དབུ་མའི་ལམ་ནི།

རྒྱ་ནག་མི ་དམངས་སྤྱི་མཐུ ན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རྩ་ཁྲིམས་

ཀྱི ་སྒྲོམ་གཞི འི་ནང་ཁྲིམས་མཐུ ན་གྱི ་ཐོབ་ཐང་ཡོ ད་

པའི་བོད་རི གས་ཡོ ངས་ལ་མི ་རི གས་ས་གནས་རང་

སྐྱོང ་གི ་ གནས་བབ་ཚད་ལྡན ་མི ང་དོན ་མཚུ ང ས་པ་
ཞི ག་དགོས།		

བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་བཀའ་ཤག་གི ས།
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བོད་ཟླ་ ༤ ཚེ ས་ ༡༠ རེས་གཟའ་ལྷག་པ།

བོད་རྒྱལ་ལོ་ ༢༡༤༣ རབ་བྱུང་རི ་ཟླའི་མེ་སྤྲེལ་ལོ།
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༸གོང་ས་མཆོག་གི ས་ཨ་རི འ་ི ཞི ་བདེ་བསྟི་གནས་ཁང་དང་གཙུག་ལག་སླབོ ་གར
ྲྭ ་
བཀའ་སླབོ ་སྩལ་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༦ ཚེ ས་ ༡༣ གཙོ་ཟུར་པ་ལྕམ་ནན་སི ་པི་ལོ་སི ་ Nancy སྐབས་འདིར་ང་ཚོ ར་སྐུ་ཉིད་མཆོ ག་དགོས་
ཉིན་༸གོང་ས་མཆོ ག་ཨ་རི འི་ནང་༸ཞབས་

Pelosi

མཆོག་སོགས་ཀྱིས་ཕེབས་བསུའ་ི སྣེ་ མཁོ ་ སྔ ར ་ལས་ལྷ ག ་པ་ཞི ག ་ཆགས་སོ ང ་།

སོར་བདེ་བར་འཁོད་མཚམས་མཛད་འཕྲིན་ ལེ ན་གཟབ་རྒྱས་ཞུ ས་པ་དང་སྦྲགས་ཞོགས་ ཞེ ས ་ངོ ་ སྤ ྲོ ད ་དང་སྦྲགས་གསུ ང་བཤད་
གནང་རྗེས་མགོན་པོ་གང་ཉིད་མཆོ ག་གི ས་

བཀའ་སླབོ ་སྩལ་དོན།

དོན་དམ་གྱི་ཞི ་བདེ་

སེམས་ནང་ནས་ཡོ ང་དགོས།

གལ་ཏེ་ང་

བླར
ོ ་བཟོ་ བཅོས ་རྒྱག་ཐབས་གནང་དགོས ་

གྱི ་ ཐོག ་མར་ཨ་རི འི ་ ཞི ་ བདེའི ་ བསྟི་གནས་ ཟས་ལྷན་བཞེས་མཛད། སྐབས་དེར་ལྕམ་སྐ་ུ པ་ལས་བྱི ན་རླབས་ལ་བརྟེན་ནས་བསམ་བླ་ོ
ཁང་དུ་ ཆི བས་སྒྱུ ར་བཀའ་ད ྲིན ་བསྐྱངས་ པི་ལོ་སི ་མཆོག་གི ས་གསུང་དོན། ༸གོང་ས་ བཅོས་ཐབས་བྲལ།

བདེ་སྡག
ུ ་ཇི་འདྲ་ཡོ ང་

ཡོ ད། སྐབས་དེར་བསྟི་གནས་ཁང་གི ་ཚོ གས་ མཆོ ག་འདི་གར་ཆི བས་སྒྱུར་ནམ་བསྐྱངས་

མི ན་གཙོ ་ བོ་ རང་གི ་ ལས་ཇི ་ འདྲ་བསགས་

ཨ་རི འ་ི གྲོས་ བཞི ན་འདུག

འདིས་ཞི ་བདེ་སྐྲུ ན་རྒྱུར་ཆོ ད་སེ མས་བརྟན་

Lindborg

མཆོག་དང་།

ལྷག་པར་ཉེ་ལམ་ཨོ ར་ལེན་

ཚོ གས་ཀྱི ་ མང་གཙོ ་ ཚོ གས་པའི ་ ཚོ གས་ ཌོར་མི ་གསོ ད་ཁྲག་སྦྱོར་གྱི ་གོད་ཆག་བྱུང་

པོའི་འཛུ གས་སྐྲུན་ལ་གཞི ་བཅོལ་ནས་ཡོ ད་
སྟབས།

ད་ཆ་ང་ཚོ ས་ནང་གི ་བཤི ས་རྒྱུད་

དང་འབྲེལ་བའི་རི ན་ཐང་དེ་དག་ཐོག་དོན་
གཉེར་མང་ཙམ་བྱེད་དགོས།

དེ་འདྲ་བྱུང་

སྐྲུན་ཐུ བ། ཅེས་བཀའ་སླབོ ་སྩལ། དེ་རྗེས་

དེར་བརྟེན་བསྟི་གནས་

མི ན་ལ་རག་ལུས་ཡོ ད།

བསྟི་གནས་ཁང་

པོ་ཡོ ད་པ་ངོས་ཀྱི་ཤེས་ཀྱི་ཡོ ད། འོན་ཀྱང་ཞི ་

ང་ཚོ ས ་འཛམ་གླིང ་སྔར ་བས་ཞི ་ བདེ་ ཆེ ་ བ་
༸གོང་ས་མཆོ ག་གི ས་ཉེ་ལམ་ཨ་རི འི་གྲོང་

ཁྱེར་ཕི་ལོ ་རི ་ཌའི་ནང་མི ་གསོ ད་ཁྲག་སྦྱོར་

གྱི་དོན་རྐནྱེ ་འོག་འདས་པོ་རྣམས་ལ་ཐུ གས་
སྨནོ ་མཛད།

ཕྱེད་ཡོ ལ་༸གོང་ས་མཆོག་

གི ས ་ཨ་རི འི་ གཙུ ག ་ལག་སླབོ ་གྲྭར ་དེང ་གི ་
ི ་ནང་སེམས་ཀྱི་ཞི ་བདེ།
འཛམ་གླང

ཞེས་

པའི་བརདྗོ ་གཞི འི་ཐོག་བཀའ་སླབོ ་སྩལ་ཡོ ད་
པ་བཅས། །

སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གི ས་སྐབས་བཅུ་དྲུག་པའི་བོད་མི ་མང་སྤྱི་འཐུས་ཁག་གཅིག་ལ་དབུ་མའི་ལམ་
གྱི་སྐརོ ་གསུང་བཤད་གནང་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༦ ཚེ ས་ ༩
རེས་གཟའ་ཕུར་བུའ་ི སྔ་དྲོ་ཆུ་ཚོ ད་

༩།༣༠

ཐོག་བོད་མི འི་སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་སྲིད་སྐྱོང་བླ་ོ

བཟང་སེང་ྒེ མཆོག་གི ས་སྐབས་ ༡༦ པའི་

པར་དབུ་མའི་ལམ་ལ་གྲུབ་འབྲས་བྱུང་མི ན་ བཤད་པའི་རྩ་དོན་ཁག་དང་བོད་མི འ་ི རྩ་དོན་

དགོ ས ་པ་གསལ་ཡོ ད ་སྐར
ོ ་བཅས་གསལ་

དང་རྒྱུ་མཚན་དེ་དག་དང་འབྲེལ་བ་སོགས་ མོ ལ ་ཐེང ས་དགུ འི ་ མཇུ ག་འབྲས་སོ ག ས་
ི ་
ལ་རག་ལུས་ཡོ ད། ལྷག་དོན་སྲིད་བྱུས་འདི་ ཀྱི་སྐརོ ་ལ་གསུངས། དེ་བཞི ན་འཛམ་གླང

མཆོ ག ་གི ས ་ང་ཚོ ས ་མཐའ་གཅི ག ་ཏུ ་རང་

ནི་གོང་གི ་རྒྱུ་མཚན་ལྔ་པོ་དེ་དག་མཐུ ན་མི ན་ ཁག ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༢ ནས་ད་བར་འབྲེལ་

བོད་མང་སྤྱི་འཐུ ས་ཁག་གཅི ག་ལ་བོད་དང་ ནི་ ཛ་དྲག་གི ་ རང་བཞི ན ་ཞི ག ་ཆགས་ཡོ ད ་ མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོ ག ས་ནང་དེ་ སྔ་ ཕྱི ་ ལོ ་

ཤི ང་ཅང་། སོག་པོ་སོགས་རྒྱ་ནག་གི ་དབང་ པ་དང་། རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་ཀྱང་བོད་ཐོག་ ༡༩༥༩།༡༩༦༡།༡༩༦༥ བཅས་སོ་སོར་བོད་

བཤད་གནང་།

གཞན་ཡང་སྲིད་སྐྱོང་

བཙན་དགོ ས ་པའི ་ མངོན ་འདོད ་བཏོན ་པ་

ཡི ན་ན།

དེ་སྔ་རྒྱ་གར་གྱི་སྲིད་བླནོ ་དམ་པ་

སྐུ་ཞབས་པནྜ་ི ཏ་ནེ་རུ་མཆོ ག་གི ས་༸གོང་ས་

སྒྱུ ར་འོག ་གནས་པའི ་ མི ་རི ག ས་རྣམས་ཀྱི ་ རྒྱབ་ཤ་དཀར་པོ་ ཟེར ་བ་ཐེང ས་མང་ཤོ ས ་ དོན ་ཐོག ་གྲོས ་ཆོ ད ་ཐེང ས་གསུ མ ་བཞག་
འཐབ་རྩོད་བརྒྱུད་རི མ་སྐརོ ་དང་།
ལྷག་ འདོན ་དགོ ས ་ཆགས་པ་འདི ་ གཙོ ་ བོ་ དབུ ་ ཡོ ད་པ་དང་། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༩ ལོར་བོད་

༸སྐྱབས་མགོན་ཆེ ན་པོ་མཆོ ག་བཙན་བལ
ྱོ ་

ཀྱི་ནསུ ་པ་ཇི་ཙམ་ཡོ ད་སྐརོ །

གར་དང་ཨ་རི ་སོ གས་རྒྱལ་ཁབ་སུས་ཀྱང་

པར་བོད་མི འི་འཚེ ་མེ ད་ཞི ་བའི་འཐབ་རྩོད་ མའི་ལམ་གྱི ་སྲིད་བྱུས་ལ་གདོང་ལེ ན་ཆེ ད་ མི ་ཚོ ར ་འགྲོ་ བ་མི འི ་ ཐོབ ་ཐང་དགོས ་སྐར
ོ ་
༸གོང་ས་ གྲངས་ཉུ ང་མི ་རི གས་གཞན་ལས་བོད་ཐོག་ གསལ་བ་དང་། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༦༡ ལོར་བོད་

༸སྐྱབས་མགོན་ཆེ ན་པོ་མཆོ ག་གི ས་འདོན་ རྒྱབ་ཤ་དཀར་པོ་མང་བ་འདོན་དགོས་པའི་

གནང་མཛད་པའི ་ དབུ ་ མའི ་ ལམ་གྱི ་ སྲི ད ་ གནས་སྟངས་ཆགས་ཡོ ད།

དུ་ ༸ཞབས་སོ ར ་འཁོད ་འཕྲལ་བཀའ་སླབོ ་

ལམ་སྟོན་ཞུས་པ་རྣམས་ལུང་འདནྲེ ་ནས་རྒྱ་

ཅེས་གསུངས་

བྱུས་ལ་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཐོག་ཨ་རི ་གཙོ ་བོར་གྱུར་ པ་མ་ཟད། སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གི ས་བོད་རྒྱ་
བའི་ རྒྱལ་ཁབ་མང་པོས ་རྒྱབ་སྐ ར
ྱོ ་ཇི ་ ཙམ་ འབྲེལ་མོ ལ ་གྱི ་ བྱུ ང ་རི མ ་དང་རྒྱབ་ལྗངོ ས་
ཞུ་བཞི ན་ཡོ ད་པ་དང་། བོད་རྒྱ་འབྲེལ་མོལ་ སྐརོ ་དང་འབྲེལ། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༧༩ ནས་བོད་
གྱི་བྱུང་རི མ་དང་རྒྱབ་ལྗངོ ས་ངོ་སྤྲོད་སོགས་ རྒྱའི ་ དབར་ལ་ཐད་ཀར་འབྲེལ་ལམ་འགོ ་
ཞི བ་ཕྲ་གསལ་བཤད་གནང་ཡོ ད། དེ་ཡང་ བཙུགས་པ་ནས་བཟུང་། ད་བར་བོད་རྒྱ་ཕན་
ཁོང་གི ས་དབུ་མའི་ལམ་གྱི་སྲིད་བྱུས་སྐརོ ་ལ་ ཚུ ན ་དབར་གཞུ ང ་དང་གཞུ ང ་འབྲེལ་མི ན ་
གསུང་དོན། རྐང་རྒྱ་ནག་དང་རྒྱ་གར། དེ་ པའི་འབྲེལ་ལམ་ཐེངས་ ༣༠ ཙམ་བྱུང་
བཞི ན་རྒྱལ་སྤྱིའ་ི སྤྱི་ཚོ གས་དང།
གཞི ས་ ཡོ ད་པ་དང་། ད་བར་བོད་ནང་དུ་ལྟ་སྐརོ ་

བཞུགས་བོད་མི ། བཙན་བྱོལ་བོད་མི ་བཅས་ སྐུ་ཚབ་ཚོ གས་པ་ཐེངས་བཞི ་ཕེབས་ཟིན་པ། མི ་ཚོ ར ་རང་ཐག་རང་གཅོད ་ཀྱི ་ ཐོབ ་ཐང་

རྒྱུ་མཚན་ལྔ་ལ་བརྟེན་ནས་དབུ་མའི་ལམ་གྱི་ དེ་བཞི ན་གྲོས་མོ ལ་རྟོག་ཞི བ་སྐུ་ཚབ་ཚོ གས་ དགོས་པ་འཁོད་སྐརོ ། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༦༥ ལོར་
སྲིད་བྱུས་རྒྱུན་སྐྱོང་བྱེད་བཞི ན་ཡོ ད། ལྷག་ པ་ཐེངས་གཉིས་ཕེབས་པ། རྒྱ་ཕྱོགས་ནས་ བོད་མི ་ཚོ ར་གཞི ་རྩའི་འགྲོ་བ་མི འི་ཐོབ་ཐང་

ཚོ གས་གཙོ་སྦྲེལ་པོར་མཇལ་ཁ་སྩལ་བ།

དེང ་དུས ་ཤེ ས ་ཡོ ན ་འདི་ གཙོ ་ བོ་ ཕྱི ་ དངོས ་

ཡོ ང་ཐབས་བྲལ།

བོར ་གཞི ར ་བཞག་པའི ་ ཐོག ་ནས་བསམ་

སྐ བ ས་ང་ཚོ ར་དགའ་མོ ས ་ཧ་ཅང་ཡོ ང་

བདེ་སྐྲུན་པར་ཤེས་ཡོ ན་ངེས་པར་དུ་དགོས།

བ་ཡི ན་ན་བརྒྱ་ཕྲག་འདིའི་བར་མཚམས་སུ་

ཁང་འདི་ལྟ་བུས་རྒྱུ་མཚན་དང་རི ག་པ་གཙོ ་

Nancy

༸གོང་ས་མཆོག་གི ས་བོད་མི ་མང་སྤྱི་འཐུ ས་

ཚོ འི་སེ མས་ནང་དངངས་སྐྲག་དང་དོགས་

པ་སོགས་ཀྱིས་ཁེངས་ནས་ཡོ ད་ན། ཞི ་བདེ་

གཙོ་ལྕམ་སྐ་ུ ནན་སི ་ལི ན་བྷགོ ་

གནས་ཚུལ་སྙངི ་བསྡས
ུ །

བོད ་རང་བཙན་ལ་རྒྱབ་སྐ ྱོར ་བ ྱེད ་ཐབས་
བྲལ་བའི ་ དངོས ་ཡོ ད ་གནས་སྟངས་སྐ ར
ོ ་
སོགས་གསུངས།།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༦ ཚེ ས་ ༨ ཉིན་
གྱི་སྔ་དརྲོ ་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེ ན་
པོ་མཆོག་གི ས་སྐབས་ ༡༦ པའི་བོད་མི ་མང་སྤྱི་
འཐུ ས་ལྷན་ཚོ གས་ཀྱི་ཚོ གས་གཙོ ་མཁན་པོ་བསོད་
ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་དང་། ཚོ གས་གཞོན་
ཨ་ཅཱརྱ་ཡེ ་ཤེས་ཕུན་ཚོ གས་མཆོ ག་རྣམ་གཉིས་ལ་
༸རྒྱལ་བའི་ཕོ་བྲང་དུ་ཟུར་མཇལ་བཀའ་དྲིན་ཆེ ་
སྩལ་མཛད་རྗེས། ཐུ གས་དགྱེས་ཚོ ར་ཆེན་པོས་སྐ་ུ
པར་ལྷན་སྒྲོན་མཛད་འདུག །

ཚོ གས་བརྡ་གསལ་བསྒྲགས།

༄༅།
།བཙན་བྱོལ་བོད་མི འ་ི བཅའ་ཁྲིམས་
དོན་ཚན་བཞི ་བཅུ་པ་ནང་གསལ་ལྟར་སྐབས་ ༡༦
པའི ་ བོད ་མི ་མང་སྤྱི ་ འཐུ ས ་ལྷན ་ཚོ ག ས་ཀྱི ་ ག ས
ྲོ ་
ཚོ གས་ཚོ གས་དུས་གཉིས་པ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་
༩ ཚེ ས་ ༢༠ རེས་གཟའ་མི ག་དམར་ནས་ཟླ་ ༩
ཚེ ས་ ༢༩ རེས་གཟའ་ཕུར་བུ་བར་ལས་དུས་ཉིན་
གྲངས་དགུ་རི ང་བཞུགས་སྒར་སྤྱི་ལྷན་གས
ྲོ ་ཚོ གས་
ཀྱི ་ ཚོ ག ས་ཁང་དུ་ ཚུ ག ས་གཏན་འཁེལ ་སོ ང ་ན།
ཚོ གས་མི ་རྣམས་དུས་ཐོག་ཚོ གས་བཅར་ཐོག སྤྱི་
འཐུ ས་རྣམ་པས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༩ ཚེ ས་ ༡༩
ཉིན་ཚོ གས་དྲུང་ལས་ཁུངས་སུ ་ངོ་བཅར་འབྱོར་
ཐོ་འགོད་འབུལ་གནང་དགོས་པ་བཅས་ཀྱི་ཚོ གས་
བརྡ་གསལ་བསྒྲགས་སུ ། ཚོ གས་དྲུང་ལས་ཁུངས་
ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༦ ཚེ ས་ ༩ ལ་ཕུལ།།

སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གི ས་བོད་པའི་བུད་མེད་རྐང་

རྩེད་པོ་ལོའ་ི ར་ུ ཁག་དང་ཐུ ག་འཕྲད་གནང་བ།

༄༅།
།རྡ་སར་བུད་མེད་རྐང་རྩེད་པོ་ལོའ་ི
འགྲན་བསྡུ ར ་ཐེང ས་དང་པོ་ འགོ ་ འཛུ གས་མ་
གནང་གོང་། བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་དཔལ་
ལྡན ་སྲི ད ་སྐ ྱོང ་བླ་ོ བཟང་སེ ང ་ྒེ མཆོ ག ་གི ས ་ཕྱི ་ ལོ ་
༢༠༡༦ ཟླ་ ༦ ཚེ ས་ ༩ ཉིན་གྱི་སྔ་དྲོ་བོད་པའི་
བུ ད ་མེ ད ་རྐང་རྩེད་པོ་ ལོ འི ་ རུ ་ ཁག་དང་ཐུ ག ས་
འཕྲད་ཀྱིས་ཁོང་རྣམས་ལ་རྩེད་མོའ་ི ལམ་ནས་བུད་
མེ ད ་ཀྱི ་ ནུས ་སྟོབས་སྤལ
ེ ་དགོས ་པའི ་ སྙིང ་སྟོབས་
སྤལེ ་བ་མ་ཟད། ལྷག་པར་དེང་དུས་རབས་ ༢༡
སྐབས་འདིར་བུད་མེད་ཀྱི་འགོ་འཁྲིད་རྒྱུའི་དུས་ལ་
བབ་ཡོ ད་སྐརོ ་གསུ ངས། དེ་ཡང་བུད་མེད་རྐང་
རྩེད་པོ་ལོའ་ི འགྲན་བསྡར
ུ ་དེ་ཡང་ཕྱི་ཟླ་ ༦ ཚེ ས་
༩ ནས་ ༡༢ བར་བོད་རྒྱལ་ཡོ ངས་རྩེད་རི གས་
ཚོ གས་པས་དྷ་སྟེང་བོད་ཁྱི མ་སླབོ ་གྲྭའི་རྩེད་ཐང་
དུ་གོ་སྒྲིག་གནང་ཡོ ད་འདུག སྤྱིར་ཐེངས་འདིར་
རྐང་རྩེད་པོ་ལོ འི་འགྲན་བསྡུར་ནང་མཉམ་ཞུགས་
གནང་མཁན་རྒྱ་གར་གྱི་པན་ཇབ་དང་ཧི་མཱ་ཅལ་
མངའ་སྡ།ེ དེ་བཞི ན་བོད་པའི་ར་ུ ཁག་བཅས་ཡོ ད་
འདུག
མཐའ་མའི་འགྲན་བསྡར
ུ ་དེ་བཞི ན་ཕྱི་
ཚེ ས་ ༡༢ རེས་གཟའ་ཉི་མའི་ཉིན་གནང་ཡོ ད་པ་
བཅས།།

2

དབུས་བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་བདུན་རེའ་ི ལས་རི མ་གསར་ཤོག

པར་ངོས་གཉིས་པ།

བོད་ཟླ་ ༤ ཚེ ས་ ༡༠ ཕྱི་ཟླ་ ༦ ཚེ ས་ ༡༥

དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བླནོ ་མཆོག་གི ས་པར་རི གས་འགྲེམས་སྟོན་དབུ་འབྱེད་གནང་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༦ ཚེ ས་
༡༥

འཇི ག ས་མེ ད ་ལགས་ཀྱི ས ་གོ ་ སྒྲི ག ་ཞུ ས ་

འཇི གས་མེ ད ་ལགས་ཀྱི ་ལོ ་རྒྱུས་སོ གས་ངོ་ འཇི ག ས་མེ ད ་ལགས་ཀྱི ས ་པར་རང་ལ་

ཉིན་བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་ པའི་ In Frame ཞེས་པའི་པར་རི གས་ སྤྲོད་ཞུས་གྲུབ་མཚམས་སྐལ་བཟང་འཇིགས་ བལྟས ་ནས་གོ ་ བ་ལེ ན ་ཐུ བ ་པ་མ་གཏོག ས་

དཔལ་འབ ྱོ ར ་བཀའ་བླ ོན ་ཀརྨ་ཡེ ་ཤེ ས ་ འགྲེམ ས་སྟོན་དབུ ་འབ ྱེ ད ་གནང་སོ ང ་། མེ ད་ལགས་ཀྱི ས་པར་རི གས་འགྲེམས་སྟོན་
མཆོ ག ་གི ས ་ཕྱི ་ དྲིལ ་བོད ་ཀྱི ་ འག མ
ྲེ ས་སྟོན་ དེ་ཡང་ཐོག་མར་ཕྱི ་དྲིལ་བོད་ཀྱི ་འགྲེམས་ ཞུས་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་དང་། དམི གས་
ཡུལ།

མ་འོངས་ལས་འཆར་སོགས་ངོ་

སྤྲོད་ཞུས། དེ་ནས་སྐ་ུ མགྲོན་གཙོ་བོ་དཔལ་

འབ ྱོ ར ་བཀའ་བླ ོན ་མཆོ ག་གི ས་གསུ ང་

བཤད་གནང་དོན།

པར་རི གས་འགྲེམས་

སྟོན་འདི་ཧ་ཅང་གལ་ཆེ ན་པོ་ཡི ན་པ་དང་།

ལྷག ་པར་དེང ་སྐབ ས་མི ་ཕལ་མོ ་ ཆེ ར ་རྩོམ་

དམི གས་བསལ་འག ྲེལ ་བཤད་གང་ཡང་
མེ ད ་པའི ་ པར་རི གས་ཁག་གཅི ག ་འདི ར ་

སྒྲིག་འདུག དེང་སྐབས་བརྙན་འཕྲིན་དང་།
ཟུར་ཟའི་རི ་མོ།

འགྲེམས་སྟོན་སོགས་ཀྱི་

མཛད་འཕྲིན་དང་། བོད་པའི་རྩ་དོན། བོད་

པའི་རི ག་གཞུ ང་སྲུང་སྐབྱོ ་ཆེ ད་ཕན་ཐོགས་

ཚུ ལ ་མང་པོ་ ཞི ག ་རང་བཞི ན ་ཤེ ས ་རྟོག ས་

ངོ་ བོའི ་ ཐོག ་ནས་བོད ་ཁྱི མ ་སླབོ ་ཐོན ་རྗེས །

པར་ལེ ན ་གྱི ་ སྒྱུ ་རྩལ་སླབོ ་སྦྱོང ་བྱས་པ་མ་

ཚེ ས་ ༢༡ ཉིན་གྱི་སྔ་དྲོ་ཆུ་ཚོ ད་ ༡༡ ཐོག་

དང་། དགོང་དྲོ་ས་གནས་བོད་རི གས་ཉི་ཤུ ་

སྟོན་ཁང་ཞི ག ་བཟོས ་འདུག ་པར་མགྲོན ་

༢༢ ཉིན་གྱི་དགོང་དྲོ་ཆུ་ཚོ ད་ ༤ པ་ནས་

སྟོན་ཚན་པའི་འགན་འཛི ན་གྱིས་སྐལ་བཟང་ ཐུ བ་བཞི ན་ཡོ ད།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༥ ཚེ ས་ ༡༩

ཚོ ག ས་གཞོ ན ་འཇམ་དབྱངས་ཆོ ས ་སྒྲོན ་

འབྱུང་གནས་ལགས་དང་། སྤྱི་འཐུ ས་དགེ་
བཤེ ས་རོ ང་པོ་བླ་ོ བཟང་སྙན་གྲགས་ལགས་

སུ་ཊོག་ཧོམ་ར་ཌེ་སོན་བྷུ་ལོ ་འགྲོན་ཁང་དུ་

Frame

In

ཞེས་པའི་སྒྲིག་འཛུ གས་བཙུགས་

ཐུ བ་པ་ཙམ་དུ་མ་ཟད།

དེ་རི ང་འགྲེམས་

སྟོན་བ དྱེ ་བཞི ན ་པར་བསྔག ས་བརདྗོ ་ཞུ ་ རྒྱུ ་

ཐུ བ་པ་དགོས་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེ ན་པོ་རེ ད།
ཅེས་སོགས་ཀྱི་གསུང་བཤད་གནང་།།

བཟང་འཇི གས་མེ ད་ལགས་ཀྱིས་ཆེ ད་ལས་

དེ་རི ང་སྐལ་བཟང་

ཚན་པས་མཐུ ན་འགྱུ ར ་འོག ་སྐ ལ ་བཟང་

ཁ་རང་གསོ་བྱེད་རྒྱུའི་འགན་འཁུར་ནས་

༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེ ན་པོ་མཆོ ག་གི ་ མར་འགོ་འཛུ གས་པ་བཞི ན་མཇུག་བསྐྱལ་

ཧ་ཅང་ཆེན་པོ་ཡོ ད་པར་བརྟེན། ངས་སྐལ་

པར་བལྟས་ནས་གནས་

དེའ་ི ཐོག་དབྱིངས་ཞུགས་ནས་རང་

དང་། འབྱུང་འགྱུར་བྱ་བ་ལམ་ལྷངོ ས་ཡོ ང་
བརྒྱུ ད་ལམ་ཐོག་ནས་མི ་ མང་པོར ་སྤྱི ་ ནོར ་ བའི་སྨནོ ་འདུན་ཞུ་རྒྱུ་ཡི ན། ལས་གཞི ་ཐོག་

རི ང ་པོ་ དེ་ འདྲ་ཀླག
ོ ་རྒྱུ འི་ དུས ་ཚོ ད ་དེ་ ཙམ་
མེད་སྟབས།

ཟད།

བོད་མི ་མང་སྤྱི་འཐུས་གཉིས་ཀྱིས་གཞུང་འབྲེལ་བོད་དོན་ཞུ་སྐལ
ུ ་ལས་དོན་ལེགས་གྲུབ་བྱུང་བ།

ནས་ཚེ ས་ ༢༥ བར་སྤྱི་འཐུ ས་འཇིགས་མེད་

གཉིས ་སི ་ ཝེ་ ཌི ན ་དང་ནོར ་ཝེའི ་ རྒྱལ་ཁབ་

གཉིས་ཀྱི་རྒྱལ་སར་གཞུང་འབྲེལ་འཚམས་

གཟིགས་སུ་ཕེབས་ཡོ ད་

༡༩

ལགས་བཅས་ནས་ཕེབ ས་རོ ག ས་ཞུ ས ་ཏེ།

དེ་གའི་ཡུ ལ་མི ་ཞི ག་ནས་བོད་ཀྱི ་འགྲེམས་

ཕྱི་

འབོད་བཞི ན་ཕྱིན་ཏེ་ལེ གས་གསོལ་བསྔགས་

Radisson Blue Hotel, Stockholm

སྲིད་འབྲེལ་ཡོ ད་བླནོ ་ཆེ ན་ཞི ག་དང་མཉམ་

བརྗོད་ཞུས།

ཉིན་གུང་རྒྱལ་སྤྱིའ་ི ནང་བོད་

དེ་ཡང་ཕྱི་ཚེ ས་

ཕྱི་ཚེ ས་

ས་གནས་བོད་རི གས་མི ་གྲངས་ ༣༠ ལྷག་
དང་ལྷན་ཚོ གས་འདུ་དང་བག་ྲོ གླངེ ་མཇུག་ཏུ ་

ཞབས་གཞས། ཕྱི་ཚེ ས་ ༢༣ ཉིན་གུང་ནོར་

གྷན་ནས་སི ་ཝེ་ཌན་གྱི་རྒྱལ་སའི་གནམ་ཐང་
སུ་ཝེ་ཌན་བོད་རི གས་

གྲོས་ཚོ གས་

ཆུ་ཚོ ད་༥

ཚོ གས་པའི་ཚོ གས་གཙོ ་ཉི་མ་ཤར་ལོ ་ཁང་

བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོ གས་པ་དང་།

ལག་ཤེས་སྦྱོང་བརྡར་
གསལ་བསྒྲགས།
༄༅། །བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ནང་སྲིད་
ལས་ཁུ ང ས་ཀྱི ་ ན་གཞོན ་རོ ག ས་སྐྱོར ་ལས་

དོན ་རྒྱབ་སྐྱོར ་ཚོ ག ས་པ་སྔ་ ཤོ ས ་ཡི ན་པའི ་

ནང་དུ་སླབོ ་གྲྭ་ ༡༠༨ ལྷག་བསྐྱོན་པའི་འགན་

རྒྱུན་ལས་ཁ་ཤས་དང་། བོད་རི གས་ཚོ གས་
པའི་རྒྱུན་ལས་མཉམ་གོ་བསྡར
ུ ་དང་། དེ་

དང་། ཉིན་རྒྱབ་སི ་ཝེ་ཌན་བོད་ཁང་དུ་བོད་

འཛི ན་བསོད་ནམས་ལགས་དང་། ཁོང་གི ་

ལས་རོ ག ས་ཚོ ་ དང་མཉམ་དུ་ ལྷན ་ཚོ ག ས་

ཀྱི ས ་གཏམ་བཤད་དང་ད ྲི་ བ་ད ྲིས ་ལན།

པའི་སྦྱོང་བརྡར་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༨ ཚེ ས་
༡

ནས་འགོ་འཛུ གས་ཞུ་རྒྱུའི་སླབོ ་འཇུག་

འཚང་སྙན་ཁག་འབྲེལ་ཡོ ད་ས་གནས་འགོ་
འཛི ན་ལས་ཁུངས་བརྒྱུད་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་

༧ ཚེ ས་ ༡༣ འགྱངས་མེད་འབུལ་འབྱོར་

སི ་ ཝེ་ ཌན་བོད ་དོན ་རྒྱབ་སྐྱོར ་ཚོ ག ས་པའི ་

རྗེས ་བོད ་དོན ་རྒྱབ་སྐྱོར ་བ་དང་ཉན་ཞི བ ་
བྱེད ་མཁན་བཅུ ་ ཙམ་དང་ལྷ ན ་བགྲོ་ གླ ང
ེ ་

པའི་ཐོག་ནོར་ཝེ་བོད་7ཀྱི་རླུང་

ཆུ་ཚོ ད་ ༩ པ་ནས་ ༡༢ བར་རྒྱལ་ཁབ་

༢། སྐྲ་བཟོའ་ི སྦྱོང་བརྡར།

Certified Hair Dressing

Jawed Habib

རྒྱལ་སྤྱིས་

དེ་ལ་

དེ་ ལ་རོ ག ས་རམ་དགོ ས ་མཁོ ་ དང་རྒྱབ་

སྐ ྱོར ་འབོད ་སྐུལ ་ཀྱི ་ ཞུ ་ ཡི ག་བཅས་འབུ ལ ་
དྲི་བ་ཁག་ལ་ལན་

འདེབས་དང་གསལ་བཤད་ཞུ ས་པ་བཅས་

སྟེགས་ཞེས་པའི་ཚོ གས་ཆེ ན་ཞི ག་ཏུ ་མཉམ་

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༦ ཚེ ས་ ༡༤ བག་གྲོ་ལགས། གསར་འགོད་པ་བཅས་ལྷན་ གྲུབ་མཚམས་སྐུ་མགནྲོ ་གཙོ ་བོ་མཆོ ག་གི ས་
ཉིན ་བོད ་མི ་མང་སྤྱི ་ འཐུ ས ་ཚོ ག ས་གཞོ ན ་ འཛོ མས་ཀྱིས་ཐོག་མར་ཚང་མ་སྐུ་བཞེངས་ གསུང་བཤད་གནང་དོན། ཆབ་སྲིད་བཙོན་
ཨཅཱ རྱ་ཡེ ་ཤེ ས ་ཕུ ན ་ཚོ གས་མཆོ ག ་གི ས ་ ཀྱིས་བོད་རྒྱལ་ཁབ་ཆེན་པོའི་རྒྱལ་གླུ་བཏང་། ཟུར་དགའ་ལྡན་གྲྭ་བག་ག་ྲོ ལགས་ཀྱིས་དུས་
བོད་ཀྱི་དཔེ་མཛོ ད་ཁང་གི ་ཚོ གས་ཁང་ནང་ དེ་ ནས་བོད ་དང་བོད ་མི འི ་ རྩ་དོན ་ཆེ ད ་ ཚོ ད ་ ཐུ ང ་

བྱས་རྗེས་ཆེན་པོ་ཞི ག་རེད།

ཅེས་ག་དུས་

ཐུ ག་པ་ཡི ན་ནའང་ཞུས་ཀྱི་ཡོ ད་ལ།

དེ་

རི ང་ཡང་ངས་རས
ྗེ ་སུ་ཡི ་རང་དང་བསྔགས་

ཆབ་སྲིད་བཙོ ན་ཟུར་དགའ་ལྡན་གྲྭ་བག་གྲོ་ གཅེ ས ་པའི ་ ལུ ས་ས ྲོག ་ལོ ང ས་སྤ ྱོ ད ་དང་ ངུ འི ་ ན ང ་

ཡུལ་ན་སྐྱིད།

རྒྱ་རྒྱ་ཡུལ་ན་སྐྱིད།

དཔེ་དེབ་དབུ་འབྱེད་གནང་སོང་།

སྐྱིད་ པ་ཕོ་མོ ་རྣམས་ཀྱི་བཀའ་དྲིན་རྗེས་དྲན་དང་

དེ་ཡང་ སྐར ་མ་གཅི ག ་ཞུ ས ་གྲུ བ ་བསྟུན་སྐུ་ མགྲོན ་

གོང་ཚེ ས་ཉིན་གྱི་སྔ་དྲོ་ཆུ་ཚོ ད་ ༡༠ ཐོག་སྐ་ུ གཙོ ་ བོ་ མཆོ ག ་གི ས ་དཔེ་ དེབ ་དབུ ་ འབྱེད ་

Habib Certified Beautician Training

གདོང་ལེན་བྱེད་ཕྱོགས་དང་།

གི ་ཛ་དྲག་གི ་གནས་སྟངས་དང་།

ནོར ་ཝེ འི ་ རྒྱལ་སྤྱི འི ་ རང་དབང་གི ་གླ ེང ་

རྩོ ད ་ ག ཞི ་

Jawed

བོད་ནང་

འདྲ་མི ན་ནས་མཉམ་ཞུ ག ས་གནང་བའི ་

པའི་དུས་མཚམས་སྲུང་ན་སྐྱིད།༽ ཅེས་པའི་ མྱ་ངན་གུ ས་འདུད་མཚོ ན་སླད་ངག་བཅད་

མཛེ ས་བཟོའ་ི སྦྱོང་བརྡར།

བསྒྲོན་འབུལ་ཞུས་ཤི ང་དང་།

ལས་དོན་ལེགས་གྲུབ་བྱུང་ཡོ ད་པ་བཅས།།

མ་ཟིན་ཙམ་ལ་གཏམ་བཤད་དང་

འཛི ན་ལས་ཁུངས་སོ་སོར་འབྲེལ་བ་གནང་

༡།

བོད་

མཇལ་འཕྲད་སྐབས་བོད་མི ་མང་སྤྱི་འཐུ ས་

དྲི་བ་དྲིས་ལན། ཕྱི་ཚེ ས་ ༢༤ ཉིན་སྔ་དྲོ་

༣༠

མི ་ རི ག ས ་

སྦྱོང་བརྡར་སླབོ ་ཚན་ཁག་གཤམ་གསལ།

དེ་ཡང་སྤྱི་

ལམ་ཞུས་པར་མ་ཟད།

ལགས་ཀྱིས་རྩོམ་སྒྲི ག་བྱས་པའི་༼བོད་བོད་ བཅས་པ་བླསོ ་གཏོང་གནང་བའི་རྒྱལ་གཅེས་

སྐྱོང་ཡོ ང་བ་ཞུ།

ཞི བ་ལྷུག་གནང་ཡོ ད་པ་དང་།

རི གས་བཅས་ཁྱོ ན ་བསྡ ོམ ས་མི ་གྲངས་

དགོས་རྒྱུ་དང༌། འགེངས་ཤོག་དང་ཆ་རྐྱེན་

སོ ག ས་ཞི བ ་ཕྲ་འབྲེལ་ཡོ ད ་ས་གནས་འགོ་

སྣ་དང་ལྷན་དུ་མཇལ་འཕྲད་ཀྱིས་ལྷན་མོ ལ་

སྤྱི་འཐུས་ཚོ གས་གཞོན་མཆོག་གི ས་དཔེ་དེབ་དབུ་འབྱེད་གནང་བ།

གཞི འ་ི འོག་སྦངེ ་ལོར་དུ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦་་་༡༧

ལོའི་སྐྲ་བཟོ་དང་མཛེ ས་བཟོའི་སྐབས་གཉིས་

ཉིན་རྒྱབ་

འཕྲིན་ཁང་གི ་ ལས་ཁུ ང ས་ཨ་མའི ་ ནང་།

དུ་མཇལ་འཕྲད་ཀྱི ས་བཀའ་མོ ལ་ཞི བ་ལྷདོ ་

གི ་གནད་ཡོ ད་མི ་

ལྷན་ཚོ གས་ཀྱི་ཕྱག་རྟགས་དང་མཇལ་དར་

དང་། ཕྱི་ཚེ ས་ ༢༠ ཉིན་གྱི་སྔ་དྲོ་ཆུ་ཚོ ད་

གསར་ལགས་གཏན་ཞལ་གཉི ས ་དང་།

for Human Right

འཐུ ས་མི ་གསུ མ་དང་ལྷ ན ་དུ་ བཞུ ག ས་
འཚོ གས་བཞི ན་པ་ལ་ཟུར་ཉན།

༨།༣༠ ནས་ ༡༠།༠༠ བར་བོད་རི གས་

ལྟ་ེ གནས་ཁང་ National Institution

འཐུ ས་རྣམ་གཉིས་ཀྱིས་གནད་ཡོ ད་མི ་སྣར་

མོལ་ཚོ གས་འདུ་དང་།

ཚོ གས་པས་མེ ་ཏོག་བསྣམས་ཏེ་ཕེབས་བསུ་

ཝེ་ ཇེན ་རྒྱལ་ཡོ ང ས་འགྲོ་ བ་མི འི་ ཐོབ ་ཐང་

ཝེ་ གྲོས ་ཚོ ག ས་ཁང་ནང་ཆབ་སྲི ད ་ཚོ ག ས་

པ་མི ་འདྲ་བ་གསུམ་གྱི ་སྐུ་ཚབ་གྲོས་ཚོ གས་

ཉིན་ཌན་མག་གི ་རྒྱལ་ས་ཀོ་པན་ཧེ་

ལ་འབྱོར་སྐབས།

ལྷག་དང་མཉམ་དུ་ཚོ གས་འདུ།

ཞུགས་ཞུས། ཕྱི་དྲོ་ཆུ་ཚོ ད་༡ ཐོག ནོར་

མགྲོན་གཙོ ་བོ་བོད་མི ་མང་སྤྱི་འཐུ ས་ཚོ གས་ གནང་། དེ་རྗེས་ཆབ་སྲིད་བཙོན་ཟུར་དགའ་
གཞོན ་ཨཅཱ རྱ་ཡེ ་ ཤེ ས ་ཕུ ན ་ཚོ ག ས་མཆོ ག ་ ལྡན ་གྲྭ་ བག་གྲོ་ ལགས་ཀྱི ས ་དཔེ་ དེབ ་རྩོམ་

དང་། བོད་མི ་མང་སྤྱི་འཐུ ས་ཟླ་བ་ཕུན་སྐྱིད་ སྒྲི ག་བྱས་པའི་དམི གས་ཡུལ་དང་དཔེ་དེབ་

ུ ་སོགས་ངོ་སྤྲོད་གནང་
ལགས། ཆབ་སྲིད་བཙོན་ཟུར་དགའ་ལྡན་གྲྭ་ ཀྱི་ནང་དོན་སྙངི ་བསྡས

དང་འཐབ་

རྩར་བཟུ ང་

ནས་ཕལ་
ཆེ ར ་ ད པེ ་

དེ བ ་ བ ཅོ ་

ལྔ ་ ཙ མ ་ འ དོ ན ་ ཐུ བ ་ པ ་ འ དི ་ ད ངོ ས ་

བརྗོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡི ན།

ཞེས་སོགས་ཀྱི་གསུང་

གན ས ་ གཟི ་ བ རྗི ད ་ ཆེ ན ་ པོ ་ ཞི ག་ ད ང ་ ། བཤད་གནང་ཡོ ད་པ་བཅས།།

བོད་ཟླ་ ༤ ཚེ ས་ ༡༠ ཕྱི་ཟླ་ ༦ ཚེ ས་ ༡༥

དབུས་བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་བདུན་རེའ་ི ལས་རི མ་གསར་ཤོག

པར་ངོས་གསུམ་པ། 3

སི མ་ལ་ས་གནས་འགོ་འཛི ན་ལས་ཁུངས་ཉམས་གསོ་ལེགས་གྲུབ་བྱུང་བའི་དབུ་འབྱེད་མཛད་སྒ་ོ ཚོ གས་པ།

ཐུ བ་བསྟན་དབང་ཆེ ན་ལགས་ཀྱི ས་སི མ་ལ་ གྲུ བ ་བྱུ ང ་བ་དབུ ་ འབྱེད ་གནང་བ་མ་ཟད། འདྲི་དང་སྦྲགས། ཡུ་རོབ་སྤྱི་འཐུ ས་ཐུ བ་
༥ རེས་གཟའ་ཉི་མའི་ཉིན་གྱི་སྔ་དྲོ་ཚུ་ཚོ ད་ དབྱངས་ཅན་དགའ་ཚལ་གླི ང ་ས་གནས་ ཉམས་གསོ ་ལེ གས་གྲུབ་བྱུང་བར་བསྔགས་ བསྟན་དབང་ཆེ ན་ལགས་ཀྱི ས་གཙོ ས་

ཞུ འི་གསུང་བཤད་གནང་སྟེ་མཛད་སྒ་ོ གལ
ྲོ །

རྟེན་འབྲེལ་ རམ་གནང་མཁན་ཡོ ང ས་ལ་སྙིང ་ཐག་པ་

དབང་ཆེ ན ་ལགས་སི མ་ལ་དབྱངས་ཅན་

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༦ ཚེ ས་

རོ ག ས་ཚོ ག ས་ཀྱི ་ ལས་བ ྱེད ་སོ ག ས་རོ ག ས་

མཛད་སྒ་ོ ཚོ གས། སྐབས་དེར་ཐོག་མར་སྐ་ུ

མགྲོན ་གཙོ ་ བོས ་གཙོ ས ་སི མ ་ལ་ས་གནས་

ནས་བཀའ་དྲིན་ཆེ་ཞུས་པ་མ་ཟད། འབྱུང་
འགྱུ ར ་དཀའ་ངལ་སེ ལ ་ཆེ ད ་རོ ག ས་རམ་

༸རྒྱལ་བའི་སྐུ་པར་མཐོང་གྲོལ་རི ན་པོ་ཆེ ར་

གནང་བར་ཐུ ག ས་ར ྗེ་ ཆེ ་ ཞུ ས ་པ་དང་ལྷན །

རྟེན ་འབྱུ ང ་གསོ ལ ་ཇ་འབྲས་སི ལ ་ཕུ ལ ་བ་

མཚོ ན་བྱེད་ཕྱག་རྟགས་ཤི ག་ཕུལ། དེ་རྗེས་

ཉམས་གསོ་སླད་སི ་སྤན་ Casa Del Tibet

གསུ ང ་བཤད་གནང་རྗེས ་ས་གནས་རང་

ལྔ་འབུམ་བརྒྱད་ཁྲི་བཞི ་སྟོང་

གཟིགས་སྐརོ ་གནང་བསྟུན།

ཚོ ག ས་སྐྱི ད ་ཁག་གི ་ འཐུ ས ་མི ་རྣམས་པས་ གང་ཐུ བ་འབད་བརྩོན་གནང་རྒྱུའི་ཁས་ལེན་
མཇལ་དར་སྒྲོན ་འབུ ལ ་ཞུ ས ་གྲུ བ ་བསྟུན།

སྤྱི་འཐུ ས་མཆོ ག་ལ་ཐུ གས་ར་ྗེ ལེ གས་འབུལ་

གཟིག ས་སྐར
ོ ་ཕེབ ས་སྐབ ས་ས་གནས་འགོ་
འཛི ན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་གནས་སྟངས་སྐྱོ་གྲས་
སུ ་ གཟི ག ས་ཏེ་ ཉམས་གསོ ་ གནང་དགོ ས ་

ལུགས་གསུངས་པ་དང་འབྲེལ། ལས་ཁུངས་

སྤྱི་འཐུ ས་ཐུ བ་བསྟན་དབང་ཆེན་ལགས་ཀྱིས་ རོ ག ས་ཚོ ག ས་བརྒྱུ ད་ནས་རོ ག ས་དངུ ལ ་

གནས་འཐུ ས་ཚོ གས་ཀྱི ་ཚོ གས་གཙོ ་བསྟན་

བདེན ་ཚོ ག ས་ཆུ ང ་གི ་ ཚོ ག ས་གཙོ ་ བསྟན་

འགོ་འཛི ན་ལས་ཁུངས་ཉམས་གསོ ་ལེ གས་ འཛི ན་ལགས་རྣམ་གཉིས ་ནས་འཚམས་

འཛི ན་ཡེ ་ ཤེ ས ་ལགས་ཀྱི ས ་ཐུ གས་ར ྗེ་ ཆེ ་

གནང་སོན་བྱུང་ཡོ ད་པ་བཅས།།

༥༨༤༠༠༠།

སྤྱི་འཐུས་ཀྱི་མཚན་གནས་ཐོག་གསར་ད་ུ ཕེབས་མཁན་རྣམ་པར་ཟབ་སྦྱོང་།

།བོད་མི ་མང་སྤྱི་འཐུ ས་སྐབས་རེ་ དབུ་འཛུ གས་གཙོ ་སྐྱོང་གནང་ཡོ ད་པ་དང་། དྲིས་ལན་ཡང་གནང་ཡོ ད། ཟབ་སྦྱོང་ཉིན་ལྔ་ སྔནོ ་བསྒྲི གས་ཟིན་འདུག་སྟབས་གསོལ་སྟོན་

འཕོ་ལེ ན་སྐབས་སྤྱི་འཐུ ས་ཀྱི ་མཚན་གནས་

ྣུ ་གྱིས་ཉིན་དགུང་འདེགས་འབུལ་ཞུས།
དེ་ ནས་ཉིན ་སོ ་ སོ ར ་རི མ ་བཞི ན ་སྤྱི ་ འཐུ ས ་ པ་སྟེ་ཕྱི་ཚེ ས་ ༨ ནས་བཟུང་ཚོ གས་ཐེངས་ སྔ་སར

སྦྱོང ་འབུ ལ ་ལམ་ཞི ག ་བར་ལམ་ནས་བྱུ ང ་

པདྨ་འབྱུང་གནས་ལགས་ཀྱི ས་བཙན་བྱོལ་ འགར་ནམ་རྒྱུན་ཚོ གས་ཐེངས་ལྟར་ཚུ གས་ གསོ ལ ་སྟོན་གྲུ བ ་བསྟུན་ཕ ྱེད ་ཡོ ལ ་ཆུ ་ ཚོ ད ་
ནས་ལས་རི མ་གཞི ར་བཟུང་མཐའ་
བོད་མི འ་ི བཅའ་ཁྲིམས་དང་།
སྤྱི་འཐུ ས་ མི ་དགོ ས ་པར་བོད ་མི འི ་ སྒྲི ག ་འཛུ ག ས་ཀྱི ་ ༢

སྐབས་

མང་སྤྱི་འཐུ ས་ལྷན་ཚོ གས་ཀྱི་ཚོ གས་འདུའི་ དང་སྟབས་ཅི ག་ངོ་སྤྲོད་སླད་གདན་ཞུ ་ཞུ ས་ སྐབས།

ཐོག་གསར་དུ་ཕེབས་མཁན་རྣམ་པར་ཟབ་

ཡོ ད་པ་ལྟར། ད་ལམ་བོད་མི ་མང་སྤྱི་འཐུ ས་
༡༦

པར་སྤྱི་འཐུ ས་ཀྱི་མཚན་

གནས་ཐོག་གསར་དུ་ཕེབས་མཁན་རྣམ་པར་

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༦ ཚེ ས་ ༤ ནས་
ཚེ ས་

དགའ་ཚལ་གླིང་བོད་མི འི་གཞི ས་ཆགས་སུ་

དང་ལྷན ་ས་གནས་འགོ ་ འཛི ན་ལས་ཚབ་

བསྟན་འཛི ན་ཚུ ལ ་ཁྲི མ ས་ལགས་དང་ས་

༄༅།

བོད ་མི ་མང་ཡུ ་ རོ བ ་སྤྱི ་ འཐུ ས ་ཐུ བ ་བསྟན་

ལས་ཁུངས་ནང་

བརྗོད་དང་སྦྲགས།

༡༠།༠༠ ཐོག་བོད་མི ་མང་ཡུ་རོབ་སྤྱི་འཐུ ས་

གཞི ་རྩའི་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཕྱི་ཟླ་ ༤ ནང་

༡༠

ཚོ གས་གསུངས་པ་མ་ཟད། གཙོ་བོ་ད་རེས་
ཟབ་སྦྱོང་འདིས་ཕན་རླབས་བྱུང་བར་འགན་

ོ ས་བགྲོ་གླངེ ་དང་དྲི་བ་དྲིས་ལན་གནང་
ཐུ བ་བསྟན་ལུང་རི གས་མཆོ ག་གི ས་བོད་མི ་ ལས་ཁུ ང ས་མ་ལག་ཁག་ཏུ ་གཟིག ས་སྐར
ོ ་ བསྡམ

འཁུར་གནང་མཁན་ཚང་མར་ཐུ གས་ར་ྗེ ཆེ ་

འགྲོ་ལུགས་དང། ལས་དོན་བྱེད་ཕྱོགས་ཀྱི་ ཡོ ད་ཅིང། ཐོག་མར་བཀའ་ཤག་དང་། ཆེས་ བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་གི ས་གཙོ ་

ཚོ ག ས་ཀྱི ་ ཚོ ག ས་དྲུ ང ་སྟོབས་རྒྱལ་ལགས་

སྒྲིག་གཞི ། སྤྱི་འཐུ ས་དགེ་བཤེས་སྨནོ ་ལམ་ མཐོའ་ི ཁྲིམས་ཞི བ་ཁང་།
མི འ་ི གཞུང་དངུལ་འདུ་འགོད་དང་།

དཔལ་ལྡན་ཚོ གས་གཙོ་མཁན་པོ་

སྤྱི་འཐུ ས་ལྷན་ སྐྱོང་གནང་ཞི ང་། དཔལ་ལྡན་ཚོ གས་གཙོ་

བར་བདུན་ཕྲག་གཅིག་རི ང་ མཐར་ཕྱི ན ་ལགས་ཀྱི ས ་བཙན་བྱོལ ་བོད ་ ཁང་བཅས་སུ་ཕེབས་ཡོ ད་ཅིང་།

བོད་མི ་མང་སྤྱི་འཐུ ས་ལྷན་ཁང་ནས་འཇར་

བྱུང་གནས་དང་། དྭགོ ས་འདྲི། མ་འོངས་
ལེ ག ས་སྤལ
ེ ་སོ ག ས་ཀྱི ་ དགོ ང ས་འཆར་སྣ་

དེ་ནས་ མཆོག་གི ས།

ལོ་ བཀའ་བླནོ ་ལས་ཁུངས་བདུན་ཏེ། ཆོས་རི ག་

ཟབ་འཁྲིད་པ་རྣམ་པ་དང་།

ཞུས་གནང་སོང་།

དེ་ནས་སྤྱི་འཐུ ས་ལྷན་

ཀྱིས་ཟབ་སྦྱོང་ལས་འཆར་འདིའ་ི སྦྱིན་བདག་
FNF

དང་། ཟབ་འཁྲིད་པ་རྣམ་པ། ཟབ་

མན་ ( FNF ) རོགས་ཚོ གས་ཀྱི་མཐུ ན་ འཁོར་སྔནོ ་རྩིས། དངུལ་རྩིས་སྟངས་འཛི ན་ དང་། ནང་སྲིད། དཔལ་འབྱོར། ཤེས་རི ག

འགྱུ ར་ལ་བརྟེན ་ནས་རྡ་ས་གངས་སྐྱི ད ་ བཅས་ཀྱི་སྒྲིག་གཞི ་དང། སྔནོ ་རྩིས་འགྲོ་ བདེ་སྲུང་། ཕྱི་དྲིལ། འཕྲོད་བསྟེན་བཅས་སུ་
གཉའ་ཁྲི་ཚོ གས་ཁང་དུ་ཟབ་སྦྱོང་ཞི ག་ཕུལ་ སྟངས་སྐརོ ། དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ ཕེབས། དེའ་ི ཐོག་བོད་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་ཉམས་
ཡོ ད།

ཟབ་སྦྱོང་དེར་ཟབ་འཁྲིད་གནང་ སྔནོ ་རྩིས་སྡ་ེ ཚན་གྱི་འགན་འཛི ན་དྲུང་འཕར་ ཞི བ་ཁང་དང་།

གཞན་ཡང་གངས་སྐྱིད་

མཁན་དཔལ་ལྡན ་བོད ་མི ་མང་སྤྱི ་ འཐུ ས ་ དབང་འདུས་ཚེ ་རི ང་ལགས་ཀྱི ས་བོད་མི འི་ ཁུལ་དུ་ཡོ ད་པའི་བོད་ཀྱི་སྨན་རྩིས་ཁང་དང་།
ལྷན་ཚོ གས་ཀྱི་ཚོ གས་གཙོ ་མཁན་པོ་བསོད་ སྒྲི ག ་འཛུ ག ས་ཀྱི ་ སྔནོ ་རྩིས་འཆར་འབུ ལ ་ བདེ་ལེགས་སྨན་ཁང་། བོད་ཀྱི་དཔེ་མཛོ ད་

ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་དང།

དཔལ་ གནང་ཕྱོགས་སྐརོ ། དཔལ་ལྡན་ཚོ གས་གཙོ་ ཁང་བཅས་སུ་ཉིན་སོ་སོར་ཆ་བགོས་ཡོ ད་པ་

ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་མཆོག སྤྱི་འཐུ ས་ཐུ བ་བསྟན་ མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོ ག་ ལྟར་རི མ་པ་བཞི ན་ཕེབས་གནང་ཡོ ད།

ལུང་རི གས་ལགས། སྤྱི་འཐུ ས་པདྨ་འབྱུང་ གི ས་བོད་མི འ་ི འདུ་སྡདོ ་ཁག་དང་།
གནས་ལགས།

ཕྱི་

ཕྱིའ་ི ཚེ ས་ ༡༠ ཉིན་དགུང་ཟབ་འཁྲིད་པ་རྣམ་པ་

སྤྱི་འཐུ ས་དགེ་བཤེས་སྨནོ ་ ཡུལ་གྲུར་འབྲེལ་ལམ་དང་། ལས་དོན་བྱེད་ དང་། ཟབ་སྦྱོང་བ་རྣམ་པར་སྤྱི་འཐུ ས་ལྷན་
དཔལ་འབྱོར་

ཕྱོགས་སྐརོ ་དང་། མཛད་གཙོ་རྣམ་པའི་ཐོབ་ ཁང་དུ་གསོ ལ་སྟོན་སྟབས་བདེ་ཞི ག་འབུ ལ་

འདུས་ལགས་བཅས་ཀྱི ས་གནང་ཡོ ད་ཅི ང།

མཆོ ག་གི ས་བོད་མི འི་སྒྲི ག་འཛུ གས་ཀྱི་སྲིད་ ཟབ་སྦྱོང ་ཆ་ཚང་མཇུ ག ་བསྒྲི ལ ་མཚམས་

ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས།

ལས་ཁུ ང ས་ཀྱི ་ དྲུ ང ་འཕར་ཚེ ་ རི ང ་དབང་

ཟབ་སྦ ྱོང ་ཉིན ་དང་པོར ་སྤྱི ་ འཐུ ས ་ཚོ ག ས་

གཞོན ་ཨ་ཅཱ རྱ་ཡེ ་ ཤེ ས ་ཕུ ན ་ཚོ ག ས་མཆོ ག ་

ཐང་སྐརོ ་བཅས་དང་། དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་ ལམ་ཞུས་ཡོ ད།

རྩ་བའི་གསོལ་སྟོན་ཐད་

ཟབ་སྦྱོང་བ་རྣམ་པ།

ཟབ་སྦྱོང་གོ་སྒྲིག་

སྦྱོང ་ནང་ཞུ ག ས་གནང་མཁན་སྤྱི ་ འཐུ ས ་

ལས་བྱེད ་བཅས་ཚང་མས་འཁུ ར ་མཉམ་

ཉིན ་ལྟ ར ་ཞབས་ཞུ ་ གནང་མཁན་ཚོ ག ས་

དང་འབྲེལ་བའི ་ ཚོ ག ས་དྲུ ང ་ལས་ཁུ ང ས་
ལེ ན་གནང་བའི་ཉེར་ལེ ན་གྱིས་ད་རེས་ཟབ་
སྦ ང
ྱོ ་གི ་ ཞུ ་ སྒ་ོ གང་ལེ ག ས་བྱུ ང ་བར་ཐུ ག ས་

དྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བདྱེ ་རྣམ་པ་བཅས་
པར་ཐུ ག ས་རྗེ་ ཆེ ་ ཞུ ས ་ཏེ་ ཟབ་སྦྱོང ་ལེ ག ས་

རེ ས ་ཀྱི ་ ཟབ་སྦ ྱོང ་འདིས ་ཕན་ཐོག ས་ཅི ་ ཆེ ་

གནང་ཡོ ད་པ་བཅས།།

བྱུས་དབུ་མའི་ལམ་དང། བོད་རྒྱ་འབྲེལ་ དགོང་དྲོ་འབུལ་འཆར་ཡང་། གྲོས་ཚོ གས་ རྗེ་ཆེ་ཞེས་གསུངས་གནང་པ་དང་། ཟབ་
མོ ལ ་སྐ ར
ོ ་བཅས་རི མ་བཞི ན ་ཟབ་འཁྲི ད ་ ཀྱི་ཚོ གས་མི ་གང་ཙམ་དེ་དགོང་སྔ་ཙམ་རང་ སྦ ྱོ ང ་ནང་ཞུ ག ས་མཁན་ཁོ ང ས་ནས་ད་

གི ས་ཟབ་སྦང
ྱོ ་སྐར
ོ ་ངོ་སྤྲོད་དང་འབྲེལ་བའི་ གནང་ཞི ང་། ཟབ་འཁྲིད་གནང་སྐབས་དྲི་བ་ རང་ས་གནས་སུ ་ ཕེབ ས་ཐོན ་ལས་འཆར་

རྣམ་པ། སྐབས་དེར་ཟབ་སྦྱོང་ལས་གཞི ར་

པར་གྲུབ་ཅིང། མཇུག་ཏུ ་ཚང་མ་མཉམ་
བཞུ གས་ཀྱི་འདྲཔར་ཞི ག་ཀྱང་མཉམ་སྒནྲོ ་

ུ ་སྟོན་སྲུང་བརྩི་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་པ།
ཕ་རན་སི ར་བོད་དང་ཧི་མཱ་ལ་ཡའི་མི ་རི གས་ཀྱི་ལོ་འཁོར་དས
གོ་སྒྲིག་འོག རྒྱལ་ས་པེ་རི ་སི འ་ི སྐྱེད་མོ་ཚལ་ རྩིས་ཁང་དབུ་བརྙས
ེ ་ནས་ལོ་ ༡༠༠ འཁོར་
Bois de Vincennes

ཞེས་པར་བོད་ཀྱི་དུས་

བའི་དུས་དྲན་སྲུང་བརྩི་ཞུ་རྒྱུ། ཞེས་པ་ཡི ན་

སྟོན་དང་ཧི་མཱ་ལ་ཡའི་མི ་རི གས། ཞེས་པའི་ འདུག དུས་སྟོན་སྐབས་བོད་དོན་དང་འབྲེལ་
ལོ ་འཁོར་དུས་སྟོན་ཐེངས་བཅུ་དྲུག་པ་སྲུང་ བའི་གླགོ ་བརྙན་ཁག་གཅི ག་བསྟན་ཡོ ད་པ་མ་
བརྩི་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་ཡོ ད།

ཟད། བོད་སྨན་གྱི་ནད་བཅོས་ཐབས་ཀྱི་རྩལ་

དེ་ ཡང་ཐེང ས་འདིའི ་ དུས ་སྟོན་ དང་འབྲེལ་བའི་ཐོག་བགྲོ་གླངེ ་གི ་ལས་རི མ་

སྐབས་གནམ་གཤི ས་གྲང་ངར་ཆེ་མི ན་ལ་མ་ ཡང་གོ་སྒྲིག་ཞུས་ཡོ ད།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༦ ཚེ ས་ ༡༡ ཕ་རན་སི འི་རྒྱལ་ས་པེ་རི ་སི ར་གཏན་གཞི ་

དང་ ༡༢ བཅས་ཉིན་གྲངས་གཉིས་རི ང་ བྱས་པའི་ཕ་རན་སི འི་སྐུ་ཚབ་དོན་ཁང་གི ས་

དུས་སྟོན་འདིའ་ི

ལྟསོ ་པར་ཁྱོན་མི ་གྲངས་ ༣༠༠༠ བརྒལ་ དམི གས་ཡུལ་གཙོ ་བོ་ནི་བོད་དང་ཧི་མཱ་ལ་

འདི་ ཡར་སྒྱུ་རྩལ་དང་རི ག་གཞུང་ཕྱུག་པོ་ཡོ ད་པ་
ལོ འི་དུས་སྟོན་གྱི་བརྗོད་གཞི ་ནི་བོད་ཀྱི་སྨན་ དེ་མི ་ཉམས་གོང་སྤལ
ེ ་དང་མང་ཚོ གས་ཁྲོད་

བ་འདུ་འཛོ མས་ཐུ བ་པ་བྱུང་ཡོ ད།

གོ ་ ར ག
ྟོ ས་སྤལ
ེ ་ཆེ ད ་ཡི ན་པ་དང་དུས ་སྟོན་

འདི་ ནི་ ཕ་རན་སི འི ་ མང་ཚོ ག ས་སྟོང་ཕྲག་
བརྒལ་བའི་ཡི ད་དབང་འཕྲོག་པའི་བོད་པའི་

རི ག ་གཞུ ང ་གི ་ འདུ་ འཛོ མ ས་ཤི ག་ཆགས་

ཡོ ད། འདས་ལོ་དང་མི ་འདྲ་བར་འདི་ལོར་

བོད ་དོན ་གདུང ་སེ མ ས་མཉམ་སྐྱེའི ་ རོ ལ ་
དབྱངས་སྤ་ྲོ སྟོན་གོ་ སྒྲི ག ་ཞུ ས ་ཡོ ད ་པ་ལྟར །

རོལ་དབྱངས་ལ་དགའ་མོས་དང་།་ལྷག་པར་
གཞོན་སྐས
ྱེ ་སོགས་མི ་གྲངས་ཆི ག་སྟོ་བརྒལ་

བ་འདུ་འཛོ མས་བྱུང་ཡོ ད། །

4

དབུས་བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་བདུན་རེའ་ི ལས་རི མ་གསར་ཤོག

པར་ངོས་བཞི ་པ།

བོད་ཟླ་ ༤ ཚེ ས་ ༡༠ ཕྱི་ཟླ་ ༦ ཚེ ས་ ༡༥

༸གོང་ས་མཆོག་ལ་ཨ་རི འ་ི གྲོས་ཚོ གས་ཀྱི་གཞུང་འཛི ན་དང་ཕྱོགས་འགལ་ཚོ གས་པ་ཐུན་མོང་གི ས་
གསོལ་སྟོན་འདེགས་འབུལ་ཞུས་པ།
འོན ་ཀྱང་ང་ཚོ ས ་ད་དུང ་རང་བཙན་རྩོད་

གུ ས ་བཀུ ར ་ཤུ ག ས་ཆེ ་ ཞུ ་ སླད ་དེ་ རི ང ་ག ས
ྲོ ་

༸སྐྱབས་མགོ ན ་ཆེ ན ་པོ་ མཆོ ག ་གི ས ་ཨ་ སྤུན ་ཟླ་ཕོ་ མོ ་ རྣམས་དང་གདོང ་ཐུ ག ་བྱེད ་ ཟད། སྐབས་དེར་སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་ཀྱང་ཉེ་
རི འི་ གྲོས ་ཚོ ག ས་གོང ་མའི་ ཕྱི ་ འབྲེལ་ལས་ འདོད་མེད། འོན་ཀྱང་རྒྱ་ནག་གི ་ཡི ག་ཆའི་ འགྲམ་དུ་ཡོ ད་སྟབས་དེར་ཞལ་ཕྱོགས་ནས་

ཚོ ར་རྒྱབ་སྐྱོར་མུ་མཐུ ད་གནང་རོགས། ང་

མཆོ ག ་དང་ལྷན ་གསོ ལ ་སྟོན་འདི་ གོ ་ སྒྲི ག ་

དེ་ཡང་༸གོང་ བོད་རྒྱ་ཧོར་གསུམ་རང་བཙན་གཙང་མའི་ མཆོ ག་སླར་ཡང་ལོ ་ལྔའི་རི ང་འོས་འདེམས་

ཡི ་རང་བསྔགས་བརྗོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡི ན།

བཀའ་སླ བོ ་སྩལ་ར ྗེས ་མགོ ན ་པོ་ གང་ཉིད ་

གྲོས ་ཚོ ག ས་སུ ་ ཆི བས་སྒྱུ ར་ནམ་བསྐྱངས་

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༦ ཚེ ས་ ཡོ ད། ང་ཚོ ས་ཁ་བྲལ་གྱི་རང་བཙན་རྩོད་ཀྱི་ གནས་སྟངས་ལའང་ང་ཚོ ར་སེ མས་འཚབ་
ཉིན་གྱི་སྔ་དྲོར་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་ མེད། གང་ཡི ན་བརྗོད་ན། ང་ཚོ ་རྒྱ་རི གས་ ཧ་ཅང་འདུག

༡༤

ཅེས་བཀའ་སླབོ ་སྩལ་བ་མ་

དོན ་ཚོ ག ས་ཆུ ང ་གི ་ ཚོ ག ས་མི ་རྣམས་དང་ ནང་གསལ་ལྟར་ན་དུས་རབས་ ༩ སྐབས་ བཀའ་སླབོ ་སྩལ་དོན།
མཇལ་འཕྲད་མཛད་ཡོ ད།

འདིར་སྲིད་སྐྱོང་

ས་མཆོ ག ་ཨ་རི འི ་ ག ས
ྲོ ་ཚོ ག ས་གོ ང ་མའི ་

ལེན་བྱེད་ཀྱི་མེད། ཐུ གས་རྗེས་གཟིགས་ང་

ཚོ གས་ཀྱི་ཚོ གས་གཙོ ་སྐ་ུ ཞབས་པོལ་ར་ཡེ ན་

ི ་ཐག་པ་ནས་ ཞུས་པ་ཞི ག་ཡི ན། ༸གོང་ས་མཆོག་ཨ་རི འ་ི
ཚོ ར་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་བར་སྙང
ཞེས་

མཆོ ག་གི ་སྐུ་ཚེ འི་རླབས་ཆེ ན་གྱི་མཛད་ཁུར་

སྐབས།

འགྱུར་བ་ཇི་འདྲ་ཞི ག་ཡི ན་ཡང་།
གཙོ ་བོ་ལག་ལེན་ཐོག་ནས་ཡོ ང་ཐུ བ་རྒྱུ་ཡི ན་

ཚོ གས་ཁང་དུ་ཆི བས་སྒྱུར་བསྐྱངས་སྐབས་

གཙོ་བོ་གསུམ་གྱི་སྐརོ ་བཀའ་སླབོ ་སྩལ།

པའི ་ དྲན་སྐུལ ་གཏོང ་གནང་མཛད་བཞི ན ་

ཚོ ག ས་པའི་ ཚོ ག ས་གཙོ ་ ལྕམ ་ནན་སི ་ པི་ ལོ ་

ཚོ གས་གཙོ ་ སྐུ ་ ཞབས་པོལ ་ར་ཡེ ན་ Paul

ཆོས་དང་རི ག་གཞུང་།

དེ་ ར ྗེས ་ག ྲོས ་ཚོ ག ས་འོག ་མའི ་

ཨ་རི འི ་ ག ྲོས ་ཚོ ག ས་འོག ་མའི ་ མང་གཙོ ་

སི ་

Nancy Pelosi

མཆོག་དང་ཨ་རི འ་ི

Ryan

གྲོས་ཚོ གས་གོང་མའི་འཐུ ས་མི ་སྐུ་ཞབས་པེ་
ཊི ག་ལི ་ཧེ་

མཆོག་དང་ལྕམ་སྐ་ུ ནན་སི ་པི་ལོ་སི ་

Nancy Pelosi

མཆོག་གི ས་ཕྱོགས་འགལ་

མཆོག་གི ས་

དང་གཞུང་འཛི ན་ཚོ གས་པ་གཉིས་ཐུ ན་མོང་

པོ་ གང་ཉིད ་མཆོ ག ་ཐོག ་མར་ལྕམ ་སྐུ་ ནན་

སྟོན་གཟབ་རྒྱས་འབུ ལ་ལམ་ཞུ ས ་པར་

Patrick Leahy

ཕེབས་བསུ་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་འདུག མགོན་

གི ས་༸གོང་ས་མཆོ ག་ལ་ཉིན་དགུ ང་གསོལ་

སི ་པི་ལོ ་སི ་མཆོ ག་གི ་ལས་ཁུངས་སུ་ཆི བས་ རྒྱལ་ཁབ་ཡི ན་པ་མ་ཟད།

སྒྱུར་བསྐྱངས་སྐབས་གྲོས་ཚོ གས་སུ་ལྟ་སྐར
ོ ་
བ་རྣམས་ཀྱིས་གླ་ོ བུར་དུ་ ༸གོང་ས་མཆོ ག་

སྟོབས་འབྱོར་ བྱུང་བ་རེད། ང་ཚོ ་བོད་མི ་བཙན་བྱོལ་བ་
མངའ་ཐང་ཧ་ཅང་རྒྱས་པ་འཁོད་ཡོ ད། ད་ ཚོ ས ་མང་གཙོ འི ་ ལམ་ལུ ག ས་ཐོག ་བསྐྱོད ་
ལྟ་ ང་ཚོ ས ་རྩོད་བཞི ན ་པ་འདི་ ནི་ ཕན་ཚུ ན ་ བཞི ན ་ཡོ ད ་པ་དེས ་པེ་ ཅི ང ་སྲི ད ་གཞུ ང ་གི ་

མཇལ་སྐ བ ས་ཧང་སང་ནས་དགའ་མོ ས ་ གཉིས་ཕན་ཞི ག་ཡི ན། བོད་དང་རྒྱ་ནག་ནང་ འགོ་ ཁྲིད ་རྣམས་ལ་མང་གཙོ ་ ཟེར ་ན་གང་
ཆེན་པོས་འཚམས་འདྲི་ཞུས་འདུག དེ་རྗེས་ དུ་ དཔལ་ན་ལེ ནྡྲ འི ་ སྲོལ ་རྒྱུ ན་གྱི ་ ནང་ཆོ ས ་ འདྲ་ཡི ན་མི ན་བརྡ་ལན་ཞི ག་གཏོང་བཞི ན་

ཨ་རི འི་གས
ྲོ ་ཚོ གས་གོང་འོག་གི ་འཐུ ས་མི ་ དར་སྤལེ ་བྱུང་བ་གཅིག་མཚུངས་ཡི ན། འོན་ ཡོ ད། ང་ཚོ ས་བོད་ནི་བཙན་བཟུང་བྱས་པའི་

རྣམས་དང་མཇལ་འཕྲད་ཀྱི ས ་བཀའ་སླབོ ་ ཀྱང་བོད ་ནང་དར་སྤལ
ེ ་བྱུ ང ་བ་དེ་ ཆ་ཚང་ རྒྱལ་ཁབ་གཅི ག་ལ་ངོས་འཛི ན་བྱེད་བཞི ན་
སྩལ་དོན། ཨ་རི འ་ི གྲོས་ཚོ གས་ནས་ང་ཚོ འ་ི བ་ཞི ག་ཡི ན་སྟབས་གཅེས་འཛི ན་བྱེད་འོས་
འཐབ་རྩོད་ལ་རྒྱབ་སྐ ྱོར ་ཤུ ག ས་ཆེ ་ གནང་ པ་ཞི ག་རེད།

ཡོ ད་པ་མ་ཟད། བོད་འདི་རྒྱ་ནག་གི ་ཆ་ཤས་

བོད་མཐོ་སྒང་གི ་ཁོར་ཡུག་ ཤི ག་མི ན་པ་ནི་དངོས་ཡོ ད་གནས་ཚུལ་རེད།

དགྱེས་བཞེས་མཛད།

སྐབས་དེར་ལྕམ་སྐ་ུ

ནན་སི ་པི་ལོ་སི ་མཆོག་གི ས་བསྒྲགས་གཏམ་

ཡོ ད།

གྲོས་ཚོ གས་ངོས་ནས་ཀྱང་བོད་ཀྱི་
སྐད་ཡི ག་སོགས་

སྲུང་སྐབྱོ ་སླད་བོད་མི འི་འཐབ་རྩོད་ལ་རྒྱབ་
སྐྱོར་གནང་དགོས། ཞེས་སྙན་སྒྲོན་ཞུས་གྲུབ་
མཚམས་༸གོང་ས་མཆོ ག་གི ས་བཀའ་སླབོ ་

ཨ་རི འ་ི གྲོས་ཚོ གས་གོང་འོག་

སྩལ་དོན།

གཉིས ་ཀ་རེ ་ བ་དང་བླ་ོ སྟོབས་ཀྱི ་ འབྱུ ང ་རྩ་

ཡི ན། གྲོས་ཚོ གས་ཀྱི་ཚོ གས་གཙོར་མཚོ ན་

ན་སྐ་ུ ན་གཞོན་པ་རེད། ལྕམ་སྐ་ུ ནན་སི ་པི་ལོ་

ཞི ག ་སྙ ན ་སྒྲོན ་ཞུ ས ་པའི ་ ནང་འཁོ ད ་དོན ། སི ་མཆོ ག་ལ་མཚོ ན་ན་ལོ ་མང་རི ང་ནས་ངོ་

ི ་ནང་འཚེ ་ ཤེས་རེད། གྲོགས་མོ་བླསོ ་ཐུ བ་རེད། གོང་
༸གོང་ས་མཆོ ག་གི ས་འཛམ་གླང
མེད་ཞི ་བ་དང་། བྱམས་བརྩེ། ཀུན་ཁྱབ་ དུ་ ཞུ ས ་པ་བཞི ན ་ང་ཚོ ར ་རྒྱབ་སྐ ྱོར ་གནང་
འགན་ཁུ ར ་གྱི ་ བསམ་བླ་ོ ཁྱབ་སྤལ
ེ ་གཏོང ་ མཁན་ཚོ ་ བདེན ་པར་རྒྱབ་སྐྱོར ་གནང་བ་
གནང་མཛད་བཞི ན ་པའི ་ མཛད་བཟང་ལ་ ཞི ག་རེད། ཅེས་བཀའ་སླབོ ་སྩལ།།
གྲོས ་ཚོ ག ས་ཀྱི ་ གཞུ ང ་འཛི ན་དང་ཕྱོག ས་
འགལ་ཚོ གས་པ་གཉིས་ཀས་ཐུ ན་མོ ང་ཐོག་

གུ་ཡངས་ཀྱི་བསམ་བླ་ོ ཡོ ད་མཁན་གུང་ཁྲན་ཏང་ཡོ ན་ཚོ འ་ི དབང་ཆ་སྲ་བརྟན་ཡོ ང་སླད་ནབུ ་ཕྱོགས་སྲིད་གཞུང་
ཁག་གི ས་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་དགོས།
འདུ་འཛོ མས་དང་ཞི ་རྒོལ་རྔམ་སྟོན་བྱ་རྒྱུའི་

གི ་ཐུ ན་མི ན་ཆོས་དང་རི ག་གཞུང་།

ཤེས་གང་ཡང་མ་བྱས་པར་ཐོབ་ཐང་དེ་དག་

ནས་ཡ་ལན་གནང་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེ ན་པོ་
ཆགས་ཡོ ད། དེ་འདྲ་གནང་ཐུ བ་པ་ཡི ན་ན་

གཞུང་གི ་བཟོད་སྒམ
ོ ་དང་གུ་ཡངས་བྱ་རྒྱུ་དེ་

ལུགས་ལ་གདོང་ལེ ན་ཇི་ལྟར་བྱེད་དགོས་པ་

ཁོ་ན་ཞི ག་ནམ་ཡང་མི ན།

མི ་རི གས་ཤི ག་ རྒྱ་ནག་གི ་ས་ཁུལ་གཞན་ཁག་ཏུ ་བྱུང་བའི་
སྐད་ ཞི ་རྒོལ་རྔམ་སྟོན་བྱེད་པ་དེར་ལྟ་ཚུ ལ་དབར་

ཡི ག ངོ་བོ། སྤྱི་ཚོ གས་ཀྱི་དཔལ་ཡོ ན་ཆག་ མི ་ འདྲ་བའི་ ཁྱད་པར་ཇི ་ ཡི ན་ཤེ ས ་དགོས །

དང་འཇི ག ་གི ་ གནས་སྟངས་ལ་བསླ བེ ས་ བོད ་དང་ཡུ ་ གུ ར ་ནང་ཞི ་ རྒོལ་བྱེད ་མཁན་

དེང་སྐབས་རྒྱ་ནག་གཞུ ང་གི ས་བོད་རི གས་ ཡི ན་གུ ་ ཡངས་ཐོག ་ནས་གོ ་ བསྡུར ་གནང་

མཉམ་སྐྱེ།

དེ་བཞི ན་འགྱུར་བ་མེད་པའི་ གཞི ་རེད།

ཅེས་མི ང་འདོགས་བྱས་ཟིན་

ཁང་ Clingendael Institute

ི ་ཐག་པ་ནས་བཀའ་དྲིན་རྗེས་དྲན་ཞུ་རྒྱུ་ བོད ་དང་ཡུ ་གུ ར ་ནང་དོན ་དམ་གྱི ་ཞི ་རྒོལ་
སྙང

Hague

ནང་རྟེན་གཞི ་བྱས་པའི་ཕྱི་འབྲེལ་

ལྷན་ཁང་ནང་དུ།

༸གོང་ས་མཆོག་གི ་ཡུ་

ཞི ་རྒོལ་རི གས་སྤལེ ་ན་རང་བཞི ན་

གནང་བར་བཀའ་དྲིན ་བསམ་ཤེ ས ་ཐོག ་ གྱི ས ་ཁྲིམ ས་འགལ་གྱི ་ ལས་ཀར་བརྩི་ནས་
ཡི ན།

ལྷག་པར་དེ་རི ང་ཀི་ལི ན་གེན་ཌེལ་ རྔམ་སྟོན་ལས་འགུ ལ་ཇི ་འདྲ་ཞི ག་སྤལ
ེ ་ཡང་

བསྟི་གནས་ཁང་

Clingendael Institute

ཁ་བྲལ་དང་འཇི གས་སྐུལ་གྱི ་བྱ་སྤྱོད་རེ ད།

གི ས་བགྲོ་གླངེ ་འདི་ལྟ་བུ་གོ་སྒྲིག་གནང་བར་ ཟེར་ནས་ངོས་འཛི ན་བྱེད་བཞི ན་ཡོ ད།

ཞི ་

ངའི་ལྟ་སྣང་ རྒོལ་གང་བྱས་པ་དེའི ་ རྒྱབ་ཏུ ་མི ་མང་གི ་
རོ བ ་དམི གས་བསལ་སྐུ ་ ཚབ་སྐ ལ ་བཟང་ བཀའ་དྲིན་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡི ན།
རྒྱལ་མཚན་མཆོག་གི ས། རྒྱ་ནག་གཞུང་ མཐོང་ཕྱོགས་དང་ཉམས་མྱོང་ལ་གཞི གས་ དཀའ་ངལ་ཇི ་ ཡི ན་བརྟག་དཔྱད་བྱས་
གི ས ་འཇི ག ས་སྐུ ལ ་དྲག་སྤ ྱོད ་པར་གདོང ་

ཚེ ་དེང་སྐབས་ཡུ་རོབ་ནང་དུ་བགྲོ་གླངེ ་ལྷན་ ནས་གཞུ ང ་གི ས ་དཀའ་ངལ་དེ་ དག་སེ ལ ་

ལེ ན ་བྱ་རྒྱུ འི ་ ཁྲིམ ས་གསར་པ་ལག་བསྟར་ ཚོ གས་འདི་ལྟ་བུ་གོ་སྒྲི ག་གནང་མཁན་ཐོབ་ ཐབས་བྱེད ་དགོ ས ་ཀྱང་དེའི ་ ཚབ་ཏུ ་ཏང་
ི ་ལ་
བྱེད་བཞི ན་པ་དེས། གྲངས་ཉུ ང་མི ་རི གས་ རྒྱུར་དཀའ་ལས་ཁག་ཏུ ་འགྲོ་བཞི ན ་འདུག སྲིད་གཞུང་དང་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་བརྟན་ལྷང
ལ་ཤུ གས་རྐྱེན་ཇི་འདྲ་ཐེབ་བམ། ཞེས་པའི་ ང་ཚོ ་བོད་མི ་ཚོ ་དང་མཚུ ངས་པར་ཡུ་གུ ར་
བརྗོད ་གཞི འི ་ ཐོག ་བག ་ྲོ གླ ང
ེ ་གནང་སྐབ ས་ སྤུན་ཟླ་ཕོ་མོ་རྣམས་ནས་ཀྱང་རྒྱ་ནག་གཞུང་

ཉེན་ཁ་བཟོ་མཁན་ཡི ན་པར་ཁག་དཀྲི་བྱེད་

བོད ་མི ་རྣམས་ལོ ་ རྒྱུ ས་ཐོ ག ་ཆེ ས ་གཉན་ རི ང ་པོར ་སྙབོ ་ཐུ བ ་བཞི ན ་འདུག ་བསམས་
འཕྲང་ཅན་གྱི ་ དུས ་སྐབ ས་ནང་ལྷུང་ཡོ ད ། པའི་ཚོ ར་སྣང་བྱུང་ཡོ ད་ཤག་རེད། ཐོག་

ཞི བ་ཚོ གས་པས་སྙན་ཐོ་ཞི ག་བཏོན་པའི་ནང་

སྤལེ ་བའི་བསྒྲགས་གཏམ་ནང་འཁོད་དོན།

དང་། འཇིགས་སྐལ
ུ ་རི ང་ལུགས་ཀྱི་དཀའ་

ི ་ལ་ཉེན་ཚབས་བཟོ་རྒྱུའི་ལས་
མུ ་མཐུ ད་ནས་རྒྱབ་སྐྱོར་དང་གདུང་སེམས་ ཀྱི་བརྟན་ལྷང

གྲོགས་པོའི་འདུ་ཤེ ས་འཛི ན་ནས་རྒྱབ་སྐྱོར་ རྗེས།

གོ་ སྒྲི ག ་འོག ་ཧོལ ་ལེ ན ་ཌི འི་ གྲོང ་ཁྱེར ་ཧེག ་

ལ་རྩིས་མེ ད ་རྡོག་རོ ལ ་བཏང་ནས་རྒྱ་ནག་ རྒྱ་ནག་གཞུ ང་དང་ལྷན་འཇི གས་སྐུལ་རི ང་
སྔ་ ལས་སྡུག ་ཏུ ་ཕྱི ན ་ཡོ ད ་པ་ར་སྤ དྲོ ་གནང་

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༦ ཚེ ས་ ༧
གི ས་

ཐོབ་ཐང་ལའང་རྒྱ་ནག་གཞུ ང་གི ས་བསམ་

ཡོ ད། དེར་བརྟེན་ང་ཚོ ་བོད་མི ་ཚོ འ་ི དཀའ་ ཚོ ར་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་བརྟན་ལྷངི ་ལ་ཉེན་ཁ་ཡོ ད་
ངལ་གྱི ་ དུས ་སྐབ ས་འདིར ་ཁྱེད ་རྣམ་པས་ པར་ཁག་དཀྲི་བྱེད་བཞི ན་ཡོ ད། རྒྱལ་ཁབ་

ཉིན་ཡུ་རོབ་རྒྱལ་སྤྱིའི་བོད་དོན་ལས་འགུ ལ་

བཞི ན་པ་དེར་རྒྱལ་སྤྱིའི་སྒྲིག་འཛུ གས་ངོས་

ཐང་དང་གཞི ་རྩའི་རང་དབང་གི ་འཐབ་རྩོད་ ནང་གི ་ཞི ་རྒོལ་བྱེད་མཁན་ཚོ ར་ལྟ་ཚུལ་དང་

གི ས་གནོན་ཤུ གས་ཡུ་རོབ་ས་ཁུལ་ལྟ་བུ་ཐག་

བཞི ན་ཡོ ད། གནས་སྟངས་འདི་དངོས་ཡོ ད་

ཡི ན་པ་ནི་ཉེ་ལམ་འགྲོ་བ་མི འི་ཐོབ་ཐང་ལྟ་
རྒྱལ་སྤྱི འི ་ ཁྲིམ ས་ཐོག ་ནས་སྲུ ང ་སྐྱོབ ་བྱེད ་

བོད་མི འི་འཐབ་རྩོད་འདི་འགྲོ་བ་མི འི་ཐོབ་ མར་རྒྱ་ནག་གཞུ ང ་གི ས ་བོད ་དང་ཡུ ་གུ ར ་ བཞི ན ་པའི ་ མི ་མང་གི ས ་ཞི ་ བའི ་ ལམ་ནས་

ཡོ ད། ཕྱོགས་མཚུངས་སྙན་ཐོ་དེའ་ི ནང་དུ་ ངལ་སེ ལ་རྒྱུ འི་ཐབས་ལམ་ཡག་ཤོ ས་གང་
སོ ག ས་ཀྱི ་ མང་ཚོ ག ས་རྣམས་ཀྱི ་ ཉིན ་རེ འི ་ ཐུ བ་རྒྱུ་རེད།
འག ་ྲོ འདུག ་སྤ ྱོད ་གསུ མ ་ལ་དམ་བསྒྲགས་

འདས་པའི་ལོ་ངོ་བཅུ་ཕྲག་

རི ང་བོད་ནང་སྲིད་བྱུས་འཛི ན་སྟངས་དེར་

ཚོ ད ་འཛི ན་བྱེད ་ཤུ ག ས་ཆེ ་ རུ ་ བཏང་ནས་ སྐབ ས་རེ ་ ཧ་ཅང་དམ་བསྒྲགས་ཆེ ་ བ་དང་

འཚེ ་མེ ད་ཞི ་བའི་ལས་འགུལ་སྤལ
ེ ་བ་དེ་དག་ སྐབ ས་རེ ་ ཕྲན་བུ ་ ལྷདོ ་པའི ་ རྣམ་པ་མི ་འདྲ་
ཀྱང་ནག་ཉེས་ཅན་ཁྲིམས་འགལ་གྱི་བྱ་སྤྱོད་ བ་གཉིས ་བྱུ ང ་བ་དེས ་རྒྱ་ནག་དམར་ཤོ ག ་

སྤལ
ེ ་བར་ངོས ་འཛི ན་བྱས་ནས་བོད ་ཀྱི ་ ས་

ཚོ གས་པའི་ཏང་ཡོ ན་འགོ་ཁྲིད་ནང་དུའང་

གནོན་བྱེད་བཞི ན་ཡོ ད་པ་འཁོད།

ཡངས་ཀྱི ་ ལངས་ཕ ྱོག ས་མི ་འདྲ་བ་གཉིས ་

ཁུལ་སོགས་ནང་ཚད་ལས་འགལ་བའི་དྲག་
རྒྱབ་

ལྗངོ ས་གནས་སྟངས་འདི་གཞི ་ལ་བཞག་ནས་

ངས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ས་འཇི གས་སྐུལ་རི ང་
ལུ ག ས་ལ་གདོང ་ལེ ན ་བྱ་རྒྱུ འི་ ཁྲིམ ས་སྒྲིག ་

མཁྲེགས་བཟུང་བྱེད་མཁན་དང་ཕྲན་བུ་གུ ་
འཛི ན་མཁན་ཡོ ད ་པ་གསལ་པོར ་མཚོ ན ་
ཐུ བ།

དེར་བརྟེན་ནབུ ་ཕྱོགས་སྲིད་གཞུང་

ཁག་གི ས ་རྒྱ་ནག་དམར་ཤོ ག ་ཚོ ག ས་པའི ་

གསར་པ་ལག་བསྟར་བ ྱེད ་བཞི ན ་པ་དེས ་ འགོ་ཁྲིད་ཁྲོད་ཕྲན་བུ་གུ་ཡངས་ཀྱི་བསམ་བླ་ོ
བོད་ནང་གི ་ད་ཡོ ད་གནས་སྟངས་ཛ་དྲག་པོ་ དང་ཆབ་སྲིད་བཅོས་སྒྱུར་ལ་འདོད་པ་བདྱེ ་
འདི་དེ་བས་ཛ་དྲག་ཏུ ་དང་ཇེ་སྡུག་ཏུ ་གཏོང་ མཁན་ཚོ ར ་རྒྱབ་སྐྱོར ་བྱས་ནས་འགོ་ ཁྲིད ་

མི ་ཡོ ང་ངམ་བསམ་པའི་དངངས་འཚབ་སྐ་ྱེ དེ་དག་གི ་དབང་ཆ་སྲ་བརྟན་བཟོ་རྒྱུའི་སྲིད་

བཞི ན་འདུག དེར་བརྟེན་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ས་ བྱུ ས ་ལངས་ཕྱོག ས་འཛི ན་རྒྱུ ་གལ་ཆེ ་ ཡི ན་
འཇི གས་སྐུལ་རི ང་ལུགས་ལ་གདོང་ལེ ན་བྱ་ པ་གསལ་པོ་རེད། ཅེས་སོགས་འཁོད་ཡོ ད།།

རྒྱུ འི་འདུན་པ་ཡོ ད་པའི་རྣམ་འགྱུ ར་འདོན་

