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习近平《论中
国共产党历史》、

《习近平调研指
导过的贫困村脱
贫纪实》、《习近
平扶贫故事》中
文繁体版出版发
行

习近平《加强
政党合作 共谋
人民幸福——在
中国共产党与世
界政党领导人峰
会上的主旨讲
话》单行本出版

李克强主持
召开国务院常务
会议

东京奥运会
中国体育代表团
成立

上半年普惠
型小微企业贷款
增速保持30%以
上

黄河流域“清
废行动”将启动

外交部：90多
国在联合国人权
理事会发出正义
声音

外交部：中方
愿继续同太平洋
岛国深化抗疫合
作

中国第24批
赴刚果（金）维和
部队荣获“和平
勋章”

中国国药和
科兴新冠疫苗进
入“新冠肺炎疫
苗实施计划”疫
苗库

菲律宾外长
称赞菲中抗疫合
作

70万“生态

卫士”守护西藏

绿水青山

青海省简化

门诊特殊病慢性

病待遇认定程序

一生战“沙

场”，三代斗贫困

——老村支

书扎西治沙记

ས་གནས། ལྷ་ས་རྡོ་སེང་གེ་ལམ་སྒོ་རྟགས། 36 སྦྲག་ཨང་། 850000 ཁ་པར་ཨང་གྲངས། 0891—6335974 ཚགས་པར་བརྒྱབ་ཟིན་དུས་ཆུ་ཚོད། 6:50

ཤིན་ཧྭ་གསར་འགྱུར་ཁང་ལྷ་ས་ནས་ཟླ་7ཚེས་13
ཉིན་གློག་འཕྲིན་འབྱོར་གསལ། གསར་འགོད་པས་བོད་་་་་་
རང་སྐྱོང་ལྗོངས་སྲིད་གཞུང་ནས་ཤེས་རྟོགས་བྱས་པར་་་་་་་་་་་་་
གཞིགས་ན། ཉེ་བའི་ལོ་ཤས་རིང་བོད་ཀྱིས་སྐྱེ་ཁམས་བདེ་་་་་་་
འཇགས་སྲུང་ཡོལ་སྲུང་སྐྱོང་དང་འཛུགས་སྐྲུན་དང་ཟུང་་་་་་་་་
འབྲེལ་བྱས་ཏེ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་གཙོ་གནད་སྐྱེ་ཁམས་ནུས་པའི་་་་་་་
ཁུལ་སྤོ་སྒྱུར་གཏོང་སྤྲོད་བྱེད་ཤུགས་ཆེ་རུ་བཏང་ནས་མང་་་་་་་
ཚོགས་ལ་སྐྱེ་ཁམས་སྲིད་ཇུས་ཀྱི་ཕན་པ་ལོངས་སུ་སྤྱོད་གང་་་་་་
ཐུབ་བྱས་ཤིང་། བསྡོམས་རྩིས་བརྒྱབ་པར་གཞིགས་ན།
2016ལོ་ནས་བཟུང་བོད་ཀྱིས་རིམ་རྩིས་བྱས་ན་མང་ཚོགས་་་
ལ་སྐྱེ་ཁམས་ལས་གནས་ཁྲི་70མཁོ་འདོན་བྱས་པར་འབབ་་་་་་
འཕར་སྒོར་དུང་ཕྱུར་40ཙམ་བྱུང་ཡོད།

དབྱར་གཞུང་གི་ཞོགས་པར། སེར་གླིང་མཚོ་རྒྱལ་ཁབ་་་་
རིམ་པའི་རང་བྱུང་སྲུང་སྐྱོང་ཁུལ་དུ་རི་སྐྱེས་སྲོག་ཆགས་སྲུང་་
སྐྱོང་བ་ཚེ་རིང་མཐར་ཕྱིན་ཞོགས་པ་སྔ་པོ་ནས་ཕྱིར་ཐོན་་་་་་་་་་
ཞིང་། “ད་ལྟའི་དུས་ཚིགས་ནི་གཙོད་ཕྲུག་སྐྱེ་བའི་དུས་་་་་་་་་་་
ཚིགས་ཡིན་པས། ངས་ཉིན་ལྟར་ཞོགས་པ་སྲུང་སྐྱོང་ཁུལ་གྱི་་་
མཐའ་འཁོར་དུ་སྐོར་གཡེང་བྱས་ཏེ་རི་སྐྱེས་སྲོག་ཆགས་ལ་ལྟ་་
ཞིབ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། རི་སྐྱེས་སྲོག་ཆགས་སྲུང་སྐྱོང་བྱེད་པའི་་་་་་་
ལས་ཀ་ནི་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་ཞིག་རེད། གང་ལགས་ཤེ་ན། དེ་་་་་
ནི་ཕ་ཡུལ་གྱི་སྐྱེ་ཁམས་ཁོར་ཡུག་སྲུང་སྐྱོང་ལ་སོ་སོའི་ནུས་པ་་་་
ཕྲན་བུ་འདོན་ཐུབ་པ་མ་ཟད། ད་དུང་གླ་ཕོགས་ཀྱང་ལེན་རྒྱུ་

ཡོད་པས་རེད”ཅེས་བཤད།
བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ནག་ཆུ་གྲོང་ཁྱེར་ཤན་རྩ་རྫོང་དུ་ཚེ་

རིང་མཐར་ཕྱིན་དང་འདྲ་བའི་རི་སྐྱེས་སྲོག་ཆགས་སྲུང་སྐྱོང་་་
བ་ཁྱོན་42ཡོད་པ་དེ་དག་མི་རེར་ཟླ་རེར་ཡོང་འབབ་སྒོར་་་་་་་
3000ཡོད་ཅིང་། ཁོང་ཚོའི་འབད་བརྩོན་འོག་མིག་སྔར་་་་་་་་
སེར་གླིང་མཚོ་རྒྱལ་ཁབ་རིམ་པའི་རང་བྱུང་སྲུང་སྐྱོང་ཁུལ་གྱི་་
སྐྱེ་ཁམས་ཁོར་ཡུག་ཡག་པོ་རྒྱུན་འཁྱོངས་ཐུབ་ཡོད།

དེ་ནི་བོད་ཀྱིས་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རྩྭ་ཐང་གི་སྐྱེ་ཁམས་སྲུང་་་་་་་་
སྐྱོང་ཁ་གསབ་བྱ་དགའ་དང་ནགས་ཚལ་གྱི་སྐྱེ་ཁམས་ཕན་་་་་་་
འབྲས་ཁ་གསབ་སོགས་ཆེད་སྤྲོད་མ་དངུལ་ལ་བརྟེན་ནས་་་་་་་་
ངལ་རྩོལ་ནུས་ཤུགས་ཡོད་པའི་མི་འབོར་དབུལ་པོར་ལས་་་་་་་་
གནས་དང་མི་སྣ་གཏན་འཁེལ་དང་ཐོབ་ཆ་གཏན་འཁེལ་གྱི་་་
སྲིད་ཇུས་ལག་བསྟར་བྱས་པ་ལས་བྱུང་བ་ཞིག་རེད།

ལྷ་ས་གྲོང་ཁྱེར་མལ་གྲོ་གུང་དཀར་རྫོང་རྩ་ཞོལ་ཤང་དུ་་་་
ཕུར་བུ་ཚེ་རིང་གིས་ནཌ་རི་སྲུང་སྐྱོང་བྱས་ནས་ལོ་མང་སོང་།

ལོ་བཅུ་གྲངས་ཁ་ཤས་གོང་། ས་གནས་དེ་གའི་མི་སེར་་་་
གྱིས་དགུན་དུས་དྲོད་ལེན་པ་དང་ལྟོ་བཟོ་བར་བུད་ཤིང་་་་་་་་་་་
དགོས་པས་ཉེ་འགྲམ་གྱི་གྲོང་མི་ཚོ་རི་སྟེང་དུ་ཤིང་གཅོད་པར་
འགྲོ་བའི་གོམས་གཤིས་ཡོད། དེས་མ་ཟད་མལ་གྲོ་གུང་་་་་་་་་་་་
དཀར་རྫོང་དུ་གནས་སྤོ་དང་འཚོ་སྡོད་བྱེད་པའི་ཁྲུང་ཁྲུང་སྐེ་་
ནག་དང་ཤྭ་བ་སོཌ་རི་སྐྱེས་སྲོག་ཆཌ་ལྐོག་རྔོན་རྒྱག་པའི་སྣང་
ཚུལ་ཡང་ཡོད།

སྲུང་སྐྱོང་ཁུལ་གྱི་རྒྱ་ཁྱོན་ཆེ་བས་ཕུར་བུ་ཚེ་རིང་གིས་་་་་་་་
སྐོར་གཡེང་བྱེད་ཐེངས་རེར་དུས་ཚོད་ཧ་ཅང་རིང་པོ་དགོས་་་
ཀྱི་ཡོད། ཤིང་གཅོད་མཁན་འཕྲད་སྐབས་ཁོང་གིས་ངང་རྒྱུད་
རིང་པོས་ཁ་ཏ་བསླབ་བྱ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་ཟད། ད་དུང་ཉེ་་་་
འགྲམ་གྱི་གྲོང་ཚོར་སྐྱེ་ཁམས་སྲུང་སྐྱོང་གི་དྲིལ་བསྒྲགས་སློབ་་་
གསོ་སྤེལ་གྱི་ཡོད། སློབ་གསོ་དང་ཁ་ཏ་བསླབ་བྱར་མི་ཉན་་་་་་
མཁན་འཕྲད་ཚེ་ཁོང་གིས་དོ་དམ་སྲུང་སྐྱོང་ས་ཚིགས་སུ་ཁྲིད་་
དེ་འབྲེལ་ཡོད་སྡེ་ཚན་གྱི་ལས་དོན་མི་སྣ་ཐག་གཅོད་བྱེད་པར་
ཡོང་རྒྱུར་སྒུག་ནས་སྡོད་ཀྱི་ཡོད།

ཞིང་འབྲོག་པས་རང་བྱུང་ཁམས་ལ་གནོད་འཚེ་མ་་་་་་་་་་་
བཏང་བར་སྐྱེ་ཁམས་སྲུང་སྐྱོང་བྱས་ནས་འཚོ་ཐབས་བྱེད་ཀྱི་་་
ཡོད། སྤྱི་ཕན་ནགས་ཚལ་དོ་དམ་སྲུང་སྐྱོང་ནང་ཞུགས་པ་་་་་་་
བརྒྱུད་ངལ་ནུས་ཡོང་འབབ་བྱུང་ནས་མི་སེར་ཁག་གཅིག་གི་་་
འཚོ་བའི་ཆ་རྐྱེན་ལ་འགྱུར་ལྡོག་ངོ་མ་བྱུང་ཡོད། སྔོན་ཆད་་་་་་
རྐང་འཁོར་ལས་མཐོང་རྒྱུ་མེད་པའི་རྩ་ཞོལ་ཤང་དུ་ད་ཆ་དུད་
ཚང་ཚང་མར་སྦག་སྦག་ཡོད་པ་དང་དུད་ཚང་ཁག་གཅིག་ལ་་
ད་དུང་འཇིབ་ཆུང་ཡང་ཡོད་པ་རེད།

ད་ཆ་ཞིང་འབྲོག་པ་དེ་བས་མང་བ་རི་སྐྱེས་སྲོག་ཆགས་་་་
སྲུང་སྐྱོང་བ་དང་། ནགས་སྲུང་བ། འདམ་ར་སྲུང་སྐྱོང་བ་་་་་་
བཅས་སུ་གྱུར་པ་དང་གངས་ལྗོངས་ས་མཐོའི“སྐྱེ་ཁམས་སྲུང་
དམག”ཏུ་གྱུར་ནས་ཁོར་ཡུག་སྲུང་སྐྱོང་ཁྲོད་ནས་འབབ་་་་་་་་་་
འཕར་ཡང་བྱུང་ཡོད།

“སྐྱེ་ཁམས་སྲུང་དམག”ཁྲི་70ཡིས་བོད་ཀྱི་སྔོ་ཞིང་དྭངས་བའི་རི་ཆུ་སྲུང་སྐྱོང་བྱས་པ།

དབྱར་གཞུང་དུ་མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་་་་་་་
མཚོ་ལྷོ་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཀྲོའུ་གསེར་་་་་་་་
ཆེན་རྫོང་ས་གྲུ་བཞི་ཤང་སྔོ་ཐིང་ངེར་གནས་་
ཤིང་། ལོ་56ལ་སླེབས་པའི་ཟོར་རྒྱ་གྲོང་་་་་་་་
ཚོའི་ཀྲི་པུའི་ཧྲུའུ་ཅི་རྒན་གྲས་བཀྲ་ཤིས་དོར་་
མ་བརྫེས་ཏེ་གྲོང་གསེབ་ཀྱི་ལམ་ཆུང་ཐོག་་་་་་་
སྐྱོད་བཞིན་མཆིས། ལམ་གྱི་ངོགས་གཉིས་སུ་ཀྲོང་ངེར་གནས་པའི་སྦྱར་པས་ཁེངས་ཤིང་། གྲོང་་
ཚོའི་རི་ལྡེབས་སུ་བཏབ་པའི་ཤུག་པ་ཡང་སྔོ་སིལ་སིལ་དུ་གྱུར་ཡོད་པས་ཁོང་གི་ངོ་གདོང་ནས་་་་་་
དགའ་སྤྲོའི་འཛུམ་མདངས་འཕྱུར།

ས་གྲུ་བཞི་ཤང་ད་ཆ་མཛེས་ལྗོངས་འདི་ལྟ་བུར་གྱུར་པ་སུ་ཞིག་གི་སེམས་ལའང་འཁོར་མྱོང་་
མེད། དེ་སྔ་ས་ཆ་འདི་ནི་བྱེ་རླུང་གིས་གཙེས་པའི་ཐང་རྒོད་ཅིག་རེད། གང་སར་བྱེ་རླུང་དྲག་པོ་་
ལྡང་གི་ཡོད་པས་བྱེ་མས་དུས་དང་རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་མི་རྣམས་ཀྱི་འཚོ་གནས་ལ་ཉེན་ཁ་བཟོ་གི་་་་་་་་་
ཡོད། 1956ལོར་ས་གྲུ་བཞི་ཤང་བྱེ་ཐང་ཅན་དུ་གྱུར་པའི་ས་ཁྱོན་90.28%ཟིན།

“དྲག་རླུང་ལྡང་རྗེས་རང་ཡུལ་བྱེ་མས་བསྒྲིབས། སྔ་དྲོའི་གཞིས་ཀ་ཕྱི་དྲོ་བྱེ་མས་་་་་་་་་་་་་་
ཁེངས”ཞེས་གྲོང་ཚོའི་རྒན་རབས་པ་ཚོས་དེ་ལྟར་བརྗོད་ཀྱི་ཡོད་ལ། དེས་ཀྱང་བཀྲ་ཤིས་ལ་ཆུང་་
དུས་ནས་བག་ཆགས་ཟབ་མོ་བཞག་ཡོད། “ཟླ་བ་གཅིག་ནས་ཟླ་ཕྱེད་ཙམ་བྱེ་རླུང་གནམ་་་་་་་་་་་་་
འཐིབས་ས་འཐིབས་ལྡང་གི་ཡོད་ལ། སྐབས་རེར་ཁྱིམ་གྱི་སྒོ་ཡང་བྱེ་མས་བཀག་ནས་ཕྱིར་དོན་་་་་
ཐུབ་ཀྱི་མེད”

བཀྲ་ཤིས་ཀྱི་ཕ་རྟ་མགྲིན་སྐྱབས་བྱེ་འགོག་བྱེ་བཅོས་ལས་དོན་ནང་ཧུར་ཐག་ཞུགས་ནས་་་་་་་
ཁྱིམ་མིའི་སྣེ་ཁྲིད་དེ་སྡོང་ཕྲུག་འཛུགས་ཀྱི་ཡོད་ཅིང་། སྡོང་ཕྲུག་ཉོ་བའི་མ་དངུལ་མེད་པས་རྟ་་་་་་
མགྲིན་སྐྱབས་ཀྱིས་ཚང་མའི་སྣེ་ཁྲིད་དེ་བཅད་ཟིན་པའི་སྦྱར་པའི་ཡལ་ག་ཐང་རྒོད་དུ་འཛུགས་་་་་
ཀྱི་ཡོད། བཀྲ་ཤིས་ཀྱིས་པ་ཕས་དུས་རྒྱུན་དུ“ཕྱིན་ཆད་ངེས་པར་དུ་ཤིང་སྡོང་མང་པོ་དང་ཡག་་་་
པོ་འཛུགས་དགོས། དེ་ནི་ང་ཚོའི་རྒྱུ་ནོར་རྩ་ཆེ་ཤོས་དེ་རེད”ཅེས་ཤོད་པ་མང་པོ་གོ་མྱོང་།

“ཕྱུག་པོ་ཆགས་འདོད་ན་སྔོན་ལ་ཤིང་འཛུགས་དགོས”དེ་ནི་ཕ་རྟ་མགྲིན་སྐྱབས་ཀྱིས་་་་་་་་་་་
ཕྱོགས་སྡོམ་བྱས་པའི་ཉམས་མྱོང་ཞིག་ཡིན་པ་མ་ཟད། ཕ་མེས་ཡང་མེས་ཚོ་ནས་རྒྱུན་འཛིན་་་་་་་་
བྱས་པའི་ཁྱིམ་ཚང་གི་བསླབ་བྱ་ཞིག་དེ་བས་ཀྱང་རེད། པ་ཕའི་ཤུགས་རྐྱེན་འོག་བཀྲ་ཤིས་ཀྱང་་་་
ཤིང་འཛུགས་སྔོ་འགྱུར་ལས་ལ་ཧུར་ཐག་ཞུགས། 2006ལོར་ཟོར་རྒྱ་གྲོང་ཚོའི་ཏང་ཀྲི་པུའི་ཧྲུའུ་
ཅིར་བདམས་རྗེས་བྱེ་འགོག་བྱེ་བཅོས་བྱ་རྒྱུ་དེ་བཀྲ་ཤིས་ཀྱི་དོར་ཐབས་མེད་པའི་འགན་འཁྲི་་་་་་་་
ཞིག་ཏུ་གྱུར་པས་ཁོང་གིས་གྲོང་ཚོ་ཡོངས་ཀྱི་མང་ཚོགས་ཀྱི་སྣེ་ཁྲིད་དེ་ཤིང་སྡོང་བཙུགས་ནས་བྱེ་་་

འགོག་བྱེ་བཅོས་ལས་ལ་གཞོལ།
“དེ་དུས་དཀའ་ངལ་ཆེ་ཤོས་ནི་མ་དངུལ་ཁ་ཐང་བ་དེ་རེད”མ་དངུལ་གྱི་གནད་དོན་ཐག་་་་

གཅོད་བྱ་ཆེད། 2010ལོར་བཀྲ་ཤིས་ཀྱིས་རང་ཉིད་ཀྱི་མིང་ཐོག་ནས་སྒོར་ཁྲི་15གཡར་ནས་་་་་་་
ཤིང་འཛུགས་ནགས་བཟོར་སྤྱད།

བཀྲ་ཤིས་དང་གྲོང་མི་རྣམས་ཀྱི་འབད་བརྩོན་འོག་གྲོང་ཚོའི་སྔོ་འགྱུར་ཇེ་ལེགས་སུ་སོང་བ་་་
མ་ཟད། ཡུལ་མི་རྣམས་ཀྱི་ཡོང་འབབ་ཀྱང་མང་དུ་ཕྱིན་ནས་འབྲུ་རིགས་མུའུ་རེའི་ཐོན་འབབ་་་་་
དེ་སྔའི་སྤྱི་རྒྱ་100མ་ཟིན་པ་ནས་སྤྱི་རྒྱ་300བར་འཕར་ཡོད་པ་རེད།

2018ལོར་གྲོང་ཚོའི་ཀྲི་པུའི་ཧྲུའུ་ཅིའི་འགན་འཁུར་མཚམས་བཞག་རྗེས་བཀྲ་ཤིས་ཀྱིས་་་་་
སྔར་བཞིན་སྔོ་འགྱུར་ལ་དོ་སྣང་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་དང་། ཁོང་གིས་གྲོང་ཚོའི་རྒན་རྒོན་དང་། བུད་་
མེད། བྱིས་པ་བཅས་སྒྲིག་འཛུགས་བྱས་ཏེ་ཤིང་སྡོང་འཛུགས་ཐུབ་ཚེ་བྱེ་འགོག་བྱེ་བཅོས་ལས་་་་་་
དོན་ལ་སྐུལ་འདེད་ནུས་ལྡན་གཏོང་ཐུབ་པ་མ་ཟད། གྲོང་མི་ཚོའི་ཡོང་འབབ་ཀྱང་མང་དུ་་་་་་་་་་་་
གཏོང་ཐུབ་པ་ཤེས།

2020ལོའི་ཟླ་4པར་ཀྲུང་གོ་ཞི་བདེ་རྒྱ་མཚོ་འགན་བཅོལ་གཙང་གསུམ་ཆུ་འགོའི་སྐྱེ་་་་་་་་་་་་
ཁམས་སྤྱི་ཕན་ནགས་ཚལ་རྣམ་གྲངས་ས་གྲུ་བཞི་ཤང་དུ་ལག་བསྟར་བྱས་ཤིང་། བཀྲ་ཤིས་རང་་་་
འགུལ་ངང་མཚོ་ལྷོ་ཀྲོའུ་ནགས་ཚལ་རྩྭ་ཐང་ཅུས་སུ་སོང་ནས་གྲོང་མི་ཚོ་འགོག་སྲུང་ཤིང་ནགས་་་་
འདེབས་འཛུགས་ལ་ཞུགས་རྒྱུའི་རེ་ཞུ་བྱས་པ་རེད། ཁོང་གི་ཤུགས་རྐྱེན་དང་སྐུལ་ཁྲིད་འོག་ཟོར་
རྒྱ་གྲོང་ཚོ་དང་ཉེ་འགྲམ་གྲོང་ཚོ་ཁ་ཤས་ཀྱི་མི་40ལྷག་ཙམ་གྱིས་མིང་ཐོ་བཀོད་པ་དང་། དེའི་་་་་་
ནང་ཡིག་ཚགས་དང་གཱ་བཟོས་པའི་མང་ཚོགས་དབུལ་པོ་13ཚུད་ཡོད་པ་རེད།

“སྤྱི་ཕན་འགོག་སྲུང་ཤིང་ནགས་འདེབས་འཛུགས་ནང་ཞུགས་པའི་གྲོང་མི་རེར་ཉིན་རེར་་་
སྒོར་140རག་གི་ཡོད་པ་དེ་ཕྱི་རོལ་དུ་གླ་པ་རྒྱུག་པ་ལས་ཀྱང་མང་བ་ཡོད། དུད་ཚང་8ཀྱི་གྲོང་་་་
མི་སྤྱི་ཕན་འགོག་སྲུང་ཤིང་ནགས་རྣམ་གྲངས་ནང་ཞུགས་པས་བདེ་བླག་ངང་དབུལ་སྒྲོལ་ཐུབ་་་་་་
ཡོད”ཅེས་ཁོང་གིས་བཤད།

བཀྲ་ཤིས་ཀྱིས་ཚབ་བྱས་པའི་བྱེ་བཅོས་པ་མི་རབས་མང་པོའི་འབད་བརྩོན་འོག 2020

ལོར་ས་གྲུ་བཞི་ས་ཁུལ་གྱི་བྱེ་ཐང་ཅན་གྱི་ས་ཆའི་་
རྒྱ་ཁྱོན་12.3%བར་ཆག་ཡོད་པ་རེད།

“བྱེ་བཅོས་ནགས་བཟོ་ནི་ང་ཚོས་མི་རབས་
ནས་མི་རབས་བར་རྒྱུན་འཛིན་བྱས་པའི་ལས་་་་་་
དོན་ཞིག་རེད། ངས་སྤོ་བོ་དང་པ་ཕས་བཏབ་་་་་
པའི་ཤིང་སྡོང་ཡག་པོ་སྲུང་བ་དང་ཆབས་ཅིག

བུ་རབས་ཚ་རྒྱུད་ལའང་སྔོ་ཞིང་དྭངས་བའི་རི་ཆུ་ཞིག་གཏོད་རྒྱུ་ཡིན”ཞེས་བཀྲ་ཤིས་ཀྱི་བུ་བསྟན་
འཛིན་ཉི་མས་བཤད། བཀྲ་ཤིས་ཀྱི་སྐུལ་མ་དང་རྒྱབ་སྐྱོར་འོག་བསྟན་འཛིན་ཉི་མས་2020ལོར་
མཚོ་ལྷོ་ཀྲོའུ་ནགས་ར་སྐྱེད་ཚལ་ཚད་ཡོད་ཀུང་སི་བཙུགས་ནས་གྲོང་མིས་ཤིང་འདེབས་ནགས་་་་་་
སྲུང་གི་རྣམ་གྲངས་འགན་གཙང་ལེན་པར་སྣེ་ཁྲིད་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།

(དབང་སྒྲོལ་སྐྱིད་ཀྱིས་བསྒྱུར། ཚེ་སྒྲོལ་གྱིས་ཞུས)
ཤིན་ཧྭ་གསར་འགྱུར་ཁང་ཟི་ལིང་ནས་ཟླ་7ཚེས་14ཉིན་འབྱོར་པའི་གློག་འཕྲིན་་་་་་་་

གཞིར་བཟུང་།

མི་ཚེ་གང་པོར་བྱེ་འགོག་ལས་ལ་འབད། མི་རབས་གསུམ་གྱིས་དབུལ་སྒྲོལ་ལས་ལ་གཞོལ།
—— གྲོང་ཚོའི་ཀྲི་པུའི་ཧྲུའུ་ཅི་རྒན་གྲས་བཀྲ་ཤིས་ཀྱི་བྱེ་འགོག་བྱེ་བཅོས་སྐོར་བཀོད་པ།

འདི་ག་ཚགས་པར་ཁང་དུ་གནས་ཚུལ་་
འབྱོར་གསལ། མཚོ་སྔོན་གསར་འགྱུར་དྲ་བའི་
ཐོག་གནས་ཚུལ་སྤེལ་བ་གཞིར་བཟུང་། ཉེ་་་་་་་་
དུས། མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་སྨན་བཅོས་འགན་་་་་་
སྲུང་ཅུས་ཀྱིས་མང་ཚོགས་ཀྱིས་དོ་ཁུར་དང་་་་་་་་
སེམས་ཁྲལ་བྱེད་པའི་དཀའ་གནད་ལ་དམིགས་་
ཏེ། ཞིང་ཆེན་ཡོངས་ཀྱི་ལས་བཟོ་དང་གྲོང་་་་་་་་
ཁྱེར་དང་གྲོང་གསེབ་ཀྱི་གྲོང་མིའི་གཞི་རྩའི་་་་་་་་
སྨན་བཅོས་འགན་བཅོལ་གྱི་སྒོ་བསྟེན་གྱི་་་་་་་་་་་་་
དམིགས་བསལ་ནད་གཞི་དང་གཅོང་ནད་དོ་་་་་་
དམ་ལ་སྔར་བས་ཤུགས་སྣོན་བརྒྱབ་སྟེ་སྨན་་་་་་་་
བཅོས་འགན་བཅོལ་གྱི་སྒྲུབ་གཉེར་ཞབས་ཞུ་་་་་་
ཚད་ལྡན་དང་། ཚད་གཞི་ཅན། ཆེད་ལས་་་་་་་་
ཅན་བཅས་ཀྱི་ཆུ་ཚད་མཐོ་རུ་བཏང་བ་རེད།

ཞིང་ཆེན་ཡོངས་ཀྱི་སྨན་བཅོས་འགན་་་་་་་་་
བཅོལ་མི་སྣའི་སྒོ་བསྟེན་གྱི་དམིགས་བསལ་ནད་
གཞི་དང་གཅོང་ནད་གཏན་འཁེལ་གྱི་གོ་རིམ་་་་་
རྙོག་འཛིང་ཆེ་བ་དང་། འགྲོ་འོང་ཐེངས་མང་་་་
བྱེད་དགོས་པ། དུས་འཁོར་རིང་བ་སོགས་ཀྱི་་་་་
གནད་དོན་ལ་དམིགས་ནས། ཞིང་ཆེན་ཡོངས་་
ཀྱི་གཞི་རྩའི་སྨན་བཅོས་འགན་བཅོལ་གྱི་སྒོ་་་་་་་་
བསྟེན་གྱི་དམིགས་བསལ་ནད་གཞི་དང་གཅོང་་

ནད་ཀྱི་ཐོབ་ཐང་གཏན་འཁེལ་གྱི་ཚད་གཞི་་་་་་་་
གཅིག་གྱུར་བཟོས་པ་དང་ཆབས་ཅིག གཙོ་་་་་་་
གཉེར་སྨན་བཅོས་འགན་བཅོལ་ཡོན་ཀྲང་གི་་་་་་
མིང་རྟགས་དགོས་པ་དང་། སྨན་བཅོས་སྒྲིག་་་་་
གཞི་2ནས་3བར་གྱི་གནས་གཏན་འཁེལ་གྱི་་་་་་་
ཚད་བཀག་ཡོད་པ། ལས་བཟོའི་སྨན་བཅོས་་་་་་
འགན་བཅོལ་ནང་ཞུགས་པའི་ཚན་པའི་ཞིབ་་་་་་
མཆན་འགོད་པའི་ཐམ་ཀ་དགོས་པ། སྨན་་་་་་་་་
བཅོས་འགན་བཅོལ་གྱི་སྒྲུབ་གཉེར་སྒྲིག་གཞིའི་་
ངོ་སྤྲོད་ཡི་གེ་དགོས་པ་སོགས་ཀྱི་ལྷུ་ཚིགས་མེད་་་
པར་བཟོས་ནས་སྒོ་བསྟེན་གྱི་དམིགས་བསལ་་་་་་
ནད་གཞི་དང་གཅོང་ནད་གཏན་འཁེལ་གྱི་གོ་་་་་
རིམ་སྔར་བས་སྟབས་བདེ་རུ་བཏང་སྟེ་སླེབས་་་་་
རིམ་བཞིན་འཕྲལ་མར་སྒྲུབ་གཉེར་བྱེད་དགོས་་
པ་བཟོས་པས། སྨན་བཅོས་འགན་བཅོལ་ནང་་
ཞུགས་མཁན་ལ་ཐག་ཉེ་ས་ནས་སྨན་བཅོས་་་་་་་་
དང་སྨན་རྫས་ཉོ་ཐུབ་པ་བྱུང་ནས། དུས་ཐོག་་་་
ཏུ་སྨན་བཅོས་འགན་བཅོལ་གྱི་ཐོབ་ཐང་ལོངས་
སྤྱོད་ཐུབ་ཡོད།

（བཀྲ་ཤིས་ཚེ་དབང་གིས་བསྒྱུར། བསོད་་
ནམས་བདེ་སྐྱིད་ཀྱིས་ཞུས）

མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་གྱིས་སྒོ་བསྟེན་གྱི་དམིགས་བསལ་ནད་
གཞི་དང་གཅོང་ནད་ཀྱི་ཐོབ་ཐང་གཏན་འཁེལ་

གོ་རིམ་སྟབས་བདེ་རུ་བཏང་བ།

“ལྷ་མོའི་སྤྱན་ཆབ”ཅེས་འབོད་པའི་ཕུ་མ་གཡུ་མཚོ།
བོད་ལྗོངས་ལྷོ་ཁ་གྲོང་ཁྱེར་སྣ་དཀར་རྩེ་རྫོང་ཡར་འབྲོག་གཡུ་མཚོའི་ལྷོ་ངོས་སུ་གནས་པའི་ཕུ་མ་་་་་་་་

གཡུ་མཚོ་རི་བོས་བསྐོར་བས། “ལྷ་མོའི་སྤྱན་ཆབ”ཅེས་འབོད་པ་དང་མཛེས་ཤིང་ལྟ་ན་སྡུག་པ་ཞིག་་་་་་་་་
ཡོད།

འདི་ནི་ཟླ་3ཚེས་6ཉིན་པར་བླངས་པའི་ཞོགས་པའི་ཉི་གཞོན་འོག་གི་ཕུ་མ་གཡུ་མཚོ་ཡིན་པ།

← ཟླ་7ཚེས་13ཉིན། མཚོ་སྔོན་པོ་སྐོར་བའི་རྒྱལ་སྤྱིའི་གཞུང་ལམ་རྐང་་་་་་་་་
འཁོར་འགྲན་བསྡུར་སྐབས་ཉི་ཤུ་པའི་འགྲན་དུམ་གསུམ་པ་དགོན་ལུང་ནས་ཁྲི་ཀ་་་་
བར་ཡིན་ཞིང་། འདི་ནི་མཚོ་སྔོན་ཐེན་ཡིའུ་ཏེ་རྐང་འཁོར་རུ་ཁག་གི་བདམས་ཐོན་་
པ་ཝང་ཅན་ཚའེ་མཇུག་ཐིག་ཏུ་ཨང་དང་པོ་འབྱོར་བ།

↓ ཟླ་7ཚེས་14ཉིན། མཚོ་སྔོན་པོ་སྐོར་བའི་རྒྱལ་སྤྱིའི་གཞུང་ལམ་རྐང་་་་་་་་་
འཁོར་འགྲན་བསྡུར་སྐབས་ཉི་ཤུ་པའི་འགྲན་དུམ་བཞི་པ་ཁྲི་ཀ་ནས་ཚ་རྔ་འགག་་་་་་་
བར་ཡིན་ཞིང་། འདི་ནི་ཁྲང་ཧྲ་ཧྲུན་ཧྲེ་ཀྲེན་རྐང་འཁོར་རུ་ཁག་གི་བདམས་ཐོན་པ་
ཤང་པའེ་ལུང་གིས་འགྲན་བསྡུར་བྱེད་བཞིན་པ།

མཚོ་སྔོན་པོ་སྐོར་བའི་རྒྱལ་སྤྱིའི་གཞུང་ལམ་རྐང་
འཁོར་འགྲན་བསྡུར་གྱི་འགྲན་དུམ་གསུམ་པ་

དང་བཞི་པའི་གནས་ཚུལ།


