
�་�འི་འ�ལ་ཆས་མ་ལག་མཁོ་འདོན་དང་འ�ེལ་བའི་�ག་�ས་བཀག་འགོག

Source: macworld.co.uk

�ི་ལོ་ ༢༠༠༩ བར་�་འཛམ་�ིང་�ོན་ཡོངས་�ི་�ོག་�ད་

དང་། ལག་འ�ེར་ཁ་པར། པར་ཆས་སོགས་�ི་བ�་ཆ་�་

བ�་�་ནག་གི་ཀོང་�ང་ཞིང་ཆེན་ནང་ཐོན་�ེད་�ས་ཡོད། 

ས་ཆ་གང་ས་གང་�་ཡོད་པའི་ཚན་�ལ་ལས་�་དང་། ཡང་

ན་འ�ལ་ཆས་བཟོ་�ན་ཁང་མང་པོ་ཞིག་�ེ། དཔེར་ན་�་

�་བཟོ་ཚ�ང་ཁང་གིས་འཛམ་�ིང་མི་དམངས་དང་�ོས་�་

ཁོར་�ག་�ང་�ོབ་�ོར་ལ་འགན་འ�ར་�འི་ཁས་ལེན་

�ས་ཡོད་ནའང་། བཟོ་ཚ�ང་ཁང་དེ་དག་གིས་རང་གི་ཐོན་

�ས་�ི་�ས་ཀ་དང་གོང་ཚད་གཅིག་�་གཙ�གས་�་བ�ང་

�་ཅོན་ནི་ཁོར་�ག་འབག་བཙ�ག་གི་གནས་�ལ་མཁོ་འདོན་�ེད་པའི་བ�ི་གནས་ཏེ། མང་ཚ�གས་དང་ཁོར་�ག་ལས་དོན་བ�ི་གནས་ཁང་

ཨའེ་ཕི་ཨེས (IPE) གསར་འ�གས་�ེད་མཁན་ཡིན། ཁོང་གིས་དཀའ་ངལ་དང་�ོག་འཛ�ང་དེའི་�ོད་ནས་ཁེ་ཕན་�བ་པའི་གོ་�བས་ཤིག་

མཐོང་བ་རེད། དེ་ཡང་�ལ་ཁོངས་�་ཚ�གས་�ི་མཉམ་འ�ེལ་ཚན་�ལ་ལས་ཁང་ཁག་གི་(གནས་རིམ་གཉིས་པ་དང་ག�མ་པ་གཉིས་ཀའི་

བཟོ་�ན་ལས་ཁང་ཁག་)   འགན་�ར་བར་གནོན་�གས་�ོད་�ིར། ཁོང་གི་�ིག་འ�གས་དེས་�ིས་འ�ལ་�ི་ལས་གཞིའི་རེ�་མིག་ཅིག་

གསར་བཟོ་�ས་ཏེ།  �་ནག་གི་བཟོ་�་བ�་�ག་དང་། �་�་བཟོ་ཚ�ང་ཁང་ཐེ་བའི་བཟོ་ཚ�ང་ཁེ་ལས་ཁང་ཆེ་�ས་�མ་�འི་བར་དང་།  དེ་

བཞིན་འབག་བཙ�ག་བཟོ་མཁན་དང་འ�ལ་ཆས་ཉོ་མཁན་དབར་�ི་འ�ེལ་བ་གསལ་�ོན་�ེད་པ། ཁོར་�ག་ལས་དོན་བ�ི་གནས་ཁང་གི་

འ�ལ་རིག་ཁེ་ལས་�ི་ཨང་རིམ་དང་། ཉམས་ཞིབ་�ི་�བ་དོན་�མས་བ�ད་ལམ་ཁག་�་དཔར་འ�ེམས་བཅས་�ས་པ་རེད།

དེའི་�ེས་འ�ེལ་�་མང་ཚ�གས་དང་ཁོར་�ག་ལས་དོན་བ�ི་གནས་ཁང་ཐེ་བའི་�་ནག་གི་ཁོར་�ག་�ིག་འ�གས་ཁག་གིས་ཁེ་ལས་ཁང་

ཚ�་ལ་ཡི་གེ་ཞིག་བཏང་ནས་འ�ེལ་བ་�ས་པ་�ང་ཡོད་པར། ཁེ་ལས་ཁང་ཚ�ས་ལན་འདེབས་བདག་�ོད་གང་ཡང་མ་�ས་�བས། ཁོང་ཚ�ས་

ཁོང་ཚ�འི་འ�ེལ་ག�གས་�ི་གནས་�ལ་དཔར་འ�ེམས་�ས་ཏེ། ཐོན་�ས་འཛད་�ོད་པ་ཚ�་ལ་ཐད་ཀར་གནོན་�གས་�ོད་དགོས་པའི་�ལ་

�ོང་�ས་པ་རེད།  ཚ�ང་�གས་�གས་ཆེན་ཡིན་པ་ཚ�ས་གཅིག་�ེས་གཉིས་མ�ད་�ིས་རང་རང་གི་�་འ�ེལ་མཁོ་འདོན་�ི་བཟོ་�་�མས་

གཙང་མ་བཟོ་མགོ་བ�གས་པ་རེད། འོན་�ང་།  �་�་བཟོ་ཚ�ང་ཁང་ནི་�་སིམ་མེར་བ�ད་པ་རེད། ཁེ་ལས་ཁང་དེ་ཧ་ཅང་ཆེན་པོ་ཡིན་པ་

དང་། �ོག་�ད་བཟོ་�་ཞིག་གི་�་མིའི་ལས་མི་ཚ�ས་�་�་བཟོ་ཚ�ང་ཁང་གིས་ཁོང་ཚ�ར་�ས་�ག་ཕོག་བ�ག་པའི་ཉེས་འ�གས་�ས། དེར་

བ�ེན། �་ཇོན་དང་ཁོའ�་ལས་རོགས་ཚ�་�ག་�་སེམས་འཚབ་�ེས་པ་རེད།

ལས་འ�ལ་བ་ཚ�ས་ (�་�་བཟོ་ཚ�ང་གི་ངོས་གཞན་) ཞེས་པའི་�ན་ཐོ་ཞིག་བཏོན་

ཏེ་གནོན་�གས་ཆེ་�་བཏང་ཞིང་།  དེར་ཡང་བ�་ལན་གང་ཡང་མ་�ང་བའི་�ེས་

�། མང་ཚ�གས་དང་ཁོར་�ག་ལས་དོན་བ�ི་གནས་ཁང་ཨའེ་ཕི་ཨེས་ (IPE) དང་། 

ཁོར་�ག་གི་�ིག་འ�གས་གཞན་འགས་�་�་བཟོ་ཚ�ང་ཁང་དང་འ�ེལ་བ་ཡོད་

པའི་མཁོ་འདོན་པ་གཞན་�ི་�ོར་ལ་�ན་ཐོ་གཉིས་པ་ཞིག་བཏོན་ཏེ། (�ག་ཅན་

�ི་�་�་བཟོ་ཚ�ང་) ཞེས་པ་བ�ད་ལམ་ཁག་�་�ིལ་བ�གས་�ས་ཏེ། ཐོན་�ས་

ལོངས་�ོད་པ་ཚ�ས་ཁེ་ལས་ཁང་དེ་དམིགས་འབེན་�་བ�ང་དགོས་པར་�ལ་�ོང་

�ས། �་�གས་དང་ཐབས་�ས་�ན་པའི་�ིལ་བ�གས་�གས་ཆེན་པོ་�ང་བ་ལ་

Source: chinadialogue.net

ནས་ཐོན་�ེད་�ེད་�ིན་ཡོད་པ་ལས། ཁོར་�ག་དང་ཁོར་�ག་�ང་�ོབ་ཐད་�ི་�ིག་�ིམས་སོགས་ལ་དོ་�ང་གང་ཡང་�ེད་�ི་མེད་པར་

�ང་མེད་�་བཏང་ཡོད། �ས་�ན་རང་གི་ཐོན་�ས་�ི་རིན་གོང་ཇེ་དམའ་�་གཏོང་བར་དམིགས་ཏེ།  ཐོན་�ས་�ི་�་ཆའི་རིགས་�ལ་ཁབ་

གཞན་ནས་ནང་འ�ེན་�ེད་�ིན་ཡོད་པ་བཅས་�ི་མ�ག་འ�ས་�། �ི་ལོ་ ༢༠༠༩ ལོར་�གས་རིགས་བཟོ་ལས་�ི་�ིགས་རོ་དང་འ�ེལ་བའི་

�ག་�ས་དོན་�ེན་དང་ཉེན་ཁ་རིམ་པར་�ང་བར་བ�ེན། མི་དམངས་�ོད་ནས་ངོ་�ོལ་�ི་�མ་པ་�གས་ཆེ་བ�ན་ཡོད་པ་དེ་ལ་�་ནག་

ག�ང་གིས་དམ་བ�གས་�ེད་�གས་ཆེ་�་བཏང་ཡོད། 

གནས་�ལ་�ིང་བ�ས།



ལས་འ�ལ་�ོད་�ི་གནད་དོན་གཙ�་བོ། 

�་�་བཟོ་ཚ�ང་ཁང་གིས་�་ནག་ནང་གི་རང་གི་�་ཆ་མཁོ་འདོན་པ་ཚ�ས་�ིགས་རོ་ཕོན་ཆེ་བཟོས་པ་དེར་འགན་མ་འ�ར་བ།

�ལ་�ིའི་འ�ལ་རིག་ཁེ་ལས་ཁང་ཚ�ས་རང་རང་གི་མཁོ་འདོན་བཟོ་�་ཁག་ལ་འགན་འ�ར་�ིས་�ག་གི་དགོས་མཁོ།

ལས་འ�ལ་མགོ་འ�གས་�ེད་མཁན།

�་ནག་གི་�ིག་འ�གས། �་ནག་གི་�ིག་འ�གས་ཨའེ་ཕི་ཨེས(IPE) མང་

ཚ�གས་དང་ཁོར་�ག་ལས་དོན་བ�ི་གནས་ཁང་།    �་ནག་དང་�ལ་�ི་

གཉིས་ཀའི་ནང་གི་ག�ང་འ�ེལ་མ་ཡིན་པའི་�ིག་འ�གས་ཁག་བཅས་

�ིས་མགོ་འ�གས་�ས་ཡོད།

གནས་�ལ་�ང་�ལ་ས་གནས། 

�་ནག་�ི་དང་། �ོས་�་ཀོང་�ང་ཞིང་ཆེན་ནང་�་�ང་ཡོད།

ལས་འ�ལ་�ི་དམིགས་�ལ།

�་�་བཟོ་ཚ�ང་ཁང་�་�འི་�ལ་ཁོངས་འ�་མིན་�ི་ཁེ་ལས་ཁང་དང་འ�ེལ་བའི་�་ཆ་མཁོ་འདོན་པ་ཚ�ས་�ིགས་རོ་ཕོན་ཆེ་བཟོས་པ་དེར་

འགན་�ར་དང་�ིས་�ག་དགོས་པ་བཟོ་�།

ལས་འ�ལ་�ི་ཐབས་�ས། 

�་�་བཟོ་ཚ�ང་ཁང་�་�་�ལ་�ིའི་ངོས་ལེན་ཡོད་པའི་འ�ལ་རིག་ཁེ་ལས་ཁང་�མས་དང་�་ནག་ནང་གི་ཁོང་ཚ�འི་�་ཆ་མཁོ་འདོན་བཟོ་

�ས་བཟོས་པའི་�ིགས་རོ་དང་ཐད་ཀའི་འ�ེལ་བ་ཡོད་པ་ཡོངས་བ�གས་�ས་ཏེ། མང་ཚ�གས་�ིས་ཁེ་ལས་ཁང་དེ་དག་ལ་གནོན་�གས་�ོད་

�བ་པ་བཟོ་�། 

ལས་འ�ལ་�ི་གནས་�ངས། 

ལས་འ�ལ་འདི་ནི་འཆར་གཞི་�ན་པ་ཞིག་�ེ།    �ི་ལོ་ ༢༠༠༩ ལོར་�་ནག་ནང་�་�གས་རིགས་�ི་�ིགས་རོའ�་དོན་�ེན་མང་པོ་�ང་བ་

དེས་མང་ཚ�གས་དང་�ིད་ག�ང་གཉིས་ཀར་�ན་�ལ་གསར་པ་ཞིག་�ས་ཡོད།  �་ཅོན་�ིས་ཨའེ་ཕི་ཨེས (IPE) ཡིས་མ�ན་འ�ར་ཡག་

ཤོས་ཤིག་ཇི་�ར་�ེད་�བ་པར་མནོ་བསམ་བཏང་མཐར།   �གས་ཆེ་བའི་ཚ�ང་�གས་ཅན་�ི་འ�ལ་རིག་ཁེ་ལས་ཁང་ཚ�ར་གནོན་�གས་

�ོད་�་ཐག་བཅད་པ་རེད། 

གནད་དོན་�ི་�ོམ་གཞི། 

གནད་དོན་དེ་མཉམ་འ�ེལ་�ི་འགན་འ�ར་དང་།  འ�ོ་བ་མིའི་འ�ོད་བ�ེན།  ཁོར་�ག་�ང་�ོབ་བཅས་�ི་ཐོག་ལ་�ོམ་གཞིོ་བ�གས་ཡོད། 

ལས་འ�ལ་�ི་མགོ་�ིད་དང་། མཉམ་�གས་པ། མི་�་�ག་�ས་ཐེ་བའི་མ�ན་�ོགས།

འགོ་�ིད་མཁན་ནི། 

བ�ེན་ནས། མཐའ་མ་དེར། �་�་བཟོ་ཚ�ང་ཁང་གིས་ཁོང་ཚ�འི་�་�ངས་ལ་ངོས་ལེན་�ེད་དགོས་པ་ཆགས་པ་རེད། �ི་ལོ་ ༢༠༡༡ ལོའ�་ནང་།   

�་�་བཟོ་ཚ�ང་གིས་ཐེངས་དང་པོར་རང་ཉིད་ལ་ཐོན་�ས་�་ཆ་མཁོ་འདོན་�ེད་མཁན་�ི་ཐོ་ག�ང་ཡོངས་བ�གས་དང་བཅས་ཏེ་མཁོ་འདོན་

བཟོ་�་�མས་གཙང་མ་བཟོ་�་མགོ་བ�གས་ནས་ཨའེ་བི་ཨ ེ(IPE) དང་མཉམ་འ�ེལ་�ས་པ་རེད། 



ལས་འ�ལ་�ི་དམིགས་འབེན། 

ལས་འ�ལ་དེ་འབག་བཙ�ག་གི་གནས་�ལ་�བ་�ེལ་�ེད་པའི་�ེ་ཁག་�ེ། མང་ཚ�གས་དང་ཁོར་�ག་ལས་དོན་བ�ི་གནས་ཁང་ངམ་

ཨའེ་ཕི་ཨེས(IPE)གསར་འ�གས་�ེད་མཁན་�་ཅོན་�ིས་�ེ་�ིད་ཡོད་པ་རེད། 

མཉམ་�གས་པ་དང་མ�ན་�ོགས་པ་ནི།

�་ནག་ནང་གི་ཁོར་�ག་�ང་�ོབ་�ིག་འ�གས་གཞན་ཁག་ཅིག་ལས་འ�ལ་འདིར་མཉམ་�གས་�ས་ཡོད། དེའི་ནང་�་ཤ་�ི་�ང་�་

དང་། ཁོར་�ག་�ོགས་པོ། �ོ་�ང་ཁོར་�ག་ལས་དོན་�་བ། རང་�ང་ཁམས་�ི་�ོགས་པོ། དེ་བཞིན་ཐོན་�ས་འཛད་�ོད་�ེད་མཁན་

�ལ་�ོང་གི་ལས་རིམ་ནང་རམ་འདེགས་�ེད་མཁན་ཚ�ང་པ་དང་འ�ོ་བ་མིའི་�ས་�གས་�ེ་གནས་ཁང་དང་། ཞི་བདེ་�་མཚ�འི་ཁོར་

�ག་�ིག་འ�གས་བཅས་ཨ་རིའི་ཚ�གས་པ་ཁག་ཅིག་�ང་ཡོད། 

�ལ་�ིའི་ནང་གི་�་�་བཟོ་ཚ�ང་ཁང་གི་ཐོན་�ས་ཉོ་མི་ཚ�ས་ཁེ་ལས་ཁང་ལ་གནོན་�གས་�ོད་རོགས་�ས་ཡོད།

བ�་འ�ིན་འ�ལ་རིག་ཁེ་ལས་ཁང་གི་ཐག་གཅོད་པ་དང་།  �ད་པར་�་�་�་བཟོ་ཚ�ང་ཁང་། སི་ཨེས་ཨོ (CE0) ཡི་ལག་བ�ར་འགན་

འཛ�ན་སི་ཊེ་�་ཇོབ་སི Steve Jobs དང་མཉམ་འ�ེལ་ཆེན་པོའ�་འགན་ཡོད་དཔོན་རིགས་ཚ�།  �་ཡོན་�ིས་ཕི་བི་ཨེ་སི (PBS) གསར་

ལས་�ི་བཅར་འ�ིའི་�བས་�་༼ང་ཚ�ས་ཁེ་ལས་ཁང་གཅིག་དམིགས་བཀར་�ར་�་འདོན་ཐབས་�ེད་�ི་མེད། �་�་བཟོང་ཚ�ང་ཁང་གིས་

བ�ད་རིམ་དེའི་�ོད་�་འ�ེལ་བ་ཆ་ཚང་�ོ་བ�བ་�ེ་རང་ཉིད་�ིས་�ར་འདོན་�ས་པ་རེད།༽ ཅེས་བཤད་ཡོད།

ལས་འ�ལ་�ི་ཁ་གཏད་ས།

�་�་བཟོ་ཚ�ང་གི་ཐག་གཅོད་�ེད་པོ། དཔེར་ན། སི་ཊེ་�་ཇོབ་སི Steve Jobs དང་མཉམ་འ�ེལ་ཆེན་པོའ�་འགན་ཡོད་དཔོན་རིགས།

འ�ར་བ་བཏང་ན་རིན་གོང་འཕར་�ི་ཡོད་ཙང་། དེར་འགོག་�ེན་བཟོ་མཁན་�་ནག་ནང་གི་མཁོ་འདོན་པ་ཁག་བཅས།

ལས་འ�ལ་�ི་ཐབས་�ས།

ཁེ་ལས་ཁང་གི་�་ཆ་མཁོ་འདོན་པ་ཚ�ས་འབག་བཙ�ག་

བཟོས་རིམ་དང་བཟོ་མཁན་�ི་མིང་ག�ང་�ིར་བ�གས་

�ང་བ། 

ཁེ་ལས་ཁང་ཚ�ར་�ན་འ�ེལ་ཅན་�ི་མཁོ་འདོན་པས་འབག་

བཙ�ག་བཟོས་པའི་གནས་�ངས་གཞི་�ར་བཞག་�ེ་བཟང་

ངན་ཨང་རིམ་�ིག་�།

�་འ�ེལ་མཁོ་འདོན་བཟོ་�ས་འབག་བཙ�ག་�ེད་ཚད་�ི་

གནས་�ལ་དང་བཅས་�་�་བཟོ་ཚ�ང་ཁང་ཐེ་བའི་ཁེ་ལས་

ཁང་ཚ�ར་འ�ེལ་བ་�་�།

བ�ད་ལམ་ཁག་ལ་ཐོན་པའི་རེ་བའི་�ན་ཐོ་དཔར་འ�ེམས།

འ�ལ་རིག་ཁེ་ལས་ཁང་ཚང་མ་དང་�ོས་�་�་�་བཟོ་

ཚ�ང་ཁང་གི་ཐོན་�ས་འཛད་�ོད་པ་�མས་�ིས་གནོན་

�གས་�ོད་པར་�ལ་�ོང་གི་�ིལ་བ�གས་ལས་འ�ལ་ཁག་

བཅས་རེད།

�་ཇོན་�ི་�ེད་�ངས་དེ་ནི། �་�གས་དང་�ན་པ་ཡིན་པ་གང་ཞིག་ལ། �ས་

པ་དང་�ན་པའི་གནས་�ལ་མཁོ་�ོད་�ི་རིམ་པ་དེ་�ལ་ནང་དང་། �ལ་�ིའི་

�ི་ཚ�གས་གཉིས་ཀའི་ནང་�་�བ་ཆེ་ཞིང་ལས་འ�ལ་�ི་�གས་�ེན་ཆེ་ཤོས་

དང་�ན་པ་ཞིག་རེད།  ཨའེ་ཕི་ཨེས (IPE) �ི་ལས་�ེད་མེ་�་�ོ་ལིན་�ིས། 

“ངས་ནི་ད་ཆ་�ོ་�ིགཤིག་ལ་�ག་�ེ་འ�ོ་ས་མི་འ�ག་�མ་པ་�ང་། �་�་བཟོ་

ཚ�ང་ཁང་གི་ངོས་ནས་ཡ་ལན་གཅིག་�ང་མེད་པར་�་སིམ་མེ་རེད།” ཅེས་

བ�ོད་ཡོད། འོན་�ང་�་ཇོན་�ིས་�་མ�ད་འབད་བ�ོན་�ས་ནས་�ན་ཐོ་

གཉིས་པ་ཞིག་བཏོན་ཡོད་པ་དང་། མཐའ་མ་དེར། �་�་བཟོ་ཚ�ང་ཁང་ཅོག་

ཙ�འི་མ�ན་�་�ེབས་དགོས་པ་བཟོས་ཡོད་པ་རེད། དེར་�ོ་ལིན་�ིས། “�་

ཅོན་ནི་ཧ་ཅང་�ང་�ང་�ན་པ་ཞིག་དང་ཧ་ཅང་ཐག་ཆོད་པོ་ཞིག་རེད་འ�ག་”

ཅེས་འ�ེལ་བ�ོད་�ས་ཡོད། དེ་ལས་གཞན། “ཁོ་ནི་མི་འ�་མིན་ལ་�ད་ཆ་

ཤོད་�ར་ཧ་ཅང་མཁས་པོ་འ�ག དེར་བ�ེན། ཁོང་གིས་�་ནག་ག�ང་དང་། 

�ི་�ལ་�ི་ག�ང་འ�ེལ་མི་�་དང་། ཚ�ང་པ། ག�ང་འ�ེལ་མ་ཡིན་པའི་ཚ�གས་

�ེ་བཅས་ལ་�ད་ཆ་བཤད་�བ་�ི་ཡོད་པ་རེད།” ཅེས་བ�ོད་ཡོད། 

འདི་ནི་ཁོ་ལོམ་བྷི་ཡ་ག�ག་ལག་�ོབ་�་ཡིས་བཏོན་པ་�་ཅོན་དང་།  མང་

ཚ�གས་དང་ཁོར་�ག་ལས་དོན་བ�་ིགནས་ཁང་ནས་<<�་ནག་ནང་ག་ིའབགས་

བཙ�ག་ལས་གཞིའི་རེ�་མིག་དཔར་འ�ེམས་>> ཞེས་པའི་ནང་གསལ།

མཉམ་འ�ེལ་ནང་�ལ་མ�ངས་བ�ར་�ས་པ་དེས་ཁོང་ཚ�འི་ཐོག་གནོན་�གས་ཆེ་�་�ིན་ཡོད། ཅིའི་�ིར་ཞེ་ན། �་ལའང་སོ་སོའ�་ཁ་གཏད་

པ་ལས་དམའ་བའི་ཨང་རིམ་�་ཟགས་འདོད་མེད་པ་རེད།  ཨའེ་ཕི་ཨས་ (IPE) ཡི་ PE ་ཐབས་�ས་ཁག་ལ་�་�་བཟོ་ཚ�ང་ཁང་གིས་བ�་

ལན་མ་�ད་པ་ལ་བ�ེན་ནས། ཁོང་ཚ�ས་�་�་བཟོ་ཚ�ང་ཁང་གི་�ོར་ལ་གནས་�ལ་གསར་པ་འཁོད་པའི་�ན་ཐོ་བཏོན་ཡོད་པ་དང་། མང་

 



ཁ་གཏད་པའི་བ�་ལན།

ཚ�གས་�ིས་�་མ�ད་ནས་གནོན་�གས་ཆེན་པོ་�ད་པ་རེད། 

ཐབས་�ལ་དེ་དག་གིས་�ལ་�ིའི་ཁེ་ལས་ཁང་�མས་དམིགས་འབེན་�་བ�ང་ཡོད་པ་དང་། དེ་ནི་�་བའི་ཆ་ནས་ཁ་འཐོར་�ི་རང་བཞིན་

ཅན་ཡིན་ཙང་ཉེན་ཁ་ཆ་ནས་ཉེན་ཁ་�ང་བའི་�ས་རེད།

ལོ་གཅིག་དང་�ེད་ཀ་�ག་གི་རིང་ལ། �་�་བཟོ་ཚ�ང་ཁང་གིས་ལས་འ�ལ་ལ་ཡ་ལན་གང་ཡང་མ་�ད་པར་�་སིམ་མེར་བ�ད་པ་རེད།    

�་�་བཟོ་ཁང་གིས་�ན་ཐོའ�་ནང་གི་�བ་དོན་ལ་�ེས་འདེད་གཏོང་མིན་ཐད་ངོས་ལེན་ཙམ་ཡང་མ་�ས་པར། ཁོང་ཚ�ར་ཐོན་�ས་དང་

�་ཆ་མཁོ་འདོན་པའི་ཐོ་ག�ང་དེ་གསང་བའི་�ོ་ནས་ཉར་དགོས་པའི་�ིད་�ས་ཡོད་�ོར་བཤད་ཡོད་པ་རེད། 

མང་ཚ�གས་དང་ག�ང་འ�ེལ་མ་ཡིན་པའི་�ིག་འ�གས་ཁག་གིས་�ད་མ�ད་པའི་གནོན་�གས་�ད་པ་དང་། �་�་བཟོ་ཚ�ང་ཁང་གསར་

འ�གས་�ེད་མཁན་ སི་ཊེ་�་ཇོབ་སི Steve Jobs ཚ�་ལས་འདས་པའི་གནས་�ལ་ཐོན་པའི་མཐའ་མ་དེར་�་�་བཟོ་ཚ�ང་ཁང་གིས་རང་

ཉིད་ལ་ཐོན་�ས་མཁོ་འདོན་�ེད་མཁན་བཟོ་�་ཁག་ངོས་ལེན་དང་འབག་བཙ�ག་ཤོར་བའི་རིགས་གཙང་མ་བཟོ་�་མགོ་བ�གས་པ་རེད།

བ�ད་ལམ་དང་བ�་འ�ིན་�ི་མ�ན་འ�ར།

ཨའེ་ཕི་ཨེས (IPE) �ི་ལས་འ�ལ་�ོར་ནས་བ�ད་ལམ་ཁག་ལ་འ�ེལ་བ་�ས་ཏེ་�བ་དོན་�ི་�ན་ཐོ་�་�ིག་

གིས་�ད་པ་རེད། �ད་པར་�་�ལ་�ིའི་བ�ད་ལམ་ཁག་�་(�ག་ཅན་�ི་�་�་བཟོ་ཚ�ང་)ཞེས་པའི་�ན་ཐོ་

�བ་�ེལ་བཏང་བ་མ་ཟད། �ིར་བཏང་གི་བ�ད་ལམ་ཁག་གིས་འ�ེམས་�ེལ་བཏང་བ་དེས་ཁེ་ལས་

ཁང་�མས་རང་བཞིན་�ིས་འ�ལ་དགོས་པ་ཞིག་ཆགས་པའི་གནོན་�གས་ཐེབས་ཡོད།

ལས་འ�ལ་�ི་�བ་འ�ས།

�ི་ལོ་ ༢༠༡༢ ལོའ�་�་དང་པོའ�་ནང་།  �་�་བཟོ་ཚ�ང་ཁང་གིས་ཐེངས་དང་པོར་འཛམ་�ིང་�ོན་ཡོངས་�་ཐོན་�ེད་�ི་ཆེད་�་�་ཆ་དང་�་

�ིག་བཟོ་�འི་བ�་ཆ་ ༩༧ �ིས་མཚ�ན་པའི་�་ཆ་མཁོ་འདོན་ཁེ་ལས་བཟོ་�་ ༡༥༦ གི་མིང་ག�ང་གསལ་བའི་�ན་ཐོ་(མཁོ་འདོན་བཟོ་�འི་

ལས་འགན)་ཞེས་པ་ཞིག་བཏོན་པ་རེད། �ན་ཐོ་དེའི་ནང་། �ན་ཐོ་�ོན་མ་ལས་བ�་ཆ་ ༨༠ ཐམ་པའི་འཕར་ཚད་�ང་�ོར་དང་། མཁོ་འདོན་

བཟོ་�་ ༢༢༩ ལ་�ིས་ཞིབ་�ས་པ་ཐེ་བའི་བཟོ་�་ཁག་ལ་�ོག་ཞིབ་�ས་པའི་�བ་འ�ས་�བ་བ�གས་�ས་ཡོད།    དེ་བཞིན་ལས་མི་དང་། 

འ�ོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་། ཁོར་�ག་གི་�གས་�ེན། �ང་དོར་�ི་དོན་གནད། ལས་མིའི་འ�ོད་བ�ེན་དང་། བདེ་འཇགས་བཅས་�ང་གསལ་ཡོད། 

�་�་བཟོ་ཚ�ང་གིས་འཛམ་�ིང་ནང་ལས་མིའི་གནས་བབ་མཐོར་འདེགས་ཆེད་མཉམ་�བ་གནང་མཁན་�ི་ཁེ་ལས་ཁང་དང་། ག�ག་ལག་

�ོབ་གཉེར་ཁང་། �ི་ཚ�གས་�ི་ཞི་བའི་�ིག་འ�གས་བཅས་ལ་འ�ེལ་མ�ད་�ས་ཏེ། (ལས་�ོལ་�ང་བདེན་མ�ན་ཚ�གས)་ཞེས་པའི་ནང་�་

�གས་པ་རེད། 

ཀོང་�ང་ཞིང་ཆེན་ནང་གི་�ས་ངན་�ི་ཚད་གཞི་དེར་�་�་བཟོ་ཚ�ང་ཁང་�་�འི་འ�ལ་རིག་ཁེ་ལས་ཁང་ནས་མ�ན་འ�ར་ཐེ་�ས་ཅི་

ཙམ་ཡོད་མེད་�ི་གསལ་ཁ་མི་འ�ག འོན་�ང་། མཉམ་འ�ེལ་ཆེན་པོའ�་འགན་འ�ར་�ིས་�ག་གི་ཚད་གཞི་དེས་འབག་བཙ�ག་བཟོ་མཁན་

ཚ�་དམིགས་འབེན་�་བ�ང་�ེ་�་�ོག་�ེད་བདེ་�་བཏང་ཡོད་པ་དེ་གསལ་པོ་རེད། 


