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དབུ་མའ་ིལམ་ན།ི

རྒྱ་ནག་མི་དམངས་སིྤ་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་རྩ་ཁིམས་

ཀི་སྒམོ་གཞིའི་ནང་ཁིམས་མཐུན་གི་ཐབོ་ཐང་ཡོད་

པའི་བདོ་རིགས་ཡོངས་ལ་མི་རིགས་ས་གནས་རང་

སྐོང་གི་གནས་བབ་ཚད་ལྡན་མིང་དནོ་མཚྱུངས་པ་

ཞིག་དགསོ།  

   བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་བཀའ་ཤག་གིས། 

༸གངོ་ས་མཆོག་གིས་རྒྱ་རིགས་ཆོས་ཞུ་བར་

ཆོས་འབལེ་སྩལ་བ།

༄༅། །ཕི་ལོ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༥ ཚེས ༡ ཉནི་
༸གོང་ས་མཆོག་གིས་རྒྱ་ནག་སྐམ་ས་ཆེན་པསོ་
གཙོས་རྒྱ་རིགས་དད་ལྡན་ཆོས་ཞུ་བ་བཞི་བརྒྱ་
ལགྷ་ལ་བཞུགས་སརྒ་ཕ་ོབང་ད་ུཉནི་གྲངས་གསུམ་
རིང་ཆོས་འབལེ་དབུ་འཛུགས་བསྐངས་འདགུ ད་ེ
ཡང་རྒྱ་ནག་སྐམ་ས་ཆེན་པསོ་གཙོས་རྒྱ་རིགས་
དད་ལྡན་ཁག་གཅིག་གིས་གསོལ་འདབེས་ཞུས་
དནོ་ལརྟ། ༸གངོ་ས་མཆོག་གིས་ཕི་ཟླ་ ༥ ཚེས་ 
༡ ནས་དབུ་འཛུགས་མཛད་ནས་ཕི་ཚེས་ ༣ བར་
ཉནི་གྲངས་གསུམ་རིང་ར་ེགཙོང་ཁ་པ་ཆེན་པསོ་
མཛད་པའི་ལམ་གཙོ་རྣམ་གསུམ་བཀའ་ཁདི་དང། 
འཇིགས་བདེ་དཔའ་བ་ོགཅིག་པའི་བཀའ་དབང་
སྩལ་འདགུ  ཐངེས་འདའི་ིགསུང་ཆོས་སབྐས་རྒྱ་
ནག་སྐམ་ས་ཆེན་པ་ོནས་རྒྱ་རིགས་ཕ་ོམོ་ཁནོ་མི་
གྲངས་ ༣༠༠ ལགྷ་དང། ཧངོ་ཀངོ་། ཐ་ེཝན། 
སིངྒ་པུར་བཅས་ནས་ཆོས་ཞུ་བ་ཁག་གཅིག་བཅས་
ཁནོ་མི་གྲངས་ ༤༠༠ ཙམ་བཅར་འདགུ

བདོ་ནང་ས་ཡོམ་གི་གདོ་ཆག་ཕགོ་པའ་ི 
གནས་ཚྱུལ།

༄༅། །བརྒྱྱུད་ལམ་ཁག་ནས་གནས་ཚྱུལ་སྤལེ་
བ་ལརྟ་ན། ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༢༥ 
རེས་གཟའ་སྤནེ་པའི་ཉནི་བལ་ཡུལ་གཙོ་བརོ་གྱུར་
བའ་ིརྒྱ་གར་བང་ཕགོས་བྷ་ིཧར་དང་ཡུ་པ།ི ད་ེ
བཞིན་འབུག་དང་བདོ་བཅས་ཀི་ས་གནས་ཁག་
གི་ནང་ས་ཡོམ་ཤུགས་ཆེ་བྱུང་ནས་བདོ་ནང་གི་
རང་རིགས་བདོ་མི་ ༢༥ རྐནེ་འདས་དང་བདོ་མི་ 
༡༡༧ ལགྷ་ལ་རྨས་སྐནོ་ཕགོ་ཡོད་སྐརོ། སིྐད་གྲངོ་
དང་གཉའ་ལམ། དངི་རི། འགྲམ།  ས་དགའ། 
འབངོ་པ། གྲ་ོམོ། ལ་ྷརྩ།ེ མངའ་རིས། སྤུ་ཧངེ་
བཅས་ས་ཆ་མང་པརོ་ཤུགས་རྐེན་ཐེབས་ཡོད་
པའ་ིགནས་ཚྱུལ་ཐནོ་འདགུ    སྡདོ་ཁང་བརྒྱ་ཆ་ 
༨༠ ཙམ་ལ་གནདོ་སྐནོ་ཕགོ་ཡོད་འདགུ
 ཕི་ཚེས་ ༢༧ ཉནི་གི་དགངོ་མོའ་ི
ཆྱུ་ཚོད་ ༩ པར། བལ་ཡུལ་ད་ུས་ཡོམ་རྒྱག་
སབྐས་འདས་གྲངོས་སུ་ཕིན་པའི་བདོ་ནང་གི་བདོ་
མིའ་ིགྲངས་འབརོ་ ༢༥ དང་། རྨས་མ་གངོ་
གསལ་ལརྟ་ ༡༡༧ ཡིན་འདགུ རངོ་ཁག་གསུམ་
ནང་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱད་བཅྱུ་ཙམ་གི་ཁང་པ་ཡོངས་སུ་
བརབིས་པ་མ་ཟད། སིྐད་གྲངོ་རངོ་གི་གནས་རྙངི་
ཆོས་སྡའེི་འད་ུཁང་གི་རྩེག་གསུམ་པ་ཞིག་རལ་
ད་ུགྱུར་ཡོད་པ་དང་། ད་དངུ་བག་དཀར་རྟ་སོ་
དགནོ་དང་འཕགས་པ་དགནོ། སྨནོ་མཁར་ལ་ྷཁང་
སོགས་ཀི་གང་ལ་གས་སུབས་བྱུང་བ་སོགས་ཁནོ་
དགནོ་སྡ་ེ ༥༤ ལ་ཚད་མི་འདྲ་བའ་ིགནདོ་འཚེ་
ཕགོ་འདགུ

ཏ་ིཛུ་དར་རྒྱས་གླངི་ད་ུམཆོད་འབུལ་སྨནོ་ལམ་

ཚོགས་པ།

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༣༠ 
ཉནི་བདོ་བསྟན་སདི་མི་རིགས་ཀི་དནོ་ད་ུརང་སགོ་
བླསོ་གཏངོ་གནང་མཁན་རྒྱལ་གཅེས་པ་རྣམས་
ཀིས་གཙོས་ཉ་ེཆར་ཕི་ཚེས་ ༢༥ ཉནི་བལ་ཡུལ་ 
དང་། རྒྱ་གར་བང་ཤར་ས་ཁུལ། འབུག་ཡུལ། 
བདོ་ཀི་ས་ཁུལ་ཁག་གཅིག་བཅས་ལ་ས་ཡོམ་གི་
གནདོ་པ་ལ་བརྟནེ་གོད་ཆག་ཤུགས་ཆེ་བྱུང་བར་
གདངུ་སེམས་མཉམ་སྐ་ེདང་། སྨནོ་ལམ་གསུང་
འདནོ་གནང་འདགུ

སདི་སྐངོ་མཆོག་གིས་རྒྱ་གར་འཕདོ་བསྟནེ་བླནོ་ཆེན་མཆོག་དང་མཇལ་འཕད་གནང་བ།
༄༅། །རྒྱ་གར་བྷ་ིཇ་ེཔ་ིཆབ་སདི་ཚོགས་
པའ་ིཚོགས་གཙོ་སྐ་ུཞབས་ཨ་མིཏ་ཤཱ་ BJP 
President Shri. Amit Shah མཆོག་
དང་དབུས་འཕདོ་བསྟནེ་བླནོ་ཆེན་སྐུ་ཞབས་
ཇ་ེཔ་ིནད་ཱ Shri J.P Nadda མཆོག ད་ེ
བཞིན་ཧི་མཱ་ཅལ་མངའ་སྡའེི་སིྤ་ཁབ་བླནོ་
ཆེན་ཟུར་པ་སྐུ་ཞབས་པམེ་ཀུ་མཱར་ད་ུམལ་ 
Shri. P.K Dhumal མཆོག་དང་ཤན་ཏཱ་
ཀུ་མཱར་ (Shri Shanta Kumar) མཆོག་
བཅས་ར་སར་ཕ ེབས་སྐབས་དང་བསྟུན།  
ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༢ རེས་
གཟའ་སྤནེ་པའ་ིས་ྔདྲ་ོཆྱུ་ཚོད་ ༩།༣༠ ཙམ་
ལ་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐོང་བླ་ོབཟང་སེང་གེ་
མཆོག་དང་འཕདོ་བསྟནེ་བཀའ་བླནོ་ཚེ་རིང་
དབང་ཕྱུག་མཆོག་རྣམ་གཉིས་ཀིས་བླནོ་
ཆེན་རྣམས་དང་མཇལ་འཕད་གནང་འདགུ 
སྐབས་དརེ་སིད་སྐོང་མཆོག་གིས་ད་ལྟའི་
བདོ་ནང་གི་ཛ་དྲག་གནས་སྟངས་སིྤ་དང་
ལགྷ་པར་ཕི་ལོ་ ༢༠༠༩ ནས་བཟུང་བདོ་
ནང་ད་ུརྒྱ་ནག་གཞུང་གི་བདོ་མིའི་འགྲ་ོབ་
མིའི་ཐབོ་ཐང་ལ་རིྩས་མེད་རགོ་རོལ་བཏང་
བའི་དམ་བསྒགས་ཅན་གི་སིད་བྱུས་ལ་ཞི་

རལོ་ཆེད་རང་ལུས་མེར་སགེ་གི་ལས་འགུལ་
བསྟདུ་མར་སྤལེ་ནས་ད་ལྟའི་ཆར་བདོ་ནང་
ད་ུབདོ་མི་རན་གཞནོ་དང་། སྐ་སེར་ཕ་ོམོ། 
ད་ེབཞིན་བདོ་མི་རྩོམ་པ་པ་ོདང་ཞིང་འབགོ 
སླབོ་ཕུག  གྲྲྭ་བཙྱུན་སོགས་མདརོ་ན་ཆོལ་
ཁ་གསུམ་ནང་བདོ་མི་གྲངས་ ༡༣༨ ཀིས་
རང་ལུས་མེར་སགེ་བཏང་ཡོད་པ་དང་། ད་ེ
དག་གི་ཁངོས་ནས་བདོ་མི་གྲངས་  ༡༡༩    
འདས་གྲངོས་སུ་གྱུར་ཡོད་སྐརོ་སོགས་ཞིབ་
ཕ་གསལ་བཤད་ཞུས་པ་མ་ཟད། འདས་
པའ་ིམི་ལོ་ ༥༠ ལགྷ་རིང་རྒྱ་གར་དབུས་
གཞུང་དང་ལྷག་པར་ཧི་མཱ་ཅལ་མངའ་སྡའེི་
གཞུང་གིས་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་
པ་ོམཆོག་གིས་གཙོས་བཙན་བོལ་བདོ་མི་
རྣམས་ལ་མཐུན་འགྱུར་རོགས་རམ་རྒྱ་ཆེ་
གནང་དང་གནང་མུས་ལ་བཀའ་དྲནི་རསེ་
དྲན་ཡང་ཞུས་འདགུ  གཞན་ཡང་སབྐས་
དརེ་སྐུ་ཞབས་ཇེ་པི་ནདཱ་མཆོག་གིས་བདོ་
མི་སྐབས་བཅོལ་བ་རྣམས་ལ་བྷ་ིཇེ་པི་སིད་
གཞུང་གིས་མུ་མཐུད་མཐུན་འགྱུར་རོགས་
རམ་གནང་རྒྱྱུའི་ཁས་ལེན་གནང་བ་མ་ཟད། 
བྷ་ིཇ་ེཔ་ིསིད་གཞུང་གིས་བདོ་ནང་གི་བདོ་མི་

ཚོས་རང་གི་ཆེ་མཐངོ་དང་འགྲ་ོབ་མིའི་ཐབོ་
ཐང་ཆེད་འཐབ་རྩོད་གནང་བཞིན་པ་དརེ་

ཆོད་སེམས་བརྟན་པསོ་རྒྱབ་སྐརོ་གནང་རྒྱྱུ ་
ཡིན་སྐརོ་གསུངས་ཡོད། སིྤར་སྐ་ུཞབས་ཇ་ེ
པ་ིན་ད་ཱམཆོག་ན་ིཡུན་རིང་ནས་བདོ་དནོ་ལ་
གདངུ་སེམས་མཉམ་སྐའེི་རྒྱབ་སྐརོ་གནང་
མཁན་ཞིག་དང་བདོ་མི་སྐབས་བཅོལ་བ་
རྣམས་ལ་སེམས་ཐག་ཧ་ཅང་ཉ་ེཔ་ོཡོད་
མཁན་ཞིག་ཡིན་འདགུ ཕགོས་མཚྱུངས་
སབྐས་དརེ་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་འཕདོ་
བསྟནེ་བཀའ་བླནོ ་མཆོག་གིས་བ ོད་མིའི ་
སིྒག་འཛུགས་ཀི་འཕདོ་བསྟནེ་ལས་གཞིའི་
སྐརོ་དང་། ལགྷ་དནོ་བཙན་བལོ་བདོ་མིའ་ི

སིྤ་ཚོགས་ཁདོ་གླ་ོནད་ཊི་བྷའིི་གནས་སྟངས་
ཛ་དྲག་ཡོད་སྐརོ་དང་། འབལེ་ཡོད་འཕདོ་

བསྟནེ་ལས་ཁུངས་དང་སནྨ་ཁང་སོགས་ཀིས་
འབད་བརྩོན་ཇི་ལྟར་བས་ཀང་ད་དངུ་ཊི་
བྷའིི་ནད་གཞིའི་དཀའ་ངལ་ད་ེམུ་མཐུད་ཛ་
དྲག་འགོ་གནས་ཡོད་སྐརོ་སོགས་ཞུས་འདགུ  
གཞན་ཡང་རྒྱ་གར་གི་ས་ཕགོས་འདྲ་མིན་
མང་པའོ་ིནང་ད་ུབཙན་བལོ་བདོ་མིའ་ིའཕདོ་
བསྟནེ་སྨན་ཁང་ནས་བདོ་མི་ཙམ་མ་ཟད། 
ས་གནས་རྒྱ་གར་ཡུལ་མི་སོགས་ཀི་སྨན་
བཅོས་འཕདོ་བསྟནེ་ཐགོ་ཞབས་ཞུ་བསུྒབས་
དང་སུྒབ་མུས་ཡིན་སྐརོ་སོགས་ཞུས་འདགུ 

སདི་སྐངོ་མཆོག་གིས་བསབླ་པ་མཐར་སོན་གི་མཛད་སྒའོ་ིཐགོ་གསུང་བཤད་གནང་བ།
༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༡ 
ཉནི་ར་སའི་ཉ་ེའགྲམ་ད་ུརྟནེ་གཞི་བས་པའི་
ཤེས་རབ་དགའ་ཚལ་སླབོ་གྲྲྭའི་བསླབ་པ་

མཐར་སོན་གི་དགའ་སྟནོ་མཛད་སྒརོ་བདོ་
མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐངོ་
བླ་བཟང་སེང་གེ་མཆོག་གིས་གསུང་བཤད་
གནང་འདགུ ད་ེཡང་གངོ་ཚེས་ཉནི་གི་ས་ྔ
དྲ་ོཐོག་མར་སམ་བྷ་ོཊའི་སིྤ་ཁབ་འགན་
འཛིན་ཀརྨ་ཆྱུང་དག་ལགས་དང་སླབོ་སིྤ། 
ད་ེབཞིན་སླབོ་གྲྲྭའི་འགན་བདག་བཅས་ཀིས་
མཛད་སྒའོི་སྐ་ུམགྲནོ་གཙོ་བ་ོདཔལ་ལནྡ་སིད་
སྐངོ་མཆོག་ལ་ས་ེལེན་གི་ཕབེས་བསུ་གཟབ་
རྒྱས་ཞུས། ད་ེནས་མཛད་སྒ་ོདབུ་འཛུགས་

སྐབས་ཐོག་མར་ཚང་མ་སྐུ་བཞེངས་ཐོག་
བདོ་ཀི་རྒྱལ་གླུ་ཕུལ་བ་དང་སྦྲགས། བདོ་
བསྟན་སིད་མི་རིགས་ཀི་ཆེད་ད་ུལུས་སགོ་

བླསོ་གཏངོ་གནང་མཁན་རྒྱལ་གཅེས་པ་ཕ་ོ
མོ་འདས་སོན་ཡོངས་ཀི་བླསོ་གཏངོ་ལ་ཡི་
རང་བསགྔས་བརདོ་དང་སྦྲགས་མྱ་ངན་གུས་
འདདུ་སརྐ་མ་གཅིག་རིང་གནང་། 
 ད་ེནས་བསླབ་པ་མཐར་སོན་གི་
སླབོ་མ་རྣམས་ལ་སྐུ་མགྲནོ་གཙོ་བ་ོམཆོག་
གིས་གཙོས་སམ་བྷ ་ོཊའི ་སིྤ ་ཁབ་འགན་
འཛིན་དང་སླབོ་སིྤ་བཅས་ཀིས་རྟནེ་འབལེ་
གི་མཇལ་དར་གཡོགས། ད་ེརསེ་སླབོ་སིྤས་
སླབོ་གྲྲྭ་ང་ོསྤདོ་དང་འབལེ་བའ་ིགསུང་བཤད་

གནང་བསྟནུ། སམ་བྷ་ོཊའ་ིསིྤ་ཁ་འགན་
འཛིན་ནས་གསུང་བཤད་གནང་འདགུ
 ད་ེནས་སྐུ་མགྲནོ་གཙོ་བ་ོདཔལ་
ལྡན་སིད་སྐོང་མཆོག་གིས་གསུང་བཤད་
གནང་དནོ། རྣམ་པ་ཚོས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་
འཛུགས་ལ་ཕ་མ་ལྟ་བུར་བརིྩས་ཏ་ེའདིར་
ཕབེས་ཡོད་པར་སོང་། ལ་ྟརྟགོ་བདེ་རྒྱྱུ ་ང་
ཚོའ་ིལས་འགན་རེད། ཉ་ེབའ་ིཆར་བདོ་
ནས་ཡོང་མཁན་ཚོར་ང་ཚོའི ་ངོས་ནས་
སྦརི་ས་གནས་སུ་འབུམ་གཉསི་མན་ཙམ་གི་
འགྲ་ོསོང་བཏང་སྟ་ེཁང་པ་བརྒྱབ་སའི་ས་ཆ་
ཞིག་ཉསོ་པ་དང་མཉམ་ད་ུཆྱུ་འགྲ་ོབཟསོ་པ་
སོགས་ཀི་ལས་གཞི་ཞིག་གུྲབ་ཡོད་ལ། ད་ེ
ནས་མོན་གྷ ་ོདང་སྦལེ་ཀོབ་གཞིས་ཆགས་
གཉསི་ནས་ཞུ་འབུལ་ཡི་གེ་འབརོ་བ་བཞིན། 
ང་ཚོའི་ངསོ་ནས་ཞིབ་འཇུག་བས་ཏ་ེགཞིས་
ཆགས་རེ་ལ་འབུམ་དུྲག་རེ་བས་ཏ་ེཁང་པ་
བརྒྱབ་སའ་ིས་ཆ་ཞིག་ཀང་བསུྐན་ཡོད།
 ངསོ་རང་ཤེས་རབ་དགའ་ཚལ་
སླབོ་གྲྲྭར་ཐེངས་འགའ་ཤས་བསླབེས་རསེ་
ཞིབ་འཇུག་བདེ་སྐབས་མེག་ལོར་གྷན་ཇིར་
བདོ་ནས་ཡོང་མཁན་གི་ལས་མེད་མང་པ་ོ

འདགུ་ཅསེ་དང་། དའེ་ིནང་ནས་འཁམ་སྡདོ་
བདེ་མཁན་མང་པ་ོའདགུ་ཅསེ་དང། ཡང་
ཁ་ཤས་ལ་དཀའ་ངལ་ཆེན་པ་ོའཕད་ཡོད་
མཁན་ཡང་འདགུ་ཅེས་བརོད་སྐབས་བདོ་
ནས་ཡོང་མཁན་མང་བ་ད་ེཤེས་རབ་དགའ་
ཚལ་སླབོ་གླངི་འདརི་ཡོད་ཙང་། ཐབས་
ཤེས་བདེ་རྒྱྱུ ་ཞིག་མེད་དམ། ཞསེ་བཀའ་
ཤག་ནང་ད་ུབཀའ་བསྡུར་མང་པ་ོབས་རསེ་
ཕི་ལོ་ ༢༠༡༢ ལོར་འག་ོབཙྱུགས་པ་རེད། 
ཅསེ་སོགས་ཀི་གསུང་བཤད་གནང་།
 ད་ེརེས་དྲི་བ་དྲིས་ལན་གནང་
རསེ་སླབོ་གྲྲྭའི་དགེ་ཆེ་ཟླ་བ་ཚེ་རིང་ལགས་
ཀིས་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུས་ཏ་ེཉིན་དའེི་མཛད་
རིམ་ལེགས་པར་མཇུག་སིྒལ།   སིྤར་
ཐངེས་འདིར་བསླབ་པ་མཐར་སོན་གི་སླབོ་
མ་གྲངས་ ༨ བྱུང་བའ་ིཁདོ་ནས་བཞི་ས་
རྲྭ་བདོ་ཀི་མཐ་ོསླབོ་ཁང་ནང་འཛུལ་ཞུགས་
གནང་རྒྱྱུ ་ཡིན་འདགུ་པ་དང་། གཞན་སླབོ་
མ་གྲངས་བཞི་རྒྱ་གར་མཐོ་སླབོ ་ཁག་ཏུ་
བསྐདོ་འཆར་ཡོད་འདགུ



པར་ངསོ་གཉསི་པ། དབུས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་བདནུ་རེའ་ིལས་རིམ་གསར་ཤོག བདོ་ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༧ ཕི་ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༦2

རྒྱ་གཞུང་གིས་བདོ་མད་ོསདྨ་བསང་ཆྱུ་རངོ་རན་གའ་ིརྩྩྭ་ཐང་ཐགོ་
གཞུང་ལམ་རྒྱག་བཞིན་པ།

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༢༦ 
ཉནི་བདོ་མད་ོསདྨ་བ་ླབང་བསང་ཆྱུ་རངོ་རན་
ག་རིན་ཆེན་སྡ་ེབའ་ིབསོད་ནམས་རྒྱ་མཚོ་
ལགས་དང་། སངས་རྒྱས་མཁར་ལགས་
གཉསི་རྒྱ་གཞུང་གིས་ད་ོདམ་འཛིན་བཟུང་

བས་ཡོད་པ་དང་། ཕི་ཚེས་ ༢༨ ཉནི་སརླ་
ཡང་སྡ་ེམི་ ༤ རངོ་སདི་གཞུང་ལ་ཡོང་
དགསོ་པའ་ིལན་འབརོ་ཡོད་སྟབས། མང་
ཚོགས་ཚོས་ཁངོ་ཅག་ཀང་ད་ོདམ་བ་སདི་
པར་སེམས་འཚབ་བདེ་བཞིན་ཡོད་འདགུ

 གནས་ཚྱུལ་འདིའི་བྱུང་རྩ་ནི། 
ཟླ་བ་འདིའི ་ཚེས་ཤར་ཙམ་ནས་ཀན་སུ་
ཞིང་ཆེན་ཀན་ལྷ་ོབདོ་རིགས་རང་སྐངོ་ཁུལ་
བསང་ཆྱུ་རོང་རན་ག་རིན་ཆེན་རང་བྱུང་
གྲངོ་ཚོའ་ིརྩྩྭ་ཐང་ཐགོ་སིྤ་ལེ་ ༢ ཅན་གི་
གཞུང་ལམ་གསར་རྒྱག་བ་རྒྱྱུའི་འཆར་གཞི་
ཡོད་པ་དསེ་ས་གནས་མང་ཚོགས་ཀི་རྩ་ཐང་
རྒྱ་ཁནོ་ཉུང་ད་ུའགྲ་ོརྒྱྱུའི་རྐནེ་པས་འབགོ་པ་

མང་ཚོགས་ཀི་འཚོ་བར་ད་ོཕགོ་ཡོང་རྒྱྱུ འི་
དཀའ་ངལ་ས་གནས་དཔནོ་རིགས་ལ་ཞུ་
གཏུགས་བས་ཀང་ཡ་ལན་མ་བས་སྟབས། 
གོང་ཞུ་བདེ་རིྩས་བས་པར་ཁོང་རྣམས་ད་ོ
དམ་བས་འདགུ

 རྩ་བའི ་ས་གནས་དེར་འབགོ་
པའི་འཚོ་བ་སྐལེ་ནས་སྡདོ་མཁན་ཁིམ་ཚང་ 
༡༣༢ དང་མི་གྲངས་ ༦༨༩ ཡོད་ཅིང་རྩ་
ཐང་གི་རྒྱ་ཁནོ་ནམ་རྒྱྱུ ན་ནས་ཆེན་པ་ོམེད་
ཁར་སདི་གཞུང་ནས་སིྤ་ལེ་ ༢ ཅན་གི་
གཞུང་ལམ་རྒྱག་བཞིན་ཡོད་སྟབས། གྲངོ་
ཚོའ་ིརྩ་ཐང་ཨེ་ཀར་ ༦།༧ ཙམ་ཞིག་བདེ་
སྤདོ་བདེ་ཀི་ཡོད་པ་རེད་འདགུ གཞུང་ལམ་
རྒྱག་སའ་ིགཡས་གཡོན་ད་ུཁིམ་ཚང་ ༥༠ 
ཙམ་གནས་སྡདོ་བདེ་བཞིན་ཡོད།
 གྲངོ་ཚོའི་མང་ཚོགས་ཐུན་མོང་
ནས་ཕུལ་བའ་ིདནོ་ཚན་ ༧ ཅན་འཁདོ་པའ་ི
རེ་འདནུ་སནྙ་ཞུའ་ིནང་འཁདོ་དནོ། 

༡། གྲངོ་ཚོའ་ིམི་མང་ཚོར་འཚོ་བའ་ིའགན་
སུང་ཆེད་གུན་གསབ་སྤདོ་དགསོ་པ།

༢། ཅི་སྟ་ེགཞུང་ལམ་མ་བཟ་ོཐབས་མེད་
ཡིན་ན།  གཞུང་ལམ་ད་ེཟམ་པའ་ིང་ོ
བརོ་བཟསོ་ན་རྩ་ཐང་ལ་ད་ོཕགོ་མི་འགྲ་ོ
ཞིང་། མི་ཕྱུགས་གཉསི་ལའང་བརབ་
གསིག་མི་ཡོང་།  

༣། སྡ་ེཔའི་ཁིམ་ཚང་ཡོངས་ལ་རང་འབབ་
ཆྱུའ་ིམཐུན་རྐནེ་བསུྐན་དགསོ་པ།

༤། ལམ་བཟའོི་གནདོ་སྐནོ་ཕགོ་ཡུལ་ཁིམ་
ཚང་ ༥༠ ལ་སྡདོ་ཁང་བསྐར་གསོའ་ི
རོགས་དངུལ་སྤདོ་དགསོ་པ།

༥། སྡ ་ེཔའི ་ནང་མ་ཎི ་འཁོར་ལོ ་གཅིག་
གསར་བཞངེས་བདེ་དགསོ་པ།

༦། སྡ་ེཔའི་ཁིམ་ཚང་ཡོངས་ལ་ཟགོ་ལུག་
འཇུག་སའ་ིརྲྭ་བ་བསུྐན་དགསོ་པ།

༧། ད་ལའྟི་གྲངོ་ཚོའི་གཞུང་ལམ་སྤུས་ཚད་
ལནྡ་པ་ཞིག་བཟ་ོདགསོ་པ་དང་། རླང་
འཁོར་དང་མི་ལ་བརབ་སྐོན་མི་ཡོང་
སླད་གཞུང་ལམ་སྟངེ་འགྲིམ་འགུྲལ་
མགོགས་ཚད་ཚོད་འཛིན་གི ་བེད ་
ཐབས་སྤདོ་དགསོ་པ་ཞསེ་འཁདོ་འདགུ

 ས་གནས་མང་ཚོགས་ནས་མུ་
མཐུད་རེ་འབདོ་བདེ་བཞིན་པ་དང་། ད་
ལྟའི་ཆར་འཛིན་བཟུང་ད་ོདམ་བས་པའི་
མི་གཉིས་པ་ོགླདོ་བཀལོ་ཐོབ་ཡོད་མེད་ཀི་
གནས་ཚྱུལ་ཁ་གསལ་ཤེས་རྟགོས་ཐུབ་ཀི་
མིན་འདགུ

བལ་ཡུལ་ཁུལ་ད་ུས་ཡོམ་གདོ་ཆག་ཚབས་
ཆེན་བྱུང་བར་མྱྱུར་སྐབོས་རོགས་རམ་ 
ཚོགས་ཆྱུང་ཆེད་འཛུགས་གནང་བ།

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༤ ཚེས་ 
༣༠ ཉནི་བལ་ཡུལ་བདོ་མིའ་ིའབལེ་མཐུད་
ལས་ཁུངས་ནས་བཏང་གནས་ནང་འཁོད་
དནོ། བལ་ཡུལ་བདོ་མིའ་ིའབལེ་མཐུད་
པ་དབུ་བཞུགས་ཐགོ་ཕགོས་བཞུགས་བདོ་
མི་མང་སིྤ་འཐུས་དང་འབལེ་མཐུད་ལས་
ཁུངས་ཀི་དུྲང་ཆེ། ས་གནས་འག་ོའཛིན་
ཁག་བཞི་བཅས་ཛ་དྲག་ཐོག་ལྷན་ཚོགས་
གནང་སྟ་ེབལ་ཡུལ་ཁུལ་ད་ུས་ཡོམ་ཚབས་
ཆེན་བརྒྱབ་སྟ་ེགོད་ཆག་ཕགོ་པ་རྣམས་མྱྱུར་
སྐོབས་སླད་མ་དངུལ་ཞལ་འདབེས་བྱུང་
རིགས་རྣམས་བགོ་འགྲེམས་དང་སྟངས་
འཛིན་གནང་མཁན་གི་ཚོགས་ཆྱུང་ཞིག་
ཆེད་འཛུགས་གནང་འདགུ  གསར་ད་ུ
བཙྱུགས་པའི་ཚོགས་ཆྱུང་དའེི་ཚོགས་གཙོ་
བལ་ཡུལ་བ ོད་མིའི ་འབ ེལ་མཐུད་པ་རྟ་
མགྲནི་ར་ོར་ེལགས་དང་། ཚོགས་གཞནོ་
ཕོགས་བཞུགས་སིྤ་འཐུས་བཀ་ཤིས་དནོ་
གུྲབ་ལགས། དུྲང་ཆེ་བལ་ཡུལ་བདོ་མིའ་ི
འབལེ་མཐུད་ལས་ཁུངས་ཀི་དུྲང་ཆེ་དང་། 
རྒྱྱུན་ལས་མཆོད་འཇརོ་དང་། འཇརོ་ཁལེ། 
རྒྱལ་འཕགས་ཚེ་གསུམ། ཤ་ཝ་ར་གསུམ་
བཅས་ཀི་ས་གནས་འགོ་འཛིན་རྣམ་པར་

གཏན་འབབེས་གནང་སྟ་ེས་ཡོམ་གིས་གོད་
ཆག་བྱུང་བ་རྣམས་མྱྱུར་སྐོབས་སླད་ཞལ་
འདབེས་གང་བྱུང་བ་རྣམས་བགོ་འགྲམེས་
གནང་རྒྱྱུ ་བས་འདགུ གཞན་ཡང་ཕི་རྒྱལ་
དང་རོགས་ཚོགས་ཁག་ནས་ས་ཡོམ་གོད་
ཆག་དའེི་ཐགོ་ཞལ་འདབེས་གང་བྱུང་བ་ད་ེ
དག་ཚོགས་ཆྱུང་དསེ་བཀའ་འཁལོ་འགོ་ས་
གནས་ཁག་ལ་མཁ་ོསྤདོ་སྟངས་འཛིན་གནང་
རྒྱྱུ ་རེད་འདགུ  གཞན་ཡང་ཡིད་སྐ་ོབའ་ི
གནས་ཚྱུལ་ཞིག་ལ་ད་བར་བདོ་མི་བཞི་ས་
ཡོམ་གི་གོད་ཆག་འགོ་རྐེན་འདས་སུ་གྱུར་
བར་ཐུགས་གསོ་དང་མཆོད་འབུལ་གནང་
འདགུ་པ་མ་ཟད། རྨས་སྐནོ་ཕགོ་པའ་ིབདོ་
མི་རྣམས་ལ་སྨན་བཅོས་འགྲ་ོགྲནོ་སྐབས་
བསྟནུ་ཚོགས་ཆྱུང་ནས་ཐག་གཅོད་རོགས་
བསྐརོ་གནང་རྒྱྱུ ་བས་འདགུ ད་ེམིན་བདོ་མི་
རང་ཉདི་ལ་དབང་བའི་སྡདོ་ཁང་དང་སླབོ་གྲྲྭ  
དགོན་སྡ་ེཁག་གས་སྐོན་ཤོར་བའི་རིགས་
ལ་འཛུགས་སུྐན་དང་ཉམས་བཟ་ོབ་དགོས་
རིགས་གོང་འཁདོ་ཛ་དྲག་ལས་གཞི་མཇུག་
སིྒལ་མཚམས་འཆར་གཞི་གཉསི་པའི་ནང་
ལག་བསྟར་གནང་འཆར་ཡོད་པའི་གྲོས་
ཆོད་ཀང་བཞག་འདགུ

ལས་ཁུངས་ཁག་གི་ལས་བདེ་རྣམ་པས་བདོ་
བསྟན་སདི་ཞབས་རིམ་སུྒབ་འག་ོཚྱུགས་པ།

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༢༩ 
ས་ྔདྲརོ་དབུས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་སདི་
སྐོང་བླ་ོབཟང་སེང་གེ་མཆོག་གིས་གཙོས་
བཀའ་བླནོ་རྣམ་པ། ཆེས་མཐའོ་ིཁམིས་
ཞིབ་པ་ཆེ་བ་མཆོག་གིས་དབུས་ཁིམས་ཞིབ་
པ་གཞན་གཉསི། བདོ་མི་་མང་སིྤ་འཐུས་
ཚོགས་གཙོ་མཆོག་དང་རྒྱྱུ ན་ལས་རྣམ་པ། 
རང་དབང་ཅན་གི་སྡ་ེཚན་འགན་འཛིན་རྣམ་
པ། ལནྷ་ཁང་ཁག་གི་དུྲང་ཆེ་ཆྱུང་རྣམ་པ། 
ད་ེབཞིན་ས་ིཞུའ་ིལས་བདེ་དང་། བཞུགས་
སརྒ་ཁུལ་གི་བདོ་མི་མང་ཚོགས་བཅས་ལནྷ་
འཛོམས་ཀིས་ལ་ྷརྒྱལ་རིར་བསངས་གསོལ་
གཟབ་རྒྱས་ཞུས་ཡོད། ད་ེཡང་ཆོས་རིག་

ལས་ཁུངས་ཀི་གསལ་བསྒགས་དགོངས་
དནོ་བཞིན། བདོ་བསྟན་སདི་ཀི་ཆེད་ད་ུམ་
ཎི་ཡིག་དུྲག་འདྲནེ་གསོག་དང༌།  བསངས་
གསོལ་དང་སྐ་ུརུླང་དར་འཛུགས། བསྟན་

སུང་དམར་ནག་གཉསི་དང་བདོ་སྐངོ་ལ་ྷསུང་
གི་འཕནི་སྐལུ་མ་སདྨ་བསོད་ནམས་བཅས་རྒྱ་
གང་ཆེ་འདནོ་གསོག་ཞུ་དགསོ་བ་ླལའྷ་ིབཀའ་
ལུང་ཕབེས་དགངོས་བཞིན། སིྤ་མཐུན་
བསོད་ནམས་གསོག་རྒྱྱུ ར་ཕན་རླབས་དགེ་
མཚན་ཕིར་ཆྱུ་ཚོད་ ༥།༣༠ ནས་ ༦།༠༠ 
བར་ལས་ཁུངས་སོ་སོའ་ིནང་ས་ིཞུ་བ་ཡོངས་
རགོས་ཚང་འཛོམས་ཐགོ་གངོ་འཁདོ་ཞབས་
རིམ་ཁག་གསོག་སུྒབ་གནང་བཞིན་ཡོད་པ་
མ་ཟད། ཞབས་རིམ་སུྒབ་ཐ་ོཟླ་ ༧ ཚེས་ 
༢ འགངས་མེད་ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་
སུ་འབུལ་རྒྱྱུ ་ཡིན་འདགུ ཕགོས་མཚྱུངས་
ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་རིས་མེད་ཆོས་སྡ་ེ

དང་གཞིས་ཆགས་ཁག་སོ་སོར་ད་ེམཚྱུངས་
ཞབས་རིམ་གསོག་སུྒབ་དགསོ་པའ་ིཆོས་བར་
བཀའ་ཁབ་གནང་ཟནི་འདགུ །

ཉམས་ཞིབ་པ་གསར་བསྡའུ་ིགསལ་བསྒགས།
༄༅། །བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་བདོ་ཀི་ 
སིད ་བྱུ ས ་ཉམས་ཞིབ ་ཁང་ གི ་ རིྩས ་ ལོ ་ 
༢༠༡༥༌༌༢༠༡༦ ལོའ་ིསྔནོ་རིྩས་གཏན་འབབེས་
ཟནི་ཁངོས། རང་རེའ་ིན་གཞནོ་ཁད་ལས་པ་
དང་། ཆེད་ལས་པ་གསོ་སྐངོ་གི་ལས་གཞི་
གཞིར་བཟུང་། བདོ་ཕུག་འབུམ་རམས་ 
དང་། ཉ་ེབའ་ིའབུམ་རམས་སླབོ་ཐནོ་གཉསི་
ལོ་གཅིག་རིང་འད་ིག་སིད་བྱུས་ཉམས་ཞིབ་
ཁང་ད་ུཉམས་གསོག་དང་ཉམས་ཞིབ་སླད་
གདན་ཞུས་ཉམས་ཞིབ་པའི་ངོ་བརོ་བསྐ་ོ
གཞག་བ་རྒྱྱུ ་ལགས་ན། འསོ་ཆོས་ཚང་ཞིང་
དནོ་གཉརེ་ཡོད་པ་རྣམས་ནས་གཤམ་གསལ་
ལརྟ་ཕི་ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༢༠ འགངས་མེད་
འཚང་སྙན་འདི་གར་གནང་འབརོ་ཐུབ་པ་
དགསོ་པ་བཅས་ཀི་གསལ་བསྒགས་སུ། བདོ་
ཀི་སདི་བྱུས་ཉམས་ཞིབ་ཁང་ནས། ཕི་ལོ་ 
༢༠༡༤ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༣༠ ལ།།
ཀ༽ འབུམ་རམས་པ།
•  ས་མིག་གྲངས། གཅིག 
•  ལས་ཡུན། ལོ་གཅིག 
•  ཤེས་ཚད། འབུམ་རམས་ཐནོ་པ། 
ཁ༽ ཉ་ེབའ་ིའབུམ་རམས་པ།
•  ས་མིག་གྲངས། གཅིག 

•  ལས་ཡུན། ལོ་གཅིག 
•  ཤེས་ཚད། ཉ་ེབའ་ིའབུམ་རམས་ཐནོ་པ། 
སིྤར་བཏང་དགསོ་མཁའོ་ིཆ་རྐནེ།
༡། བཙན་བོལ་བདོ་མིའི་དྭང་བླངས་དཔྱ་
ཁལ་ལག་དབེ་ཀི་ང་ོབཤུས་དང༌། རང་
བདེན ་ ཚོགས་ཆྱུང ་ནས་དཔྱ་དངུལ་
གཙང་འབུལ་ཟནི་པའ་ིངསོ་སྦརོ།

༢། རྒྱ་གར་ནང་ཁིམས་མཐུན་གནས་སྡདོ་
ཆོག་པའ་ིལག་དབེ་ (RC) ང་ོབཤུས།

༣། ཕི་ལུགས་དང་བདོ་ལུགས་ཚད་ལནྡ་སནྨ་
པ་གང་རུང་ནས་གཟུགས་བབས་ལས་
འཕརེ་ཡིན་པའ་ིསནྨ་པའ་ིངསོ་སྦརོ།

༤། ཤེས་ཚད་སོགས་ལག་ཁེར་ཁག་གི་ངོ་
བཤུས་སྟངེ་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་
ཟུང་དུྲང་ཡན་གི་གནས་རིམ་ཅན་ནས་
དག་མཆན་དགསོ་པ།

༥། སིྤ་སྒརེ་སྡ་ེཚན་གང་རུང་ནང་ཕག་ལས་
གནང་མུས་ཡིན་ཚེ། ལས་ཡུལ་ནས་
དགག་ཆ་མེད་པའ་ིངསོ་སྦརོ་དགསོ་པ།

༦།  PAN Card ང་ོབཤུས།
ཐུགས་སང༌།
༡། ཁརོ་ཡུག་དང་། (Environment) ཆབ་
སདི་ཚན་རིག (Political Science) 

རྒྱལ་སིྤའ་ིའབལེ་ལམ། (International 
Relations) རྒྱ་ནག་དང་འབལེ་བའ་ི
སླབོ་སྦངོ་། (Chinese Studies) བདོ་
དང་བཙན་བལོ་སིྤ་ཚོགས་དང་ཐད་ཀར་
འབལེ་བ་ཡོད་པའི་གནད་དནོ་བཅས་
གང་རངུ་ཐགོ་འབུམ་རམས་དང༌། ཉ་ེ
བའི་འབུམ་རམས་ཐོན་པའི་ལག་ཁེར་
ཡོད་རིགས་ལ་འདམེས་སུྒག་གོ་སྐབས་
བཟང་བ་ཡོད།

༢།འབུམ་རམས་པའི ་ལག་ཁེར་ལྡན་པ་
རྣམས་ནས་སོ ་སོའི ་དཔྱད་རྩོམ་དང་
འབལེ་བའི་དནོ་གནད་ཐགོ་ངག་རྒྱྱུགས་
འབུལ་དགསོ།

༣།ཉ་ེབའི་འབུམ་རམས་པའི་ལག་ཁརེ་ལནྡ་
པ་རྣམས་ནས་སོ་སོའི ་དཔྱད་རྩོམ་གི་
བརདོ་ གཞིའ་ིཐགོ་ཤོག་གྲངས་ ༥ ཙམ་
གི་རྩམོ་ཡིག་འབ་ིརྒྱྱུ ་དང༌། ད་ེའབལེ་
ངག་རྒྱྱུགས་ཀང་འབུལ་དགསོ།
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ཨུ་ར་ུསུའ་ིརྒྱལ་ས་མོ་སི་ཁརོ་ཀུན་གཟགིས་པཎ་ཆེན་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་གི་སྐའུ་ིའཁུངས་སརྐ་སུང་བརིྩ་ཞུས་པ།
༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༢༧ 
ཉནི་ཨུ་ར་ུསུའ་ིརྒྱལ་ས་མོ་སི་ཁའོ་ི Mos-
cow ནང་བདོ་ཀི་གྲགོས་པ་ོདང་བདོ་དནོ་
རྒྱབ་སྐརོ་བ་བཅས་མོ་སི་ཁ་ོགསར་ལས་ཁང་

ཞེས་པའི་ཚོགས་ཁང་ནང་ད་ུལྷན་འཛོམས་
ཀིས་ཀུན་གཟགིས་པཎ་ཆེན་དག་ེའདནུ་ཆོས་
ཀི་ཉ་ིམ་མཆོག་དགུང་གྲངས་ ༢༦ ལ་
ཕབེས་པའི་སྐུའི་འཁུངས་སརྐ་དསུ་ཆེན་དང་
སྦྲགས། ཆྱུང་སདི་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་རྒྱ་ནག་
གཞུང་གིས་བཙན་ཁིད་འགོ་གར་སོང་ཆ་
མེད་ད་ུགྱུར་ནས་ད་བར་མི་ལོ་ ༢༠ ཧལི་
པ་ོའཁརོ་བའ་ིདསུ་དྲན་ཡང་སུང་བརིྩ་གཟབ་

རྒྱས་ཞུས་འདགུ ཐངེས་འདརི་མཛད་སྒ་ོག་ོ
སིྒག་གནང་མཁན་མོ་སི་ཁའོི་ནང་རྟནེ་གཞི་
བས་པའི་སྐུ་ཚབ་དནོ་ཁང་དང་བདོ་ཀི་ཁང་
པ་ཞསེ་པ་གཉསི་ཡིན་འདགུ ད་ེཡང་མཛད་

སྒའོི་སབྐས་རུ་སོག་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་ཏ་ེལོ་
རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་གིས་ གསུང་བཤད་གནང་
བའ་ིནང་དནོ།
 ཕི་ལོ་ ༡༩༩༥ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༡༤ 
ཉནི་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་
པ་ོམཆོག་གིས་ཀུན་གཟིགས་པཎ་ཆེན་དགེ་
འདནུ་ཆོས་ཀི་ཉི་མ་མཆོག་ཀུན་གཟིགས་
པཎ་ཆེན་སྐུ་ཕངེ་བཅྱུ་པའི་ཡང་སུྤལ་ད་ུངསོ་

འཛིན་མཛད་ཡོད། ད་ེརསེ་ཉནི་གསུམ་
ལས་མ་སོང་བར་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཀུན་
གཟགིས་པཎ་ཆེན་རིན་པ་ོཆེ་དག་ེའདནུ་ཆོས་
ཀི་ཉིན་མ་མཆོག་ནང་མི་དང་ལྷན་བཙན་
ཁིད་བས་ནས་ཡང་སུྤལ་མཆོག་འཛམ་གླངི་
ནང་གི་ཆབ་སིད་བཙོན་པ་དགུང་ན་ཆྱུང་
ཤོས་གྲས་ཤིག་ཆགས་འདགུ ད་ེནས་བཟུང་
ད་བར་ཁོང་རྣམས་གང་ད་ུཡོད་མེད་དང་
གནས་སྟངས་ཇི་ཡིན་སྐརོ་རྒྱ་ནག་གཞུང་
གིས་གསལ་བཤད་གང་ཡང་བས་མེད།
 རྒྱལ་སིྤའི་མནར་གཅོད་འགོག་
ཐབས་དང་བིས་པའ་ིཐབོ་ཐང་། ད་ེབཞིན་
ཆོས་དད་རང་དབང་སུང་སྐབོ་ཆེད་དམིགས་
བསལ་རྟགོ་ཞིབ་ཚོགས་ཆྱུང་བཅས་ ཀིས་
པཎ་ཆེན་སྐ་ུཕངེ་ ༡༡ དག་ེའདནུ་ཆོས་ཀི་
ཉ་ིམ་མཆོག་གང་ད་ུཡོད་མེད་དང་ཁོང་གི་
གནས་སྟངས་ཇི་ཡིན་གསལ་བཤད་དགོས་
པའ་ིརེ་འདནུ་བཏནོ་ཡོད་ཀང་། རྒྱ་ནག་
གཞུང་གིས་རེ་འདནུ་ད་ེདག་ལ་ཡ་ལན་གང་
ཡང་མ་བས་པར་མུ་མཐུད་ནས་ཁོང་དང་
ཁངོ་གི་ནང་མི་རྣམས་བཀག་ཉར་བདེ་བཞིན་

ཡོད། ཅསེ་གསུངས་པ་དང་སྦྲགས། ཏ་ེལོ་
རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་གིས་ཨུ་རུ་སུའི་བདོ་དནོ་
རྒྱབ་སྐརོ་བ་དང་བདོ་ཀི་གྲགོས་པ་ོབཅས་ལ་
ཀུན་གཟགིས་པཎ་ཆེན་རིན་པ་ོཆེ་དག་ེའདནུ་
ཆོས་ཀི་ཉི་མ་མཆོག་མགོགས་མྱྱུར་གླདོ་
བཀལོ་ཐབོ་ཆེད་སྨནོ་ལམ་བརྒྱབ་པ་ཙམ་མིན་
པར། ལས་དནོ་སྤལེ་རྒྱྱུའ་ིཐགོ་འབད་བརྩནོ་
གནང་དགསོ་པའི་རེ་འདནུ་ཡང་བཏནོ་ཡོད་
ཅིང་། རྒྱ་ནག་འག་ོཁདི་དང་རང་ཉདི་གང་
ད་ུསྡདོ་སའི་ས་གནས་དཔནོ་རིགས་ཁག་ལ་
ཞུ་སནྙ་ཕུལ་བ་བརྒྱྱུད་ལས་འགུལ་སྤལེ་དགསོ་
པ་དང་། ཕགོས་མཚྱུངས་སིྤ་ཚོགས་དྲ་ལམ་
སོགས་བརྒྱྱུ ད་ནས་བདོ་དང་ཀུན་གཟིགས་
པཎ་ཆེན་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་གི་གནས་སྟངས་
སྐ ོར ་བརྒྱྱུ ད ་བསྒགས་གནང་རྒྱྱུ ་ སོགས་
གསུངས་པ་མ་ཟད། ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ 
༥ ཚེས་ ༡༧ ཉནི་རྒྱལ་སིྤའ་ིགདངུ་སེམས་
མཉམ་སྐའེ་ིཉནི་མོར་སུང་བརིྩ་ཞུ་དགསོ་པའ་ི
འབདོ་སྐལུ་ཡང་གནང་འདགུ
 གཞན་ཡང་སབྐས་དརེ་མངནོ་མི་
ཐུབ་པའ་ིབདོ། རང་བཙན་དང་བཙན་འཛུལ་

གི་ལོ་རྒྱྱུས། ‘Hidden Tibet: History 
of Independence and Occupation’ 
ཞེས་པའི་དཔ་ེདབེ་རྩམོ་པ་པ་ོསྐུ་ཞབས་སར་
གི་ཀུ་ཛུ་མིན་ Dr. Sergei L. Kuzmin 
ལགས་ཀིས་བདོ་ཀི་༸སྐབས་མགོན་ཏཱ་ལའི་
བླ་མ་མཆོག་དང་ཀུན་གཟིགས་པཎ་ཆེན་
རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་རྣམ་གཉསི་ལོ་རྒྱྱུ ས་ཐགོ་
ནས་འབལེ་བ་ཇི་ཡོད་སྐརོ་དང་།
 ལགྷ་པར་བདོ་བརྒྱྱུད་ནང་བསྟན་
གི་བླ་སུྤལ་ཡང་སིད་འཚོལ་ཞིབ་ཀི་ལམ་
ལུགས་དང་། ལམ་ལུགས་དརེ་ཕིས་སུ་རྒྱ་
ནག་གིས་ཐ་ེབྱུས་གང་འདྲ་བས་མིན་སོགས་
ང་ོསྤདོ་གནང་སྐབས་ཁོང་གིས་དངེ་སྐབས་
རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ལོ་རྒྱྱུ ས་ཐགོ་ནས་བདོ་
བརྒྱྱུད་ནང་བསྟན་གི་བ་ླསུྤལ་ཡང་སདི་འཚོལ་
ཞིབ་ཐགོ་བདག་དབང་ཡོད་ཚྱུལ་བཤད་པ་
ད་ེདག་བདོ་ཀི་ལོ་རྒྱྱུས་ལ་དཔྱད་སབྐས། རྒྱ་
ནག་གཞུང་གིས་བཤད་པ་ད་ེདག་འགལ་
འདའིུ་ཕུང་གསོག་ཁོ་ན་ཆགས་བཞིན་ཡོད་
སྐརོ་གསལ་བཤད་གནང་འདགུ

དག་ེབཤེས་མའ་ིརྒྱྱུགས་སྤདོ་སབྐས་གསུམ་པ་མོན་གྷ་ོབཙྱུན་དགནོ་བང་ཆྱུབ་ཆོས་གླངི་ད་ུའག་ོའཛུགས་གནང་བ། 
 ༄༅། །ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་ཕི་ལོ་ 
༢༠༡༥ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༡ ཉནི་བཏང་གནས་
ནང་འཁདོ་དནོ།  ཕི་ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༡ ཉནི་

མོན་གྷ་ོབཙྱུན་དགོན་བང་ཆྱུབ་ཆོས་གླིང་ད་ུ
དགེ་བཤེས་མའི་རྒྱྱུ གས་སྤདོ་སྐབས་གསུམ་

པ་ད་ེའག་ོའཛུགས་གནང་ཡོད། རྒྱྱུགས་
སྤདོ་འད་ིབཞིན་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༢ ལོར་གཏན་
འབབེས་གནང་བའི་བདོ་ཀི་བཙྱུན་དགོན་

དང་སླབོ་གཉརེ་ཁང་གི་གཞུང་ཆེན་བསླབ་
པ་མཐར་སོན་བཙྱུན་མ་རྣམས་ལ་དགེ་

བཤེས་མའི་རྒྱྱུ གས་སྤོད་དང་ལག་འཁེར་
འབུལ་ཕོགས་ཀི་སིྒག་གཞི་དགོངས་དནོ་
ག་ོསིྒག་གནང་ཡོད་པ་དང་། དའེ་ིསྟངས་
འཛིན་ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་དང་། བདོ་
ཀི་བཙྱུན་མའ་ིལས་འཆར། ར་ས་རིགས་
ལམ་སླབོ་གཉརེ་ཁང་། ད་ེབཞིན་འབལེ་
ཡོད་བཙྱུན་དགོན་དུྲག་གི་སྐུ་ཚབ་ཡོད་པའི་
རྒྱྱུགས་སྤདོ་ད་ོདམ་ཚོུགས་ཆྱུང་གིས་གནང་
གི་ཡོད། དག་ེབཤེས་མའ་ིརྒྱྱུགས་སྤདོ་ཞིབ་
འཇུག་གནང་མཁན་རྣམས་ངསེ་པར་དགེ་
བཤེས་ལ་ྷརམས་པ་ཡིན་དགསོ་པས། སབྐས་
འདིའི་རྩོད་རྒྱྱུ གས་བཞེས་མཁན་ལྷ་རམས་
པ་བཞི་སེ་ར་བསེ་སདྨ་གཉསི་དང་། དགའ་
ལནྡ་ཤར་རྩ།ེ འབས་སྤུངས་སྒ་ོམང་གྲྲྭ་ཚང་
བཅས་ནས་ཆེད་གཏངོ་གནང་ཡོད། དསེ་

མ་ཟད་ཡིག་རྒྱྱུགས་སྤདོ་དཔང་དགེ་བཤེས་
ཤིག་ཀང་དགའ་ལྡན་བང་རྩེ་གྲྲྭ་ཚང་ནས་
བཏང་གནང་ཡོད། སླབོ་ཚན་རྣམས་རྩ་བ་
དང་ཞར་བྱུང་གཉསི་སུ་ཕ་ེནས་ལོ་རིམ་དང་
པ་ོདང་གཉསི་པས་དབུ་མ་དང་། ཚད་མ། 
ཕར་ཕིན། ལོ་རིམ་གསུམ་པས་འདལུ་བ། 
མཛོད། ཚད་མ་བཅས་ལ་རྩདོ་རྒྱྱུགས་དང་
འབ་ིརྒྱྱུགས་སྤདོ་དགསོ། ཞར་བྱུང་སླབོ་ཚན་
ཁངོས་བར་སྤདོ་དང་། ལོ་རྒྱྱུས། ཚན་རིག་
གི་ཡིག་རྒྱྱུགས་ཀང་ཡོད། རྩ་བའ་ིསླབོ་ཚན་
གི་དྲ་ིཤོག་རྣམས་དག་ེབཤེས་ལ་ྷརམས་པས་
བཟསོ་གནང་བ་དང་། ལན་འདབེས་ཞིབ་
འཇུག་ཀང་གྲྲྭ་ཚང་མི་འདྲ་བའི་དགེ་བཤེས་
ལྷ་རམས་པ་ཁག་གཉིས་ནས་གནང་རྒྱྱུ ་
ཡིན། ཐངེས་འདརི་རྒྱྱུགས་སྤདོ་ནང་ཞུགས་

མཁན་བཙྱུན་མ་ཁོན་སུམ་ཅྱུ ་སོ ་བརྒྱད་
ཡོད་པ་རྣམས་ལོ་རིམ་དང་པརོ་བཅྱུ་གཅིག་ 
དང་། གཉསི་པར་དུྲག  གསུམ་པར་ཉ་ིཤུ་
རྩ་གཅིག་ཡོད་ཅིང་། ཁངོ་རྣམས་འད་ིལོའ་ི
ཕི་ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡ ནས་མོན་གྷརོ་ཕབེས་
ཏ་ེཆེད་སྦངོ་ཡང་གནང་ཡོད། རྒྱྱུགས་སྤདོ་
ལས་རིམ་འད་ིབཞིན་ཕི་ཚེས་ ༡༢ བར་
ཡིན་ཅིང་། ད་ེཉདི་ཟནི་མཚམས་ཕགོས་
མཐའ་ཁག་ནས་ཕབེས་པའ་ིབཙྱུན་མ་རྣམས་
ཁུངས་སོ་སོར་ལོག་ཕབེས་རྒྱྱུ ་དང་། ཕི་ལོར་
ར་ས་བཙྱུན་དགོན་དགེ་ལྡན་ཆོས་གླིང་ད་ུ
རྒྱྱུགས་སྤདོ་སབྐས་བཞི་པ་བསྐངོ་ཚོགས་རསེ་
བཙྱུན་མ་ཁག་གཅིག་ལ་༸གོང་ས་མཆོག་
གི་བཀའ་དགངོས་གཞིར་བཟུང་དག་ེབཤེས་
མའ་ིམཚན་གནས་འཐབོ་རྒྱྱུ ་ཡིན་འདགུ

བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀིས་ལས་བདེ་དམིགས་སྒའོ་ིཟབ་སྦངོ་དབུ་འཛུགས་གནང་བ།
༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༡ 
ཉིན་ར་སར་རྟནེ་གཞི་བས་པའི་བདོ་མིའི་
སིྒག་འཛུགས་ཀི་དབུས་ས་ེལེན་ཁང་ད་ུལས་
བེད་དམིགས་སྒའོི་ཟབ་སྦངོ་དབུ་འཛུགས་
གནང་འདགུ ད་ེཉནི་ས་ྔདྲ་ོཆྱུ་ཚོད་ ༩།༣༠ 
ཙམ་ལ་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེང་
གེ་མཆོག་སྐུ་མགྲནོ་གཙོ་བརོ་གདན་ཞུས་
ཀིས་སང་གསལ་ཞལ་ཕེ་གནང་རེས་བདོ་
བསྟན་སིད་མི་རིགས་ཀི་ཆེད་རང་སགོ་བླསོ་
གཏངོ་གནང་མཁན་རྣམས་ཀིས་གཙོས་ཉ་ེ
ལམ་བལ་ཡུལ་དང་རྒྱ་གར་བང་ཕགོས། ད་ེ
བཞིན་བདོ་བཅས་ཀི་ནང་ས་ཡོམ་གི་གོད་
ཆག་ཚབས་ཆེའི་འགོ་གནདོ་འཚེ་ཕགོ་མི་
འདས་གསོན་ཡོངས་ལ་སྨནོ་ལམ་གསོལ་

འདབེས་དང་སྦྲགས། མྱ་ངན་ངག་བཅད་
སརྐ་མ་གཅིག་རིང་གནང་། ད་ེནས་འདམེས་
ལྷན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གིས་ཟབ་སྦོང་གི་
དགསོ་དམིགས་རྣམས་ང་ོསྤདོ་གནང་བསྟནུ། 
འདེམས་ལྷན་དུྲང་ཆེས་སླབོ ་ཁིད་གནང་
མཁན་དག་ེརན་རྣམས་ང་ོསྤདོ་དང་སླབོ་ཚན་
སྐརོ་གསལ་བཤད་གནང་།
 ད་ེནས་སིད་སྐོང་མཆོག་གིས་
གསུང་བཤད་གནང་དནོ། ད་ེས་ྔཟབ་སྦངོ་
ཐངེས་དང་པ་ོདང་གཉསི་པའི་ཐགོ་གནས་
ཚྱུལ་ཐངེས་རེ་གཉསི་བྱུང་ཡོད། དང་པ་ོད་ེ
དག་ེརན་གིས་ཟབ་ཁདི་གནང་སབྐས་སླབོ་མ་
རེ་ཟུང་གིས་སོ་སོའ་ིལག་ཐགོས་ཁ་པར་སྔགོ་
གིན་བསདྡ་པ་ཕི་མིས་པར་བརྒྱབ་སྟ་ེདྲ་རྒྱའི་

ནང་སྟནོ་པ་ད་ེའདྲ་བྱུང་ཡོད། གཉསི་པ་ད་ེ
སི་ཞུ་བ་ཁག་གཅིག་མཚན་མོ་ཕིས་པ་ོཉལ་
ཁང་ནང་ལོག་པའི་གནས་ཚྱུལ་ད་ེའདྲ་བྱུང་
ཡོད། དརེ་བརྟནེ་ཁདེ་རང་
ཚོས་ལས་བདེ་མ་ཆགས་གོང་
མིང་ཆད་ཆེན་པ་ོཆགས་ཉནེ་
ཡོད།
 གཞི་རྩའི་སི་ཞུ་བ་
ཚོར་མི་མང་གིས་སྐནོ་བརདོ་
བདེ་དགསོ་དནོ་ན།ི མི་མང་
གིས ་སི ་ ཞུ ་བར་ཡིད ་ ཆེས ་
དང་རེ་བ། རྒྱབ་སྐརོ་དང་ཤ་
ཞེན་ཆེན་པ་ོབདེ་བཞིན་ཡོད་
པ་ེཡིན། མི་མང་གིས་སྐནོ་

འཛུགས་ད་ེདནོ་མེད་པའ་ིསྐནོ་འཛུགས་ཤིག་
མིན། ཁདེ་རང་ཚོ་བཞུགས་སརྒ་ད་ུས་ིཞུ་བ་
བདེ་ད་ུབསླབེས་པ་ཡིན་སྟབས། རྣམ་པ་ཚོས་

གཟབ་གཟབ་ཐགོ་ནས་སླབོ་སྦངོ་ཐགོ་ལ་ད་ོ
སང་བདེ་རྒྱྱུ ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོཆགས་ཡོད། 
ཅསེ་སོགས་ཀི་གསུང་བཤད་གནང་།



པར་ངསོ་བཞི་པ། དབུས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་བདནུ་རེའ་ིལས་རིམ་གསར་ཤོག བདོ་ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༧ ཕི་ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༦4

ཚོགས་བར་གསལ་བསྒགས།
༄༅།  །ཚོགས་དུྲང་ལས་ཁུངས་ནས་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༡ ཉནི་བཏང་གནས་
ནང་འཁདོ་དནོ།  བཙན་བལོ་བདོ་མིའ་ིབཅའ་ཁམིས་དནོ་ཚན་བཞི་བཅྱུ་པ་ནང་གསལ་
བཞིན།  སབྐས་ ༡༥ པའ་ིབདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ལནྷ་ཚོགས་ཀི་གྲསོ་ཚོགས་ཚོགས་དསུ་
བཅྱུ་པ་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡༥ རེས་གཟའ་མིག་དམར་ནས་ཚེས་ ༢༥ རེས་
གཟའ་པ་སངས་བར་ལས་དསུ་ཉནི་གྲངས་བཅྱུའི་རིང་བཞུགས་སརྒ་སིྤ་ལནྷ་གྲསོ་ཚོགས་ 
ཀི་ཚོགས་ཁང་ད་ུཚྱུགས་གཏན་འཁལེ་སོང་བར་བརྟནེ་སིྤ་འཐུས་རྣམ་པ་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ 
ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡༤ ཉནི་ཚོགས་དུྲང་ལས་ཁུངས་སུ་ང་ོབཅར་འབརོ་ཐ་ོའགདོ་འབུལ་ཟནི་
པ་དགསོ་ཤིང་།  ད་ེའབལེ་འད་ིགར་ཚོགས་ཡུན་རིང་ཕགོས་བཞུགས་སིྤ་འཐུས་རྣམ་པར་
བཞུགས་མཚེར་ག་ོ སིྒག་དགསོ་རིགས་ནས་མཚན་ཐ་ོཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༣༠ 
འགངས་མེད་ངསེ་གནང་ཡོང་བ་ཞུ་རྒྱྱུ ་བཅས་ཀི་ཚོགས་བར་གསལ་བསྒགས་སུ། 

སཱང་ཕུས། ཏཱ་ལའ་ིབ་ླམའ་ིསྐ་ུསྐ་ེཡང་སདི་སྐརོ་གུང་ཁན་ཏང་ལ་ཇུས་ཏགོ་ག་རེ་འཁསི་ཀི་འདགུ་གམ།
བུ་རྫོང་ལྷ་མྫོ་ཚང་ཚེ་རིང་དབང་ཕྱུག་གིས་བསྒྱུར། 

༼འཕསོ་འདནོ་ཐངེས་རསེ་མར་གཟགིས།༽

༄༅། །༼བསྒྱུར་པ་པའོ་ིམཆན། རྩམོ་པ་
པ་ོསཱང་ཕུ་ཞསེ་པ་ན།ི ཧངོ་ཀངོ་གི་སདི་དནོ་
དཔྱད་ཞིབ་པ་དང་། ཁམིས་རྩདོ་པ། ཁམིས་
ལུགས་འབུམ་རམས་པ། ཕི་ལོ་ ༢༠༠༧ 
ནས་བཟུང་ཧངོ་ཀོང་གི་<<ཀུ་ཤུ་ཉནི་རེའི་
གསར་ཤོག་>>དང་ <<སྒ་ོདབ་ེདསུ་དབེ>> 
<<ཐའི་ཝན་གི་རང་དབང་གསར་ཤོག་ 
>>ཨིན་ཇིའི་སོགས་བརྒྱྱུ ད་ལམ་འདྲ་མིན་
ནང་རང་དབང་ཅན་གི་དཔྱད་རྩོམ་སྤལེ་
མཁན་གི་གྲགས་ཅན་རྩོམ་པ་པ་ོཞིག་རེད། 
ད་རེས་ཁངོ་གིས། ཏཱ་ལའ་ིབ་ླམའ་ིསྐ་ུསྐ་ེ
ཡང་སིད་སྐརོ་གུང་ཁན་ཏང་ལ་ཇུས་ཏགོ་ག་
རེ་འཁསི་ཀི་འདགུ་གམ། ཞསེ་པའ་ིདཔྱད་
རྩམོ་ད་ེཕི་ལོ་ ༢༠༡༥།༣།༡༧ རྒྱ་ཡིག་ 
boxun དྲ་རྒྱའ་ིནང་འགདོ་སྤལེ་བས་འདགུ་
པ་རྒྱ་ཆེའི་གསར་ཤོག་ཀླ ོགོ་པ་པསོ་མཁནེ་
རྟགོས་དང་ཐུགས་སང་ཡོང་སདླ་ཁ་ོབསོ་བདོ་
བསྒྱུར་བགིས་པ་ཡིན།༽
 ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༣ ཚེས་ 
༩ ཉནི། རྒྱ་ནག་རྒྱལ་ཡོངས་མི་དམངས་
འཐུས་མིའི་ཚོགས་ཆེན་འཚོག་བཞིན་པའི་
སབྐས། བདོ་རང་སྐངོ་ལྗངོས་ཀི་མི་དམངས་
འཐུས་མི་རྣམས་ཚང་འཛོམས་ཚོགས་འད་ུ
ཚོགས་པ་རེད། རྒྱ་ནག་རྒྱལ་ཡོངས་མི་
དམངས་འཐུས་མིའི་ཚོགས་ཆེན་གི་འཐུས་
མི་དང་། བདོ་རང་སྐངོ་ལྗངོས་དམར་ཤོག་
ཚོགས་པའ་ིདུྲང་ཆེ་གཞནོ་པ། བདོ་རང་
སྐོང་ལྗངོས་མི་དམངས་འཐུས་ཚོགས་ཀི་
ཚོགས་གཙོ་པདྨ་འཕནི་ལས་ཀིས། རྒྱ་ནག་
དབུས་གཞུང་གིས་ཏཱ་ལའི་བ་ླམ་དང་འབལེ་
མོལ་བེད་པའི་སྒ ་ོམོ ་ད ེ་ཐོག་མཐའ་བར་
གསུམ་ད་ུཕ་ེནས་ཡོད་པ་དང་། ཏཱ་ལའ་ིབ་ླ
མ་དང་ག་རེ་བཤད་དང་། གང་འདྲ་བཤད། 
ཤོད་པའི་ཚད་གཞི་ག་ཚོད་ཙམ་བར་སླབེ་
ཐུབ་མིན་གི་ཐག་གཅདོ་ཀི་དབང་ཆ་ཆ་ཚང་
ཏཱ་ལའ་ིབ་ླམར་ཡོད། ཅསེ་བཤད་ཡོད་པ་
དང། ས་ྔལོའ་ིལོ་མཇུག་ཏུ་ཏཱ་ལའ་ིབ་ླམས་
༼ཡང་སིད་མཇུག་སིྒལ་བ་སིད་པ་རེད་༽
ཅསེ་གསུངས་ཡོད་པར་དམིགས་ནས། པདྨ་
འཕནི་ལས་ཀིས། “ང་མི་སྒརེ་གི་ལ་ྟཚྱུལ་
ནས་བརདོ་ན། ཏཱ་ལའ་ིབ་ླམས་གངོ་གསལ་
གི་བརོད་བབ་ད་ེདག་ནི་བདོ་བརྒྱྱུ ད་ནང་
བསྟན་ལ་སྐརུ་འདབེས་བས་པ་རེད།
 སྐབས་ཅིག་ལ་ཕི་རོལ་ད་ུཡང་
སདི་བནོ་ཟརེ་བ་དང་། ཡང་སདི་འཁུངས་
རྒྱྱུ ་མ་རེད་ཅསེ་བརདོ་པ་ད་ེདག་ཚང་མ་འགྲ་ོ
ལུགས་དང་མི་མཐུན་པ་རེད། ཏཱ་ལའ་ིབ་ླ
མའ་ིཡང་སདི་བནོ་དང་མི་འབནོ་ཚང་མ་ལོ་
རྒྱྱུས་ལ་བརིྩ་སུང་ཞུ་དགསོ། ཆོས་ཕགོས་
ཀི་ལམ་སོལ་ལ་བརིྩ་བཀུར་ཞུ་དགོས་པ་
ལས། ཏཱ་ལའ་ིབ་ླམ་མི་གཅིག་གིས་བཤད་
པ་དརེ་བརིྩ་དགསོ་མེད། ཏཱ་ལའ་ིསྐ་ུསྐ་ེཡང་
སིད་ཡོང་སྟངས་ཐད་འགྲ་ོལུགས་ནན་ཏན་
ཡོད་ཅིང་། རྒྱ་ནག་དབུས་གཞུང་ནས་ཀང་

གཏན་འབབེས་དགསོ་ཀི་ཡོད། ཨ་རིའ་ིསདི་
འཛིན་ནམ་མི་སུ་རུང་ཞིག་གིས་ཏཱ་ལའི་དང་
ཐུག་འཕད་བས་པ་ཚང་མ་རྒྱ་ནག་གི་ནང་
སིད་ལ་ཚབས་ཆེའི་ཐེ་བྱུས་བས་པ་རེད། 
ཅསེ་བརདོ་འདགུ ད་ེཉནི་རྒྱ་ནག་ཕི་སདི་
ལས་ཁུངས་ཀི་འཆར་ཅན་གསར་འགོད་
ཚོགས་འདའུ་ིཐགོ མགྲནི་ཚབ་མ་ཧཱ་ཁུན་
ཡིས། ཏཱ་ལའ་ིབ་ླམས་ཡུན་རིང་ཆོས་ལུགས་
ཀི་ཕི་གསོ་གནོ་སྟ།ེ ག་དསུ་ཡིན་ནའང་རྒྱ་
ནག་ཁ་བལ་དང་། མི་རིགས་མཐུན་སིྒལ་ལ་
གཏརོ་བཤིག་གིས་ལས་འགུལ་སྤལེ་བཞིན་
པར་སྐནོ་འཛུགས་བས་འདགུ ཚེས་ ༡༡ 
ཉིན་རྒྱ་ནག་ཆབ་སིད་གྲོས་ཚོགས་ཀི་མི་
རིགས་དང་ཆོས་ལུགས་ལས་དནོ་ལནྷ་ཁང་
གི་འགན་འཛིན་ཀུའུ་ཝ་ེཇུན་གིས།“ཏཱ་ལའི་
བ་ླམ་སྐ་ུཕངེ་བཅྱུ་བཞི་པས་ཡང་སདི་བནོ་རྒྱྱུ ་
མིན་སྐརོ་གླངེ་བ་ད་ེན།ི ལྐགོ་གཡོ་ཞིག་ཡིན་
པར་སྐོན་འཛུགས་དང་ཆབས་ཅིག་ཡང་
སིད་ངསོ་འཛིན་གི་ཐག་གཅོད་དབང་ཆ་རྒྱ་
ནག་དབུས་གཞུང་ལ་ཡོད་སྐརོ་བསྐར་ཟླསོ་
བས་འདགུ
 ཡང་སིད་ངོས་འཛིན་གི་ཐག་
གཅོད་དབང་ཆ་རྒྱ་ནག་དབུས་གཞུང་ལ་
ཡོད་སྐརོ་གི་བརདོ་ཚྱུལ་ད།ེ གསར་འགྱུར་
ཞིག་མ་རེད། ཆོས་ལུགས་ལ་ཚོད་འཛིན་བ་
ཆེད། ས་ྔས་ཕི་ལོ་ ༢༠༠༧ ལོར་ <<བདོ་
བརྒྱྱུད་ནང་བསྟན་གི་སུྤལ་སྐུ་ངསོ་འཛིན་གི་
ད་ོདམ་བ་ཐབས་>> ཞསེ་པ་ཞིག་འགྲམེས་
སྤལེ་བས་པ་དང་། སུྤལ་སྐ་ུངསོ་འཛིན་བ་
རྒྱྱུར་ཚོད་འཛིན་ནན་པ་ོབས་ཏ།ེ སུྤལ་སྐ་ུ
ངསོ་འཛིན་བས་ཚད་ཚང་མར་སིད་གཞུང་
གི་ཆོག་མཆན་འཐབོ་དགསོ་པ་ལས། ད་ེ
མིན་ཁིམས་འགལ་ཡིན་པར་ངོས་འཛིན་
པ་མ་ཟད། གངོ་གི་ད་ོདམ་བ་ཐབས་ནང་། 
སུྤལ་སྐ་ུངསོ་འཛིན་བ་རིམ་ནང་ངསེ་པར་ད་ུ
རྒྱལ་ཁབ་ཀི་བརྟན་ལྷངི་ལ་སུང་སྐངོ་དང་། 
མི་རིགས་མཐུན་སིྒལ་ལ་སུང་སྐངོ་། ཕི་
རོལ་གི་སིྒག་འཛུགས་གང་རུང་ཞིག་དང་། 
མི་སྒརེ་པ་གང་རུང་ཞིག་གི་ཐེ་ཇུས་དང་
བཀལོ་སྤདོ་འགོ་མི་ཚྱུད་པ་དགསོ། སུྤལ་
སྐུ་ངསོ་འཛིན་བ་རྒྱྱུའི་ཞུ་སནྙ་རངོ་རིམ་པའི་
སིད་གཞུང་གི་ཆོས་དནོ་ལྷན་ཁང་བརྒྱྱུ ད་
རིམ་པ་བཞིན་སྙན་སེང་ཞུ་དགོས་ཤིང་། 
ཞིང་ཆེན་རིམ་པའི་ཆོས་དནོ་ལས་ཁུངས་
ནས་ཞིབ་འཇུག་དང་ཆོག་མཆན་དགོད་
དགསོ། གལ་ཏ་ེསུྤལ་སྐ་ུཆེ་གྲས་དང་ཤུགས་
རྐེན་ཆེན་པ་ོཡོད་རིགས་ལ་ཞིང་ཆེན་རིམ་
པའི་ཆོས་དནོ་ལས་ཁུངས་ལས་མཐོ་བའི་
རྒྱལ་ཁབ་ཆོས་ལུགས་ལས་དནོ་ལས་ཁུངས་
སམ་རྒྱལ་སདི་སིྤ་ཁབ་ཁང་ནས་ཆོག་མཆན་
ཞུ་དགསོ་པ་གསལ་ཡོད།
 གལ་ཏ་ེསུྤལ་སྐུ ་ངོས་འཛིན་བ་
རྒྱྱུར་གུང་ཕན་ཏང་གིས་ཆོག་མཆན་འཐབོ་
དགསོ་ཀི་ཡོད་ན། རྒྱྱུ ་མཚན་འད་ིལརྟ་མི་

ཞིག་འདས་གྲངོས་གྱུར་རསེ་མི་ལུས་བངླས་
པ་དང་། ཤི་འདྲརེ་གྱུར་བ། གདནོ་འདྲ་ེ
ཆགས་པ། དམྱལ་བར་ལྷུངས་པ། ཡང་
ན་ལྷ་ཡུལ་ད་ུསྐསེ་པ་སོགས་ཚང་མར་གུང་
ཁན་ཏང་གིས་ཆོག་མཆན་འཐོབ་དགོས་
སམ། ད་ེལརྟ་གུང་ཁན་ཏང་དངསོ་འབལེ་
སངས་རྒྱས་དང་། དཀནོ་མཆོག ཨ་ལ་ཱ
གྷ་ོཏ་སོགས་ལས་ཀང་དབང་ཆ་ཆེ་བ་ཡོད་
པས། “འཇིག་རྟནེ་འདའི་ིསྟངེ་དབང་
ཆ་དང་ནསུ་པ་ཆེ་ཤོས་ཆགས་པ་མ་ཡིན་
ནམ། འད་ིན་ིདངསོ་འབལེ་ཀདླ་པ་སྐནོ་
ཅན་གི་རུན་གཏམ་དང་ངན་པ་སྡུག་རུལ་
གི་ལོག་ཆོས་ཤིག་རེད། གུང་ཁན་ཏང་ལ་ྷ
མེད་སྨྲ་བ་ཞིག་ཡིན་བཞིན་ད་ུཡང་འཇིག་
རྟནེ་ཕ་རོལ་གི་དནོ་ད་ུཇུས་མེད་ཇུས་ཏགོ་
བས་ཏ།ེ སུྤལ་སྐ་ུངསོ་འཛིན་བདེ་པར་ཐག་
གཅདོ་བདེ་དབང་ཡོད་ཅསེ་བཤད། གལ་
ཏ་ེམི་ཞིག་གིས་རྒྱ་ནག་གུང་ཁན་ཏང་གི་
འདི་ལ་ྟབུའི་ས་ྔཚིག་ཕི་འགལ་གི་བརདོ་བབ་
རེད་ཅསེ་བཤད་ན། རྒྱ་དམར་གཞུང་གིས་
ད་ེམ་ཐག་བདོ་བརྒྱྱུ ད་ནང་བསྟན་ལ་སྐུར་
འདབེས་བས་པ་དང་། རྒྱལ་ཁབ་གི་ཆིག་
སིྒལ་ལ་གཏརོ་བཤིག་དང་། མི་རིགས་ཀི་
མཐུན་སིྒལ་ལ་གཏརོ་བཤིག་གཏངོ་ཚྱུལ་
སྐནོ་འཛུགས་བདེ་ཀི་ཡོད། སདྐ་ཆ་མཐིལ་
རྟལོ་ནས་བཤད་ན། འཇིག་རྟནེ་འདའི་ི
ནང་ང་ཆེ་ང་བཙན་གི་གུང་ཁན་ཏང་ལ་ང་ོ
རལོ་བས་པ་ད་ེརེད། སརྔ་ནས་ད་བར་བདོ་
བརྒྱྱུད་ནང་བསྟན་གི་བཀའ་བསྟན་འགྱུར་གི་
ཕག་དཔ་ེག་རེའ་ིནང་དང་། གཞུང་གང་
འདྲ་ཞིག་ནང་རྒྱ་ནག་དམར་གཞུང་ལ་སུྤལ་
སྐུ་ངསོ་འཛིན་བདེ་པའི་དབང་ཆ་ཡོད་ཅེས་
འཁདོ་འདགུ་གམ། གལ་ཏ་ེཡོད་ན། ད་ེན་ི
ལོག་ཆོས་ཡིན་ལ། ཚང་མ་གུང་ཁན་ཏང་གི་
ལོག་བཤད་ཡིན་པ་ལས། ནང་ཆོས་མ་རེད། 
གལ་ཏ་ེམེད་ན། རྒྱ་ནག་དམར་གཞུང་ཁ་ོན་
ཆོས་ལུགས་ཡོད་ཚད་ལ་དབང་བསྒྱུར་བདེ་
དགོས་བསམ་པའི་ལོག་ཆོས་འབའ་ཞིག་ཏུ་
ཟད། དནོ་དངསོ་ཐགོ་འཇིགས་སྐལུ་དྲག་
སྤདོ་རིང་ལུགས་ཡིན་པའ་ིདབི་སི་ལམ་རྒྱལ་
ཁབ་ ( Islamic Terrorist ) ཅསེ་པའ་ིཁ་
ཆེའི་ཆོས་ལུགས་ཀི་དྲག་སྤདོ་སིྒག་འཛུགས་
དསེ་ཀང་ལྷ་ཡུལ་ད་ུསྐེས་པའི་ཐག་གཅོད་
དབང་ཆ་ཡོད་ཅེས་བཤོད་མི་ཕདོ་པར་ལྷ་
ཡུལ་ད་ུསྐསེ་པའི་ལམ་སྟནོ་བ་དབང་ཡོད་
ཅསེ་བཤད། ཆོས་ལུགས་ཀི་འད་ུཤེས་ཏལི་
འབུ་ཙམ་མེད་པའི་གུང་ཁན་ཏང་གི་བརདོ་
བབ་ད་ེདག་དནོ་ད་ུརུྟག་དྲ་ིཞིག་བཏང་བ་
ལས་མི་ད་ོབ་རེད། ད་ེཙམ་མ་ཟད། ལ་ྷམེད་
སྨྲ་བ་གུང་ཁན་ཏང་གི་འགལ་འཛོལ་ཆེ་ཤོས་
ད་ེན།ི ཁ་ོཔ་ཚོ་རང་ལ་ཏཱ་ལའ་ིབ་ླམའ་ིསྐ་ུསྐ་ེ
ཡང་སིད་ཀི་ཐག་གཅདོ་དབང་ཆ་ཡོད་ཟརེ་
བ་ད་ེརེད། འད་ིལརྟ་ཡིན་ན་ཕགོས་གཅིག་
ནས་སྐ་ེབ་ཕི་མ་ངསོ་བངླས་ཏ་ེསུྤལ་སྐུ་ཡོད་

པར་ཁས་བངླས་པ་མ་ཟད། ད་དངུ་ཁ་ོཔ་
ཚོས་བཤད་པའི་ལུགས་ལྤགས་གོན་པའི་
སྤང་ཁི་ཟརེ་བའ་ིཏཱ་ལའ་ིབ་ླམ་ན།ི སུྤལ་སྐ་ུ
ཡིན་པར་དནོ་གིས་ཁས་བངླས་པ་ཞིག་མིན་
ན་ཅི། འད་ིལ་ྟབུའ་ིས་ྔཚིགས་ཕི་འགལ་ཤོར་
བར་ཧང་སངས་རྒྱྱུ ་ལས་མ་འདས།
 ལ་ྷམེད་སྨྲ་བ་གུང་ཁན་ཏང་གིས་
སུྤལ་སྐུ་ངསོ་འཛིན་གི་དད་མོས་དརེ་ངསོ་
ལེན་བདེ་ཀི་ཡོད་དམ། ཨ་ཅང་ཅང་། ངསོ་
ལེན་བདེ་ཀི་མ་རེད། ངསོ་འཛིན་བདེ་ཀི་
མེད་ན། སུྤལ་སྐ་ུངསོ་འཛིན་གི་དནོ་དརེ་
ཐ་ེབྱུས་བས་པ་ད་ེནི་ཀླད་པར་སྐནོ་ཤོར་བ་
རང་རེད། གལ་ཏ་ེཡང་སདི་ངསོ་འཛིན་གི་
ལམ་སལོ་ངསོ་ལེན་གི་ཡོད་ན། དང་ཐགོ་
སྐ་ེབ་ས་ྔཕི་ཡོད་པ་ཁས་བངླས་དགསོ། ནང་
ཆོས་ལ་དད་མོས་བདེ་མཁན་ཚོས། འགྲ་ོ
བ་མིའི ་རིགས་དང་ད ེ་མིན་གི་ད ུད་འགྲོ་
སགོ་ཆགས་ཚང་མ་བསྐར་ད་ུསྐ་ེབ་ལེན་གི་
ཡོད་པར་ངསོ་འཛིན་གི་ཡོད། སྐ་ེབ་ས་ྔམ་
ཞསེ་པར་འག་ོམེད་ཅིང་། ཉནོ་མོངས་ཀི་
བླ་ོཆོད་ད་ེཉནོ་མོངས་ལས་བྱུང་བའི་སྐེ་ེབ་
ཕི་མ་མཚམས་ཆད་ད།ེ བླ་ོའམ་རྣམ་ཤེས་
མུ་མཐུད་གནས་པ་བཤད། ཚེ་འདའི་ིམི་
ལུས་ད་ེམེད་པ་ཆགས་རསེ། མཚམས་མི་
ཆད་པའི་རྣམ་ཤེས་ཀིས་སྐ་ེབ་ཕི་མའི་ལུས་
ཆགས་འགྲགོས་བདེ། ད་ེལརྟ་ཁནོ་གནས་
སྟངས་གཉསི་ཡོང་གི་ཡོད། གཅིག་ན་ིཉནོ་
མོངས་ལས་སྐ་ེབ་བངླས་པ་དང། གཞན་
གཅིག་ད་ེབང་སེམས་བསྔ་ོསྨནོ་ལས་སྐ་ེབ་
བངླས་པ་ཞིག་ཡིན། དང་པ་ོད་ེཆྱུ་འཁརོ་
བཞིན་ཟམ་མི་ཆད་པ་སྐརོ་བ་བརྒྱབ་ཏ།ེ མི་
ཕལ་བ་རྣམས་སྐེ་འཆི་བར་ད་ུརང་དབང་
གིས་སྐ་ེབ་ལེན་མི་ཐུབ་པར། རང་གི་དག་ེ
སྡགི་མང་ཉུང་དང་། ལས་ཀི་རྒྱྱུ ་འབས་
བསྐརོ་བསྐདོ་བཞིན་སྐ་ེབ་བངླ་གི་ཡོད། རསེ་
མ་ད་ེབང་ཆྱུབ་ཀི་སེམས་བསྐདེ་ད་ེསངས་
རྒྱས་ཀི་ག་ོའཕང་ཐབོ་ཟནི་པས། སྐ་ེབ་བངླ་
གི་མེད། བང་ཆྱུབ་སེམས་པ་རྣམས་མི་
ཡུལ་ད་ུསྐ་ེབ་བངླས་ཚྱུལ་ན།ི འགྲ་ོབ་རྣམས་
ཐར་པའི་ལམ་འཐོབ་པར་རོགས་མགོན་
ཆེད་བསམ་བཞིན་མི་ཡུལ་ད་ུསྐ་ེབ་བླང་སྟ་ེ

བང་སེམས་ཀི་བསྔ་ོསྨནོ་བཞིན་སྐེ་བ་བླང་
གི་ཡོད། ཏཱ་ལའ་ིབ་ླམ་མཆོག་ནས་ཁངོ་གི་
མཛད་རྣམ་<<ངོས་ཀི་ཡུལ་དང་ངོས་ཀི་
མི་མང་>> ནང་། འད་ིལའྟ་ིགནས་སྟངས་
འདིར་དཔེར་བརོད་ཅིག་བསྐོན་གནང་
འདགུ་པ་སྟ།ེ གནས་སྟངས་འད་ིན་ིཟླ་བའ་ི
གྲིབ་ནག་ལྟར་མཐུན་རྐེན་རན་འཚམ་གི་
ཆ་རྐེན་འོག་མཚོ་དང་མཚེའུ་རྣམས་རྦ་
རླབས་མེད་པར་འཇམ་ཐིང་ངརེ་གནས་པའ་ི
སབྐས། ཟླ་བའ་ིགྲབི་ནག་ཆྱུའ་ིནང་ཕ་ལམ་
མེར་གསལ་ཡོད་ནའང། ཟླ་བ་ང་ོམ་བར་
སང་ད་ུབསྐརོ་བསྐདོ་བདེ་མུས་ཡིན། གངོ་
གི་ཤུགས་བསྟན་ག་ོདནོ་ལ་གཞིགས་ན། ཟླ་
བ་འདོ་ཟརེ་ས་ཆ་འདྲ་མིན་ད་ུཤར་བ་བཞིན། 
སངས་རྒྱས་ཀང་ལུས་པ་ོའདྲ་མིན་ནང་སྐ་ེ
བ་བཞསེ་ཀི་ཡོད། ཡང་སདི་འད་ིཚོས་རང་
གི་སྨནོ་ལམ་བཞིན་སྐ་ེབ་བཞེས་སའི་ས་ཆ་
དང་དསུ་ཚོད་བདམས་ཀི་ཡོད། མ་ཟད་
སྐ་ེབ་བླང་རིམ་བཞིན་ཁོང་ཚོའི་སྐ་ེབ་གོང་
མའི་དྲན་ཤེས་རྣམས་དསུ་ཡུན་གང་འཚམ་
རིང་གནས་ཐུབ་པ་གནང་ཡོད་པ་ད་ེན།ི མི་
རྣམས་ཀིས་ང་ོརྟག་ཆོད་བད་ེབའི་ཆེད་རེད།  
འདི་ལྟ་བུའི་སྐེ་བ་བླང་མཁན་ཡང་སིད་ད་ེ
དག་ལ་སུྤལ་སྐ་ུཞསེ་ཡོངས་གྲགས་སུ་འབདོ་
པ་དང་། རིན་པ་ོཆེ་ཞསེ་འབདོ་སལོ་ཡང་
ཡོད། ཏཱ་ལའ་ིབ་ླམ་མཆོག་ཀང་ཡང་སདི་
སུྤལ་སྐ་ུའདའི་ིནང་གཅིག་རེད། ད་ེདང་དསུ་
མཚྱུངས། སར་གནས་བང་ཆྱུབ་སེམས་
དཔས་དསུ་སྐབས་གཅིག་གི་ནང་ཕག་སྟངོ་
སྤན་སྟངོ་ད་ུསུྤལ་གི་ཡོད་པས། ད་ེལ་མཇུག་
མ་འགྲལི་སུྤལ་སྐ་ུཞསེ་བརདོ། གང་ལརྟ་
ཡང་། ཏཱ་ལའ་ིབ་ླམ་ན་ིསུྤལ་སྐ་ུགཅིག་པ་ོད་ེ
མ་ཡིན།
 ཡང་སདི་ཡོད་ན། ངསོ་འཛིན་
བདེ་པའ་ིགནད་དནོ་ཡང་ཡོད། དསུ་རབས་
བཅྱུ་གསུམ་པ་ནས་བཟུང་། ཡང་སདི་རྩད་
གཅོད་དང་ངསོ་འཛིན་བདེ་པའི་བ་ཐབས་
ཐད། སྐ་ུགངོ་མས་འདའ་ཁའ་ིཞལ་ཆེམས་
དང་། ལུང་བསྟན། དམིགས་བསལ་གི་
རྟགས་མཚན། 



པར་ངསོ་ལ་ྔཔ།དབུས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་བདནུ་རེའ་ིལས་རིམ་གསར་ཤོགབདོ་ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༧ ཕི་ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༦ 5

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༥ ཚེས་ 
༢ རེས་གཟའ་སྤནེ་པའ་ིཕདེ་ཡོལ་ཆྱུ་
ཚོད་ ༥།༣༠ ཐགོ་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་
ཀི་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐོང་བླ་ོབཟང་སེང་གེ་
མཆོག་གིས་ར་ས་གངས་ཅན་སིྐད་གཤོངས་
སུ་ཡོད་པའི་སི་ཞུ་བ་རྣམས་ཀི་སིལ་པལོ་
རྩདེ་ཐང་ (Basketball Ground) གི་ཉམས་
གསོའི་ལས་གཞི་ཡོངས་སུ་ལེགས་གུྲབ་བྱུང་
བ་དང་སྦྲགས། དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་མཆོག་
གདན་ཞུས་ཀིས་དབུ་འབེད་གནང་འདགུ 

སྐབས་དརེ་ཆོས་རིག་དང་དཔལ་འབོར། 
ཤེས་རིག་བཅས་ལྷན་ཁང་ཁག་གི་བཀའ་
བླནོ་རྣམ་པ་དང་། དུྲང་ཆེ་ཆྱུང་རྣམ་པ།  ས་ི
ཞུ་བ་རྣམ་པ།  ད་ེབཞིན་གཞུང་འབལེ་མིན་
པའ་ིཚོགས་པ་ཁག་གི་སྐ་ུཚབ་དང་།  མི་
མང་བཅས་མི་གྲངས་  ༡༠༠༠ ཙམ་འད་ུ
འཛོམས་གནང་ཡོད། ད་ེཡང་ཐགོ་མར་
སིད་སྐངོ་མཆོག་གིས་རྩེད་ཐང་དབུ་འབདེ་

གནང་བ་དང་སྦྲགས།  སྤ་ོལོ་སིལ་ཁུག་ནང་
ཐོག་མར་སིད་སྐོང་མཆོག་གིས་འཕངས་
ཏ་ེརྟནེ་འབལེ་གི་རྩེད་འགྲན་དབུ་འབེད་ 
གནང་། རྩདེ་འགྲན་གི་ཐགོ་མ་ས་ིཞུའ་ི
ལས་བདེ་བུད་མེད་ཀི་རུ་ཁག་གཉསི་དབར་
འགྲན་བསྡརུ་གནང་བ་དང་།
 ད་ེརསེ་སྐསེ་པའི་རུ་ཁག་གཉསི་
དབར་འགྲན་བསྡརུ་གནང་འདགུ སིྤར་
གངས་སིྐད་སིལ་པལོ་རྩེད་ཐང་འདི་བརྒྱབ་
ནས་ད་བར་ལོ་མང་སོང་ཟནི་ནའང་།  རྩདེ་

ཐང་གི་ཞ་ལ་དང་རྲྭ་བ། ད་ེབཞིན་རྩདེ་ཐང་
གི་རྒྱ་ཁནོ་སོགས་ལ་ཉམས་གསོ་དགསོ་པའི་
གནས་སྟངས་འོག་གངས་སིྐད་རྩེད་མོའི་
ཚོགས་ཆྱུང་ཞིག་བཙྱུགས་ཏ།ེ རྩདེ་ཐང་འད་ི
ལ་བཟ་ོབཅོས་བེད་ཐུབ་ན་ཡག་པ་ོའདགུ་
ཅེས་བཀའ་ཤག་ལ་སྙན་སེང་ཞུས་པ་ལྟར་
བཀའ་ཤག་གིས་བཀའ་འཁལོ་ཐབོ་སྟ་ེཉམས་
གསོ་གནང་བ་ཞིག་ཡིན་འདགུ

༄༅། ། ཕི ་ དྲིལ ་ལས ་ ཁུངས ་ནས ་བོད ་
ཀི ་བ རྙན ་འཕིན ་དྲ ་རྒྱའི ་ཐོག ་༸གོང ་ས ་
མཆོག་གི ་མཛད་འཕིན་དང་གསུང་ཆོས་
ཁག ་རྒྱྱུ ན ་དུ་ འཇོག ་ མུས ་ཐོག ་བ ོད ་ད ོན ་
སྐ ོར ་ གི ་བརྙན ་འཕིན ་གསར་འགྱུར ་ཉིན ་
ལརྟ་འཇགོ་མུས་ཡིན། དྲ་རྒྱའ་ིཁ་བང།  
www.tibetonline.tv ཐགོ་གཟགིས་གནང་
ཡོང་བ་ཞུ།

www.tibet.net/mwa

ཀ་ེར་ལ་བདོ་མི་ཚོང་པ་ཁག་གཅིག་གི་ཁམོ་རར་མེ་སྐནོ་ཕགོ་པ།
༄༅། །འད་ིགར་སྦངེ་ལོར་ལྷ་ོསིྤ་ལས་
ཁུངས་ནས་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༡ 
ཉནི་བཏང་གནས་ནང་འཁདོ་དནོ།   ཉ་ེ
ལམ་ཀེ་རེ་ལཱ་མངའ་སྡའེི ་ཁབ་ཁོངས་ས་

གནས་ཝར་ཁཱ་ལཱར་གནས་སྡདོ་བདོ་མིའི་
ཁམོ་སར་མེ་སྐནོ་ཤོར་པའ་ིགནས་ཚྱུལ་བྱུང་
བ་ནང་སིད་ལས་ཁུངས་སུ་འབལེ་ཡོད་ཁམོ་
སའི་ཚོགས་མི་ནས་སྙན་སེང་ཞུས་འཕལ་
ནང་སདི་ལས་ཁུངས་ནས་སྦངེ་ལོར་ལྷ་ོསིྤ་ས་
གནས་སུ་གཞུང་འབལེ་ཕགོས་བསྐདོ་ཀིས་
གོད་ཆག་ཇི་བྱུང་གནས་སྟངས་ཞིབ་འཇུག་
དགོས་པའི་བཀདོ་མངགས་ཕབེས་དནོ་ལརྟ་
ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༢༨ ནས་ ༢༩ 
ཉནི་གཉསི་རིང་སྦངེ་ལོར་ལྷ་ོསིྤ་ཀརྨ་སེང་ག་ེ
ལགས་ས་གནས་ཝར་ཁཱ་ལཱར་ཆེད་བསྐོད་
ཀིས་མེ་སྐནོ་ཤོར་བའི་ཁིམ་ཚང་གི་ནང་མི་

རྣམས་དང་ཐུག་འཕད་ཀིས་གདངུ་སེམས་
མཉམ་སྐ་ེགནང་སྟ་ེགོད་ཆག་ཇི་བྱུང་གནས་
སྟངས་ཞིབ་འཇུག་གནང་བར་ཁམོ་ས་དརེ་
བདོ་མི་ཁིམ་ཚང་བདནུ་འདགུ་པ་ནས་ཁིམ་

ཚང་གཉསི་སྐབས་དརེ་ས་གནས་སུ་བསྡད་
མེད་པ་དང༌། འཕསོ་ཁིམ་ཚང་ལ་ྔནས་
གསུམ་གི་ཚོང་ཟགོ་དང་ནང་ཆས་ཆ་ཚང་
མེས་འཚིག་སྐནོ་བྱུང་སྟ་ེགོད་ཆག་ཆེན་པ་ོ
བྱུང་འདགུ་པ་དང་གཞན་ཁིམ་ཚང་གཉསི་
ལ་གོད་ཆག་ཕན་བུ ་ཆྱུང་བ་བྱུང་འདུག 
གནདོ་སྐོན་ཕགོ་པའི་ཁིམ་ཚང་རྣམས་ཀི་
ཁམོ་ས་གང་མྱྱུར་བསྐར་གསོ་ཡོང་ཐབས་
དང་གནདོ་སྐནོ་ཕགོ་པ་རྣམས་ལ་ངལ་སེལ་
ཞུ་སླད་ས་གནས་ཀི་གྲོང་སྡ་ེལས་ཁུངས་
དང༌། ཁལ་བསྡསུ་ལས་ཁུངས། གླགོ་གི་
ལས་ཁུངས་བཅས་སུ་ང་ོབཅར་གིས་མཐུན་

འགྱུར་རོགས་སྐབོ་དགངོས་བཞསེ་ཡོང་བའ་ི
རེ་བསྐུལ་ཞུས་པ་མ་ཟད་ས་གནས་ཀི་རོང་
དཔནོ་སྐ་ུཞབས་ Biju Prabhakar མཆོག་
དང་མངའ་སྡ་ེསིྤ་ཁབ་བླནོ་ཆེན་སྐུ་ཞབས་ 
Oommen Chandy མཆོག་རྣམ་གཉསི་
མཇལ་འཕད་ཞུས་ཏ་ེམངའ་གཞུང་ནས་མེ་
སྐནོ་ཤོར་བའ་ིཁིམ་ཚང་རྣམས་ལ་ངལ་སེལ་
གནང་ཐབས་ཡོང་བ་ཞུས་པར་གང་ཐུབ་
གཟིགས་རྟགོ་གནང་རྒྱྱུ འི་ཞལ་བཞེས་ཐབོ་
ཡོད། ད་ེབཞིན་ས་གནས་སུ་རྟནེ་གཞི་བས་
པའི་ཤི་ཝ་གྷ་རི་ཧིན་ཌུའི་ལྷ་ཁང་དང་ས་
གནས་རོང་དཔནོ་ལས་ཁུངས་ནས་མེ་སྐནོ་
ཤོར་བའི་ནང་མི་རྣམས་ལ་སབྐས་བསྟནུ་ཛ་
དྲག་ངལ་སེལ་ཆེད་རོགས་སྐོར་གནང་བ་
བྱུང་འདགུ་པས་འབལེ་ཡོད་ཚང་མར་ཆེད་
བཅར་གིས་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུས་པ་དང་སྦྲགས་
མ་འངོས་པར་ས་གནས་ཀི་བདོ་མི་སྐབས་
བཅོལ་བ་རྣམས་ལ་མུ་མཐུད་གཟིགས་སྐངོ་
ཡོང་བའ་ིརེ་བསྐལུ་ཞུས། ད་ེབཞིན་ད་རེས་
ནང་སིད་ལས་ཁུངས་ཀིས་བཀའ་མངགས་
ལྟར་སྦངེ་ལོར་ལྷ་ོསིྤ་ཝ་ཁ་ལཱ་ས་གནས་སུ་
ཆེད་བསྐདོ་ཀིས་བདོ་མིའི་ཁམོ་ས་མེ་སྐནོ་
ཤོར་བའི་རྐནེ་གིས་བདོ་མི་ཁིམ་ཚང་རྣམས་
ལ་གོང་གུན་ཇི་ཆགས་གནས་སྟངས་ཞིབ་
འཇུག་གནང་བའི་གུྲབ་ཐནོ་སནྙ་ཐ་ོནང་སིད་
ལས་ཁུངས་སུ་འབུལ་ལམ་ཞུས་ཡོད་འདགུ

སདི་སྐངོ་མཆོག་གིས་ས་ིཞུ་བ་རྣམས་ཀི་སིལ་
པལོ་རྩདེ་ཐང་ཉམས་གསོ་ལེགས་གུྲབ་ 

བྱུང་བ་དབུ་འབདེ་གནང་བ། 

ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ལོའ་ིཨ་རི་བདོ་མིའ་ིསླབོ་ཡོན་ལས་གཞིའ་ིཁངོས་སུ་མི་
འགྲ་ོའདམེས་རྒྱྱུགས་འག་ོའཛུགས་གནང་བ།

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༡ 
ཉནི་ར་ས་གངས་སིྐད་གཉའ་ཁི་ཚོགས་ཁང་
ད་ུབདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཤེས་རིག་ལས་
ཁུངས་ཀིས་ ༢༠༡༦ ལོའ་ིཨ་རི་བདོ་མིའ་ི
སླབོ་ཡོན་ལས་གཞི་ (Tibetan Scholarship 
Programme) ཁངོས་སུ་མི་འགྲ་ོའདམེས་
རྒྱྱུགས་འག་ོའཛུགས་གནང་སོང་།   
 ད་ེཡང་ཕི་ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༣༠ 
ནས་ཕི་ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༨ བར་ལས་གཞི་
འགྲ་ོམུས་ཡིན་འདགུ ཕི་ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༣༠ 
ཉནི་འཚྱུད་རྒྱྱུགས་ནང་མཉམ་ཞུགས་གནང་
མཁན་སླབོ ་མ་རྣམས་ཀིས་ཡིག་ཆ་ཞིབ་

གཤེར་བས་ཡོད་པ་དང་། ཕི་ཟླ་ ༥ ཚེས་ 
༡ ཉནི་བདོ་ཡིག་བསི་རྒྱྱུགས་བཏང་ཡོད།  
ཕིས་ཚེས་ ༣ ཉནི་ཡིག་རྒྱྱུགས་གུྲབ་འབས་
གསལ་བསྒགས་བས་ཡོད་པ་དང་། ཕི་ཚེས་ 
༤།༥།༦ ཉནི་འདམེས་ཐནོ་བྱུང་བ་རྣམས་
ལ་ངག་རྒྱྱུགས་ལེན་ཡོད་འདགུ སབྐས་དརེ་
ངག་རྒྱྱུ གས་ལེན་མཁན་ཁོངས་སུ་བདོ་མི་
ཙམ་མིན་པར་གཙོ་བ་ོཨ་རིའི་གཞུང་ཚབ་
ནས་མི་ས་གཉསི་ར་སར་ཕབེས་འདགུ ཕི་
ཚེས་ ༧ ཉནི་བརྒྱ་ཆ་རྩ་ེབཏགོ་གིས་སླབོ་མ་
གྲངས་ ༡༥ འདམེས་སུྒག་བ་རྒྱྱུ ་དང་། ད་ེ
རསེ་ཕི་ཚེས་ ༨ ཉནི་སླབོ་མ་ ༡༥ ཁངོ་

རྣམས་ལ་རྒྱྱུས་སྟནོ་ (Post orientation) 
ཞསེ་པ་ཨ་རིའི་ནང་སླབོ་འཇུག་ཇི་ལརྟ་བདེ་
དགསོ་མིན་སོགས་ཨ་རིའི་མཐ་ོསླབོ་ཁག་ཏུ་
སླབོ་འཇུག་བདེ་སྟངས་ཀི་བདེ་སྒ་ོཁག་ལམ་
སྟནོ་གནང་རྒྱྱུ ་དང་། ད་ེརསེ་འདམེས་སུྒག་
བྱུང་བའ་ིསླབོ་མ་གྲངས་ ༡༥ རྣམས་ལ་
ཨིན་ཇིའ་ིཡིག་རྒྱྱུགས་ཊོ་ཕལེ་  (TOEFL) 
གཏངོ་དགསོ། དའེ་ིཆེད་ཟླ་བ་གཉསི་ལགྷ་
ཙམ་དསུ་ཚོད་སྤདོ་རྒྱྱུ ་དང་། ད་ེརསེ་སླབོ་
མ་གྲངས་ཇི་ཙམ་འགྲ་ོརྒྱྱུ ་ཡིན་མིན་གསལ་
བསྒགས་བདེ་རྒྱྱུ ་ཡིན་འདགུ    

ཟུར་བཅད་ཞབས་སྟགེས་དང་འབལེ་བའ་ི
ཛ་དྲག་གསལ་བསྒགས།

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ལོའ་ིསནྨ་
པ་ (MBBS) དང་བཟ་ོསུྐན་རིག་གནས་ 
(Engineering) གངོ་གསལ་ཟུར་བཅད་
ས་མིག་དང་འབལེ་བའི་གསལ་བསྒགས་
སྔནོ་སོང་ལརྟ། འད་ིག་ལས་ཁུངས་ནས་ 
(AIPMT) དང་ (JEE) ཚྱུད་རྒྱྱུགས་ཀི་
གུྲབ་འབས་ཤེས་རྟགོས་ཆེད་སླབོ་ཕུག་རྣམས་
ནས་སརྔ་ལམ་ལརྟ་ཚྱུད་རྒྱྱུགས་ཁོངས་དབེ་
བཀདོ་ཟནི་པའ་ིལག་འཁརེ་གི་ (Admit 
Card) ང་ོབཤུས་འད་ིགར་འབརོ་ཡོད་

ཀང༌། འད་ིལོ་ནས་ཚྱུད་རྒྱྱུགས་ཡིག་ཚད་
ཀི་གུྲབ་འབས་ཕབ་ལེན་བདེ་སབྐས་སླབོ་ཕུག་
གི་སྐསེ་ལོ་སྐསེ་ཚེས་ (DOB) དང་གསང་
ཚིག་ (Password) དགསོ་གལ་ལ་བརྟནེ། 
སླབོ་ཕུག་རང་ཉདི་ནས་འཚྱུད་རྒྱྱུགས་ཀི་གུྲབ་
འབས་ཨང་ཤོག་ཕབ་ལེན་གིས་ངོ་བཤུས་
འད་ིགར་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༡༠ 
ནང་ཚྱུད་འབུལ་འབོར་ཐུབ་པ་དགོས་རྒྱྱུ ་
བཅས། ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་ཕི་ལོ་ 
༢༠༡༥ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༣༠ ལ།།

smart card 
རྒྱྱུག་བང༌། སྤདོ་བདའེ་ིབང་བུ།

དའེི་ནང་རང་ཉདི་ཀི་གནས་ཚྱུལ་གསོག་འཇགོ་བས་པ་རྣམས་ཀམ་པུ་
ཊར་ལ་སྦྲལེ་མཐུད་ཀིས་ལ་ྟཀླགོ་བདེ་ཐུབ་ཅིང༌། ཉ་ོཆའ་ིརིན་འབབ་
སྟབས་བདའེི་ངང་སྤདོ་འཇལ་བདེ་པར་བདེ་སྤདོ་ཐུབ་པའི་སྤསོ་དཀར་གི་
བང་བུ་ཆྱུང་ངུ་ཞིག

sniffer dog  
རི་ཁི།

དྲ་ིསམོ་སྟ་ེབཟི་སནྨ་དང་འབར་རས་རིགས་རྩད་ཞིབ་བདེ་མཁན་གི་སྦངོ་
བརར་སྤད་པའ་ིཁི་ཞིག

social security number  
སིྤ་ཚོགས་བད་ེསུང་ཨང་གྲངས།

དཔྱ་ཁལ་བསྡུ་ལེན་ལ་ྟབུའི་སིྤ་ཚོགས་བད་ེའཇགས་ཀི་ལས་དནོ་གི་གནད་
དནོ་ཆེད། ཨ་རིའ་ིསདི་གཞུང་གིས་རང་གི་མི་སེར་ལ་མཁ་ོསྤདོ་བགིས་
པའ་ིཨང་རྟགས་ཤིག འཕལ་སེལ་ལས་ཀ་བ་འདདོ་ཡོད་པའ་ིཕི་མིའ་ི
རིགས་ཀིས་ཀང་ཞུ་སནྙ་འབུལ་ཆོག

special session  
ཚོགས་དསུ་འཕར་མ། 
དམིགས་བསལ་ཚོགས་དསུ།

འཆར་ཅན་གི་ཚོགས་འདའིུ་དསུ་རིམ་ལས་ལོགས་སུའམ་འཕར་སནོ་ད་ུ
ཚོགས་པའ་ིཁམིས་ཁང་དང་གྲསོ་ཚོགས། ཡང་ན་ལནྷ་ཚོགས་ཤིག་གི་
ཚོགས་འད།ུ

staff welfare fund 
ལས་བདེ་བད་ེདནོ་ཐབེས་རྩ།

སིྤ་དམངས་སི་ཞུ་བའི་སེམས་ཤུགས་དང་ལས་བདེ་པའི་འད་ུཤེས་གོང་
སྤལེ་ཆེད་རྩདེ་རིགས་དང་སྤ་ོསིྐད་མཐུན་རྐནེ་ཉ་ོསུྒབ་སོགས་ཀི་མ་དངུལ་
ཞིག

starred question  
སརྐ་རྟགས་ཅན་གི་དྲ་ིབ།

ཚོགས་ཐགོ་ཏུ་ངག་ཐགོ་ནས་ལན་འདབེས་དགོས་པའི་བཀའ་ཤོག་ཐགོ་
བཏང་བའ་ིདྲ་ིབ།

tag question 
ནན་འདྲ།ི

གང་བརདོ་པའ་ིབརདོ་ཚིག་ད་ེའགྲགི་མིན་ཞུ་དག་གཏངོ་བའམ། ཡང་ན་
མོས་མཐུན་ཡོད་མེད་གཞན་ལ་འདྲ་ིབར་བ་ཕིར་ཚིག་སུྒབ་ཀི་མཐར། ད་ེ
འདྲ་མ་ཡིན་ནམ། ཁདེ་རང་བས་ན། ལ་ྟབུའ་ིཚིག་སྦརོ་ཐུང་ངུ་ཞིག

target date 
དམིགས་ཚེས།

གལ་ཆེའ་ིའབྱུང་བའམ། ལས་འཆར་དང་དམིགས་ཡུལ་ལམ་འཐབོ་བ་
གང་ཞིག་སུྒབ་པ་དང་མཐར་འཁལོ་བདེ་པའ་ིཆེད། གཏན་འཁལེ་བས་
པའ་ིཚེས་གྲངས།

target language  
༡། བསྒྱུར་ཡུལ་སདྐ་ཡིག
༢། སདྐ་ཡིག་གཉསི་པ།

སདྐ་ཡིག་གང་རངུ་ཞིག་ནས་གང་ད་ུབསྒྱུར་བར་བ་བའ་ིསདྐ་ཡིག་ཅིག
རང་གི་མ་སདྐ་མ་ཡིན་ཀང་སྦངོ་བཞིན་པའ་ིསདྐ་ཡིག་གཞན་ཞིག

ཨིན་བདོ་བར་ཆད་གཏན་འབབེས།

ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་བར་ཆད་གཏན་འབབེས་ཚན་པ་ནས།



པར་ངསོ་དྲུག་པ། དབྲུས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛྲུགས་ཀི་བདནུ་རེའ་ིལས་རིམ་གསར་ཤོག བདོ་ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༧ ཕི་ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༦6

སིྤ་ཁབ་རྩམོ་སིྒག་པ།     སལྐ་བཟང་མཁས་གུྲབ།
རྩམོ་སིྒག་པ།         ངག་དབང་ཐགོས་མེད།
གསར་འགདོ་པ།       བསོད་ནམས་མཚོ་མོ།
གསར་འགདོ་པ།       ཡེ་ཤེས་ཀུན་གྲགས།
འགྲམེས་སྤལེ་བ།       བསྟན་འཛིན་ཆོས་འཕལེ།
ཀཾ་པུ་ཊར་འཇུག་མཁན།   ཕུར་བུ་སྒལོ་མ།
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བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་འབརོ་གནས་བབ་ཇ་ེབཟང་ད་ུསོང་ཡོད་པ།
༄༅། །བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་འད་ི
ལོའི་སྔནོ་རིྩས་ལརྟ་ན་ད་ཆ་སིྒག་འཛུགས་ཀི་
དཔལ་འབརོ་དང་མ་དངུལ་གནས་བབ་ཇ་ེ
བཟང་ད་ུསོང་ཡོད་པ་གསལ་པ་ོཆགས་འདགུ 
ད་ེཡང་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་བཀའ་ཤག་
གི་གྲསོ་ཚོགས་སུ་རིྩས་ལོ་ ༢༠༡༡ ་་ ༡༢ 
ལོར་ཁནོ་འགྲ་ོགྲནོ་ཧནི་སྒརོ་ས་ཡ་ ༡༠༢༥ 
འཆར་འབུལ་ཞུས་འདགུ་པ་དང་། རིྩས་
ལོ་ ༢༠༡༥ ་་ ༡༦ ལོའ་ིསྔནོ་རིྩས་སུ་ཁནོ་
འགྲ་ོགྲནོ་ཧནི་སྒརོ་ས་ཡ་ ༢༠༠༨ འཆར་
འབུལ་ཞུས་འདགུ་པ་ལྟར་ན་ལོ་བཞིའི་ནང་
ཧ་ལམ་སྔནོ་རིྩས་འགྲ་ོགྲནོ་ལྡབ་གཅིག་གི་
མང་བ་འཕར་འདགུ  ད་ེཡང་རྒྱ་གར་དང་
ཨ་རི་སོགས་པའི་ནང་སྔནོ་རིྩས་དང་རྒྱྱུ ན་
གྲནོ་བརྒྱ་ཆ་ཉ་ིཤུ་ཙམ་གཅགོ་ཆ་གནང་ཡོད་
ཀང་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་སྔནོ་རིྩས་
ཡར་འཕར་བའི་གནས་སྟངས་མ་ཟད་སིྒག་
འཛུགས་འད་ིབཞིན་བཙན་བལོ་བའི་གནས་
བབ་སུ་ཡོད་མུས་ཐགོ་སྔནོ་རིྩས་ཇི་ཙམ་མང་
བ་འཕར་ཡོད་ཀང་ད་ེཙམ་སིྒག་འཛུགས་

ངསོ་ནས་དགོས་དངུལ་ཐབས་འཚོལ་ཐུབ་
པ་བྱུང་སྟ་ེདཔལ་འབརོ་གནས་བབ་ཇ་ེབཟང་
ད་ུསོང་ཡོད་པ་ཁ་གསལ་མངནོ་ཐུབ་པ་བྱུང་
ཡོད། ད་ེཡང་དཔལ་འབརོ་བཀའ་བླནོ་
མཆོག་གིས་གྲསོ་ཚོགས་སུ་ལོ་འདིའི་སྔནོ་
རིྩས་སབྐས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་
འབརོ་གནས་བབ་སྐརོ་གཤམ་གསལ་ལྟར་
སནྙ་སྒནོ་ཞུས་འདགུ
 རིྩས་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༣ ཚེས་ 
༣༡ ཉནི་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་སིྤ་
ཡོངས་མ་དངུལ་ཧནི་སྒརོ་ས་ཡ་ ༡༩༦༥་
༢༥ ཡིན་པ་དང་། དའེ་ིཁངོས་སྔནོ་རིྩས་
མ་དངུལ་ཧནི་སྒརོ་ས་ཡ་ ༣༨༣་༤༢ ཡིན་
འདགུ  གཏན་འཇགས་མ་དངུལ་ས་ཡ་ 
༢༠༨་༥༦ དང་། ལས་ཁུངས་སོ་སོའ་ིཟུར་
བཀལོ་མ་དངུལ་ས་ཡ་ ༨༧༣་༥༩ ཡིན་སྐརོ་
གསུངས་འདགུ  གཞན་ཡང་ཟུར་བཀལོ་
ཁོངས་སུ་ལས་འཆར་དངུལ་ལྷག་ཧིན་སྒརོ་
ས་ཡ་ ༤༩༩་༦༨ ཡོད་པའང་སནྙ་སྒནོ་
གནང་འདགུ་པ་བརྟནེ་གངོ་གསལ་མ་དངུལ་

གནས་བབ་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༣ ཚེས་ 
༣༡ ཉནི་གི་གནས་བབ་དང་མཚྱུངས་བསྡརུ་
བས་ཚེ་སྔནོ་རིྩས་མ་དངུལ་ས་ཡ་ ༦༣་
༢༧ འཕར་ཡོད་པ་དང་། ད་ེབཞིན་གཏན་
འཇགས་དང་ལས་ཁུངས་སོ་སོར་ཡོད་པའི་
ཟུར་བཀལོ་མ་དངུལ་སྒརོ་ས་ཡ་ ༡༤་༣༡ 
དང་། སྒརོ་ས་ཡ་ ༡༥༩་༣༧ སོ་སོར་ཡར་
རྒྱས་ཕིན་འདགུ
 གཞན་ཡང་དཔལ་འབརོ་བཀའ་
བླནོ་མཆོག་གིས་རིྩས་ལོ་ ༢༠༡༥་་༡༦ ལོའ་ི
ཁནོ་འགྲ་ོགྲནོ་ཧནི་སྒརོ་ས་ཡ་ ༢༠༠༨་༩༨ 
ཡིན་པ་གྲསོ་ཚོགས་ཀི་བཀའ་འཁལོ་ཡོང་
ཆེད་འཆར་འབུལ་ཞུས་འདགུ་པ་དའེ་ིཁངོས་
མང་ཚོགས་ཀི ་གང་ཅིའི ་བདེ་ད ོན་དང་
འཛུགས་སུྐན་སོགས་ཀི་ཆེད་ཧནི་སྒརོ་ས་ཡ་ 
༡༤༢༦་༩༠ ཞུས་འདགུ་པ་དང་། ད་ེམིན་
སིྒག་འཛུགས་ཀི་འཛིན་སྐངོ་འགྲ་ོགྲནོ་ཆེད་
ཧནི་སྒརོ་ས་ཡ་ ༥༨༢་༠༨ ཞུས་འདགུ  
 རིྩས་ལོ་འདིའི ་ནང་གལ་ཆེའི ་
ལས་དནོ་མང་དག་འཆར་འགོད་གནང་

འདགུ་པའི་ཁངོས་སུ་༸རྒྱལ་བའི་སྐ་ུཕྱྭ ་དང་། 
སྐའུ་ིག་སྟནོ། ཤེས་ཡོན། སནྨ་བཅསོ་ལ་ྟསྐངོ་
ལས་གཞི། ཉམ་ཐག་ལ་ྟསྐངོ་། ཚོང་ལས། 
ཞི་ཆགས་ས་བརྟན། བུད་མེད་ཀི་ནསུ་ཤུགས་
སྤལེ་རྒྱྱུ ། བདོ་ནས་གསར་ད་ུའབརོ་བར་ས་ེ
ལེན་དང་སླབོ་ཡོན་གནང་རྒྱྱུ ་སོགས་ཀི་ལས་
འཆར་མང་དག་ཅིག་བང་སིྒག་གནང་འདགུ་
པ་སོགས་དཔལ་འབརོ་བཀའ་བླནོ་མཆོག་
གིས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་འབརོ་
གནས་སྟངས་གྲསོ་ཚོགས་སུ་སྙན་སྒནོ་དང་
སྦྲགས་སིྤ་ཡོངས་དཔལ་འབརོ་གནས་བབ་
ད་ལའྟི་ཆར་གོང་གསལ་ལརྟ་མི་དམན་ཙམ་
ཡོད་སྐརོ་གསུངས་ཡོད་པ་མ་ཟད། ད་དངུ་
ཡར་རྒྱས་འགྲ་ོཐབས་སུ་བཀའ་ཤག་ནས་
མུ་མཐུད་དགོངས་བཞེས་དང་འབད་བརྩནོ་
གནང་རྒྱྱུ ་ཡིན་སྐརོ་ཡང་གསུངས་འདགུ  
 གཞན་ཡང་སབྐས་ ༡༥ པའ་ི
བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་གྲསོ་
ཚོགས་ཚོགས་དསུ་དགུ་པའི་སྐབས་དཔལ་
ལནྡ་སིད་སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེང་གེ་མཆོག་གིས། 

བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀིས། དཔལ་འབརོ་
དང་། ཚོང་ལས། རིག་གཞུང་། གཞིས་
ཆགས་ས་བརྟན་དང་ཡར་རྒྱས་ཀི་ལས་
གཞིའི་ཆེད་འདས་པའི་ཟླ་བ་དུྲག་ནང་ཧིན་
སྒརོ་ས་ཡ་ ༥༠༠ ཙམ་བསྡ་ུའགདོ་གནང་
ཐུབ་པ་བྱུང་སྐརོ་གསུངས་འདགུ  ད་ེན་ི
བཙན་བལོ་བདོ་མིའི་ལོ་རྒྱྱུས་ཐགོ་དསུ་ཐུང་
ཟླ་དུྲག་ནང་དཔལ་འབརོ་བསྡ་ུརབུ་འཕནོ་ཆེ་
ཤོས་གནང་ཐུབ་པ་ཆགས་འདགུ
 ད་ེལྟ་བུའི་བཙན་བལོ་བདོ་མིའི་
སིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་འབོར་སོགས་ཀི་
གནས་བབ་ད་ལའྟི་ཆར་མི་དམན་ཙམ་ཡོད་
པ་ནི་གཙོ་ཆེ་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་
མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་ཐུགས་རའེ་ིབཀའ་
དྲནི་དང་། མི་རབས་བགྲསེ་པ་ཚོ་དང་ད་
ལའྟི་བཀའ་ཤག་དང་འདས་པའི་བཀའ་ཤག་
རིམ་བནོ། ད་ེབཞིན་ས་ིཞུའ་ིལས་བདེ་རྣམ་
པས་སྐལུ་ངལ་བསྐནོ་པའ་ིགུྲབ་འབས་ཡིན་པ་
དཔལ་ལྡན་སིད་སྐངོ་མཆོག་གིས་གསུངས་
ཡོད་པ་ལརྟ་ལགས་པ་བཅས།།

 ༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༣༠ 
ཉནི་བཞུགས་སརྒ་ཐགེ་ཆེན་ཆོས་གླངི་གཙྱུག་
ལག་ཁང་གི་ཉ་ེའགྲམ་ད་ུཡོད་པའི་བདོ་མིའི་
སིྒག་འཛུགས་ཕི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་ཁབ་
ཁོངས་བདོ་ཀི་འགྲམེས་སྟནོ་ཁང་གསར་ 
འཛུགས་གནང་ནས་མི་ལོ་ ༡༥ འཁརོ་བ་
དང་བསྟནུ། ནང་གི་བཀདོ་པ་གསར་སིྒག་

ལེགས་གུྲབ་བྱུང་བ་དཔལ་ལནྡ་སིད་སྐངོ་བླ་ོ
བཟང་སེང་ག་ེམཆོག་གིས་དབུ་འབདེ་གནང་
ཡོད། ཐངེས་དའེ་ིལས་རིམ་ཐགོ་སྐ་ུམགྲནོ་
གཙོ་བརོ་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐངོ་མཆོག་གིས་
གཙོས་འཕདོ་བསྟནེ་བཀའ་བླནོ་མཆོག་དང། 
བཀའ་དུྲང་། ཕི་དྲལི་དུྲང་ཆེ་རྣམ་གཉསི་
དང་འཕདོ་བསྟནེ་དུྲང་ཆེ། ད་ེབཞིན་གསར་
འགོད་པ་དང་ད་ེགའི་ལས་བདེ་བཅས་ཁནོ་
མི ་གྲངས་ཉི་ཤུ ་བརལ་བ་ལྷན་འཛོམས་
གནང་ཡོད།
 ད་ེཡང་གོང་ཚེས་ཉིན་གི་སྔ་དྲ་ོ
ཆྱུ་ཚོད་ ༡༠ ཐགོ་སྐ་ུམགྲནོ་གཙོ་བ་ོདཔལ་
ལནྡ་སདི་སྐངོ་མཆོག་གིས་འགྲམེས་སྟནོ་དབུ་

འབདེ་དང་སྦྲགས་མཆོད་མེ་ཞལ་ཕ་ེགནང་
བ་དང། ད་ེནས་འགྲམེས་སྟནོ་འགན་འཛིན་
བཀིས་ཕུན་ཚོགས་ལགས་ཀིས་ས ་ེཤན་
དང་སྦྲགས་སིད་སྐོང་མཆོག་གིས་གཙོས་
སྐུ་མགྲནོ་རྣམ་པར་འགྲམེས་སྟནོ་ཁང་གི་
འགྲམེས་སྟནོ་གསར་སིྒག་ཁག་རེ་རེ་བཞིན་
ང་ོསྤདོ་ཞུས། ད་ེརསེ་བདོ་ཀི་འགྲམེས་སྟནོ་

ཁང་གི་བཀོད་པ་གསར་པའི་ལས་བསྡམོས་
སྙངི་བསྡསུ་སྒགོས་སྦང་ཞུས་པའ་ིནང་། བདོ་
ཀི་འགྲམེས་སྟནོ་ཁང་གི་ལས་གཞི་ད་ེཐགོ་
མར་ཕི་ལོ་ ༡༩༩༨ ལོར་དབུས་བདོ་མིའ་ི
སིྒག་འཛུགས་ཀིས་གལ་ཆེ་དནོ་ཆེར་བརིྩས་
ནས་ཕི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་ཁོངས་སུ་ཆེད་
བཙྱུགས་གནང་བ་ཞིག་ཡིན་འདགུ་པ་དང་། 
དའེི་དམིགས་ཡུལ་གཙོ་བ་ོཁག་གཅིག་ཡོད་
པ་ན།ི
༡) བདོ་ཀི་ལོ་རྒྱྱུ ས་དང་རིག་གཞུང་མི་

ཉམས་རྒྱྱུན་འཛིན་བ་རྒྱྱུ ་དང་།
༢) རྒྱའི་བཙན་འགོ་ཏུ་རྐནེ་འདས་སུ་གྱུར་

བའི་བདོ་མི་རྣམས་ཀི་བས་རེས་ལ་

དྲན་གསོ་ཞུ་རྒྱྱུ །
༣) ད་ལྟའི ་བ ོད་ནང་གི་ཛ་དྲག་གནས་

སྟངས་རྣམས་ཕི་ནང་ཡུལ་གུྲ་ཁག་ལ་
ཁབ་སྤལེ་ཞུ་རྒྱྱུ །

༤) ད་ེབཞིན་བདོ་པའི་མི་རབས་གསར་
པར་བདོ་མིའི ་སོལ་རྒྱྱུ ན་གི་གོམས་
གཤིས་བཟང་པ་ོབརྒྱྱུད་སྤདོ་གནང་རྒྱྱུ ་
བཅས་ཡིན་འདགུ

 བོད ་ ཀི ་ འགྲེམས ་ སྟ ོན ་ ཁང ་
གི ་ནང་གི ་བཀོད་པ་གསར་བསིྒགས་ཞུ་
རྒྱྱུ འི་ལས་གཞི་ལེགས་སུྒབ་ཟིན་ཐུབ་པ་ད་ེ
ན།ི གཙོ་བ་ོདཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་མཆོག་ 
དང་། ཕི་དྲལི་བཀའ་བླནོ། ཕི་དྲལི་དུྲང་
ཆེ་རྣམ་གཉསི། ཕི་དྲལི་འཛིན་སྐངོ་འགན་
འཛིན་བཅས་ཀི་ལམ་སྟནོ་དང་རྒྱབ་སྐོར་
གནང་བའི་བཀའ་དྲནི་ལ་བརྟནེ་ནས་བྱུང་
བ་ཞིག་ཡིན་པར་སོང་ཚང་མར་སྙངི་ཐག་
པ་ནས་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་རྒྱྱུ ་དང་། ད་ེབཞིན་
དབུས་བདོ་མིའ་ིསིྒགས་འཛུགས་དང་། ཨ་
རིའ་ིརོགས་ཚོགས་ National Endowment 
for Democracy and Rowell Fund for 
Tibet ཀིས་དཔལ་འབརོ་མཐུན་བསྒྱུར་
གནང་བར་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུས་ཡོད། ཕགོས་
མཚྱུངས་འགྲེམས་སྟནོ་བཀོད་བསིྒགས་
སབྐས་རོགས་བསྐརོ་གནང་མཁན་ Markus 
Strumphel ལགས་དང་བདོ་ཨིན་ཧནི་
གསུམ་ཞུ་དག་གནང་མཁན་ཕི་དྲལི་དུྲང་
ཆེ་བཀསི་ཕུན་ཚོགས་ལགས་དང་། བུ་ཆྱུང་
ཌི་བསོད་ནམས་ལགས། ཕི་དྲལི་ལས་བདེ་
སྐལ་བཟང་མཁས་སུྒབ་ལགས་དང་ངག་
དབང་ཐགོས་མེད་ལགས། སལྐ་བཟང་སྟབོ་

ལནྡ་ལགས། ཤེས་རིག་ལས་བདེ་ཀརྨ་སྨནོ་
ལམ་ལགས། བདོ་ཀི་དཔ་ེམཛོད་ཁང་གི་
ཧིན་དི་ཚན་པའི་ལས་བདེ་བམས་པ་ཟླ་བ་
ལགས་བཅས་ལ་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུས་ཡོད། 
 ད་ེརསེ་ཕི་དྲལི་ཁབ་ཁངོས་ཀམ་
པུ་ཌར་སྡ་ེཚན་གི་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་
ཨིན་ཡིག་དྲ་རྒྱ་ (tibet.net) རྣམ་པ་གསར་
པ་དབུ་འབདེ་གནང་གུྲབ་མཚམས། ཀམ་པུ་
ཌར་སྡ་ེཚན་གི་ལས་བདེ་རྣམ་རྒྱལ་ལེགས་
བཤད་ལགས་གིས་རྣམ་པ་གསར་པའི་དྲ་
རྒྱ་ད་ེལྟ་ཀླགོ་བདེ་བད་ེཔ་ོཡོད་པའི་སྐརོ་ང་ོ
སྤདོ་གནང་། དེ་རེས་དཔལ་ལྡན་
སིད་སྐངོ་མཆོག་གིས་གསུང་བཤད་གནང་
དནོ། ང་ཚོར་བདནེ་པ་ཡོད་པ་འད་ིདྲ་རྒྱ་
དང་འགྲམེས་སྟནོ་བརྒྱྱུ ད་སྟནོ་རྒྱྱུ ་ད་ེང་ཚོའི་ 
མེད་ད་ུམི་རུང་བའི་ལག་ཆ་ཞིག་ཡིན་དསུ་
ཚགས་ཚྱུད་གནང་བ་ཡིན་ན་ང་ཚོར་ཡོད་
པའི་བདནེ་པ་ད་ེདག་འཛམ་གླིང་སིྤ་ལ་ཁབ་
ཐུབ་པ་ཡོང་གི་ཡོད། ད་ེལརྟ་བྱུང་ན་ང་ཚོའ་ི
རྒྱལ་ཁ་རེད་བསམ་གི་འདགུ ཅསེ་དང། ང་
ཚོའི་འགྲམེས་སྟནོ་ཁང་དང་བདོ་མིའི་སིྒག་
འཛུགས་ཀི་དྲ་རྒྱ་གཉསི་ཤིན་ཏུ་གལ་ཆེན་
པ་ོཆགས་ཡོད། ཉ་ེབའ་ིཆར་ཡར་རྒྱས་
ཕན་བུ་བཏང་སྟ།ེ འགྲམེས་སྟནོ་ལ་ྟབུར་ཆ་
བཞག་པ་ཡིན་ན། གང་ཅིའ་ིཐགོ་ལ་ྟབད་ེབ་ 
དང་། མཐངོ་བད་ེབ། 
 དེ་བཞིན་འདིར་སུ ་འདྲ་ཞིག་
བསླབེས་པ་ཡིན་ནའང་བདོ་ཀི་ས་ྔལོ་ནས་ད་
ལའྟ་ིབར་གི་ལོ་རྒྱྱུས། བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་
ཀི་གནས་སྟངས་ཆ་ཚང་རྟགོས་ཐུབ་རྒྱྱུའི་ཆ་
རྐནེ་ནམ་མཐུན་རྐནེ་ད་ེགནང་འདགུ་ཞུ་རྒྱྱུ ་

དང་། ད་ེབཞིན་ tibet.net ང་ཚོ་བདོ་མིའ་ི
སིྒག་འཛུགས་ཀི་དྲ་རྒྱ་ཡིན་ནའང་ཉ་ེབའི་
ཆར་ཡར་རྒྱས་གང་ལ་གང་ཙམ་བཏང་ཡོད། 
གཟགིས་བད་ེབ་དང་གནས་ཚྱུལ་འཚོལ་ཞིབ་
བདེ་པའི་སབྐས་འཚོལ་བད་ེབ་ཆགས་ཡོད། 
ད་ེགཉིས་ཀ་གལ་ཆེན་པ་ོརེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱྱུ ་
ཡིན། ཞསེ་སོགས་ཀི་གསུང་བཤད་གནང་
རསེ་འགྲམེས་སྟནོ་ཁང་གིས་སྐ་ུམགྲནོ་གཙོས་
དརེ་ཕབེས་པ་ཚང་མར་གསོལ་ཇ་དང་ཞསེ་
བག་ཕུལ་བ་དང་། ད་ེགའ་ིའགན་འཛིན་
བཀིས་ཕུན་ཚོགས་ལགས་ཀིས་སིད་སྐོང་
མཆོག་ལ་འགྲམེས་སྟནོ་ཁང་གི་གཟིགས་
སྐརོ་གི་མཚན་ཐ་ོདང་དགངོས་འཆར་འགདོ་
དབེ་སྤན་འབུལ་ཞུས་པར་སིད་སྐངོ་མཆོག་
གིས་མཚན་དང་དའེི་ནང་དབིན་ཡིག་ཐགོ་
དགངོས་འཆར་བཀདོ་ཡོད་པ་བཅས།།

བདོ་ཀི་འགྲམེས་སྟནོ་ཁང་གསར་འཛུགས་གནང་ནས་མི་ལོ་ ༡༥ འཁརོ་བ་དང་བསྟནུ་ནང་གི་བཀདོ་པ་གསར་སིྒག་
ལེགས་གུྲབ་བྱུང་བ་དབུ་འབདེ་གནང་བ།


