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ཡགི་ཆ་ཨང་། ༡༠ 

 
གཞུང་འབྲེལ་མྱ་ངན་གུས་འདུད་ཀ་ིརྲེས་དྲན་གྲོས་ཆྲོད། 

 
སྲོན་གྲེང་། 

༄༅། །རྒྱ་གར་གི་སིད་འཛིན་ཟུར་པ་དང་། རྒྱ་གར་མི་སྲེར་གི་གཟྲེངས་རྟགས་མཐྲོ་ཤྲོས་བྷ་རཏ་རཱཏ་ན་ (Bharat 
Ratna) བཞྲེས་མྱྲོང་མཁན་སྐུ་ཞབས་པར་ནབ་མུ་ཁར་ཇ་ི (Shri. Pranab Mukherjee) མཆྲོག་རྒྱ་གར་ག་ིརྒྱལ་ས་
ལི་ལིར་རྟྲེན་གཞི་བྱས་པའི་ (Army Research and Referral hospital) སྨན་ཁང་དུ་གྲོ་བའི་གཉན་ཚད་ (Lung 
Infection) ཀ་ིརྲེན་པས་ཕ་ིལྲོ་ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༣༡ ཉིན་དགུང་གངས་ ༨༤ ཡ་ིཐྲོག་སྐུ་ཚེའ་ིའཕྲེན་པ་རྲོགས་པའི་
ཡིད་སྲོའ་ིགནས་ཚུལ་ཐྲོན་འདུག   
 ཁྲོང་ན་ིཕ་ིལྲོ་ ༡༩༣༥ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༡༡ ཉནི་རྒྱ་གར་བྱང་ཤར་ནུབ་བྷྲེང་གལ་མངའ་སྲེའ་ིནང་ཆགས་པའ་ིམ་ིར་ཊ་ི 
(Mirati) གྲོང་གསྲེབ་ཏུ་ཡབ་ཀ་མ་ཌ་ཀིན་ཀར་མུ་ཁར་ཇ་ི (Kamada Kinkar Mukherjee) དང་ཡུམ་རཱ་ཇཱ་ལག་
ཤི་མི་མུ་ཁར་ཇ་ི (Rajlakshmi Mukherjee) རྣམ་གཉིས་ཀི་སས་སུ་སྐུ་འཁྲུངས། ཁྲོང་ཀལ་ཀ་ཊ་གཙུག་ལག་སྲོབ་
གཉྲེར་ཁང་ (University of Calcutta) ནས་ལྲོ་རྒྱུས་དང་སིད་དྲོན་ཚན་རིག་ཐྲོག་གཙུག་ལག་རབ་འབྱམས་པ་དང་། 
དྲེ་བཞིན་ཁིམས་ཀ་ིསྲོབ་ཚན་ཐྲོག་ཉྲེ་བའ་ིགཙུག་ལག་རབ་འབྱམས་པའ་ིབསབ་པ་མཐར་སྲོན། ཕ་ིལྲོ་ ༡༩༦༣ ལྲོར་ཀལ་ཀ་
ཊར་རྟྲེན་གཞི་བྱས་པའི་ཝ་ིཌི་ཡ་ན་གྷར་མཐྲོ་སྲོབ་ (Vidyanagar College) ནང་སིད་དྲོན་ཚན་རིག་ཐྲོག་སྲོབ་དཔྲོན་
ཕག་རྲོགས་དང་། དྲེ་བཞིན་དི་ཤར་དག་ (Desher Dak) ཅྲེས་པའི་གསར་འགྱུར་སྲེ་ཚན་ནང་གསར་འགྲོད་པའི་ཕག་
ལས་སྲོགས་གནང་། ཕི་ལྲོ་ ༡༩༦༧ ལྲོར་ཆབ་སིད་ནང་ཐྲོག་མར་ཞུགས་པ་དང་། བྷང་ལ་ཀྲོང་རྲེ་སྲེ་སིད་དྲོན་ཚོགས་པ་ 
(Bangla Congress Party) གསར་འཛུགས་གནང་མཁན་ག་ིགས་ཤིག་ཀང་ཡིན། ཕ་ིལྲོ་ ༡༩༦༩ ཟླ་ ༧ པའ་ིནང་
རྒྱ་གར་དབུས་གྲོས་ཚོགས་གྲོང་མའི་འཐུས་མིར་འདྲེམས་ཐྲོན་བྱུང་། ཕི་ལྲོ་ ༡༩༧༢ ལྲོར་རྒྱ་གར་ཀྲོང་རྲེ་སི་སིད་དྲོན་
ཚོགས་པའི་ནང་འཛུལ་ཞུགས་གནང་ནས་ཁྲོང་གིས་གསར་འཛུགས་གནང་བའི་བྷང་ལ་ཀྲོང་རྲེ་ས་ིསིད་དྲོན་ཚོགས་པ་དྲེ་
བཞིན་རྒྱ་གར་ཀྲོང་རྲེ་སིད་དྲོན་ཚོགས་པའ་ིནང་ཟླ་བསིལ་གནང་། རིམ་པས་ཕ་ིལྲོ་ ༡༩༧༥ དང་། ༨༡། ༩༣། ༩༩ བཅས་
སྐབས་ལྔའ་ིརངི་རྒྱ་གར་གྲོས་ཚོགས་གྲོང་མའ་ིའཐུས་མརི་འདྲེམས་ཐྲོན་གིས་ཐུགས་འགན་བཞྲེས།  
 ཕ་ིལྲོ་ ༡༩༧༣ ལྲོར་ལྕམ་སྐུ་ཨནི་ད་ར་གྷན་ད་ི (Indra Gandhi) མཆྲོག་གསི་རྒྱ་གར་ག་ིསདི་བྲོན་གནང་བའ་ི
སྐབས་ཁྲོང་གིས་རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་གི་བཟྲོ་ལས་ཡར་རྒྱས་བྲོན་ཆྲེན་གཞྲོན་པ་ (Union Deputy Minister of 
Industrial Development) དང་། ཕི་ལྲོ་ ༡༩༨༢ ནས་ ༨༤ བར་རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་གི་དཔལ་འབྱྲོར་བྲོན་
ཆྲེན།(Finance Minister) གནང་། དྲེ་བཞིན་སྐུ་ཞབས་ནཱ་རཱ་སིམ་ཧ་རའྲོ་ (P. V. Narasimha Rao) མཆྲོག་གསི་
རྒྱ་གར་ག་ིསདི་བྲོན་གནང་བའ་ིསྐབས་ཁྲོང་གིས་ཕ་ིལྲོ་ ༡༩༩༡ ནས་ ༩༦ བར་རྒྱ་གར་འཆར་འགྲོད་ལྷན་ཚགོས་ཀ་ིཚགོས་
གཙོ་གཞྲོན་པ་ (Deputy chairman of the Indian Planning Commission) བཅས་གནང་ཡྲོད་ཅིང་། 
སྐབས་དྲེའི་དཔལ་འབྱྲོར་བྲོན་ཆྲེན་མན་མྲོ་ཧན་སིངྒ་ (Dr.Manmohan Singh) མཆྲོག་ལ་རྒྱ་གར་ག་ིདཔལ་འབྱྲོར་

https://en.wikipedia.org/wiki/University_of_Calcutta
https://en.wikipedia.org/wiki/P._V._Narasimha_Rao


2 

ཚོང་འབྲེལ་གུ་ཡངས་དང་། སྲེར་བདག གྲོ་ལ་གཅིག་གྱུར་རིང་ལུགས་  (Liberalisation, Privatisation, 
Globalisation) བཅས་ལ་བསྒྱུར་རྒྱུའི་ཐྲོག་ནུས་པ་ཆྲེན་པྲོ་བཏྲོན་ཡྲོད། དྲེ་རྲེས་ཕི་ལྲོ་ ༡༩༩༥ ནས་ ༩༦ བར་ལྲོ་
གཅིག་རིང་རྒྱ་གར་ཕི་སིད་བྲོན་ཆྲེན་ (Minister of External Affairs) གི་ཐུགས་འགན་བཞྲེས་གནང་ཞིང་། དྲེའི་
སྐབས་ལྷྲོ་ཤར་ཨྲེ་ཤ་ིཡའ་ིལྷན་ཚོགས་དང་འབྲེལ་བ་འཛུགས་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡྲོད། ཕ་ིལྲོ་ ༢༠༠༤ ལྲོར་རྒྱ་གར་གྲོས་ཚོགས་
འྲོག་མའ་ིའཐུས་མིར་ཐྲེངས་དང་པྲོ་འདྲེམས་ཐྲོན་བྱུང་བ་དང་། ཕ་ིལྲོ་ ༢༠༠༩ ལྲོར་སར་ཡང་རྒྱ་གར་གྲོས་ཚོགས་འྲོག་མའ་ི
འཐུས་མིར་འདྲེམས་ཐྲོན་བྱུང་ཡྲོད། ཕ་ིལྲོ་ ༢༠༠༤ ནས་ ༢༠༠༩ བར་སྐུ་ཞབས་མན་མྲོ་ཧན་སིངྒ་མཆྲོག་གིས་རྒྱ་གར་ག་ི
སིད་བྲོན་གནང་བའ་ིསྐབས་ཁྲོང་གིས་ཕ་ིལྲོ་ ༢༠༠༤ ནས་ ༢༠༠༦ བར་རྒྱ་གར་ག་ིསྲུང་སྲོབ་བྲོན་ཆྲེན་ (Minister of 
Defence) དང་། ཕ་ིལྲོ་ ༢༠༠༦ ནས་ ༢༠༠༩ བར་རྒྱ་གར་ག་ིཕ་ིསདི་བྲོན་ཆྲེན། ཕ་ིལྲོ་ ༢༠༠༩ ནས་ ༢༠༡༢ བར་སར་
ཡང་རྒྱ་གར་ག་ིདཔལ་འབྱྲོར་བྲོན་ཆྲེན་བཅས་ཀ་ིཐུགས་འགན་བཞྲེས་གནང་། ཁྲོང་རྒྱ་གར་གི་སྲུང་སྲོབ་བྲོན་ཆྲེན་གནང་
སྐབས་རྒྱ་གར་དང་ཨུ་རུ་སུའི་དམག་གི་འབྲེལ་བ་སར་བཞིན་ཆྲེ་ཤྲོས་དང་ཡག་པྲོ་བཞག་པའི་ཐྲོག་ཨ་རི་དང་དམག་གི་
འབྲེལ་བ་ཡར་རྒྱས་བཏང་ཡྲོད་པ་མ་ཟད། ཕ་ིལྲོ་ ༢༠༠༥ ཟླ་ ༦ པར་རྒྱ་གར་དང་ཨ་རིའ་ིདབར་ལྲོ་བཅུའ་ིརིང་ག་ི (Indo-
US Defence Framework deal) དམག་དྲོན་ཆངིས་ཡགི་བཞག་ཐུབ་ཡྲོད། དྲེ་བཞིན་ཁྲོང་རྒྱ་གར་ག་ིཕ་ིའབྲེལ་བྲོན་
ཆྲེན་གནང་སྐབས་རྒྱ་གར་དང་ཨ་རིའི་དབར་རྡུལ་ཕྲན་མཉམ་ལས་གནང་རྒྱུའི་ཆིངས་ཡིག་  (U.S.-India Civil 
Nuclear Agreement) གཅིག་བཞག་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡྲོད། གཞན་ཡང་ཕ་ིལྲོ་ ༢༠༠༩ ནས་ ༢༠༡༢ བར་སར་ཡང་རྒྱ་
གར་ག་ིདཔལ་འབྱྲོར་བྲོན་ཆྲེན་གནང་སྐབས་རྒྱ་གར་མ་ིསྲེར་གིས་དཔྱ་ཁལ་བསྡུ་ཕྲོགས་ལ་ལྲེགས་བཅྲོས་མང་པྲོ་གནང་བ་
མ་ཟད། མ་ིམང་འཕྲྲོད་བསྲེན་དང་ཤྲེས་ཡྲོན་སྲོན་རིས་སྤར་བ། རྒྱལ་ཁབ་ཀ་ིརྨང་གཞའི་ིའཛུགས་བསྐྲུན་ག་ིལས་འཆར་མང་
དུ་བཏང་ཡྲོད།  དྲེར་བརྟྲེན་ཁྲོང་ལ་འབུར་ཐྲོན་ཁྲོམ་ར་ (Emerging Markets) ཞྲེས་པའ་ིདཔལ་འབྱྲོར་གསར་ ཤྲོག་ཚན་
པས་ཕ་ིལྲོ་ ༢༠༡༠ ལྲོའ་ིཨྲེ་ཤ་ིཡའ་ིདཔལ་འབྱྲོར་བྲོན་ཆྲེན་ག་ིགཟྲེངས་རྟགས་ཕུལ་ཡྲོད།  
 ཕ་ིལྲོ་ ༢༠༡༢ ལྲོའ་ིཟླ་ ༧ ཚེས་ ༡༩ ཉིན་རྒྱ་གར་སིད་འཛིན་འྲོས་བསྡུའ་ིསྐབས་བརྒྱ་ཆ་ ༧༠ ཡ་ིའྲོས་ཤྲོག་ཐྲོབ་
སྲེ་ཕི་ཚེས་ ༢༥ ཉིན་སྐབས་བཅུ་གསུམ་པའི་རྒྱ་གར་ག་ིསིད་འཛིན་ག་ིདམ་འབུལ་ཞུས། དྲེ་ན་ིབྷྲེང་གྷལ་ས་ཁུལ་ག་ིམ་ིསྣ་
ཞགི་རྒྱ་གར་ག་ིསདི་འཛནི་ཆགས་པ་ཐྲོག་མ་དྲེ་ཡནི།  གཞན་ཡང་ཁྲོང་གིས་ཕ་ིལྲོ་ ༡༩༨༠ ནས་ ༡༩༨༤ བར་རྒྱ་གར་གྲོས་
ཚོགས་གྲོང་མའ་ིཀྲོང་རྲེ་ས་ིསིད་དྲོན་ཚོགས་པའ་ིདབུ་འཁིད་དང་། ཕ་ིལྲོ་ ༢༠༠༤ ནས་ ༢༠༡༢ བར་རྒྱ་གར་གྲོས་ཚོགས་
འྲོག་མའི་ཀྲོང་རྲེ་སི་སིད་དྲོན་ཚོགས་པའི་དབུ་འཁིད་སྲོགས་གནང་ཡྲོད། ཕི་ལྲོ་ ༢༠༡༩ ལྲོར་རྒྱ་གར་གི་སིད་འཛིན་སྐུ་
ཞབས་ རཱམ་ནཱཐ་ཀྲོ་ཝིནྜ་ (Ram Nath Kovind) མཆྲོག་ག་ིཕག་ནས་ཁྲོང་ལ་རྒྱ་གར་མ་ིསྲེར་ག་ིགཟྲེངས་རྟགས་མཐྲོ་
ཤྲོས་བྷ་རཏ་རཱཏ་ན་ (Bharat Ratna) འབུལ་བཞྲེས་གནང་ཡྲོད།  

མདྲོར་ན་ཁྲོང་གིས་ཆབ་སིད་ཀི་ཐུགས་འགན་བཞྲེས་ཡུན་རིང་རྒྱ་གར་གཞུང་གི་སིད་འཛིན་དང་། བྲོན་ཆྲེན་
སྲོགས་ལས་གནས་གལ་ཆྲེན་འདྲ་མིན་ཐྲོག་ཐུགས་འགན་བཞྲེས་ཏྲེ་རྒྱ་གར་གཞུང་མང་གཉིས་ལ་དྲོན་སིང་ལན་པའ་ིཕག་
ལས་གནང་ཡྲོད། དྲེ་བཞིན་ཁྲོང་ན་ིཐུགས་རྒྱུད་དྲང་ཞིང་། གུ་ཡངས་ཅན་ག་ིཆབ་སིད་མ་ིསྣ་ཞིག་ཡིན་སབས་གཞུང་འཛནི་
དང་ཕྲོགས་འགལ་ཚོགས་པའི་ཆབ་སིད་མི་སྣ་བཅས་ཚང་མས་གུས་བརི་ཆྲེན་པྲོ་གནང་གི་ཡྲོད་ལ།  ཆབ་སིད་ཀི་དབུ་
འཁིད་ནང་ཁུལ་ཕན་ཚུན་ཡིད་ཆྲེས་དགྲོས་སྐྲོར་ཀ་ིམཐུན་སིལ་བཟྲོ་མཁན་ཞིག་ཀང་ཡིན། ཁྲོང་གིས་མི་ལྲོ་བཞ་ིབཅུ་ལྷག་
རངི་རྒྱ་གར་གཞུང་དང་། མ་ིམང་། རྒྱ་གར་ག་ིཆབ་སིད་ཐྲོག་ཞབས་ཕ་ིཧུར་ཐག་ཞུས་གནང་ཡྲོད།  

https://en.wikipedia.org/wiki/U.S.-India_Civil_Nuclear_Agreement
https://en.wikipedia.org/wiki/U.S.-India_Civil_Nuclear_Agreement
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ཁྲོང་དང་། བྲོད་མའི་ིབ་ན་མྲེད་པའ་ིདབུ་འཁིད་ས་ིནྲོར་༸གྲོང་ས་༸སབས་མགྲོན་ཆྲེན་པྲོ་མཆྲོག་རྣམ་གཉསི་མཇལ་
འཕྲད་ཐྲེངས་འགའ་གནང་མྱྲོང་ཡྲོད་པ་དང་། ལྷག་པར་དུ་རྒྱ་གར་ག་ིསདི་འཛིན་གནང་སྐབས་རྒྱ་ནག་དམར་གཞུང་གིས་ངྲོ་
རྲོལ་བྱྲེད་མནི་ལ་མ་ལྲོས་པར། ཕ་ིལྲོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༡༠ ཉནི་རྒྱ་གར་སདི་འཛནི་ཕྲོ་བང་ག་ིརགི་གཞུང་བས་ིགནས་
ཁང་གི་ཚོགས་ཁང་ནང་ནྲོ་བྲེལ་ཞི་བདྲེའི་གཟྲེངས་རྟགས་བཞྲེས་མྱྲོང་མཁན་སན་གགས་ཅན་གི་དབུ་འཁིད་རྣམས་དང་། 
རིག་གནས་འདྲ་མིན་ཐྲོག་ག་ིདབུ་འཁིད་བཅས་འདུ་འཛོམས་གནང་སྲེ་རྒྱལ་སིའ་ིབྱིས་པའ་ིལྷན་ཚོགས་གནང་སྐབས་དབུ་
འབྱྲེད་མཛད་སྲོར་སི་ནྲོར་༸གྲོང་ས་༸སབས་མགྲོན་ཆྲེན་པྲོ་མཆྲོག་དང་རྒྱ་གར་ག་ིསིད་འཛིན་མཆྲོག་རྣམ་གཉིས་མཉམ་
ཞུགས་ཀིས་མཇལ་མྲོལ་གནང་ཡྲོད་པ་བཅས།  

 
གྲོས་ཆྲོད། 

སྐུ་གཤྲེགས་དམ་པ་དྲེ་ཉིད་ཀི་རྨད་བྱུང་མཛད་རྲེས་རྣམས་ལ་གུས་བཀུར་ཆྲེ་བསྲོད་ཀིས་བསགས་བརྲོད་ཞུ་རྒྱུ་དང་།    
ཁྲོང་ཉིད་སྐུ་ཚ་ེམ་ཟིན་པ་འདིས་བྲོད་དྲོན་འཐབ་རྲོད་ལའང་གྲོང་གུད་གྲོད་ཆག་བྱུང་བར་བརྟྲེན་ཤུལ་བཞུགས་ནང་མ་ིལྲོས་
བཅས་རྣམས་ལ་བྲོད་མ་ིམང་ས་ིའཐུས་ལྷན་ཚགོས་ནས་གཞིས་བྱྲེས་བྲོད་མ་ིཡྲོངས་ཀ་ིཚབ་ཞུས་ཏྲེ་ཐུགས་གསྲོ་ཞུ་རྒྱུ་དང་། 
དམ་པ་ཁྲོང་གི་ཕུགས་འདུན་བཟང་པྲོ་རྣམས་ཡྲོངས་སུ་འགྲུབ་ཅིང་།     ཚ་ེརབས་ཀུན་ཏུ་བདྲེ་ནས་བདྲེ་བར་བགྲོད་པའ་ི
སྨྲོན་ལམ་ཤུགས་དྲག་ཞུ་རྒྱུ་བཅས་ཀ་ིས་ིམྲོས་གྲོས་ཆྲོད་དུ།         བྲོད་མ་ིམང་ས་ིའཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀསི་ཕ་ིལྲོ་ ༢༠༢༡ 
ཟླ་ ༣ ཚསེ་ ༡༥ ལ།།  
 
གྲོང་གསལ་གྲོས་ཆྲོད་འད་ིབཞནི་སྐབས་ ༡༦ པའ་ིབྲོད་མ་ིམང་ས་ིའཐུས་ལྷན་ཚགོས་ཀ་ིགྲོས་ཚགོས་ཚགོས་དུས་ ༡༠ པའ་ིཐྲོག་ས་ིམྲོས་ཀསི་
གཏན་འབྲེབས་གནང་།  ཕ་ིལྲོ་ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༣ ཚསེ་ ༡༥ ལ།། 
 


