
༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༡༢ ཉིན་

ཨི་ཊ་ལིའི་རྒྱལ་ས་རོམ་དུ་ནོ་བེལ་ཞི་བདེའི་

གཟེངས་རྟགས་བཞེས་མྱོང་མཁན་གྱི་རྒྱལ་

སྤྱིའི་ལྷན་ཚོགས་ཐེངས་ ༡༤ ཐོག་༸གོང་ས་

༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ཆིབས་སྒྱུར་

བསྐྱངས་ནས་བགྲོ་གླེང་ཐོག་བཀའ་སློབ་སྩལ་

འདུག དེ་ཡང་གོང་ཚེས་ཉིན་མགོན་པོ་གང་

ཉིད་མཆོག་གིས་ནོ་བེལ་ཞི་བཞེའི་གཟེངས་

རྟགས་བཞེས་མྱོང་མཁན་གཞན་

ཏེ་ཨ་རི་བ་ལྕམ་སྐུ་ཇོ་ཌི་ཝིལ་ཡེམ་

སི་ Jody Williams མཆོག་དང་

ཨི་རན་ནས་ཡིན་པ་ཤི་རིན་ཨི་བྷ་

ཌི་ Shirin Ebadi མཆོག ཨ་

ཕི་རི་ཀ་གླིང་ཆེན་ནས་ཡིན་པ་ལི་

མ་ཇི་བྷོ་ཝེ་ Leymah Gbowee 

མཆོག བྱང་ཕྱོགས་ཨ་ཡིར་ལེན་

ཌི་ནས་ཡིན་པ་མེ་རི་ཌི་མ་གྷོ་རེ་ 

Mairead Maguire མཆོག ཡ་

མེན་ནས་ཡིན་པ་ཏ་ཝ་ཀོལ་ཀར་

མན་ Tawakkol Karman མཆོག 

དེ་བཞིན་རོམ་གྲོང་སྡེའི་སྤྱི་ཁྱབ་པ་

སྐུ་ཞབས་ཨིག་ན་ཛིའོ་མ་རི་ནོ་ Ig-

nazio Marino མཆོག་བཅས་དང་

མཇལ་འཕྲད་མཛད། དེ་རྗེས་མཛད་

སྒོ་དབུ་འཛུགས་ཀྱི་ཐོག་མར་སྐུ་ཞབས་ཨིག་ན་

ཛིའོ་མ་རི་ནོ་མཆོག་གིས་ངོ་སྤྲོད་གནང་སྐབས་

ཐེངས་འདིར་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཞི་བདེའི་ལྷན་ཚོགས་

ཀྱི་དགོས་དམིགས་གཙོ་བོ་ནི་དེ་སྔའི་ལྷོ་ཨ་

ཕི་རི་ཀའི་སྲིད་འཛིན་དང་ནོ་བེལ་ཞི་བདེའི་

གཟེངས་རྟགས་བཞེས་མྱོང་མཁན། ལྷོ་ཨ་ཕི་རི་

ཀའི་མི་རིགས་ནག་པོའ་ིའཐབ་རྩོད་ཀྱི་དབུ་ཁྲིད་

མཁན་སྐུ་ཞབས་ནེལ་སན་མན་ཌེ་ལ་མཆོག་

གི་བྱས་རྗེས་ལ་རྗེས་དྲན་ཆེད་ཚོགས་པ་ཞིག་

ཡིན་སྐོར་གསུང་དོན། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༸ ལོར་སྐུ་

ཞབས་ནེལ་སན་མན་ཌེ་ལ་མཆོག་བཙོན་ཁང་

ནང་ཡོད། འོན་ཀྱང་གྲོང་ཁྱེར་རོམ་གྱིས་ཁོང་

ལ་ཆེ་བསྟོད་ཞུ་ཆེད་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་མི་སེར་ཕྱག་

འཁྱེར་འབུལ་ལམ་ཞུས་ཡོད། ཅེས་སོགས་ཀྱི་

གསུང་བཤད་གནང།    

དེ་རྗེས་ཞི་བདེའི་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཉིན་དང་པོ་

ཚོགས་ཐུན་དང་པོའ ་ིསྐབས་ཀྱི་བརྗོད་གཞི།  

ཞི་བདེ་དང་མང་གཙོ་ལྡན་པའི་ལྷོ་ཨ་ཕི་རི་ཀའི་

ནང་མང་གཙོའི་ལམ་ལུགས་ལག་བསྟར་བྱས་

ནས་མི་ལོ་ ༢༠ རྗེས་དམིགས་ཡུལ་བསྒྲུབ་

ཐུབ་པ་གང་བྱུང་བ་དང་ད་དུང་གདོང་ལེན་བྱེད་

དགོས་པའི་དཀའ་ངལ་ཇི་ཡོད། སོགས་ཀྱི་ཐོག་

བགྲོ་གླེང་དབུ་འཛུགས་མཛད། ལས་རིམ་གཙོ་

སྐྱོང་བ་ནི། རང་བཙན། ཞེས་པའི་གསར་ཤོག་

གི་གསར་འགོད་པ་སྐུ་ཞབས་པི་ཊར་པོབ་ཧམ་ 

Peter Popham ལགས་ཡིན་འདུག ཐོག་མར་

ཁོང་གིས་ཚོགས་བཅར་བ་རྣམས་ལ་བགྲོ་གླེང་

ནང་ལྷན་ཞུགས་མཛད་མཁན་ནོ་བེལ་ཞི་བདེའི་

གཟེངས་རྟགས་བཞེས་མྱོང་གྱི་དབུ་ཁྲིད་རྣམས་

ངོ་སྤྲོད་གནང་། བགྲོ་གླེང་སྐབས་ལྷན་ཞུགས་

མཛད་མཁན་གོང ་འཁོད ་ནོ ་བེལ་ཞི ་བེའི ་

གཟེངས་རྟགས་བཞེས་མྱོང་མཁན་གྱི་མཚན་

འཁོད་ཟིན་པའི་ཐོག་བྱང་ཕྱོགས་ཨ་ཡིར་ལེན་

ཌི་ནས་ལོ་ཌི་ཌེ་ཝི་ཌི་ཊིམ་བྷལ་ Lord David 

Trimble མཆོག་དང་།  ལྷོ་ཨ་ཕི་རི་ཀའི་ཀེབ་

ཊའོན་གྲོང་སྡེའི་སྤྱི་ཁྱབ་པ་ལྕམ་སྐུ་པེ་ཊི་ཤི་ཡ་

ཌི་ལེ་ལི་ Mayor of Capetown Patricia 

de Lille མཆོག དེ་བཞིན་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཉེས་

ཡངས་ཚོགས་པའི་སྐུ་ཚབ་ཀོམ་ཨོ་ཀའོ་ན་

ཅིན་ Colm O Cuanachain ལགས་སོགས་

ཡིན་འདུག  བགྲོ་གླེང་གཙོ་སྐྱོང་བས་སྐབས་

དེར་ལྷོ་ཨ་ཕི་རི་ཀའི་ཀེབ་ཊའོན་གྲོང་སྡེའི་སྤྱི་

ཁྱབ་པ་ལྕམ་སྐུ་པེ་ཊི་ཤི་ཡ་ཌི་ལེ་ལི་མཆོག་

ལ་སྐུ་ཞབས་ནེལ་སན་མན་ཌེ་ལ་མཆོག་གི་

དུས་སྐབས་ནས་ད་བར་འགྱུར་བ་ཇི་བྱུང་སྐོར་

གསུང་བཤད་གནང་རྒྱུའི་འབོད་སྐུལ་ཞུས་

པ་ལྟར་ལྕམ་སྐུ་མཆོག་གིས་སྐབས་དེར་སྤྱིར་

ཐེངས་འདིའི་ལྷན་ཚོགས་ལྷོ་ཨ་ཕི་རི་ཀའི་གྲོང་

ཁྱེར་ཀེབ་ཊའོན་ནང་འཚོགས་གཏན་འཁེལ་

ཡོད་ཀྱང་ལྷོ་ཨ་ཕི་རི་ཀའི་སྲིད་གཞུང་གིས་བྱ་

སྤྱོད་ལ་བརྟེན་ཞི་བདེའི་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་

ཡུལ་བརྗེས་པོ་རྒྱག་དགོས་ཐུག་པ་དེར་བཟོད་

སྲན་གནང་རོགས་ཞེས་དགོངས་གསོལ་ཞུས་

པ་དང་སྦྲགས། ༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་

པོ་མཆོག་ལྷོ་ཨ་ཕི་རི་ཀའི་ནང་ཆིབས་སྒྱུར་

གནང་སྐྱོང་ཡོང་བ་ཞུ། ཞེས་གསོལ་འདེབས་

ཞུས།  

 དེ་རྗེས་བྱང་ཕྱོགས་ཨ་ཡིར་ལེན་

ཌི་ནས་ལོ་ཌི་ཌེ་ཝི་ཌི་ཊིམ་བྷལ་ Lord Da-

vid Trimble མཆོག་གིས་བྱང་ཕྱོགས་ཨ་

ཡིར་ལེན་ཌིའི་ནང་ཞི་བདེ་སྐྲུན་ཐབས་ཆེད་སྐུ་

ཞབས་ནེལ་སན་མན་ཌེ་ལ་མཆོག་གིས་ཡུལ་

དེའི་ཕྱོགས་གཉིས་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་ལྷོ་ཨ་ཕི་རི་ཀའི་

ནང་མགྲོན་འབོད་གནང་ནས་འབད་བརྩོན་ཧ་

ཅང་གནང་བ་མ་ཟད། དམ་པ་ཁོང་ལྷོ་ཨ་ཕི་

རི་ཀའི་སྲིད་འཛིན་དུ་འོས་འདེམས་བྱུང་རྗེས་

ཡུལ་དེའི ་རྡུལ་ཕྲན་མཚོན་ཆའི ་ལས་གཞི ་

མཇུག་སྒྲིལ་ལ་ཉེ་བ་རྣམས་རྩ་མེད་བཟོས་ཡོད།    

ཅེས་སོགས་ཀྱི་གསུང་བཤད་གནང་། 

 དེ ་རྗེས ་ཨ ་ཕི ་རི ་ཀ ་གླིང ་ཆེན ་

ནས་ནོ་བེལ་ཞི་བདེའི་གཟེངས་རྟགས་བཞེས་

མྱོང་མཁན་ལྕམ་སྐུ་ལི་མ་གྷ་བྷོ་ཝེ་ Leymah 

Gbowee ་མཆོག་གིས་གསུང་བཤད་གནང།  

དེ་ནས་ཨ་རི་བ་ལྕམ་སྐུ་ཇོ་ཌི་ཝིལ་ཡེམ་སི་ 

Jody Williams མཆོག་གིས་ས་འོག་འབར་

རྫས་རྩ་མེད་བཟོ་ཆེད་གཞུང་འབྲེལ་མིན་པའི་

ཚོགས་པ་རྣམས་མཉམ་རུབ་ཐོག་ལས་འགུལ་

སྤེལ་རྒྱུ་གལ་ཆེ་ཡིན་སྐོར་སོགས་གསུངས་པ་

མ་ཟད།    ཉེ་ལམ་ཡི་ཤུའི་བླ་ཆེན་པོབ་མཆོག་

གིས་༸གོང་ས་མཆོག་དང་མཇལ་འཕྲད་ཞུ་རྒྱུ་

མིན་སྐོར་གསུངས་པ་དེར་ཟུར་མདའ་འཕེན་

ནས་གསུང་དོན། བོད་ཀྱི་༸སྐྱབས་མགོན་ཏཱ་

ལའི་བླ་མ་མཆོག་ནི་ཆོས་ཕྱོགས་ཀྱི་དབུ་ཁྲིད་

གཅིག་ཡིན། གྲོང་ཁྱེར་འདིའི་ནང་རྒྱ་ནག་གི་

གནོན་ཤུགས་འོག་མཆོད་དཔོན་གཅིག་གིས་

མཆོད་དཔོན་གཞན་ཞིག་མཇལ་འཕྲད་ཞུ་

མ་ཐུབ་པའི་གནས་སྟངས་བྱུང་ཡོད་པ་འདི་

ལ་གཟིགས་ཚེ་གང་འདྲ་འདུག  མི་སྒེར་དང་

སྲིད་གཞུང་ཁག་གཅིག་གིས་གཞན་གི་གནོན་

ཤུགས་འོག་མ་ཚུད་པར་བློ་ཁོག་ཆེན་པོས་

རང་གིས་ལངས་ཕྱོགས་གང་འཛིན་བཞིན་པ་

དེ་དག་རྒྱུན་སྐྱོངས་གནང་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད། དེའི་

ཁོངས་ནས་གྲོང་ཁྱེར་རོམ་དེ ་གཅིག་ཡིན་

པར་བརྟེན་ངས་གྲོང་ཁྱེར་

རོམ་ལ་ཐེངས་འདིར་ཞི ་

བདེའི ་ལྷན་ཚོགས་འདི ་

ལྟ་བུ་གོ་སྒྲིག་གནང་ཐུབ་

པར་བསྔགས་བརྗོད་དང་

སྦྲགས། བཀའ་དྲིན་ཆེ་ཞུ་

རྒྱུ་ཡིན།  ཞེས་གསུངས། 

 ཚོགས་ཐུན་གཉིས་

པའི་སྐབས་བགྲོ་གླེང་ལས་

རིམ་གཙོ ་སྐྱོང ་བ་བྷི ་བྷི ་

སི་ BBC World གསར་

འགོད་པ་ལྕམ་ཡལ་ད་ཧ་

ཀིམ་ Yalda Hakim 

ལགས་ཡིན་འདུག སྐབས་

དེར་ཁོང་ནས་ཐོག་མར་

༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་

ཆེན་པོ་མཆོག་ལ་དམག་འཁྲུག་མེད་པ་ཙམ་ལ་

ཞི་བདེའི་གོ་བ་ལེན་ན་མ་འགྲིག་པའི་རྒྱུ་མཚན་

ཇི ་ཡིན་སྐོར་བཀའ་སློབ་སྩལ་རྒྱུར་གསོལ་

འདེབས་ཞུས་དོན་ལྟར་མགོན་པོ ་གང་ཉིད་

མཆོག་གིས་བཀའ་ལན་སྩལ་དོན།  ཞི་བདེ་

དང་འཚེ་བ་ཟེར་བ་མཐར་གཏུགས་ན་སེམས་

ཀྱི་རྣམ་རྟོག་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད། འཚེ་བ་དང་ཞི་

བདེའི་ས་མཚམས་ནི་བསམ་བློའ་ིནང་འབྱེད་

དགོས། གལ་ཏེ་ང་ཚོར་གཞན་གྱི་བདེ་སྡུག་

ལ་སེམས་ཁུར་གྱི་བསམ་བློ་ངོ་མ་ཞིག་ཡོད་

ན་རང་བཞིན་གྱིས་ང་ཚོས་གཞན་གྱི་ཐོབ་ཐང་

རྣམས་སྲུང་སྐྱོབ་བྱེད་རྒྱུ་དང་དེ་ལ་བརྟེན་ནས་

ལུས་ཀྱི་བྱ་སྤྱོད་ཀྱི་རྣམ་འགྱུར་ཡང་འཚེ་བ་དང་

བྲལ་བ་ཞིག་ཡོང་ངེས། གལ་ཏེ་ང་ཚོའི་བསམ་

བློ་དེ་ཞེ་སྡང་དང་འཇིགས་སྣང་གིས་རྒྱུད་སྐུལ་

བྱས་ཚེ་རང་ཕྱོགས་ལ་ཆགས་པ་དང་གཞན་

ཕྱོགས་ལ་སྡང་བ་ཡོང་རྒྱུ་ཡིན་པ་ཆོས་ཉིད་

ཡིན། ཞེས་སོགས་ཀྱི་བཀའ་ལན་སྩལ། 

བོད་རྒྱལ་ལོ་ ༢༡༤༡ རབ་བྱུང་རི་ཟླའི་ཤིང་རྟ་ལོ། བོད་ཟླ་ ༡0 ཚེས་ ༢6 རེས་གཟའ་ལྷག་པ།

ལོ་ 7 ཨང༌། 50 དབུས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་བདུན་རེའི་ལས་རིམ་གསར་ཤོག

17th December 2014

དབུ་མའི་ལམ་ནི།

རྒྱ་ནག་མི ་དམངས་སྤྱི ་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི ་རྩ་

ཁྲིམས་ཀྱི་སྒྲོམ་གཞིའི་ནང་ཁྲིམས་མཐུན་གྱི་ཐོབ་

ཐང་ཡོད་པའི་བོད་རིགས་ཡོངས་ལ་མི་རིགས་ས་

གནས་རང་སྐྱོང་གི་གནས་བབ་ཚད་ལྡན་མིང་དོན་

མཚུངས་པ་ཞིག་དགོས།   

          བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་བཀའ་ཤག་
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ཞི་བདེའི་ལྷན་ཚོགས་སུ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ལ་ལྷོ་ཨ་ཕི་རི་ཀའི་ནང་
ཆིབས་སྒྱུར་བསྐྱངས་རྒྱུར་གསོལ་འདེབས་ཞུས་པ། 

སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གཞུང་འབྲེལ་ཕྱོགས་ཕེབས་

གནང་གཏན་འཁེལ་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༡༤ 

ནས་ ༢༡ བར་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་དཔལ་

ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་བློ་བཟང་སེང་གེ་མཆོག་ལྡི་ལིར་

བོད་དང་ཧི་མཱ་ལ་ཡའི་དུས་སྟོན་ཚོགས་བཞིན་པ་

དེའི་མཇུག་བསྡོམས་མཛད་སྒོར་གསུང་བཤད་

དང་། གནད་ཡོད་མི་སྣ་ཁག་མཇལ་འཕྲད་གནང་

རྒྱུ། གྷོ་ཝར་རྒྱ་གར་ཉམས་ཞིབ་བསྟི་གནས་ཁང་ 

(India Foundation) གིས་གོ་སྒྲིག་གནང་

བའི་རྒྱལ་སྤྱིའི་དབུ་ཁྲིད་ཀྱི་ལྷན་ཚོགས་ (India 
Ideas Conclave) ཞེས་པར་མཉམ་ཞུགས་

དང་གསུང་བཤད་གནང་རྒྱུའི་ཆེད་ཕྱོགས་ཕེབས་

གནང་རྒྱུ་ཡིན་འདུག ཕྱི་ཚེས་ ༢༢  ནས་ ༢༸ 

བར་ཨི་ཛི་ར་ཡིལ་དུ་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་

པས་གོ་སྒྲིག་གནང་བའི་ཚོགས་འདུ་ཁག་ཏུ་

ཕེབས་ཞུགས་དང་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མི་རྣམས་

དང་མཇལ་འཕྲད་གནང་རྒྱུ། ཕྱི་ཚེས་ ༢༨ ནས་

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༡ བར་རྒྱ་གར་ལྷོ་

ཕྱོགས་མོན་གྷོ་བོད་མིའི་གཞིས་ཆགས་སུ་ན་

གཞོན་ནུས་འཕེལ་ལས་གཞིའི་ (Empow-
ering the Vision) ཚོགས་ཆེན་གྱི་དབུ་

འབྱེད་མཛད་སྒོར་གསུང་བཤད་དང་ས་གནས་

མང་ཚོགས་ལ་དབུ་མའི་ལམ་གྱི་སྲིད་བྱུས་སྐོར་

གསུང་བཤད་གནང་རྒྱུ་སོགས་ཀྱི་གཞུང་འབྲེལ་

ཕྱོགས་ཕེབས་གནང་གཏན་འཁེལ་འདུག

རྒྱ་རིགས་གྲོགས་པོ་ཚོས་༸གོང་ས་མཆོག་
ལ་ནོ་བེལ་ཞི་བདེའི་གཟེངས་རྟགས་འབུལ་

བཞེས་མཛད་ནས་ལོ་ ༢༥ འཁོར་བར་
བཀྲིས་བདེ་ལེགས་ཞུས་པ། 

༄༅། ཕྱི་ལོ་༢༠༡༤ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༡༠ ཉིན་

རང་ཅག་གངས་ཅན་པ་རྣམས་ལ་བཀའ་དྲིན་

མཚུངས་ཟླ་མ་མཆིས་པ་སྤྱི ་ནོར་༸གོང་ས་

༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ལ་སྙན་གྲགས་

ཆེ་བའི་ནོ་བེལ་ཞི་བདེའི་གཟེངས་རྟགས་འབུལ་

བཞེས་མཛད་ནས་མི་ལོ་ ༢༥ འཁོར་བའི་ཉིན་

མོ་ཡིན་ཞིང་། ཁྱད་པར་ཅན་གྱི་དུས་ཚེས་འདིའི་

ཉིན་བོད་མི་གནས་ཡུལ་ས་གནས་གང་སར་རྣམ་

པ་སྣ་ཚོགས་དང་། གཞི་རྒྱ་ཆེ་ཆུང་འདྲ་མིན་གྱི་

དགའ་སྟོན་བྱེད་སྒོ་སྤེལ་གྱི་ཡོད་པ་ལྟར། བྱང་ཨ་

རིར་གནས་སྡོད་རྒྱ་རིགས་གྲོགས་པོ་ཚོས་ཀྱང་
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རྡ་སྟེང་ཡན་ལག་སྨན་སྤྲོད་ཀུན་འཛོམས་བཟང་

མོ་ལགས།

 ཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༨ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༠༡ 

ནས་སྨན་རྩིས་ཁང་གིས་བལ་ཡུལ་རྒྱལ་སར་

ཡན་ལག་སྨན་ཁང་གསར་འཛུགས་དང་བསྟུན་

དེ་གའི་སྨན་སྤྲོད་པའི་ལས་འཁུར་ཞུས། ཕྱི་ལོ་ 

༡༩༩༢ ཟླ་ ༠༣ ཚེས་ ༠༧ ཉིན་ཀོ་ལི་གྷལ་

ཡན་ལག་སྨན་ཁང་གི་སྨན་སྤྲོད་དུ་གནས་སྤོས་

བསྩལ། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༠ ཟླ་ ༠༤ ཚེས་ ༡༤ 

ཉིན་དབུས་སྨན་རྩིས་ཁང་གི་སྨན་མཛོད་ཕྱིར་

གཏོང་ཁོངས་སུ་སྨན་སྤྲོད་པའི་ལས་གནས་སུ་

གནས་སྤོས་བསྩལ། དེའི་རིང་རྡ་ས་ཉེ་འཁོར་

དང༌། མངའ་སྡེ་གཞན་དུ་སྨན་སྐོར་དུ་བསྐྱོད་པ་

དང༌། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༣ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༠༡ ཉིན་

གངས་སྐྱིད་ཡན་ལག་སྨན་ཁང་གི་སྨན་སྤྲོད་དུ་

གནས་སྤོས་བསྩལ། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༠༣ 

ཚེས་ ༢༣ ཉིན་རྡ་སྟེང་ཡན་ལག་སྨན་ཁང་གི་

སྨན་སྤྲོད་དུ་གནས་སྤོས་ཐོག་ད་བར་མི་ལོ་ཧྲིལ་

པོ་ ༢༥ རིང་སྨན་རྩིས་ཁང་གི་ཞབས་འདེགས་

བསྒྲུབས་ཡོད།

སྔོ་སྦྱོར་ཉམས་ཞིབ་སྡེ་ཚན་གྱི་འགན་འཛིན་

སྨན་རམས་པ་བློ་བཟང་ཆོས་འབྱོར་ལགས།

 

ཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༧ ལོར་སྨན་རྩིས་ཁང་དུ་བོད་ཀྱི་

གསོ་རིག་སྨན་དཔྱད་གཞུང་ལུགས་ལ་སྦྱངས་

པ་ཐར་སོན་ཏེ་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༨ ཟླ་ ༠༣ ཚེས་ 

༠༡ ནས་ཐོག་མར་མོན་གྷོ་འདོད་རྒུ་གླིང་སྨན་

རྩིས་ཡན་ལག་སྨན་ཁང་གི ་སྨན་པའི ་ལས་

འཁུར་ཞུས། ཕྱི་ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༡༨ ཉིན་བལ་

ཡུལ་སྤོག་ར་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འཁྱིལ་ཡན་

ལག་སྨན་ཁང་གི་སྨན་པ་དང༌། རྩིས་པ་གཅིག་

ལྕོགས་ཀྱི་ལས་འཁུར་ཞུས། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༣ 

ཟླ་ ༠༣ ཚེས་ ༠༡ ནས་བལ་ཡུལ་རྒྱལ་སར་

ཆ་ཏ་སྤ་ཀྲི་ཡན་ལག་སྨན་ཁང་གི་སྨན་པའི་ལས་

གནས་སུ་གནས་སྤོས་བསྩལ། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༨ 

ཟླ་ ༠༥ ཚེས་ ༡༠ ནས་སླར་སྤོག་ར་བཀྲ་

ཤིས་དཔལ་འཁྱིལ་དུ་དེ་གའི་ཡན་ལག་སྨན་

པ་འགན་འཛིན་གྱི་ལས་གནས་སུ་གནས་སྤོས་

བསྩལ། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༤ ཟླ་ ༠༩ ཚེས་ ༢༥ ཉིན་

ར་ཇི་པུར་ཡན་ལག་སྨན་ཁང་གི་འགན་འཛིན་

སྨན་པར་གནས་སྤོས་བསྩལ། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༩ 

ཟླ་ ༠༥ ཚེས་ ༣༠ ཉིན་དབུས་སྨན་རྩིས་ཁང་

གི་སྔོ་སྦྱོར་ཉམས་ཞིབ་སྡེ་ཚན་དུ་སྨན་པའི་

ལས་བཀོད་དང༌། ཟླ་ ༠༧ ཚེས་ ༠༡ ནས་སྡེ་

ཚན་དེའི་འགན་འཛིན་སྨན་པའི་ལས་གནས་སུ་

བསྐོ་བཞག་བསྩལ། རང་ཉིད་ནས་བོད་ཀྱི་གསོ་

རིག་གཞུང་ལུགས་ཐོག་ལག་ལེན་དང་སྦྱངས་

པའི་གྲུབ་འབྲས་སུ་ ༡༩༩༩ ཟླ་ ༠༤ ཚེས་ ༠༡ 

ནས་སྨན་རམས་པ་ཆུང་བ་དང། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༩ 

ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡ ནས་སྨན་རམས་པ་འབྲིང་བར་

གནས་སྤར་བསྩལ། ལས་ཡུན་རིང་སྨན་རྩིས་

ཁང་གི་སྐུ་ཚབ་ཏུ་ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་མོསི་ཁོ་

Moscowདང། ཀ་ཛག་ཀ་སི་ཐན་ Kazakh-

stan དུ་སྨན་སྐོར་དང་བོད་སྨན་སྐོར་གཏམ་

བཤད་གནང་། སྨན་རྩིས་ཁང་གི་སློབ་མ་མི་

ཉུང་བར་ཉམས་གསོག་སློབ་འཁྲིད་དང་འཕྲོད་

བསྟེན་གཏམ་བཤད་གནང་། ད་ལྟའི་འཆར་སྨན་

རྩིས་ཁང་གི་ཆེས་མཐོའ་ིསྨན་རྩིས་ལྷན་ཚོགས་

ཀྱི་ཚོགས་མི་གནང་བཞིན་པ་བཅས་ད་བར་མི་

ལོ་ཧྲིལ་པོ་ ༢༥ རིང་སྨན་རྩིས་ཁང་དུ་བོད་ཀྱི་

གསོ་རིག་བསྟན་པའི་ཞབས་འདེགས་བསྒྲུབས་

ཡོད།

ལྡི་ལི་ནེ་འཛམ་མུ་ལྡིན་ཡན་ལག་སྨན་རམས་པ་

པདྨ་དབྱངས་ཅན་ལགས།

 སྨན་རྩིས་ཁང་དུ་གསོ་རིག་སྨན་

དཔྱད་གཞུང་ལུགས་ལ་སྦྱངས་པ་ཐར་སོན་ཏེ་

ཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༨ ཟླ་ ༠༣ ཚེས་ ༠༡ ནས་ཐོག་

མར་སྦུབ་ནེ་ཤི་བར་ཡན་ལག་སྨན་ཁང་དུ་སྨན་

པ་འགན་འཛིན་གྱི་ལས་འཁུར་ཞུས། ཕྱི་ལོ་ 

༡༩༨༩ ཟླ་ ༠༧ ཚེས་ ༠༡ ནས་ལྡི་ལི་ནེ་འཛམ་

མུ་ལྡིན་ཡན་ལག་སྨན་པར་གནས་སྤོས་བསྩལ། 

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༡ ཟླ་ ༠༨ ཚེས་ ༢༥ ཉིན་ནེ་འཛམ་

མུ་ལྡིན་ཡན་ལག་སྨན་ཁང་གི་འགན་འཛིན་

སྨན་པའི་ལས་གནས་སུ་བསྐོ་བཞག་བསྩལ། 

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༨ ཟླ་ ༠༥ ཚེས་ ༡༨ ཉིན་ལྡི་ལི་ལ་

དྭགས་ནང་དགོན་ཡན་ལག་སྨན་ཁང་གི་འགན་

འཛིན་སྨན་པར་གནས་སྤོས་བསྩལ་བ་དང༌། ཕྱི་

ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༠༣ ཚེས་ ༠༡ ནས་སླར་ནེ་

འཛམ་མུ་ལྡིན་ཡན་ལག་སྨན་ཁང་གི་སྨན་པར་

གནས་སྤོས་བསྩལ། རང་ཉིད་ནས་བོད་ཀྱི་གསོ་

རིག་གཞུང་ལུགས་ཐོག་ལག་ལེན་དང་སྦྱངས་

པའི་གྲུབ་འབྲས་སུ་ ༡༩༩༩ ཟླ་ ༠༤ ཚེས་ 

༠༡ ནས་སྨན་རམས་པ་ཆུང་བར་གནས་སྤར་

བསྩལ། སྨན་རྩིས་ཁང་གི་སྨན་སློབ་མི་ཉུང་བར་

ཉམས་གསོག་སློབ་འཁྲིད་གནང་བ་བཅས་ད་

བར་མི་ལོ་ཧྲིལ་པོ་ ༢༥ རིང་སྨན་རྩིས་ཁང་དུ་

བོད་ཀྱི་གསོ་རིག་བསྟན་པའི་ཞབས་འདེགས་

བསྒྲུབས་ཡོད།

སྒང་ཏོག་ཡན་ལག་སྨན་ཁང་གི་སྨན་རྩིས་ལས་

སྣེ་བ་རིག་འཛིན་སྒྲོལ་མ་ལགས།

 སྨན་རྩིས་ཁང་དུ་འཛུལ་ཞུགས་

ཀྱིས་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༨ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༠༡ ནས་

ཐོག་མར་སྒང་ཏོག་ཡན་ལག་སྨན་ཁང་དུ་

སྨན་རྩིས་ལས་སྣེ་པའི་ལས་འཁུར་ཞུས། ཕྱི་

ལོ་ ༡༩༩༦ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༣༡ ཉིན་དབུས་

སུ་གར་དགོས་ཀྱི་ལས་གནས་སུ་ལས་བཀོད་

བྱས། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༧ ཟླ་ ༠༥ ཚེས་ ༠༡ ནས་

སྦིར་ཡན་ལག་སྨན་ཁང་གི་སྨན་རྩིས་ལས་སྣེ་

བའི་ལས་བཀོད་དང༌། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༢ ཟླ་ ༡༢ 

ཚེས་ ༡༠ ནས་ཇའི་སྒང་ཡན་ལག་དུ་གནས་

སྤོས་བསྩལ། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༣ ཟླ་ ༠༦ ཚེས་ ༡༥ 

ནས་ས་ལུ་སྒ་ར་ཡན་ལག་སྨན་ཁང་གི་སྨན་

རྩིས་ལས་གནས་པར་ལས་བཀོད་བྱས། ཕྱི་ལོ་ 

༢༠༠༩ ཟླ་ ༠༣ ཚེས་ ༠༩ ནས་སླར་ཇའི་སྒང་

ཡན་ལག་ཏུ་སྨན་རྩིས་ལས་སྣེ་བ་དང༌། ཕྱི་ལོ་ 

༢༠༡༠ ཟླ་ ༠༦ ཚེས་ ༢༥ ཉིན་སྒང་ཏོག་ཡན་

ལག་སྨན་ཁང་དུ་གནས་སྤོས་བསྩལ་བ་བཅས་

ད་བར་མི་ལོ་ཧྲིལ་པོ་ ༢༥ རིང་སྨན་རྩིས་ཁང་

གི་ཞབས་འདེགས་བསྒྲུབས་ཡོད།

ར་ཇི་པུར་ཡན་ལག་སྨན་པ་འགན་འཛིན་སྨན་

རམས་པ་ཀུན་བཟང་སྒྲོལ་མ་ལགས།

 སྨན་རྩིས་ཁང་དུ་བོད་ཀྱི་གསོ་རིག་

གཞུང་ལུགས་ལ་སྦྱངས་པ་ཐར་སོན་ཏེ་ཕྱི་ལོ་ 

༡༩༨༩ ཟླ་ ༠༣ ཚེས་ ༠༡ ནས་མན་སྤར་ཡན་

ལག་སྨན་ཁང་གསར་པའི་སྨན་པ་འགན་འཛིན་

གྱི་ལས་འཁུར་ཞུས། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༩ ཟླ་ ༠༥ 

ཚེས་ ༡༠ ཉིན་ཌལ་ཧོར་ཡན་ལག་སྨན་ཁང་

གི་འགན་འཛིན་སྨན་པར་གནས་སྤོས་བསྩལ། 

ཌལ་ཧོར་བཞུགས་རིང་དགུན་དུས་གནས་

མཆོག་རྡོ་རྗེ་གདན་དུ་རྟག་འཆར་སྨན་སྐོར་



པར་ངོས་གསུམ་པ།དབུས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་བདུན་རེའི་ལས་རིམ་གསར་ཤོགབོད་ཟླ་ ༡0 ཚེས་ ༢6 ཕྱི་ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༡7  3

བསྐྱོད་པ་དང་། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༠༤ ཚེས་ 

༡༠ ཉིན་ར་ཇི་པུར་ཡན་ལག་སྨན་ཁང་གི་འགན་

འཛིན་སྨན་པའི་ལས་གནས་སུ་གནས་སྤོས་

བསྩལ། ར་ཇི་པུར་སྨན་པའི་ལས་འཁུར་རིང་

མ་སུ་རིར་ཟླ་རེ་ཐེངས་གཉིས་རྟག་འཆར་སྨན་

སྐོར་བསྐྱོད་པ་དང་། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༦ ལོར་སྨན་

རྩིས་ཁང་གི་སྐུ་ཚབ་ཏུ་ཀ་ཛག་ཀ་སི་ཐན་ Ka-

zakhstan དུ་བརྟག་དཔྱད་སྨན་སྐོར་དུ་བསྐྱོད། 

རང་ཉིད་ནས་བོད་ཀྱི་གསོ་རིག་གཞུང་ལུགས་

ཐོག་ལག་ལེན་དང་སྦྱངས་པའི་གྲུབ་འབྲས་སུ་ 

༡༩༩༩ ཟླ་ ༠༤ ཚེས་ ༠༡ ནས་སྨན་རམས་

པ་ཆུང་བ་དང༌། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༩ ཟླ་ ༠༤ ཚེས་ 

༠༡ ནས་སྨན་རམས་པ་འབྲིང་བར་གནས་སྤར་

བསྩལ། སྨན་རྩིས་ཁང་གི་སྨན་སློབ་མི་ཉུང་བར་

ཉམས་གསོག་སློབ་འཁྲིད་གནང་བ་བཅས་ད་

བར་མི་ལོ་ཧྲིལ་པོ་ ༢༥ རིང་སྨན་རྩིས་ཁང་དུ་

བོད་ཀྱི་གསོ་རིག་བསྟན་པའི་ཞབས་འདེགས་

བསྒྲུབས་ཡོད།

སྨན་རྩིས་མཐོ་སློབ་ཁང་གི་སློབ་སྤྱི་སྨན་རམས་

པ་བསྟན་པ་ཆོས་འཕེལ་ལགས།

 སྨན་རྩིས་ཁང་དུ་བོད་ཀྱི ་གསོ ་

རིག་སྨན་དཔྱད་ཀྱི་གཞུང་ལུགས་ལ་སྦྱངས་པ་

ཐར་སོན་ཏེ་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༨ ཟླ་ ༠༣ ཚེས་ ༠༡ 

ནས་སྨན་རྩིས་མཐོ་སློབ་ཁང་གི་སྨན་དགེའི་

ལས་འཁུར་ཞུས། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༤ ལོར་སློབ་

སྤྱི་གཞོན་པའི་ལས་གནས་ཐོག་བསྐོ་བཞག་

བསྩལ། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༨ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༠༡ ནས་

སློབ་སྤྱིའི་ལས་གནས་སུ་བསྐོ་བཞག་བསྩལ། 

སྨན་རྩིས་ཁང་གི་སྐུ་ཚབ་ཏུ་ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་

ཧོ་ལེནཌ། Holland འཇར་མན། Germany 

ཨ་རི། USA ཨིན་ཡུལ། England ཕ་རན་

སི། France ཨོ་སི་ཀྲེ་རི་ཡ་Austria བཅས་

སུ་སྨན་སྐོར་དང༌། བགྲོ་གླེང་ཁག་ལ་གཏམ་

བཤད་གནང་བ་དང༌། དཔྱད་རྩོམ་སྤེལ། སྨན་

རྩིས་ཁང་གི་མཐོ་སློབ་ནང་ཕྱི་མི་དོན་གཉེར་

ཅན་རྣམས་ལ་བོད་སྨན་སྐོར་ཟབ་སྦྱོང་གོ་སྒྲིག་

དང༌། སྨན་སློབ་རྣམས་ཀྱི་སློབ་ཚན་ཆ་བགོས་

རྩོམ་སྒྲིག་དང༌། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༤ ལོར་ཆེས་

མཐོའ ་ིསྨན་རྩིས་རིག་གཞུང་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་

ཚོགས་མི་གནང༌། ཕྱོགས་མཚུངས་སྨན་པའི་

ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་བཀའ་ཁྱབ་འོག་སྨན་པ་བསྡུས་

ར་བ་དང༌། སྨན་པ་དཀའ་བཅུ་པའི་སློབ་ཚན་

སྒྲོམ་གཞིའི་ཚོགས་མི་གནང༌། རང་ཉིད་ནས་

བོད་ཀྱི་གསོ་རིག་གཞུང་ལུགས་ཐོག་ལག་ལེན་

དང་སྦྱངས་པའི་གྲུབ་འབྲས་སུ་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༩ 

ཟླ་ ༠༤ ཚེས་ ༠༡ ནས་སྨན་རམས་པ་ཆུང་བ་

དང༌། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༩ ཟླ་ ༠༤ ཚེས་ ༠༡ ནས་

སྨན་རམས་པ་འབྲིང་བར་གནས་སྤར་བསྩལ་

བ་བཅས་མི་ལོ་ཧྲིལ་པོ་ ༢༥ རིང་སྨན་རྩིས་

ཁང་དུ་བོད་ཀྱི་གསོ་རིག་བསྟན་པའི་ཞབས་

འདེགས་བསྒྲུབས་ཡོད།

སྨན་རྩིས་མཐོ་སློབ་ཁང་གི་རྩིས་དགེ་རྩིས་

རམས་པ་དཀོན་མཆོག་བསྟན་འཛིན་ལགས།

 སྨན་རྩིས་ཁང་དུ་བོད ་ཀྱི ་སྐར་

དཔྱད་རྩིས་ཀྱི་གཞུང་ལུགས་ལ་སྦྱངས་པ་

ཐར་སོན་ཏེ་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༩ ཟླ་ ༠༣ ཚེས་ 

༠༡ ནས་སྐར་རྩིས་པའི་ལས་འཁུར་ཞུས། ཕྱི་

ལོ་ ༢༠༠༣ ཟླ་ ༠༤ ཚེས་ ༠༡ ནས་སྨན་

རྩིས་མཐོ་སློབ་ཁང་གི་སྐར་རྩིས་པའི་དགེ་རྒན་

དུ་བསྐོ་བཞག་བསྩལ། རང་ཉིད་ནས་བོད་ཀྱི་

སྐར་དཔྱད་རྩིས་རིག་པའི་གཞུང་ལུགས་ཐོག་

ལག་ལེན་དང་སྦྱངས་པའི་གྲུབ་འབྲས་སུ་ཕྱི་ལོ་ 

༢༠༠༠ ཟླ་ ༠༤ ཚེས་ ༠༡ ནས་རྩིས་རམས་

པ་ཆུང་བ་དང༌། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༩ ཟླ་ ༠༤ ཚེས་ 

༠༡ ནས་རྩིས་རམས་པ་འབྲིང་བར་གནས་སྤར་

བསྩལ་བ་བཅས་མི་ལོ་ཧྲིལ་པོ་ ༢༥ རིང་སྨན་

རྩིས་ཁང་དུ་བོད་ཀྱི་སྐར་དཔྱད་རྩིས་རིག་པའི་

ཞབས་འདེགས་བསྒྲུབས་ཡོད།

ཧོན་སུར་ཡན་ལག་སྨན་ཁང་གི་སྨན་རྩིས་ལས་

སྣེ་བ་ཕུར་བུ་སྒྲོལ་མ་ལགས།

 ཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༩ ཟླ་ ༠༥ ཚེས་ ༡༦ 

ནས་ཀོ་ལི་གྷལ་ཡན་ལག་སྨན་ཁང་དུ་སྨན་

རྩིས་ལས་སྣེ་བའི་ལས་འཁུར་ཞུས། ཕྱི་ལོ་ 

༡༩༩༢ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༡༠ ཉིན་སྦེལ་སྐོབ་ཡན་

ལག་སྨན་ཁང་དུ་གནས་སྤོས་བསྩལ། ཕྱི་ལོ་ 

༢༠༡༡ ཟླ་ ༠༡ ཚེས་ ༠༣ ཉིན་ཧོན་སུར་ཡན་

ལག་སྨན་ཁང་དུ་གནས་སྤོས་བསྩལ་བ་བཅས་

ད་བར་མི་ལོ་ཧྲིལ་པོ་ ༢༥ རིང་སྨན་རྩིས་ཁང་

གི་ཞབས་འདེགས་བསྒྲུབས་ཡོད།

མོན་གྷོ་གཞིས་སྒར་ ༦ པའི་ཡན་ལག་སྨན་

ཁང་གི་སྨན་རྩིས་ལས་སྣེ་བ་བསོད་ནམས་

གཡང་སྒྲོལ་ལགས།

 ཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༩ ཟླ་ ༠༩ ཚེས་ ༠༡ 

ཉིན་སྨན་རྩིས་ཁང་དུ་འཛུལ་ཞུགས་ཀྱིས་ཐོག་

མར་ཀོ་ལི་གྷལ་ཡན་ལག་སྨན་ཁང་གི་སྨན་

རྩིས་ལས་སྣེ་པའི་ལས་འཁུར་ཞུས། ཕྱི་ལོ་ 

༡༩༩༣ ཟླ་ ༠༢ ཚེས་ ༠༡ ནས་སྦེལ་སྐོབ་ཡན་

ལག་སྨན་ཁང་དུ་གནས་སྤོས་བསྩལ། དེ་ནས་

ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༩ ཟླ་ ༠༥ ཚེས་ ༡༥ ནས་མོན་

གྷོ་གཞིས་གྲོང་ ༦ ཡན་ལག་སྨན་ཁང་གི་སྨན་

རྩིས་ལས་སྣེ་པར་གནས་སྤོས་བཀོད་སྒྲིག་ཐོག་

ད་བར་མི་ལོ་ཧྲིལ་པོ་ ༢༥ རིང་སྨན་རྩིས་ཁང་

གི་ཞབས་འདེགས་བསྒྲུབས་ཡོད།

དམིགས་བཀར་རྩིས་ཀྱི་ལས་རིགས་དོ་དམ་པ་

རྩིས་རམས་པ་རྡོ་རྗེ་དབང་རྒྱལ་ལགས།

 སྨན་རྩིས་ཁང་དུ་བོད ་ཀྱི ་སྐར་

དཔྱད་རྩིས་ཀྱི་གཞུང་ལུགས་ལ་སྦྱངས་པ་ཐར་

སོན་ཏེ་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༩ ཟླ་ ༠༣ ཚེས་ ༠༡ ནས་

སྐར་རྩིས་པའི་ལས་འཁུར་ཞུས། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༥ 

ཟླ་ ༠༤ ཚེས་ ༡༠ ནས་སྐར་རྩིས་སྡེ་ཚན་

གྱི་འགན་འཛིན་ལས་གནས་སུ་བསྐོ་བཞག་

བསྩལ། སྐར་རྩིས་སྡེ་ཚན་དུ་སྨན་རྩིས་ཁང་གི་

རྩིས་སློབ་ཉམས་གསོག་པར་སློབ་འཁྲིད་དང༌། 

སྐུའི་དགུང་བཀག་སྐེག་རྩིས་འདོན་རྒྱུའི་ལས་

དོན་རྣམས་བསྒྲུབས་ཡོད། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ 

༠༣ ཚེས་ ༠༡ ནས་དམིགས་བཀར་རྩིས་ཀྱི་

ལས་རིགས་འགན་འཁུར་བར་བསྐོ་བཞག་

བསྩལ། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༦ ལོར་སྨན་རྩིས་ཁང་

གི་སྐུ་ཚབ་ཏུ་ཉི་ཧོང་དུ་བསྐྱོད་དེ་བོད་ཀྱི་སྐར་

དཔྱད་རྩིས་རིག་སྐོར་གཏམ་བཤད་དང༌། རྩིས་

འབྲས་འདོན་སྤེལ་ཞུས། ལས་ཡུན་རིང་སྨན་

རྩིས་ཁང་གི ་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི ་

ཚོགས་མི་དང༌། ལས་བྱེད་འདེམས་བསྐོ་དང་

བཀོད་སྒྲིག་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་མི་གནང་

ཡོད། རང་ཉིད་ནས་བོད་ཀྱི་སྐར་དཔྱད་རྩིས་ཀྱི་

གཞུང་ལུགས་ཐད་ལག་ལེན་དང་སྦྱངས་པའི་

གྲུབ་འབྲས་སུ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༠ ཟླ་ ༠༤ ཚེས་ ༠༡ 

ནས་རྩིས་རམས་པ་ཆུང་བ་དང༌། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༩ 

ཟླ་ ༠༤ ཚེས་ ༠༡ ནས་རྩིས་རམས་པ་འབྲིང་

བར་གནས་སྤར་བསྩལ་བ་བཅས་མི་ལོ་ཧྲིལ་པོ་ 

༢༥ རིང་སྨན་རྩིས་ཁང་དུ་བོད་ཀྱི་སྐར་དཔྱད་

རྩིས་རིག་པའི་ཞབས་འདེགས་བསྒྲུབས་ཡོད།

སྐུ་བཅར་སྨན་རམས་པ་བཙུན་མ་བསྟན་འཛིན་

ལྷ་སྒྲོན་ལགས།

 སྨན་རྩིས་ཁང་དུ་བོད་ཀྱི ་གསོ ་

རིག་སྨན་དཔྱད་གཞུང་ལུགས་ལ་སྦྱངས་པ་

ཐར་སོན་ཏེ་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༨ ཟླ་ ༠༣ ཚེས་ 

༠༡ ནས་མ་ན་ལི་ཡན་ལག་སྨན་ཁང་གི་སྨན་

པ་དང༌། ལོ་གཅིག་ཙམ་རྗེས་མ་ན་ལི་ཡན་

ལག་སྨན་ཁང་གི་འགན་འཛིན་སྨན་པའི་ལས་

གནས་སུ་བསྐོ་བཞག་བསྩལ། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༢ 

ཟླ་ ༠༨ ཚེས་ ༠༡ ཉིན་ལྡི་ལི་ནེ་འཛམ་མུ་ལྡིན་

ཡན་ལག་སྨན་ཁང་གི་སྨན་པར་གནས་སྤོས་

བསྩལ། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༤ ཟླ་ ༠༨ ཚེས་ ༠༡ 

ནས་དབུས་སྨན་རྩིས་མཐོ་སློབ་ཁང་གི་སྨན་

དགེའི་ལས་གནས་སུ་གནས་སྤོས་བསྩལ། ཕྱི་

ལོ་ ༢༠༠༥ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༢༢ ཉིན་སྐུ་བཅར་

སྨན་པའི་ལས་གནས་སུ་བསྐོ་བཞག་བསྩལ། 

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༨ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༠༡ ཉིན་དབུས་

ནད་བཅོས་ཉམས་ཞིབ་སྡེ་ཚན་གྱི་འགན་འཛིན་

སྨན་པར་ལས་བཀོད་དང༌། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ 

༡༠ ཚེས་ ༡༡ ཉིན་རྡ་སྟེང་ཡན་ལག་སྨན་ཁང་

གི་སྨན་པར་ལས་བཀོད་བསྩལ། རང་ཉིད་ནས་

བོད་ཀྱི་གསོ་རིག་གཞུང་ལུགས་ཐད་ལག་ལེན་

དང་སྦྱངས་པའི་གྲུབ་འབྲས་སུ་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༩ 

ཟླ་ ༠༤ ཚེས་ ༠༡ ནས་སྨན་རམས་པ་ཆུང་བ་

དང༌། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༩ ཟླ་ ༠༤ ཚེས་ ༠༡ ནས་

སྨན་རམས་པ་འབྲིང་བར་གནས་སྤར་བསྩལ། 

ལས་ཡུན་རིང་སྨན་རྩིས་ཁང་གི་སྨན་སློབ་དང་

སྨན་པ་མི་ཉུང་བར་སྨན་དཔྱད་ཉམས་གསོག་

སློབ་སྟོན་དང་གཞུང་བཤད་སློབ་འཁྲིད་ཞུས། 

སྨན་རྩིས་ཁང་གི་སྐུ་ཚབ་ཏུ་ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་

ནཱོར་ཝེ། Norway སུ་ཌེན། Sweden སུད་

སི། Swiss ཕཱ་རཱནས France ཉི་ཧོང་། Japan 

ཨ་རི། USA བཅས་སུ་སྨན་སྐོར་དང་། གཏམ་

བཤད། འགྲེམས་སྟོན་གནང་། ད་ལྟའི་འཆར་

རྡ་སྟེང་ཡན་ལག་སྨན་ཁང་དུ་བརྟག་དཔྱད་

སྨན་པ་དང་སྐུ་བཅར་སྨན་པའི་ལས་འགན་ཞུ་

མུས་བཅས་ད་བར་མི་ལོ་ཧྲིལ་པོ་ ༢༥ རིང་

སྨན་རྩིས་ཁང་དུ་གསོ་རིག་བསྟན་པའི་ཞབས་

འདེགས་བསྒྲུབས་ཡོད།

 ཨིན་དྲུང་ཚེ་བརྟན་རྡོ་རྗེ་ལགས།

 ཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༩ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༠༡ 

ཉིན་སྨན་རྩིས་ཁང་དུ་འཛུལ་ཞུགས་ཀྱིས་ཐོག་

མར་ཕྱི་རྒྱལ་ནད་པ་དང༌། སྨན་རྩིས་ཁང་དབར་

སྨན་བཅོས་ཡིག་འཕྲིན་གཏོང་མི་ཨིན་དྲུང་གྱི་

ལས་འཁུར་ཞུས། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༢ ཟླ་ ༠༧ ཚེས་ 

༠༡ ནས་སྨན་རྩིས་ཁང་གི་འགན་འཛིན་གྱི་

ཨིན་དྲུང་དུ་བསྐོ་བཞག་བསྩལ་བ་ནས་ད་བར་

འགན་འཛིན་རིམ་བྱོན་གྱི་ཨིན་དྲུང་གནང་མུས་

ཡིན། ལས་ཡུན་རིང་སྨན་རྩིས་ཁངགི་སྐུ་ཚབ་

ཏུ་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༥ ལོར་ཡུ་རོབ་ཁུལ་གྱི་རྒྱལ་

ཁབ་ཇར་མན། Germany སུད་སི། Swiss 

ཕཱ་རནས France ཨིཊ་ལི། Italy ཧོ་ལེནཌ། 

Holland ཨིན་ཡུལ། England སུ་ཌན། 

Sweden ཨོ་སི་ཀྲེ་རི་ཡ། Austria བཅས་སུ་

སྨན་སྐོར་བསྐྱོད་པ་དང་། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ལོར་

ལྷོ་ཨ་མི་རི་ཀ་ཨར་ཇན་ཀྲི་ན། Argentina ཅི་

ལི། Chile ཀོ་ལོམ་སྦི་ཡ་ Columbia བཅས་

སུ་སྨན་སྐོར་དུ་བསྐྱོད་པ་བཅས་ད་བར་མི་ལོ་

ཧྲིལ་པོ་ ༢༥ རིང་སྨན་རྩིས་ཁང་གི་ཞབས་

འདེགས་བསྒྲུབས་ཡོད།

དཔེ་དེབ་ཞིབ་འཇུག་དང་དཔར་བསྐྲུན་སྡེ་ཚན་

གྱི་འགན་འཛིན་རྩིས་རམས་པ་ལྷ་དབང་ཚེ་

རིང་ལགས།

 སྨན་རྩིས་ཁང་དུ་བོད ་ཀྱི ་སྐར་

དཔྱད་རྩིས་ཀྱི་གཞུང་ལུགས་ལ་སྦྱངས་པ་ཐར་

སོན་ཏེ་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༨ ཟླ་ ༠༣ ཚེས་ ༠༡ ནས་

སྐར་རྩིས་པའི་ལས་འཁུར་ཞུས། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༧ 

ཟླ་ ༠༦ ཚེས་ ༠༡ ཉིན་གནས་ཚུལ་ཕྱོགས་

སྒྲིག་དང༌། དཔར་བསྐྲུན་སྡེ་ཚན་གྱི་སྐར་རྩིས་

པའི་ལས་གནས་སུ་གནས་སྤོས་ཐོག་སྨན་རྩིས་

སློབ་དེབ་དཔར་བསྐྲུན་དང་། དཔེ་རྙིང་མཁོ་

བསྒྲུབ། སྨན་རྩིས་དུས་དེབ་རྩོམ་སྒྲིག་ཚོགས་

ཆུང་གི་ཚོགས་མི་གནང་།  ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༤ ཟླ་ 

༠༥ ཚེས་ ༠༡ ཉིན་སྐར་རྩིས་སྡེ་ཚན་ཁོངས་ཀྱི་

སྐར་རྩིས་ཉམས་ཞིབ་པའི་ལས་བཀོད་བསྩལ་

བ་དང༌། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༠༥ ཚེས་ ༠༡ 

ཉིན་དཔེ་དེབ་ཞིབ་འཇུག་དང༌། དཔར་བསྐྲུན་

སྡེ་ཚན་གྱི་སྐར་རྩིས་པར་གནས་སྤོས་ཐོག་

སྨན་རྩིས་གཙོས་པའི་ཕྱག་དཔེ་དཀོན་རིགས་

མཁོ་བསྒྲུབ་དང་ཞིབ་འཇུག་ལས་འགན་བསྒྲུབ་

བཞིན་ཡིན། རང་ཉིད་ནས་བོད་ཀྱི་སྐར་དཔྱད་

རྩིས་རིགས་ཀྱི་གཞུང་ལུགས་ཐད་ལག་ལེན་

དང་སྦྱངས་བའི་གྲུབ་འབྲས་སུ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༠ 

ཟླ་ ༠༤ ཚེས་ ༠༡ ནས་རྩིས་རམས་པ་ཆུང་

བར་གནས་སྤར་བསྩལ་བ་དང༌། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ 

ཟླ་ ༠༦ ཚེས་ ༡༧ ཉིན་དཔེ་དེབ་ཞིབ་འཇུག་

དང༌། དཔར་བསྐྲུན་སྡེ་ཚན་གྱི་འགན་འཛིན་

གཞོན་པ་དང། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ 

༠༡ ནས་དེ་གའི་སྡེ་ཚན་གྱི་འགན་འཛིན་དུ་

བསྐོ་བཞག་བསྩལ་བ་བཅས་ད་བར་མི་ལོ་ཧྲིལ་

པོ་ ༢༥ རིང་སྨན་རྩིས་ཁང་དུ་སྐར་དཔྱད་རྩིས་

རིག་པའི་ཞབས་འདེགས་བསྒྲུབས་ཡོད།

སྨན་སྦྱོར་འགན་འཛིན་སྨན་རམས་པ་འཇམ་

དབྱངས་བཀྲ་ཤིས་ལགས།

 སྨན་རྩིས་ཁང་དུ་བོད་ཀྱི ་གསོ ་

རིག་སྨན་དཔྱད་གཞུང་ལུགས་ལ་སྦྱངས་པ་

ཐར་སོན་ཏེ་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༩ ཟླ་ ༠༣ ཚེས་ ༠༡ 

ནས་སྨན་སྦྱོར་ཁང་གི་སྨན་པའི་ལས་འཁུར་

ཞུས། སྨན་སྦྱོར་ཁང་གི་སྨན་པ་འགན་འཛིན་

ཞིང་གཤེགས་བསྟན་འཛིན་རྣམ་རྒྱལ་མཆོག་

དང་། བླ་སྨན་བསྟན་འཛིན་ཆོས་གྲགས་མཆོག་

རྣམ་གཉིས་དང་། སྐུ་བཅར་སྨན་པ་རྣམ་རྒྱལ་

ཚེ་རིང་བཅས་ནས་དངུལ་ཆུ་བཙོ་ཐལ་གྱི་

ལག་ལེན་དང། རིན་ཆེན་རིལ་བུའི་སྦྱོར་བཟོ། 

སྨན་རྫས་ཁག་གི་དུག་འདོན་གཡའ་ཕྱིས་དང་

སྡེབ་སྦྱོར་ལག་ལེན་གྱི་ཆ་ལག་ཡོངས་རྫོགས་

གསན་བསམ་མྱོང་འཚོ་མཐར་ཕྱིན་པར་བརྟེན་

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༡ ཟླ་ ༠༤ ཚེས་ ༠༡ ནས་སྨན་

སྦྱོར་ཁང་གི་འགན་འཛིན་གཞོན་པའི་ལས་

གནས་ཐོག་བསྐོ་བཞག་བསྩལ། སྨན་སྦྱོར་ཁང་

གི་དགོས་མཁོ་ལྟར་སྨན་རྒྱུ་མཁོ་བསྒྲུབ་དང་། 

སྨན་རྩིས་སློབ་མ་རྣམས་ལ་སྔོ་སྨན་ངོ་སྤྲོད་ཀྱི་

སློབ་འཁྲིད་འགན་འཁུར་ཞུས། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༨ 

ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༡༨ ནས་ཟླ་གསུམ་རིང་ཉི་ཧོང་

དུ་དེང་དུས་རིག་གསར་ཐོག་སྔོ་སྨན་བརྟག་

དཔྱད་དང་སྤུས་ཚད་དབྱེ་ཞིབ་ཀྱི་ཟབ་སྦྱོང་དུ་

བསྐྱོད། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༧ ཟླ་ ༠༧ ཚེས་ ༡༣ 

ནས་སྨན་སྦྱོར་ཁང་གི་འགན་འཛིན་དུ་བསྐོ་

བཞག་བསྩལ། རང་ཉིད་ནས་བོད་ཀྱི་གསོ་རིག་

གཞུང་ལུགས་ཐོག་ལག་ལེན་དང་སྦྱངས་པའི་

གྲུབ་འབྲས་སུ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༠ ཟླ་ ༠༤ ཚེས་ ༠༡ 

ནས་སྨན་རམས་པ་ཆུང་བ་དང༌། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༩ 

ཟླ་ ༠༤ ཚེས་ ༠༡ ནས་སྨན་རམས་པ་འབྲིང་

བར་གནས་སྤར་བསྩལ་བ་བཅས་མི་ལོ་ཧྲིལ་

པོ་ ༢༥ རིང་སྨན་རྩིས་ཁང་དུ་གསོ་རིག་བསྟན་

པའི་ཞབས་འདེགས་བསྒྲུབས་ཡོད།

འཇམ་དབྱངས་བཀྲ་ཤིས་ལགས།རྡོ་རྗེ་དབང་རྒྱལ་ལགས། བསྟན་འཛིན་ལྷ་སྒྲོན་ལགས། ཚེ་བརྟན་རྡོ་རྗེ་ལགས། ལྷ་དབང་ཚེ་རིང་ལགས།



པར་ངོས་བཞི་པ། དབུས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་བདུན་རེའི་ལས་རིམ་གསར་ཤོག བོད་ཟླ་ ༡0 ཚེས་ ༢6 ཕྱི་ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༡74

ནོ་བེལ་ཞི་བདེའི་གཟེངས་རྟགས་ཀྱི་མཛད་སྒོའ་ིཉིན་སྲི་ཞུའི་ལས་བྱེད་བགྲེས་ཡོལ་ཕེབས་པ་ཁག་གཅིག་ལ་ལེགས་
སྐྱེས་གནང་བ་རྣམས་ངོ་སྤྲོད།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༡༠ ཉིན་

ནོ་བེལ་ཞི་བདེའི་གཟེངས་རྟགས་ཀྱི་མཛད་སྒོའ་ི

ཉིན་སྲི་ཞུའི་ལས་བྱེད་བགྲེས་ཡོལ་ཕེབས་པ་

ཁག་ལ་ལེགས་སྐྱེས་སུ་བོད་རྗེ་ཆོས་རྒྱལ་སྲོང་

བཙན་སྒམ་པོའ་ིསྐུ་བརྙན་དང་ཕྱག་འཁྱེར་ཐོབ་

མཁན་རྣམས་ཀྱི་ངོ་སྤྲོད་སྙིང་བསྡུས།

༡༽དྲུང་འཕར་ཟུར་པ་བཀྲིས་དོན་གྲུབ་ལགས། 

ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༣ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༩ ནས་དྲུང་

གཞོན་ལས་རོགས་ཀྱི་གནས་རིམ་ཐོག་བསྐོ་

གཞག་གནང་། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༣ ཟླ་ ༦ ཚེས་ 

༡༥ ནས་ཚོད་བལྟའི་ཐོག་ཤེས་རིག་ལས་

ཁུངས་དྲུང་གཞོན་ལས་རོགས་སུ་བསྐོ་གཞགཕྱི་

ལོ་ ༡༩༩༤ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༢༨ ནས་ཤེས་རིག་

ལས་ཁུངས་དྲུང་གཞོན་ལས་རོགས་ངོ་མར་

བསྐོ་གཞགཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༧ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༨ ནས་

ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་དྲུང་གཞོན་གནས་རིམ་

དུ་གནས་སྤར། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༠ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡ 

ནས་ཟླ་གྲངས་ ༦ རིང་དམིགས་བསལ་ཕོགས་

མེད་དགོངས་ཞུ། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༠ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡ 

ནས་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དྲུང་གཞོན་ལས་

འགན་རང་འཇགས། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༢ ཟླ་ ༧ ཚེས་ 

༥ ནས་ཟུང་དྲུང་གནས་རིམ་དུ་གནས་སྤར་

གྱིས་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་རང་འཇགས་སུ་

ལས་འགན་བཀོད་སྒྲིག་གནང་། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༠ 

ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༡༩ ནས་ཞབས་ལོའ་ིཆ་ནས་དྲུང་

ཆེ་ལས་འཕར་གནས་རིམ་དུ་གནས་སྤར།ཕྱི་ལོ་ 

༢༠༡༠ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༢༦ ནས་ཤེས་རིག་ལས་

ཁུངས་སུ་རང་འཇགས་བཀོད་སྒྲིག་གནང་། ཕྱི་

ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༩ ནས་རྒས་ཡོལ་སྔ་

བསྣུར་བཀའ་འཁྲོལ་ཞུས་འཁྲོལ་གྱིས་ཁྱོན་མི་

ལོ་ ༢༠ ལྷག་སྲི་ཞུའི་ཞབས་འདེགས་ཞུས།

༢༽ཟུང་དྲུང་ཟུར་པ་ཚེ་རིང་རྡོ་རྗེ་ལགས།  ཕྱི་

ལོ་ ༡༩༨༧ ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༢ ནས་གནས་དགུ་

པ་ཐོག་བདེ་སྐྱིད་སླར་གསོ་འཕྲུལ་རྨོས་སྡེ ་

ཚན་འགན་འཛིན་དུ་བསྐོ་གཞག་གནང་། ཕྱི་

ལོ་ ༡༩༨༨ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༡ ནས་གནས་རང་

འཇགས་ཐོག་ཨོ་རི ་ས་འཕྲུལ་རྨོས་སྡེ་ཚན་

འགན་འཛིན་དུ་གནས་སྤོས། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༢ ཟླ་ 

༥ ཚེས་ ༢༥ ནས་གནས་རང་འཇགས་ཐོག་

སྦེང་ལོར་ནང་སྲིད་སྐུ་ཚབ་ལས་ཁང་དུ་གནས་

སྤོས། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༢ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༡ ནས་

ལས་ཁུངས་དོ་དམ་པ་གནས་རིམ་དུ་གནས་

སྤར། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༣ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༨ ནས་སྡེ་

ཚན་འགན་འཛིན་གནས་རིམ་དུ་གནས་སྤར། ཕྱི་

ལོ་ ༡༩༩༧ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༣༠ ནས་དྲུང་གཞོན་

ལས་རོགས་གནས་སྤར་གྱིས་ནང་སྲིད་དྲུང་

ལས་སུ་བསྐོ་གཞག ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༠ ཟླ་ ༧ ཚེས་ 

༢༡ ནས་དྲུང་གཞོན་གནས་རིམ་དུ་གནས་སྤར་

གྱིས་ནང་སྲིད་ལས་ཁུངས་རང་འཇགས་སུ་

ལས་འགན་བཀོད་སྒྲིག་གནང་། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༨ 

ཚེས་ ༢ ཚེས་ ༢༠ ནས་ཟུང་དྲུང་གནས་རིམ་

ཐོག་གནས་སྤར་བསྩལ་ཐོག་དྲུང་གཞོན་གྱི་ལས་

འགན་རང་འཇགས།ཕྱི་ལོ་༢༠༠༨ ཟླ་ ༥ ཚེས་ 

༤ ནས་ནང་སྲིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཟུང་དྲུང་གྱི་

ལས་འགན་དུ་བཀོད་སྒྲིག ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༠ ཟླ་ ༣ 

ཚེས་ ༡༦ ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༥ 

བར་ལོ་གཉིས་རིང་རྒས་ཡོལ་ཕར་འགྱང་བཀའ་

འཁྲོལ་གནང་། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་༣ ཚེས་ ༡༦ 

ནས་ལོ་ ༡ རིང་རྒས་ཡོལ་ཕར་འགྱང་གནང། 

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༣ ཟླ་ ༡༦ ནས་མཐའ་མའི་

ལོ་ ༡ རིང་རྒས་ཡོལ་འཕར་འགྱངས། ཕྱི་ལོ་ 

༢༠༡༤ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༦ ནས་བགྲེས་ཡོལ་

བཀའ་འཁྲོལ་ཞུས་འཁྲོལ་གྱིས་ཁྱོན་མི་ལོ་ ༢༧ 

ལྷག་སྲི་ཞུའི་ཞབས་འདེགས་ཞུས།

༣༽ཟུང་དྲུང་ཟུར་པ་སྟོད་ཤེལ་དཀར་བཟང་པོ་

ལགས།  ཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༩ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༡ ནས་

གནས་དགུ་པ་ལས་ངོའ ་ིཐོག་རྡ་སྟེང་དཔལ་

འབྱོར་མགྲོན་ཁང་གི་རྩིས་པར་བསྐོ་གཞག་

གནང་། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༢ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༡ ནས་

ལས་དྲུང་གི་གནས་རིམ་དུ་བསྐོ་གཞག ཕྱི་

ལོ་ ༡༩༩༣ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡༥ ནས་ལ་དྭགས་

བསོད་ནམས་གླིང་གཞིས་ཆགས་ལས་ཁུངས་

ཀྱི་ལས་དྲུང་དུ་གནས་སྤོས། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༣ ཟླ་ 

༡༠ ཚེས་ ༢༡ ནས་ལས་ཁུངས་དོ་དམ་པར་

གནས་སྤར། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༣ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༣ 

ནས་ལ་དྭགས་སླེ་བསོད་ནམས་གླིང་གཞིས་

ཆགས་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་དྲུང་ལས་འགན་

རང་འཇགས། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༦ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༢༣ 

ནས་སྡེ་ཚན་འགན་འཛིན་དུ་གནས་སྤར། ཕྱི་

ལོ་ ༡༩༩༦ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༣༠ ནས་རྡོར་གླིང་

བསུ་སྣ་མདའ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་དུ་གནས་

སྤོས།ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༨ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༢ ནས་ཟླ་

གྲངས་གཅིག་རིང་དམིགས་བསལ་ཕོགས་མེད་

དགོངས་ཞུ། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༩ ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༢༢ 

ནས་དྲུང་གཞོན་ལས་རོགས་སུ་གནས་སྤར་གྱི་

ལས་འགན་རང་འཇགས་ཐོག་བསྐོ་གཞག ཕྱི་

ལོ་ ༢༠༠༠ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༢༥ ནས་གནས་རང་

འཇགས་ཐོག་ཀུན་ཕན་གླིང་ས་གནས་འགོ་

འཛིན་དུ་གནས་སྤོས། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༢ ཟླ་ ༧ 

ཚེས་ ༢༠ ནས་དྲུང་གཞོན་དུ་གནས་སྤར་གྱིས་

ལས་འགན་རང་འཇགས། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༦ ཟླ་ 

༩ ཚེས་ ༣ ནས་བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དྲུང་

གཞོན་དུ་གནས་སྤོས།ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༦ ཟླ་ ༡༢ 

ཚེས་ ༡ ནས་སྣེ་ལེན་འབྲེལ་མཐུད་ལས་ཁང་

གི་དྲུང་གཞོན་དུ་གནས་སྤོས། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༧ ཟླ་ 

༢ ཚེས་ ༡༢ ནས་སྦན་རྡ་ར་ནོར་རྒྱས་གླིང་ས་

གནས་འགོ་འཛིན་དུ་གནས་སྤོས། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༠ 

ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༢༡ ནས་ཞབས་ལོའ་ིཆ་ནས་ཟུང་

འབྲེལ་དྲུང་ཆེའི་གནས་རིམ་དུ་གནས་སྤར་བསྐོ་

གཞག་གནང་། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༠ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༢༦ 

ནས་ནང་སྲིད་ལས་ཁུངས་སུ་གནས་སྤོས། ཕྱི་

ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༡ ནས་ལོ་ ༢ རིང་རྒས་

ཡོལ་ཕར་འགྱང་གནང་། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༡༢ 

ཚེས་ ༡༤ ནས་ཉིན་གྲངས་ ༡༢ རིང་དམིགས་

བསལ་ཕོགས་མེད་དགོངས་ཞུ། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ 

ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༢༦ ནས་ཉིན་གྲངས་ ༡༨ རིང་

དམིགས་བསལ་ཕོགས་མེད་དགོངས་ཞུ། ཕྱི་ལོ་ 

༢༠༡༢ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༨ ནས་བཀའ་ཡིག་ངེས་

མེད་སྡེ་ཚན་དུ་གནས་སྤོས། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ 

༧ ཚེས་ ༡ ནས་ལོ་ ༡ རིང་རྒས་ཡོལ་ཕར་

འགྱང་གནང། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༡ 

ནས་མཐའ་མའི་ལོ་ ༡ རིང་བགྲེས་ཡོལ་ཕར་

འགྱང་གནང་། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡ 

ནས་རྒས་ཡོལ་བཀའ་འཁྲོལ་ཞུས་འཁྲོལ་གྱིས་

ཁྱོན་མི་ལོ་ ༢༤ ལྷག་སྲི་ཞུའི་ཞབས་འདེཌ་ཞུས།

༤༽དྲུང་ལས་ཟུར་པ་བསྟན་འཛིན་ལེགས་ལྡན་

ལགས།  ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༢ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༡༩ 

ནས་གནས་བརྒྱད་པ་ལས་དྲུང་གནས་རིམ་ཐོག་

གསར་བསྐོ་གནང་བ་དང་། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༢ ཟླ་ 

༡༡ ཚེས་ ༣ ནས་ཚོད་ལྟའི་ཐོག་བོད་གནས་

ཉམས་ཞིབ་ཁང་གི་ལས་དྲུང་དུ་བསྐོ་གཞག ཕྱི་

ལོ་ ༡༩༩༣ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༡༣ ནས་ཟླ་དྲུག་

ཚོད་ལྟ་ཕར་འགྱང་གནང། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༣ 

ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༢༧ ནས་གནས་རང་འཇགས་

ཐོག་འབུམ་ལ་བསྟན་སྒང་ལས་དྲུང་དུ་གནས་

སྤོས།ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༤ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༡ ནས་གཞུང་

ཞབས་ངོ་མར་བསྐོ་གཞག ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༥ ཟླ་ ༩ 

ཚེས་ ༢༡ ནས་བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་

དྲུང་དུ་གནས་སྤོས། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༠ ཟླ་ ༢ ཚེས་ 

༡༩ ནས་ལས་ཁུངས་དོ་དམ་པ་གནས་རིམ་དུ་

གནས་སྤར། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༠ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༡ ནས་

བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་དོའ་ིལས་འགན་

དུ་བསྐོ་གཞགཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༥ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༤ 

ནས་སྡེ་ཚན་འགན་འཛིན་དུ་གནས་སྤར།ཕྱི་ལོ་ 

༢༠༠༥ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༩ ནས་བདེ་སྲུང་ལས་

ཁུངས་ཀྱི་སྡེ་ཚན་འགན་འཛིན་དུ་བསྐོ་གཞག་

གནང་། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༢ ནས་དྲུང་

གཞོན་ལས་རོགས་གནས་རིམ་དུ་གནས་སྤར། 

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༩ ནས་བདེ་སྲུང་

ལས་ཁུངས་སུ་རང་འཇགས་བཀོད་སྒྲིག་གནང། 

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༦ ནས་རྒས་ཡོལ་

སྔ་བསྣུར་བཀའ་འཁྲོལ་ཞུས་འཁྲོལ་གྱིས་ཁྱོན་

མི་ལོ་ ༢༡ ལྷག་སྲི་ཞུའི་ཞབས་འདེགས་ཞུས།

ཕྱི་དྲིལ་བཀའ་བློན་མཆོག་གིས་ཕ་རན་སིའི་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མི་དང་ལྷན་ཚོགས་གནང་བ།
༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༡༠ 

ཉིན་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་

ལ་ནོ་བེལ་ཞི་བདེའི་གཟེངས་རྟགས་འབུལ་

ལམ་ཞུས་ནས་མི་ལོ་ ༢༥ འཁོར་བའི་དུས་

དྲན་མཛད་སྒོ་ཞིག་ཕ་རན་སིའི་རྒྱལ་ས་པེ་

རི་སི་རུ་ཚོགས་འདུག སྐབས་དེར་ཕྱི་དྲིལ་

བཀའ་བློན་བདེ་སྐྱིད་ཆོས་དབྱངས་མཆོག་དང་

ཕ་རན་སིའི་གྲོས་ཚོགས་གོང་མའི་འཐུས་མི་

སྐུ་ཞབས་ཨན་དེ་རེ་གྷ་ཏོ་ལིན་ ་Senator 
Andre Gattolinམཆོག  དེ་བཞིན་སྐུ་

ཞབས་པེ་ཊི་རིག་བྷོ་ལོ་ཆི་ Deputy Pat-
rick Bloche མཆོག་བཅས་མཉམ་ཞུགས་

གནང་འདུགསྐབས་དེར་བཀའ་བློན་མཆོག་

གིས་ཚོགས་བཅར་བ་བོད་མི་ ༧༠༠ ཙམ་ལ་

ཐོག་མར་ཕེ་རེན་ཆི་སྐད་ནང་དང་དེ་

རྗེས་བོད་སྐད་ཐོག་བོད་མི་ཚོས་རང་

གི་ཐུན་མིན་རིག་གཞུང་དང་སྐད་ཡིག་

བདག་གཅེས་གནང་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་

ཆེ་ཡིན་པར་བརྟེན་འབད་བརྩོན་མུ་

མཐུད་གནང་དགོས་པའི་འབོད་སྐུལ་

ཡང་གནང་བ་མ་ཟད། ལྷག་པར་ཕ་མ་

ཚོས་རང་གི་ཕྲུ་གུ་ཚོར་བོད་མིའི་ཐུན་

མིན་རིག་གཞུང་རྒྱུད་སྤྲོད་བྱ་གལ་ཆེ་སྐོར་

དང་། བོད་ཀྱི་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་། སྐད་

ཡིག  དེ་བཞིན་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་

ཆེན་པོ་མཆོག་གི་རླབས་ཆེན་གྱི་མཛད་རྗེས་

དང་མགོན་པོ་གང་ཉིད་མཆོག་གིས་འཛམ་

གླིང་ཞི་བདེ་དང་ཆོས་ལུགས་མཐུན་སྒྲིལ། དེ་

བཞིན་བོད་ཀྱི་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་མི་ཉམས་

རྒྱུན་འཛིན་དང་ཉམས་པ་སླར་གསོའ་ིཆེད་ཉིན་

མཚན་ཀུན་དུ་ཐུགས་ཁུར་ཆེ་བཞེས་མཛད་

བཞིན་པའི ་སྐོར་བོད་མི ་མི ་རབས་རྒན་པ་

ཚོས་གཞོན་པ་ཚོར་ངོ་སྤྲོད་གནང་དགོས་རྒྱུ་

དུས་ཀྱི་དགོས་མཁོ་ཆགས་ཡོད་པ་དང། དེ་

འདྲ་བྱུང་ན་བོད་མི་གཞོན་སྐྱེས་ཚོས་བོད་མི་

རིགས་དང་རིག་གཞུང་ལ་རངར་བཞིན་གྱི་དོ་

སྣང་དང་༸གོང་ས་མཆོག་གི་སྐུ་ཚེའི་ལོ་རྒྱུས་

རྣམས་ཤེས་རྟོགས་ཐུབ་རྒྱུ་མ་ཟད། མགོན་

པོ་གང་ཉིད་མཆོག་གི་ཐུགས་ཀྱི་འཆར་སྣང་

དང་མཛད་རྗེས་ལ་བཀའ་དྲིན་རྗེས་སུ་དྲན་

པའི་ཐོག་ནས་བོད་ཀྱི་བདེན་དོན་ཆེད་འཐབ་

རྩོད་གནང་ཐུབ་པ་ཞིག་ཡོང་ངེས་ཡིན་སྐོར་

གསུངས།  གཞན་ཡང་ཉིན་དེར་༸གོང་ས་

མཆོག་ལ་བཀའ་དྲིན་རྗེས་དྲན་ཞུ་ཆེད་ཕ་རན་

སིའི་བོད་རིགས་ཚོགས་པའི་མཐུན་འགྱུར་

འོག་ཕ་རན་སིའི་སྐུ་ཚབ་དོན་ཁང་གིས་གོ་

སྒྲིག་གནང་ནས་༸གོང་ས་མཆོག་གི་མཛད་

རྣམ་པར་རིགས་ལམ་ནས་འགྲེམས་སྟོན་

ཞུས་འདུག ཕྱོགས་མཚུངས་ཕ་རན་སིའི་

གྲོས་ཚོགས་གོང་མའི་འཐུས་མི་སྐུ་ཞབས་

ཨན་དེ་རེ་གྷ་ཏོ་ལིན་མཆོག་གིས་བོད་མི་

ཚོར་མུ་མཐུད་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་རྒྱུ་མ་ཟད། 

བོད་ནང་ཞི་བདེ་དང་རང་དབང་མགྱོགས་

མྱུར་སྐྱར་གསོ་ཡོང་སླད་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་

རྒྱུའི ་ཆོས ་སེམས་བརྟན ་པོ ་ཡོད ་སྐོར ་

གསུངས། གསུང་བཤད་ལས་རིམ་གྲུབ་

མཚམས་ཆོལ་ཁ་གསུམ་གྱི་རིག་གཞུང་

དང་འབྲེལ་བའི་གཞས་སྣ་འཁྲབ་སྟོན་ཞུས། 

སྤྱིར་ཕྱི་ཚེས་ ༩ ཉིན་ཕྱི་དྲིལ་བཀའ་བློན་

མཆོག་གིས་ཕ་རན་སིའི་གྲོས་ཚོགས་འོག་

མའི་འཐུས་མི་ཁག་གཅིག་དང་མཇལ་འཕྲད་

གནང་བ་མ་ཟད། ཕ་རན་སིའི་རྒྱལ་ཡོངས་

གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཞོན་སན་རེན་མེ་

ཛ་ཊེར་ Deputy Sandrine Mezatier 

མཆོག་གིས་མཇལ་འཕྲད་གནང་འདུགབཀའ་

བློན་མཆོག་གིས་དེ་ཉིན་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་

མི་རྣམས་དང་མཇལ་འཕྲད་སྐབས་བོད་དོན་

རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པའི་ལས་དོན་རྣམས་ལ་རམ་

འདེགས་ཇི་འདྲ་དགོས་མིན་དང་ཕ་རན་སིའི་

གྲོས་ཚོགས་ནང་བོད་ཀྱི་གནད་དོན་མུ་མཐུད་

གླེང་སློང་དང་རྒྱབ་སྐྱོར་རག་ཐབས་ཆེད་ལས་

འགུལ་ཇི་འདྲ་སྤེལ་དགོས་མིན་ཐད་གོ་བསྡུར་

གནང་འདུག གཞན་ཡང་བཀའ་བློན་མཆོག་

གིས་བོད་རྒྱ་མི་རིགས་མཐུན་འབྲེལ་ཚོགས་

ཆུང་གི་ཚོགས་མི་རྣམས་དང་ཐུག་འཕྲད་ཀྱིས་

བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱིས་རྒྱ་རིགས་དང་

མཐུན་འབྲེལ་གོང་འཕེལ་གཏོང་ཐབས་ཀྱི ་

ལས་གཞིར་ཕན་རླབས་ཡོང་ཆེད་ལས་འགུལ་

ཇི་འདྲ་སྤེལ་དགོས་མིན་ཐད་གོ་བསྡུར་གནང་

འདུག ཕྱི་ཚེས་ ༡༡ ཉིན་ཕྱི་དྲིལ་བཀའ་བློན་

མཆོག་རྒྱ་གར་དུ་ཕེབས་ཐོན་གནང་འདུག་པ་

བཅས།།


