
པར་ངོས 16 པ
2021·04·30

ཏང་གིགི་འཛུགིས་སྐྲུན།

རྩོམ་སྒྲིག་པ། ཚེ་སྐྱོང་།

“ ཞིཀྲིངོ་སྡེསྐྱེ་འབྱོབོརེ་ཕྱུག་ལྡན་མཀྲིན་དསྐྱེ་གཙཙོ་བབོ་ཏངོ་ཀྲིཀྲི་པུའུ་
ལོ་རེག་ལོསོ་ཤཀྲིངོ་། སྡེསྐྱེ་བ་སྟོབོབསོ་ལྡན་ཡིཀྲིན་མཀྲིན་གྱིཀྲི་འགག་རྩ་
ནཀྲི་སྣསྐྱེ་ཁྲིཀྲིད་མཁན་ལོ་རེག་ལོསོ་པེ་ཡིཀྲིན་པེསོ། ཏངོ་ཀྲིཀྲི་པུའུ་ཧྲུའུ་
ཅཀྲི་ཡིཀྲིསོ་སྣསྐྱེ་ཁྲིཀྲིད་མཁན་གྱིཀྲི་ནུསོ་པེ་འདབོན་སྤེསྐྱེལོ་བྱོསོ་ཏསྐྱེ། རྒྱ་
ཆེསྐྱེའཀྲི་མངོ་ཚོཙོགསོ་ལོ་སྣསྐྱེ་ཁྲིཀྲིད་དསྐྱེ་དབུལོ་ཐོརེ་ཕྱུག་འགྱུརེ་ཡིབོངོ་
བརེ་འབད་དགབོསོ”ཅསྐྱེསོ་པེའཀྲི་སྐད་ཆེ་འདཀྲི་ནཀྲི་དཀབོན་མཆེབོག་
ལོ་སྦྱོརེ་ནསོ་བཤད་ན་དངོབོསོ་གནསོ་ཤཀྲིན་ཏུ་འཚོམ་པེ་ཞིཀྲིག་
རེསྐྱེད།
ད་ལོབོརེ་ལོབོ་ན47ལོ་བུད་པེའཀྲི་དཀབོན་མཆེབོག་ནཀྲི་མགབོ་ལོབོག་

བབོད་རེཀྲིགསོ་རེངོ་སྐྱོབོངོ་ཁུལོ་རྨ་ཆེསྐྱེན་རྫབོངོ་རྭ་རྒྱ་གྲབོངོ་རྡལོ་ཙངོ་གུ་
སྡེསྐྱེ་བའཀྲི་ཏངོ་ཀྲིཀྲི་པུའུ་ཧྲུའུ་ཅཀྲི ་ཡིཀྲིན་ཞིཀྲིངོ་། རེངོ་སོ་གནསོ་ཀྱཀྲི ་
ཕྱུག་འགྱུརེ་བྱོ་བརེ་མཀྲིངོ ་གྲགསོ་ཅུངོ་ཟིད་ཡིབོད ་པེའཀྲི ་མཀྲི ་
འཇོབོན ་ཐོངོ ་ཅན་ཞིཀྲིག ་རེསྐྱེད། ཆུངོ་ངུའཀྲི ་དུསོ་ནསོ་གནག་
ཕྱུགསོ་འཚོཙོ་སྐྱོབོངོ་ལོ་བརྟེསྐྱེན་ནསོ་འཚོཙོ་བ་རེབོལོ་ཞིཀྲིངོ་། སྔོ་རྗེསྐྱེསོ་
སུ་དབྱོརེ་རྩྭ་དགུན་འབུ་བརྐབོསོ་མྱོབོངོ་ལོ་ལུག་བལོ་ཉབོ་འཚོཙོངོ་
བྱོསོ་མྱོབོངོ་། སྡེསྐྱེ་བའཀྲི་ཏངོ་ཀྲིཀྲི་པུའུ་ཧྲུའུ་ཅཀྲིའཀྲི་འགན་ཁུརེ་བ་ནསོ་
བཟུངོ་། ཁབོསོ་སྡེསྐྱེ་མཀྲི་ཡིབོངོསོ་ཀྱཀྲི་སྣསྐྱེ་ཁྲིཀྲིད་དསྐྱེ་ལོག་ཤསྐྱེསོ་འཁསྐྱེལོ་
འཐོག་ཐོབོན་ལོསོ་འཕེསྐྱེལོ་རྒྱསོ་སུ་བཏངོ་བསོ་དབུལོ་ཐོརེ་ཕྱུག་
འགྱུརེ་བྱུངོ་ཞིཀྲིངོ་། མངོབོན་གསོལོ་གྱིཀྲི་གྲུབ་འབྲོསོ་ལོ་མཀྲི་དམངོསོ་
མངོ་ཚོཙོགསོ་ཀྱཀྲིསོ་དགའ་ལྷངོ་ལྷངོ་གཀྲིསོ་བསྟོབོད་བསྔོགསོ་བྱོསོ།
2019ལོབོརེ། དཀབོན་མཆེབོག་ལོ“མཚོཙོ་སྔོབོན་ཞིཀྲིངོ་ཆེསྐྱེན་གྱིཀྲི་ངོལོ་
རྩབོལོ་པེ་དཔེསྐྱེ་ལོསྐྱེགསོ་ཅན”གྱིཀྲི་གཟིཀྲི་བརྗེཀྲིད་མཚོན་སྙན་ཐོབོབ་པེ་
དངོ་། གྲུབ་འབྲོསོ་དསྐྱེ་གླེསྐྱེངོ་ཡིབོངོ་ཚོཚེ། ཁབོསོ་ཧ་ཅངོ་ཁསྐྱེངོསོ་སྐྱུངོ་
གཀྲི་སྒོབོ་ནསོ་བཤད་རྒྱུརེ།“ ངོ་ལོ་དསྐྱེ་འདྲའཀྲི་ནུསོ་པེ་ཞིཀྲིག་ག་ལོ་
ཡིབོད་དམ། ཐོམསོ་ཅད་སྲིཀྲིད་ཇུསོ་བཟིངོ་པེབོའ འི་བཀའ་དྲཀྲིན་
ཡིཀྲིན”ཟིསྐྱེརེ།

“ ཙངོ་གུ་སྡེསྐྱེ་བ་རུ་ཕེལོ་ཆེསྐྱེརེ་ཁྱིཀྲིམ་ཚོངོ་རེསྐྱེ་རེསྐྱེའཀྲི་བུད་མསྐྱེད་
ཚོངོ་མསོ་བལོ་སྐུད་འདཀྲི་རེཀྲིགསོ་འཁསྐྱེལོ་འཐོག་བྱོསྐྱེད་ཤསྐྱེསོ་ལོ།
འཁབོརེ་ཁངོ་གཀྲི་ལོསོ་བཟིབོ་པེ་མངོ་ཆེསྐྱེ་ཤབོསོ་ནཀྲི་སྡེསྐྱེ་བའཀྲི་ནངོ་གཀྲི་
དབུལོ་ཕེབོངོསོ་ཁྱིཀྲིམ་ཚོངོ་གཀྲི་བུད་མསྐྱེད་རེསྐྱེད། ཚོཙོངོ་ཟིབོངོ་མངོགསོ་
ཐོབོ་ཉུངོ་བའཀྲི་སྐབསོ་སུ། ཁབོ་མབོ་ཚོཙོསོ་རེངོ་གཀྲི་ཁབོམ་ལོབོངོ་གཀྲི་དུསོ་
ཚོཙོད་བསྐྱེད་སྤྱོད་ནསོ་བལོ་སྐུད་ཁ་ཤསོ་བསླེསྐྱེསོ་ནསོ་སྐྱོསྐྱེལོ་འབོངོ་
ཞིཀྲིངོ་། དངོབོསོ་པེབོ་དསྐྱེ་རེཀྲིགསོ་ཀྱཀྲི་རེཀྲིན་གབོངོ་བདསྐྱེ་ནའངོ་སྤྱོབོད་རྒྱ་
ཤཀྲིན་ཏུ་ཆེསྐྱེ་བརེ་མ་ཟིད། སོ་ཆེ་གཞིན་གྱིཀྲི་ཡུལོ་སྐབོརེ་པེསོ་ཀྱངོ་
ཤཀྲིན་ཏུ་དགའ་བབོ་བྱོསྐྱེད་ཀྱཀྲིན་ཡིབོད། ”
བལོ་རྩཀྲིད་བསླེསོ་པེ་ལོསོ་མངོ་ཚོཙོགསོ་ལོ་བསྐྲུན་པེའཀྲི་

ཕེན་འབྲོསོ་ནཀྲི་དསྐྱེ་ཙམ་གྱིཀྲིསོ་མཀྲི་ཚོད་དསྐྱེ། དཀབོན་མཆེབོག་གཀྲིསོ་
གཉསྐྱེརེ ་བའཀྲི ་མཀྲི ་རེཀྲིགསོ ་ལོག་ཤསྐྱེསོ ་བཟིབོ ་རྩལོ་ཐོབོན ་རྫསོ་
བཤམསོ་སྟོབོན་ཁངོ་དུ་སོབོངོ་བ་ན། གྱིངོ་ངོབོསོ་སུ་ཆེསྐྱེ་ཆུངོ་མཀྲི་འདྲ་
བ ་དངོ་ཚོཙོན ་མདངོསོ་མཀྲི ་འདྲ ་བའཀྲི ་བབོད ་གྲུམ་སྣ་ཚོཙོགསོ་
བཤམསོ་ཡིབོད་ཅཀྲིངོ་། དསྐྱེ་མཀྲིན་བཤམསོ་སྒྲོབོམ་དུ་བཞིག་པེའཀྲི་
སྤུསོ་ལོསྐྱེགསོ་ཀྱཀྲི་ཀབོ་ཁུག་དག་གཀྲིསོ་མཀྲིག་དབངོ་ཅཀྲིག་ཅརེ་དུ་
འདྲསྐྱེན་པེརེ་བྱོསྐྱེད།

“ ཀུངོ་སོཀྲི་ལོ་ད་སྐབསོ་འགསྐྱེལོ་རུམ་དངོ་། སོ་གདན།
སྒོམ་ཁུག་སོབོགསོ་ཐོབོན་རྫསོ་སྣ་ཁ20ལྷག་ཡིབོད་པེ་དངོ་། ན་
ནཀྲིངོ་གཀྲི་ཕྱིཀྲིརེ་འཚོཙོངོ་ཚོད་སྒོབོརེ་ཁྲིཀྲི80ལོསོ་བརྒལོ་ཡིབོད། གལོ་
སྲིཀྲིད་ཏངོ་དངོ་སྲིཀྲིད་གཞུངོ་གཀྲི་རེབོགསོ་སྐྱོབོརེ་མསྐྱེད་ཚོཚེ་ངོ་ཚོཙོརེ་འདཀྲི་
ལྟ་བུའཀྲི ་ཕེན་འབྲོསོ་ཐོབོན་རྒྱུ་ཁག་པེབོ ་རེསྐྱེད། ”ཅསྐྱེསོ་བཤད།
དཀབོན་མཆེབོག་གཀྲིསོ་བཤད་རྒྱུརེ། ལོབོ ་ཁ་ཤསོ་ཀྱཀྲི ་སྔོབོན་ལོ།
ཁབོསོ་སྡེསྐྱེ་མཀྲི་ཁ་ཤསོ་ཁྲིཀྲིད་དསྐྱེ་སོཀྲི་ཁྲིབོན་དངོ་བབོད་ལྗོབོངོསོ་སུ་གླེ་བྱོསྐྱེད་

དུ་སོབོངོ་མབོད། འབོན་ཀྱངོ་ཕེན་འབྲོསོ་ཆེསྐྱེན་པེབོ་འཐོབོབ་མ་ཐུབ་
ཟིསྐྱེརེ། རྗེསྐྱེསོ་སུ་མཚོཙོ་སྔོབོན་ཞིཀྲིངོ་ཆེསྐྱེན་གྱིཀྲི ་རྒྱལོ་སྤྱོཀྲིའཀྲི ་བབོད་གྲུམ་
འགྲསྐྱེམསོ་ཚོཙོགསོ་སྟོསྐྱེངོ་དུ། ཁབོསོ་སྲིབོལོ་རྒྱུན་གྱིཀྲི་ལོག་ཤསྐྱེསོ་བཟིབོ་
རྩལོ་ཐོབོན་རྫསོ་ལོ་བརྟེསྐྱེན་ན་དབུལོ་ཐོརེ་ཕྱུག་འགྱུརེ་ཡིབོངོ་ཐུབ་
པེའཀྲི་རེསྐྱེ་བ་མཐོབོངོ་བསོ། ཕྱིཀྲིརེ་ཕེ་ཡུལོ་དུ་ལོབོག་སྟོསྐྱེ་གསོརེ་གཏབོད་
ལོསོ་སྐྲུན་བྱོ་རྒྱུའཀྲི་སོསྐྱེམསོ་ཐོག་བཅད།

2012ལོབོརེ། དཀབོན་མཆེབོག་གཀྲིསོ་རེངོ་གཀྲི་གཉསྐྱེན་ཉསྐྱེ་དངོ་
གྲབོགསོ་པེབོ་ཚོཙོའཀྲི་རེབོགསོ་རེམ་ལོ་བརྟེསྐྱེན་ནསོ་གངོ་ཐུབ་ཅཀྲི་ཐུབ་
ཀྱཀྲིསོ་རྨ་ཆེསྐྱེན་རྫབོངོ་དུ་བབོད་རུམ་ལོསོ་སྣབོན་བཟིབོ་གྲྭ་དངོ་པེབོ་དསྐྱེ ་
བཙུགསོ། ལོབོ་འགའཀྲི་རེཀྲིངོ་ལོ། ཁབོ་རེངོ་ཐོསྐྱེངོསོ་མངོ་དུ་ཁུལོ་དངོ་
རྫབོངོ་གཀྲི་རེཀྲིམ་པེ་སོབོ་སོབོའ འི་སྲིཀྲིད་གཞུངོ་སྡེསྐྱེ་ཁག་དངོ་འགྲབོགསོ་
ནསོ་ཧྲིངོ་ཧའསྐྱེ་སོབོགསོ་སུ་སོབོངོ་སྟོསྐྱེ ་མགབོ་ལོབོག་གཀྲི་ཞིཀྲིངོ་ཕྱུགསོ་
ཐོབོན་རྫསོ་འགྲསྐྱེམསོ་ཚོཙོངོ་ཚོཙོགསོ་འདུའཀྲི་ནངོ་ཞུགསོ་པེསོ། བཟིབོ་
དབྱོཀྲིབསོ་མཛེཚེསོ་ཤཀྲིངོ་སྤུསོ་ལོསྐྱེགསོ་པེའཀྲི་ལོག་ཤསྐྱེསོ་བཟིབོ་རྩལོ་
གྱིཀྲི་ཐོབོན་རྫསོ་རེསྐྱེ་རེསྐྱེརེ་སོ་གནསོ་དསྐྱེ་གའཀྲི་འཛེད་སྤྱོབོད་པེའཀྲི་གདསྐྱེངོ་
འཇོབོག་བཟིངོ་པེབོ་ཐོབོབ་པེརེ་མ་ཟིད། ད་དུངོ“ བཟིབོ་ཁངོ་ཆུངོ་
ངུའཀྲི”ཐོབོན་སྐྱོསྐྱེད་ཀྱཀྲི་གཞིཀྲི་ཁྱིབོན་ཡིངོ་དསྐྱེ་དངོ་བསྟུན་ནསོ་ཆེསྐྱེ་རུ་
ཕྱིཀྲིན།
དཀབོན་མཆེབོག་གཀྲིསོ་བཤད་པེ་ཅཀྲི་མ་བདསྐྱེན། རྨ་ཆེསྐྱེན་རྫབོངོ་

དུ་སྲིབོག་ཆེགསོ་དངོ་རྩཀྲི་ཤཀྲིངོ་གཀྲི་ཐོབོན་ཁུངོསོ་ཕུན་སུམ་ཚོཙོགསོ་
པེབོ ་ཡིབོད་ཅཀྲིངོ་། གནའ་སྔོ་མབོ ་ནསོ་བཟུངོ་བབོད་གྲུམ་འཁསྐྱེལོ་
འཐོག་དངོ་བལོ་འཁསྐྱེལོ་བསླེསྐྱེསོ་ཀྱཀྲི་ལོབོ་རྒྱུསོ་ཀྱངོ་ཡིབོད། ཉསྐྱེ་བའཀྲི་
ལོབོ ་འགའཀྲི་རེཀྲིངོ་ལོ། རྫབོངོ་དསྐྱེསོ་མཚོཙོ་སྔོབོན་གྱིཀྲི ་བབོད་གྲུམ་རྒྱལོ་
སྤྱོཀྲིའཀྲི་འགྲསྐྱེམསོ་ཚོཙོགསོ་དངོ་ཧྲིངོ་ཧའསྐྱེ་ཡིཀྲི་ཁ་གཏད་རེབོགསོ་སྐྱོབོརེ་
སོབོགསོ་ཀྱཀྲི་གབོ་སྐབསོ་བཟིངོ་པེབོ་དག་དམ་འཛེའིན་གྱིཀྲིསོ། སྔོརེ་
ལོསོ་ལྷག་པེརེ་ཚོཙོངོ་དངོ་མ་རྩ་འགུག་འདྲསྐྱེན་གྱིཀྲི་ཤུགསོ་ཚོད་ཆེསྐྱེ་
རུ་བཏངོ་སྟོསྐྱེ། མཀྲི་རེཀྲིགསོ་ལོག་ཤསྐྱེསོ་བཟིབོ་རྩལོ་གྱིཀྲི་ཐོབོན་ལོསོ་
གཞིཀྲི་རྒྱ་ཆེསྐྱེ་ཞིཀྲིངོ་སྟོབོབསོ་ལྡན་དུ་གཏབོངོ་བརེ་སྐུལོ་འདསྐྱེད་བཏངོ་
ཡིབོད། ད་ལྟ་མཀྲི་རེཀྲིགསོ་ཀྱཀྲི་ཁྱིད་ཆེབོསོ་ལྡན་པེའཀྲི་ལོག་ཤསྐྱེསོ་བཟིབོ་
རྩལོ་གྱིཀྲི་ཐོབོན་རྫསོ་དསྐྱེ་དག་ཉཀྲིན་རེསྐྱེ ་བཞིཀྲིན་འབྲོབོག་པེའཀྲི་ཁྱིཀྲིམ་
ཚོངོ་གཀྲི་ཡིབོངོ་འབབ་འཕེརེ་སྣབོན་བྱོསྐྱེད་པེའཀྲི་ཐོབསོ་ལོམ་གལོ་
ཆེསྐྱེན་དུ་གྱུརེ་ཡིབོད།

2016ལོབོརེ། ཙངོ་གུ་སྡེསྐྱེ་བསོ་ཁྱིཀྲིམ་རེསྐྱེརེ་དབུལོ་སྐྱོབོརེ་ཐོབོན་
ལོསོ་མ་དངུལོ་བགབོ་འགྲསྐྱེམ་བྱོསོ་རྗེསྐྱེསོ། སྡེསྐྱེ ་བའཀྲི“ ཨུ་ཡིབོན་
ལྷན་ཁངོ་གཉཀྲིསོ”ཀྱཀྲིསོ་སྡེསྐྱེ ་མཀྲི ་རྣམསོ་རྩ་འཛུགསོ་བྱོསོ་ཏསྐྱེ ་
ཚོཙོགསོ་ཆེསྐྱེན ་འཚོཙོགསོ་པེ་དངོ་། དབུལོ་ཕེབོངོསོ་ཁྱིཀྲིམ་ཚོངོ་
དབུལོ་ཐོརེ་འབྱུངོ་བའཀྲི་གནད་དབོན་ལོ་མཉམ་དུ་གྲབོསོ་བསྡུརེ་
བྱོསོ། མཇུག་མཐོརེ། སྡེསྐྱེ་བ་ཡིབོངོསོ་ཀྱཀྲི་དབུལོ་ཕེབོངོསོ་ཁྱིཀྲིམ་ཚོངོ
58ཀྱཀྲི་མཀྲི123གྱིཀྲིསོ་གཅཀྲིག་གྱུརེ་སྒོབོསོ་ཐོག་བཅད་དསྐྱེ་མ་དངུལོ་
དསྐྱེ་དཀབོན་མཆེབོག་གཀྲི་བབོད་གྲུམ་ལོསོ་སྣབོན་བཟིབོ་གྲྭརེ་མ་རྐངོ་དུ་
འཇོབོག་རྒྱུ་བྱོསོ་ཤཀྲིངོ་། མ་རྐངོ་ནངོ་ཞུགསོ་ནསོ་ཁསྐྱེ ་སྤེབོགསོ་
བགབོསོ་པེ་དསྐྱེསོ་བསྡེབོམསོ་པེསོ་སྒོབོརེ་ཁྲིཀྲི77.4ཟིཀྲིན་ཡིབོད་པེ་རེསྐྱེད།
ཙངོ་གུ་སྡེསྐྱེ་བ་ནཀྲི་རྨ་ཆེསྐྱེན་རྫབོངོ་རྭ་རྒྱ་གྲབོངོ་རྡལོ་དུ་ཡིབོད་ཅཀྲིངོ་།

སྡེསྐྱེ་བ་ཡིབོངོསོ་ལོ་ཁྱིཀྲིམ་ཚོངོ309དངོ་མཀྲི1123ཡིབོད་པེ་དངོ་། དསྐྱེ་
ནཀྲི་དཔེསྐྱེ་མཚོཙོན་ལྡན་པེའཀྲི་འབྲོབོག་ལོསོ་ཀྱཀྲི་སྡེསྐྱེ་བ་ཞིཀྲིག་རེསྐྱེད། སྡེསྐྱེ་
མཀྲི་རྣམསོ་ཀྱཀྲིསོ་གཙཙོ་བབོ་ཕྱིཀྲི་རེབོལོ་ཏུ་ཞིབོརེ་ལོསོ་ལོ་སོབོངོ་ནསོ་ཡིབོངོ་
སྒོབོ་འཚོཙོལོ་བཞིཀྲིན་ཡིབོད། དབུལོ་ཕེབོངོསོ་མངོ་ཚོཙོགསོ་དསྐྱེ་ལོསོ་
མངོ་པེབོ་དབུལོ་ཐོརེ་འབྱུངོ་བརེ་རེབོགསོ་རེམ་བྱོསྐྱེད་ཆེསྐྱེད། དཀབོན་
མཆེབོག་གཀྲིསོ་ཐོབོན་སྐྱོསྐྱེད་འཁབོརེ་ཁངོ་འཕེསྐྱེལོ་རྒྱསོ་དངོ་སྟོབོབསོ་
ཆེསྐྱེརེ་གཏབོངོ་བའཀྲི་དུསོ་མཉམ་དུ། ཁྱིཀྲིམ་ཚོངོ་དབུལོ་པེབོའ འི་བུད་

མསྐྱེད་རྣམསོ་བཟིབོ་གྲྭའཀྲི་ནངོ་སྡུད་ལོསྐྱེན་བྱོསོ་ནསོ་མུ་མཐུད་དུ་
ཡིབོངོ་སྒོབོ་འཚོཙོལོ་དུ་བཅུག་པེརེ་མ་ཟིད། མ་དངུལོ་བཏངོ་ནསོ་
ཟིཀྲི་ལོཀྲིངོ་གྲབོངོ་ཁྱིསྐྱེརེ་མཁརེ་ལྷབོའ འི་ཁུལོ་གསོརེ་གྱིཀྲི་བབོད་གྲུམ་ཐོབོན་
སྐྱོསྐྱེད་ཁསྐྱེ ་ལོསོ་སུ་གསོབོ ་སྦྱོབོངོ་འཛེའིན་གྲྭ་བསྒྲུབསོ་ཏསྐྱེ ་ཁབོ ་ཚོཙོརེ་
འཁསྐྱེལོ་འཐོག་ལོག་རྩལོ་གྱིཀྲི་ཤསྐྱེསོ་བྱོ་སྦྱོངོ་དུ་བཅུག
དབུལོ་ཁྱིཀྲིམ་ལྕགསོ་མབོ་མཚོཙོ་ཚོངོ་ལོ་བཟིའ་མཀྲི་གསུམ་

ཡིབོད་ཅཀྲིངོ་། སྔོབོན་ཆེད་ཁྱིཀྲིམ་མཀྲི་གངོ་བབོསོ་སྤྱོཀྲི་ཆེཀྲིངོ26ལོསོ་མསྐྱེད་
པེའཀྲི་རྩྭ་སོ་དངོ་ཁ་གྲངོསོ་མངོ་རྒྱུ་མསྐྱེད་པེའཀྲི་ནབོརེ་ལུག་འགའ་
ལོ་བརྟེསྐྱེན་ནསོ་འཚོཙོ་ཐོབསོ་བྱོསོ་ཡིབོད་མབོད། འབོན་ཀྱངོ་ད་ལྟ་ཁབོ་
མབོ་བབོད་གྲུམ་འཐོག་པེའཀྲི་བཟིབོ་བ་བྱོངོ་མ་ཞིཀྲིག་ཏུ་གྱུརེ་ཡིབོད།
ལྕགསོ་མབོ་མཚོཙོ་ནཀྲི་དསྐྱེ་གརེ་ལོབོ་གཉཀྲིསོ་ལོསོ་འགབོརེ་མསྐྱེད། ལོག་
རྩལོ་རྒྱུན་ཆེད་མསྐྱེད་པེརེ་ནངོ་བྱོན་ཆུབ་པེ་དངོ་བསྟུན་ནསོ།
ད་སྐབསོ་ཟླ་རེསྐྱེརེ་གླེ་ཕེབོགསོ་སྒོབོརེ5000ལོསྐྱེན་བཞིཀྲིན་ཡིབོད་པེརེ་
མ་ཟིད། ད་དུངོ་ཕྱུགསོ་ལོསོ་ཀྱཀྲི་ཡིབོངོ་སྒོབོ་དངོ་དུསོ་བཅད་ལྟརེ་
མ་རྐངོ་ནངོ་ཞུགསོ་ཏསྐྱེ་ཁསྐྱེ་སྤེབོགསོ་བགབོ་བཤའ་བྱོསྐྱེད་ཀྱཀྲིན་ཡིབོད་
པེསོ། འཚོཙོ་བའཀྲི་ཆུ་ཚོད་ཀྱངོ་ཡིརེ་ངོབོའ འི་ཟླ་ལྟརེ་འཕེསྐྱེལོ།
ཡིཀྲིན་ནའངོ་། འཚོཚེམ་དྲུབ་འཁབོརེ་ཁངོ་དུ་ལྕགསོ་མབོ་མཚོཙོ་

ནཀྲི་ཡིབོངོ་འབབ་མཐོབོ་ཤབོསོ་རེསྐྱེག་མཁན་དསྐྱེ་མཀྲིན་པེརེ།“ ཁྱིབོད་
ཀྱཀྲིསོ་ལྟབོསོ་དངོ་། ཕུརེ་བ་ནཀྲི ་ངོ་ཚོཙོའཀྲི ་འདཀྲི་ནསོ་སྒོབོརེ་མབོ་ཡིབོད་
མཁན་རེསྐྱེད”འཕྲུལོ་ཆེསོ་ཀྱཀྲི་ལྷུ་ལོག་སྒྲོཀྲིག་བཞིཀྲིན་པེའཀྲི་བབོད་
རེཀྲིགསོ་ཕེབོ ་གསོརེ་ཞིཀྲིག་གཀྲིསོ་གཞིན་གྱིཀྲིསོ་རེངོ་ལོ་དསྐྱེ ་ལྟརེ་
བཤད་པེའཀྲི་སྐད་ཆེ་ཐོབོསོ་འཕྲོལོ་འཛུམ་དམུལོ་དམུལོ་གྱིཀྲིསོ་
དགབོད་ཙམ་བྱོསོ།

“ དངོབོསོ་གནསོ་དསྐྱེ ་ལྟརེ་རེསྐྱེད། འཁབོརེ་ཁངོ་ཧྲིཀྲིལོ་པེབོའ འི་
ནངོ་དུ་ཕུརེ་བའཀྲི་ཡིབོངོ་སྒོབོ ་ནཀྲི ་ཆེསྐྱེསོ་མཐོབོ་བ་རེསྐྱེད། ཟླ་རེསྐྱེའཀྲི ་གླེ་
ཕེབོགསོ་དམངོསོ་སྒོབོརེ་ཁྲིཀྲི་ཚོཙོ་ལོསོ་བརྒལོ་ཡིབོད”ཅསྐྱེསོ་དཀབོན་
མཆེབོག་གཀྲིསོ་དསྐྱེ་ལྟརེ་མཚོམསོ་སྦྱོབོརེ་བྱོསོ། བབོད་གྲུམ་འཚོཚེམ་
དྲུབ་ལོག་རྩལོ་གྱིཀྲི་དཀའ་ཁག་ཆེསྐྱེསོ་ཆེསྐྱེ་བ་ནཀྲི་འཁསྐྱེལོ་འཐོག་
འཚོཚེམ་དྲུབ་ཁབ་མགབོ ་ཡིཀྲིན་ཞིཀྲིངོ་། དསྐྱེའཀྲི ་གནད་འགག་ནཀྲི ་
འཚོཚེམ་གྲུབ་ཁབ་ལོ་རེག་ལོསོ་ཡིབོད། ཚོཙོངོ་ཟིབོངོ་མངོགསོ་ཐོབོ་
མངོ་བའཀྲི་སྐབསོ་སུ། འཚོཚེམ་དྲུབ་ཁབ་མགབོ་ལོ་དུསོ་རྒྱུན་ཆེག་
སྐྱོབོན་འབྱུངོ་སླེ་སྟོསྐྱེ། སྔོབོན་ཆེད་རྒྱུན་དུ་ཟིཀྲི་ལོཀྲིངོ་ལོ་ཁྱིསྐྱེརེ་ནསོ་ཞིཀྲིག་
གསོབོ་བྱོསྐྱེད་དགབོསོ་ཤཀྲིངོ་། མ་གབོངོ་མཐོབོ་བའཀྲི་ཁརེ་ད་དུངོ་ལོསོ་
ཀའཀྲི་དུསོ་ཚོཙོད་ལོའངོ་དལོ་འགབོརེ་བྱོསྐྱེད་པེའཀྲི་རྐྱེསྐྱེན་གྱིཀྲིསོ། ཀུངོ་
སོཀྲིསོ་ཕུརེ་བ་ཆེསྐྱེད་དུ་སོ་ཆེ་གཞིན་ལོ་ལོབོ་གཅཀྲིག་རེཀྲིངོ་འཚོཚེམ་
དྲུབ་ཁབ་ཞིཀྲིག་གསོབོ་བྱོསྐྱེད་པེའཀྲི་ལོག་རྩལོ་སླེབོབ་ཏུ་མངོགསོ་
པེརེ་མ་ཟིད། ཆུ་མ་ཡིབོངོ་གབོངོ་གཀྲི་རེགསོ་ལྟརེ་འཚོཚེམ་དྲུབ་ཁབ
15ཉབོསོ་ནའངོ་སྔོརེ་བཞིཀྲིན་མཀྲི་འདངོ་བའཀྲི་སྣངོ་ཚུལོ་མངོབོན།

“ ལོག་ཤསྐྱེསོ་འཁསྐྱེལོ་འཐོག་ལོག་རྩལོ་གྱིཀྲིསོ་ངོ་ཚོཙོརེ་
དཔེལོ་འབྱོབོརེ་གྱིཀྲི་ཁསྐྱེ་ཕེན་བསྩལོ་ཡིབོངོ་བསོ་མཀྲི་ཚོད། དབུལོ་
ཁྱིཀྲིམ་གྱིཀྲི་ལོསོ་ཞུགསོ་ལོ་སྐུལོ་འདསྐྱེད་ཐོསྐྱེབསོ་ཏསྐྱེ། ཁབོ་ཚོཙོརེ་ཡིབོངོ་
འབབ་ཆེསྐྱེན་པེབོ་རེསྐྱེག་ཏུ་བཅུག མཀྲིག་སྔོའཀྲི་བརེ་དུ། ཀུངོ་སོཀྲིསོ་སྔོ་
ཕྱིཀྲི་རེཀྲིམ་རྩཀྲིསོ་ཤཀྲིག་བརྒྱབ་ན། དབུལོ་ཁྱིཀྲིམ་ལོ་ཐོབོབ་པེའཀྲི་ཡིབོངོ་
འབབ་བགབོ་བཤསོ་སྒོབོརེ་ཁྲིཀྲི9.87ཟིཀྲིན་ཡིབོད། རྗེསྐྱེསོ་མརེ། ངོ་
ཚོཙོསོ་ད་དུངོ་ཐོབོན་སྐྱོསྐྱེད་གཞིཀྲི་ཁྱིབོན་ཆེསྐྱེ་རུ་རྒྱ་བསྐྱོསྐྱེད་ནསོ། དསྐྱེ་ལོསོ་
མངོ་བའཀྲི ་མཀྲི ་མངོ་པེབོ ་ཞིཀྲིག་གཀྲི ་ལོསོ་ཞུགསོ་ལོ་སྐུལོ་འདསྐྱེད་
གཏབོངོ་དགབོསོ། ”

（（འཕྲོབོའཕྲོབོ་་མམ་་པེརེཔེརེ་་ངོབོངོབོསོསོ17པེརེཔེརེ་་གཟིཀྲིགསོགཟིཀྲིགསོ།།））

བལ་རྩིད་ལས་བསླས་པའི“བདེ་སྐྱིད་ཀྱི་འཚོ་བ།”


