
བདོ་མའི་ིརང་དབང་སྒེར་ལངས་གསུམ་བཅུའ་ིདུས་དྲན་ཐྒེངས་ ༦༠ པའ་ིཐགོ་བདོ་མ་ིམང་ས་ིའཐུས་ལྷན་ཚགོས་ཀ་ིགསུང་བཤད། 
 
 
༄༅། །ཕི་ལ་ོ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༣ ཚསེ་ ༡༠ འད་ིན་ིབོད་མི་རྣམས་ཀསི་རྒྱ་ནག་དབང་འཛནི་པར་ཞ་ིབའ་ིང་ོརལོ་བྱས་ནས་ལ་ོང་ོ   ༦༠ 
འཁརོ་བའ་ིདུས་ཚགིས་གལ་ཆྒེན་ཞགི་ཆགས་ཡོད། དྒེ་ཡང་ཐགོ་མར་ཕ་ིལ་ོ ༡༩༤༩ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༡ ཉནི་རྒྱ་ནག་དམར་ཤགོ་
ཚོགས་པས་རྒྱ་ནག་མ་ིདམངས་ས་ིམཐུན་རྒྱལ་ཁབ་གསར་འཛུགས་བྱས་རྒེས་རྒྱ་དམག་གསི་བདོ་ས་བཅིངས་གལོ་གཏངོ་རྒྱུའི་མངི་
འདགོས་འགོ་བདོ་ནང་བཙན་འཛུལ་གསི་བདོ་ས་ཡོངས་རོགས་ཧམ་བཟུང་བྱ་འག་ོབཙུགས་པ་རྒེད། དུས་དྒེ་ནས་བཟུང་སྒེ་ལ་ོང་ོདགུ་
ལྷག་ཙམ་རངི་སྐབས་དྒེའི་བོད་གཞུང་དང་༸གངོ་ས་༸སྐུ་ཕྒེང་བཅུ་བཞི་པ་ཆྒེན་པ་ོམཆགོ་གསི་རྒྱ་ནག་དམར་གཞུང་མཉམ་གོས་
མལོ་ག་ིལམ་ནས་དཀའ་རགོ་སྒེལ་ཐབས་འབད་བརནོ་རམི་མཐུད་བྱས་ཡདོ་ཀང་། ༸གངོ་ས་མཆགོ་དང་བདོ་གཞུང་ལ་བཀའ་
བསྡུར་བཀའ་འཁལོ་གང་ཡང་མྒེད་པའ་ིཐགོ་ནས་རྒྱ་དམར་གཞུང་གསི་ང་ཕདོ་ངག་དབང་འཇགིས་མྒེད་ཀསི་འག་ོཁདི་པའ་ིབདོ་
གཞུང་ག་ིགོས་མལོ་སྐུ་ཚབ་ཚོགས་ཆུང་ལ་བཙན་དབང་འགོ་གསོ་མཐུན་དནོ་ཚན་ ༡༧ ཟྒེར་བའ་ིཡགི་ཆར་ཕ་ིལ་ོ ༡༩༥༡ ཟླ་ ༥ 
ཚེས་ ༢༣ ཉནི་ས་རྟགས་འགདོ་དུ་བཅུག་པ་དང་། གསོ་མཐུན་དནོ་ཚན་ ༡༧ ནང་མ་དྲང་བའ་ིཕགོས་གཅིག་སྒེ་རྒྱ་དམར་གཞུང་ག་ི
དགསོ་འདུན་དང་ཁྒེ་ཕན་ཁ་ོནར་དམགིས་པ་ཞགི་ཡནི་པར་སོང་། བོད་གཞུང་ག་ིསྐུ་ཚབ་ངསོ་ནས་མུ་མཐུད་རྒྱ་དམར་གཞུང་དང་
གསོ་མལོ་བྱ་ཐབས་བྱས་ཀང་དནོ་འབྲས་མ་སནོ་པ་མ་ཟད། བོད་གཞུང་ལ་གསོ་མཐུན་དནོ་ཚན་ ༡༧ ཟྒེར་བ་དྒེ་ངསོ་ལྒེན་ཡདོ་པའི་
ཡངོས་ཁྱབ་གསལ་བསྒྲགས་བྱྒེད་དགསོ་པའ་ིཤུགས་གནནོ་ཡང་སྤྲད་མཐར། བདོ་གཞུང་ག་ིགསོ་མལོ་སྐུ་ཚབ་ཚགོས་ཆུང་ནས་ 
༡༩༥༡ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༢༤ ནས་ ༢༦ བར་གསོ་མཐུན་དནོ་ཚན་ ༡༧ ཟྒེར་བ་དྒེ་ཡོངས་ཁྱབ་གསལ་བསྒྲགས་གནང་དགསོ་བྱུང་། བོད་
གཞུང་གསི་ཆ་རྒེན་དནོ་ཚན་ ༣ བཏོན་གནང་བར་རྒྱ་དམར་གཞུང་གསི་ངསོ་ལྒེན་གནང་ཚེ་བོད་གཞུང་ནས་གསོ་མཐུན་དནོ་ཚན་ 
༡༧ ལ་ངསོ་ལྒེན་གནང་རྒྱུ་ཡནི་པའ་ིགོས་འག་ོབཏོན་པར། རྒྱ་དམར་སྐུ་ཚབ་ཀསི་བདོ་ས་ཡོངས་རོགས་ཟླ་སྒྲལི་ཆྒེད་ཟ་ིཁནོ་དང་། 
ཀན་སུ། ཡུ་ནན། མཚ་ོསོན་བཅས་སུ་གནས་སདོ་བོད་རགིས་རྣམས་ནས་བསམ་གསོ་བསྡུ་ལྒེན་གསི་རྒེས་སུ་ཟླ་སྒྲལི་བྱ་ཆོག་བརོད་
པ་དང་། དྒེ་རྒེས་ནས་རྒྱ་དམར་གཞུང་ག་ིདམག་མ་ིཁ་ིཚ་ོགཉསི་ལྷག་བདོ་དབུས་ཁུལ་དུ་བསྒེབས་ཏྒེ་རམི་གསི་བདོ་ས་ཡོངས་རགོས་
རྒྱ་ནག་མ་ིདམངས་བཅངི་གལོ་དམག་དཔུང་ག་ིདམ་དྲག་འགོ་ཚུད་དྒེ་བོད་ལ་གསོ་མལོ་བྱ་རྒྱུའི་ས་ོགཅིག་ཀང་མྒེད་པར་བཟསོ་
སབས། ༸ས་ིནརོ་གངོ་ས་༸སྐྱབས་མགནོ་ཆྒེན་པ་ོམཆགོ་ནས་བོད་མིའི་ཁདོ་མི་གསདོ་ཁག་སརོ་རགིས་མི་ཡངོ་བ་དང་གོས་མཐུན་
ནང་གསལ་བོད་དནོ་གནད་དནོ་ཁག་ལག་བསར་ཡོང་ཐབས་བཅས་ཀི་སད་གོས་མཐུན་དནོ་ཚན་ ༡༧ ཟྒེར་བར་རྒྱབ་སྐྱརོ་མ་གནང་
ཐབས་མྒེད་བྱུང་བ་རྒེད། རམི་གསི་བདོ་ནང་དུ་རྒྱ་དམག་ག་ིགངས་ཚད་སར་ལས་མང་དུ་སོང་བས་མ་ཚད་དམག་མི་དྒེ་དག་འཚ་ོ
གནས་ཕརི་བདོ་མ་ིཁྱམི་ཚང་དག་ག་ིབཟའ་འབྲུ་ཕནོ་ཆྒེ་བཙན་དབང་གསི་རྒྱ་དམག་ལ་རསི་འབུལ་བྱྒེད་དུ་བཅུག་པ་དང་། བཟའ་
འབྲུའི་རནི་གངོ་ལྡབ་བཅུ་སྤར་བ་སོགས་ཀསི་བོད་མའིི་འཚ་ོབར་ད་ོཕགོ་ཆྒེན་པ་ོབཏང་ཡོད། རྒྱུ་མཚན་དྒེ་དག་ལ་བརྟྒེན་ནས་བདོ་མི་
ཚོས་མི་འདདོ་པའི་རྣམ་འགྱུར་ལ་སོགས་ང་ོརལོ་ག་ིརྣམ་པ་རམི་པས་ཇྒེ་ཆྒེར་སོང་བ་བཞནི་རྒྱ་དམར་གཞུང་ནས་ཀང་དྒེར་དཔག་
པའི་བོད་མིའི་ཐགོ་དམ་དྲག་ཆྒེ་རུ་བཏང་སྒེ་བོད་གཞུང་དང་༸གངོ་ས་མཆོག་ག་ིསྐུ་དབང་ལ་ཐྒེ་བྱུས་བྱྒེད་འག་ོབཙུགས་པ་དང་། ཨ་
མད་ོདང་ཁམས་ཕགོས་ཀ་ིབོད་མི་ཚོའི་འཚ་ོབའ་ིརྟྒེན་གཞརི་བཙན་དབང་གསི་བསྒྱུར་བཅསོ་མང་དག་བྱས། རགི་གཞུང་བསི་གནས་
མང་པ་ོགཏརོ་བཤགི་བཏང་། བདོ་རྒྱ་གཉསི་དབར་ཟིང་འཁྲུག་རམི་བྱུང་རྒེན་པས་བོད་མི་མང་པ་ོདམར་བསད་བཏང་བ་དང་། བཙོན་
དུ་བཅུག་རྒེས་མཐངོ་རྒྱུ་མྒེད་པ་དྒེ་འདྲ་ཡང་མང་པ་ོབྱུང་ཡདོ། བདོ་མའི་ིརལོ་ཤུགས་རམི་པས་བདོ་དབུས་ཁུལ་དུ་འཕྒེལ་ཏྒེ་མཐར་



ཐུག་དྒེར་ཕི་ལ་ོ ༡༩༥༩ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༠ ཉནི་བོད་ཀ་ིརྒྱལ་ས་ལྷ་སར་རྒྱལ་ཡོངས་བོད་མའིི་སྒེར་ལངས་ཆྒེན་མ་ོཞགི་བྱུང་བ་རྒེད། དྒེ་
ཉནི་རྒྱ་དམར་གསི་བདོ་རགིས་སྤུན་ཟླ་མང་པའོ་ིཚ་ེསགོ་འཕགོ་པ་དང་། རྨས་པ། བཙནོ་དུ་བཅུག་པ། རྡུང་རྒེག་དྲག་པ་ོབཏང་བ་
སོགས་དམྱལ་བ་མ་ིཡུལ་དུ་མྱངས་པ་ལྟ་བུའི་མནར་གཅོད་བསམ་ཡུལ་ལས་འདས་པ་བཏང་སྒེ་དྒེ་རངི་ག་ིཉནི་མརོ་མི་ལ་ོ ༦༠ ཧིལ་
པ་ོའཁརོ་བཞནི་ཡདོ། རྒྱལ་གཅྒེས་དཔའ་བ་ོདཔའ་མ་ོདྒེ་དག་གསི་གཙསོ་ད་བར་བདོ་བསན་སདི་མ་ིརགིས་ཀ་ིཆྒེད་དུ་ལུས་སོག་
བསོ་གཏངོ་གནང་མཁན་རྒྱལ་གཅྒེས་དཔའ་བ་ོདཔའ་མ་ོཡངོས་ལ་དྒེ་རངི་ག་ིཉནི་མརོ་བདོ་གཞསི་བྱྒེས་གཉསི་སུ་གནས་པའ་ིབདོ་
རགིས་ཡོངས་ནས་རྒེས་དྲན་དང་། དུས་ད་ལྟའང་བདོ་ནང་རྒྱ་ནག་དམར་གཞུང་ག་ིངན་པའ་ིསདི་བྱུས་འགོ་མནར་གཅོད་མྱོང་བཞནི་
པའི་བོད་རགིས་སྤུན་ཟླ་རྣམས་ལ་གདུང་སྒེམས་མཉམ་སྐྱྒེད་དང་ཐུགས་གས་ོབཅས་ཞུ་རྒྱུ་ཡནི།  

ཕ་ིལ་ོ ༡༩༥༩ ལའོ་ིརྒྱལ་ཡངོས་སྒེར་ལངས་རྒེས་ནས་འདས་ལ་ོདྲུག་ཅུའ་ིནང་རྒྱ་ནག་དམར་ཤགོ་རངི་ལུགས་པས་བདོ་ས་
ཡོངས་རགོས་དྲག་པསོ་ཧམ་བཟུང་བྱས་ཏྒེ་བོད་མི་ས་ཡ་མང་པ་ོདུས་མིན་རྒེན་འདས་སུ་བཏང་ཡདོ། བོད་ཀ་ིསདོ་བཅུད་ཡངོས་
རགོས་ར་མྒེད་གཏངོ་ཆྒེད་ཐགོ་མར་ ༡༩༥༦ ལོར་མང་གཙ་ོབཅསོ་སྒྱུར་དང་། ༡༩༦༦ ལ་ོནས་རགི་གནས་གསར་བརྒེ། ༡༩༧༩ 
ནས་ ༡༩༨༥ བར་དཔལ་འབྱོར་ས་ོདབྱྒེ། ༡༩༨༦ ནས་ ༡༩༩༡ བར་བོད་རྒྱ་ནག་ག་ིཆ་ཤས་སུ་བསྒྱུར་རྒྱུ་ལ་ོལྔ་ཚན་བདུན་པའ་ིལས་
འཆར་ལ་སོགས་པའི་སདི་བྱུས་འདྲ་མནི་འགོ་བདོ་ཀ་ིདགནོ་སྒེ་གྲྭ་ཚང་ཁག་མང་པ་ོགཏརོ་བཤགི་བཏང་བ་དང་། བོད་མི་ནང་ཁུལ་
འཐབ་འཛིང་བྱྒེད་དུ་བཅུག་སྒེ་ནང་ཁུལ་གསོད་རྒེས་བྱྒེད་དུ་བཅུག་པ། ༡༩༦༨ ནས་ ༡༩༧༣ བར་བོད་ནང་སར་བྱུང་མ་མྱོང་བའི་མུ་
གྒེ་ཚབས་ཆྒེ་བྱུང་རྒེན་བོད་མི་སངོ་ཕག་ ༣༤༠ ལྷག་ལྟགོས་ཤརི་ཐྒེབས་སུ་བཅུག་པ།  བོད་ཀ་ིརང་བྱུང་ཁརོ་ཡུག་ལ་སྒེར་ས་མྒེད་
པར་གཏརོ་བཅམོ་བཏང་བ་དང་ད་ོམ་ིསམོས་པའ་ིབསྒྱུར་བཅོས་ས་ཚོགས་བྱས་པ། རྒྱ་མི་ས་ཡ་མང་པ་ོབོད་ནང་འརོ་འདྲྒེན་གསི་བདོ་
དྒེ་རྒྱ་དམར་ག་ིམ་ིསྒེར་སྤྒེལ་ཡུལ་དུ་བསྒྱུར་ཐབས་བྱས་པ། མད་ོདནོ་རྒྱ་དམར་གཞུང་ག་ིབཙན་དབང་གསི་བདོ་མི་རགིས་ཀ་ིང་ོབ་ོ
འཛམ་གངི་མཐ་ོསང་བོད་ནས་ར་མྒེད་དམ་རྒྱ་རགིས་སུ་བསྒྱུར་རྒྱུ་སོགས་ཀ་ིངན་བྱུས་ས་ཚོགས་སྒྲུབ་སད། རྒྱ་ནག་དམར་ཤགོ་
གཞུང་འཛནི་པ་ཚོས་བདོ་ཐགོ་འཛནི་པའ་ིསདི་བྱུས་ཉནི་རྒེ་བཞིན་ཇྒེ་སྡུག་ཇྒེ་རྩུབ་ཏུ་བཏང་སྒེ་གཞིས་ལུས་བོད་རགིས་སྤུན་ཟླ་རྣམས་
བཟདོ་གགས་མྒེད་པར་གྱུར་ཏྒེ་ཆལོ་གསུམ་བདོ་མ་ིཚསོ་སྒེམས་ཤུགས་དང་སངི་སབོས་ལ་འཇགིས་ཞུམ་མྒེད་པར་དམ་ཚིག་གངོ་བུ་
ཆགི་བསྒྲལི་ག་ིས་ོནས་བདོ་ཀ་ིར་ཆྒེའི་ཆསོ་དང་རགི་གཞུང་། སྐད་ཡགི་སགོས་ཉམས་པ་སོར་ཆུད་དང་མི་ཉམས་གངོ་འཕྒེལ་སད་རྒྱ་
གཞུང་ག་ིངན་པའ་ིསདི་བྱུས་ལ་རྣམ་པ་འདྲ་མནི་ག་ིལམ་ནས་གྒེན་ལངས་རམི་པ་བྱས་ཡོད།  

ཕི་ལ་ོ ༡༩༨༧ ནང་བོད་ཀ་ིརྒྱལ་ས་ལྷ་སར་བོད་མི་ཚོས་གཞ་ིརྒྱ་ཆྒེ་བའ་ིང་ོརལོ་སྐད་འབདོ་བྱས་པར་རྒྱ་ནག་གཞུང་གསི་
དྲག་གནནོ་ཚབས་ཆྒེ་བྱས་རྒེན་བདོ་མ་ིམང་པ་ོའཛནི་བཟུང་དང་དམ་དྲག་ཤུགས་ཆྒེ་བྱས་པ་མ་ཟད། ༡༩༨༩ ཟླ་ ༣ ནང་ལྷ་སར་དྲག་
པའོ་ིཁམིས་གཞ་ིབསམས། དྒེ་བཞནི་ཕ་ིལ་ོ ༢༠༠༨ ལརོ་བདོ་ཆལོ་གསུམ་ཁྱནོ་དུ་རངོ་ཁག་དགུ་བཅུ་ལྷག་ནས་རྒྱ་གཞུང་ག་ིབཙན་
དབང་ལ་ཞ་ིབའ་ིང་ོརལོ་ག་ིལས་འགུལ་ཆྒེན་མ་ོཞགི་སྤྒེལ་ཡོད། སྐབས་དྒེར་རྒྱ་གཞུང་གསི་དྲག་གནནོ་བྱས་ཏྒེ་བོད་མི་མང་པ་ོདམར་
གསོད་བཏང་བ་དང་། རྨས་སྐྱནོ་ཕགོ་པ། དངུལ་ག་ིཁམིས་ཆད་ཕགོ་པ། དྒེ་བཞིན་མང་པ་ོབཙནོ་དུ་བཅུག་པ་བཅས་བྱུང་ཡོད། དྒེ་
ནས་བཟུང་རྒྱ་ནག་དམར་ཤགོ་གཞུང་འཛནི་པ་ཚོས་བོད་མའིི་ཁྒེ་ཕན་དང་དགསོ་འདུན་སང་མྒེད་དང་ཁྱད་གསོད་མུ་མཐུད་བྱས་པར་
སངོ་ཕ་ིལ་ོ ༢༠༠༩ ནས་བཟུང་ད་བར་བདོ་ནང་རྒྱལ་གཅྒེས་དཔའ་བ་ོདཔའ་མ་ོཁྱནོ་བསམོས་གངས་ ༡༥༣ ནས་རང་ལུས་མྒེར་
བསྒེགས་ཀསི་རྒྱ་གཞུང་ལ་ཞི་བའི་ང་ོརལོ་གནང་ཡདོ་པ་དང་། དྒེའི་ཁངོས་ནས་རྨས་སྐྱོན་ཕགོ་པ་དང་གར་སོང་ཆ་མྒེད་སོང་བ་
གངས་ ༢༢ དང་ ༡༣༡ འདས་གངོས་སུ་ཕནི་པ་བཅས་ཡདི་སྐྱའོ་ིགནས་ཚུལ་བྱུང་ཡདོ། ཡང་སངི་རྒྱ་དམར་གཞུང་གསི་བདོ་བཙན་



བཟུང་བྱས་པ་ནས་བཟུང་ད་བར་མ་ིལ་ོ ༦༠ སོང་བའི་རངི་གཞསི་ལུས་བོད་མི་ཚོར་རང་ཡུལ་ནང་འག་ོའདུག་སདོ་གསུམ་ག་ིགཞ་ི
རའ་ིའག་ོབ་མིའི་རང་དབང་ག་ིཐབོ་ཐང་ཡྒེ་ནས་མྒེད་པར་མནར་གཅདོ་དྲག་པ་ོཚད་མྒེད་བཏང་དང་གཏངོ་བཞིན་ཡདོ། 

བཙན་བྱལོ་དུ་འདས་པའ་ིལ་ོ ༦༠ ནང་ས་ིནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐྱབས་མགནོ་ཆྒེན་པ་ོམཆགོ་ཐགོ་མར་ཕ་ིལ་ོ ༡༩༥༩ ལའོ་ིཟླ་ ༣ 
ཚེས་ ༣༡ ཉནི་རྒྱ་གར་ག་ིས་ཐགོ་ཏུ་༸ཞབས་སརོ་འཁདོ་པ་ནས་བཟུང་བོད་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་སདོ་བཅུད་ཡངོས་སུ་རགོས་པའི་ཕུགས་
རྒྱང་ལ་ཐུགས་དགངོས་ཆྒེ་བཞྒེས་ཀིས་རྒྱ་དམར་གཞུང་ག་ིགདུག་རྩུབ་ཅན་ག་ིསདི་བྱུས་ལ་འཚ་ེམྒེད་ཞ་ིབའ་ིས་ོནས་གདངོ་ལྒེན་
དང་། བོད་ཀ་ིརགི་གཞུང་བཟང་པ་ོདག་མ་ིཉམས་རྒྱུན་འཛནི་དང་ཉམས་པ་སར་གས།ོ བོད་མའིི་ང་ོབ་ོསྲུང་སྐྱབོ་བཅས་ཀི་ཆྒེད་བཙན་
བྱོལ་ནང་མང་གཙོའི་ཀ་བ་གསུམ་ལྡན་ག་ིབོད་མིའི་སྒྲགི་འཛུགས་དང་། བོད་མིའི་གཞསི་ཆགས་ཁག དགནོ་སྒེ་གྲྭ་ཚང་ཁག ཤྒེས་
ཡོན་དང་རགི་གཞུང་བས་ིགནས་སོབ་ཁག་བཅས་གསར་འཛུགས་ཀིས་བདོ་བསན་སདི་ལ་ཕན་པའི་རླབས་ཆྒེན་ག་ིམཛད་འཕནི་
བསྐྱངས་གནང་བས་ད་སྐབས་བདོ་མི་ཤྒེས་ཡོན་ཅན་གང་མང་བཙན་བྱལོ་དུ་འཚར་ལོངས་ཐུབ་པ་བྱུང་བ་ནས་བདོ་ཀ་ིབདྒེན་མཐའ་
གསལ་ཐབས་དང་། མི་རགིས་ཀ་ིང་ོབ་ོསྲུང་སྐྱབོ་ཐུབ་པའི་དགྒེ་མཚན་ཆྒེན་པ་ོབྱུང་ཡདོ།  

༸གངོ་ས་༸སྐྱབས་མགནོ་ཆྒེན་པ་ོམཆགོ་ནས་ཕི་ལ་ོ ༡༩༧༤ ལ་ོཙམ་ནས་བོད་རྒྱ་གཉསི་ཐད་ཀར་གསོ་མལོ་གསི་བདོ་ཀ་ི
དཀའ་རགོ་སྒེལ་རྒྱུའ་ིདགངོས་བཞྒེས་ཡདོ་པ་ལྟར། ཕ་ིལ་ོ ༡༩༧༩ ལརོ་རྒྱ་ནག་ག་ིདབུ་ཁདི་ཏྒེང་ཞའ་ོཕངི་ནས་བདོ་རྒྱའ་ིདཀའ་རགོ་
སྒེལ་ཕོགས་བདོ་རང་བཙན་ལས་གཞན་པའ་ིགནད་དནོ་གང་ག་ིཐོག་ཏུ་གོས་མོལ་བྱས་ན་འགགིས་པ་དང་། གསོ་མལོ་ག་ིས་ོམ་ོཕྒེས་
ཡདོ་ཅྒེས་བརདོ་ཡདོ་སབས། འདས་པའ་ིབདོ་ཀ་ིགནས་སངས་ཇ་ིལྟར་ཡནི་མནི་ལ་མ་ལྟསོ་པར་ད་ལྟའ་ིབདོ་ཀ་ིཛ་དྲག་དཀའ་ངལ་
སྒེལ་ཐུབ་པ་དང་། བོད་རྒྱ་གཉསི་མ་འངོས་པར་ཕུགས་རྒྱང་རངི་པརོ་ཞ་ིབདྒེ་མཐུན་གནས་ཡོང་བའ་ིདགངོས་ཡངས་དཀྒེལ་ཆྒེའ་ི
གཉསི་སྨན་དབུ་མའ་ིཐབས་ལམ་ག་ིཐགོ་ནས་བདོ་རྒྱའ་ིདཀའ་རགོ་སྒེལ་ཐབས་རྒྱ་ནག་གཞུང་དང་ཐད་ཀར་བཀའ་མལོ་ག་ིལམ་ནས་
ཐབས་ཤྒེས་འབད་བརནོ་ཡདོ་རྒུ་གནང་ཡོད། འནོ་ཀང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གསི་བདོ་ཀི་གནད་དནོ་འད་ི༸གོང་ས་མཆོག་སྐུ་སྒེར་ག་ི
གནད་དནོ་ཞགི་ཏུ་བསྒྱུར་ཐབས་བྱྒེད་པ་དང་བདོ་ཁྱནོ་ཡངོས་ཀ་ིདཀའ་ངལ་གནས་སངས་ཁས་ལྒེན་མ་བྱས་པར་ཡལ་ཡལོ་འབའ་
ཞགི་གསི་དུས་ཚོད་འཕུལ་ཐབས་བྱས་པར་བརྟྒེན། ཕི་ལ་ོ ༡༩༨༧ ལོར་བོད་རྒྱ་གཉསི་གསོ་མལོ་གནང་སད་གཉསི་སྨན་ག་ིདགངོས་
གཞ་ིཨ་རའིི་གོས་ཚོགས་ཀ་ིའག་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་ལྷན་ཚོགས་ཐགོ་ཞ་ིབའ་ིགསོ་འཆར་དནོ་ཚན་ལྔ་བཏོན་གནང་བ་དང་། དྒེ་རྒེས་ 
༡༩༨༨ ལོར་ཕ་རན་སིའི་གོང་ཁྱྒེར་སི་ཏྲས་སི་བག་ཏུ་ཡུ་རབོ་གསོ་ཚགོས་ཐགོ་གངོ་གསལ་གསོ་འཆར་སྐརོ་རྒྱས་བཤད་ཀ་ིགསུང་
བཤད་གནང་ཡོད། བོད་རྒྱ་གཉསི་སྨན་དབུ་མའི་ལམ་ག་ིསདི་བྱུས་དྒེ་ཉདི་བོད་མི་མང་སི་འཐུས་ལྷན་ཚགོས་ཀ་ིགསོ་ཚགོས་ནས་ཕ་ི
ལ་ོ ༡༩༩༧ ཟླ་ ༩ ཚསེ་ ༡༨ ལ་ས་ིམསོ་ཀསི་གཏན་འབྒེབས་གནང་བ་ཞིག་དང་། སདི་བྱུས་དྒེ་ཉདི་ལག་ལྒེན་འཁྒེལ་ཐབས་སུ་ཕ་ིལ་ོ 
༢༠༠༢ ནས་བཟུང་ ༢༠༡༠ བར་༸གངོ་ས་༸སྐྱབས་མགནོ་ཆྒེན་པའོ་ིསྐུ་ཚབ་དང་རྒྱ་ནག་གཞུང་ག་ིསྐུ་ཚབ་དབར་འབྲྒེལ་མོལ་ཐྒེངས་
དགུ་དང་ནང་ལུགས་གསོ་བསྡུར་ཐྒེངས་གཅགི་བཅས་བྱུང་ཡདོ། ༢༠༡༠ ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གསི་མུ་མཐུད་གསོ་མོལ་གནང་རྒྱུར་
བསམ་ཤྒེས་གནང་མྒེད་ཀང་༸གངོ་ས་མཆོག་དང་བོད་མིའི་སྒྲགི་འཛུགས་ཀ་ིངསོ་ནས་གསོ་མོལ་གནང་རྒྱུའི་ག་སྒྲགི་ཨང་གསར་མུ་
མཐུད་གནས་ཡདོ་པ་མ་ཟད། བདོ་རྒྱའ་ིདཀའ་རགོ་སྒེལ་ཐབས་བཟང་ཤསོ་དྒེ་གོས་མལོ་ག་ིལམ་ནས་ཡིན་པ་རྒྱ་གཞུང་ནས་བསམ་
ཤྒེས་ཀིས་གསོ་མལོ་ཡོང་བའ་ིཁརོ་ཡུག་སར་སྐྲུན་དགསོ་པའི་ནན་སྐུལ་ཞུ་བཞནི་ཡདོ།  

བོད་ཀ་ིབདྒེན་དནོ་ཞ་ིབའ་ིལམ་ནས་རང་དབང་འཐབ་རོད་ལ་ཨ་ར་ིདང་། ཡུ་རབོ། རྒྱ་གར་གཙསོ་པའི་འཛམ་གིང་རྒྱལ་
ཁབ་ཁག་ག་ིགཞུང་དང་། གསོ་ཚོགས། གཞུང་འབྲྒེལ་དང་གཞུང་འབྲྒེལ་མིན་པའ་ིཚོགས་པ་ཁག བོད་དནོ་རྒྱབ་སྐྱརོ་ཚོགས་པ་
བཅས་ཀི་གཙོས་རྒྱལ་སའིི་ཚོགས་པ་ཁག་དང་མི་སྒེར་སོགས་མང་པ་ོཞགི་གསི་བསགས་བརོད་དང་རྒྱབ་སྐྱརོ་གནང་དང་གནང་



བཞིན་པ་མ་ཟད། ཕི་རྒྱལ་ཁག་ཏུ་ཡདོ་པའི་རྒྱ་རགིས་ཤྒེས་ཡོན་ཅན་དང་མང་གཙ་ོདནོ་གཉྒེར་ཅན། དྒེ་བཞིན་རྒྱ་ནག་ནང་ཡོད་པའི་རྒྱ་
རགིས་གཟུར་གནས་ཤྒེས་ཡོན་ཅན་མང་པསོ་ཡི་རང་བསགས་བརདོ་ཀསི་རྒྱབ་སྐྱརོ་ཞུ་བཞིན་ཡོད། དྒེ་འབྲྒེལ་འཛམ་གིང་མཉམ་
སྒེལ་རྒྱལ་ཚགོས་ཀིས་གཙོས་ཕའིི་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་མང་དག་ཅགི་ག་ིགོས་ཚགོས་ཁག་ནང་བོད་དནོ་ཐགོ་གཞུང་འབྲྒེལ་གསོ་ཆོད་
རམི་པར་འཇོག་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡདོ་པ་དང་། བོད་ནང་ག་ིགནས་སངས་ཆྒེས་ཛ་དྲག་ཏུ་འགྱུར་བཞིན་པའ་ིགནས་ཚུལ་རྟགོ་ཞབི་ཐུབ་
རྒྱུར་ཕན་པའ་ིབོད་ནང་ཕར་འག་ོཚུར་འངོ་ག་ིཁམིས་འཆར་ (The Reciprocal Access to Tibet Act) ལ་ཕི་ལ་ོ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༡༢ 
ཚེས་ ༡༡ ཉནི་ཨ་རའིི་གསོ་ཚགོས་གངོ་མས་རྒྱབ་སྐྱརོ་གཏན་འབྒེབས་གནང་བ་དང་། ༢༠༡༨ ཟླ་ ༡༢ ཚསེ་ ༡༩ ཉནི་ཨ་རའིི་སདི་
འཛིན་གསི་ཁམིས་ཡགི་དྒེར་མཚན་རྟགས་བཀདོ་དྒེ་ཁམིས་སུ་གཏན་འབྒེབས་གནང་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད། ཁམིས་ཡགི་དྒེའི་ཐགོ་ནས་
བོད་ནང་ག་ིདངསོ་ཡོད་གནས་སངས་འཛམ་གིང་མི་མང་གསི་གསལ་རྟགོས་ཐུབ་རྒྱུ་དང་གཞསི་བཞུགས་བོད་མི་ཚོའི་གནས་སངས་
བཟང་ཕོགས་སུ་འགྱུར་བའི་རྒེ་བ་ཞུ་བཞནི་ཡདོ། 

འདས་པའི་ལ་ོང་ོ ༦༠ རངི་རྒྱ་ནག་དམར་ཤགོ་སདི་གཞུང་གསི་བདོ་གངས་ཅན་ལོངས་ཀ་ིསདོ་བཅུད་ཡོངས་རགོས་གཏརོ་
བཤགི་གསི་བོད་རྒྱལ་ཁབ་དྒེ་འཛམ་གིང་ག་ིས་ཁའི་ནང་ནས་མཐངོ་རྒྱུ་མྒེད་པ་བཟ་ོཐབས་ཀ་ིངན་བྱུས་འདྲ་མིན་ས་ཚོགས་བྱས་དང་
བྱྒེད་མུས་ཀང་། བོད་གཞསི་བྱྒེས་གཉསི་སུ་གནས་པའི་བོད་མི་ཡོངས་ནས་འདས་པའི་དུས་ཡུན་དྒེའི་རངི་རང་དབང་འཐབ་རདོ་དང་
མི་རགིས་ཀ་ིང་ོབ་ོདང་། སྐད་ཡགི རགི་གཞུང་། གམོས་གཤིས་བཟང་པ་ོསོགས་མི་ཉམས་རྒྱུན་འཛནི་ག་ིའབད་བརནོ་ལྷོད་མྒེད་
གནང་བར་བརྟྒེན་ད་ལྟའི་གནས་སྐབས་སུ་བོད་བསན་སདི་མི་རགིས་དང་བཅས་པ་གསོན་པརོ་གནས་ཐུབ་པ་དྒེ་ན་ིལ་ོང་ོ ༦༠ རྒེས་
ཀ་ིབོད་མི་ཚོའི་རྒྱལ་ཁ་ཡིན་པར་ངསོ་འཛནི་ཆགོ་པ་ཞགི་ཡནི། དྒེ་ན་ིགཙ་ོབ་ོ༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆྒེན་པ་ོམཆགོ་དང་བོད་མི་
རན་རབས་རྣམ་པས་ལྷག་བསམ་གཟོལ་མྒེད་ཀསི་སྐུ་ལས་བསྐྱནོ་པའ་ིའབྲས་བཟང་ལ་སངོ་དྒེ་རངི་ག་ིག་ོསྐབས་འད་ིབརྒྱུད་བཀའ་
དྲནི་བ་མྒེད་དུ་ཆྒེ་ཞྒེས་གསོལ་འདྒེབས་ཞུ་རྒྱུ་ཡནི།  

སྐད་ཡགི་ན་ིམ་ིརགིས་ཀ་ིསགོ་ར་དང་། འཚ་ེམྒེད་ཞ་ིབའ་ིཐབས་ལམ་ན་ིབདོ་ཀ་ིབདྒེན་དནོ་གསལ་བའ་ིཐབས་ལམ་འབའ་
ཞགི་ཡནི་པ་བཅས་ལ་བརྟྒེན། དུས་རྒྱུན་དུ་༸གངོ་ས་མཆགོ་ག་ིབཀའ་སབོ་ཇ་ིཕྒེབས་གཞ་ིརར་བཟུང་སྒེ་བོད་མི་རགིས་ཀ་ིང་ོབ་ོདང་། 
སྐད་ཡགི རགི་གཞུང་སོགས་མི་ཉམས་རྒྱུན་འཛནི་དང་ཉམས་པ་སརོ་ཆུད་སད་བོད་མིའི་སྒྲགི་འཛུགས་དང་། དགནོ་སྒེ་གྲྭ་ཚང་། 
སབོ་གྲྭ གཞུང་འབྲྒེལ་དང་གཞུང་འབྲྒེལ་མནི་པའ་ིཚགོས་པ་སྐྱདི་སྡུག གཞསི་ཆགས་ཁག་བཅས་ས་ོསའོ་ིནང་ཡདོ་པའ་ིལས་ཀ་ིསྒེ་
མ་ོབས་གཙསོ་དགྒེ་བཙུན་རྣམས་དང་། སབོ་ཕྲུག གཞསི་མ་ིམང་ཚགོས་བཅས་ཚང་མས་བདོ་ཀ་ིབདྒེན་མཐའ་མ་གསལ་བར་སངི་
སབོས་ཞུམ་པ་མྒེད་པའི་ཐགོ་ནས་ས་ོསོར་འཁསི་པའི་ལས་འགན་རྣམས་འཐུས་ཤརོ་མྒེད་པར་རྒྱུན་སངི་དགསོ་པའི་འབདོ་སྐུལ་ཞུ་
རྒྱུ་ཡནི། 

དྒེ་བཞིན་རྒྱ་གར་གཞུང་མང་གསི་གཙསོ་བོད་དནོ་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་མཁན་གཞུང་དང་། གསོ་ཚགོས ཚོགས་སྒེ། ཤྒེས་
ཡོན་ཅན། གསར་འགྱུར་ལས་རགིས་ཀ་ིམ་ིས། མི་མང་། སབོ་ཕྲུག རྒྱ་རགིས་བཅས་ནས་ད་བར་བདོ་དནོ་ཐགོ་ཁ་ཞྒེ་གཉསི་མྒེད་
ཀསི་རྒྱབ་སྐྱརོ་གནང་བར་ག་ོསྐབས་འད་ིབརྒྱུད་ནས་ཐུགས་རྒེ་ཆྒེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡནི། 

མཐའ་དནོ་ས་ིནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐྱབས་མགནོ་ཆྒེན་པ་ོམཆགོ་སྐུ་ཚེ་༸ཞབས་པད་བསྐལ་བརྒྱར་བརྟན་ཅངི་། ཐུགས་ཀ་ི
བཞྒེད་དགངོས་མཐའ་དག་ལྷུན་གསི་འགྲུབ་པ་དང་། བདོ་དནོ་བདྒེན་མཐའ་མྱུར་དུ་གསལ་བའ་ིསྨནོ་འདུན་ཞུ་རྒྱུ་བཅས།  
            བོད་མི་མང་ས་ིའཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀསི་ཕི་ལ་ོ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༠ ལ།། །། 


