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ཨ་རིའི་rgyལ་spyིའི་ཆོས་དད་རང་དབང་lhན་ཚ2གས་ནི་ཆབ་srིད་kyི་ཚ2གས་པ་ཁག་ལས་བrgལ་བའི་རང་
དབང་གི་ཚ2གས་པ་ཞིག་དང་། ཨ་རིའི་spyི་མuན་srིད་གuང་གིས་yིའི་rgyབ་ཁབ་ཁག་གི་ཆོས་དད་རང་
དབང་ལ་ཡོངས་yབ་kyིས་འགན་uར་byེད་པ་ཞིག་ཡིན། ཨ་རིའི་rgyལ་spyིའི་ཆོས་དད་རང་དབང་lhན་ཚ2གས་
kyིས 1998 ལོར་གཏན་འབེ བས་byས་པའི་rgyལ་spyིའི་ཆོས་དད་རང་དབང་གི་rིམས་ཡིག་གཞི་rʦར་
བzuང་stེ། yིའི་rgyབ་ཁབ་ཁག་tu་ཆོས་དད་རང་དབང་ལ་བrʦི་མེད་བཙན་གནོན་byེད་པའི་by་spyོད་ལ་rgyལ་
spyིའི་ཚད་ldན་rིམས་luགས་kyིས་lt་rtོག་byས་འbrེལ། srིད་འཛQན་དང་rgyལ་དོན་druང་ཆེ། ཨ་རིའི་rgyལ་
ཡོངས་grོས་ཚ2གས་བཅས་ལ་srིད་དོན་sན་u་འbuལ་བཞིན་ཡོད། ཨ་རིའི་rgyལ་spyིའི་ཆོས་དད་རང་དབང་
lhན་ཚ2གས་ནི་yི་srིད་lhན་ཁང་དང་rbད་དེ་ཐ་དད་པའི་རང་དབང་གི་ཚ2གས་པ་ཞིག་ཡིན།
༼ཉིས་stོང་
བcu་དgu་ལོ་མjuག་གི་yོགས་བsdོམས་sན་ཐོ༽ནི་ཆེད་མཁས་པ་དང་ཆེད་ལས་པ་དག་གིས་འདས་པའི་ལོ་
གཅིག་གི་རིང་ལ་བཙན་གནོན་gyི་གནས་uལ་byuང་བའི་དོན་rkyེན་rnམས་ཡིག་ཚགས་su་བཀོད་དེ། ཨ་རིའི་
srིད་གuང་ལ་རང་དབང་གི་srིད་byuས་sན་ཐོ་uལ་skོར་གསལ་པོར་བཀོད་ཡོད་པ་ཞིག་ཡིན། ༼ཉིས་stོང་
བcu་དgu་ལོ་མjuག་གི་yོགས་བsdོམས་sན་ཐོ༽ཡི་ནང་du། 2018 ལjའk་zl་ 1 ནས་ 2018 ་ལjའk་zl
12 པའི་བར་byuང་བའི་གནས་uལ་ཚང་མ་uད་ཡོད་པ་དང་། duས་yuན་དེའི་sŋ་rjེས་su་byuང་བའི་དོན་rkyེན་
གལ་ཆེན་ཁག་kyང་བཀོད་ཡོད། གལ་ཏེ། yེད་རང་གིས་ཨ་རིའི་rgyལ་spyིའི་ཆོས་དད་རང་དབང་lhན་ཚ2གས་
kyི ་ skོ ར ་མང་ཙམ་rtོ ག ས་འདོ ད ་ཡོ ད ་ན། sku་ཉིད ་kyི ས ་dr་ གནས་འདི་ ལ་གཟིག ས་རོ ག ས་u། ཡང་ན།
2025233240 བrgyuད་ནས་ཐད་ཀར་ཨ་རིའི་rgyལ་spyིའི་ཆོས་དད་རང་དབང་lhན་ཚ2གས་ལ་འbrེལ་
བ་གནང་རོགས།

rgy་ནག
yོགས་བsdོམས་གཙ,་བ-། ཉིས་stོང་བཅོ་བrgyད་ལོར། rgy་ནག་གི་ཆོས་དད་རང་དབང་གནས་uལ་ནི།
2018 ལjའk་zl་ 2 པའི་ཚtས་ 2 ནས་༼ཆོས་luགས་གནད་དོན་gyི ་rིམས་srོལ༽གསར་པ་stེ། "ཆོག་
མཆན་མེད་པའི་ཆོས་luགས་kyི་ནང་དོན་བཀག་འགོག་དང་། ཆོས་luགས་ཚ2གས་པ་ཁག་གིས་dr་rgyའི་by་
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འguལ་མཐའ་དག་ཡར་u་byེད་དགོས"པ་ལག་བstར་byས་rjེས་གནས་བབ་ཇེ་sduག་tu་yིན་ཡོད། གཞན་ད་
duང་rgy་ནག་srི ད ་གuང་གི ས ་mu་མuད་du་ཆོ ས ་དད་ལ་དམ་བsgrགས་གི ས ་མ་འོ ང ས་པར་”rgy་ནག་རང་
བཞིན”gyི་ཆོས་དད་ཅན་du་བsgyuར་བར་བrʦོན་ལེན་byེད་བཞིན་ཡོད། by་འguལ་འདིས་ནི་ཆོས་luགས་དད་
མོས་kyི་nuས་པ་ཉམས་su་འjuག་པ་དང་མེད་པར་བཟོ་བ་མ་ཟད། ད་duང་ཆོས་luགས་དང་མི་རིགས་ཁག་གི་
རིག་གནས་དང་skད་ཡིག་rʦ་མེད་བཟོ་བར་འབད་བrʦོན་byེད་བཞིན་ཡོད་ལ། lhག་པར་du་བོད་དང་yu་guར་
མི་རིགས་གཉིས་ལ་གཉའ་གནོན་byེད་བཞིན་ཡོད།
ད་ལjའk་དbyར་ཁར། sན་སེང་uས་པ་ltར་ན། rgy་ནག་srིད་གuང་གིས་yu་guར་ས་uལ་ནས་yu་guར་བ་དང་
གཞན་ཁ་ཆེ་ཆོས་luགས་པ་ཕལ་ཆེར་མི་grངས་rི་བrgyད་cu་ནས་rི་ཉིས་བrgy་ཙམ་བཙ2ན་འjuག་byས་ཡོད་
ལ། དེ་དང་duས་མuངས་su་དམར་ཤོག་ཚ2གས་མི་ཡིན་པའི་ལས་byེད་མི་sn་rི་བrgy་yu་guར་མི་རིགས་kyི་ཁ་
ཆེའི་yིམ་ཚང་ནང་གནས་sdོད་byེད་བcuག་stེ་drག་spyོད་པའི་ཆོས་luགས་kyི་rtགས་མཚན་ཡོད་མེད་skོར་lt་
rtོག་byེད་du་བcuག་ཡོད། rgy་ནག་srིད་གuང་གིས་mu་མuད་du་ཆེས་sŋོན་ཐོན་gyི་lt་rtོག་འruལ་ཆས་ལག་
rʦལ་དང་ཐབས་ཤེས་གཞན་པ་spyད་ནས་བོད་kyི་ནང་པ་ལའང་བཙན་གནོན་byས་ཡོད།
zl་བ་དgu་པར། ཝཻ་ཊི་ཀན་དང་rgy་ནག་srིད་གuང་གཉིས་kyིས་གནས་skབས་kyི་ཆིངས་ཡིག་ཞིག་བཞག་ཡོད་
པའི་ནང་། rgy་ནག་srིད་གuང་གིས་ཆོས་དཔོན་གསར་པ་བskོ་བཞག་ཐད་ཐེ་གཏོགས་byས་ཆོག་པ་བཀོད་
ཡོད། དེ་lt་ནའང་། ལོ་མjuག་ལ་ཐོ་འགོད་byས་མེད་པའི་ཆོས་ཁང་ཁག་ལ་གསང་བའི་ཐོག་ནས་བཙན་
གནོན་byེད་པ་mu་མuད་ཇེ་sduག་tu་yིན་ཡོད། rgy་ནག་srིད་གuང་གིས་ཡི་uའི་ཆོས་luགས་གསར་མའི་yིམ་
ཚང་གི་ཆོས་ཁང་བrgy་rག་lhག་ལ་glོ་buར་du་བཙན་rgོལ་དང་བཀག་sdོམ་byས། དེའི་ཁོངས་su་rǳན་ཆོས་
ཁང་(Zion Church)། རོང་gu་རིས་(Rongguili Church)དང་stོན་ཆར་འdu་འཛ2མས་
ཆོས་ཁང་(Early Rain Covenant Church)འduས་ཡོད། དེ་དང་ཆབས་ཅིག h་luང་
ཀོང་ཆོས་འཁོར་sgོམ་sgruབ་kyི་slོབ་མ་དgu་བrgy་lhག་གིས་སj་སjའk་དད་སེམས་བrʦི་sruང་དང་ཆོས་འཁོར་sgོམ་
sgruབ་དང་འbrེལ་བའི་ཡིག་ཆ་འgrེམས་spེལ་byས་པར་བsད་ནས་འཛQན་བzuང་byས་ཡོད།
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2018 ལjའk་zl་ 3 ་པར། ཆོས་དོ ན་བདག་skyོང་དབང་ཆ་དེ་srིད་འཛQན་sdེ་ཁག་ནས་kruང་དbyང་གི་sdེ་
ཁག་ltེ་བ་(CCP)ru་spོ་བsgyuར་byས་པ་དེ་ནི། ཆོས་དད་རང་དབང་ལ་ཆབ་srིད་དབང་ཆས་ཚ2ད་འཛQན་
དང་གནོན་uགས་sprོད་པར་nuས་པ་sŋར་ལས་ཐེབས་rkyེན་ཞིག་ཆགས་ཡོད།
rgy་ནག་srིད་གuང་གིས་འཆར་གཞི་ཡོད་པའི་sgོ་ནས་duས་yuན་རིང་པོར་ཆོས་དད་རང་དབང་ལ་mu་མuད་
བཙན་གནོན་ཚབས་ཆེན་byས་ཡོད་པའི་ཡིག་ཚགས་གཞིར་བཞག་stེ།
ཨ་རིའི་rgyལ་spyིའི་ཆོས་དད་རང་
དབང་lhན་ཚ2གས་(USCIF)kyིས་ཉིས་stོང་བcu་དgu་ལོར་ཡང་བskyར་༼rgyལ་spyིའི་ཆོས་དད་རང་དབང་
rʦ་rིམས༽(IRFA)གཞི་ལ་བཞག་ནས་ཉེ་ལམ་zl་བ་བcu་གཅིག་པའི་ནང་rgy་ནག་འདི་བཞིན་”དམིགས་
བསལ་དོ་snང་byེད་དགོས་པའི་rgyལ་ཁབ་” (CPC)ངོས་འཛQན་byེད་དགོས་པའི་བསམ་འཆར་བཏོན།
ཨ་རི འི ་ rgyལ་spyི འི ་ ཆོ ས ་དད་རང་དབང་lhན་ཚ2 ག ས་kyི ས ་༼rgyལ་spyི འི ་ ཆོ ས ་དད་རང་དབང་rʦ་rི མ ས་༽
(IRFA)གཞི་rʦར་བzuང་stེ། ཨ་རིའི་rgyལ་དོན་lhན་ཚ2གས་mu་མuད་du་rgy་ནག་འདི”དམིགས་བསལ་དོ་
snང་byེད་དགོས་པའི་rgyལ་ཁབ་” CPCtu་ངོས་འཛQན་byེད་དགོས་པའི་བསམ་འཆར་བཏོན་ཡོད། གཞན་
spyི་ལོ 1990 ལོ་དང་ 1991 ལjའk་yི་འbrེལ་བདག་དབང་གི་rʦ་rིམས་mu་མuད་ལག་བstར་gyིས་ད་
ltའི་yིར་གཏོང་ཚ2ང་ལས་བཀག་འགོག་by་rgyu་ཡང་གསལ་ཡོད།(P.L.101-246)
ཨ་རིའི་srིད་གuང་ལ་བཏོན་པའི་བསམ་འཆར་འགའ།
• ད་lt་འbyuང་བཞིན་པའི་ཚ2ང་དོན་བgrj་gl•ང་ནང་du་ཆོས་དད་རང་དབང་དང་འgrོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་།
ཨ་rgy་གཉིས་བར་gyི་yི་འbrེལ་དང་བདེ་sruང་། ཕན་uན་བར་gyི་yོགས་ཡོངས་འbrེལ་བ་ལ་བgrj་
gl•ང་། rgy་ནག་srིད་གuང་གིས་དམིགས་བསལ་དམ་བsgrགས་byས་ཡོད་པའི་ཆོས་luགས་ཚ2གས་པ་
ཁག་གི་skོར་འོས་འཚམ་gyི་བrd་ལན་sprོད་rgyu།
• རིག་གuང་དང་skད་ཡིག ཆོས་luགས་sn་ཚ2གས་ལ་དད་མོས་yད་ཆོས་དང་srོལ་rgyuན་sruང་skyོབ་byེད་
པའི་ལས་འཆར་sn་ཚ2གས་ལ་མ་rʦ་གཏོང་བར་sŋོན་ལ་བསམ་གཞིགས་by་rgyu། lhག་པར་du་ཆོས་དད་
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རང་དབང་གི་ཐད་ནས་བཙན་གནོན་ཐེབས་པའི་rgy་ནག་གི་skyབས་བཅོལ་བ་དང་skyབས་བཅོལ་u་
མཁན་དག་གི་ཉམས་myོང་rnམས་ཡིག་ཚགས་su་འགོད་rgyu།
•

ཨ་རིས་མནའ་འbrེལ་དང་མཉམ་འbrེལ་rgyལ་ཁབ་kyི་srིད་གuང་ཁག་དང་མཉམ་འbrེལ་gyིས་ཨེ་
ཤ་ཡའི་uལ་du་lh དམིགས་བསལ་gyིས་lt་rtོག་དང་། yི་བskyོད་sན་u་བཀག་འགོག spyི་བའི་yི་
འbrེལ་དང་ཐབས་ཤེས་གཞན་པ་ལག་བstར་བཅས་byས་ཏེ་rgy་ནག་གuང་གིས་ཆོས་དད་རང་མོས་
ཐད་བstར་བཞིན་པའི་uལ་མིན་ལས་འguལ་ལ་ཡ་ལན་sprོད་rgyu།

• ཨ་རིའི་rgyལ་དོན་lhན་ཁང་གིས་yིའི་rgyལ་ཁབ་kyི་srིད་གuང་ཁག་དང་མཉམ་འbrེལ་rgyལ་ཚ2གས་
(UN)kyི་skyབས་བཅོལ་ལས་དོན་gyི་ཆེས་མཐjའk་sku་ཚབ་དང་མཉམ་འbrེལ་byས་ཏེ། ཆོས་དད་kyི་
དབང་ལ་བཙན་གནོན་ཐེབས་ཏེ་rgy་ནག་ནང་skyབས་བཅོལ་u་བར་brོས་byོལ་du་ཕེབས་པའི་skyབས་
བཅོལ་u་མཁན་དག་yིར་སj་སjའk་rgyལ་ཁབ་tu་spyuགས་པ་sŋོན་འགོག་byེད་rgyu།
• ཨ་རིའི་ཁེ་ལས་ཁག་དང་གuང་འbrེལ་མ་ཡིན་པའི་ཚ2གས་པ་ཁག ཤེས་ཡོན་gyི་ཚ2གས་sdེ་ཁག་
བཅས་མཉམ་འbrེལ་byས་ཏེ། rgy་ནག་གིས་ཆོས་དད་རང་དབང་གི་rʦ་rིམས་དང་rgyབ་འགལ་byས་
ཡོད་པའི་དོན་དངོས་གནས་uལ་དང་ཆ་འrིན་yི་yོགས་su་བsgrགས་པ་བཙན་འགོག་byས་ནས་ཨ་
རིར་uགས་rkyེན་sprོད་kyི་ཡོད་པ་ལ་ངj་rg”ལ་by་rgyu།

ཨ་རིའི་rgyལ་ཡོངས་grོས་ཚ>གས།
• ཨ་རིས་rgy་ནག་ལ་sŋོན་ཐོན་gyི་ཚན་rʦལ་༼rgy་ནག་srིད་གuང་གིས་ཆོས་luགས་དང་མི་རིགས་kyི་
ཚ2གས་པ་ལ་stངས་འཛQན་དང་བཙན་གནོན་byེད་པར་nuས་པ་ངེས་ཅན་འདོན་uབ་པའི་གསང་myuལ་
lt་ཞིབ་དང་rǳས་འgyuར་ཤན་འbyེད་sgrིག་ཆས་༽yིར་གཏོང་བ་འགོག་དགོས་པའི་rʦ་rིམས་གཏན་
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འབེབས་byེད་rgyu་དང་། ཨ་rgy་གཉིས་བར་gyི་grོས་མོལ་gyི་ནང་du་ཆོས་དད་རང་དབང་གི་skོར་glེང་
slོང་གི་ཚད་ཇེ་མཐོར་གཏོང་དགོས་rgyu།

rgyབ་ljོངས།
rgy་ནག
མིང་ཆ་ཚང་། kruང་hw་མི་དམངས་spyི་མuན་rgyལ་ཁབ།
srིད་luགས། guང་rན་རིང་luགས་kyི་rgyལ་ཁབ།
མི་grངས།1,384,688,986
srིད་གuང་གིས་ངོས་འཛQན་ཐོབ་པའི་ཆོས་luགས་དང་དད་མོས།
ནང་བstན་ཆོས་luགས། ཏོ་luགས། དbyི་སི་ལན། གནམ་བདག་དང་ཡེ་u་ཆོས་luགས་གསར་མ།
srིད་གuང་ནི་lh་མེད་smr་བ་ཡིན།
ཆོས་དད་པའི་མི་འབོར་གནས་stངས།
18.2% ནང་པ།
5.1% གནམ་བདག་ཆོས་luགས་པ།
1.8 % ཁ་ཆེ་བ།
21.9% དམངས་rོད་ཆོས་luགས།
52.2% ཆོས་དད་མེད་མཁན།
ཚ2གས་sdེ་གཞན་ནི།
ཏོ་luགས་པ། ཧིན་rdིའི་ཆོས་ལ་དད་མཁན། འཇིau་མི་རིགས་kyི་ཆོས་དང་གཞན།
གོང་གསལ་gyི་ཚ2ད་rʦིས་ནི་༼ འཛམ་glིང་གི་rgyལ་ཁབ་སj་སjའk་ལj་ད•བ་༽ ལས་བtuས་པ་ཡིན།
rgy་ནག་གི་rʦ་rིམས་དོན་ཚན་36 པ། srིད་གuང་གིས་”ཆོས་luགས་དད་མོས་རང་དབང་གི་བདག་
དབང་” དང” rgyuན་ldན་gyི་ཆོས་luགས་by་འguལ” ལ་sruང་skyོབ་byེད་rgyu་གཏན་འབེབས་byས་ཡོད་kyང་།
srིད་གuང་གིས་ཆོས་luགས་by་འguལ་gyིས་” spyི་དམངས་kyི་sgrིག་གཞི་གཏོར་བrlག”དང་” spyི་དམངས་kyི་
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འrོད་བstེན་ལ་གནོད་འཚt” “slོབ་གསjའk་ལམ་luགས་ལ་ཐེ་གཏོགས་”byས་མི་ཆོག་པའི་རེ་བ་བཏོན་ཏེ་
རང་དབང་དེར་ཚད་བཀག་བཟོས་ཡོད། rʦ་rིམས་kyིས་ད་duང་” yིའི་rgyལ་ཁབ་གང་ruང་གིས་uགས་rkyེན་
ཡོད་པའི་”ཆོས་luགས་kyི་ཚ2གས་པ་བཀག་འགོག་byས་ཡོད་ལ། འདི་ནི་rgy་ནག་srིད་གuང་གིས་yu་guར་མི་
རིགས་དང་གཞན་པའི་ཁ་ཆེ་ཆོས་luགས། བོད་བrgyuད་ནང་བstན། གནམ་བདག་ཆོས་luགས་དང་ཆོས་
luགས་ཚ2གས་པ་གཞན་gyི་གཏན་འབེབས་དང་sgrིག་གཞི་ལ་ཚད་བཀག་བཟོ་བའི་བཙན་rིམས་ཤིག་ཡིན།
2018ལོར། གཙ2་འཛQན་ཞིས་ཅིན་ཕིན་gyིས་mu་མuད་du་དབང་ཆ་sr་བrtན་du་བཏང་ཡོད་ལ། zl་གsuམ་
པར། rgyལ་ཡོངས་མི་དམངས་འuས་མི་ཚ2གས་ཆེན་ཐོག་འོས་ཤོག་བrgyuད་ནས་srིད་འཛQན་gyི་duས་yuན་ལ་
ཚད་བཀག་མེད་པ་བཟོས་པ་དང་། འདིས་ནི་ཞི་ཅི་ཕིན་gyིས་མི་ཚt་hrིལ་པོར་srིད་འཛQན་gyི་འགན་uར་བར་
རམ་འདེགས་ཡག་པj་ཞkག་byས་ཡོད་ལ། rgyལ་ཁབ་kyི་rʦ་rིམས་ནང་du་ཞིས་ཅིན་ཕིན་gyི་བསམ་blj་ཞ•ས་
བཀོད་ཡོད།
2018ལོར། rgy་ནག་གིས་དམངས་གཙž་དŸན་གཉེར་བ་དང་ཆོས་དད་རང་དབང་u་གtuགས་པ་དག་ལ་mu་
མuད་du་དམ་བsgrགས་byེད་rgyu་དམིགས་འབེན་du་བzuང་ཡོད། དཔེར་ན། མིང་grགས་ཅན་gyི་དམངས་
གཙžའ་rིམས་rʦོད་པ་ཀj་krk་hrེན་(Gao zhisheng)ལགས་kyིས་grངས་uང་བའི་ཆོས་luགས་
ཚ2གས་པ་ཁག་གི་བདག་དབང་sruང་skyོབ་byས་པར་བrtེན་ནས་འཛQན་བzuང་byས། ཉིས་stོང་བཅོ་བrgyད་
ལོར་ད་duང་ཁོང་གང་du་ཡོད་མེད་དང་། གzuགས་པjའk་གནས་stངས་skོར་ཤེས་rtོགས་གང་ཡང་ཡོང་uབ་kyི་
མེད།
ཉིས་stོང་བཅོ་བrgyད་ལjའk་zl་བ་གཉིས་པའི་ཚtས་ཉེར་druག་ཉིན། rgy་ནག་གི་ཆོས་དཔོན་དང་srིད་གuང་གི་
དམིགས་འབེན་ཆགས་ཡོད་པའི་མི་sn་དག་གི་ཚབ་byས་ཏེ་ཁj་ཚžའ་ཆོས་དད་རང་དབང་ཐད་འཐབ་rʦོད་byེད་
མཁན་gyི་དམངས་གཙžའ་rིམས་rʦོད་པ་འbuམ་རམས་པ་ལིས་པེ་ཀོང་(li Baiguang)ལགས་glོ་buར་
du་འདས་grོངས་yིན་ཡོད། ལj་ད•ར། rིམས་འཛQན་sdེ་ཁག་གིས་rི མས་rʦོད་པ་བcu་grངས་lhག་གི་rིམས་
rʦོད་པའི་ལག་yེར་yིར་བsdu་དང་གནས་skབས་རིང་ལས་མཚམས་འཇོག་tu་བcuག་ཡོད། དེའི་ནང་du་ཆོས་
luགས་by་འguལ་gyི་ཐད་ནས་rིམས་གtuགས་byེད་མཁན་gyི་rིམས་rʦོད་པའང་འduས་ཡོད།
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2018 ལjའk་zl་ 10པའི་ཚt ས་༡ཉིན། ཨ་རིའི་rgyལ་ཚ2གས་དང་srིད་འཛQན་sdེ་ཁག་གི་rgy་ནག་lhན་ཁང་
(CECC)གིས་sdོམ་rʦིས་ltར་ན། rgy་ནག་གིས་ཆེས་uང་མཐའ་ཡང་མི 1422 ཉེས་མེད་བཙ2ན་
འjuག་byས་ཡོད།དེའི་ནང་du་ཆེས་གཞི་rgy་ཆེ་བའི་ཞིན་ཅང་གི་བཙ2ན་མ་rnམས་འduས་མེད། དེའི་ནང་du་
བཙ2ན་མ་ཕལ་ཆེར་700lhག་ཡོད་ལ་༼དེའི་rོད་du་རབ་byuང་བ་145
ཆོས་དཔོན་དང་ཆོས་luགས་
གཞན་gyི་མགj་rkད་འduས་ཡོད ༽ uང་ཤོས་ནི་rgy་ནག་srིད་གuང་གིས་”ཆོག་མཆན་མེད་པའི་”ཆོས་luགས་
by་འguལ་spེལ་བའི་ཉེས་འǳuགས་byས་ནས་བཀག་ཉར་byས་པ་ཆགས་ཡོད། srིད་གuང་གིས་ད་duང་གསར་
འགོད་dr་ཚQགས་བcu་grངས་ཤིག་གི་གསར་འགོད་པ་དང་rʦོམ་འbrི་བའང་འཛQན་བzuང་byས་ཡོད། དེའི་ནང་
du་”rgyལ་ཁབ་kyི་གསང་བ་yིར་བsgrགས་byས་པའི”ཉེས་ཆད་བཅད་པའི་མི་sn་ཁ་ཤས་uད་ཡོད། ཁོང་ཚž་
ད¥ར་uད་དོན་ནི་ཆོས་དད་རང་དབང་ལ་དམ་བsgrགས་byས་པའི་by་spyོད་ཐེར་འདོན་དང་yབ་spེལ་byས་པས་
རེད།
zl་གཉིས་པའི་ཚtས་གཅིག་ནས་༼ཆོས་luགས་by་བའི་rིམས་srོལ༽ལག་བstར་byས་ཡོད་ལ། དེས་ནི་གཙ2་
འཛQན་ཞིས་ཅིན་ཕིན་gyི་ཆོས་luགས་srིད་juས་དེ་ལམ་luགས་རང་བཞིན་ཅན་du་བཏང་ཡོད། rིམས་srོལ་
འདིའི་ནང་du་ཆེས་གཟབ་ནན་དང་ཞིབ་rའི་sgོ་ནས་ཆོས་luགས་དང་འbrེལ་བའི་sgrིག་འǳuགས་ཁག་གིས་ཐོ་
འགོད་ཚད་ldན་byེད་དགོས་པ་གཏན་འབེབས་byས་ཡོད། ཐོ་འགོད་kyི་གj་རkམ་དེའི་ནང་ཆོས་luགས་kyི་sgrིག་
འǳuགས་ཁག་གིས་rིམས་གསལ་ཐོབ་ཐང་གཞིར་བཞག་ཐོ་འགོད་དང་ཐོབ་ཐར་ཡར་u་byེད་ཆོག་པ་གསལ་
ཡོད་ནའང་། ཚ2གས་པ་མང་པj་ཞkག་གིས་ཐོ་འགོད་byས་པ་ཁས་ལེན་byས་མེད། དེ་ནི་ངེས་པར་du་rgyལ་ཁབ་
kyིས་ཆོག་མཆན་གནང་བའི་rgyལ་གཅེས་ཆོས་luགས་lhན་ཚ2གས་kyི་ལམ་stོན་དང་མuན་པ་དགོས་པ་ལས་
གཞན་gyི་ལམ་ཁ་མེད་པས་རེད། sgrིག་གཞི་འདིས་ནི་”ཆོག་མཆན་བrgyuད་མེད་པའི”ཆོས་luགས་by་འguལ་
རིགས་དམ་བsgrགས་byས་ཏེ་ས་གནས་ལས་uངས་kyིས་ཆོས་luགས་by་འguལ་ལ་ཚ2ད་འཛQན་byེད་པའི་yབ་
ཁོངས་ཆེ་ru་བཏང་ཡོད། དེར་བrtེན། dr་rgyའི་stེང་ནས་ཆོས་luགས་kyི་by་འguལ་ཅི་ཞིག་spེལ་ruང་ངེས་
པར་du་ས་གནས་kyི་ཆོས་luགས་ལས་དོན་sdེ་ཁག་ལ་ཡར་u་byེད་དགོས་པ་དང་། rgy་sgོར་rི་བcu་ལས་
བrgལ་བའི་ཞལ་འདེབས་ཡིན་ན་ངེས་པར་du་གོང་རིམ་ལ་ཡར་u་byེད་དགོས་kyི་ཡོད། sgrིག་གཞི་འདིས་duས་
རབས་ཉི་u་པའི་ལོ་རབས་བrgyད་cu་ནས་mu་མuད་གནས་ཡོད་པའི་ཆོས་luགས་by་འguལ་རང་དབང་གི་rʦ་
rིམས་དེ་rʦ་བ་ཉིད་ནས་མེད་པར་བཏང་ཡོད།
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2018ལjའk་zl་༣པར། rgy་ནག་srིད་གuང་གིས་ཆོས་luགས་ལས་དོན་gyི་བདག་skyོང་དབང་ཆ་དེ་srིད་
གuང་sdེ་ཁག་གི་rgyལ་ཁབ་kyི་ཆོས་དོན་cuས་(SARA)ནས་rgy་ནག་དམར་ཤོག་གuང་མངའ་འོག་གི་
འཐབ་yོགས་གཅིག་gyuར་ལས་uངས་(CCP)ལ་spོ་བsgyuར་གཏོང་rgyu་yབ་བsgrགས་byས། ཆོས་luགས་
ཚ2གས་པ་མང་པj་ཞkག་གི་ངོར། ཁོང་ཚ2་དང་rgyལ་ཁབ་kyི་ཆོས་དོན་ལས་uངས་kyི་ལས་byེད་མི་sn་ཁག་དང་
འbrེལ་བ་ཡོད་པ་མjuག་sgrིལ་བར་snང་གི་ཡོད།
ཆོས་luགས་དང་ཆབ་srིད་kyི་འbrེལ་བ་ལ་ཚད་བཀག་
ཐེབས་པའི་གནས་stངས་lhོད་du་འgrོ་བའི་གོ་skབས་མེད་པར་gyuར། zl་དgu་པར། འཐབ་yོགས་གཅིག་gyuར་
ཁང་(UFWD)གིས་ཐོག་མར་rgyལ་ཡོངས་kyི་ཞིང་ཆེན་དང་grོང་yེར་ཁག་ནང་དངོས་su་ལག་བstར་by་
rgyuའི་ཆོས་luགས་srིད་byuས་kyི་འཆར་གཞི་ཞིག་མགོ་བrʦམས།
rgy་ནག་srིད་གuང་གིས་ཆོས་དད་རང་དབང་དང་འgrོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལ་དམ་བsgrགས་byས་པའི་གནས་
uལ་དག་བrgyuད་ལམ་འdr་མིན་ནས་yིར་ཤོར་བ་དང་བstuན་ནས། rgyལ་spyིའི་spyི་ཚ2གས་kyིས་ཉིས་stོང་བཅོ་
བrgyད་ལjའk་ལོ་smད་ནས་rgy་ནག་ལ་skyོན་བrjོད་byེད་ཚད་sŋར་ལས་ཇེ་མང་du་སོང་ཡོད། 2018ལjའk་zl་
8པར། མཉམ་འbrེ ལ ་rgyལ་ཚ2 ག ས་kyི ་ རི ག ས་ruས་དbyེ ་ འbyེ ད ་rʦད་གཅོ ད ་lhན་ཚ2 ག ས་(UN
CERD)kyིས ་rgy་ནག་srིད ་གuང་གི ས ་ཞི ན ་ཅང་དང་བོ ད ་ལ་བཙན་གནོ ན ་byས་པར་ skyོན་བrjོ ད་byས །
zl9པར། མཉམ་འbrེལ་rgyལ་ཚ2གས་འgrོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་lhན་ཚ2གས་kyིས་མཉམ་འbrེལ་rgyལ་ཚ2གས་kyི་lt་
rtོག་མི་sn་ཞིན་ཅང་དང་rgy་ནག་གི་ས་ཆ་གཞན་པ་ལ་འgrj་ཆ”ག་པའི་འབོད་skuལ་byས།༼sན་ཐོ་འདིའི་duས་བཀག་
མjuག་rǳོགས་skབས་གནས་stངས་དེ་byuང་མེད ༽
2018ལjའk་zl11པའི་ཚtས6ཉིན། མཉམ་འbrེལ་rgyལ་ཚ2གས་kyི་འgrོ ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་lhན་ཚ2གས་kyིས་
rgy་ནག་srིད་གuང་ལ་yོགས་ཡོངས་ནས་duས་ཚ2ད་ངེས་ཅན་gyིས་ཞིབ་དpyད་byས་ཡོད། rgyལ་ཁབ་ཉེར་བཞི་ནས་
slེབས་པའི་འuས་ཚབ་མི་snས་rgy་ནག་srིད་གuང་ལ་ཆོས་དད་རང་དབང་གི་གནད་དོན་skོར་gyི་drི་བ་
བཏོན། འོན་kyང་། rgy་ནག་གི་འuས་ཚབ་ཚ2གས་པས་ཁj་ཚžའ་drི་བ་ནི་”དོན་དངོས་མ་ཡིན་པ”དང་ཆབ་srིད་
kyིས་ཁ་ལོ་བsgyuར་ཡོད་པར”བsད་ནས་ཁས་ལེན་མ་byས། sན་ཐjའk་duས་བཀག་མjuག་rǳོགས་ལ་ཉེ་skབས་
su། ཨཻན་du་ནི་ཤི་(Indonesia)ཡ་དང་མ་ལེ་ཤིས་ཡ་(Malaysia)འduས་པའི་ཁ་ཆེའི་ཆོས་དད་
པའི་grངས་འབོར་མང་བའི་rgyལ་ཁབ་ཁ་ཤས་kyིས་ཡོངས་grགས་su་rgy་ནག་srིད་གuང་གིས་གཞི་rgy་ཆེ་བའི་
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ངང་yu་guར་མི་རིགས་དང་ཁ་ཆེ་བ་བཙ2ན་འjuག་byས་ཡོད་པར་དོ་snང་byེད་བཞིན་ཡོད་པ་གསལ་བrjོད་
byས།

2018 ལ@འA་ཆོས་luགས་རང་དབང་གི་གནས་བབས།
ཉིས་stོང་བཅོ་བrgyད་ལོར། rgy་ནག་དbuས་གuང་གིས་(CCP)ཆོས་luགས་དgr་ru་འཛQན་པ་sŋར་ལས་
གསལ་du་སོང་ཡོད་པ་དང་། ཆོས་luགས་kyི་ཚ2གས་པ་ཁ་ཤས་ལ་yིའི་rgyལ་ཁབ་kyིས་ཤན་uགས་ཐེབས་ཡོད་
པར་ངོས་འཛQན་byས་ཡོད། ཞིས་ཅིན་ཕིན་gyིས་zl་བཞི་པར་བsduས་པའི་ཚ2གས་འduའི་stེང་དམར་ཤོག་ཚ2གས་
མི་ཡིན་པའི་ལས་byེད་མི་snར་གཏམ་བཤད་spེལ་བའི་ནང་། ཆོས་luགས་ལ་དད་མོས་byེད་མཁན་gyིས་”rgyལ་
ཁབ་kyི་ཆེས་མཐjའk་དགེ་ཕན་ལ་བrʦི་བkuར་བrʦི་དང་ལེན་”དང་”spyི་ཚ2གས་རིང་luགས་kyི་rʦ་བའི་རིན་ཐང་
གི་lt་བ་ལག་ལེན་”byེད་དགོས་པ་བཤད་ཡོད། rgy་ནག་srིད་གuང་འོག་གི་གནམ་བདག་ཆོས་luགས་lhན་
ཚ2གས་དང་དbyི་སི་ལན་ཆོས་luགས་lhན་ཚ2གས་kyིས་མ་འོངས་པར་དbyི་སི་ལན་དང་གནམ་བདག་ཆོས་
luགས་གཉིས”rgy་ནག་ཅན་”du་འgyuར་བའི་ལོ་lŋའི་འཆར་གཞི་yབ་བsgrགས་byས། ནང་པའི་ཐེག་ཆེན་དང་
ཏོ་luགས་པའི(Taoism)་ཆོས་གཉིས་kruང་guང་གིས་”kruང་གjའk་srོལ་rgyuན”gyི་grས་ཤིག་ཡིན་པར་ངོས་
འཛQན་byས་ཡོད་མོད། འོན་kyང་། ཆོས་luགས་kyི་byེད་sgོ་ལ་གཞི་rgy་ཆེ་བའི་བཀག་rgy་ཡོད། ༢༠༡༨ལོར། ས་
གནས་srིད་གuང་གིས་ནང་ཆོས་དང་ཏོ་luགས་པའི་དགོན་པ་བcu་grངས་ཤིག་sgོ་བrgyབ་པ་དང་གཏོང་
བཅོམ་བཏང་ཡོད་ལ། སངས་rgyས་kyི་sku་བrན་དང་ལjའj་ཙQ་ཡི་འdr་འབག་ཁག་ཅིག་rʦ་མེད་du་བཏང་ཡོད།

yu་guར་མི་རིགས་དང་ཁ་ཆེ།
ཨ་རིའི་yི་srིད་ལས་uངས་kyིས་བrjོད་པ་ltར་ན། 2017 ལjའk་zl 3 ནས་བzuང་། ཞིན་ཅང་yu་guར་
རང་skyོང་ljོངས་srིད་གuང་གི་དམར་ཤོག་druང་rིན་ཆིན་ཀj་ཡkས་(Chen Quanguo)yu་guར་མི་
རིགས་དང་ཧ་ས་ཁི་མི་རིགས། ཅེ་ཨར་ཅེ་སི་མི་རིགས་དང་གཞན་པའི་ཁ་ཆེ་བ་ཕལ་ཆེར་མི་grངས་rི་
བrgyད་cu་ནས་rི་ཉིས་བrgy་ཡས་མས་ཤིག་བཙ2ན་འjuག་བཀག་ཉར་byས་ཡོད། དེ་skོར་ཐཔག་མར་rgy་ནག་
srིད་གuང་གིས་ཁས་ལེན་byས་མེད། rjེས་su་དེ་ནི་drག་spyོད་རིང་luགས་ལ་ངj་rg”ལ་དང་ཆེད་ལས་sbyོང་
བrdར་gyི་slོབ་གསjའk་ltེ་གནས་ཡིན་པར་ཁས་blངས་ཡོད། འོན་kyང་། skད་grགས་ཅན་gyི་smན་པ། slོབ་
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དཔོན་དང་ཚ2ང་པ་ཆེན་པོ་དང་། ཆེད་ལས་མི་sn་བཀག་ཉར་byས་ཡོད་པའི་stབས་kyིས་slོབ་གསjའk་ltེ་
གནས་ཡིན་པར་བཤད་པ་དེ་uངས་མེད་du་gyuར། yu་guར་མི་རིགས་kyི་འgrོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ཚ2 གས་པས་
བrjོད་པ་ltར་ན། བཀག་ཉར་བཙ2ན་འjuག་byས་ཡོད་པའི་rོད་ཆེས་uང་མཐའ་ཡང་yu་guར་མི་རིགས་kyི་
ཤེས་ldན་མི་sn་ 242 lhག་ཡོད་ལ། དེའི་ནང་du་sgyu་rʦལ་བ། གསར་འགོད་པ་དང་slོ བ་ཆེན་gyི་དགེ་rgན།
གཞན་slོབ་མ་ 96 uད་ཡོད་འduག བཀག་ཉར་དང་བཙ2ན་འjuག་byས་ཡོད་པ་མང་ཆེ་ཤོས་kyིས་ནག་ཉེས་
ཚབས་ཆེན་གང་ཡང་བཟོས་མེད། ཁj་ཚž་ན་”drག་spyོད་རིང་luགས་”kyི་ཆོས་luགས་by་spyོད་ལ་uགས་པར་ཁ་
གཡར་ནས་བཙ2ན་འjuག་byས་ཡོད། དཔེར་ན། ཁ་spu་དང་མགོ་དkrིས་rgyuན་ldན་མ་ཡིན་པར་དkrིས་པ་དང་།
dr་rgy་བrgyuད་ནས་ཆོས་luགས་kyི་ཡིག་ཆ་འཚ2ལ་ཞིབ་byས་པ་དང་rིམས་མuན་མ་ཡིན་པའི་ཆོས་luགས་by་
འguལ་ལ་uགས་འduག་ཟེར་བ་lt་bu་རེད། དེ་sŋར་བཀག་ཉར་byས་myོང་བ་ཞིག་གིས་བཤད་པ་ltར་ན། srིད་
གuང་གིས་བཀག་ཉར་ཁང་du་བཙ2ན་འjuག་byས་ཡོད་པའི་མི་དག་ལ་དbyི་སི་ལན་ཆོས་luགས་spོང་དགོས་
པ་དང་དམར་ཤོག་ལ་blོ་དཀར་བའི་དམ་བཅའ་འཇོག་tu་འjuག་པ། བཙ2ན་མ་rnམས་kyིས་rtག་པར་ཉེས་
rduང་ཚད་མེད་myོང་དགོས་པ་དང་། གཙང་spr་ཞན་པ་དང་འཚང་ཁ་ཆེ་བའི་ཁོར་yuག་tu་sduག་བsŋལ་བཟོད་
blག་མེད་པ་myངས་su་བcuག་ཡོད། གནས་uལ་མཁj་spr”ད་byས་པ་ltར་ན། གནས་stངས་དེ་འdrའི་འོག་མི་
འགའ་འདས་grོངས་yིན་ཡོད་འduག མི་ཁ་ཤས་ལ་rgyལ་ཁབ་kyིས་rgyབ་skyོར་ཡོད་པའི་sgེར་གཉེར་བཟོ་grw་ru་
བཙན་gyིས་ལས་ཀ་byེད་du་བcuག་ཡོད།
བཙ2ན་ཁང་གི་yི་ལོགས་su། rgy་ནག་srིད་གuང་གིས་དམ་བsgrགས་by་yuལ་”yི་རོལ་བཙ2ན་ཁང”བʦuགས་
ཡོད། spyི་བདེ་དང་drག་པjའk་དམག་དpuང་གིས་ཞིབ་བཤེར་ས་ཚQགས་དང་ltེ་གནས་kyི་དbyེ་འbyེད་ldན་པའི་
lt་ཞིབ་དང་། rgy་ནག་གི་yི་ནང་ལ་lt་skོར་ལ་འgrོ་བར་ཚ2ད་འཛQན། rgyལ་spyིའི་ས་གནས་གཏན་འབེབས་མ་
ལག་གིས་rjེས་sེག་byེད་པ། ངོ་གདོང་དང་མིག་གི་rgyལ་མj་ང”ས་འཛQན་དང་དbyེ་བ་འbyེད་པ། མི་luས་kyི་
གཞི་rʦའི་rgyuད་rgyu་དང་skད་གདངས་kyི་མ་དཔེ་blངས་ཏེ་ཁ་ཆེ་བ་ངོས་འཛQན་byེད་པར་བཀོད་spyོད་byས་ཡོད།
ཞིན་ཅང་གི་ས་uལ་grོང་yེར་ltེ་བ་wuau་ལིམ་ཆིས་ལ་མཚ2ན་ན། ཚ2ང་ཁང་ནང་du་ཁ་ཆེའི་ཟས་kyི་rtགས་
མཚན་བཀོད་ཡོད་པའི་ཟས་རིགས་བཀག་པ་དང་ཁ་ཆེའི་ཟས་རིགས་kyི་rtགས་མཚན་བཀོད་ཡོད་པའི་ཟས་
རིགས་rིམས་མuན་མིན་པའི་ཐོན་rǳས་དང་ཞབས་uའི་grས་su་བཞག་ཡོད།
zl་བcu་པར་ཁ་ཆེའི་ཟ་མ་
དང་ཟ་ཁང་ལ་rgོལ་བའི་ལས་འguལ་spེལ་ཡོད། ཁ་ཆེའི་lh་ཁང་stོང་rག་བcu་ལ་ཉེ་བ་གཏོར་བཤིག་བཏང་།
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2018ལjའk་zl11པར། skད་grགས་ཅན་gyི་yu་guར་ཚ2ང་པ་དང་byམས་sིང་rjེ་ཅན་༼ཨ་བོ་rd་uར་ཨ་pu་
རོ་su༽ལགས་སj་སj་sg•ར་ངོས་ནས་མེ་ཅ་ལ་མཆོད་མཇལ་du་yིན་པར་rgy་ནག་གིས་srོག་rིམས་བཅད།
2017ལjའk་zl7པ་ནས་བzuང་། ཞིན་ཅང་འཐབ་yོགས་གཅིག་gyuར་ལས་uངས་kyིས་”zuང་འbrེལ་yིམ་
ཚང”གི་འཆར་གཞི་ལག་བstར་gyིས་ས་གནས་srིད་གuང་གི་ལས་byེད་མི་sn་rི་བrgy་lhག་མངགས་ནས་ཆེས་
uར་མཐར་ཡང་zl་བ་རེར་ཉིན་lŋ་ལ་ཁ་་ཆེའི་yིམ་ཚང་ནས་འཚ2་བ་རོལ་དགོས་པ་དང་། yིམ་ཚང་རེའི་འdu་
ཤེས་lt་uལ་དང་ཆོས་luགས་kyི་by་འguལ་skོར་ཡར་u་byེད་དགོས། yིམ་ཚང་sgེར་gyི་by་འguལ་sn་ཚ2གས་
༼དཔེར་ན། གཉེན་stོན་དང་གཤིན་པjའk་འདས་མཆོད། sl་ང་གཅིག་ནས་མཉམ་tu་ཟས་ཟ་བ་དང་མཉམ་tu་
པར་rgyག་པ། ད་duང་མལ་rི་གཅིག་གི་stེང་ཉལ་བ༽ལ་uགས་པའི་”ཤ་ཉེ”ཟེར་བའི་by་འguལ་འདིས་ལོ་
rgyuས་rོད་byuང་མ་myོང་བའི་བཙན་འǳuལ་byས་ཡོད། ཨ་རིའི་rgyལ་spyིའི་ཆོས་དད་རང་དབང་lhན་ཚ2གས་ལ་
འbyོར་བའི་གནས་uལ་ltར་ན། rgy་ནག་གི་བདེ་འཇགས་lhན་ཁང་དང་དེའི་ཁོངས་གཏོགས་kyི་sgrིག་འǳuགས་
དག་གིས་rgyལ་ཁབ་yི་ལོགས་su་ཡོད་པའི་མི་ལ་བrས་བཅོས་དང་འཇིགས་skuལ་byས་ཡོད། ཨ་རིར་ཡོད་
པའི་yu་guར་བ་ཁ་ཆེ་ཆོས་luགས་པ་དག་kyང་དེའི་ནང་du་uད་ཡོད།
yu་guར་བ་sgི་མས་ར་ཨ་མིན་འཛQན་བzuང་byེད་skབས་su་མj་ནk་ས་གནས་srིད་གuང་གི་ལས་byེད་མི་sn་ཞིག་
ཡིན་ལ། 2009ལjའk་zl7ས་uལ་gyི ་grོང་yེར་ltེ་བ་wuau་ལིམ་ཆིས་kyི་ངj་rg”ལ་rོམ་skོར་བཀོད་sgrིག་byེད་
མཁན་བsད་བཏགས་ནས་ཚt་བཙ2ན་byས་ཡོད། འོན་kyང་། མོས་ནི་rིམས་ཐག་དེ་ངོས་ལེན་byས་མེད། ལོ་
གཅིག་གི་རིང་། ཨ་རིའི་ཆོས་དད་རང་དབང་lhན་ཚ2གས་kyིས”ཆོས་luགས་ཉེས་མེ ད་བཙ2ན་མ་myuར་skyོབ་ལས་གཞི”ཡི་ནང་du་
ཨེ་མིན་gyི་བདག་དབང་བrʦོན་ལེན་byས་ཡོད།

ཁ་ཆེ་མི་རིགས་kyི་དbyི་སི་ལན་ཆོས་luགས།
ཕལ་ཆེར་མི་grངས་rི་stོང་lhག་གིས་gruབ་པའི་sn་མང་རང་བཞིན་gyི་rgy་ནག་གི་དbyི་སི་ལན་gyི་ཚ2གས་པ་
ཡིས་yu་guར་མི་རིགས་kyི་ཁ་ཆེའི་ཆོས་luགས་པ་ltར་gyི་བཙན་གནོན་དེ་འdr་བrgyuད་མེད་མོད། འོན་kyང་།
ལོ་འདི་ལ་ཁོང་ཚžའ་ཆོས་luགས་kyི་by་འguལ་sn་ཚ2གས་ལ་ཚ2ད་འཛQན་byས་ཡོད། 2018ལjའk་zl12པར།
yuན་ནན་ས་uལ་gyི་ཁ་ཆེའི་ཆོས་ཁང་གsuམ་ལ་”rིམས་མuན་མ་ཡིན་པའི་slོབ་གསj་sp•ལ་བར”བsད་
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བཏགས་ཏེ་sgོ་rgyག་tu་བcuག གནས་stངས་ཁ་ཤས་kyི་འོག ཉེན་rtོག་པས་sgོ་rgyག་tu་བcuག་པར་yག་
འཚལ་བས་ངj་rg”ལ་byས་པར་གནོད་འཚt་དང་གཅར་rduང་drག་པོ་བཏང་ཡོད། ཉིན་ཞ་ཁ་ཆེ་རང་skyོང་uལ་gyི་
ས་གནས་srིད་གuང་གིས་གསར་du་བཞེངས་པའི་བེ་krིག་lh་ཁང་ཆེན་མོ་zl་བ་བrgyད་པར་གཏོར་བཤིག་
byེད་rgyuའི་འཆར་གཞི་བཀོད་མོད། འོན་kyང་། ཁ་ཆེ་བ་བrgy་rག་མང་པོས་ངj་rg”ལ་byས་པར་བrtེ ན་གཏོར་
བཤིག་by་rgyu་yི་བཤོལ་མི་byེད་ཐབས་མེད་du་gyuར་ཡོད། ཉིན་ཞ་དང་ཀན་suau་ཞིང་ཆེན་gyི་འǳuགས་skruན་stེང་
གི་ཨ་རབ་kyི་ཡི་གེ་དང་མཚ2ན་rtགས་བཙན་gyིས་མེད་པར་བཏང་བ་དང་ཨ་རབ་kyི་skད་ཡིག་slོབ་grw་sgོ་
rgyག་tu་བcuག་ཡོད། དེ་དང་མཉམ་du། གནས་uལ་འbyོར་བ་ltར་ན། ཁ་ཆེ་ལ་rgོལ་བའི་ཚ2གས་པ་ཡིས་mu་
མuད་du་ཁ་ཆེ་བར་suན་པོ་བཟོ་བ་དང་ཁ་ཆེའི་ཟ་ཁང་མེད་པར་གཏོང་གི་ཡོད། zl་བcu་གཉིས་པར། ཀན་
suau་དང་ཞིང་ཆེན་གཞན་པ་druག་གིས་ས་གནས་kyི་ཁ་ཆེའི་ཟས་རིགས་ངོས་ལེན་gyི་ཚད་གཞི་མེད་པར་
བཏང་བས། ཁ་ཆེ་ཆོས་luགས་པ་rnམས་kyིས་ཟས་རིགས་གང་དག་ནི་ཁ་ཆེའི་ཟས་རིགས་ཡིན་མིན་ཐག་
གཅོད་དཀའ་བ་བཟོས་ཡོད། zl་བ་བcu་གཅིག་པར། ཉིན་ཞའི་མགj་rkད་མི་sn་ཕར་ཞིན་ཅང་ལ་yིན་ནས་
ཞིན་ཅང་གི་བཀག་ཉར་ཁང་ལ་lt་ཞིབ་byས་ཏེ། ཤིན་ཅང་yu་guར་རང་skyོང་ljོངས་kyི་srིད་གuང་དང་lhན་
du”drག་spyོད་མཉམ་rgོལ་ཆིངས་ཡིག་”ཟེར་བ་བཞག་ཡོད།

བོད་kyི་ནང་བstན་ཆོས་luགས་པ།
2018ལོར་rgy་ནག་srིད་གuང་གིས་བོད་kyི་ས་uལ་ཡོངས་su་བཙན་gyིས་མི་རིགས་kyི་ངj་བ”་བsgyuར་བ་དང་
བོད་བrgyuད་ནང་བstན་ལ་གཉའ་གནོན་byེད་པའི་srིད་juས་ལག་བstར་byས་ཏེ། ས་གནས་srིད་གuང་གིས་
དགོན་པའི་slོབ་གསོར་ཚ2ད་འཛQན་དང་། དགོན་པ་གསར་བཞེངས་དང་ཞིག་གསj་by•ད་པའི་བདག་དབང་
ཚ2ད་འཛQན་དང་ཆོས་luགས་kyི་འdu་འཛ2མས་ལ་ཚ2ད་འཛQན་byས་ཡོད། བོད་རང་skyོང་ljོངས་kyི་ས་ཆ་ཁ་ཤས་
su་slོབ་ruག་དག་slོབ་གསེང་skབས་དགོན་པའི་ཆོས་luགས་kyི་by་འguལ་ལ་uགས་པར་བཀག་འགོག་byས་
དང་། 2018ལjའk་zl་2པར། བོད་རང་skyོང་ljོངས་kyི་ཉེན་rtོག་ཁང་གིས་”sgrིག་འǳuགས་ཡོད་པའི་rིམས་
འགལ་gyི་”རེau་མིག་ཞིག་yབ་spེལ་byས་ནས། དམངས་rོད་spyི་ཚ2གས་kyིས་བོད་kyི་skད་དང་རིག་གནས་
yབ་spེལ་གཏོང་བ་དོན་འbrས་ཡོད་པའི་sgོ་ནས་བཀག་འགོག་byས་ཡོད། zl་བrgyད་པར། rgy་ནག་srིད་
གuང་གིས་grw་པ་དང་བʦuན་rnམས་kyི”ཆབ་srིད་kyི་གཞི་rtེན་ཚད”དང་”kuན་spyོད་ཡིད་ཆེས”།”གནད་
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འགག་གི་duས་su་spyོད་uབ་པའི”འduན་པ་ཡོད་དགོས་པའི་srིད་juས་གསར་པ་yབ་བsgrགས་byས། འgrོ་བ་
མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་ཚ2གས་པས་འདི་ནི་grw་པ་དང་བʦuན་མ་དག་གིས་srིད་གuང་ལ་ངj་rg”ལ་byེད་པའི་by་འguལ་
gyི་skད་ཆ་ཡིན་uལ་བཤད་ཡོད།
ལj་ད•འི་དbyར་ཁར། srིད་གuང་གིས་བduན་rག་གsuམ་gyི་རིང་grw་པ་དང་བʦuན་མ་དག་ལ་slོབ་sbyོང་sprད་
ཡོད་ལ། ཁj་ཚžས་དགོན་པ་ru་yབ་བsgrགས་by་འguལ་spེལ་བར་st་གོན་byས་ཡོད། zl་2པའི་ཚt17ཉིན། lh་
སའི་གʦuག་ལག་ཁང་du་མེ་skyོན་ཆེན་པj་ཞkག་byuང་བ་དང་། གʦuག་ལག་ཁང་ནི་མཉམ་འbrེལ་rgyལ་ཚ2གས་kyི་slོབ་གསj་རkག་ཚན་
ཚ2གས་པས་(UNESCO)གཏན་འབེབས་byས་ཡོད་པའི་འཛམ་glིང་གི་uལ་rǳས་ཡིན། དེའི་ནང་du་བོད་བrgyuད་ནང་
བstན་gyི་sku་གsuང་uགས་rtེན་དང་rʦེ་ཆེའི་དངོས་rǳས་མང་པོ་བuགས་ཡོད། འgrོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ཚ2གས་
པས་འཁོར་skར་gyིས་lt་ཞིབ་byས་པ་ltར་ན། rgy་ནག་srིད་གuང་གིས་གནོད་འཚt་ཐེབས་པའི ་གནས་uལ་
གལ་ཆེན་དག་yིར་བsgrགས་byས་མི་འduག
rgy་ནག་srིད་གuང་གིས་གོང་ས་ta་ལའི་bl་མ་ལ་mu་མuད་du་མཚན་smད་uས་ནས་”ཁ་brལ་རིང་luགས་
པར་”བsད་བཏགས་ཡོད་ལ། by་འguལ་གང་ruང་ཞིག་”ཁ་brལ་by་འguལ”gyི་by་འguལ་དང་། དོགས་པ་
ཡོད་པའི་མི་sn་ལ་དམ་བsgrགས་byས་ཡོད།
rgyལ་བ་རིན་པj་ཆ•་ལ་དད་དམ་གཡོ་བ་མེད་པའི་grw་པ་དང་བʦuན་མ་rnམས་ལས་rgy་ནག་དམར་ཤོག་ལ་blོ་
དཀར་ཡིད་ཆེས་byེད་པའི་མནའ་བskyལ་དམ་བཅའ་མ་བཞག་པ་དག་དགོན་པ་ནས་གནས་དbyuངས་བཏང་
ཡོད་དང་། བཙ2ན་འjuག་དང་rduང་rdེག་byེད་པ། rgy་ནག་གི་དཔོན་རིགས་kyིས་yི་rgyལ་gyི་དཔོ ན་རིགས་rgyལ་
བ་རིན་པj་ཆ•་དང་མཇལ་འrད་གནང་བར་ངj་rg”ལ་byེད་པ། srིད་གuང་གིས་བོད་རིགས་ལ་yི་བskyོད་ཐོངས་
མཆན་ལག་འyེར་stེར་rgyu་ཚ2ད་འཛQན་དང་བོད་kyི་དད་ldན་མི་sn་ཕར་rgy་གར་དང་བལ་yuལ་gyི་བོད་kyི་
skyབས་བཅོལ་ས་uལ་ལ་གནས་མཇལ་du་འgrོ་བ་བཀག་འགོག་byེད་པ། བོད་པ་བrgy་rག་lhག་rgyལ་བ་རིན་
པj་ཆ•འི་rdj་rj•་གདན་gyི་གsuང་ཆོས་ལ་yིན་པར་yིར་ལོག་skབས་ཐོངས་མཆན་ལག་yེར་yིར་བsdu་byས་པ་
དང་མེད་པར་བཟོས་པ་བཅས་byས་ཡོད། ཚ2ད་དཔག་byས་པ་ltར་ན། rgy་ནག་srིད་གuང་གི་srིད་juས་kyི ་
དབང་གིས་2018ལjའk་rgyལ་བ་རིན་པj་ཆ•འི་གsuང་ཆོས་ལ་བོད་ནས་rgy་གར་ནང་འgrོ་མཁན་gyི་བོད་མིའི་
grངས་འབོར་sŋོན་ཆད་ལས་ཇེ་uང་du་yིན་ཡོད་འduག
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kuན་གཟིགས་པཎ་ཆེན་རིན་པj་ཆ•འི་ཡང་srིད་དགེ་འduན་ཆོས་kyི་ཉི་མ་མཆོག་གསང་བའི་ངང་བཀག་ནས་
ལj་ངj་ཉk་u་lhག་yིན་ཡོད། ཁོང་གི་གནས་stངས་ད་duང་ཡང་ཤེ ས་rtོགས་uབ་kyི་མེད། ཁོང་ནི་དguང་ལོ་druག་
གི་stེང་གོང་ས་rgyལ་དབང་ཐམས་ཅད་མyེན་པས་བོད་བrgyuད་ནང་བstན་gyི་ཆེས་མཐjའk་དbu་rིད་གཉིས་པ་
པཎ་ཆེན་sku་rེང་བcu་གཅིག་པར་ངོས་འཛQན་གནང་ཡོད། ལོ་གཅིག་གི་ནང་། ཨ་རིའི་ཆོས་དད་རང་དབང་
lhན་ཚ2གས་kyི་”ཆོས་luགས་ཉེས་མེད་བཙ2ན་མ་myuར་skyོབ་ལས་གཞི”ཡི་ནང་du། པཎ་ཆེན་རིན་པj་ཆ•འི་བདག་དབང་ལ་བrʦོན་
ལེན་byས་ཡོད། 2010ལjའk་zl1ནས། rgy་ནག་srིད་གuང་དང་rgyལ་བ་རིན་པj་ཆ•འི་བར་gyི་grོས་མོལ་
མཚམས་ཆད་ཡོད་ལ། srིད་གuང་གི་གཉའ་གནོན་srིད་juས་ལ་ངj་rg”ལ་byས་པར། ཉིས་stོང་དgu་ལjའk་zl་བ་
2པ་ནས་ཆེས་uང་མཐའ་ཡང་བོད་པ་151lhག་གིས་རང་luས་མེར་བsrེག་བཏང་ཡོད། དེའི་ནང་du་དེ་sŋ་
ཀིrtི་དགོན་པར་slོབ་sbyོང་byས་པའི་འbruག་ཁོ་ཡང་uད་ཡོད། ཁོས་ 2018ལjའk་zl་12པའི་ཚt་8ཉིན་
རང་luས་མེར་བsrེག་གཏོང་skབས། rgyལ་བ་རིན་པj་ཆ•་བོད་ལ་ཕེབས་དགོས་པའི་skད་འབོད་byས་ཡོད། དེ་
དང་ཆབས་ཅིག rgy་ནག་srིད་གuང་གིས་ཞི་བའི་sgོ་ནས་སj་སjའk་ཆོས་དང་རིག་གuང་sruང་skyོབ་byེད་དགོས་
པར་u་གtuགས་byེད་མཁན་བོད་skད་ཡིག་རིག་གནས་sruང་skyོབ་byེད་མཁན་བkr་ཤིས་དབང་yuག་ལགས་
2016ལjའk་zl་3པར་འཛQན་བzuང་དང་2017ལjའk་zl་1པོར་rgyལ་ཁབ་ཁ་brལ་གཏོང་བར་skuལ་འདེད་
byས་པར་བsད་བཏགས་ནས་rིམས་ལ་sbyར། 2018ལjའk་zl5བར་ལོ་lŋའི་rིམས་ཐག་བཅད། sན་ཐོ་
འདིའི་duས་བཀག་མjuག་rǳོགས་duས་ཁོ་རང་ད་duང་བཙ2ན་ཁང་du་བuགས་ཡོད།
བོད་kyི་ས་ཆ་གཞན་du། rgy་ནག་srིད་གuང་གིས་བོད་kyི་ནང་ཆོས་slོབ་གཉེར་ཞིབ་འjuག་rʦེ་གཅིག་tu་byེད་
བཞིན་པའི་བོད་པ་དང་ཆོས་luགས་kyི་slོབ་གསjའk་ltེ་བ་ཁག་ལ་ཚ2ད་འཛQན་ནན་པོ་byས་ཡོད། ཉེ་བའི་ལོ་
འགའི་རིང་། srིད་གuང་གི ས་གསེར་rt་bl་ruང་དང་ཡ་ཆེན་sgར་gyི་བʦuན་པ་དང་དགེ་བsེན་stོང་rག་
འགའ་དགོན་པ་ནས་yིར་འbuད་བཏང་ཡོད་པ་དང་། དེའི་ནང་གི་མང་པj་ཞkག་zl་བ་druག་གི་རིང་”rgyལ་ཁབ་
ལ་དགའ་ཞེན་gyི་slོབ་གསོ”ཟེར་བར་བཙན་ཐབས་kyིས་uགས་su་བcuག་ཡོད། 2018ལjའk་zl10པར།
bl་ruང་sgར་gyི་བདེ་ཆེན་ཞིང་sgruབ་kyི་ཆོས་ཚ2གས་དེ་བstuད་མར་ལj་ང”་གsuམ་རིང་བཀག་sdོམ་byས་ནས་
ཚ2གས་བcuག་མེད། བདེ་ཆེན་ཞིང་sgruབ་ནི་ཆེས་གལ་འགངས་ཆེ་བའི་ཆོས་luགས་kyི་smོན་ལམ་ཚ2གས་
འཛ2མས་ཤིག་ཡིན། zl་12པར། མཚž་sŋŸན་ཞིང་ཆེན་srིད་གuང་གིས་དགོན་པས་byིས་པ་ཚ2ར་བོད་ཡིག་
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slོབ་rིད་byེད་བཀག་འགོག་byས་ཡོད།༼གནས་uལ་འདི་འdr་དེ་sŋ་བོད་རང་skyོང་ljོངས་ཁོངས་kyི་slོབ་grw་
ལ་མ་གཏོགས་byuང་myོང་མེད ༽

གནམ་བདག་ཆོས་luགས།
2018ལjའk་zl་9པའི་ཚtས22ཉིན། ཝཻ་ཊི་ཀན་དང་rgy་ནག་srིད་གuང་གཉིས་བར་གནས་skབས་kyི་ཆིངས་
ཡིག་ཅིག་བཞག ཆིངས་ཡིག་དེར་གསལ་བ་ltར་ན། ཝཻ་ཊི་ཀན་gyི་ཆོས་དཔོན་gyིས་rgy་ནག་srིད་གuང་གི་
ཆབ་srིད་དང་ལག་sbrེལ་བའི་rgy་ནག་གནམ་བདག་ཆོས་luགས་rgyལ་གཅེས་ཚ>གས་པའི་ཆོས་དཔོན་བduན་gyི་
གོ་གནས་slར་གསོ་byས་ཡོད། གོ་གནས་slར་གསོ་byས་བའི་མི་འདི་དག་ནི་sŋོན་ཆད་ཆོས་ཚ> གས་kyིས་yིར་
uད་བཏང་ཡོད་ནའང་། ཁ@་ཚ,་ཡང་བskyར་rgy་ནག་གི་མ་འོངས་པའི་ཆོས་དཔོན་du་འདེམས་བsk@འA་ཐད་kyི་
དབང་ཆ་སོགས་གཏན་འཁེལ་byས་ཡོད། ཆིངས་ཡིག་འདིའི་ཐད་ལ་rgy་ནག་གི་གནམ་བདག་ཆོས་luགས་
rོད་rʦོད་glེང་མང་པོ་byuང་། lhག་པར་du་rgy་ནག་srིད་གuང་གིས་ཆིངས་ཡིག་འདི་གཞིར་བཞག་ནས་ཆོ ས་
དཔོན་དང་ཐོ་འགོད་byས་མེད་པའི་ཆོས་ཁང་གི་ཚ2གས་མི་དག་བཙན་gyིས་rgy་ནག་གི་rgyལ་ཞེན་གནམ་
བདག་ཆོས་ཚ2གས་ལ་uགས་su་འjuག་rgyuའི་ཆ་rkyེན་du་འཇོག་srིད། ༼ཚ2ད་དཔག་byས་ན། rgy་ནག་གི་གནམ་
བདག་ཆོས་luགས་kyི་དད་ldན་པ་yེད་ཀས་ཐོ་འགོད་byས་མེད་པའི་ཆོས་ཁང་ཁག་du་skyབས་smོན་u་བཞིན་
ཡོད ༽
2018ལོར། ཐོ་འགོད་byས་མེད་པའི་ཆོས་ཁང་གཉིས་kyི་ཆོས་དཔོན་ནི་srིད་གuང་གིས་གཏན་འབེབས་
byས་པའི་ཆོས་དཔོན་gyིས་ཚབ་byས་ཡོད། zl10དང་11པར། ཧj་པ•འི་ས་uལ་gyི་ཐོ་འགོད་byས་མེད་པའི་
ཆོས་ཁང་གི་ཆོས་དཔོན་བཞི་ཉེན་rtོག་པས་བཀག་གཉར་byས་པ་དང་བཙན་gyིས་rgy་ནག་གནམ་བདག་ཆོས་
luགས་rgyལ་ཞེན་ཚ2གས་པའི་ཆོས་དཔོན་དང་ཁ་བrd་byེད་du་བcuག་ཡོད་ལ། rgy་ནག་srིད་གuང་གི་ཆོས་
དཔོན་gyིས་ཁj་ཚž་བཞི་པj་ཚžགས་པར་uགས་rgyuར་slོབ་གསོ་བཏང་ཡོད། zl11པའི་ཚt་9ཉིན། krེ་ཅང་ཞིང་
ཆེན་gyི་ས་གནས་srིད་གuང་གིས་ཚ2ད་འཛQན་gyི་བrgyuད་རིམ་ཅི་ཡང་མ་བrgyuད་པའི་གནས་uལ་འོག ཆོས་
དཔོན་ཕེ་uར་ཞj་krk་maིན་བཀག་གཉར་byས་ཤིང་ཉིན་བcu་བཞིའི་rjེས་su། 2017ལjའk་zl་ 12 པར་
འཛQན་བzuང་byས་པའི་ཆོས་དཔོན་ལོau་ཏན་དཔའ་དང་lhན་du་yིར་glོད་grོལ་བཏང་། དེ་ལས་གཞན། sན་
uའི་ནང་du་rgy་ནག་srིད་གuང་གིས་ཐོ་འགོད་byས་མེད་པའི་ཆོས་ཁང་sgོ་བrgyབ་པ་དང་། ཡི་uའི་ཆོས་kyི་
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མཚ2ན་rtགས་rgy་grམ་བཅག་པ། དམ་པའི་གsuང་རབ་kyི་དེབ་དང་rgyu་ཆ་གཞན་པ་yིར་བsdu་byས་པ་། ཐབས་
ཤེས་འdr་མིན་sn་ཚ2གས་spyད་ནས་ཆོས་luགས་kyི་by་འguལ་ལ་uགས་rkyེན་བཟོས་ཡོད། ཧོ་ནན་ཞིང་ཆེན་gyི་
བཙན་གནོན་by་འguལ་ནི་ཤིན་tu་ནས་ཚབས་ཆེན་ཡིན། ལོ་བཅོ་བrgyད་མན་gyི་byིས་པ་ཆོས་ཁང་གི་གཟའ་
ཉི་མའི་slོབ་grw་ལ་uགས་མི་ཆོག་པའི་བrd་sbyོར་འbyོར་ཡོད།
srིད་གuང་གི་rgyལ་ཞེན་ཆོས་ཚ2གས་གསར་པ་ལ་མ་uགས་པའི་དབང་གིས་rgy་ནག་srིད་གuང་གིས་གནོན་
uགས་sprོད་rgyu་ཇེ་ཆེར་བཏང་ཡོད། ༼ཚ2ད་དཔག་ltར་ན། ཆོས་དད་པ་གསར་པ་yེད་ཀ་དང་གsuམ་ཆ་
གཉིས་kyིས་srིད་གuང་ལ་དེབ་skyེལ་མ་byས་པའི་yིམ་ཚང་གི་ཆོས་ཚ2གས་su་གསོལ་smོན་དང་skyབས་འjuག་
u་བཞིན་ཡོད ༽ཆོས་luགས་དད་མོས་རང་དབང་yབ་spེལ་བས་བrjོད་པ་གཞིར་byས་ན། 2018 ལོར་
གནམ་བདག་ཆོས་luགས་པ་ 5000 ་དང་ཆོས་ཁང་གི་མགོ་གཙ2 ་ 1000 lhག་ལ་ཆོས་དད་དང་ཆོས་
luགས་kyི་luགས་srོལ་spེལ་བར་བsད་ནས་འཛQན་བzuང་byས་ཡོད།༼འཛQན་བzuང་byས་པ་འདི་དག་ནི་duས་
yuན་uང་བའི་ནང་du་བཀག་ཉར་byས་འduག་ལ། དམིགས་བསལ་gyི་rིམས་ཐག་བཅད་མི་འduག༽srིད་
གuང་གིས་ཆོས་ཁང་stོང་rག་འགའ་sgོ་བrgyབ་པ་དང་rʦ་མེད་du་བཏང་ཡོད། དེའི་ནང་du་པེ་ཅིང་གི་rǳོན་
ཆོས་ཁང་། hrན་ཞི་ཞིང་ཆེན་gyི་གསེར་sgrོན་stེགས་buའི་ཆོས་ཚ2གས། ཀོང་tuང་ཞི ང་ཆེན་gyི་དམ་པའི་གsuང་
རབ་ལེགས་བཅོས་ཆོས་ཁང་། ཏེ་ཝེ་yིམ་gyི་ཆོས་ཚ2གས་དང་རོང་ཀོས་ལོས་ཆོས་ཁང་བཅས་uད་ཡོད། zl་
12པའི་ཚtས་9ཉིན། ཉེན་rtོག་པས་glོ་buར་du་སི་rོན་ཞིང་ཆེན་rིན་du་grོང་yེར་gyི་stོན་ཆར་ཆོད་དོན་ཆོས་
ཁང་ལ་ཞིབ་བཤེར་byས་ཏེ་ཆོས་དཔོན་བང་ལིས་དང་དད་ldན་པ་བrgy་lhག་འཛQན་བzuང་byས། rjེས་su་
བཙ2ན་grོལ་བཏང་བའི་དད་ldན་པ་འགའ་ཤས་kyིས་བཤད་ན། བཙ2ན་ཁང་du་ཁj་ཚž་ལ་ཉེས་rduང་drག་པོ་
བཏང་stེ་བཙན་gyིས་ཆོས་ཚ2གས་ལ་uགས་rgyu་མཚམས་འཇོག་པའི་ཆོད་དོན་ཡིག་ཆ་ཞིག་ལ་མིང་rtགས་
བཀོད་du་བcuག་ཡོད་འduག 2018ལjའk་zl་12པར། ཆོས་དཔོན་ཝང་དང་ཁjའk་uང་མ་གཉིས་ལ་rgyལ་
ཁབ་kyི་srིད་དབང་མགj་rtkང་slོག་པར་skuལ་འདེད་byས་པའི་ཉེས་ཆད་བཅད་ཡོད་ལ། sན་uའི་duས་བཀག་
rǳོགས་པའི་skབས་su་ཁj་ཚž་གསང་བའི་sgོ་ནས་འཛQན་བzuང་byས་ཏེ་rིམས་ཐག་གཅོད་པར་sguག་ནས་sdོད་
du་བcuག་ཡོད།
srིད་གuང་གིས་sgོ་rgyག་tu་བcuག་མེད་པའི་yིམ་ཚང་གི་ཆོས་ཚ2གས་དག་གི་ཆོས་luགས་kyི་by་འguལ་gyི་nuས་
པ་ལའང་ཚ2ད་འཛQན་དམ་པོ་byས་ཡོད་འduག zl་4པར། rgy་ནག་srིད་གuང་གིས་dr་ཐོག་ནས་དམ་པའི་
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གsuང་རབ་ཉj་ཚžང་byེད་པ་བཀག་ཡོད་འduག sན་ཐོ་འbyོར་གསལ་ltར་ན། srིད་གuང་གིས་ཡི་uའི་ཆོས་
luངས་མཚ2ན་rtགས་rgy་grམ་དང་stོན་པ་ཡེ་uའི་sku་པར། ཡི་uའི་ཆོས་luགས་kyི་མཚ2ན་དཔེ་དག་གི་ཚབ་tu་
ཞིས་ཅིན་ཕིན་gyི་པར་འཇོག་rgyuར་ཐབས་ཤེས་byས་ཡོད། ཧི་ནན་ཞིང་ཆེན་du་ས་གནས་srིད་གuང་གིས་ཆོས་
ཚ2གས་kyི་sdོམ་པ་བcuའི་ནང་གི་དང་པj་ད•་sdོམ་rིམས་ནས་མར་ལེན་du་བcuག་ཡོད། rgyu་མཚན་ནི་lh་ལ་ཡིད་
ཆེས་དང་དད་པ་byེད་པ་ནི་དམར་ཤོག་(CPC)ལ་དད་པ་དང་ཡིད་ཆེས་byེད་པ་ལས་བrgལ་ཡོད་པས་
རེད།
ཉིས་stོང་བcu་druག་ལོར་ཆོས་ཚ2གས་kyི་མགོ་གཙ2་དང་ཆོས་luགས་དད་མོས་རང་དབང་གི་ལས་འguལ་བ་ཧj་
hrk་ཀིན་ལགས་ལ་ srིད་དབང་མགj་rtkང་slོག་པའི་ཉེས་མིང་བཀལ་ནས་ལོ་བduན་gyི་བཙ2ན་འjuག་rིམས་
ཐག་བཅད་ཡོད། ཁོང་ད་duང་བཙ2 ན་ཁང་du་ཡོད། ལོ་གཅིག་གི་yuན་ལ། ཨ་རིའི་ཆོས་དད་རང་དབང་
ཚ2གས་པས་”ཚ2གས་པའི་ཆོས་luགས་kyི་བཟང་བཙ2ན་sruང་skyོབ་ལས་གཞིའི་”ནང་du་blོ་མuན་ཧོ་ལགས་kyི་བདག་དབང་ཐད་བrʦོན་
ལེན་byས་ཡོད།

ཆོས་འཁོར་sgོམ་sgruབ་དང་ནག་ཆོས་ཚ>གས་པ།
rgy་ནག་གི་གཙ2་འཛQན་ཅང་ཙt་མིན་gyིས་1999ལོར་ཆོས་འཁོར་sgrོམ་sgruབ་ལ་གནོད་པ་byེད་མགོ་བrʦམས་
པ་དང་ཁོས་མིང་du་grགས་པའི་གuང་sgruབ་ཁང་ 610 rʦ་འǳuགས་byས། དེ་ནི་དམིགས་བསལ་gyིས་ཐད་
ཀར་ཆོས་འཁོར་sgོམ་sgruབ་rmང་ནས་འཇོམས་པར་byེད་པའི་ཐབས་juས་sn་ཚ2གས་དང་rིམས་kyི་sgrིག་གཞི་
ལས་བrgལ་བའི་དམ་བsgrགས་kyི་sgrིག་གཞི་ཞིག་ཡིན། rgy་ནག་གuང་གིས་ཆོས་འཁོར་rʦ་rluང་ནི་ནག་ཆོས་
ཡི ན ་པར་ངོ ས ་འཛQ ན ་byས་ཏེ ་ དེ འི ་ མི ང ་ལ་དbyི ན ་ཡི ག ་du་འདི ་ ltར་”evil cultsd” དང་
“heterodox teachings”ཞེས་བsgyuར་ཡོད། ༼rgy་ནག་མི་དམངས་spyི་མuན་rgyལ་ཁབ་kyི་rʦ་
rིམས༽་དོན་ཚན་300པར་གཏན་འབེབས་byས་ཡོད་པ་གཞིར་byས་ན། གོང་གི་sgrིག་གཞིའི་ཁོངས་མི་
ཞིག་ཡིན་ན་ལོ་གsuམ་དང་བduན་ཡན་gyི་བཙ2ན་འjuག་rིམས་ཐག་བཅད་ཆོག་འduག 2018ལོར། srིད་
གuང་གིས་ཆོས་འཁོར་sgོམ་sgruབ་ལ་དད་པ་བrtན་པj་ཡ”ད་པའི་slོབ་མ་བཀག་ཉར་དང་rduང་rdེག འཇིགས་
skuལ་byས་ཡོད། དེ་འbrེལ་གནས་uལ་gyི་sན་ཐj་sp•ལ་བ་ltར་ན། བཙ2ན་འjuག་byས་ཡོད་པ་མང་པj་ཞkག་ལ་
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rduང་rdེག་ཚད་མེད་བཏང་བ། སེམས་ཁམས་ལ་skyོན་བཟོས་པ། བཙན་གཡེམ་byས་པ། བཙན་gyིས་གཉིད་
བཀག་པ་དང་duག་ཁབ་བrgyབ་པ་བཅས་byས་ཡོད། ཆོས་འཁོར་sgོམ་sgruབ་ལས་འguལ་བས་བrjོད་ན། srིད་
གuང་གིས་ཉིས་stོང་བཅོ་བrgyད་ལོར་ཆེས་uང་ན་ཡང་ཆོས་འཁོར་sgrོམ་sgruབ་slོབ་མ་ 931བཙ2ན་འjuག་
byས་ཡོད་འduག ལj་ད•འི་དbyར་ཁར། ཆོས་འཁོར་sgོམ་sgruབ་kyི་slོབ་མ་འགས་spyི་ཚ2གས་smyན་sbyོར་བrgyuད་ནས་
ཆོས་འཁོར་sgོམ་sgruབ་ལ་rgyབ་skyོར་དང་དེ་དང་འbrེལ་བའི་ངj་spr”ད་kyི་དེབ་uང་འgrེམས་spེལ་byས་པས་འཛQན་
བzuང་byས་ཡོད། zl་9པར། ཧོ་ནན་ཞིང་ཆེན་gyིས་བrd་yབ་ཡི་གེ་ཞིག་spེལ་ཡོད་པར། slོབ་ཆེན་slོབ་མ་
ནག་ཆོས་ངj་rg”ལ་gyི་by་འguལ་དང་ནག་ཆོས་kyི་uལ་མིན་spyོད་པ་ལ་ངj་rg”ལ་gyི་dr་rgyའི་འgrན་བsduར་by་
འguལ་ལ་uགས་པར་ལམ་stོན་གནང་ཡོད། rgy་ནག་གuང་གིས། 2015ལjའk་zl1པjའk་ཚtས1ནས་བzuང་
བཙ2ན་མའི་དོན་snོད་བཙན་gyིས་ལེན་པ་མཚམས་འཇོག་byས་ཡོད་kyང་། ༼མང་ཆེ་བ་ནི་ཆོས་འཁོར་sgོམ་
sgruབ་kyི་slོབ་མ་ཡིན་པར་ངོས་འཛQན་byེད་kyི་ཡོད ༽ 2018ལོར། འgrོ་བ་མིའི་རང་དབང་གི་ལས་འguལ་
བ་དང་། smན་བཅོས་ཆེད་མཁས་པ་དང་ཞིབ་འjuག་byེད་མཁན་gyི་གསར་འགོད་པས་ད་duང་uལ་མིན་gyི་by་
spyོད་འདི་གཞི་rgy་ཆེ་བའི་ངང་འbyuང་བཞིན་ཡོད་པའི་དཔང་rtགས་མང་པj་r•ད་ཡོད། zl་11པར། ཧི་ནན་
ཞིང་ཆེན་gyི་rང་hr་grོང་yེར་rʦ་rིམས་cuས་kyིས་ཆོས་འཁོར་sgོམ་sgruབ་kyི་slོབ་མ་གཉིས་kyི་rིམས་གtuག་ལ་
rgyབ་skyོར་byེད་མཁན་rིམས་rʦོད་པ་གཉིས་ལ་zl་བ་druག་རིང་rིམས་rʦོད་པའི་by་བ་sgruབ་མི་ཆོག་པའི་ཆད་
པ་བཅད་འduག rgyu་མཚན་ནི་rིམས་rʦོད་པ་དེ་གཉིས་kyིས་rིམས་ཁང་du་”rgyལ་ཡོངས་kyི ས་ངོས་འཛQན་byེད་
པའི་ནག་ཆོས་kyི་sgrིག་གཞིའི་ངj་བ”་ཁས་ལེན་byས་མེད” པ་དང་། དེ་དང་ཆབས་ཅིག rgy་ནག་srིད་གuང་
གིས་ཉིས་stོང་བཅོ་བrgyད་ལོར་ནག་ཆོས་ཚ2གས་པ་stོང་rག་lhག་གི་དད་ldན་པ་ལ་བཙན་གནོན་དང་
བཙ2ན་འjuག་byས་ཡོད། དེའི་ཁོངས་su་”ཐམས་ཅད་མyེན་པ་lhའི་ཆོས་ཚ2གས་”uད་ཡོད། ལj་ད•ར་བཙ2ན་
འjuག་byས་པ་ཧ་ཅང་མང་། ཚ2ད་དཔག་byས་པ་ltར་ན། ཐམས་ཅད་མyེན་པ་lhའི་ཆོ ས་ཚ2གས་kyི་དད་ldན་
stོང་rག་འགའ་ལ་rduང་rdེག་དང་མནར་གཅོད་ཚད་མེད་བཏང་ཡོད། བཙ2ན་འjuག་དང་བཀག་ཉར་skབས་
ཤི་བ་དང་གར་སོང་ཆ་མེད་du་gyuར་ཡོད་པའི་གནས་uལ་ཁ་ཤས་byuང་ཡོད་འduག
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byང་ཀj་རk་ཡའི་skyབས་བཅོལ་བ་དག་yིར་ས@་ས@འA་rgyལ་ཁབ་tu་བskrད་ཡོད།
rgy་ནག་srིད་གuང་གིས་ 1951ལjའk་༼མཉམ་འbrེལ་rgyལ་ཚ2 གས་kyི་skyབས་བཅོལ་བའི་ཆིངས་ཡིག༽དང་
1967ལjའk༼ཆིངས་ཡིག་དེབ༽gyི་གཏན་འཁེལ་gyི་ལས་དོན་ལ་rgyབ་འགལ་ཏག་ཏག་byས་ཡོད། བཙན་
gyིས་ཁj་རk་ཡའི་མིའི་gyོད་དོན་gyི་གནས་stངས་དང་ཁj་ཚž་ལ་skyབས་བཅོལ་བའི་བདག་དབང་ཐོབ་མིན་ལ་མི་
བlt་བར་བཙན་gyིས་yིར་ཀj་རk་ཡ་ལ་བskrད་ཡོད་འduག དེའི་ནང་du་མི་འགའ་རེ་བཙན་byོལ་du་brོས་ཡོང་
བའི་rgyu་མཚན་ནི་ཁj་རk་ཡ་srིད་གuང་གིས་ཆོས་luགས་དང་འgrོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ཐད་གཉའ་གནོན་byེད་པ་
ལ་གཡོལ་ཆེད་brོས་ཡོང་བ་ཡིན་འduག rgy་ནག་གི༼ཆོས་luགས་ལས་དོན་sgrིག་གཞི༽zl་བ་གཉིས་པ་ནས་
ལག་ལེན་du་བstར་བ་ནས། rgy་ནག་srིད་གuང་གིས་ཁj་རk་ཡའི་བཙན་byོལ་བ་དག་rtག་པར་འgrོ་སའི་ཆོས་
ཁང་sgོ་བrgyབ་པ་དང་ཁj་རk་ཡའི་ཆོས་spེལ་མཁན་ཚ2་བཙན་uགས་spyད་ནས་yིར་སj་སjའk་rgyལ་ཁབ་ལ་
བskyལ་ཡོད།

ཨ་རིའི་srིད་juས།
2018ལོར། ཨ་རིས་པེ་ཅིང་གི་ཚ2ང་ལས་ལག་ལེན་བstར་stངས། ཨ་རིའི་ཤེས་byའི་བདག་དབང་དང་rgyལ་ཁབ་
kyི་གསང་བའི་dr་rgy་འrོག་rkuན། སj་སjའk་ས་uལ་gyི་དམག་དོན་by་འguལ་ལ་དོ་snང་བཅས་ལས་ཨ་rgy་གཉིས་kyི་འbrེལ་བ་ཛ་
drག་tu་gyuར་ཡོད། 2018ལjའk་zl་9པར། ཨ་རིས་རིན་གོང་ཨ་sgོ རduང་yuར་2000ཡིན་པའི་rgy་ནག་གི་
ཚ2ང་rǳས་ལ་sgོ་rལ་བrgy་ཆ་ཉི་u་བsdu་rgyu་ཡིན་པའི་འཆར་གཞི་ཡོད་པ་yབ་བsgrགས་byས། 2018ལjའk་ལོ་མjuག་
ལ་rལ་gyི་ཚད་བrgy་ཆ་དེ་ཉེར་lŋ་ལ་spར། zl་བ་12ནང་བskོང་བའི་G20ཚ2གས་འduའི་stེང་། ཨ་rgy་
གཉིས་kyིས་ཚ2ང་འbrེལ་དམག་འruག་rོད་གནས་skབས་su་ཆིངས་ཡིག་འཇོག་rgyu་མཚམས་བཞག་stེ་ཕན་uན་
grོས་མོལ་byེད་rgyu་མགོ་བrʦམས་མོད། sན་ཐོ་འདིའི་duས་བཀག་duས་yuན་དེའི་ནང་ད་duང་བgrj་gl•ང་byེད་
བཞིན ་ཡོ ད ། དེ ་ དང་ཆབས་ཅི ག ཨ་རི འི ་ མཚ2་ དམག་གིས ་mu་མuད་du་rgy་ནག་གི ་ lhj ་ y”ག ས་rgy་
མཚ2ར་”མཁའ་skyོད་རང་དབང”གི་མཁའ་uལ་byས་ཡོད། zl12པའི་ཚtས་1ཉིན། ཨ་རིའི་གuང་གི་རེ་བ་
ltར་ཁ་ན་ཊ་གuང་གིས་ཧ་ཝེའི་ནོར་srིད་དོ་དམ་པ་བཀག་ཉར་byས། འgrེལ་བrjོད་byས་པ་ltར་ན། ཧ་ཝེ་བཟj་
ཚžང་ཁང་གིས་ཨ་རིས་དbyི་རག་ལ་ཚད་བལག་sdོམ་byས་ཡོད་པའི་rིམས་དང་rgyབ་འགལ་byས་ཡོད་པར་
བrjོད། ཨ་རིའི་ལས་དོན་མི་snས་rgy་ནག་srིད་གuང་གིས་ཨ་རི་ལ་ཤན་uགས་ཐེབས་པའི་ལས་འguལ་ལ་དོ་
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snང་byེད་བཞིན་ཡོད། 2019ལjའk་zl་2པར། ཨ་རིའི་srིད་གuང་འགན་འrི་གuང་sgruབ་ཁང་གིས་sན་
ཐjའk་duས་བཀག་གི་rjེས་su་ཨ་རིའི་གʦuག་ལག་slོབ་grwའི་sgrིག་འǳuགས་ཁོངས་su་ཡོད་པའི་uང་ཙQའི་slོབ་
glིང་skོར་ལ་sན་ཐj་ཞkག་spེལ་ཡོད།
2018ལོར། ཨ་རིའི་གuང་གི་དཔོན་རིགས་rnམས་kyིས་rgy་ནག་གི་ཆོས་luགས་དད་མོས་རང་དབང་གི་
གནས་stངས་skyོ་ru་འgrོ་བཞིན་པར་དོ་snང་དང་འབོད་skuལ་byས་ཡོད། zl་5བའི་ཚtས་23ཉིན། rgyལ་དོན་
druང་ཆེ་མེ་u་ཨར་ཕོན་ཕེའོ་ལགས་kyིས་rgy་ནག་rgyལ་srིད་spyི་yབ་ཁང་གི་མི་sn་ཝང་laེ་ཡིས་rgyལ་ས་ཝ་hrིན་
དོན་ས་uལ་ལ་lt་skོར་byེད་skབས་su་ཆོས་དད་རང་དབང་གི་skོར་glེང་ཡོད། ཨ་རིའི་rgyལ་དོན་druང་ཆེ་ཡིས་བkr་
ཤིས་དབང་yuག(Tashi Wangchulk)གི་ཉེས་ཆད་དང་stོན་ཆར་ཆོད་དོན་ཆོས་ཁང་(Early
rain covenant Church)ལ་བsuན་གཙtར་byས་པའང་glེ ང་ཡོད། 2018ལjའk་zl7པར་ཝ་hrིན་
ཏོན་ནས་བskོང་བའི་ཆོས་དད་རང་དབང་skuལ་འདེད་blོན་ཆེན་རིམ་པའི་ཚ2གས་འduའི་stེང་། ཚ2གས་uགས་མི་snས་rgy་ནག་གི”ཆོས་
དད་རང་དབང་ཚ2ད་འཛQན་གཟབ་ནན”gyི་srིད་juས་ལ་དོ་snང་ཆེན་པོ་byས་ཡོད། ཨ་རིའི་srིད་འཛQན་གཞོན་པ་མེ་ཁj་
ཕ•ན་སི་ལགས་kyིས་2018ལjའk་zl་10པའི་གཏམ་བཤད་ཅིག་གི་ནང་”rgy་ནག་གི་གནམ་བདག་ཆོས་luགས་པ།
ནང་ཆོས་དང་ཁ་ཆེའི་ཆོས་luགས་པ་rnམས་kyིས་བrས་བཅོས་དང་དམ་བsgrགས་kyི་ཚ་rlབས་གསར་པ་
ཞིག་myོང་བཞིན་ཡོད་པ་glེང་ཡོད། zl་11 པར། ཨ་rgyའི་yི་འbrེལ་བདེ་sruང་grོས་མོལ་skབས་གཉིས་པའི་
stེང་། ཨ་རིའི་གuང་གིས་rgy་ནག་srིད་གuང་གིས་ཆོས་དད་རང་དབང་skོར་gyི་rgyལ་spyིའི་འགན་འrི་བrʦི་
sruང་byེད་kyི་མེད་པར་སེམས་uར་ཡོད་uལ་གསལ་བrjོད་byས་ཡོད།
zl་བ་11པར། མཉམ་འbrེལ་rgyལ་ཚ2གས་kyིས་rgy་ནག་ལ་yོགས་ཡོངས་ནས་duས་བཀག་ཅན་gyི་བskyར་ཞིབ་
byེད་skབས་su། ཨ་རིའི་འuས་ཚབ་kyིས་rgy་ནག་གuང་གིས་yu་guར་བ་ཁ་ཆེ་བ་དག་བཙན་དབང་གིས་
འཛQན་བzuང་byས་ཡོད་པ་དང་། ཉེ་བའི་ཆར་བཙ2ན་འjuག་byས་ཡོ ད་པ་glོད་grོལ་གཏོང་དགོས་པའི་འབོད་skuལ་
byས།
2018ལོར་ཨ་རིའི་rgyལ་ཚ2གས་kyིས་mu་མuད་du་rgy་ནག་གིས་ཆོས་དད་རང་དབང་ལ་གནོན་uགས་sprོད་
པར་skyོན་བrjོད་byས་ཡོད། zl་12པར། ཨ་རིའི་rgyལ་ཚ2གས་kyིས་༼ཨེ ་ཤ་ཡ་ཉེན་sruང་མ་འཇོག་snེ་rིད ༽
(P.L.115-409)ཅེས་པ་ཞིག་spེལ་བ་དང་། དེའི་ནང་du་ཨ་རིའི་གuང་གིས་rgy་ནག་གི ་འཐབ་juས་kyི་ཤན་
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uགས་ལ་འོས་མཚམས་kyི་ཁ་གཏད་གཅོག་དགོས་པ་དང་”ཆོས་luགས་དད་མོས་རང་དབང་ཚ2ད་འཛQན་
byེད་པར་གཟབ་ནན་gyིས་lt་rtོག”byེད་དགོས་པའི་རེ་བ་བཏོན་ཡོད། zl་༡༢་པའི་ནང་། ཨ་རིའི་rgyལ་ཚ2གས་
kyིས་༼བོད་du་yuལ་skོར་འdr་མཉམ་rིམས༽(P.L.115-330)བཏོན་པ་དང་། sgrིག་rིམས་དེས་ཨ་རིའི་rgyལ་
ཚ2གས་ཁང་གིས་ཨ་རིའི་yི་འbrེལ་དཔོན་རིགས་དང་གསར་འགོད་པ། yuལ་skོར་བ་བོད་ལ་འgrོ་བར་rgy་
ནག་དཔོན་རིགས་kyིས་མོས་མuན་དང་། བོད་ལ་འgrོ་བར་བཀག་འགོག་དང་བོད་བskyོ ད་ཐོངས་མཆན་མི་
sprོད་མཁན་gyི་rgy་ནག་དཔོན་རིགས་དག་ལ་yིར་བskyོད་ཐོངས་མཆན་sprོད་དགོས་པའི་sན་u་rgyག་དགོས་
པའི་རེ་བ་བཏོན་ཡོད། zl་བ་བcu་གཅིག་པའི་ནང་། ཨ་རིའི་sku་ཚབ་grོས་ཚ2གས་དང་grོས་ཚ2གས་གོང་མ་
གཉིས་kyིས་༼yu་guར་བའི་རང་དབང་srིད་juས་rʦ་rིམས༽(H.R.7123 / S.3622)བཏོན་པ་དང་། yི་srིད་
blོན་ཆེན་gyིས་yu་guར་བའི་གནད་དོན་ཐད་ཆེད་དམིགས་kyི་འbrེལ་མuད་པ་ཞིག་བskོ་བཞག་byས་ཏེ་rgy་ནག་
གི་དཔོན་རིགས་ལ་rʦ་rིམས་ལག་བstར་byེད་rgyu། sན་ཐjའk་གསལ་བrjོད་kyི་duས་བཀག་གི་rjེས་su།
༢༠༡༩ལjའk་ལj་st”ད་ལ་ཡང་བskyར་rʦ་rིམས་འདི་གཉིས་བཏོན་ཡོད་མོད། འོན་kyང་། གཉིས་ཆར་ཐེངས་
༡༡༥པའི ་ rgyལ་ཚ2 ག ས་ཚ2 ག ས་འdu་འཚ2 ག ས་yuན་མjuག་sgrི ལ ་བའི ་ sŋོ ན ་ལ་འདེ མ ས་ཤོ ག ་ཐོ ན ་མེ ད །
2018ལjའk་ zl་11པར་ཨ་རིའི ་ rgyལ་ཚ2 ག ས་kyི ས ་ཉེ་ ལམ་rgy་ནག་”དམི ག ས་བསལ་lt་rtོ ག ་rgyལ་
ཁབ་”(CPC)du་དbyེ་འbyེད་byས་ཡོད་ལ། དེ་དང་ཆབས་ཅིག ཨ་རིའི་rgyལ་ཚ2གས་blོན་ཆེན་ཕེན་ཕjའ”་
ལགས་kyིས་ནག་ཉེས་ཚ2ད་འཛQན་དང་rʦད་གཅོད་ཡོ་ཆས་yིར་གཏོང་ཚ2ད་འཛQན་དང་འbrེལ་བའི་ད་ཡོད་kyི་
rིམས་rgyས་བཤད་གནང་།

ཚ>གས་གཙ>་བstན་འཛ^ན་rd@་rja་ལགས་sgེར་gyི་lt་uལ།
གལ་srིད་འཛམ་glིང་འདིར་rgyལ་ཁབ་ཅིག་གིས་དམར་yོགས་ཚ2གས་པའི་ངོ་གདོང་ངོ་མ་དེ་མངོན་གསལ་
byས་ཡོད་ན། དེ་ནི་rgy་ནག་གuང་ཡིན། rgy་ནག་tu་ཆོ ས་luགས་དད་མོས་རང་དབང་གི ་མིང་ཙམ་ལས་རང་
དབང་rʦ་བ་ཉིད་ནས་མེད་ལ། rgy་ནག་གིས་ཆོས་luགས་མཐའ་དག་ལ་ཆབ་srིད་kyིས་lt་rtོག་དང་དམ་
བsgrགས་byས་ཡོད། བོད་དང་ཞིན་ཅང་yu་guར་རང་skyོང་ljོངས་kyི་གནས་stངས་ནི་skyj་ཤ”ས་ཡིན། rgy་ནག་
གuང་གིས་བོད་kyི་ཡང་srིད་ལམ་luགས་ལ་lt་rtོག་དང་དམ་བsgrགས་byས་ཡོད་པ་དང་། བོད་kyི་ནང་ཆོས་
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kyི་sིང་པོ་དགོན་པའི་ནང་ཆོས་slོབ་sbyོང་ལ་ཆེས་ནན་ཏན་gyི་sgོ་ནས་ཐེ་གཏོགས་byས་ཡོད། zuར་ཟའི་sgོ་
ནས་བཤད་ན། rgy་ནག་srིད་གuང་གི་དཔོན་རིགས་དག་གིས་ཁj་ཚžའ་ཆབ་srིད་kyི་དབང་ཆ་གཅིག་པོ་spyད་
ནས་ཡང་spruལ་དག་འཚ2ལ་ཞིབ་kyི་བདག་དབང་blངས་ཡོད། གནད་དོན་འདིའི་ཐད། rgy་ནག་གuང་གིས་
བཙན་ཤེད་kyིས་པཎ་ཆེན་uང་srིད་དགེ་འduན་ཆོས་kyི་ཉི་མ་ལགས་བgrང་by་ཉི་uའི་རིང་ལ་བཟང་བཙ2ན་
du་བcuག་ཡོད་ལ། ཁོང་གི་ཚབ་tu་rgyལ་མཚན་ནོར་bu་བཞག་ནས་srིད་གuང་གིས་ཚ2ད་འཛQན་byས་ཏེ་yིར་
ངོམ་byེད་kyི་rʦེད་ཆས་lt་bu་gyuར་ཡོད། ཉེ་ཆར་རེ་rོར་བrd་འrིན་gyི་བཅར་འdrི་byས་པ་ltར་ན། ༸གོང་ས་
ta་ལའི་bl་མ་མཆོག་གིས་ཁོང་གི་ཡང་srིད་དེ་རང་དབང་གི་rgyལ་ཁབ་rgy་གར་ནས་འruངས་srིད་པ་གsuང་
ཡོད། ༸གོང་ས་མཆོག་གིས་གsuང་པ་ltར་ན། rgy་ནག་srིད་གuང་གིས་ཁོང་གི་ཡང་srིད་ཐད་ལ་ཁོང་ལས་
སེམས་uར་མང་བ་byེད་བཞིན་ཡོད་མོད། su་གཅིག་གིས་kyང་དོན་དངོས་su་rgy་ནག་གིས་བདམས་པ་ལ་དད་
པ་དང་བrʦི་བkuར་byེད་མི་srིད། དེ་ནི་rgy་ནག་གི་གནད་དོན་འབའ་ཞི ག་རེད། ༸གོང་ས་མཆོག་གིས་sŋོན་
ཆད་འདི་ltར་གsuང་ཡོད་དེ། rgy་ནག་srིད་གuང་གིས་ཐོག་མར་ཆོས་luགས་དང་ཡང་srིད་kyི་ལམ་luགས་
དང་du་ལེན་དགོས་ལ། དེ་rjེས་གཙ2་འཛQན་མའj་ཙt་tuང་དང་ཏིན་ཞj་ཕkན་གཉིས་kyི་ཡང་srིད་འཚ2ལ། rgy་བོད་
གཉིས་kyི་གནད་དོན་དེ་mu་མuད་du་ཐག་གཅོད་མ་uབ་པར་lhག་ན་rgyལ་བའི་ཡང་srིད་རང་དབང་གི་rgyལ་
ཁབ་ཅིག་tu་འruངས་ངེས་པས་པཎ་ཆེན་རིན་པj་ཆ•འི་ཡང་srིད་དང་གནས་stངས་མི་འdr། rgyལ་བའི་ཡང་
srིད་kyི་དབང་ཆ་ནི་༸གོང་ས་མཆོག་དང་བོད་མི་དམངས་ལ་ཡོད།
རང་དབང་གཞིའས་yིམ་(Freedom House)gyིས་2018ལོར་spེལ་བའི་ཞིབ་བཤེར་དbyེ་ཞིབ་
ltར་ན། བོད་kyི་ཆོས་དད་རང་དབང་གི་གནས་བབ་དེ་སེ་རི་ཡའི་(Syria)གནས་བབ་kyི་འོག་tu་slེབས་
ཡོད་པ་དང་། གནས་བབ་དེ་ཁj ་རk་ཡ་ལས་kyང་ཛ་drག་ཡིན་uལ་བrjོད་ཡོད། yu་guར་བ་དང་བོད་མི་རིགས་
ནི་མིག་sŋར་rgy་ནག་གི་མངའ་འོག་tu་གནོན་uགས་དང་བrས་བཅོས་myོང་བཞིན་པའི་grངས་uང་མི་རིགས་
གཉིས་ཡིན།
ཞིན་ཅང་du་yu་guར་བ་མི་grངས་rི་ཉིས་བrgy་lhག་བཀག་ཉར་ཁང་du་བཙ2ན་འjuག་byས་ཡོད་ལ། rgy་ནག་
གིས་rtག་པར་ཆེས་sŋོན་ཐོན་gyི་ལག་rʦལ་spyད་དེ་yu་guར་བ་དང་བོད་མི་རིགས་kyི་spyི་ཚ2གས་དང་ཆོས་
luགས་kyི་by་འguལ་ལ་lt་rtོག་ནན་མj་by•ད་བཞིན་ཡོད། lt་rtོག་དེའི་ནང་du་byིས་པའང་uད་ཡོད། rgy་ནག་
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གིས་yu་guར་མི་རིགས་kyི་བཀག་ཉར་ཁང་ལ་slོབ་གསjའk་sgར་ཞེས་མིང་བཏགས་ཡོད་པ་དང་། ད་duང་བོད་
kyི་rgyབ་ཤ་དཀར་པjའk་དེབ་tu་འgrེལ་བrjོད་byས་ཡོད་པ་ltར་ན། rgy་ནག་གིས་བོད་ལ་དབང་བsgyuར་byས་
པའི་ལj་ང”་druག་བcuའི་རིང་གི་དམངས་གཙ2་བཅོས་བsgyuར་ནི་srིད་གuང་གིས་sgrིག་གཞི་དང་འཆར་གཞི་ཡོད་
པའི་sgོ་ནས།བོད་kyི་ཆོས་དད་རང་དབང་གི་བདག་དབང་དང་འgrོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་བཙན་འrོག་byས་བའི་
ཆེས་ཡ་ང་བའི་ལོ་rgyuས་kyི་གནས་stངས་ཤིག་ཡིན་ཅེས་བrjོད་ཡོད།
ངས་rgy་ནག་srིད་གuང་ལ་ཆོས་དད་རང་དབང་ལ་བrʦི་བkuར། yu་guར་བ་བཙ2ན་འjuག་byས་ཡོད་པ་glོད་
grོལ། པཎ་ཆེན་ཡང་srིད་རིན་པj་ཆ•་དང་བkr་ཤིས་དབང་yuག
གj་མkས་ར་ཨ་མིན་སོགས་ཉེས་མེད་kyི་
བཙ2ན་མ་དག་myuར་བར་glོད་grོལ་གཏོང་རོགས་ཅེས་འབོད་skuལ་byས་ཡོད།
”བོད་ནང་ཕར་uར་འgrj་འ”ང་ཆོག་པའི་rིམས”ལ་རེ་བཅོལ་byས་ཏེ། rgyལ་ཚ2གས་kyིས་ཉེ་ལམ་བོད་ལ་ཕར་
uར་འgrj་འ”ང་ཚ2ད་འཛQན་byས་ཡོད་པའི་skོར་gyི་་”བདེན་ཡོད་ཞིབ་དpyོད”sན་ཐj་ཞkག་spེལ་ཡོད་པ་དང་rgy་
ནག་གིས་དེ་ལ་skyོན་འǳuགས་byས་པར་ལན་slོག་ཡོད།
rgy་ནག་གི་yི་rgyལ་གསར་འགོད་མཉམ་sprོ་ཁང་གིས་གནས་བབ་ལ་གཞིགས་པའི་ཡིག་ཆ་ཞིག་spེལ་ཡོད་པའི་
ནང་། བོད་རང་skyོང་ljོངས་དང་བོད་kyི་ས་uལ་གཞན་པར་ཕན་uན་རང་དབང་གིས་འgrོ་བskyོད་byས་ཏེ་ས་
uལ་དེ་དག་གི་འgrོ་བ་མིའི་གནས་བབ་kyི་གནས་uལ་ངོ་མ་བsdu་sgrིག་byེད་དགོས་པའི་རེ་བ་བཏོན་ཡོད།
ངས་འདིར་ཨ་རིའི་srིད་གuང་གིས་rgyལ་spyིའི་མ་གི་ནིས་སི་ཁེ་(Magnitsky)འgrོ་བ་མིའི་རང་དབང་
འགན་uར་rʦ་rིམས་དང་བོད་ལ་ཕན་uན་འgrj་འ”ང་rʦ་rིམས་spyོད་དགོས་rgyu་ངj་spr”ད་byེད་rgyu་ཡིན།

འགན་འཛ^ན་པ་ཇ@་ནAས་མ@་རA་ལགས་kyི་sgེར་gyི་lt་uལ།
ང་རང་sgེར་ངོས་kyི་lt་uལ་ནི། ལོ་འདིའི་རིང་ཆེས་ཉེན་ཚབས་ཆེ་བའི ་དོན་དག་ནི་ཆོས་luགས་དད་མོས་
རང་དབང་དང་འbrེལ་བའི་གནས་stངས་ཏེ།
ཝཻ་ཊི་ཀན་gyིས་rgy་ནག་ལ་yི་འbrེལ་འǳuགས་rgyuའི་་ཐག་
བཅད་པ་དེ་ཡིན། yི་འbrེལ་བʦuགས་པ་འདིས་rgy་ནག་srིད་གuང་གིས་ངོས་ལེན་ཡོད་པའི་ཆོས་དཔོན་དག་
ཝཻ་ཊི་ཀན་དང་du་blངས་པ་དང་། rgy་ནག་རང་གི་srོལ་rgyuན་gyི་ཆོས་luགས་དbu་rིད་kyིས་མི་རབས་མང་པོར་
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བrʦོན་པ་lhོད་མེད་བskyེད་དེ།
skyི་གཡའ་བའི་གནོད་འཚt་དང་བར་ཆད་ཐམས་ཅད་yད་du་བསད་ནས་
བrgyuད་ཡོང་བའི་ཆོས་luགས་kyི་srོལ་བཟང་ཉམས་rguད་du་བཏང་ཡོད། དེའི་ཁོངས་su་rgy་ནག་གི་ཆེས་sན་
grགས་ཆེ་བའི་གནམ་བདག་ཆོས་luགས་kyི་དbu་rིད་kyང་uད་ཡོད།
ཝཻ་ཊི་ཀན་དང་grོས་མོལ་gyིས་ཆིངས་ཡིག་བཞག་པའི་ཉིན་འགའི་རིང་། rgy་ནག་གིས་ཆིངས་ཡིག་དེ་ལོག་
པར་spyད་ནས་srིད་གuང་ལ་ཐོ་འགོད་byས་མེད་པའི་rgyལ་ཁབ་kyི་ཆེས་ཆེ་བ་དང་sན་grགས་ཆེ་བའི་ཆོས་
ཁང་འགའ་mu་མuད་du་sgོ་rgyག་tu་བcuག་ཡོད་པའི་གནས་stངས་mu་མuད་byuང་ཡོད་འduག
ང་རང་གི་lt་uལ་ཡིན་ན། ཝཻ་ཊི་ཀན་ནི་ཆོས་sdེ་དང་srིད་འཛQན་gyི་rgyལ་ཁབ་ཅིག་ཡིན་པའི་stབས་kyིས། ཝཻ་
ཊི་ཀན་gyིས་བཟང་spyོད་དང་rʦ་rིམས་ལ་འགན་uར་ཏེ་གནད་དོན་ཐག་གཅོད་དགོས་པ་དང་། ཁj་ཚžས་rgy་
ནག་གི་srིད་byuས་ལ་rgyབ་skyོར་byས་པ་དེ་དངོས་ཡོད་kyི་གནས་stངས་མ་ཤེས་པའི་sgོ་ནས་བཞག་པ་ཡིན་srིད་
kyང་། rgy་ནག་srིད་གuང་གིས་ག་duས་ཡིན་ཡང་བསམ་yuལ་ལས་འདས་པ་དང་། བཟོད་བsrན་དཀའ་བའི་
rིམས་མིན་luགས་མིན་gyི་by་spyོད་kyིས་mu་མuད་ནས་nuབ་rgyuད་kyི་ཁ་ཆེ་མི་རིགས་ལ་གནོན་uགས་sprོད་པར་
ཆིངས་ཡིག་དེས་དམིགས་བསལ་རམ་འདེགས་byས་ཡོད།
ང་ནི་rnམ་པ་kuན་tu་འཛམ་glིང་stེང་rིམས་འགལ་ཚབས་ཆེན་བཟོ་མཁན་gyི་གནད་དོན་uད་པའི་rʦོད་rོག་
དག་ལ་ཐད་ཀར་uགས་ཏེ་འbyuང་འgyuར་rgy་ནག་གི་གནས་བབ་བཞིན་blོ་yuལ་ལས་འདས་པའི་དོན་rkyེན་འdr་
མིན་མི་འbyuང་བར་byེད་པ་དང་། ཝཻ་ཊི་ཀན་gyིས་ནོར་འruལ་ཚབས་ཆེ ན་བཟོས་ཡོད་པ་དེ་གཟབ་ནན་དང་
མgyོགས་པར་ཐག་གཅོད་དགོས་སོ།། །།
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