
 

 

 

ངསོ་ལནེ། Joe Biden སྲིད་འཛནི།  

Kamala Harris སྲིད་འཛནི་འགོམ། 
i 

 

Voice for Refuge གྲིས་ དཔའ་ཉམས་ཀྲི་ག་ོལས་ Joe Biden དང་ Kamala Harris གཉྲིས་ United States གྲི་ 
སྲིད་འཛནི་དང་སྲིད་འཛནི་འགོམ་ས་ེ རྒྱབ་སོར་ཕུལཝ་ཨྲིན། 

U.S གྲི་རོང་སེ་ Delaware ལས་ ཚོགས་ས་ེགྲི་འཐུས་མྲི་ཅྲིག་འབད་ ཡུན་རྲིངམོ་ས་ེཕྱག་ཞུ་མྲི་དང་ སྲིད་འཛིན་ Barack Obama གྲི་སྐབས་ལུ་ སྲིད་འཛིན་འོགམ་ས་ེཕྱག་ཞུ་མྲི་ 

Joe Biden འདྲི་ ང་བཅས་རའྲི་མྲི་ཚེ་ནང་ལུ་ ཁག་ཆེ་ཤོས་ཅྲིག་ཨྲིན་མྲི་ བཙག་འཐུ་འདྲི་ནང་ལུ་ Democratic སྲིད་ཚོགས་ནང་ལས་ འདེམས་ངོ་ཅྲིག་ཨྲིན། སྲིད་འཛནི་ Trump 

གྲི་མངའ་འགོ་ལུ་ སབས་བཅལོ་པའྲི་སྒར་ནང་སདོ་མྲི་ཚུ་ལུ་ བརྙས་བཅསོ་སམོ་ས་ེར་བྱུང་ས་ེཡདོཔ་ཨྲིན། སྲིད་འཛིན་ Trump གྲིས་ གཡང་ཟ་ས་ཟ་ག་ནྲི་ཡང་མེད་པར་ མྲི་རྲིགས་ཀྲི་བར་ན་དབེ་བ་ཕྱེ་ 

Islam གྲི་ཆོས་ལུགས་འཛིན་མྲི་དང་ རྒྱལ་ཁབ་གཞན་ཁ་ལས་འོང་མྲི་ མྲི་རྲིགས་ Africa གྲི་མྲི་ཁུངས་དང་ སབས་བཅོལཔ་ས་ེསོད་མྲི་ དེ་ལས་ ཕྱྲི་ཡྲི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་འོང་མྲི་དང་ 
སབས་བཅོལ་པའྲི་སོདན་སྒར་བཀག་དམ་འབད་ནྲི་ འདྲི་བཟུམ་འབད་ སབས་བཅོལ་པའྲི་གྱངས་ཁ་འདྲི་ བརྒྱ་ཆ་༨༠ལྷགཔ་ཅྲིག་གྲིས་མར་ཕབ་འབད་ནྲི་དང་ ས་མཚམས་ཁར་ལུ་ 

མནོ་ནྲི་བསམ་ནྲི་ག་ནྲི་ཡང་མེད་པར་ ཕམ་དང་བུ་གཞྲི་ཁ་ཕྱེ་བཏང་ས་ེ Trump གྲིས་ སབས་བཅོལ་པའྲི་མྲི་ཁུངས་ཚུ་ ཕྱྲི་ཁར་བཏོན་བཏང་ནྲི་དང་ ཁོང་གྲི་ བདག་དབང་འདྲི་ལུ་ ངོས་ལེན་མེད་པའྲི་ 
ལཱ་ཙང་ཙ་ར་འབད་ད་ེཡོདཔ་ཨྲིན། འ་ནྲི་འདྲི་ མྲི་ཡྲི་བསམ་སོད་བཟང་པོའྲི་ གཞྲི་བརེན་ཐོབ་དབང་ལས་ ཧ་ཀང་གྲིས་འགལ་བའྲི་ལཱ་ཅྲིག་ཨྲིན་མས། སབས་བཅོལ་པའྲི་སོད་སྒར་ནང་སོད་མྲི་ཚུ་དང་ 
སྡུག་སོང་བྱུང་མྲི་མྲི་སེར་ཚུ་ལུ་ ཉེན་སྲུང་ཐོབ་ནྲི་འདྲི་ ང་བཅས་ཀྲིས་ འདེམས་ང་ོག་ལུ་ རྒྱབ་སོར་འབདཝ་ཨྲིན་ན་ འདྲི་ལུ་ རག་ལས་འོང་།  

Joe Biden གྲི་ སྲིར་བཏང་ག་ར་གྲི་མཐོང་ཚུལ་དང་ སྐུལ་བསྒྲགས་ཀྲི་ ཁས་བླང་གསལ་བསྒྲགས་ཚུ་ Trump གྲི་དང་ ཐད་ཀར་དུ་ རྒྱབ་བརྒལ་ས་ེཡོདཔ་ཨྲིན། Biden གྲིས་ 
སབས་བཅོལ་པ་ཚུ་ལུ་ ཁས་བླང་འབད་མྲི་འདྲི་ཡང་ སབས་བཅོལ་པའྲི་བཅའ་ཁྲིམས་༡༩༨༠ཅན་མ་འདྲི་ ཚོགས་ཁང་ནང་བཙུགས་མྲི་ཅྲིག་ཁ་ོའབདཝ་ལས་ ལོ་ངོ་བཅུ་ཕྲག་དག་པ་ཅྲིག་གྲི་ཧ་ེམ་ལས་ར་ 

འགོ་བཙུགསཔ་བཟུམ་ཅྲིག་ཨྲིནམ་དང་ འདྲི་གྲི་སེ་ U.S. ལུ་ སབས་བཅོལ་པའྲི་གཞྲི་གསར་ལས་རྲིམ་དང་ སབས་བཅོལ་འབད་ནྲི་གྲི་ལམ་ལུགས་འདྲི་ གཞྲི་བཙུགས་འབད་ཡོདཔ་ཨྲིན།ii Biden 

གྲིས་ America གྲི་ འབོན་ཞུ་འབད་ནྲི་གྲི་ལམ་ལུགས་འདྲི་ བསར་གས་ོའབད་ནྲི་གྲི་ ཁས་བླང་འབད་མྲི་དང་འཁྲིལཔ་ད་ ཁ་ོགྲིས་ སབས་བཅོལ་པ་ཚུ་ལུ་ རྒྱབ་སོར་འབད་ནྲི་གྲི་ 
བརྡ་སོད་འབད་ནྲི་དང་ སེམས་ཤུགས་སེད་མྲི་འདྲི་ ད་ལོའྲི་བར་ན་ཡང་ ད་ེསེ་ར་ཡོདཔ་ཨྲིནམ་ གསལ་ཏགོ་ཏོ་ས་ེ ཧ་གོ་ཚུགསཔ་ཨྲིན།  

 
Biden གྲིས་ Trump གྲི་ Muslim དང་ Africa གྲི་མྲི་ཁུངས་ སབས་བཅོལ་པ་དང་ ཕྱྲི་མྲི་ནང་སོད་ ད་ེལས་ སབས་བཅོལ་འབད་མྲི་གྲི་ལམ་ལུགས་ བཀག་དམ་འབད་མྲི་འདྲི་ 

ཆ་མེད་བཏང་མྲི་ ཁྲིམས་ལུགས་འདྲི་ལུ་ རྒྱབ་སོར་འབད་ནྲི་ཨྲིནམ་དང་iii Biden གྲི་བདག་སོང་འདྲི་གྲིས་ སབས་བཅོལ་པའྲི་གནས་ཡུལ་འཚོལ་མྲི་ བཟའ་ཚང་ཚུ་ལུ་ ཉེན་སྲུང་བྲིན་ནྲི་ཨྲིན།iv 

Trump གྲིས་ སབས་བཅོལ་པའྲི་ཐ་ོབཀོད་འདྲི་ ཨ་རག་དང་མ་འདྲཝ་ཅྲིག་སེ་ར་ ༡༨༠༠༠ ལུ་ མར་ཕབ་འབད་ཡོདཔ་ཨྲིན་རུང་ Biden གྲིས་ U.S ལུ་ སབས་བཅོལ་པའྲི་ཐ་ོབཀོད་འདྲི་ 

རྒྱལ་རབ་དང་ལྡནམ་ཅྲིག་དང་ འཛམ་གྲིང་གྲི་འབྱུང་རབ་ནང་ལུ་ མྲི་ལུ་སབས་མ་བདེཝ་བྱུང་མྲི་འདྲི་གྲི་ བློ་བུར་རྒྱབ་སོར་ཅྲིག་སེ་ ༡༢༥༠༠༠ ལུ་ ཡར་སེང་འབད་ནྲི་གྲི་ དམྲིགས་ཡུལ་སེདཔ་ཨྲིན།v དེ་སེ་ 

ཁས་བླང་འབད་མྲི་འདྲི་ Obama བདག་སོང་གྲི་དམྲིགས་ཡུལ་ ༡༡༠༠༠༠ འབད་ས་ལས་ ཡར་སེང་འབད་འབདཝ་ཅྲིག་ཨྲིནམ་དང་ འདྲི་གྲིས་ འདས་པའྲི་ལོ་ལས་བཅད་དེ་ ས་ོསོ་སེ་ 

ལུས་ཏེ་ཡོད་མྲི་ བཟའ་ཚང་ཚུ་ ཅྲིག་ཁར་བསོམ་ཚུགས་ནྲི་ཨྲིན་མས།vi  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

གནད་དོན་ཚུ་གྲི་ཐགོ་ལུ། Joe Biden v. Donald Trump 

གནད་དནོ། Donald Trump Joe Biden 

སབས་བཅལོ་པའྲི་གཞྲི་གསར སབས་བཅོལ་པའྲི་ཐོ་བཀོད་འདྲི་ ཨ་རག་དང་མ་འདྲ་བའྲི་དམའ་ཤོས་ བརྒྱ་ཆ་༨༠གྲིས་མར་ཕབ་འབད་དེ་ 
༡༨༠༠༠ལུ་ མར་ཕབ་འབད་ནྲི། གཞྲི་གསར་ཆགས་ནྲི་གྲི་ལས་རྲིམ་འདྲི་ མེདཔ་བཏང་སེ་ 

བཟའ་ཚང་ཚུ་ཁ་འཇལ་བཏང་སེ་ མྲི་ཚུ་ཉེན་འཚུབས་ཀྲི་གནས་སངས་ནང་བཞག་ནྲི།vii 

གཞྲི་གསར་ཆགས་ནྲི་གྲི་ལས་རྲིམ་འདྲི་ བཙུགས་ནྲི་གྲི་དོན་ལས་ 
སབས་བཅོལ་པའྲི་བཅའ་ཁྲིམས་༡༩༨༠ཅན་མ་འདྲི་ བཙུགས་ཡོདཔ་ཨྲིན། ལས་རྲིམ་འདྲི་ བསར་བཟོ་འབད་དེ་ 

ལོ་རེ་ནང་ སབས་བཅོལ་པའྲི་མྲི་ཁུངས་ ༡༢༥༠༠༠ རེ་ལེན་ནྲི།viii 

Muslim གྲི་མྲི་ཁུངས་དང་ Africa 
གྲི་མྲི་ཁུངས་ སབས་བཅལོ་པ་དང་ 
ཕྱྲི་མྲི་ནང་སདོ་ ད་ེལས་ 
སབས་བཅལོ་འབད་སའྲི་ཡུལ་ཚུ་གྲི་ 
བཀག་དམ། 

དྲངས་ཁྲིམས་ཀྲི་བཀའ་རྒྱ་ལུ་ཡང་མ་ཉན་པར་ ཚུལ་མྲིན་གྱྲི་ཐོག་ལས་དང་ 

རྒྱལ་ཁབ་གཞན་གྱྲི་མྲི་རྲིགས་ལུ་མ་དགའ་བ་ལས་བརེན་པའྲི་བཀག་དམ་ཚུ་གྲི་སེ་ix ཕམ་དང་བུ་གཞྲི་ཚུ་ཡང་ 
ཁ་འཇལ་བཏང་ཡོདཔ་ཨྲིན།   

འ་ནྲི་བཀག་དམ་ཚུ་གྲི་རྒྱབ་འགལ་ལུ་ གསལ་བཤད་འབད་དེ་ འདྲི་ཚུ་ཆ་མེད་བཏང་ནྲི་སེ་ ཁས་བླང་འབད་ཡྲི།x 
གསལ་བཤད་ལས་རྲིམ་འདྲི་ནང་ལུ་ མྲི་རྲིགས་དབེ་བ་ཕྱ་ེམྲི་དང་ 
ཕྱྲི་ཡྲི་མྲི་རྲིགས་ལུ་མ་དགའ་མྲི་གྲི་སྲིད་བྱུས་འདྲི་གྲིས་ གནོད་པ་བྱུང་མྲི་ཚུ་དང་ཅྲིག་ཁར་ 
ལས་རྲིམ་འགོ་འདྲེན་པ་ཚུ་གྲིས་ཡང་བཅའ་མར་གཏོགསཔ།  

སབས་བཅལོ་གྱྲི་གནས་ཡུལ་འཚལོ་མྲི་ 
བཟའ་ཚང་ཚུ་དང་ མྲི་ངམོ་ཚུ། 

ཉེན་སྲུང་གྱྲི་རྒྱབ་སོར་འཚོལ་མྲི་ཚུ་ལུ་ རྒྱབ་སོར་མ་འབད་ ཕམ་དང་བུ་གཞྲི་ཁ་ཕྱེ་བཏང་ དེ་ལས་ 
སབས་བཅོལ་གྱྲི་གནས་ཡུལ་འཚོལ་མྲི་ཚུ་ ཕྱྲིར་ལོག་བཏང་ནྲི་གྲི་གནས་ཚད་ནང་སེ་ འཛིན་བཟུང་འབད་དེ་ 

འདྲི་གྲི་སེ་ ཤྲི་རེན་བྱུང་བ་དང་ xiདབང་བཙོང་གྲི་ཐོག་ལས་ ཤ་ཕབ་བཏང་ནྲི་xii དང་ 
བརྙས་བཅོས་འབད་ནྲི།  

སབས་བཅོལ་པའྲི་གནས་ཡུལ་འཚོལ་མྲི་ཚུ་ངོས་ལེན་འབད་ བཟའ་ཚང་ཚུ་ཅྲིག་ཁར་བསོམ་ 

འཛིན་བཟུང་འབད་ནྲི་གྲི་ཚབ་་ལུ་ མྲི་སེའྲི་ཐབས་ལམ་གཞན་ཚུ་ལུ་ གཞྲི་བཙུགས་འབད་ནྲི་ དེ་ལས་ U.S. གྲི་ 
སབས་བཅོལ་པའྲི་གནས་ཡུལ་ལམ་ལུགས་འདྲི་གྲི་ ཚུལ་བཟང་ལ་བ་དང་ གཞྲི་རྩ་ཚུ་ བསར་བཟོ་འབད་ནྲི། 

རངོ་ས་ེདང་ས་གནས་ཀྲི་སབས་བཅལོ་པའྲི་གཞྲི
་གསར་ལམ་ལུགས་བཀག་དམ། 

རོང་སེ་དང་ ས་གནས་མངའ་ཁོངས་ཚུ་གྲིས་ སབས་བཅོལ་པ་ཚུ་ བཀག་བརབ་ཆོག་པའྲི་ 
བཀོད་ཁྱབ་ཀྲི་བཀའ་རྒྱ་ཅྲིག་ཡང་ མཚན་རགས་བཀོད་ཡོདཔ་ ༼ཨཨྲིན་རུང་ དྲག་ཤོས་ར་ 

དྲངས་ཁྲིམས་ཀྲི་ཁ་ཐུག་ལས་ གནས་སྐབས་ཅྲིག་གྲི་དོན་ལུ་ བཀག་ཆ་འབད་དེ་ཡོདཔ་ཨྲིན།༽xiii 

སབས་བཅོལ་པ་ཚུ་ལུ་ ཉེ་རྲིང་ཕྱེ་མྲི་འདྲི་བཀག་རབ་ཏེ་ སབས་བཅོལ་པ་ཚུ་ལུ་རྒྱབ་སོར་འབད་ནྲི་གྲི་ནང་ 
རོང་སེ་དང་ས་གནས་ཀྲི་དབང་འཛིན་ཚུ་དང་མཉམ་འབེལ་འབད་ནྲི་དང་ 
སབས་བཅོལ་པ་ཚུ་བོན་ཞུ་འབད་མྲི་གྲི་མྲི་སེ་ཚུ་ལུ་ རྒྱབ་སོར་འབད་ནྲི། 

གནས་སྐབས་ཅྲིག་གྲི་ཉནེ་སབོ་གནས་ཚད། 

(TPS)  
རྒྱལ་ཁབ་མ་འདྲཝ་ལེ་ཤ་ཅྲིག་གྲི་ནང་ལས་ གནས་སྐབས་ཅྲིག་གྲི་ཉེན་སོབ་གནས་ཚད་TPSའཆང་མྲི་ 
༣༠༠༠༠༠ ལྷགཔ་ཅྲིག་གྲི་ཉེན་སོབ་འདྲི་ ཆ་མེད་བཏང་སེ་ ཐབས་ར་མེད་པར་ ལོག་སེ་ར་ 
ཉེན་སོབ་མེད་པའྲི་གནས་སངས་ནང་ལུ་ བཙུགས་ཡོདཔ་ཨྲིན། དྲངས་ཁྲིམས་ཀྲི་ཁ་ཐུག་ལས་ 

གནས་སྐབས་ཅྲིག་གྲི་ཉེན་སོབ་གནས་ཚད་TPSའཆང་མྲི་ ལ་ལུ་ཅྲིག་ཉེན་སོབ་འབད་རུང་ 

ཨག་ར་འདྲི་འབད་མ་ཚུགས་པར་༽ Trump གྲིས་ 

གནས་སྐབས་ཅྲིག་གྲི་ཉེན་སོབ་གནས་ཚད་TPSའཆང་མྲི་ཚུ་ལུ་ འཕྲོ་འཐུད་དེ་ར་ 
གནོད་འཚུབས་སེལ་ཏེ་ར་ཡོདཔ་ཨྲིན། 

མཐའ་འཁོར་དང་འབེལ་བའྲི་སབས་མ་བདེཝ་དང་ མྲི་གྲི་སེ་བཟོ་ཡོད་པའྲི་ སབས་མ་བདེཝ་ཚུ་ལས་བརེན་ཏེ་ 
གནོད་པ་བྱུང་སེ་ཡོད་པའྲི་མྲི་ངོམ་ཚུ་ཉེན་སོབ་འབད་དེ་ ཁོང་རའྲི་བཟའ་ཚང་དང་མྲི་སེ་ཚུ་ནང་ལུ་ 

སོད་ཚུགས་ནྲི་གྲི་དོན་ལས་ གནས་སྐབས་ཅྲིག་གྲི་ཉེན་སོབ་གནས་ཚད་TPSདང་ 

ཐབས་མེད་ཕྱྲིར་ཐོན་ཕར་ཕུད་ལམ་ལུགས་ (DED) འདྲི་ བསར་བཟོ་འབད་དེ་ རྒྱ་སེད་འབད་ནྲི་ཨྲིན། 

ར་ེའདདོ་ཅན་དང་ཨ་ལུའྲི་ནང་སདོ་ངསོ་ལནེ་

ཕར་ཕུད་ལམ་ལུགས། (DACA) 

དྲངས་ཁྲིམས་ཀྲི་ཁ་ཐུག་ལས་ རེ་འདོད་ཅན་དང་ཨ་ལུའྲི་ནང་སདོ་ངོས་ལེན་ཕར་ཕུད་ལམ་ལུགས་ 

(DACA) ཐོབ་མྲི་ཚུ་ ཉེན་སོབ་འབད་ནྲི་གྲི་ བཀའ་རྒྱ་གནང་སེ་འབད་རུང་ 

རེ་འདོད་ཅན་དང་ཨ་ལུའྲི་ནང་སོད་ངོས་ལེན་ཕར་ཕུད་ལམ་ལུགས་ (DACA) འདྲི་ 
ཆ་མེད་བཏང་ནྲི་གྲི་རྩྲིས་རབ་ཡོདཔ་དང་ འདྲི་གྲིས་ ཡྲིག་ཆ་མ་ཚང་མྲི་ ན་གཞོན་ཚུ་ 
ཕྱྲིར་བཏོན་བཏང་དགོཔ་ཐོན་ནྲི་ཨྲིན་མས། 

ཡྲིག་ཆ་མ་ཚང་མྲི་ན་གཞོན་ཚུ་ United States ལུ་ར་ སོད་ཚུགས་ནྲི་དང་ ཁོང་གྲི་བཟའ་ཚང་ཚུ་ལུ་ 

ཉེན་སྲུང་བྲིན་ནྲི་གྲི་དོན་ལས་ རེ་འདོད་ཅན་དང་ཨ་ལུའྲི་ནང་སདོ་ངོས་ལེན་ཕར་ཕུད་ལམ་ལུགས་ (DACA) 
འདྲི་ ཉེན་སྲུང་འབད་ནྲི་སེ་ ཁས་བླང་འབད་ཡོདཔ་ཨྲིན། 

སབས་བཅལོ་པ་ཚུ་དང་ 
སབས་བཅལོ་གྱྲི་གནས་ཡུལ་འཚལོ་མྲི་ 
ད་ེལས་གཞན་ 
ཕྱྲི་མྲི་ནང་སདོ་ཚུ་གྲི་སྐརོ་ལས་བཤད་ན། 

མྲི་གྲལ་མ་བཙུགས་པ་དང་ རྒྱལ་ཁབ་གཞན་ཁའྲི་མྲི་ལུ་མ་དགའ་བའྲི་ཚིག་རྲིག་ འདྲི་བཟུམ་ཚུ་བཙུགས་སེ། 

“ང་བཅས་ཀྲི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་དབང་ཚད་བཟུང་ནྲི་གྲི་དོན་ལས་ འ་ནྲི་མྲི་ཚུ་འཛུལ་བཅུག་ནྲི་མྲི་འོང་། 
མྲི་གཅྲིག་ ང་བཅས་རའྲི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་འཛུལཝ་ད་ དུས་འཕྲལ་ལས་ར་ དྲངས་དཔོན་དང་ 
དྲངས་ཁྲིམས་ཀྲི་ནང་ལས་ བར་འཛུལ་ག་ནྲི་ཡང་མེད་པར་ ཁོང་ར་ག་སེ་ལས་འོང་ཡྲི་ག་ 

འདྲི་ནང་ལོག་བཏང་དགོ།”xiv 

ཕྱྲི་ཡྲི་མྲི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་འོག་མྲི་ཚུ་ America གྲི་སོབས་ཤུགས་ཅྲིག་སེ་ངོས་ལེན་འབད་དགོ། 

འཛམ་གྲིང་སབས་བཅོལ་པའྲི་ཉྲིནམ་འདྲི་ཁར་ ང་བཅས་ག་ར་ མཉམ་འབེལ་འབད་དེ་ America འདྲི་ 
ལྷག་པར་དུ་ཚང་སྒྲྲིག་ཅན་ཅྲིག་དང་ བོན་ཞུ་ཅན་ཅྲིག་སེ་བཟོ་ནྲི་ལུ་ ཁས་ལེན་འབད་དགོ། འདྲི་གྲི་སེ་ 

ང་བཅས་རའྲི་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྲི་སོག་ཤྲིང་ ལོག་སེ་བསར་གསོ་འབད་ཚུགས།xv 

 

མཐ་ོདམའྲི་ག་ོརྲིམ། སབས་བཅལོ་པ་ལུ་རྒྱབ་འགལ་འབད་མྲི། སབས་བཅལོ་པ་ལུ་ངསོ་ལནེ་ཡདོ་པའྲི་འག་ོའཁྲིདཔ། 

 

 

 

 

 



 

 

གནད་དོན་ཚུ་གྲི་ཐགོ་ལུ། Kamala Harris v. Mike Pence 

གནད་དནོ། Mike Pence Kamala Harris 

སབས་བཅལོ་པའྲི་གཞྲི་གསར Trump གྲིས་ སབས་བཅོལ་པ་ཐོ་བཀོད་འབད་ནྲི་འདྲི་ མར་ཕབ་འབད་ནྲི་འདྲི་ལུ་ 
རྒྱབ་སོར་ཡོད་མྲི་དང་འབེལ་ ཆོས་དང་འབེལ་བའྲི་ སྡུག་སོང་ལས་བརེན་ཏེ་ བོག་འགྱོ་དགོཔ་ཐོན་མྲི་ཚུ་ལུ་ 

གཅེས་སོང་འབད་ནྲི་སེ་ བཀོད་ཡོདཔ་ཨྲིན། Trump གྲིས་ U.S. ལུ་ གཞྲི་གསར་ཆགས་མྲི་ 
ཆོས་ལུགས་མ་འདྲཝ་གྲི་ མྲི་སེ་ཆུང་བ་གྲི་གྱངས་ཁ་འདྲི་ དུས་ནམ་ཡང་མ་ཕབ་པའྲི་ གནས་ཚད་ཁར་ 

མར་ཕབ་འབད་དེ་ཡོདཔ་ཨྲིན།xvi 

Trump གྲིས་ སབས་བཅོལ་པ་མར་ཕབ་འབད་མྲི་འདྲི་ལུ་ རྒྱབ་འགལ་འབད་དེ་ ཚོགས་སེ་གྲི་འཐུས་མྲི་ 
མང་ཤོས་ཅྲིག་གྲིས་ མཚན་རགས་བཀོད་དེ་ གཞྲི་གསར་ཆགས་ནྲི་གྲི་ སབས་བཅོལ་པ་མངམ་དགོཔ་སེ་ 

ཞུ་ཡྲིག་བཙུགས་ཡོདཔ་ཨྲིན།xvii Harris གྲིས་ མོ་ཚོགས་སེ་གྲི་འཐུས་མྲི་འབད་ཞྲིནམ་ལས་ འགོ་དང་པ་ར་ 

Syria གྲི་ སབས་བཅོལ་པ་ཚུ་འབད་སར་ བལ་བསྐོར་འབད་ནུགxviii 

Muslim གྲི་མྲི་ཁུངས་དང་ Africa 
གྲི་མྲི་ཁུངས་ སབས་བཅལོ་པ་དང་ 
ཕྱྲི་མྲི་ནང་སདོ་ ད་ེལས་ 
སབས་བཅལོ་འབད་སའྲི་ཡུལ་ཚུ་གྲི་ 
བཀག་དམ། 

སྲི་འཛིན་གྱྲིས་ ས་གནས་ Indiana ལས་ Syria གྲི་ སབས་བཅོལ་པ་ཚུ་ བཀག་ཆ་འབདཝ་ལས་ 
འ་ནྲི་ཚུལ་མྲིན་གྱྲི་ཐོག་ལས་དང་ རྒྱལ་ཁབ་གཞན་གྱྲི་མྲི་རྲིགས་ལུ་མ་དགའ་བའྲི་ སྲིད་བྱུས་འདྲི་ལུ་ 

རྒྱབ་སོར་འབདཝ་ཨྲིན།xix 

ཚུལ་མྲིན་གྱྲི་ཐོག་ལས་བཀག་ཆ་འབད་མྲི་འདྲི་ལུ་ རྒྱབ་འགལ་འབད་མྲི་འདྲི་གྲིས་ 

འདྲི་ཚུ་ཆ་མེད་བཏང་ནྲི་གྲི་ཁྲིམས་ཅྲིག་ མཉམ་འབེལ་གྱྲི་ཐོག་ལས་བཙུགས་ཏེ་ Biden གྲི་ཁ་ཐུག་ལས་ 

འདྲི་ཚུ་རྩ་མེད་བཏང་ནྲི་ལུ་ ལྷན་ཐབས་བྱུང་འོང་།xx 

སབས་བཅལོ་པ་ཚུ་གྲི་བསམ་འཆར་དང་ཚ་གྱང
་ལུ་ཉན་ནྲི་དང་ ངསོ་ལནེ་འབད་ནྲི། 

རྒྱལ་ཁབ་གཞན་ཁར་ལས་ མྲི་ཚེའྲི་གནས་སངས་ལེགས་ཤོམ་འཚལོ་ཏེ་ 
ཁོང་གྲི་བསམ་འཆར་དང་ཚ་གྱང་བཀོད་མྲི་ལུ་ ངོས་ལེན་མེད་པར་འོང་མྲི་ཚུ་ལུ་ ཚུལ་མྲིན་གྱྲི་ཐོག་ལས་ 

བརྙས་བཅོས་འབད་ནྲི་གྲི་ Trump གྲི་བདག་སོང་རྲིམ་ལུགས་འདྲི་ལུ་ རྒྱབ་ས ོར་འབདཝ་ཨྲིན། 

མོ་གྲིས་ California གྲི་ རྩོད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་སེ་སོད་པའྲི་སྐབས་ལུ་དང་ U.S. གྲི་ 
ཚོགས་སེའྲི་འཐུས་མྲི་སེ་སོདཔ་ད་ འབད་དོ་བཟུམ་འབད་ར་ སབས་བཅོལ་པ་ཚུ་དང་ 

སབས་བཅོལ་གྱྲི་གནས་ཡུལ་འཚོལ་མྲི་ཚུ་གྲི་ བསམ་འཆར་དང་ཚ་གྱང་ཚུ་ལུ་ ཉན་ཏེ་ར་སོད་ནྲི་ཨྲིན།xxi 

ར་ེའདདོ་ཅན་དང་ཨ་ལུའྲི་ནང་སདོ་ངསོ་ལནེ་

ཕར་ཕུད་ལམ་ལུགས། (DACA) 

རེ་འདོད་བཅའ་ཁྲིམས་ཀྲི་རྒྱབ་འགལ་ལུ་ ཚོགས་རྒྱན་བསྐྱུར་ཡོདཔ་དང་ 

རེ་འདོད་ཅན་དང་ཨ་ལུའྲི་ནང་སོད་ངོས་ལེན་ཕར་ཕུད་ལམ་ལུགས་ (DACA) འདྲི་ 

བཀག་ཆ་འབད་དེ་ ཡྲིག་ཆ་མ་ཚང་པའྲི་ ན་གཞོན་ཚུ་ཕྱྲིར་བཏོན་བཏང་ནྲི་ལུ་ Trump གྲི་ 

བདག་སོང་དང་འཁྲིལ་ལཱ་འབད་ཡོདཔ་ཨྲིན།xxii 

རེ་འདོད་བཅའ་ཁྲིམས་ལུ་རྒྱབ་སོར་འབད་དེ་ འདྲི་གྲིས་ Joe Biden ལུ་ 

རེ་འདོད་ཅན་དང་ཨ་ལུའྲི་ནང་སོད་ངོས་ལེན་ཕར་ཕུད་ལམ་ལུགས་ (DACA) འདྲི་ ཉམས་སྲུང་འབད་དེ་ 
ཁོང་གྲི་བཟའ་ཚང་ཚུ་ལུ་ ཉེན་སོབ་འབད་ནྲི་ལུ་ ལྷན་ཐབས་བྱུང་འོང་། 

མཐ་ོདམའྲི་ག་ོརྲིམ། སབས་བཅལོ་པ་ལུ་རྒྱབ་འགལ་འབད་མྲི། སབས་བཅལོ་པ་ལུ་ངསོ་ལནེ་ཡདོ་པའྲི་འག་ོའཁྲིདཔ། 

 
Biden གྲི་མཉམ་རོགས་ཅྲིག་སེ་ སྲིད་འཛིན་འོགམ་གྲི་དོན་ལས་དོ་འགྲན་འབད་མྲི་ Kamala Harris འདྲི་ སབས་བཅོལ་པ་ཚུ་གྲི་སྐརོ་ལས་ མཁས་ཆོག་ཅྲིག་ཨྲིན། Harris འདྲི་ 

རྒྱ་གར་དང་ Jamaica ལས་འོང་མྲི་ཕྱྲིད་ཡྲི་མྲི་གཉྲིས་ཀྲི་བུམོ་ཨྲིནམ་དང་ མ་ོགྲིས་ California གྲི་ རྩོད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་དང་ U.S. གྲི་ ཚོགས་སེའྲི་འཐུས་མྲི་སེ་སོད་པའྲི་སྐབས་ལུ་ 

དུས་ནམ་ར་འབད་རུང་ སབས་བཅོལ་པ་ཚུ་གྲི་དོན་ལས་ ག་ད་ེདྲག་དྲག་ཅྲིག་ རྒྱབ་སོར་འབད་ད་ེཡོདཔ་ཨྲིན། Harris གྲིས་ སབས་བཅོལ་པ་ཚུ་གྲི་རྒྱབ་སརོ་པ་ངོ་མ་ཅྲིག་ས་ེ འགེྲམས་སོན་དང་ 
བརྡ་སོད་ལས་རྲིམ་ཚུ་ནང་ཐོན་ཏ་ེ སྐུལ་ཁྱབ་བརྡ་སདོ་ཚུ་ ག་དེ་སེ་ འབདཝ་དྲག་ག་བལ་ནྲི་གྲི་དོན་ལས་ སབས་བཅོལ་པ་དང་ སབས་བཅོལ་པའྲི་གནས་ཡུལ་འཚོལ་མྲི་ དེ་ལས་ གཞན་ཕྱྲི་ཡྲི་མྲི་ 

ལེ་ཤ་ཅྲིག་དང་ཅྲིག་ཁར་ ངོ་མ་ས་ེའཕྱད་ད་ེཡོདཔ་ཨྲིན། མོ་གྲིས་ སབས་བཅོལ་པ་ཚུ་ལུ་རྒྱབ་སོར་ཡོད་པའྲི་ཁྲིམས་དོན་གྱྲི་ཡྲིག་ཆ་༥ རྒྱབ་སོར་ས་ེབཙུགས་ཡོདཔ་དང་ Trump གྲིས་ 
སབས་བཅོལ་པའྲི་གཞྲི་གནས་མར་ཕབ་འབད་མྲི་ལུ་རྒྱབ་འགལ་སེ་ གཞན་མྲི་ཚོགས་སེའྲི་འཐུས་མྲི་ཚུ་ཡང་ རྒུད་བསྐུལ་འབད་དེ་བྲིས་མྲི་ ཡྲི་གུ་འདྲི་རྩྲིས་ཏེ་ སབས་བཅོལ་པ་ཚུ་གྲི་རྒྱབ་སོར་ལུ་ 

ཡྲི་གུ་ལེ་ཤ་ཅྲིག་མཚན་རགས་བཀོད་ཡོདཔ་ཨྲིན།xxiii Harris གྲིས་ སབས་བཅོལ་པའྲི་གནས་ཡུལ་འཚོལ་མྲི་ ཨ་ལུ་ཚུ་དང་གཞོན་ཤོས་ཚུ་ལུ་ ཁྲིམས་དོན་གྱྲི་ཞབས་ཏོག་ཚུ་བྲིན་ནྲི་གྲི་དོན་ལས་ 

ཁྲིམས་དོན་ཡྲིག་ཆ་ཡང་ ཟྲིན་བྲིས་འབད་ཡོདཔ་ཨྲིན།xxiv Harris འདྲི་ Trump གྲིས་ Muslim གྲི་མྲི་ཁུངས་དང་ Africa གྲི་མྲི་ཁུངས་ དེ་ལས་ སབས་བཅོལ་པ་དང་ ཕྱྲི་མྲི་ 
འདྲི་བཟུམ་འབད་ སབས་བཅོལ་པའྲི་གནས་ཡུལ་འཚོལ་མྲི་ཚུ་ བཀག་དམ་འབད་མྲི་ལུ་ སབས་བཅོལ་པའྲི་གནས་ཡུལ་ ཡར་སེང་འབད་དགོཔ་དང་ 

ཕྱྲི་ལས་སབས་མ་བདེཝ་ཐོན་ཏ་ེའོང་མྲི་ཚུ་བོན་ཞུ་འབད་དེ་ རྒྱབ་སོར་འབད་ནྲི་འདྲི་ United States གྲི་ འགན་ཁུར་སོམ་ཤོས་ཅྲིག་ཨྲིན་ཟེར་ བསམ་འཆར་བཀོད་ད་ེ 

རྒྱབ་འགལ་འབད་མྲི་ངོ་མ་ཅྲིག་ཨྲིན་མས།xxv  

 
འདྲི་བཟུམ་འབད་ Trump གྲི་སྲིད་འཛིན་འོགམ་ Mike Pence གྲིས་ སབས་བཅོལ་པ་ཚུ་ལུ་ ངོ་ཚ་སྲི་སྲི་གྲི་ལཱ་འབད་ཡོད་པའྲི་ ཐོ་བཀོད་ཡོདཔ་ཨྲིན། Pence གྲིས་ Indiana གྲི་ 

སྲི་འཛིན་སེ་སོད་པའྲི་སྐབས་ལུ་ Syria གྲི་སབས་བཅོལ་པ་ཚུ་ བཀག་ཆ་འབད་བའྲི་ བཀོད་ཁྱབ་ཀྲི་བཀའ་རྒྱ་བཏང་ཡོདཔ་ཨྲིན། འདྲི་བསྒང་ Federal གཞུང་གྲི་ དྲངས་དཔོན་ཅྲིག་གྲིས་ 

རྒྱལ་ཡོངས་ལས་ར་བྱུང་ཡོད་པའྲི་ ཉེ་རྲིང་ཕྱེ་ནྲི་གྲི་གཞྲི་རྩ་གསལ་ཏོག་ཏོ་ཅྲིག་བཏོནམ་ལས་ བཀག་རབ་ཡོདཔ་ཨྲིན།xxvi Trump དང་ Pence གྲི་བདག་སོང་གྲིས་ 

སབས་བཅོལ་པའྲི་གཞྲི་གནས་ལས་རྲིམ་ རྩ་མེད་བཏང་སེ་ མྲི་རྲིགས་དབེ་བ་ཕྱ་ེནྲི་དང་ Islam གྲི་ཆོས་ལུགས་འཛིན་མྲི་ཚུ་ལུ་ ཉེ་རྲིང་ཕྱེ་ནྲི་ དེ་ལས་ སབས་བཅོལ་པ་ཚུ་ལུ་མ་བཏུབ་པའྲི་ 

སྲིད་བྱུས་ཚུ་ལུ་རངམ་ཅྲིག་གཙོ་བོར་བསེན་ཡོདཔ་མ་ཚད་ སབས་བཅོལ་པ་ཚུ་དང་ Muslim ཚུ་དང་ ཕྱྲི་ཡྲི་མྲི་ཚུ་ལུ་ བརྙས་བཅོས་འབད་བའྲི་ ལ་ཱཚུ་ལུ་ར་ གཙོ་བོར་བཟུང་ས་ེཡོདཔ་ཨྲིན། 

Pence གྲིས་ ཆོས་དང་འབེལ་བའྲི་སྡུག་སོང་ལས་བརེན་ཏ་ེ བོག་འགོྱ་མྲི་ཚུ་ལུ་ རྒྱབ་སོར་ཡོདཔ་སེ་སླབ་སེ་འབད་རུང་ སབས་བཅོལ་པའྲི་གྱངས་ཁ་ མར་ཕབ་འབད་ནྲི་གྲི་ཐད་ཁར་ Trump 

རྒྱབ་སོར་ཧྲིལ་བུ་འབད་ཡོདཔ་ཨྲིན། Trump དང་ Pence གྲི་བདག་སོང་གྲི་འོག་ལུ་ United States ལུ་ ཆོས་ལུགས་དང་འབེལ་བའྲི་ མྲི་སེ་ཚན་ཆུང་བ་ཚུ་ 

གཞྲི་གསར་ཆགས་མྲི་གྲི་གྱངས་ཁ་འདྲི་ ཨ་རག་དང་མ་འདྲཝ་ཅྲིག་སེ་ར་ མར་ཕབ་སོང་ཡོདཔ་ཨྲིན། Harris གྲིས་ སྲིད་འཛིན་འོགམ་འབད་བ་ཅྲིན་ Pence གྲི་ཁ་ཐུག་ལས་ 



 

 

སབས་བཅོལ་པ་ཚུ་མ་པ་ལས་མ་བཏུབ་ས་ེ རྒྱབ་འགལ་འབད་མྲི་འདྲི་ལུ་ ལམ་བཀག་སོམ་ཅྲིག་འོང་ནྲི་ཨྲིན་མས། འཕྲལ་ར་འགོ་འདེྲན་འཐབ་ནྲི་ཨྲིན་མྲི་ བཙག་འཐུའྲི་སྐབས་ལུ་ སབས་བཅོལ་པ་ཚུ་ལུ་ 

རྒྱབ་སོར་ཡོད་པའྲི་ ཚོགས་རྒྱན་བཙུགས་མྲི་ཚུ་ག་ར་གྲིས་ མོ་དང་ Biden ལུ་ རྒྱབ་སོར་འབད་ནྲི་གྲི་འོས་འབབ་འདུག 

 
གནད་དོན་འདྲི་ཚུ་ལུ་བརེན་ཏེ་ Voice for Refuge གྲི་ཁ་ཐུག་ལས་ Joe Biden འདྲི་ United States གྲི་སྲིད་འཛིན་དང་ Kamala Harris འདྲི་ 
སྲིད་འཛིན་འོགམ་ས་ེ དཔའ་མཉམ་གྱྲི་གོ་ལས་ རྒྱབ་སོར་འབདཝ་ཨྲིན། དུས་ཅྲི་ སྲི་ཟླ་༡༡པའྲི་ནང་ འགོ་འདེྲན་འཐབ་ནྲི་ཨྲིན་མྲི་ སྲིད་འཛིན་གྱྲི་བཙག་འཐུ་འདྲི་ སབས་བཅོལ་པ་ཚུ་དང་ཕྱྲི་མྲི་ནང་སོད་ 

དེ་ལས་གཞན་ མྲི་ཁུངས་ང་ོམ་དང་ མྲི་རྲིགས་མ་འདྲཝ་ཚུ་ (BIPOC) གྲི་དོན་ལས་ ཁག་ཆེ་ཤོས་ཅྲིག་ཨྲིན། Biden དང་ Harris ལུ་ རྒྱབ་སོར་འབད་མྲི་འདྲི་གྲིས་ 

ཚོགས་རྒྱན་བཙུགས་མྲི་ཚུ་གྲིས་ ཕྱྲི་ཁར་ཐོན་འགོྱ་དགོཔ་ཐོན་ཏ་ེ སབས་མ་བདེཝ་བྱུང་མྲི་ཚུ་ལུ་ རྩ་ེབ་དང་དག་སྣང་ཡོདཔ་ས་ེབཏོན་ནྲི་ཨྲིནམ་མ་ཚད་ United States 
གྲི་གཞྲི་རྩ་ཅན་གྱྲི་འགོ་འཁྲིདཔ་འདྲི་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་ན་དང་ ཕྱྲི་ཁར་ལུ་བཏོན་ནྲི་གྲི་དག་སྣང་ཡོདཔ་ས་ེགསལ་ཏོག་མཐོང་ཚུགས་ནྲི་ཨྲིན་མས། སབས་བཅོལ་པ་ཚུ་ ཉེན་སོབ་འབད་ནྲི་འདྲི་ 
སོད་ལམ་བཟང་པ་ོཅྲིག་དང་ ཁྱད་ཆོས་བཟང་པོའྲི་གཞྲི་བརེན་ཅྲིག་ཨྲིན། དེ་འབདཝ་ལས་ ང་བཅས་ཀྲིས་ ཁྱད་ཚད་ལྡན་པའྲི་ ཚོགས་རྒྱན་བཙུགས་མྲི་ག་ར་ལུ་ ད་རེས་ཀྲི་བཙག་འཐུའྲི་ནང་ 

ཡྲིག་འཕྲྲིན་གྱྲི་ཐོག་ལས་དང་ ཡང་ཅྲིན་མྲི་ང་ོབོ་ས་ེ Biden དང་ Harris ལུ་ ཚོགས་རྒྱན་བཙུགས་གནང་ཟེར་ སྐུལ་བ་འབདཝ་ཨྲིན། ཁྱོད་ར་ཐོ་བཀདོ་འབད་དེ་ཡོདཔ་ ངེས་གཏན་བཟ་ོསེ་ 
ག་དེ་མགོྱགས་མགོྱགས་ཚོགས་རྒྱན་བཙུགས་ནྲི་ཡོདཔ་ངེས་གཏན་བཟོ། ཚོགས་རྒྱན་བཙུགས་ནྲི་གྲི་ མཐུན་རེན་ཚུ་འདྲི་ནང་ལས་ཐོབ།། སབས་བཅོལ་པ་ཚུ་གྲི་མ་འོངས་པ་དང་ ང་བཅས་རའྲི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྲི་ 
གཞྲི་བརེན་ཁྱད་ཆོས་འདྲི་ བར་མཚམས་ཅྲིག་ཁར་ལུས་ཏ་ེཡོདཔ་ཨྲིན། 
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