འཇར་མན་�ི་བཙན་འ�ལ་ལ་ཌན་མག་པ་ཚ�ས་�ོལ་བ།
གནས་�ལ་�ིང་བ�ས།

ཌན་མག་ (Denmark) གིས་དམག་ཆེན་གཉིས་པའི་�བས་�་བར་གནས་
�་�ོད་�འི་གསལ་བ�གས་�ས་�ང་། �ི་ལོ་ ༡༩༤༠ �་ ༤ ཚ�ས་ ༩ ཉིན་
འཇར་མན་�ིས་མེ་མདའ་གཅིག་�ང་མ་འཕངས་བར་�ང་པ་དེ་བཙན་
བ�ང་�ས་པ་རེད། ཌན་མག་གི་�ིད་ག�ང་ཕལ་ཆེ་བ་རང་འཇགས་གནས་
པ་རེད། �བས་དེ་�ས་འཇར་མན་ལ་དམག་གི་�ལ་ཁ་འཐོབ་�འི་�གས་
མཚན་མངོན་པ་དང་། དོན་དངོས་�་ཌན་མག་�ིད་ག�ང་གི་དཔོན་རིགས་
འགའ་ཞིག་�་ཛ�་ (Nazi) ལ་དགའ་མཁན་�ི་�ས་ཡིན་ཙང་། མང་པོ་ཞིག་
གིས་མི་མང་�ོབ་ཆེད་�་མ�ན་འ�ེལ་�ི་ཐབས་ལམ་དེ་བཟང་ཤོས་ཡིན་པ་
ཚ�ར་བ་རེད། ཡིན་ན་ཡང་ཌན་མག་པ་མང་པོ་ཞིག་ལ་བཙན་འ�ལ་ལ་འགོག་
�ོལ་མ་�ས་པ་དེས་�ལ་ཁབ་�ི་�་ཉམས་པ་རེད་�མ་པའི་ཚ�ར་བ་�ང་ཡོད།

Source: pinterest.com

�མ་པ་འ�་མིན་�ི་འགོག་�ོལ་མ�ོགས་�ར་ངང་་�ང་བ་རེད། �ི་ལོ་ ༡༩༤༠ ལོའ�་ནང་�་བ་གཉིས་�ག་གི་རིང་ལ་མི་མང་ ༧༥༠༠༠༠
འཛ�མས་ཏེ་�ལ་ཞེན་མཚ�ན་པའི་གཞས་བཏང་བ་རེད། འདིས་བཙན་འ�ལ་བ་ལ་ཐད་ཀར་གདོང་�ག་�ས་མེད་�ང་། མི་མང་ཆིག་བ�ིལ་
དང་ལས་འ�ལ་�ེལ་�ར་�ང་གཞི་བཏིང་བ་རེད། དེའི་�ེས་�ི་ལོ་�འི་རིང་ལ་ཌན་མག་པ་ཚ�ས་�་ཛ�འི་དམག་གི་ཡོ་ཆས་གཏོར་བཤིག་
�ེད་�ར་མང་ཚ�གས་�ི་�ོབས་�གས་བེད་�ོད་བཏང་བ་རེད། འདི་ཐོག་མར་གཞས་�འི་�ས་�ོན་དང་�ང་ལམ་�ི་གོམ་བ�ོད་�ི་�ལ་
�་འགོ་བ�གས་�ང་། �ར་མོར་ལས་བཤོལ་ངོ་�ོལ་དང་། ལས་ཀ་འ�ས་ཤོར་�་གཏོང་བ། �ིམ་ལ་�་པོ་ནས་ལོག་འ�ོ་བ་བཅས་�ི་ལས་
འ�ལ་དང་། དེ་བཞིན་གཏོར་�ོལ་�་�འི་མ�ན་ལམ་མི་�ེད་པའི་འཐབ་�ལ་�་བ�ར་བ་རེད།

མཐའ་མ་དེར་�་ཛ�ས་ཌན་མག་ག�ང་གི་དཔོན་རིགས་ཚ�ས་ཁས་ལེན་�ེད་ཐབས་མེད་པའི་ཆ་�ེན་ཁག་ལ་�་�གས་�ས་པར་བ�ེན། ༡༩༤༣
ལོར་�ིད་ག�ང་ཡོངས་�ོགས་དགོངས་པ་�ས་ཏེ་ཌན་མག་�་ཛ�འི་ཐད་ཀའི་དབང་�ར་འོག་�་བ�ག་པ་རེད། �བས་འདིར་ས་�ལ་མི་
འ�་བ་བ�་�ག་གི་ནང་�་་འགོག་�ོལ་�ེད་མཁན་�ི་ཚ�གས་པ་ཡོད་ཅིང་། ། �ས་�ན་�ང་�འི་ནང་�་ “ཌན་མག་རང་དབང་�ན་ཚ�གས་”
(Danish Freedom Council) ཞེས་པའི་ཡོངས་�བ་ཚ�གས་པ་�ིད་ག�ངགི་�ིག་འ�གས་ཤིག་�་�ར་བ་རེད། �ན་ཚ�གས་�ི་ཚ�གས་
མི་ཚ�ས་འགོག་�ོལ་�ི་ནང་�་མི་ཡོད་དོ་ཅོག་མཉམ་�གས་�ེད་�བ་པ་དང་། གལ་ཏེ་�ི་ཚ�གས་�ོན་ཡོངས་�ིས་མཉམ་ལས་�ེད་�་�ིར་
འཐེན་�ས་པ་ཡིན་ན། �་ཛ�ས་དབང་�ར་�ེད་མི་�བ་པའི་གསལ་བཤད་�ས་པ་རེད། �བས་�བས་�་མཉམ་ལས་མི་�ེད་པའི་ལས་འ�ལ་
(noncooperation) �ིས་�ང་པ་ཆ་ཚང་གི་མིའི་�ོ་�་བ�ན་�་གཏོང་བ་དང་། གཏོར་�ོལ་གཞན་ལས་མ�ན་ལམ་མི་�ེད་པའི་ལས་
འ�ལ་དེ་�ས་པ་ཆེ་ཤོས་�ི་ལག་ཆ་ཞིག་ཡིན་པ་ཁོང་ཚ�ས་གསལ་པོར་ཤེས་པ་རེད། �ག་གནོན་ཆེ་ནས་ཆེ་�་འ�ོ་བཞིན་པའི་བཙན་འ�ལ་
འོག་�། འཇར་མན་ལ་ཁོང་ཚ�་ཤི་བ་ལས་ལས་མིའི་�ལ་�་དགོས་མཁོ་ཆེ་བ་ཡོད་པའི་དངོས་ཡོད་གནས་�ངས་དེ་ངོ་འ�ོད་པའི་ཐོག་ནས་
ཌན་མག་པ་ཚ�ས་རིག་�ལ་�ི་ལམ་ནས་འགོག་�ོལ་�ེད་�ར་�ངས་འབོར་�ི་�ོབས་�གས་བེད་�ོད་བཏང་བ་རེད། དམག་ཆེན་མ་�ོགས་
པའི་བར་�་ཁོང་ཚ�ས་ཧ་ལམ་ཌན་མག་ནང་གི་ཇི�་པ་ཡོངས་�ོགས་ཐེ་བའི་�ལ་མི་ཕལ་ཆེ་བ་�མས་བཙན་འ�ལ་པའི་ད�ང་དམག་ནས་
བ�བས་པ་རེད།

གནད་དོན།

འཛམ་�ིང་དམག་ཆེན་གཉིས་པའི་�བས་�་�་ཛ�་འཇར་མན་�ིས་ཌན་མག་བཙན་བ�ང་�ས་པ་རེད། འཇར་མན་�ི་དམག་མིར་མ�ན་
འ�ར་མཁོ་�བ་�ི་ཆེད་�་བཟོ་�་དང་ཞིང་ཁ་�མས་ག�ང་བཞེས་�ས་པ་རེད། ཌན་མག་ག�ང་གིས་དང་ཐོག་མ�ན་ལམ་འཚ�ལ་�འི་
�ིད་�ས་ཤིག་བ�ང་བ་རེད་དེ། འོན་�ང་ལས་མི་དང་འགོག་�ོལ་ལས་འ�ལ་བ་ཚ�ས་�བས་རེར་གཏོར་�ོལ་དང་བཅས་�བ་�་ཆེ་བའི་
མཉམ་ལས་མི་�ེད་པའི་ལས་འ�ལ་�ེལ་ཙང་�ིར་འཐེན་�ེད་དགོས་�ང་ཡོད།
�ས་�ས།

ཌན་མག་གི་མི་མང་།

གནས་གང་�།

དམིགས་བསལ་ཀོ་པེན་ཧེ་གྷན་ (Copenhagen) ཐེ་བའི་ཌན་མག་ཡོངས་�།

དམིགས་�ལ།

ཌན་མག་གི་མང་ཚ�གས་�མས་འཇར་མན་�ི་བཙན་འ�ལ་ལས་ཐར་ཐབས་དང་། (དེའི་
ཁོངས་�་ཇི�་(ཡ་�་�་པའི་)མི་ ༨༠༠༠ ཙམ་ཡོད།)

�་ཛ�འི་དམག་གི་འ�ལ་ཆས་ལ་གང་�བ་�ིས་ཐེ་གཏོགས་�ས་ཏེ་གཏོར་བཤིག་�ེད་�།

འཐབ་�ས།

Source: historymuseum.ca

འཇར་མན་�ི་དམག་གི་འབད་�ོལ་ལ་དགོས་མཁོ་ཆེ་བའི་བཟོ་�འི་ནང་གི་ཐོན་�ེད་�ི་ལས་ཀ་�མས་འ�ས་ཤོར་�་གཏོང་བར་མཉམ་
ལས་མི་�ེད་པའི་འཐབ་�ལ་དང་གཏོར་�ོལ་�་�བ་�་བེད་�ོད་གཏོང་�་དང་། ཌན་མག་ནས་ཐོན་�ས་�ི་ལ་འོར་འ�ེན་�ེད་�་�ང་�་
གཏོང་�་བཅས།

འཆར་གཞི་�ན་པའམ། ཐོལ་�ང་གང་ཡིན།

ཌན་མག་པ་མང་པོས་འཇར་མན་�ིས་མེ་མདའ་གཅིག་�ང་འཕེན་མ་དགོས་པར་�ང་པ་བཙན་བ�ང་�ས་པ་དེ་ཁས་ལེན་�ེད་མི་�བ་པ་
ཞིག་རེད། འགོག་�ོལ་དེ་མི་རིགས་རིང་�གས་�ི་གདོང་�ག་མངོན་གསལ་མ་ཡིན་པའི་ངང་ནས་འགོ་�གས་ཏེ་རིམ་བཞིན་�གས་ཆེ་�་
�ིན་པ་རེད། ལས་འ�ལ་ཁ་ཤས་འཆར་གཞི་བཏིངས་ཡོད་ལ། ཡང་ལས་འ�ལ་གཞན་ཁ་ཤས་ཐོལ་�ང་ཡིན། ག་ལེར་མཉམ་ལས་མི་�ེད་
པའི་འཐབ་�ལ་བེད་�ད་པའི་འགོག་�ོལ་ཚ�གས་པ་དག་གིས་ས་གནས་མི་འ�་བ་བ�་�ག་གི་ནང་�་ལས་འ�ལ་�ེལ་བ་རེད།

འགོ་�ིད་དང་། མཉམ་�གས་པ། མི་�་�ག་�ས་ཐེ་བའི་མ�ན་�ོགས་པ།

འགོ་�ིད་དང་མཉམ་�གས་པ།

Source: en.wikipedia.org

འགོག་�ོལ་�ི་�ིག་འ�གས་�་ཚ�གས་མཚ�ན་པའི་འ�ས་མི་བ�ན་�ིས་�བ་པའི་
�ིག་འ�གས་དེ་འཛ�ན་�ོང་གི་ག�ང་དངོས་�་�ར་བ་ཌན་མག་རང་དབང་�ན་
ཚ�གས་ (Danish Freedom Council)དང་།

མཉམ་�གས་�ེད་མཁན་མང་�ས་�ི་ཌན་མག་གི་མང་ཚ�གས།

གཞན་ཡང་གཞོན་�ེས་ལས་�བ་པའི་གཏོར་�ོལ་ལས་འ�ལ་ནང་མཉམ་�གས་
གནང་མཁན་�ི་ཅར་ཅིལ་ཚ�གས་པ་ (The Churchill Club) ཡོད་དེ། ཁོང་
ཚ�ས་ ༼གལ་ཏེ་�ན་པ་ཚ�ས་གང་ཡང་མི་�ེད་ན། ང་ཚ�ས་�ེད་�ི་ཡིན།༽ ཅེས་པའི་བ�ོད་གཞིའི་ཐོག་�ད་འབོད་�ས་ཡོད།

དེ་མིན། ཀོ་པ་ (KOPA) ཞེས་པའི་དམར་པོའ�་�ོགས་གཏོགས་དང་། བྷོ་པ་ (BOPA) ཞེས་པའི་�ལ་རིམ་འ�ིང་པའི་�ོགས་གཏོགས།
�་ཛ�འི་དམག་གི་ཡོ་ཆས་དང་ཐོན་�ེད་ལ་གཏོར་�ོལ་�ེད་མཁན་�ི་ཚ�གས་པ་ཧོག་ལར་ ཌ�་ཀེ་་(Hogler Danske) ཞེས་པ།

ཌན་མག་པའི་ངོ་བོ་དང་མང་གཙ�་གཅེས་ཉར་ལ་གཞོལ་མཁན་�ི་་ཌན་མག་གཞོན་�འི་མ�ན་ཚ�གས།

དམར་ཤོག་ཚ�གས་པའི་ཚ�གས་མི་�མས་བཅས་ཡོད་ལ། �་ཛ�་དང་ཌན་མག་ག�ང་གཉིས་ཀས་ཁོང་ཚ�་མིག་འབེན་�་བ�ང་བར་བ�ེན་
ཁོ་ཚ�་ཐོག་མར་ངོ་�ོལ་�ེད་མཁན་ཆགས་ཡོད།

གཞན་ཡང་ཆོས་དཔོན་�མས་�ིས་སོ་སོའ�་དབང་དང་�ས་པ་བེད་�ོད་བཏང་�ེ་བཙན་བ�ང་ལ་ངོ་�ོལ་�ས་ཡོད་ལ། དེ་བཞིན་ཡེ་�འི་
�་ཁང་�་འ�ོ་མཁན་མང་པ་ཡང་འགོག་�ོལ་�ི་ནང་�་མཉམ་�གས་�ས་ཡོད།

མ�ན་�ོགས་པ་དང་། མི་�་�ག་�ས།

ཌན་མག་གི་�ལ་པོ་�ིས་ཊན་བ�་པ (Christian X)། ཁོ་རང་་�ང་ལམ་
�ེང་�ར་བཞོན་ཏེ་ཕེབས་�བས་དེའི་མ�ག་�་མི་ཚ�གས་ཧ་ཅང་མང་པོ་
ཁོང་དང་�ན་�་ཡོང་གི་ཡོད་ཅིང་ ཁོང་ནི་�ལ་ཁབ་མཚ�ན་པའི་མཚ�ན་
�གས་ཞིག་ལ་ངོས་འཛ�ན་བཞིན་པ་རེད།།

Source: http://my-ear-trumpet.tumblr.com

ཇཱོན་ �ིས་མས་ མོ་ལར་ (John Christmas Moeller) ཁོང་ནི་�ོས་
�ོལ་�་�ིན་པའི་�ོས་ཚ�གས་འ�ས་མི་ཞིག་ཡིན་པ་དང་། ཁོང་གིས་ལོན་
ཌོན་ནས་�ང་འ�ིན་�ི་འ�ིན་ལམ་བ�ད་དེ་ཌན་མག་པ་ཚ�ར་ལས་འ�ལ་
�ེལ་ཏེ་�ེན་ལངས་�ེད་དགོས་པའི་�ལ་མ་�ས་ཡོད།

མ�ན་ལམ་�ིར་འཐེན་ལ་མོས་མ�ན་ཡོད་པའི་�ོས་ཚ�གས་འ�ས་མི་དང་། ག�ང་གི་དཔོན་རིགས་གཞན་�མས།

ཇིཝོ�་ ཌག་ཝིཛ (Georg Duckwitz)། ཁོང་ནི་ཌན་མག་པ་�་ཛ�་ལ་དགའ་མཁན་ཞིག་ཡིན་པ་གང་ཞིག་ལ། ཇི�་ཚ�་�ོལ་�ོལ་�་
འ�ོ་བར་མ�ན་འ�ར་གནང་བའི་ལས་འ�ལ་�ི་�ོར་ནས་ཌན་མག་གི་དཔོན་རིགས་ཚ�ར་གསང་བའི་གནས་�ལ་འདོན་�ོད་�ེད་མཁན་
མཁན་ཞིག་རེད།

ལས་འ�ལ་�ི་མ�ན་�ོགས་�་བ�གཔའི་ཌན་མག་གི་དམག་ད�ང་དང་ཉེན་�ོག་པ་�མས། ཁོང་ཚ�ས་ཌན་མག་རང་དབང་�ན་ཚ�གས་
ལ་ག�ང་�ོང་�་བ�ག་�ེ། འགོག་�ོལ་ལས་འ�ལ་ལ་མངོན་གསལ་དོད་པོས་་དགག་�་�ས་མེད།

དམིགས་འབེན།

འཇར་མན་དང་ཌན་མག་གི་དཔོན་རིགས་ཚ�།

ཁ་གཏད་པ།

�་ཛ�འི་བཙན་འ�ལ་�ིད་ག�ང་གི་དཔོན་རིགས་�མས།

ཤལ་བྷ�་ �ག་ཆས་ཚན་པ་ཐེ་བའི་འཇར་མན་�ི་ད�ང་དམག་དང་། ཌན་མག་གི་ཉེན་�ོག་པ། (ཁོང་ཚ�་�ེས་�་ལས་བཤོལ་ངོ་�ོལ་ནང་
མཉམ་�གས་�ས་པ་དང་། བཀའ་མ་བ�ིས་པའི་ཉེས་མིང་འོག་�་མི་�ི་�ག་འགའ་ཤས་འཇར་མན་�ིས་འཛ�ན་བ�ང་�ས་པ་རེད།)

དང་པོར་�་ཛ�འི་�ིད་�ས་ལ་ཆིག་�ིག་�ེད་མཁན་ཌན་མག་�ིད་ག�ང་གི་དཔོན་རིགས་�མས།

འཐབ་�ལ།

མི་རིགས་རིང་�གས་�ི་ལར་ཞེན་མངོན་�་བ�ག་པ། འདི་དག་གིས་བཙན་འ�ལ་ལ་ཐད་ཀར་ཁ་གཏད་བཅགས་མེད་�ང་ཌན་མག་
པ་ཚ�་ཆིག་�ིལ་བཟོས་པ་རེད།
གཞས་�། མི་མང་ཧ་ཅང་མང་པོ་འ�་འཛ�མས་�ིས་ཌན་མག་གི་�ང་རབས་�ོར་�ི་�ལ་�་གཏོང་གི་ཡོད།

�ལ་པོ་ལ་བ�ེན་པའི་�ལ་ཁབ་�ི་�ོབས་པ་མཚ�ན་ཐབས། �ལ་པོས་ཉིན་�ར་�ང་ལམ་བ�ད་དེ་�་བཞོན་ནས་ཕེབས་�བས་མི་ཚ�གས་
�གས་ཆེ་འ�་འཛ�མས་�ེད་�ི་ཡོད།
གོམ་བ�ོད་དང་། ལས་ཀ་འ�ས་ཤོར་�་གཏོང་བ། ལས་མི་ཚ�ས་�་ཛ�འི་དམག་གི་ཐོན་�ས་དང་ཡོ་ཆས་�ང་�་གཏོང་�ིར་ལས་ཀ་འ�ས་
ཤོར་�་བཏང་བ་རེད།

གཏོར་�ོལ། དོས་�ེལ་མེ་འཁོར་མེར་བ�ེགས་བཏང་་བ་དང་། བཟོ་�་ཁག་ལ་ཇག་བཅོམ་དང་འབར་�ས་ག�གས་པ། མེ་འཁོར་�གས་
ལམ་གཏོར་བཤིག་བཏང་བ་�་�འི་འཐབ་�ལ་ལ་བ�ེན་ནས་�་ཛ�འི་ཐོན་�ེད་ལ་དམིགས་པའི་གཏོར་�ོལ་ཚ�གས་པ་�་མ་�ང་བ་རེད།

ལས་བཤོལ་ངོ་�ོལ། �ང་པ་�ོན་ཡོངས་�་ལས་མི་ཚ�ས་ཉིན་གང་ལས་ཀར་གཡོལ་ཏེ་འ�ོ་བ་དང་། �བས་རེར་་ཉིན་�ེད་རིང་་ལས་ཀ་མི་
�ེད་པའི་�ོ་ནས་ལས་མཚམས་འཇོག་པའི་ངོ་�ོལ་�ས། �བས་རེར་བཟོ་�འི་ནང་ལས་མཚམས་བཞག་པ་དང་དེ་�་�བ་�་�ིན་ཏེ་ཉ་པ་
དང་། ཉེན་�ོག་པ། མེ་གསོད་པ། �ི་�་བ། ལས་�ངས་�ི་ལས་�ེད་ལ་སོགས་པ་ཚང་མས་�ེབ་གཅིག་ལ་ལས་མཚམས་འཇོག་གི་ཡོད།

�ར་མ་གཉིས་རིང་ལས་བཤོལ་�ེད་པ། �བས་དང་�ས་དམིགས་
བསལ་བར་རང་དབང་�ན་ཚ�གས་�ིས་མི་ཚང་མས་ལས་ཀ྄་ཅི་
འ�་ཞིག་�ེད་�ི་ཡོད་�ང་�ར་མ་གཉིས་�ི་རིང་ལ་ལས་མཚམས་
འཇོག་དགོས་པའི་བ�་�བ་གཏོང་གི་ཡོད། དེ་�ས་�ོང་�ེར་�ོན་
ཡོངས་�་�་འ�ལ་གང་ཡང་མེད་པར་ཚང་མར་�ག་འ�ལ་ཅི་
ཡང་མེད་པརས་�ོར�ར་བ་�་�་ཡོང་གི་ཡོད། འདིས་�་ཛ�་ལ་
�ས་�གས་དང་ག�ང་སེམས་མཉམ་�ེད་�ི་ཆིག་བ�ིལ་ཡོད་པ་
བ�ན་པ་དང་�ན་�་ཌན་མག་པ་ཚ�འི་རང་གི་�ས་�གས་�ང་ཆེ་
�་བཏང་བ་རེད།

�ིམ་ལ་�་བོར་་ལོག་ཅེས་པའི་ལས་འ�ལ། ལས་མཚམས་འཇོག་
Source: en.wikipedia.org
པའི་ངོ་�ོལ་�ེད་མི་ཆོག་པ་བཟོས་པའི་�ེས་�་ལས་མི་ཚ�ས་�ང་
�ང་འཛ�མས་པོའ�་�ོ་ནས་མེ་ཏོག་�མ་རར་�་འ�ེན་པར་�་བོར་འ�ོ་དགོས་ཡོད་ཅེས་བ�ོད་དེ་ལོག་འ�ོ་གི་ཡོད། ༼མི་མང་གི་ལས་
མཚམས་འཇོག་པའི་ངོ་�ོལ་༽ ཞེས་པ་འདི་�ང་ལམ་�ི་ངོ་�ོལ་�་�ར་ཏེ་ཉི་མ་མང་པོའ�་�ེས་�་�་ཛ�ས་ཆག་ཡང་བཏང་བ་ལ་བ�ེན་ནས་
མ�ག་བ�ས་པ་རེད།

ཇི�་ཚ�ར�ང་�ོབ་�ི་ལས་འ�ལ། ཌན་མག་པ་ཚ�འི་�བ་འ�ས་ཆེ་ཤོས་
�ས་གཅིག་ནི་ཌན་མག་གི་ཇི�་ཕལ་ཆེར་ ༨༠༠༠ ཡོད་པ་ཚང་མར་�ང་
�ོབ་�ེད་�བ་པ་�ང་བ་དེ་རེད། ཇི�་ཚ�་འཛ�ན་བ�ང་�ེད་�ི་རེད་ཅེས་
པའི་གསང་�་ཤོར་བ་དང་ཉ་མ་གཅིག་གི་ནང་�་ཁོ་ཚ�ར་ཉེན་བ�་གཏོང་
�འི་བ�་�ེལ་ཞབས་�་གོ་�ིག་�ས་པ་རེད། ཇི�་མིན་པའི་ཌན་མག་པ་
�ོང་�ག་བ�ལ་བས་ཁོང་ཚ�་�ས་�ང་�ས་པ་དང་། ཉ་པ་ཚ�ས་ཇི�་བཞི་
བ�་ཙམ་ཞིག་�ཝི་ཌན་�་�་ཐོག་ནས་བ�ལ་བ་རེད།

�ག་དམག་གི་གསང་བ། ཌན་མག་གི་དམག་ད�ང་�ང་�་དེའི་ཚ�གས་
མི་འགས་ད�ིན་ཇིའི་གསང་�ལ་ཚན་པ་དང་འ�ེལ་བ་�ས་ཏེ་འཇར་མན་�ི་དམག་གི་འཆར་གཞིའི་�ོར་ལ་གནས་�ལ་གལ་ཆེ་མཁོ་
�ོད་�ས་པ་རེད།

ཁ་གཏད་པའི་ཡ་ལན།

ཌན་མག་ག�ང་གི་དཔོན་རིགས་ཚང་མས་དང་ཐོག་�་ཛ�ས་རེ་འ�ན་མང་པོར་ཁས་ལེན་�ས་�ང་། ༡༩༤༣ ནང་དམིགས་བསལ་�ིམས་
གཞི་དོན་ཚན་བ�ད་ལ་ལག་བ�ར་དགོས་པའི་�་ཛ�འི་མཐའ་ཚ�ག་ཅིག་�ེབས་པའི་�ེས་�་མཐའ་མ་ཚང་མས་དགོངས་པ་�ས་པ་རེད།
དམིགས་བསལ་�ིམས་གཞི་དོན་ཚན་བ�ད་ནི། ལས་མཚམས་འཇོག་པའི་ངོ་�ོལ་�ེད་མི་ཆོག་པ། མི་�་ལས་མང་བའི་ཚ�གས་འཛ�མས་མི་
ཆོག་པ། �ི་ནང་གང་�འང་�ེར་�ི་ཚ�གས་འཛ�མས་མི་ཆོག་པ། མཚན་མོ་་གཏོང་�། གོ་མཚ�ན་ཡོད་ཚད་ག�ང་བཞེས་�ེད་�། བཀག་�འི་
དོ་དམ་འཇར་མན་�ིས་�ེད་�། དོན་ཚན་འདི་རིགས་དང་བ�ལ་མིན་ཞིབ་ད�ོད་�ེད་པའི་�ིམས་ཁང་ཞིག་འ�གས་�། གཏོར་�ོལ་�ེད་
མཁན་�ི་རིགས་ལ་ཉེས་པ་�ོག་ཐོག་གཏོང་�་བཅས་རེད།

ཐེངས་གཅིག་�་ཛ�ས་ཀོ་པན་ཧེ་གྷན་ནང་གི་�་དང་། �ངས་�ས། �ོག་བཅས་ཚང་མ་བཀག་པ་དང་། ལས་མཚམས་འཇོག་པའི་ངོ་�ོལ་དང་
གོམ་བ�ོད་�མས་�ི་ཐོག་�་ཐེངས་མང་�ག་གནོན་�ས་ཏེ་ཌན་མག་པ་མང་པོར་འཆི་�ོན་དང་�ས་�ོན་�ང་ཡོད།

བཙན་འ�ལ་�ི་�ས་�ན་གང་འཚམ་�ི་�ེས་�་ཌན་མག་ཉེན་�ོག་ད�ང་དམག་གི་ཚ�གས་མི་ཤས་ཆེ་བས་རང་རང་གི་ལར་ཞེན་དེ་འགོག་
�ོལ་�ི་ཐོག་�་�ོས་པ་རེད། �་ཛ�ས་འགོ་བ�གས་ཏེ་འགོག་�ོལ་བའི་ཚ�གས་་འཛ�ན་བ�ང་�ེད་པ་དང་། ཁོང་ཚ�འི་ཡིབས་གནས་མེར་�ེག་
གཏོང་བ། གཞོན་�ེས་�མས་ལ་མནར་གཅོད་བཏང་བ་མ་ཟད། �ོག་ཐོག་�་གཏོང་བ་སོགས་�ང་�ས་པའི་�ོ་ནས་ཉེན་�ོག་པ་�ི་ལ་ཉེ་བ་
འཛ�ན་བ�ང་�ས་པ་རེད།

བ�ད་ལམ་དང་བ�་འ�ིན།

�་ས་ནས་གསར་འགོད་པ་ཚ�ས་�་ཛ�འི་བཀག་�་ལ་�ིས་མེད་�ིས་�ར་ཟ་དང་རིག་�ལ་བེད་�ོད་བཏང་བ་རེད། (དཔེར་ན། མི་ཚ�ར་གོ་

བ་�གས་བ�ན་�ོད་ཆེད་ཐིག་�ེང་དབར་ལ་བར་
�ོང་ཉིས་བ�ེགས་བཞག་�ེ་གསར་འ�ར་དཔར་�ན་
�ེད་པ་�་�།) འཇར་མན་ལ་མི་དགའ་བའི་�ིད་དོན་
པ་དང་གསར་ཤོག་�མས་�ིས་འགོ་བ�གས་ཏེ་�གས་
�ེན་ཆེན་པོ་ཡོད་པའི་གསར་ཤོག་ཅིག་ཐེ་བའི་གསང་
བའི་དཔར་�ན་ཁང་ཞིག་ ༡༩༤༡ ལོར་འགོ་�གས་པ་
རེད། �ི་ལོ་༡༩༤༢ ལོར་�ིམས་མ�ན་མིན་པའི་དཔར་
�ན་ཁང་ཞིག་གིས་གསར་འ�ར་བ�་�བ་དང་འ�ེམས་
�ེལ་�ེད་�་འགོ་བ�མས། ༡༩༤༣ ཙམ་ལ་�ེབ་�ིག་�ས་
པའི་�ིམས་འགལ་�ི་གསར་ཤོག་དེའི་�བ་ཚད་དེ་མི
་�ངས་ས་ཡ་གཉིས་དང་འ�མ་�ག་�ེ། ཌན་མག་གི་
�་�་�ད་པའི་མི་འབོར་ཡོངས་�ོགས་ལ་�བ་པ་�ང་
ཡོད་པ་དང་། “�ོབ་�ག་གནས་�ལ་ཞབས་�་ཁང་”
(Studenternes Efterretningstjeneste) ཞེས་
པ་ཞིག་ནས་ག�ང་གིས་བཀག་འགོག་�ས་པའི་དེབ་
�ི་བ�ལ་བ་དཔར་�ན་�ས་པ་རེད།

�བ་འ�ས།

�ར་ཐིག་ནང་། རང་ལོ་བ�་�ངས་ལོན་པའི་ཨེར་ནེ་ སེཇར་ (Arne Sejr) �ིས་
ཌན་མག་པ་ཚ�འེ་ཆེད་�་ཞལ་གདམས་བ�་ཞེས་པའི་འ�ེམས་ཤོག་ཅིག་བཟོས་
པ་རེད། ཁོས་ཐོག་མར་ཁོ་རང་གི་�ོང་�ེ་�ང་�འི་ནང་གི་མི་�་�ག་�ས་ཚ�འི་
ཆེད་�་འ�་བ�སཉེར་�་དཔར་འདེབས་�ས་པ་རེད། རིང་པོར་མ་འགོར་བར་
ཡིག་ཆ་དེ་འགོག་�ོལ་ཆེད་�ི་ལམ་ཡིག་�་ཆེན་ཞིག་ལ་བ�ིས་ཏེ་�ང་པ་�ོན་
ཡོངས་�་ལག་གཅིག་ནས་གཉིས་བ�ད་�ིས་བ�ད་�ོད་�བ་འཕེལ་�་�ིན་པ་
རེད།
ཌན་མག་པ་ཚ�འི་ཆེད་�་ཞལ་གདམས་བ�་ནི།
༡། འཇར་མན་དང་ནོར་ཝེའི་ནང་�་ལས་ཀ་�ེད་པར་འ�ོ་མི་�ང་།
༢། འཇར་མན་པའི་ཆེད་�་ལས་ཀ་ཡག་པོ་མ་�ེད།
༣། འཇར་མན་པའི་ཆེད་�་ལས་ཀ་འ�ས་ཤོར་�ོས།
༤། གལ་གནད་ཆེ་བའི་འ�ལ་ཆ་དང་ལག་ཆ་�མས་གཏོར་བཤིག་ཐོངས།
༥། འཇར་མན་པ་ལ་ཕན་ཐོགས་�ིད་པའི་དངོས་པོ་ཡོད་ཚད་གཏོར་བཤིག་ཐོངས།
༦། འ�ིམ་འ�ལ་ཡོད་ཚད་ཇེ་དལ་ལ་ཐོངས།
༧། འཇར་མན་དང་ཨི་ཊ་ལིའི་�ོག་བ�ན་དང་ཤོག་�་ལ་�ིར་�ོག་�ོས།
༨། �་ཛ�ས་བདག་བ�ང་�ས་པའི་ཚ�ང་ཁང་ནས་དངོས་པོ་མ་ཉོ།
༩། �ལ་འཚ�ང་པ་ལ་�ལ་འཚ�ང་པ་�་�ིས།
༡༠། འཇར་མན་�ིས་�ེས་འདེད་བཏང་བའི་�ེ་བོ་�་འ�་ཞིག་ཡིན་�ང་དེར་�ང་
�ོབ་�ོས། ཌན་མག་གི་རང་དབང་འཐབ་�ོད་ནང་མཉམ་�གས་�ོས།

ཌན་མག་ནང་གི་ལོ་�འི་རིང་གི་འཚ�་མེད་ཞི་བའི་འགོག་�ོལ་ཤས་ཆེ་བ་དེས་ཌན་མག་པ་ཕལ་བ་འཇར་མན་པའི་ག�ག་�བ་ལས་བ�བས་
ཡོད། ཁོང་ཚ�་ཡིད་ཆེས་དཀའ་བའི་�ལ་ཁབ་�ི་ཆིག་�ིལ་ལ་བ�ེན་ནས་བཙན་འ�ལ་དེ་ལས་ཐར་བ་དང་། ཁོང་ཚ�འི་མཉམ་ལས་མི་�ེད་
པའི་འཐབ་�ལ་དེ་དག་གིས་གོ་མཚ�ན་�ི་�ངས་འབོར་ཇི་འ�་ཞིག་ལས་�ང་�ག་པར་དམག་ཆེན་གཉིས་པའི་�ལ་ཁ་ལ་མ�ན་འ�ར་
�ས་ཡོད། གལ་གནད་ཆེ་ཤོས་�་ཁོང་ཚ�ས་ཧ་ལམ་ཌན་མག་ནང་གི་ཇི�་ཡོད་ཚད་བ�བས་པ་དང་། འཇར་མན་�ིས་དམག་གི་ཆེད་�་
ཌན་མག་ནས་གོ་མཚ�ན་དབོར་འ�ེན་�ེད་པའི་�་�ོད་དེར་བཀག་འགོག་�་ཆེར་�ས་ཡོད།

