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བོད་ཁུལ་གསར་འགྱུར།
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མི་དམངས་ཉིན་རེའི་ཚགས་པར།

ཆོས་སྒྲོན་གྱིས་ཁྱིམ་ལ་ལོག་ནས་ལོ་གསར་གཏོང་བ་ནི་བདེ་སྐྱིད་ཅིག་རེད་ཅེས་བཤད་པ། ཐའེ་དབན་གྱི་ཡུལ་སྐོར་བས“དགུན་དུས་བོད་ལ་ཡུལ་

འ་ག་ཚགས་པར་ཁང་དུ་གནས་ཚུལ་འབྱོར་གསལ།
ཀྲུང་གོའི་བོད་ལྗོངས་གསར་འགྱུར་དྲ་བའི་ཐོག་གནས་ཚུལ་་་་་་་
སྤེལ་བ་གཞིར་བཟུང་། ནང་མི་མཉམ་འཛོམས་བྱུང་ན་དྲོ་སྐྱིད་
ལྡན་པ་དང་། ཁྱིམ་ལ་ལོག་ནས་ལོ་གསར་གཏོང་བ་ནི་བདེ་་་་་་་
སྐྱིད་ཅིག་རེད། ཕྱིར་འབད་འཐབ་བྱེད་བཞིན་པའི་ཁྱེད་ཉིད་་་
ཁྱིམ་དང་ཐག་ཇི་ཙམ་རིང་ཡང་ཁྱིམ་ལ་ལོག་རྒྱུ་ནི་ཁྱེད་ཀྱི་དུས་་་
ཆེན་ཞིག་ཡིན་པ་དང་དེ་ནི་ནང་མིར་སྤྲོད་པའི་ལག་རྟགས་་་་་་་་
ཡག་ཤོས་ཤིག་རེད།
དཔྱིད་གསར་དུས་ཆེན་དང་བོད་ཀྱི་ལོ་གསར་འཆར་ཉེར་
ཡོད་པའི་སྐབས་སུ་བོད་ལྗོངས་མཁའ་འགྲུལ་གྱི་དུས་གཏན་་་་་་་
གནམ་གྲུ་ཞིག་ལྷ་ས་གོང་དཀར་རྒྱལ་སྤྱིའི་གནམ་ཐང་དུ་དལ་་་་་
བུར་བབས་པ་དང་། གནམ་གྲུ་དེ་ནི་ཆབ་མདོ་སྤང་མདའ་་་་་་་་
གནམ་ཐང་ནས་འཕུར་ཡོང་བ་ཞིག་རེད།
ཆོས་སྒྲོན་གྱིས་གནམ་གྲུའི་སྒེའུ་ཁུང་ནས་ཕྱིར་ལྟ་སྐབས་་་་་
ཕྱིའི་ཁང་པ་མིག་མདུན་དུ་འཆར་བས་སེམས་པ་དགའ་བས་་་་་་
རབ་ཏུ་གཡོས་ཤིང་། གང་ལགས་ཤེ་ན། དེ་ནི་ཁོང་ལས་ཀར་་་་
ཞུགས་ནས་ལོ་བཞི་ཙམ་སོང་རིང་ཕ་ཡུལ་དུ་ལོ་གསར་གཏོང་་་་་
བར་ལོག་ཐེངས་གཉིས་པ་དེ་རེད།
ཆོས་སྒྲོན་ནི་ལྷ་ས་བ་ཡིན་པ་དང་། 2014ལོར་ཁོ་མོ་རང་
སྐྱོང་ལྗོངས་ཀྱི་གཞུང་ལས་པའི་ཡིག་རྒྱུགས་བཏང་ནས་ཆབ་་་་་་་
མདོར་ཚུད་རྗེས་ཤང་གྲོང་གཞུང་ལས་པ་ཞིག་ཏུ་གྱུར།
ཁྱིམ་གྱི་བུ་གཅིག་མའི་ངོས་ནས་ཕ་མ་གཉིས་པོ་ཆོས་སྒྲོན་་་
ལས་ཀར་ཚུད་པར་དགའ་པོ་བྱུང་བ་དང་ཆབས་ཅིག་སེམས་་་་་་

ཁྲལ་ཡང་བྱུང་ཞིང་། གཏན་འཇགས་ཀྱི་ལས་ཀ་ཞིག་ཡོད་པ་་་་་
ནི་ཡག་པོ་རེད། འོན་ཀྱང་བུ་མོ་གཅིག་པུ་ས་ཆ་གཞན་དུ་ཡོད་་་
པས་ལས་ཀ་འཚམ་པོ་ཡོད་མེད་དང་འཚོ་བར་གོམས་གཤིས་་་་་་
འཇགས་མིན་སོགས་ལ་སེམས་ཁྲལ་སྐྱེས། དོན་དངོས་ཐོག་་་་་་་་
ཁོར་ཡུག་གསར་པ་ཞིག་ཏུ་འགོ་ཁྲིད་དང་ལས་རོགས་ཚོས་ཆོས་
སྒྲོན་ལ་ལྟ་རྟོག་ཚད་མེད་བྱེད་པ་དང་ཚང་མ་ཁྱིམ་ཚང་གཅིག་་་་
ལྟར་རེད།
གློ་བུར་དུ་ཁ་པར་གྱི་སྒྲ་གྲགས་པས་ཆོས་སྒྲོན་དྲན་པའི་་་་་་་
ཀློང་ནས་རབ་ཏུ་སད་ཅིང་། དེ་ནི་ཨ་མས་བརྒྱབ་པའི་ཁ་པར་་་
རེད། “བུ་མོ། ལྷ་སར་སླེབས་སོང་ངམ། ང་དང་པ་ཕ་་་་་་་་་་་་་་
དམངས་སྤྱོད་མཁའ་འགྲུལ་ཅུས་ཀྱི་སྒོ་འགྲམ་དུ་སླེབས་་་་་་་་་་་་་་
ཡོད”ཁ་པར་ཉན་སྐབས་ཨ་མའི་བྲེལ་འཚུབ་ཆེ་བའི་སྐད་སྒྲ་་་་་་
ཞིག་ཐོས།
“ཨ་མ་ལགས། ང་གོང་དཀར་གནམ་ཐང་དུ་སླེབས་ཡོད།
ཁྱེད་དང་པཱ་ལགས་ཀྱིས་ཁྱིམ་དུ་སྒུག་བསྡད་ན་འགྲིག ང་ད་་་
དུང་ཆུ་ཚོད་གཅིག་ལྷག་ཙམ་རྗེས་གཞི་ནས་ལྷ་སར་སླེབས་པ་་་་་
འདུག”ཅེས་ཆོས་སྒྲོན་གྱིས་ཕ་མ་གཉིས་ཕྱི་རུ་འཁྱག་དོགས་ཀྱི་་་
སེམས་ཁྲལ་སྐྱེས།
“འོ་ཡ། བུ་མོ། ཁྱེད་ཉིད་ལམ་བར་དུ་བདེ་འཇགས་ལ་་་་་
ཡིད་གཟབ་བྱོས་ལ”ཞེས་ཨ་མས་གད་མོ་དགོད་བཞིན་དུ་་་་་་་་་་་
མངག་བྱ་ཚིག་འགའ་བྱས་རྗེས་ཁ་པར་རྒྱག་མཚམས་བཞག
ཁ་པར་ཁ་བཀག་པ་དང་ཆོས་སྒྲོན་གྱིས་རང་ཉིད་ཀྱི་སྐད་་་
ཆ་ཐལ་དྲགས་སོང་བསམས་ནས་གནོང་འགྱོད་སྐྱེས།

ན་ནིང་བུ་མོ་གྲོང་ཚོར་བཅའ་སྡོད་བྱས་པའི་རྐྱེན་གྱིས་ལོ་་་
གསར་རིང་ཁྱིམ་ལ་ལོག་ཐུབ་མེད། འདི་ལོ་བུ་མོ་ཁྱིམ་ལ་ལོ་་་་་་་
གསར་གཏོང་བར་ཡོང་རྒྱུ་ཡིན་པ་ཤེས་རྗེས་ཆོས་སྒྲོན་གྱི་ཕ་མ་་་་
གཉིས་པོས་བུ་མོ་ནང་ལ་ལོག་པར་ད་དུང་ཉིན་ག་ཚོད་ཡོད་པ་་་
རྩིས་ཡང་ཡང་བརྒྱབ། ཁོང་གཉིས་པོས་རང་ཉིད་སློབ་གྲྭར་་་་་་་
སྐྱོད་སྐབས་དགུན་ཁའི་གུང་གསེང་ལ་རེ་སྒུག་བྱེད་པ་བཞིན་་་་་་
ནང་མི་ཚང་མ་ལོ་གསར་རིང་མཉམ་འཛོམས་ཡོང་བར་རེ་སྒུག་
བྱེད་བཞིན་ཡོད།
དམངས་སྤྱོད་མཁའ་འགྲུལ་ཅུས་ཀྱི་ཕྱོགས་སུ་སྐྱོད་མཁན་་
འགྲུལ་སྐྱེལ་རླངས་འཁོར་ཆེ་གྲས་མཐའ་ཚུགས་སུ་སླེབས་པ་་་་་་་
དང་། ཆོས་སྒྲོན་གྱིས་ལག་སྒམ་འབྲད་དེ་སྤྲོ་སྣང་ལྡན་པའི་་་་་་་་
བྱེའུ་ཆུང་ཞིག་དང་འདྲ་བར་སྒོ་འགྲམ་དུ་ཁོ་མོ་སྒུག་བསྡད་་་་་་་་
པའི་ཕ་མ་གཉིས་ཀྱི་ཕྱོགས་སུ་བསྐྱོད།
ཕ་མ་གཉིས་མཐོང་སྐབས་ཆོས་སྒྲོན་གྱི་མིག་ནང་མིག་་་་་་་་་
ཆུས་ངས་པ་དང་། ཨ་མར་དམ་པོར་འཁྱུད་སྐབས་དེ་སྔ་་་་་་་་
རྒྱུས་མངའ་ཆེ་བའི་མར་གྱི་དྲི་ཞིམ་ཞིག་འཐུལ་འོང་། འགྲམ་་་་་
དུ་ལངས་བསྡད་པའི་པ་ཕ་དེ་སྔ་ཐང་ཤ་དོད་པོ་ཞིག་ཡོད་པ་་་་་་
དེའང་སྟོད་སྒུར་ཙམ་ཆགས་ཡོད་པ་དང་། སྐབས་དེར་ནང་མི་
ཚང་མར་སྐད་ཆ་མང་པོ་ཞིག་ཤོད་རྒྱུ་མེད་ཀྱང་། མཐའ་་་་་་་་་་་་
འཁོར་གྱི་འཛེར་སྒྲས་སྐབས་དེའི་ལྷིང་འཇགས་ཀྱི་རྣམ་པ་དེ་མ་
ཉིད་དུ་འཁྲུག་ཆ་དོད་དུ་ཕྱིན།
(བསྟན་འཛིན་བཟང་མོས་བསྒྱུར། ཉི་དོན་དང་བསྟན་་་་་
འཛིན་བཟང་མོས་ཞུས)

སྐོར་བྱེད་པའི”གཟིགས་སྐྱོང་ལོངས་སུ་སྤྱོད་པ།

འ་ག་ཚགས་པར་ཁང་དུ་གནས་ཚུལ་
འབྱོར་གསལ། ཀྲུང་གོའི་གསར་འགྱུར་དྲ་་་་་་་་
བའི་ཐོག་གནས་ཚུལ་སྤེལ་བ་ལྟར་ན། ཉེ་ཆར།
ཐའེ་དབན་གྱི་མི་25ལས་གྲུབ་པའི་ཡུལ་སྐོར་་་་་
ཚོགས་པ་ཞིག་སི་ཁྲོན་ཁྲེང་ཏུའུ་ནས་གནམ་་་་་་་
གྲུར་བསྡད་དེ་བོད་ལྗོངས་ལྷ་སར་འབྱོར་ཞིང་།
འདི་ནི“དགུན་དུས་བོད་ལ་ཡུལ་སྐོར་་་་་་་་་་་་་་
བྱེད”ཅེས་པའི་གཟིགས་སྐྱོང་སྲིད་ཇུས་བཏོན་་
ནས་རིང་པོ་མ་སོང་བར་སྐམ་ས་ཆེ་མོ་ནས་་་་་་་་་
མིན་པའི་མི་མང་ཤོས་ཀྱི་ཡུལ་སྐོར་ཚོགས་པ་་་་་་
ཞིག་རེད།
མ་འོངས་པའི་ཉིན་འགའ་ཤས་རིང་།
ཐའེ་དབན་གྱི་ཡུལ་སྐོར་ཚོགས་པས་གནས་་་་་་་་
མཆོག་ལྷ་ས་དང་གཙང་ཡུལ་གཞིས་རྩེར
“དགུན་དུས་བོད་ཀྱི་ཉི་འོད་ལ་རོལ”བའི་ཡུལ་
སྐོར་བྱ་རྒྱུ་རེད། འགྲུལ་བཞུད་བྱེད་རིང་།
སྤུན་ཟླ་ཐའེ་དབན་བ་ཚོས་བོད་ཀྱི་སྐད་གྲགས་་
ཆེ་བའི་འཛམ་གླིང་རིག་གནས་ཤུལ་བཞག་་་་
བྲང་པོ་ཏ་ལ་དང་། ལྷ་ལྡན་གཙུག་ལག་ཁང་།
དེ་བཞིན“བོད་ཀྱི་ནོར་ལྷའི་ལྷ་ཁང་འབའ་་་་་་་་་
ཞིག”གྲྭ་བཞི་དགོན་པར་ལྟ་སྐོར་བྱ་རྒྱུ་རེད།
“དགུན་དུས་བོད་ལ་ཡུལ་སྐོར་བྱེད·ས་་་་་

གོ་ལའི་ཡང་རྩེར་མཉམ་དུ་རོལ”ཞེས་པའི་་་་་་་་་
བྱེད་སྒོ་སྤེལ་ནས་ཉིན་འགའ་ཤས་སོང་ཞིང་།
བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ཀྱི་འབྲེལ་ཡོད་འགན་་་་་་་་་་་
འཁུར་བས“དགུན་དུས་བོད་ལ་ཡུལ་སྐོར་བྱེད་
པའི”གཟིགས་སྐྱོང་སྲིད་ཇུས་དོན་འཁྱོལ་བྱས་་
པ་ནས་བཟུང་རྒྱལ་ཁབ་ཕྱི་ནང་ཚང་མར་ཚུར་་
སྣང་ལན་ཆ་ཡག་པོ་བྱུང་ཡོད། ལྷག་དོན་དུ་་
བྲང་པོ་ཏ་ལར་ཉིན་གཅིག་ལ་ཡུལ་སྐོར་བྱེད་་་་་་
མཁན་མང་དུ་ཤུགས་ཆེན་སོང་བ་དང་། ཟླ་2
ཚེས་4ཉིན་གྱི་གྲངས་གཞིར་བལྟས་ཚེ་རྒྱལ་་་་་་་་་
ཁབ་ཕྱི་ནང་གི་ཡུལ་སྐོར་བ་མི་2400ལྷག་ཟིན་
པ་དེ་ན་ནིང་གི་དུས་མཚུངས་ལས་90.3%
འཕར་ཡོད། “གཞན་ཡང་ང་ཚོས་གཟིགས་་་་་་་་
སྐྱོང་སྲིད་ཇུས་དོན་འཁྱོལ་མ་བྱས་གོང་སྔོན་་་་་་་
མངགས་བྱས་ནའང་བོད་དུ་འབྱོར་མེད་པའི་་་་
ཡུལ་སྐོར་ཚོགས་པར་ཡུལ་སྐོར་ཞབས་ཞུའི་རྣམ་་
གྲངས་མང་དུ་བཏང་བས་ཡུལ་སྐོར་བ་ཁག་་་་་་་
གཅིག་ལ་གཟིགས་སྐྱོང་སྲིད་ཇུས་ལོངས་སུ་་་་་་་་
སྤྱོད་རྒྱུ་བྱུང་ཡོད”ཅེས་བཤད།
(ཚེ་བརྟན་སྒྲོལ་དཀར་གྱིས་བསྒྱུར། སྒྲོན་་་
ལགས་དང་ཚེ་སྒྲོལ་གྱིས་ཞུས)

ཤིན་ཧྭ་གསར་འགྱུར་ཁང་ལྷ་ས་ནས་་་་
ཟླ་2ཚེས་12ཉིན་གློག་འཕྲིན་འབྱོར་གསལ།
2018ལོའི་བོད་ས་ཁྱི་ལོའི་ལོ་གསར་དང་་་་་་་་་་
དཔྱིད་གསར་དུས་ཆེན་འཆར་ཉེའི་མཚམས་སུ་
བོད་ཆས་བྲིན་ཁ་ཧ་ཅང་རྒྱུག་པོ་ཡོད། ཉེ་ཆར་་་་
གསར་འགོད་པ་ལྷ་སའི་ཁྲོམ་གཞུང་དུ་བཅར་་་་་་
འདྲིར་སྐྱོད་སྐབས། བོད་རིགས་ས་ཁུལ་གྱི་མི་་་་་་
རྣམས་འཚང་ཁ་ཤིག་ཤིག་ངང་བོད་ཆས་ཉོ་བ་མ་
ཟད། ཡུལ་སྐོར་བ་མང་པོ་ཞིག་ཀྱང་བོད་ཆས་ཉོ་
བར་དགའ་པོ་བྱེད་པ་མཐོང་བྱུང་།
“ལོ་གསར་སླེབས་གྲབས་ཡོད་པས། ཕྲུ་་་་་་་
གུར་གྱོན་ཆས་གསར་པ་ཉོ་དགོས་བསམས་བྱུང་།
ད་ཆ་བོད་ཆས་ཀྱི་རས་ཆ་དང་ཚོན་མདོག་ཧ་་་་་་་་
ཅང་མང་པོ་འདུག་པས། མཚམས་རེ་འདེམས་་་་
སྟངས་ཀྱང་ཤེས་ཀྱི་མི་འདུག”ཅེས་ལྷ་སའི་གྲོང་་་
མི་ཚེ་རིང་དང་ཁོང་གི་བཟའ་ཟླས་888བོད་་་་་་་་
ཆས་ཚོང་ཁང་ནས་ཚ་མོར་བོད་ཆས་ཉོ་སྐབས་་་་
དེ་ལྟར་བཤད་བྱུང་།
ཚོང་ཁང་དེ་ནི་ལྷ་ས་ཧྲིན་ལི་དུས་རབས་་་་
ཐང་ཆེན་དུ་གནས་ཤིང་། ཚོང་ཁང་གི་ལས་མི་
མཚོ་མོས་བོད་ཆས་ཉོ་མཁན་ལ་བོད་ཆས་ཀྱི་རྒྱུ་
ཆ་དང་བཟོ་ལྟ་ངོ་སྤྲོད་བྱེད་བཞིན་འདུག
ཁོང་གིས“ང་ཚོས་གྱོན་ན་ལུས་ལ་བདེ་བ་དང་་་
སྤུས་ཀ་ལེགས་པའི་རྒྱུ་ཆ་མང་པོ་ནང་ས་ནས་་་་་
ནང་འདྲེན་བྱས་ཡོད། གོས་ཆེན་དང་ལུའེ་་་་་་་་
སེའི་བོད་ཆས་ལ་བུ་མོ་ལོ་ཆུང་ཆུང་ཚོས་དགའ་
པོ་བྱེད་ཀྱི་འདུག”ཅེས་བཤད།
ཁོང་གིས“ལོ་རེའི་བོད་ཀྱི་ལོ་གསར་གོང་་་
གི་ཟླ་གཅིག་ཡས་མས་ལ་བོད་ཆས་བྲིན་ཁ་ཧ་་་་་
ཅང་རྒྱུག་པོ་འདུག བོད་ཀྱི་ས་ཆ་གཞན་དག་་་་
གི་མི་རྣམས་ཀྱིས་ཀྱང་ལྷ་སར་བོད་ཆས་ཉོ་བར་
ཡོང་གི་ཡོད། ང་ཚོའི་ཚོང་ཁང་དུ་ལྷ་སའི་བོད་
ཆས་ཕུད་ད་དུང་ཁམས་ཁུལ་དང་ཉིང་ཁྲི་་་་་་་་་་་
སོགས་ཀྱི་བོད་ཆས་ཀྱང་འཚོང་གི་ཡོད”ཅེས་་་་་
བཤད་བྱུང་།
ལྷ་སའི་བར་སྐོར་ཁྲོམ་གཞུང་དུ་ཀོང་ཏུང་་
གི་སློབ་ཆེན་སློབ་མ་འགའ་ཤས་མཉམ་དུ་བོད་་
ཆས་ཚོང་ཁང་སྐོར་བཞིན་འདུག ཁོང་ཚོའི་་་་་་

ཁྲོད་ཀྱི་བུ་མོ་ཞིག་གིས“འདི་ལོའི་བོད་ཀྱི་ལོ་་་་་་་
གསར་དང་དཔྱིད་གསར་དུས་ཆེན་ཏག་ཏག་་་་
ཉིན་གཅིག་ལ་འལ་བ་གོ་ཐོས་བྱུང་བས།
ཆེད་མངགས་ལོ་གསར་ཇི་ལྟར་གཏོང་གི་ཡོད་་་
མེད་ལྟ་བར་ཡོང་བ་ཡིན། ལྷ་སར་སླེབས་ནས་་
བོད་ཆས་མཐོང་དུས་ཧ་ཅང་མཚར་པོ་འདུག་་་
པས། ང་ཚོ་ཚང་མ་ཉོ་འདོད་སྐྱེས་བྱུང་། ལོ་་་་་
གསར་སྐབས་བོད་ཆས་གྱོན་ན་ལོ་གསར་པའི་་་
དབྱིངས་ཆེན་པོ་འདུག”ཅེས་བཤད།
གསར་འགོད་པས་བོད་ཆས་ཚོང་ཁང་་་་་་་
ཞིག་ནས་ལོ་17ལ་སླེབས་པའི་དབྱངས་ཅན་་་་་་
གྱིས་གོས་ཆེན་དམར་པོར་ཚེ་བསོད་ནམས་་་་་་་་
འཕེལ་བའི་རི་མོས་བརྒྱན་པའི་ཕྱུ་པའི་འོག་ཏུ་་
བརླ་སྦྱར་གོས་ཐུང་ཞིག་དང་འཇུར་རྟ་ཡུ་རིང་་
རྩེ་ཅན་ཞིག་གྱོན་འདུག་པས། བལྟས་པ་ཙམ་་་
གྱིས་ལང་ཚོའི་སྒེག་ཉམས་ཤིག་ངང་གིས་་་་་་་་་་་་
མངོན་ཡོང་བ་མཐོང་བྱུང་།
ཇུས་བཀོད་པ་ཞིག་གིས་དེང་རབས་གྱོན་་་
ཆས་ཀྱི་ཇུས་བཀོད་འདུ་ཤེས་རིམ་བཞིན་བོད་་་
ཆས་ཀྱི་ཇུས་བཀོད་དང་མཉམ་འདྲེས་བྱུང་་་་་་་་
ནས། བོད་ཆས་གསར་པར་སྲོལ་རྒྱུན་གྱི་་་་་་་་་་་་
ཉམས་འགྱུར་ལྡན་པ་མ་ཟད། ད་དུང་དར་་་་་་་
བཟོའི་ཉམས་ཀྱང་ཤུགས་ཆེན་ལྡན་ཡོད། བོད་
ཆས་གསར་པ་བཟོ་སྐབས་དེང་རབས་བུད་་་་་་་་
མེད་ཀྱི་དགོས་མཁོར་གཞིགས་ཏེ་སྐེད་པ་ཕྲ་རུ་་
གཏོང་དགོས་པ་མ་ཟད། བཟོ་ལྟ་དང་ཚོན་་་་་་་
མདོག་ཐད་གཟུགས་བྱད་དང་མཛེས་དཔྱོད་ཀྱི་
ཉམས་སྣང་དེ་བས་མངོན་པ་བྱེད་དགོས་ཞེས་་་
ངོ་སྤྲོད་བྱས་བྱུང་།
བོད་ཆས་ཚོང་ཁང་དངོས་ཕུད། ད་དུང་་་
ཅིང་ཏུང་དང་སུའུ་ཉིང་སོགས་དྲ་ཐོག་ཚོང་་་་་་་
དོན་ལས་སྟེགས་ལྷ་སར་བཙུགས་པས། དྲ་་་་་་་་
ཐོག་ནས་བོད་ཆས་མངགས་བཟོ་དང་མངགས་
ཉོ་བྱེད་པའང་མི་ཁག་གཅིག་གི་བོད་ཆས་ཉོ་་་་་་
སྟངས་གསར་པ་ཞིག་ལ་གྱུར་འདུག
(བསྟན་འཛིན་བློ་གྲོས་ཀྱིས་བསྒྱུར།
མཚམས་གཅོད་ཀྱིས་ཞུས)

བོད་དུ་དུས་ཆེན་གཉིས་འཆར་ཉེའི་མཚམས་
སུ་བོད་ཆས་བྲིན་ཁ་རྒྱུག་པ།

ཉིན་ཤས་བསྟུད་མར་བོད་ལྗོངས་མངའ་རིས་ས་ཁུལ་གྱི་ས་ཆ་ས་མཐོ་སར་གངས་ཆེན་པོ་བབས་ནས་དྲོད་ཚད་ཀླད་ཀོར་འོག་གི་ཧྲེ་ཧྲི་ཏུའུ་20བར་ཆག་སྟེ་ལམ་དུམ་བུ་ཁག་གཅིག་ཏུ་གངས་གསོག་སྨི་1ཙམ་ཐེབས་་་
ཡོད། ཉེ་ཆར་ས་བབ་སྨི་4600ལྷག་ཙམ་གྱི་སར་བཅའ་སྡོད་སྐམ་དམག་མཐའ་སྲུང་ཐོན་སྤུ་གླིང་མཐའ་སྲུང་ལན་ཞིག་གིས་མཐའ་མཚམས་ཀྱི་དོ་དམ་དང་ཚོད་འཛིན་ལས་དོན་ལ་ཤུགས་སྣོན་བརྒྱབ་ཁར་རྟ་བཞོན་པ་་་་
དང་རྐང་ཐང་མར་བསྐྱོད་ནས་ས་བབ་སྨི་5300ལྷག་ཙམ་ཟིན་པའི་ལས་སྒྲུབ་བྱ་ཡུལ་དུ་མཐའ་མཚམས་སྐོར་གཡེང་བྱས་ནས་མཐའ་མཚམས་ས་ཁུལ་གྱི་བདེ་འཇགས་བརྟན་ལྷིང་འགན་ལེན་བྱས་ཏེ་དཔྱིད་གསར་དུས་་་
ཆེན་དང་བོད་ཀྱི་ལོ་གསར་བསུ་བཞིན་ཡོད་ཅིང་། འདི་ནི་སྤུ་གླིང་མཐའ་སྲུང་ལན་གྱི་སྐོར་གཡེང་དཔོན་དམག་གིས་རྟ་ཁྲིད་དེ་ཉག་ཁ་སྒྲོལ་བའི་གནས་ཚུལ་ཡིན་པ།

དཀར་མཛེས་ཀྲོའུ་ཡི་དབུལ་སྒྲོལ་དུད་ཚང་གི་ཡོང་འབབ་གསོག་སྟངས་སྣ་མང་ཅན་དུ་གྱུར་པ།

འ་ག་ཚགས་པར་ཁང་དུ་གནས་ཚུལ་འབྱོར་གསལ།
སི་ཁྲོན་གསར་འགྱུར་དྲ་བའི་ཐོག་གནས་ཚུལ་སྤེལ་བར་་་་་་་་་་་་་་
གཞིགས་ན། “ལོ་གསར་འཆར་ལ་ཉེ་བ་དང་། དབྱིང་ཚུན་་་་་་
49ཡོད་པའི་བརྙན་འཕྲིན་གསར་པ་སྲབ་མོ་འདི་ཉོས་པ་ཡིན།
ལོ་གསར་གྱི་མཁོ་ཆས་མང་ཆེ་བ་གྲ་སྒྲིག་བྱས་ཚར་སོང”ཞེས་སི་
ཁྲོན་དཀར་མཛེས་ཀྲོའུ་རྟའུ་རྫོང་རྡོ་སྤུངས་གཞའ་གྲོང་ཚོའི་་་་་་་
དབུལ་སྒྲོལ་དུད་ཚང་གི་དོན་གྲུབ་ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱིས་གདོང་ལས་་
འཛུམ་མདངས་འཕྱུར་བཞིན་བརྗོད།
དོན་གྲུབ་ཚུལ་ཁྲིམས་འདི་ལོ་ལོ་62ཡིན་པ་དང་། དེ་སྔོན་
མ་དངུལ་མི་འདང་བ་དང་ས་ཁྱོན་ཆེན་པོ་མེད་པས་དུས་ཡུན་་་་
རིང་པོ་འབུ་བསྔོགས་ནས་བྱུང་བའི་ཡོང་འབབ་ལ་བརྟེན་ནས་་
ཁྱིམ་ཚང་གི་འཚོ་བ་འཕྱིད་ཐབས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། ཁོང་དང་།
བཟའ་ཟླ། བུ་གཉིས་བཅས་ཚང་མས་ལོ་གཅིག་ཧྲིལ་པོ་དཀའ་་
ལས་བརྒྱབ་ཀྱང་ཡོང་འབབ་སྒོར་8000ཙམ་ལས་ཡོང་གི་མེད་་
པས་འཚོ་བར་དཀའ་ངལ་ཆེན་པོ་ཡོད་སྟབས། གྲོང་ཚོའི་ཡིག་་

ཚགས་དང་གཱ་བཟོས་པའི་དུད་ཁྱིམ་དབུལ་པོར་གཏན་འལ་་་
བྱས་པ་རེད།
2017ལོར་དོན་གྲུབ་ཚུལ་ཁྲིམས་དང་ཁོང་གི་བཟའ་ཟླས་
གྲོང་ཚོའི་མཉམ་ལས་ཁང་གི་འབྲི་གཡག་40ལྷག་ཙམ་ལ་་་་་་་་་་་་
གཡོག་བྱ་རྒྱུའི་འགན་འཁུར་བ་རེད། བུ་རྒན་པ་རྡོ་རྗེ་འཇམ་་་་་
བློས་ཨར་ཁང་གི་གུས་ལུགས་གསོ་སྦྱོང་བྱས་རྗེས་དར་ཙེ་མདོའི་
ཨར་ཁང་ཞིག་ཏུ་ལས་ཀ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། བུ་གཞོན་པ་རྡོ་རྗེ་བློ་་་་་་
གྲོས་གློག་རིན་བསྡུ་མཁན་ཞིག་ཏུ་གྱུར་རྗེས་ཁྱིམ་ཚང་དེའི་ལོའི་
ཡོང་འབབ་སྒོར་ཁྲི་4ལྷག་ཙམ་ཟིན་ནས་དབུལ་སྒྲོལ་ཐུབ་པ་་་་་་
རེད།
“དོན་གྲུབ་ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱི་ཁྱིམ་ཚང་ནི་ལས་ཀར་ཞུགས་་་་་་
ནས་དབུལ་སྒྲོལ་ལ་སྐུལ་འདེད་གཏོང་བའི་དཔེ་མཚོན་ཞིག་་་་་་་
རེད”ཅེས་རྡོ་སྤུངས་གཞའ་གྲོང་ཚོའི་ཏང་ཀྲི་པུའི་འགན་་་་་་་་་་་་
འཁུར་བས་བརྗོད། བཞོན་མ་གསོ་སྤེལ་མཉམ་ལས་ཁང་་་་་་་་་་་
བཙུགས་རྗེས་གྲོང་ཚོར་སླར་ཡང་འབྲི་ཏ་ས་འཛིན་འདེབས་་་་་་་

འཛུགས་འཕེལ་རྒྱས་བཏང་བ་དང་འབྲེལ་སྐབས་དང་པོའི་་་་་་་་
སྟག་མ་མེ་ཏོག་དུས་ཆེན་གྲུབ་འབྲས་ཐོན་པའི་ངང་གཉེར་བ་་་་་
དང་། ད་དུང་ཡུལ་སྐོར་སྣེ་ལེན་ཨར་ཁང་ཡོད་པས་དོན་གྲུབ་་་་
ཚུལ་ཁྲིམས་ལྟ་བུའི་ས་ཆ་དེ་གའི་མང་ཚོགས་10ལྷག་ཙམ་ལས་་
ཞུགས་ཐུབ་ཡོད་པ་རེད།
དབུལ་སྒྲོལ་བྱས་རྗེས་དོན་གྲུབ་ཚུལ་ཁྲིམས་ཁྱིམ་གྱི་རྣམ་་་་་
པ་གསར་རྐྱང་དུ་གྱུར་ཅིང་། ་བས་གྲལ་སྟར་འགྲིགས་པོས་
བརྩིགས་ཡོད་པ་དང་། དབྱིང་ཚུན་49ཡོད་པའི་བརྙན་འཕྲིན་
སྒེའུ་ཁུང་གི་འགྲམ་དུ་བཞག་པ། བོད་བཟོའི་ཅོག་ཙེ་གསར་་་་་་
པའི་སྟེང་དུ་བྱི་རིལ་དང་ཤིང་འབྲས་སྣ་ཚོགས་བསྒྲིགས་པ། ད་
དུང་བཏུང་བྱ་སྣ་ཚོགས་སྤུངས་ཡོད་ལ་འཁྱག་སྒམ་དུ་བཟའ་་་་་་
བཅའ་སྣ་ཚོགས་བྱུར་བུར་གཏམས་ཤིང་རྒན་རྒོན་གྱི་བཞིན་་་་་་་
ལས་འཛུམ་མདངས་སྔར་བས་འཕྱུར་བཞིན་ཡོད།
（བསོད་ནམས་དཔའ་མོས་བསྒྱུར། བསོད་བདེ་ཆེ་བས་
ཞུས）

བོད་རིགས་སློབ་མས་དགུན་ཁའི་གུང་གསེང་རིང་
ལུའུ་ཅུས་ཟློས་གར་སྦྱོང་བ།

今

བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་སློབ་གསོ་ཐིང་གི་གཅིག་འགྱུར་བླང་བྱ་གཞིར་བཟུང་། ཧོ་པེ་གྲོང་ཁྱེར་སློབ་་་་་་
འབྲིང་སོ་ལྔ་པའི་བོད་ལྗོངས་འཛིན་གྲྭའི་སློབ་མ་རྣམས་འདི་ལོའི་དགུན་ཁའི་གུང་གསེང་རིང་བོད་དུ་མ་་་
ལོག་པར་ཧོ་པེར་བསྡད་པ་རེད། བོད་ལྗོངས་འཛིན་གྲྭའི་སློབ་མ་ཚེ་ཆོས་ཀྱིས“རྒྱ་རིགས་དང་བོད་རིགས་
ནི་ཁྱིམ་ཚང་གཅིག་རེད། ང་ནི་བོད་ཀྱི་སྲོལ་རྒྱུན་རིག་གནས་ལ་དགའ་པོ་ཡོད་ལ་རྒྱ་རིགས་ཀྱི་སྲོལ་རྒྱུན་་་་་
རིག་གནས་ལའང་དགའ་པོ་ཡོད། ཧོ་པེའི་ས་གནས་ཀྱི་ཟློས་གར་ལ་ཧ་ཅང་དགའ་པོ་ཡོད། དགུན་ཁའི་་་
གུང་གསེང་རིང་སློབ་གྲོགས་དང་མཉམ་དུ་མུ་མཐུད་ལུའུ་ཅུས་ཟློས་གར་སྦྱོང་གི་ཡིན”ཞེས་བཤད།
ངོ་སྤྲོད་བྱས་པར་གཞིགས་ན། ཚེ་ཆོས་སོགས་བོད་ལྗོངས་འཛིན་གྲྭའི་སློབ་མས་འཁྲབ་སྟོན་བྱས་་་་་་་་
པའི་ལུའུ་ཅུས་ཟློས་གར《རི་མོར་ལྟ་བ》ལ་ཧོ་པེ་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་སྐབས་གཉིས་པའི་ཟློས་གར་འགྲན་བསྡུར་ལ་
བྱ་དགའ་ཨང་དང་པོ་ཐོབ་ཡོད།
འདི་ནི་ཧོ་པེ་གྲོང་ཁྱེར་པའོ་ཧོ་ཆུས་ཡང་ཀོང་སྡེ་ཁུལ་གྱི་ཕྱོགས་བསྡུས་རིག་གནས་བྱེད་སྒོའི་ལྟེ་་་་་་་་་་་་
གནས་སུ་ཧོ་པེ་གྲོང་ཁྱེར་སློབ་འབྲིང་སོ་ལྔ་པའི་བོད་ལྗོངས་འཛིན་གྲྭའི་སློབ་མ་ཚེ་ཆོས་སོགས་ཀྱིས་དང་་་་་་
བླངས་དགེ་རྒན་དང་མཉམ་དུ་ལུའུ་ཅུས་ཟློས་གར་ནང་སྦྱོང་བྱེད་པའི་གནས་ཚུལ་ཡིན་པ།

ས་གནས།

ལྷ་ས་རྡོ་སེང་གེ་ལམ་སྒོ་རྟགས། 36
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第二版

习近平春节
前夕视察看望驻
四川部队某基地
官兵
习近平向香
港交通事故遇难
者表示哀悼、向
遇难者家属和受
伤者表示慰问
习近平就俄
罗斯客机坠毁事
件向俄罗斯总统
普京致慰问电
我国“一箭双
星”成功发射两
颗北斗三号全球
组网卫星
“潜龙二号”
在西南印度洋完
成 2018 年首潜

ཁ་ས་ཚགས་པར་རྒྱག་དུས་ཆུ་ཚོད་4:00

我国织起世

第三版

第四版

“欢乐春节”

有一种幸福

界最大全民基本 精彩上演 中华 叫回家过年：曲
文化魅力四射
珍返乡记
医疗保障网
尼泊尔国际
台湾游客感
中科院金属
机场将在春节期
受“冬游西藏”
研究所专家称： 间提供中文服务
西藏：双节临
突尼斯就业
已研制出利用体
近 藏装市场火
部长：中国经验
温发电的新材料
可为突尼斯创新 爆
我国地面机
甘孜州：脱贫
发展提供借鉴
器人首次投入极
地探路应用

“北京 8 分钟” 户收入实现多元
设备运抵平昌

བརྒྱབ་ཟིན་དུས་ཆུ་ཚོད་6:50
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