོནོ་འབོཉེབོས་བྱས་
ཏོཉེ། གློསྐྱོགི་རྡུལོ་ཚོཚོངོ་དསྐྱོནོ་གྱོསྒྲི་ལོས་བྱཉེད་མསྒྲི་སྣ་ཞིསྒྲིངོ་ཆེཉེནོ་ཕྱིསྒྲི་ནོངོ་དུ་མངོགིས་ནོས་
གློསྐྱོགི་རྡུལོ་ཚོཚོངོ་དསྐྱོནོ་གྱོསྒྲི་ཐོསྐྱོནོ་ལོས་ལོ་བོརྟགི་ཞིསྒྲིབོ་བྱཉེད་དུ་བོཅུགི་པ་དངོ་། དཔཉེ་
མཚོཚོནོ་ལྡནོ་པའསྒྲི་ཉེམས་མྱོསྐྱོངོ་སློསྐྱོབོ་སྦྱོསྐྱོངོ་དངོ་གློསྐྱོགི་རྡུལོ་ཚོཚོངོ་དསྐྱོནོ་གྱོསྒྲི་གིསསྐྱོ་སྦྱོསྐྱོངོ་
འཛིཛིནོ་གྲྭ་སྣ་ཚོཚོགིས་ལོ་ཞུགིས་སུ་བོཅུགི་པས། མསྒྲིགི་སྔོརི། གློསྐྱོགི་རྡུལོ་ཚོཚོངོ་དསྐྱོནོ་
གྱོསྒྲི་གིསསྐྱོ་སྦྱོསྐྱོངོ་བོསྡེསྐྱོམས་པས་སྐབོས་ཐོཉེངོས10ཙོམ་རྩ་འཛུགིས་བྱས་པ་དངོ་མསྒྲི
1200ལྷོགི་གིསསྐྱོ་སྦྱོསྐྱོངོ་བྱས།
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ཆེསྒྲི་ལོཉེནོ་
རྫསྐྱོ ངོ ་མཁོརི་དམརི་
གྲསྐྱོ ངོ ་ རྡ ལོ ་ བྲོ གི ་
དམརི་སྡེཉེ ་ བོའསྒྲི ་ སྐྱོཉེ ་
ཁོམས་ཕྱུགིས་ལོས་
མཉེམ་ལོས་ཁོངོ་
གིསྒྲིས་ཁོཉེ་སྤེསྐྱོགིས་བོགིསྐྱོ་
བོ འསྒྲི ་ ཚོཚོ གི ས ་ ཆེཉེ ནོ ་
བོསྡུས།

