
བདོ་རྒྱལ་ལོ་ ༢༡༤༣ རབ་བྱུང་རི་ཟླའ་ིམེ་སྤལེ་ལོ། བདོ་ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡༠ རེས་གཟའ་ལགྷ་པ།

ལོ་ ༩ ཨང༌། ༢༤ དབུས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་བདནུ་རེའ་ིལས་རིམ་གསར་ཤོག

15th June 2016

Vol. 9 Issue 24 Price Rs. 1

གནས་ཚྱུལ་སྙངི་བསྡསུ།

Regd. No. HPTIB00011/08/1/2008-TC

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་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་
ཚོགས་གཙོ་སྦལེ་པརོ་མཇལ་ཁ་སྩལ་བ།

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༨ ཉནི་
གི་ས་ྔདརོ་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་
པ་ོམཆོག་གིས་སབྐས་ ༡༦ པའ་ིབདོ་མི་མང་སིྤ་
འཐུས་ལནྷ་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་གཙོ་མཁན་པ་ོབསོད་
ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆོག་དང་། ཚོགས་གཞནོ་
ཨ་ཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆོག་རྣམ་གཉསི་ལ་
༸རྒྱལ་བའི་ཕ་ོབྲང་ད་ུཟུར་མཇལ་བཀའ་དནི་ཆེ་
སྩལ་མཛད་རསེ། ཐུགས་དགསེ་ཚོར་ཆེན་པསོ་སྐ་ུ
པར་ལནྷ་སྒནོ་མཛད་འདགུ །

ཚོགས་བརྡ་གསལ་བསྒགས།
༄༅། །བཙན་བལོ་བདོ་མིའ་ིབཅའ་ཁམིས་
དནོ་ཚན་བཞི་བཅྱུ་པ་ནང་གསལ་ལརྟ་སབྐས་ ༡༦ 
པའི་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་གསོ་
ཚོགས་ཚོགས་དསུ་གཉསི་པ་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ 
༩ ཚེས་ ༢༠ རེས་གཟའ་མིག་དམར་ནས་ཟླ་ ༩ 
ཚེས་ ༢༩ རེས་གཟའ་ཕུར་བུ་བར་ལས་དསུ་ཉནི་
གངས་དགུ་རིང་བཞུགས་སརྒ་སིྤ་ལནྷ་གསོ་ཚོགས་
ཀི་ཚོགས་ཁང་ད་ུཚྱུགས་གཏན་འཁེལ་སོང་ན། 
ཚོགས་མི་རྣམས་དསུ་ཐགོ་ཚོགས་བཅར་ཐགོ སིྤ་
འཐུས་རྣམ་པས་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡༩ 
ཉནི་ཚོགས་དུང་ལས་ཁུངས་སུ་ང་ོབཅར་འབརོ་
ཐ་ོའགདོ་འབུལ་གནང་དགསོ་པ་བཅས་ཀི་ཚོགས་
བརྡ་གསལ་བསྒགས་སུ། ཚོགས་དུང་ལས་ཁུངས་
ནས་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༩ ལ་ཕུལ།།

སདི་སྐངོ་མཆོག་གིས་སབྐས་བཅྱུ་དུག་པའ་ིབདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ཁག་གཅིག་ལ་དབུ་མའ་ིལམ་
གི་སྐརོ་གསུང་བཤད་གནང་བ།

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༩ 
རེས་གཟའ་ཕུར་བུའ་ིས་ྔད་ོཆྱུ་ཚོད་ ༩།༣༠ 
ཐགོ་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་སིད་སྐངོ་བླ་ོ
བཟང་སེང་ེམཆོག་གིས་སབྐས་ ༡༦ པའ་ི
བདོ་མང་སིྤ་འཐུས་ཁག་གཅིག་ལ་བདོ་དང་
ཤིང་ཅང་། སོག་པ་ོསོགས་རྒྱ་ནག་གི་དབང་
སྒྱུ ར་འགོ་གནས་པའི་མི་རིགས་རྣམས་ཀི་
འཐབ་རྩདོ་བརྒྱྱུད་རིམ་སྐརོ་དང་། ལགྷ་
པར་བདོ་མིའི་འཚེ་མེད་ཞི་བའི་འཐབ་རྩོད་
ཀི་ནསུ་པ་ཇི་ཙམ་ཡོད་སྐརོ། ༸གངོ་ས་
༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་འདནོ་
གནང་མཛད་པའི་དབུ་མའི་ལམ་གི་སིད་
བྱུས་ལ་རྒྱལ་སིྤའི་ཐགོ་ཨ་རི་གཙོ་བརོ་གྱུར་
བའི་རྒྱལ་ཁབ་མང་པསོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཇི་ཙམ་
ཞུ་བཞིན་ཡོད་པ་དང་། བདོ་རྒྱ་འབྲལེ་མོལ་
གི་བྱུང་རིམ་དང་རྒྱབ་ལྗངོས་ང་ོསྤདོ་སོགས་
ཞིབ་ཕྲ་གསལ་བཤད་གནང་ཡོད། ད་ེཡང་
ཁངོ་གིས་དབུ་མའ་ིལམ་གི་སདི་བྱུས་སྐརོ་ལ་
གསུང་དནོ། རྐང་རྒྱ་ནག་དང་རྒྱ་གར། ད་ེ
བཞིན་རྒྱལ་སིྤའ་ིསིྤ་ཚོགས་དང། གཞིས་
བཞུགས་བདོ་མི། བཙན་བལོ་བདོ་མི་བཅས་
རྒྱྱུ ་མཚན་ལ་ྔལ་བརནེ་ནས་དབུ་མའི་ལམ་གི་
སདི་བྱུས་རྒྱྱུན་སྐངོ་བདེ་བཞིན་ཡོད། ལགྷ་

པར་དབུ་མའི་ལམ་ལ་གུབ་འབྲས་བྱུང་མིན་
ན་ིགངོ་གི་རྒྱྱུ ་མཚན་ལ་ྔཔ་ོད་ེདག་མཐུན་མིན་
དང་རྒྱྱུ ་མཚན་ད་ེདག་དང་འབྲལེ་བ་སོགས་
ལ་རག་ལུས་ཡོད། ལགྷ་དནོ་སདི་བྱུས་འད་ི
ནི་ཛ་དག་གི་རང་བཞིན་ཞིག་ཆགས་ཡོད་
པ་དང་། རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་ཀང་བདོ་ཐགོ་
རྒྱབ་ཤ་དཀར་པ་ོཟརེ་བ་ཐེངས་མང་ཤོས་
འདནོ་དགོས་ཆགས་པ་འདི་གཙོ་བ་ོདབུ་
མའི་ལམ་གི་སིད་བྱུས་ལ་གདངོ་ལེན་ཆེད་
གངས་ཉུང་མི་རིགས་གཞན་ལས་བདོ་ཐགོ་
རྒྱབ་ཤ་དཀར་པ་ོམང་བ་འདནོ་དགོས་པའི་
གནས་སྟངས་ཆགས་ཡོད། ཅསེ་གསུངས་
པ་མ་ཟད། སདི་སྐངོ་མཆོག་གིས་བདོ་རྒྱ་
འབྲལེ་མོལ་གི་བྱུང་རིམ་དང་རྒྱབ་ལྗངོས་
སྐརོ་དང་འབྲལེ། ཕི་ལོ་ ༡༩༧༩ ནས་བདོ་
རྒྱའི་དབར་ལ་ཐད་ཀར་འབྲལེ་ལམ་འགོ་
བཙྱུགས་པ་ནས་བཟུང་། ད་བར་བདོ་རྒྱ་ཕན་
ཚྱུན་དབར་གཞུང་དང་གཞུང་འབྲལེ་མིན་
པའ་ིའབྲལེ་ལམ་ཐངེས་ ༣༠ ཙམ་བྱུང་
ཡོད་པ་དང་། ད་བར་བདོ་ནང་ད་ུལ་ྟསྐརོ་
སྐུ་ཚབ་ཚོགས་པ་ཐངེས་བཞི་ཕབེས་ཟིན་པ། 
ད་ེབཞིན་གསོ་མོལ་རགོ་ཞིབ་སྐུ་ཚབ་ཚོགས་
པ་ཐངེས་གཉསི་ཕབེས་པ། རྒྱ་ཕགོས་ནས་

བཤད་པའ་ིརྩ་དནོ་ཁག་དང་བདོ་མིའ་ིརྩ་དནོ་
ཁག ཕི་ལོ་ ༢༠༠༢ ནས་ད་བར་འབྲལེ་
མོལ་ཐེངས་དགུའི་མཇུག་འབྲས་སོགས་
ཀི་སྐརོ་ལ་གསུངས། ད་ེབཞིན་འཛམ་གླངི་
མཉམ་འབྲལེ་རྒྱལ་ཚོགས་ནང་ད་ེསྔ་ཕི་ལོ་ 
༡༩༥༩།༡༩༦༡།༡༩༦༥ བཅས་སོ་སོར་བདོ་
དནོ་ཐོག་གོས་ཆོད་ཐེངས་གསུམ་བཞག་
ཡོད་པ་དང་། ཕི་ལོ་ ༡༩༥༩ ལོར་བདོ་
མི་ཚོར་འག་ོབ་མིའི་ཐོབ་ཐང་དགོས་སྐརོ་
གསལ་བ་དང་། ཕི་ལོ་ ༡༩༦༡ ལོར་བདོ་

མི་ཚོར་རང་ཐག་རང་གཅོད་ཀི་ཐོབ་ཐང་
དགསོ་པ་འཁདོ་སྐརོ། ཕི་ལོ་ ༡༩༦༥ ལོར་
བདོ་མི་ཚོར་གཞི་རྩའི་འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་

དགོས་པ་གསལ་ཡོད་སྐརོ་བཅས་གསལ་
བཤད་གནང་། གཞན་ཡང་སདི་སྐངོ་
མཆོག་གིས་ང་ཚོས་མཐའ་གཅིག་ཏུ་རང་
བཙན་དགོས་པའི་མངོན་འདདོ་བཏནོ་པ་
ཡིན་ན། ད་ེས་ྔརྒྱ་གར་གི་སདི་བླནོ་དམ་པ་
སྐུ་ཞབས་པནྜ་ིཏ་ན་ེརུ་མཆོག་གིས་༸གངོ་ས་
༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་བཙན་བལོ་
ད་ུ༸ཞབས་སོར་འཁོད་འཕྲལ་བཀའ་སླབོ་
ལམ་སྟནོ་ཞུས་པ་རྣམས་ལུང་འདནེ་ནས་རྒྱ་
གར་དང་ཨ་རི་སོགས་རྒྱལ་ཁབ་སུས་ཀང་

བདོ་རང་བཙན་ལ་རྒྱབ་སྐོར་བེད་ཐབས་
བྲལ་བའི་དངོས་ཡོད་གནས་སྟངས་སྐརོ་
སོགས་གསུངས།།

སདི་སྐངོ་མཆོག་གིས་བདོ་པའ་ིབུད་མེད་རྐང་
རྩདེ་པ་ོལོའ་ིར་ུཁག་དང་ཐུག་འཕྲད་གནང་བ།

༄༅། །རྡ་སར་བུད་མེད་རྐང་རྩདེ་པ་ོལོའ་ི
འགན་བསྡུར་ཐེངས་དང་པོ་འགོ་འཛུགས་མ་
གནང་གངོ་། བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་
ལྡན་སིད་སྐོང་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་གིས་ཕི་ལོ་ 
༢༠༡༦ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༩ ཉནི་གི་ས་ྔད་ོབདོ་པའ་ི
བུད་མེད་རྐང་རྩེད་པ་ོལོའི་རུ་ཁག་དང་ཐུགས་
འཕྲད་ཀིས་ཁངོ་རྣམས་ལ་རྩདེ་མོའ་ིལམ་ནས་བུད་
མེད་ཀི་ནསུ་སྟབོས་སྤལེ་དགོས་པའི་སྙིང་སྟབོས་
སྤལེ་བ་མ་ཟད། ལགྷ་པར་དངེ་དསུ་རབས་ ༢༡ 
སབྐས་འདརི་བུད་མེད་ཀི་འག་ོའཁདི་རྒྱྱུའི་དསུ་ལ་
བབ་ཡོད་སྐརོ་གསུངས། ད་ེཡང་བུད་མེད་རྐང་
རྩདེ་པ་ོལོའ་ིའགན་བསྡརུ་ད་ེཡང་ཕི་ཟླ་ ༦ ཚེས་ 
༩ ནས་ ༡༢ བར་བདོ་རྒྱལ་ཡོངས་རྩདེ་རིགས་
ཚོགས་པས་དྷ་སྟངེ་བདོ་ཁིམ་སླབོ་གྲྭའི་རྩེད་ཐང་
ད་ུག་ོསིྒག་གནང་ཡོད་འདགུ སིྤར་ཐངེས་འདརི་
རྐང་རྩདེ་པ་ོལོའི་འགན་བསྡུར་ནང་མཉམ་ཞུགས་
གནང་མཁན་རྒྱ་གར་གི་པན་ཇབ་དང་ཧི་མཱ་ཅལ་
མངའ་སྡ།ེ ད་ེབཞིན་བདོ་པའ་ིར་ུཁག་བཅས་ཡོད་
འདགུ མཐའ་མའ་ིའགན་བསྡརུ་ད་ེབཞིན་ཕི་
ཚེས་ ༡༢ རེས་གཟའ་ཉ་ིམའ་ིཉནི་གནང་ཡོད་པ་
བཅས།།

༸གངོ་ས་མཆོག་གིས་ཨ་རིའ་ིཞི་བད་ེབསྟ་ིགནས་ཁང་དང་གཙྱུག་ལག་སླབོ་གྲྭར་
བཀའ་སླབོ་སྩལ་བ།

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༡༣ 
ཉནི་༸གོང་ས་མཆོག་ཨ་རིའི་ནང་༸ཞབས་
སོར་བད་ེབར་འཁདོ་མཚམས་མཛད་འཕྲནི་

གི་ཐོག་མར་ཨ་རིའི་ཞི་བདའེི་བསྟི་གནས་
ཁང་དུ་ཆིབས་སྒྱུ ར་བཀའ་དིན་བསྐངས་
ཡོད། སབྐས་དརེ་བསྟ་ིགནས་ཁང་གི་ཚོགས་
གཙོ་ལམྕ་སྐ་ུནན་སི་ལིན་བྷགོ་ Nancy 

Lindborg མཆོག་དང་། ཨ་རིའ་ིགསོ་
ཚོགས་ཀི ་མང་གཙོ་ཚོགས་པའི ་ཚོགས་

གཙོ་ཟུར་པ་ལམྕ་ནན་སི་པ་ིལོ་སི་ Nancy  

Pelosi མཆོག་སོགས་ཀིས་ཕབེས་བསུའ་ིས་ེ
ལེན་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་པ་དང་སྦགས་ཞོགས་

ཟས་ལནྷ་བཞསེ་མཛད། སབྐས་དརེ་ལམྕ་སྐ་ུ
པ་ིལོ་སི་མཆོག་གིས་གསུང་དནོ། ༸གངོ་ས་
མཆོག་འདི་གར་ཆིབས་སྒྱུར་ནམ་བསྐངས་
སྐབས་ང་ཚོར་དགའ་མོས་ཧ་ཅང་ཡོང་
བཞིན་འདགུ ལགྷ་པར་ཉ་ེལམ་ཨོར་ལེན་
ཌོར་མི་གསོད་ཁག་སྦརོ་གི་གོད་ཆག་བྱུང་

སྐབས་འདིར་ང་ཚོར་སྐུ་ཉདི་མཆོག་དགོས་
མཁོ་སྔར་ལས་ལྷག་པ་ཞིག་ཆགས་སོང་། 
ཞེས་ངོ་སྤོད ་དང་སྦགས་གསུང་བཤད་
གནང་རསེ་མགོན་པ་ོགང་ཉདི་མཆོག་གིས་
བཀའ་སླབོ་སྩལ་དནོ། དནོ་དམ་གི་ཞི་བད་ེ
སེམས་ནང་ནས་ཡོང་དགསོ། གལ་ཏ་ེང་
ཚོའི་སེམས་ནང་དངངས་སྐྲག་དང་དགོས་
པ་སོགས་ཀིས་ཁངེས་ནས་ཡོད་ན། ཞི་བད་ེ
ཡོང་ཐབས་བྲལ། དརེ་བརནེ་བསྟ་ིགནས་
ཁང་འད་ིལ་ྟབུས་རྒྱྱུ ་མཚན་དང་རིག་པ་གཙོ་
བརོ་གཞིར་བཞག་པའི་ཐོག་ནས་བསམ་
བླརོ་བཟ་ོབཅོས་རྒྱག་ཐབས་གནང་དགོས་
པ་ལས་བིན་རླབས་ལ་བརནེ་ནས་བསམ་བླ་ོ
བཅསོ་ཐབས་བྲལ། བད་ེསྡགུ་ཇི་འད་ཡོང་
མིན་གཙོ་བ་ོརང་གི་ལས་ཇི་འད་བསགས་
མིན་ལ་རག་ལུས་ཡོད། བསྟ་ིགནས་ཁང་
འདིས་ཞི་བད་ེསུྐྲན་རྒྱྱུར་ཆོད་སེམས་བརན་
པ་ོཡོད་པ་ངསོ་ཀི་ཤེས་ཀི་ཡོད། འནོ་ཀང་ཞི་

བད་ེསུྐྲན་པར་ཤེས་ཡོན་ངསེ་པར་ད་ུདགོས། 
དངེ་དསུ་ཤེས་ཡོན་འདི་གཙོ་བ་ོཕི་དངོས་
པའོི་འཛུགས་སུྐྲན་ལ་གཞི་བཅོལ་ནས་ཡོད་
སྟབས། ད་ཆ་ང་ཚོས་ནང་གི་བཤིས་རྒྱྱུད་
དང་འབྲལེ་བའི་རིན་ཐང་ད་ེདག་ཐགོ་དནོ་
གཉརེ་མང་ཙམ་བདེ་དགསོ། ད་ེའད་བྱུང་
བ་ཡིན་ན་བརྒྱ་ཕྲག་འདའིི་བར་མཚམས་སུ་
ང་ཚོས་འཛམ་གླིང་སྔར་བས་ཞི་བད་ེཆེ་བ་
སུྐྲན་ཐུབ། ཅསེ་བཀའ་སླབོ་སྩལ། ད་ེརསེ་
༸གོང་ས་མཆོག་གིས་ཉ་ེལམ་ཨ་རིའི་གངོ་
ཁརེ་ཕི་ལོ་རི་ཌའི་ནང་མི་གསོད་ཁག་སྦརོ་
གི་དནོ་རྐནེ་འགོ་འདས་པ་ོརྣམས་ལ་ཐུགས་
སྨནོ་མཛད། ཕདེ་ཡོལ་༸གངོ་ས་མཆོག་
གིས་ཨ་རིའི་གཙྱུག་ལག་སླབོ་གྲྭར་དངེ་གི་
འཛམ་གླངི་ནང་སེམས་ཀི་ཞི་བད།ེ ཞསེ་
པའི་བརདོ་གཞིའི་ཐགོ་བཀའ་སླབོ་སྩལ་ཡོད་
པ་བཅས། །



པར་ངསོ་གཉསི་པ། དབུས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་བདནུ་རེའ་ིལས་རིམ་གསར་ཤོག བདོ་ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡༠ ཕི་ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༡༥2

བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་གཉསི་ཀིས་གཞུང་འབྲལེ་བདོ་དནོ་ཞུ་སྐལུ་ལས་དནོ་ལེགས་གུབ་བྱུང་བ།

སིྤ་འཐུས་ཚོགས་གཞནོ་མཆོག་གིས་དཔ་ེདབེ་དབུ་འབདེ་གནང་བ།
༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༡༤ 
ཉིན་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ཚོགས་གཞོན་
ཨཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆོག་གིས་
བདོ་ཀི་དཔ་ེམཛོད་ཁང་གི་ཚོགས་ཁང་ནང་
ཆབ་སིད་བཙོན་ཟུར་དགའ་ལྡན་གྲྭ་བག་ག་ོ
ལགས་ཀིས་རྩམོ་སིྒག་བས་པའི་༼བདོ་བདོ་
ཡུལ་ན་སིྐད། རྒྱ་རྒྱ་ཡུལ་ན་སིྐད། སིྐད་
པའ་ིདསུ་མཚམས་སུང་ན་སིྐད།༽ ཅསེ་པའ་ི
དཔ་ེདབེ་དབུ་འབདེ་གནང་སོང་། ད་ེཡང་
གངོ་ཚེས་ཉནི་གི་ས་ྔད་ོཆྱུ་ཚོད་ ༡༠ ཐགོ་སྐ་ུ
མགནོ་གཙོ་བ་ོབདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ཚོགས་
གཞོན་ཨཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆོག་
དང་། བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སིྐད་
ལགས། ཆབ་སདི་བཙོན་ཟུར་དགའ་ལནྡ་གྲྭ་

བག་ག་ོལགས། གསར་འགདོ་པ་བཅས་ལནྷ་
འཛོམས་ཀིས་ཐགོ་མར་ཚང་མ་སྐུ་བཞེངས་
ཀིས་བདོ་རྒྱལ་ཁབ་ཆེན་པའོི་རྒྱལ་གླུ་བཏང་། 
དེ་ནས་བ ོད་དང་བ ོད་མིའི ་རྩ་ད ོན་ཆེད་
གཅེས་པའི ་ ལུས་སོག་ལོངས་སྤོད་དང་
བཅས་པ་བླསོ་གཏངོ་གནང་བའ་ིརྒྱལ་གཅསེ་
པ་ཕ་ོམོ་རྣམས་ཀི་བཀའ་དནི་རསེ་དན་དང་
མྱ་ངན་གུས་འདདུ་མཚོན་སླད་ངག་བཅད་
སྐར་མ་གཅིག་ཞུས་གུབ་བསྟུན་སྐུ ་མགནོ་
གཙོ་བ་ོམཆོག་གིས་དཔ་ེདབེ་དབུ་འབེད་
གནང་། ད་ེརསེ་ཆབ་སདི་བཙོན་ཟུར་དགའ་
ལྡན་གྲྭ་བག་ག་ོལགས་ཀིས་དཔ་ེདབེ་རྩོམ་
སིྒག་བས་པའི་དམིགས་ཡུལ་དང་དཔ་ེདབེ་
ཀི་ནང་དནོ་སྙངི་བསྡསུ་སོགས་ང་ོསྤདོ་གནང་

གུབ་མཚམས་སྐུ་མགནོ་གཙོ་བ་ོམཆོག་གིས་
གསུང་བཤད་གནང་དནོ། ཆབ་སདི་བཙོན་
ཟུར་དགའ་ལནྡ་གྲྭ་བག་ག་ོལགས་ཀིས་དསུ་
ཚོ ད ་ ཐུ ང ་
ངུ འི ་ ན ང ་
མི ་ རི གས ་
དང་འཐབ་
རྩོ ད ་ ག ཞི ་
རྩར་བཟུང་
ན ས ་ ཕ ལ ་
ཆེ ར ་ ད པེ ་
ད ེ བ ་ བ ཅོ ་
ལྔ ་ ཙ མ ་ འ དོན ་ ཐུ བ ་ པ ་ འ དི ་ ད ངོ ས ་
གནས་གཟི ་བ རིད ་ ཆེན ་པ ོ་ ཞིག ་དང ་ ། 

བས་རསེ་ཆེན་པ་ོཞིག་རེད། ཅསེ་ག་དསུ་
ཐུག་པ་ཡིན་ནའང་ཞུས་ཀི་ཡོད་ལ། ད་ེ
རིང་ཡང་ངས་རསེ་སུ་ཡི་རང་དང་བསགྔས་

བརདོ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡིན། ཞསེ་སོགས་ཀི་གསུང་
བཤད་གནང་ཡོད་པ་བཅས།།

ལག་ཤེས་སྦངོ་བརྡར་
གསལ་བསྒགས།

༄༅། །བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ནང་སདི་
ལས་ཁུངས་ཀི་ན་གཞོན་རོགས་སྐརོ་ལས་
གཞིའ་ིའགོ་སྦངེ་ལོར་ད་ུཕི་ལོ་ ༢༠༡༦་་་༡༧ 
ལོའི་སྐྲ་བཟ་ོདང་མཛེས་བཟའོི་སབྐས་གཉསི་
པའ་ིསྦངོ་བརྡར་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༨ ཚེས་ 
༡ ནས་འག་ོའཛུགས་ཞུ་རྒྱྱུའ་ིསླབོ་འཇུག་
འཚང་སྙན་ཁག་འབྲལེ་ཡོད་ས་གནས་འགོ་
འཛིན་ལས་ཁུངས་བརྒྱྱུད་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ 
༧ ཚེས་ ༡༣ འགངས་མེད་འབུལ་འབརོ་
དགསོ་རྒྱྱུ ་དང༌། འགངེས་ཤོག་དང་ཆ་རྐནེ་
སོགས་ཞིབ་ཕྲ་འབྲལེ་ཡོད་ས་གནས་འགོ་
འཛིན་ལས་ཁུངས་སོ་སོར་འབྲལེ་བ་གནང་
སྐངོ་ཡོང་བ་ཞུ།
སྦངོ་བརྡར་སླབོ་ཚན་ཁག་གཤམ་གསལ།
༡། མཛེས་བཟའོ་ིསྦངོ་བརྡར། Jawed 

Habib Certified Beautician Training 

༢། སྐྲ་བཟའོ་ིསྦངོ་བརྡར། Jawed Habib 

Certified Hair Dressing

དཔལ་འབརོ་བཀའ་བླནོ་མཆོག་གིས་པར་རིགས་འགམེས་སྟནོ་དབུ་འབདེ་གནང་བ།
༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༦ ཚེས་ 
༡༥ ཉནི་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་
དཔལ་འབོར་བཀའ་བླ ོན ་ཀརྨ་ཡེ ་ ཤེས་
མཆོག་གིས་ཕི་དལི་བདོ་ཀི་འགམེས་སྟནོ་

ཚན་པས་མཐུན་འགྱུར་འོག་སྐལ་བཟང་

འཇིགས་མེད་ལགས་ཀིས་གོ་སིྒག་ཞུས་
པའ་ི In Frame ཞསེ་པའ་ིཔར་རིགས་
འགེམས་སྟ ོན ་དབུ ་འབེད ་གནང་སོང་།  
ད་ེཡང་ཐགོ་མར་ཕི་དལི་བདོ་ཀི་འགམེས་

སྟནོ་ཚན་པའི་འགན་འཛིན་གིས་སལྐ་བཟང་

འཇིགས་མེད་ལགས་ཀི་ལོ་རྒྱྱུ ས་སོགས་ང་ོ
སྤདོ་ཞུས་གུབ་མཚམས་སལྐ་བཟང་འཇིགས་
མེད་ལགས་ཀིས་པར་རིགས་འགམེས་སྟནོ་
ཞུས་དགསོ་པའ་ིརྒྱྱུ ་མཚན་དང་། དམིགས་
ཡུལ། མ་འངོས་ལས་འཆར་སོགས་ང་ོ
སྤདོ་ཞུས། ད་ེནས་སྐ་ུམགནོ་གཙོ་བ་ོདཔལ་
འབོར ་བཀའ་བླ ོན ་མཆོག་ གིས ་གསུང་
བཤད་གནང་དནོ། པར་རིགས་འགམེས་
སྟནོ་འདི་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོཡིན་པ་དང་། 
ལྷག་པར་དངེ་སྐབས་མི་ཕལ་མོ་ཆེར་རྩོམ་
རིང་པ་ོད་ེའད་ཀླགོ་རྒྱྱུ འི་དསུ་ཚོད་ད་ེཙམ་
མེད་སྟབས། པར་བལསྟ་ནས་གནས་
ཚྱུལ་མང་པ་ོཞིག་རང་བཞིན་ཤེས་རགོས་
ཐུབ་བཞིན་ཡོད། ད་ེརིང་སལྐ་བཟང་

འཇིགས་མེད་ལགས་ཀིས་པར་རང་ལ་
བལྟས་ནས་གོ་བ་ལེན་ཐུབ་པ་མ་གཏགོས་
དམིགས་བསལ་འགེལ་བཤད་གང་ཡང་
མེད་པའི་པར་རིགས་ཁག་གཅིག་འདིར་
སིྒག་འདགུ དངེ་སབྐས་བརྙན་འཕྲནི་དང་། 
ཟུར་ཟའ་ིརི་མོ། འགམེས་སྟནོ་སོགས་ཀི་
བརྒྱྱུ ད་ལམ་ཐགོ་ནས་མི་མང་པརོ་སིྤ་ནརོ་
༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་
མཛད་འཕྲནི་དང་། བདོ་པའ་ིརྩ་དནོ། བདོ་
པའི་རིག་གཞུང་སུང་སྐབོ་ཆེད་ཕན་ཐགོས་
ཧ་ཅང་ཆེན་པ་ོཡོད་པར་བརནེ། ངས་སལྐ་
བཟང་འཇིགས་མེད་ལགས་ཀིས་ཆེད་ལས་
ངོ་བའོི་ཐོག་ནས་བདོ་ཁིམ་སླབོ་ཐོན་རེས། 
པར་ལེན་གི་སྒྱུ ་རྩལ་སླབོ་སྦོང་བས་པ་མ་

ཟད། དའེ་ིཐགོ་དབིངས་ཞུགས་ནས་རང་
ཁ་རང་གསོ་བདེ་རྒྱྱུའ་ིའགན་འཁུར་ནས་ In 

Frame ཞསེ་པའ་ིསིྒག་འཛུགས་བཙྱུགས་
ཐུབ་པ་ཙམ་ད་ུམ་ཟད། ད་ེརིང་འགམེས་
སྟནོ་བདེ་བཞིན་པར་བསྔགས་བརདོ་ཞུ་རྒྱྱུ ་
དང་། འབྱུང་འགྱུར་བ་བ་ལམ་ལྷངོས་ཡོང་
བའ་ིསྨནོ་འདནུ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡིན། ལས་གཞི་ཐགོ་
མར་འགོ་འཛུགས་པ་བཞིན་མཇུག་བསྐལ་
ཐུབ་པ་དགོས་རྒྱྱུ ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོརེད། 
ཅསེ་སོགས་ཀི་གསུང་བཤད་གནང་།།

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༡༩ 
ནས་ཚེས་ ༢༥ བར་སིྤ་འཐུས་འཇིགས་མེད་
འབྱུང་གནས་ལགས་དང་། སིྤ་འཐུས་དག་ེ
བཤེས་རོང་པ་ོབླ་ོབཟང་སྙན་གགས་ལགས་
གཉིས་སི་ཝེ་ཌིན་དང་ནརོ་ཝེའི་རྒྱལ་ཁབ་
གཉསི་ཀི་རྒྱལ་སར་གཞུང་འབྲལེ་འཚམས་
གཟགིས་སུ་ཕབེས་ཡོད་ ད་ེཡང་ཕི་ཚེས་ 
༡༩ ཉནི་ཌན་མག་གི་རྒྱལ་ས་ཀ་ོཔན་ཧ་ེ
གྷན་ནས་སི་ཝ་ེཌན་གི་རྒྱལ་སའི་གནམ་ཐང་
ལ་འབརོ་སབྐས། སུ་ཝ་ེཌན་བདོ་རིགས་
ཚོགས་པས་མེ་ཏགོ་བསམས་ཏ་ེཕབེས་བསུ་
དང་། ཕི་ཚེས་ ༢༠ ཉནི་གི་ས་ྔད་ོཆྱུ་ཚོད་ 
༨།༣༠ ནས་ ༡༠།༠༠ བར་བདོ་རིགས་
ཚོགས་པའི་ཚོགས་གཙོ་ཉ་ིམ་ཤར་ལོ་ཁང་
གསར་ལགས་གཏན་ཞལ་གཉིས་དང་། 

ཚོགས་གཞོན་འཇམ་དབངས་ཆོས་སྒོན་
ལགས་བཅས་ནས་ཕབེས་རོགས་ཞུས་ཏ།ེ 
སུ་ཊོག་ཧམོ་ར་ཌེ་སོན་བྷུ ་ལོ་འགནོ་ཁང་ད་ུ 
Radisson Blue Hotel, Stockholm ཕི་
སིད་འབྲལེ་ཡོད་བླནོ་ཆེན་ཞིག་དང་མཉམ་

ད་ུམཇལ་འཕྲད་ཀིས་བཀའ་མོལ་ཞིབ་ལྷདོ་
དང་། ཉནི་རྒྱབ་སི་ཝ་ེཌན་བདོ་ཁང་ད་ུབདོ་
ནང་ད་ུསླབོ་གྲྭ་ ༡༠༨ ལགྷ་བསྐནོ་པའ་ིའགན་
འཛིན་བསོད་ནམས་ལགས་དང་། ཁངོ་གི་
ལས་རོགས་ཚོ་དང་མཉམ་ད་ུལྷན་ཚོགས་
ཀིས་གཏམ་བཤད་དང་དི་བ་དིས་ལན། 

ཚེས་ ༢༡ ཉནི་གི་ས་ྔད་ོཆྱུ་ཚོད་ ༡༡ ཐགོ་
ད་ེགའི་ཡུལ་མི་ཞིག་ནས་བདོ་ཀི་འགམེས་
སྟནོ་ཁང་ཞིག་བཟོས་འདུག་པར་མགོན་
འབདོ་བཞིན་ཕིན་ཏ་ེལེགས་གསོལ་བསགྔས་
བརདོ་ཞུས། ཉནི་གུང་རྒྱལ་སིྤའ་ིནང་བདོ་

དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པ་སྔ་ཤོས་ཡིན་པའི་
སི་ཝེ་ཌན་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐོར་ཚོགས་པའི་
རྒྱྱུན་ལས་ཁ་ཤས་དང་། བདོ་རིགས་ཚོགས་
པའ་ིརྒྱྱུན་ལས་མཉམ་ག་ོབསྡརུ་དང་། ད་ེ
རེས་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐོར་བ་དང་ཉན་ཞིབ་
བེད་མཁན་བཅྱུ་ཙམ་དང་ལྷན་བག་ོགླངེ་

དང་། དགངོ་ད་ོས་གནས་བདོ་རིགས་ཉ་ིཤུ་
ལགྷ་དང་མཉམ་ད་ུཚོགས་འད།ུ ཕི་ཚེས་ 
༢༢ ཉནི་གི་དགངོ་ད་ོཆྱུ་ཚོད་ ༤ པ་ནས་
ས་གནས་བདོ་རིགས་མི་གངས་ ༣༠ ལགྷ་
དང་ལནྷ་ཚོགས་འད་ུདང་བག་ོགླངེ་མཇུག་ཏུ་
ཞབས་གཞས། ཕི་ཚེས་ ༢༣ ཉནི་གུང་ནརོ་
ཝེ་གསོ་ཚོགས་ཁང་ནང་ཆབ་སིད་ཚོགས་
པ་མི་འད་བ་གསུམ་གི་སྐུ་ཚབ་གསོ་ཚོགས་
འཐུས་མི ་གསུམ་དང་ལྷན ་དུ་བཞུགས་
མོལ་ཚོགས་འད་ུདང་། གསོ་ཚོགས་
འཚོགས་བཞིན་པ་ལ་ཟུར་ཉན། ཉནི་རྒྱབ་
ཆྱུ་ཚོད་༥ པའ་ིཐགོ་ནརོ་ཝ་ེབདོ་7ཀི་རུླང་
འཕྲིན་ཁང་གི་ལས་ཁུངས་ཨ་མའི་ནང་། 
བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པ་དང་། བདོ་
རིགས་བཅས་ཁོན ་བསྡ ོམས་མི ་གངས་ 
༣༠ མ་ཟནི་ཙམ་ལ་གཏམ་བཤད་དང་
ད་ིབ་དསི་ལན། ཕི་ཚེས་ ༢༤ ཉནི་ས་ྔད་ོ
ཆྱུ་ཚོད་ ༩ པ་ནས་ ༡༢ བར་རྒྱལ་ཁབ་
འད་མིན་ནས་མཉམ་ཞུགས་གནང་བའི་
ན ོར་ཝེའི ་རྒྱལ་སིྤའི ་རང་དབང་གི ་གླ ེང་
སྟགེས་ཞེས་པའི་ཚོགས་ཆེན་ཞིག་ཏུ་མཉམ་

ཞུགས་ཞུས། ཕི་ད་ོཆྱུ་ཚོད་༡ ཐགོ ནརོ་
ཝེ་ཇེན་རྒྱལ་ཡོངས་འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་
ལྟ་ེགནས་ཁང་ National Institution 

for Human Right གི་གནད་ཡོད་མི་
ས་དང་ལནྷ་ད་ུམཇལ་འཕྲད་ཀིས་ལནྷ་མོལ་
ཞིབ་ལྷུག་གནང་ཡོད་པ་དང་། ད་ེཡང་སིྤ་
འཐུས་རྣམ་གཉསི་ཀིས་གནད་ཡོད་མི་སར་
མཇལ་འཕྲད་སབྐས་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་
ལནྷ་ཚོགས་ཀི་ཕག་རགས་དང་མཇལ་དར་
བསྒནོ་འབུལ་ཞུས་ཤིང་དང་། བདོ་ནང་
གི་ཛ་དག་གི་གནས་སྟངས་དང་། ད་ེལ་
གདངོ་ལེན་བདེ་ཕགོས་དང་། རྒྱལ་སིྤས་
ད་ེལ་རོགས་རམ་དགོས་མཁོ་དང་རྒྱབ་
སྐོར་འབདོ་སྐུལ་ཀི་ཞུ་ཡིག་བཅས་འབུལ་
ལམ་ཞུས་པར་མ་ཟད། ད་ིབ་ཁག་ལ་ལན་
འདབེས་དང་གསལ་བཤད་ཞུས་པ་བཅས་
ལས་དནོ་ལེགས་གུབ་བྱུང་ཡོད་པ་བཅས།།



པར་ངསོ་གསུམ་པ།དབུས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་བདནུ་རེའ་ིལས་རིམ་གསར་ཤོགབདོ་ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡༠ ཕི་ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༡༥ 3

སིམ་ལ་ས་གནས་འག་ོའཛིན་ལས་ཁུངས་ཉམས་གསོ་ལེགས་གུབ་བྱུང་བའ་ིདབུ་འབདེ་མཛད་སྒ་ོཚོགས་པ།
༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༦ ཚེས་ 
༥ རེས་གཟའ་ཉ་ིམའ་ིཉནི་གི་ས་ྔད་ོཚྱུ་ཚོད་ 

༡༠།༠༠ ཐགོ་བདོ་མི་མང་ཡུ་རོབ་སིྤ་འཐུས་

ཐུབ་བསྟན་དབང་ཆེན་ལགས་ཀིས་སིམ་ལ་
དབངས་ཅན་དགའ་ཚལ་གླིང་ས་གནས་

འགོ་འཛིན་ལས་ཁུངས་ཉམས་གསོ་ལེགས་

གུབ་བྱུང་བ་དབུ་འབེད་གནང་བ་མ་ཟད། 
ཉམས་གསོ་ལེགས་གུབ་བྱུང་བར་བསྔགས་
བརདོ་དང་སྦགས། ལས་ཁུངས་ནང་
གཟགིས་སྐརོ་གནང་བསྟནུ། རནེ་འབྲལེ་
མཛད་སྒ་ོཚོགས། སབྐས་དརེ་ཐགོ་མར་སྐ་ུ
མགནོ་གཙོ་བསོ་གཙོས་སིམ་ལ་ས་གནས་
ཚོགས་སིྐད་ཁག་གི་འཐུས་མི་རྣམས་པས་
༸རྒྱལ་བའི་སྐུ་པར་མཐངོ་གལོ་རིན་པ་ོཆེར་
མཇལ་དར་སྒོན་འབུལ་ཞུས་གུབ་བསྟུན། 
རནེ་འབྱུང་གསོལ་ཇ་འབྲས་སིལ་ཕུལ་བ་
དང་ལྷན་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཚབ་
བསྟན་འཛིན་ཚྱུལ་ཁིམས་ལགས་དང་ས་
གནས་འཐུས་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་གཙོ་བསྟན་
འཛིན་ལགས་རྣམ་གཉིས་ནས་འཚམས་

འད་ིདང་སྦགས། ཡུ་རོབ་སིྤ་འཐུས་ཐུབ་
བསྟན་དབང་ཆེན ་ལགས་ཀིས ་གཙོས་
རོགས་ཚོགས་ཀི་ལས་བེད་སོགས་རོགས་
རམ་གནང་མཁན་ཡོངས་ལ་སྙིང་ཐག་པ་
ནས་བཀའ་དནི་ཆེ་ཞུས་པ་མ་ཟད། འབྱུང་
འགྱུར་དཀའ་ངལ་སེལ་ཆེད་རོགས་རམ་
གང་ཐུབ་འབད་བརྩནོ་གནང་རྒྱྱུའི་ཁས་ལེན་
གནང་བར་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུས་པ་དང་ལྷན། 
སིྤ་འཐུས་མཆོག་ལ་ཐུགས་ར་ེལེགས་འབུལ་
མཚོན་བདེ་ཕག་རགས་ཤིག་ཕུལ། ད་ེརསེ་
སིྤ་འཐུས་ཐུབ་བསྟན་དབང་ཆེན་ལགས་ཀིས་
གསུང་བཤད་གནང་རེས་ས་གནས་རང་
བདནེ་ཚོགས་ཆྱུང་གི་ཚོགས་གཙོ་བསྟན་
འཛིན་ཡེ་ཤེས་ལགས་ཀིས་ཐུགས་རེ་ཆེ་

ཞུའི་གསུང་བཤད་གནང་སྟ་ེམཛད་སྒ་ོགལོ། 
གཞི་རྩའ་ིཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཕི་ཟླ་ ༤ ནང་
བདོ་མི་མང་ཡུ་རོབ་སིྤ་འཐུས་ཐུབ་བསྟན་
དབང་ཆེན་ལགས་སིམ་ལ་དབངས་ཅན་
དགའ་ཚལ་གླིང་བདོ་མིའི་གཞིས་ཆགས་སུ་
གཟིགས་སྐརོ་ཕབེས་སྐབས་ས་གནས་འགོ་
འཛིན་ལས་ཁུངས་ཀི་གནས་སྟངས་སྐ་ོགས་
སུ་གཟིགས་ཏ་ེཉམས་གསོ་གནང་དགོས་
ལུགས་གསུངས་པ་དང་འབྲལེ། ལས་ཁུངས་
ཉམས་གསོ་སདླ་སི་སནྤ་ Casa Del Tibet 

རོགས་ཚོགས་བརྒྱྱུ ད་ནས་རོགས་དངུལ་
ལ་ྔའབུམ་བརྒྱད་ཁ་ིབཞི་སྟངོ་ ༥༨༤༠༠༠། 
གནང་སོན་བྱུང་ཡོད་པ་བཅས།།

སིྤ་འཐུས་ཀི་མཚན་གནས་ཐགོ་གསར་ད་ུཕབེས་མཁན་རྣམ་པར་ཟབ་སྦངོ་།
༄༅། །བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་སབྐས་རེ་
འཕ་ོལེན་སྐབས་སིྤ་འཐུས་ཀི་མཚན་གནས་
ཐགོ་གསར་ད་ུཕབེས་མཁན་རྣམ་པར་ཟབ་
སྦོང་འབུལ་ལམ་ཞིག་བར་ལམ་ནས་བྱུང་
ཡོད་པ་ལརྟ། ད་ལམ་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་
སབྐས་ ༡༦ པར་སིྤ་འཐུས་ཀི་མཚན་
གནས་ཐགོ་གསར་ད་ུཕབེས་མཁན་རྣམ་པར་
ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༤ ནས་
ཚེས་ ༡༠ བར་བདནུ་ཕྲག་གཅིག་རིང་
བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ལནྷ་ཁང་ནས་འཇར་
མན་ ( FNF ) རོགས་ཚོགས་ཀི་མཐུན་
འགྱུར་ལ་བརནེ་ནས་རྡ་ས་གངས་སིྐད་
གཉའ་ཁི་ཚོགས་ཁང་ད་ུཟབ་སྦངོ་ཞིག་ཕུལ་
ཡོད། ཟབ་སྦངོ་དརེ་ཟབ་འཁདི་གནང་
མཁན་དཔལ་ལྡན་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་
ལནྷ་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་གཙོ་མཁན་པ་ོབསོད་
ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆོག་དང། དཔལ་
ལནྡ་སདི་སྐངོ་མཆོག སིྤ་འཐུས་ཐུབ་བསྟན་
ལུང་རིགས་ལགས། སིྤ་འཐུས་པདྨ་འབྱུང་
གནས་ལགས། སིྤ་འཐུས་དག་ེབཤེས་སྨནོ་
ལམ་མཐར་ཕིན་ལགས། དཔལ་འབརོ་
ལས་ཁུངས་ཀི་དུང་འཕར་ཚེ་རིང་དབང་
འདསུ་ལགས་བཅས་ཀིས་གནང་ཡོད་ཅིང། 
ཟབ་སྦོང་ཉིན་དང་པརོ་སིྤ་འཐུས་ཚོགས་
གཞོན་ཨ་ཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆོག་
གིས་ཟབ་སྦངོ་སྐརོ་ང་ོསྤདོ་དང་འབྲལེ་བའི་

དབུ་འཛུགས་གཙོ་སྐངོ་གནང་ཡོད་པ་དང་། 
ད་ེནས་ཉིན་སོ་སོར་རིམ་བཞིན་སིྤ་འཐུས་
པདྨ་འབྱུང་གནས་ལགས་ཀིས་བཙན་བལོ་
བདོ་མིའ་ིབཅའ་ཁམིས་དང་། སིྤ་འཐུས་
ཐུབ་བསྟན་ལུང་རིགས་མཆོག་གིས་བདོ་མི་
མང་སིྤ་འཐུས་ལནྷ་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་འདའིུ་
འག་ོལུགས་དང། ལས་དནོ་བདེ་ཕགོས་ཀི་
སིྒག་གཞི། སིྤ་འཐུས་དག་ེབཤེས་སྨནོ་ལམ་
མཐར་ཕིན་ལགས་ཀིས་བཙན་བོལ་བདོ་
མིའ་ིགཞུང་དངུལ་འད་ུའགདོ་དང་། ལོ་
འཁརོ་སྔནོ་རིྩས། དངུལ་རིྩས་སྟངས་འཛིན་
བཅས་ཀི་སིྒག་གཞི་དང། སྔནོ་རིྩས་འག་ོ
སྟངས་སྐརོ། དཔལ་འབརོ་ལས་ཁུངས་ཀི་
སྔནོ་རིྩས་སྡ་ེཚན་གི་འགན་འཛིན་དུང་འཕར་
དབང་འདསུ་ཚེ་རིང་ལགས་ཀིས་བདོ་མིའི་
སིྒག་འཛུགས་ཀི་སྔནོ་རིྩས་འཆར་འབུལ་
གནང་ཕགོས་སྐརོ། དཔལ་ལནྡ་ཚོགས་གཙོ་
མཁན་པ་ོབསོད་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆོག་
གིས་བདོ་མིའ་ིའད་ུསྡདོ་ཁག་དང་། ཕིའ་ི
ཡུལ་གུར་འབྲལེ་ལམ་དང་། ལས་དནོ་བདེ་
ཕགོས་སྐརོ་དང་། མཛད་གཙོ་རྣམ་པའ་ིཐབོ་
ཐང་སྐརོ་བཅས་དང་། དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་
མཆོག་གིས་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་སིད་
བྱུས་དབུ་མའ་ིལམ་དང། བདོ་རྒྱ་འབྲལེ་
མོལ་སྐརོ་བཅས་རིམ་བཞིན་ཟབ་འཁིད་
གནང་ཞིང་། ཟབ་འཁདི་གནང་སབྐས་ད་ིབ་

དསི་ལན་ཡང་གནང་ཡོད། ཟབ་སྦངོ་ཉནི་ལ་ྔ
པ་སྟ་ེཕི་ཚེས་ ༨ ནས་བཟུང་ཚོགས་ཐངེས་
འགར་ནམ་རྒྱྱུ ན་ཚོགས་ཐངེས་ལྟར་ཚྱུགས་
མི་དགོས་པར་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་
ལས་ཁུངས་མ་ལག་ཁག་ཏུ་གཟིགས་སྐརོ་
དང་སྟབས་ཅིག་ང་ོསྤདོ་སླད་གདན་ཞུ་ཞུས་
ཡོད་ཅིང། ཐགོ་མར་བཀའ་ཤག་དང་། ཆེས་
མཐའོ་ིཁམིས་ཞིབ་ཁང་། སིྤ་འཐུས་ལནྷ་
ཁང་བཅས་སུ་ཕབེས་ཡོད་ཅིང་། ད་ེནས་
བཀའ་བླནོ་ལས་ཁུངས་བདནུ་ཏ།ེ ཆོས་རིག་
དང་། ནང་སདི། དཔལ་འབརོ། ཤེས་རིག 
བད་ེསུང་། ཕི་དལི། འཕྲདོ་བསྟནེ་བཅས་སུ་
ཕབེས། དའེ་ིཐགོ་བདོ་ཀི་སདི་བྱུས་ཉམས་
ཞིབ་ཁང་དང་། གཞན་ཡང་གངས་སིྐད་
ཁུལ་ད་ུཡོད་པའི་བདོ་ཀི་སནྨ་རིྩས་ཁང་དང་། 
བད་ེལེགས་སནྨ་ཁང་། བདོ་ཀི་དཔ་ེམཛོད་
ཁང་བཅས་སུ་ཉནི་སོ་སོར་ཆ་བགསོ་ཡོད་པ་
ལརྟ་རིམ་པ་བཞིན་ཕབེས་གནང་ཡོད། ཕི་
ཚེས་ ༡༠ ཉནི་དགུང་ཟབ་འཁདི་པ་རྣམ་པ་
དང་། ཟབ་སྦངོ་བ་རྣམ་པར་སིྤ་འཐུས་ལནྷ་
ཁང་ད་ུགསོལ་སྟནོ་སྟབས་བད་ེཞིག་འབུལ་
ལམ་ཞུས་ཡོད། རྩ་བའ་ིགསོལ་སྟནོ་ཐད་
ཟབ་སྦོང་ཆ་ཚང་མཇུག་བསིྒལ་མཚམས་
དགངོ་ད་ོའབུལ་འཆར་ཡང་། གསོ་ཚོགས་
ཀི་ཚོགས་མི་གང་ཙམ་ད་ེདགངོ་ས་ྔཙམ་རང་
རང་ས་གནས་སུ་ཕབེས་ཐོན་ལས་འཆར་

སྔནོ་བསིྒགས་ཟིན་འདགུ་སྟབས་གསོལ་སྟནོ་
ས་ྔསརུ་གིས་ཉནི་དགུང་འདགེས་འབུལ་ཞུས། 
གསོལ་སྟནོ་གུབ་བསྟུན་ཕེད་ཡོལ་ཆྱུ་ཚོད་ 
༢ ནས་ལས་རིམ་གཞིར་བཟུང་མཐའ་
བསྡམོས་བག་ོགླངེ་དང་ད་ིབ་དསི་ལན་གནང་
སབྐས། དཔལ་ལནྡ་ཚོགས་གཙོ་མཁན་པ་ོ
བསོད་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆོག་གིས་གཙོ་
སྐངོ་གནང་ཞིང་། དཔལ་ལནྡ་ཚོགས་གཙོ་
མཆོག་གིས། ཟབ་འཁདི་པ་རྣམ་པ་དང་། 

ཟབ་སྦངོ་བ་རྣམ་པ། ཟབ་སྦངོ་ག་ོསིྒག་
དང་འབྲལེ་བའི་ཚོགས་དུང་ལས་ཁུངས་
ལས་བེད་བཅས་ཚང་མས་འཁུར་མཉམ་
ལེན་གནང་བའི་ཉརེ་ལེན་གིས་ད་རེས་ཟབ་
སྦངོ་གི་ཞུ་སྒ་ོགང་ལེགས་བྱུང་བར་ཐུགས་
ར་ེཆེ་ཞསེ་གསུངས་གནང་པ་དང་། ཟབ་
སྦོང་ནང་ཞུགས་མཁན་ཁོངས་ནས་ད་
རེས་ཀི་ཟབ་སྦོང་འདིས་ཕན་ཐོགས་ཅི་ཆེ་

བྱུང་གནས་དང་། དྭགོས་འད།ི མ་འངོས་
ལེགས་སྤལེ་སོགས་ཀི་དགོངས་འཆར་ས་
ཚོགས་གསུངས་པ་མ་ཟད། གཙོ་བ་ོད་རེས་
ཟབ་སྦངོ་འདསི་ཕན་རླབས་བྱུང་བར་འགན་
འཁུར་གནང་མཁན་ཚང་མར་ཐུགས་ར་ེཆེ་
ཞུས་གནང་སོང་། ད་ེནས་སིྤ་འཐུས་ལནྷ་
ཚོགས་ཀི་ཚོགས་དུང་སྟབོས་རྒྱལ་ལགས་
ཀིས་ཟབ་སྦངོ་ལས་འཆར་འདའི་ིསིྦན་བདག་ 
FNF དང་། ཟབ་འཁདི་པ་རྣམ་པ། ཟབ་

སྦོང་ནང་ཞུགས་གནང་མཁན་སིྤ་འཐུས་
རྣམ་པ། སབྐས་དརེ་ཟབ་སྦངོ་ལས་གཞིར་
ཉིན་ལྟར་ཞབས་ཞུ་གནང་མཁན་ཚོགས་
དུང་ལས་ཁུངས་ཀི་ལས་བདེ་རྣམ་པ་བཅས་
པར་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུས་ཏ་ེཟབ་སྦངོ་ལེགས་
པར་གུབ་ཅིང། མཇུག་ཏུ་ཚང་མ་མཉམ་
བཞུགས་ཀི་འདཔར་ཞིག་ཀང་མཉམ་སྒནོ་
གནང་ཡོད་པ་བཅས།།

ཕ་རན་སིར་བདོ་དང་ཧ་ིམཱ་ལ་ཡའ་ིམི་རིགས་ཀི་ལོ་འཁརོ་དསུ་སྟནོ་སུང་བརིྩ་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་པ།

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༡༡ 
དང་ ༡༢ བཅས་ཉནི་གངས་གཉསི་རིང་

ཕ་རན་སིའི་རྒྱལ་ས་པ་ེརི་སིར་གཏན་གཞི་
བས་པའི་ཕ་རན་སིའི་སྐུ་ཚབ་དནོ་ཁང་གིས་

ག་ོསིྒག་འགོ རྒྱལ་ས་པ་ེརི་སིའ་ིསྐདེ་མོ་ཚལ་ 
Bois de Vincennes ཞསེ་པར་བདོ་ཀི་དསུ་
སྟནོ་དང་ཧ་ིམཱ་ལ་ཡའ་ིམི་རིགས། ཞསེ་པའ་ི
ལོ་འཁོར་དསུ་སྟནོ་ཐངེས་བཅྱུ་དུག་པ་སུང་
བརིྩ་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་ཡོད།
 ད་ེཡང་ཐེངས་འདིའི་དསུ་སྟནོ་
སབྐས་གནམ་གཤིས་གང་ངར་ཆེ་མིན་ལ་མ་
ལྟསོ་པར་ཁནོ་མི་གངས་ ༣༠༠༠ བརྒལ་
བ་འད་ུའཛོམས་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད། འད་ི
ལོའི་དསུ་སྟནོ་གི་བརདོ་གཞི་ནི་བདོ་ཀི་སནྨ་

རིྩས་ཁང་དབུ་བརྙསེ་ནས་ལོ་ ༡༠༠ འཁརོ་
བའ་ིདསུ་དན་སུང་བརིྩ་ཞུ་རྒྱྱུ ། ཞསེ་པ་ཡིན་
འདགུ དསུ་སྟནོ་སབྐས་བདོ་དནོ་དང་འབྲལེ་
བའ་ིགླགོ་བརྙན་ཁག་གཅིག་བསྟན་ཡོད་པ་མ་
ཟད། བདོ་སནྨ་གི་ནད་བཅསོ་ཐབས་ཀི་རྩལ་
དང་འབྲལེ་བའི་ཐགོ་བག་ོགླངེ་གི་ལས་རིམ་
ཡང་ག་ོསིྒག་ཞུས་ཡོད། དསུ་སྟནོ་འདའི་ི
དམིགས་ཡུལ་གཙོ་བ་ོནི་བདོ་དང་ཧི་མཱ་ལ་
ཡར་སྒྱུ ་རྩལ་དང་རིག་གཞུང་ཕྱུག་པ་ོཡོད་པ་
ད་ེམི་ཉམས་གོང་སྤལེ་དང་མང་ཚོགས་ཁདོ་

གོ་རགོས་སྤལེ་ཆེད་ཡིན་པ་དང་དསུ་སྟནོ་
འདི་ནི་ཕ་རན་སིའི་མང་ཚོགས་སྟངོ་ཕྲག་
བརྒལ་བའི་ཡིད་དབང་འཕྲགོ་པའི་བདོ་པའི་
རིག་གཞུང་གི་འད་ུའཛོམས་ཤིག་ཆགས་
ཡོད།  འདས་ལོ་དང་མི་འད་བར་འད་ིལོར་
བདོ་དནོ་གདངུ་སེམས་མཉམ་སྐེའི་རོལ་
དབངས་སྤ་ོསྟནོ་གོ་སིྒག་ཞུས་ཡོད་པ་ལྟར། 
རོལ་དབངས་ལ་དགའ་མོས་དང་།་ལགྷ་པར་
གཞོན་སྐསེ་སོགས་མི་གངས་ཆིག་སྟ་ོབརྒལ་
བ་འད་ུའཛོམས་བྱུང་ཡོད།  །



པར་ངསོ་བཞི་པ། དབུས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་བདནུ་རེའ་ིལས་རིམ་གསར་ཤོག བདོ་ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡༠ ཕི་ཟླ་ ༦ ཚེས་  ༡༥4

༸གངོ་ས་མཆོག་ལ་ཨ་རིའ་ིགསོ་ཚོགས་ཀི་གཞུང་འཛིན་དང་ཕགོས་འགལ་ཚོགས་པ་ཐུན་མོང་གིས་
གསོལ་སྟནོ་འདགེས་འབུལ་ཞུས་པ།

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༦ ཚེས་ 
༡༤ ཉནི་གི་ས་ྔདརོ་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་
༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ ོ་མཆོག་གིས་ཨ་
རིའི་གསོ་ཚོགས་གོང་མའི་ཕི་འབྲལེ་ལས་
དནོ་ཚོགས་ཆྱུང་གི་ཚོགས་མི་རྣམས་དང་
མཇལ་འཕྲད་མཛད་ཡོད། ད་ེཡང་༸གངོ་
ས་མཆོག་ཨ་རིའི་གསོ་ཚོགས་གོང་མའི་
ཚོགས་ཁང་ད་ུཆིབས་སྒྱུར་བསྐངས་སྐབས་
ཨ་རིའི་གོས་ཚོགས་འོག་མའི་མང་གཙོ་
ཚོགས་པའི་ཚོགས་གཙོ་ལྕམ་ནན་སི་པི་ལོ་
སི་ Nancy Pelosi མཆོག་དང་ཨ་རིའ་ི
གསོ་ཚོགས་གངོ་མའི་འཐུས་མི་སྐུ་ཞབས་པ་ེ
ཊིག་ལི་ཧ་ེ Patrick Leahy མཆོག་གིས་
ཕབེས་བསུ་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་འདགུ མགནོ་
པ་ོགང་ཉིད་མཆོག་ཐོག་མར་ལྕམ་སྐུ་ནན་
སི་པ་ིལོ་སི་མཆོག་གི་ལས་ཁུངས་སུ་ཆིབས་
སྒྱུར་བསྐངས་སབྐས་གསོ་ཚོགས་སུ་ལ་ྟསྐརོ་
བ་རྣམས་ཀིས་གླ་ོབུར་ད་ུ༸གོང་ས་མཆོག་
མཇལ་སྐབས་ཧང་སང་ནས་དགའ་མོས་
ཆེན་པསོ་འཚམས་འད་ིཞུས་འདགུ ད་ེརསེ་
ཨ་རིའི་གསོ་ཚོགས་གོང་འགོ་གི་འཐུས་མི་
རྣམས་དང་མཇལ་འཕྲད་ཀིས་བཀའ་སླབོ་
སྩལ་དནོ། ཨ་རིའ་ིགསོ་ཚོགས་ནས་ང་ཚོའ་ི
འཐབ་རྩོད་ལ་རྒྱབ་སྐོར་ཤུགས་ཆེ་གནང་

ཡོད། ང་ཚོས་ཁ་བྲལ་གི་རང་བཙན་རྩདོ་ཀི་
མེད། གང་ཡིན་བརདོ་ན། ང་ཚོ་རྒྱ་རིགས་
སྤུན་ཟླ་ཕ་ོམོ་རྣམས་དང་གདངོ་ཐུག་བེད་
འདདོ་མེད། འནོ་ཀང་རྒྱ་ནག་གི་ཡིག་ཆའ་ི
ནང་གསལ་ལརྟ་ན་དསུ་རབས་ ༩ སབྐས་
བདོ་རྒྱ་ཧརོ་གསུམ་རང་བཙན་གཙང་མའི་

རྒྱལ་ཁབ་ཡིན་པ་མ་ཟད། སྟབོས་འབརོ་
མངའ་ཐང་ཧ་ཅང་རྒྱས་པ་འཁདོ་ཡོད། ད་
ལྟ་ང་ཚོས་རྩོད་བཞིན་པ་འདི་ནི་ཕན་ཚྱུན་
གཉསི་ཕན་ཞིག་ཡིན། བདོ་དང་རྒྱ་ནག་ནང་
ད་ུདཔལ་ན་ལེནྡྲའི་སལོ་རྒྱྱུ ན་གི་ནང་ཆོས་
དར་སྤལེ་བྱུང་བ་གཅིག་མཚྱུངས་ཡིན། འནོ་
ཀང་བདོ་ནང་དར་སྤལེ་བྱུང་བ་ད་ེཆ་ཚང་
བ་ཞིག་ཡིན་སྟབས་གཅེས་འཛིན་བདེ་འསོ་
པ་ཞིག་རེད། བདོ་མཐ་ོསངྒ་གི་ཁརོ་ཡུག་

གནས་སྟངས་ལའང་ང་ཚོར་སེམས་འཚབ་
ཧ་ཅང་འདགུ ཅསེ་བཀའ་སླབོ་སྩལ་བ་མ་
ཟད། སབྐས་དརེ་སདི་སྐངོ་མཆོག་ཀང་ཉ་ེ
འགམ་ད་ུཡོད་སྟབས་དརེ་ཞལ་ཕགོས་ནས་
བཀའ་སླབོ་སྩལ་དནོ། འདརི་སདི་སྐངོ་
མཆོག་སརླ་ཡང་ལོ་ལའྔི་རིང་འསོ་འདམེས་

བྱུང་བ་རེད། ང་ཚོ་བདོ་མི་བཙན་བལོ་བ་
ཚོས་མང་གཙོའི་ལམ་ལུགས་ཐོག་བསྐོད་
བཞིན་ཡོད་པ་དསེ་པ་ེཅིང་སིད་གཞུང་གི་
འགོ་ཁིད་རྣམས་ལ་མང་གཙོ་ཟརེ་ན་གང་
འད་ཡིན་མིན་བརྡ་ལན་ཞིག་གཏངོ་བཞིན་
ཡོད། ང་ཚོས་བདོ་ན་ིབཙན་བཟུང་བས་པའ་ི
རྒྱལ་ཁབ་གཅིག་ལ་ངསོ་འཛིན་བདེ་བཞིན་
ཡོད་པ་མ་ཟད། བདོ་འད་ིརྒྱ་ནག་གི་ཆ་ཤས་
ཤིག་མིན་པ་ན་ིདངསོ་ཡོད་གནས་ཚྱུལ་རེད། 

འནོ་ཀང་ང་ཚོས་ད་དངུ་རང་བཙན་རྩོད་
ལེན་བདེ་ཀི་མེད། ཐུགས་རསེ་གཟགིས་ང་
ཚོར་རྒྱབ་སྐརོ་མུ་མཐུད་གནང་རོགས། ང་
ཚོར་རྒྱབ་སྐརོ་གནང་བར་སྙངི་ཐག་པ་ནས་
ཡི་རང་བསགྔས་བརདོ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡིན། ཞསེ་
བཀའ་སླབོ་སྩལ་རེས་མགོན་པ་ོགང་ཉིད་
མཆོག་གི་སྐུ་ཚེའི་རླབས་ཆེན་གི་མཛད་ཁུར་
གཙོ་བ་ོགསུམ་གི་སྐརོ་བཀའ་སླབོ་སྩལ།
 ད་ེརེས་གོས་ཚོགས་འོག་མའི་
ཚོགས་གཙོ་སྐུ ་ཞབས་པོལ་ར་ཡེན་Paul 

Ryan མཆོག་དང་ལམྕ་སྐ་ུནན་སི་པ་ིལོ་སི་ 
Nancy Pelosi མཆོག་གིས་ཕགོས་འགལ་
དང་གཞུང་འཛིན་ཚོགས་པ་གཉསི་ཐུན་མོང་
གིས་༸གོང་ས་མཆོག་ལ་ཉནི་དགུང་གསོལ་
སྟནོ ་གཟབ་རྒྱས་འབུལ་ལམ་ཞུས་པར་
དགསེ་བཞསེ་མཛད། སབྐས་དརེ་ལམྕ་སྐ་ུ
ནན་སི་པ་ིལོ་སི་མཆོག་གིས་བསྒགས་གཏམ་
ཞིག་སྙན་སྒོན་ཞུས་པའི་ནང་འཁོད་དནོ། 
༸གོང་ས་མཆོག་གིས་འཛམ་གླངི་ནང་འཚེ་
མེད་ཞི་བ་དང་། བམས་བརྩ།ེ ཀུན་ཁབ་
འགན་ཁུར་གི་བསམ་བླ་ོཁབ་སྤལེ་གཏངོ་
གནང་མཛད་བཞིན་པའི་མཛད་བཟང་ལ་
གསོ་ཚོགས་ཀི་གཞུང་འཛིན་དང་ཕོགས་
འགལ་ཚོགས་པ་གཉསི་ཀས་ཐུན་མོང་ཐགོ་

གུས་བཀུར་ཤུགས་ཆེ་ཞུ་སླད་ད་ེརིང་གསོ་
ཚོགས་ཀི་ཚོགས་གཙོ་སྐ་ུཞབས་པལོ་ར་ཡེན་
མཆོག་དང་ལྷན་གསོལ་སྟནོ་འདི་གོ་སིྒག་
ཞུས་པ་ཞིག་ཡིན། ༸གངོ་ས་མཆོག་ཨ་རིའ་ི
གསོ་ཚོགས་སུ་ཆིབས་སྒྱུ ར་ནམ་བསྐངས་
སབྐས། འགྱུར་བ་ཇི་འད་ཞིག་ཡིན་ཡང་། 
གཙོ་བ་ོལག་ལེན་ཐགོ་ནས་ཡོང་ཐུབ་རྒྱྱུ ་ཡིན་
པའི་དན་སྐུལ་གཏངོ་གནང་མཛད་བཞིན་
ཡོད། གསོ་ཚོགས་ངསོ་ནས་ཀང་བདོ་ཀི་
ཆོས་དང་རིག་གཞུང་། སདྐ་ཡིག་སོགས་
སུང་སྐབོ་སླད་བདོ་མིའི་འཐབ་རྩོད་ལ་རྒྱབ་
སྐརོ་གནང་དགསོ། ཞསེ་སནྙ་སྒནོ་ཞུས་གུབ་
མཚམས་༸གོང་ས་མཆོག་གིས་བཀའ་སླབོ་
སྩལ་དནོ། ཨ་རིའ་ིགསོ་ཚོགས་གངོ་འགོ་
གཉིས་ཀ་རེ་བ་དང་བླ་ོསྟབོས་ཀི་འབྱུང་རྩ་
ཡིན། གསོ་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་གཙོར་མཚོན་
ན་སྐ་ུན་གཞནོ་པ་རེད། ལམྕ་སྐ་ུནན་སི་པ་ིལོ་
སི་མཆོག་ལ་མཚོན་ན་ལོ་མང་རིང་ནས་ང་ོ
ཤེས་རེད། གགོས་མོ་བླསོ་ཐུབ་རེད། གངོ་
ད་ུཞུས་པ་བཞིན་ང་ཚོར་རྒྱབ་སྐོར་གནང་
མཁན་ཚོ་བདནེ་པར་རྒྱབ་སྐོར་གནང་བ་
ཞིག་རེད། ཅསེ་བཀའ་སླབོ་སྩལ།།

གུ་ཡངས་ཀི་བསམ་བླ་ོཡོད་མཁན་གུང་ཁན་ཏང་ཡོན་ཚོའ་ིདབང་ཆ་ས་བརན་ཡོང་སདླ་ནབུ་ཕགོས་སདི་གཞུང་ 
ཁག་གིས་རྒྱབ་སྐརོ་གནང་དགསོ།

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༧ 
ཉནི་ཡུ་རོབ་རྒྱལ་སིྤའི་བདོ་དནོ་ལས་འགུལ་
ཁང་ Clingendael Institute གིས་
གོ་སིྒག་འགོ་ཧལོ་ལེན་ཌིའི་གངོ་ཁརེ་ཧགེ་ 
Hague ནང་རནེ་གཞི་བས་པའ་ིཕི་འབྲལེ་
ལནྷ་ཁང་ནང་ད།ུ ༸གངོ་ས་མཆོག་གི་ཡུ་
རོབ་དམིགས་བསལ་སྐུ ་ཚབ་སྐལ་བཟང་
རྒྱལ་མཚན་མཆོག་གིས། རྒྱ་ནག་གཞུང་
གིས་འཇིགས་སྐུལ་དག་སྤོད་པར་གདངོ་
ལེན་བ་རྒྱྱུ འི་ཁིམས་གསར་པ་ལག་བསྟར་
བདེ་བཞིན་པ་དསེ། གངས་ཉུང་མི་རིགས་
ལ་ཤུགས་རྐནེ་ཇི་འད་ཐབེ་བམ། ཞསེ་པའ་ི
བརོད་གཞིའི་ཐོག་བག་ོགླངེ་གནང་སྐབས་
སྤལེ་བའ་ིབསྒགས་གཏམ་ནང་འཁདོ་དནོ།
བ ོད་མི་རྣམས་ལོ་རྒྱྱུ ས་ཐོག་ཆེས་གཉན་
འཕྲང་ཅན་གི་དསུ་སྐབས་ནང་ལྷུ ང་ཡོད། 
བདོ་མིའི་འཐབ་རྩོད་འདི་འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་

ཐང་དང་གཞི་རྩའ་ིརང་དབང་གི་འཐབ་རྩདོ་
ཁ་ོན་ཞིག་ནམ་ཡང་མིན། མི་རིགས་ཤིག་
གི་ཐུན་མིན་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་། སདྐ་
ཡིག ང་ོབ།ོ སིྤ་ཚོགས་ཀི་དཔལ་ཡོན་ཆག་
དང་འཇིག་གི་གནས་སྟངས་ལ་བསླབེས་
ཡོད། དརེ་བརནེ་ང་ཚོ་བདོ་མི་ཚོའ་ིདཀའ་
ངལ་གི་དསུ་སྐབས་འདིར་ཁེད་རྣམ་པས་
མུ་མཐུད་ནས་རྒྱབ་སྐརོ་དང་གདངུ་སེམས་
མཉམ་སྐ།ེ ད་ེབཞིན་འགྱུར་བ་མེད་པའ་ི
གགོས་པའོི་འད་ུཤེས་འཛིན་ནས་རྒྱབ་སྐརོ་
གནང་བར་བཀའ་དིན་བསམ་ཤེས་ཐོག་
སྙངི་ཐག་པ་ནས་བཀའ་དནི་རསེ་དན་ཞུ་རྒྱྱུ ་
ཡིན། ལགྷ་པར་ད་ེརིང་ཀི་ལིན་གནེ་ཌལེ་
བསྟ་ིགནས་ཁང་ Clingendael Institute 
གིས་བག་ོགླངེ་འད་ིལ་ྟབུ་གོ་སིྒག་གནང་བར་
བཀའ་དནི་ཆེ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡིན། ངའ་ིལ་ྟསང་
མཐངོ་ཕགོས་དང་ཉམས་མྱངོ་ལ་གཞིགས་
ཚེ་དངེ་སབྐས་ཡུ་རོབ་ནང་ད་ུབག་ོགླངེ་ལནྷ་
ཚོགས་འདི་ལ་ྟབུ་གོ་སིྒག་གནང་མཁན་ཐབོ་
རྒྱྱུ ར་དཀའ་ལས་ཁག་ཏུ་འག་ོབཞིན་འདགུ 
ང་ཚོ་བདོ་མི་ཚོ་དང་མཚྱུངས་པར་ཡུ་གུར་
སྤུན་ཟླ་ཕ་ོམོ་རྣམས་ནས་ཀང་རྒྱ་ནག་གཞུང་
གིས་གནནོ་ཤུགས་ཡུ་རོབ་ས་ཁུལ་ལ་ྟབུ་ཐག་
རིང་པརོ་སྙབོ་ཐུབ་བཞིན་འདགུ་བསམས་
པའ་ིཚོར་སང་བྱུང་ཡོད་ཤག་རེད། ཐགོ་
མར་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་དང་ཡུ་གུར་

ནང་གི་ཞི་རྒལོ་བདེ་མཁན་ཚོར་ལ་ྟཚྱུལ་དང་
རྒྱ་ནག་གི་ས་ཁུལ་གཞན་ཁག་ཏུ་བྱུང་བའི་
ཞི་རྒལོ་རྔམ་སྟནོ་བདེ་པ་དརེ་ལ་ྟཚྱུལ་དབར་
མི་འད་བའི་ཁད་པར་ཇི་ཡིན་ཤེས་དགོས། 
བདོ་དང་ཡུ་གུར་ནང་ཞི་རྒོལ་བེད་མཁན་
ཚོར་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་བརན་ལྷངི་ལ་ཉནེ་ཁ་ཡོད་
པར་ཁག་དཀ་ིབདེ་བཞིན་ཡོད། རྒྱལ་ཁབ་
ཀི་བརན་ལྷངི་ལ་ཉནེ་ཚབས་བཟ་ོརྒྱྱུ འི་ལས་
གཞི་རེད། ཅསེ་མིང་འདགོས་བས་ཟནི་
རསེ། ཞི་རྒལོ་རིགས་སྤལེ་ན་རང་བཞིན་
གིས་ཁིམས་འགལ་གི་ལས་ཀར་བརིྩ་ནས་
བདོ་དང་ཡུ་གུར་ནང་དནོ་དམ་གི་ཞི་རྒོལ་
རྔམ་སྟནོ་ལས་འགུལ་ཇི་འད་ཞིག་སྤལེ་ཡང་
ཁ་བྲལ་དང་འཇིགས་སྐུལ་གི་བ་སྤདོ་རེད། 
ཟརེ་ནས་ངསོ་འཛིན་བདེ་བཞིན་ཡོད། ཞི་
རྒོལ་གང་བས་པ་དའེི་རྒྱབ་ཏུ་མི་མང་གི་
དཀའ་ངལ་ཇི ་ ཡིན ་བརག་དཔྱད་བས་
ནས་གཞུང་གིས་དཀའ་ངལ་ད་ེདག་སེལ་
ཐབས་བེད་དགོས་ཀང་དའེི་ཚབ་ཏུ་ཏང་
སིད་གཞུང་དང་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་བརན་ལྷངི་ལ་
ཉནེ་ཁ་བཟ་ོམཁན་ཡིན་པར་ཁག་དཀ་ིབདེ་
བཞིན་ཡོད། གནས་སྟངས་འད་ིདངསོ་ཡོད་
ཡིན་པ་ནི་ཉ་ེལམ་འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་ལྟ་
ཞིབ་ཚོགས་པས་སནྙ་ཐ་ོཞིག་བཏནོ་པའ་ིནང་
རྒྱལ་སིྤའི་ཁིམས་ཐོག་ནས་སུང་སྐོབ་བེད་
བཞིན་པའི་མི་མང་གིས་ཞི་བའི་ལམ་ནས་

འད་ུའཛོམས་དང་ཞི་རྒལོ་རྔམ་སྟནོ་བ་རྒྱྱུའི་
ཐབོ་ཐང་ལའང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བསམ་
ཤེས་གང་ཡང་མ་བས་པར་ཐབོ་ཐང་ད་ེདག་
ལ་རིྩས་མེད་རྡགོ་རོལ་བཏང་ནས་རྒྱ་ནག་
གཞུང་གི་བཟདོ་སྒམོ་དང་གུ་ཡངས་བ་རྒྱྱུ ་ད་ེ
སྔ་ལས་སྡུག་ཏུ་ཕིན་ཡོད་པ་ར་སྤདོ་གནང་
ཡོད། ཕགོས་མཚྱུངས་སནྙ་ཐ་ོདའེ་ིནང་ད་ུ
དངེ་སྐབས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་རིགས་
སོགས་ཀི་མང་ཚོགས་རྣམས་ཀི་ཉིན་རེའི་
འག་ོའདགུ་སྤོད་གསུམ་ལ་དམ་བསྒགས་
ཚོད་འཛིན་བེད་ཤུགས་ཆེ་རུ་བཏང་ནས་
འཚེ་མེད་ཞི་བའི་ལས་འགུལ་སྤལེ་བ་ད་ེདག་
ཀང་ནག་ཉསེ་ཅན་ཁམིས་འགལ་གི་བ་སྤདོ་
སྤལེ་བར་ངོས་འཛིན་བས་ནས་བདོ་ཀི་ས་
ཁུལ་སོགས་ནང་ཚད་ལས་འགལ་བའི་དག་
གནནོ་བདེ་བཞིན་ཡོད་པ་འཁདོ། རྒྱབ་
ལྗངོས་གནས་སྟངས་འད་ིགཞི་ལ་བཞག་ནས་
ངས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་འཇིགས་སྐུལ་རིང་
ལུགས་ལ་གདངོ་ལེན་བ་རྒྱྱུ འི་ཁིམས་སིྒག་
གསར་པ་ལག་བསྟར་བེད་བཞིན་པ་དསེ་
བདོ་ནང་གི་ད་ཡོད་གནས་སྟངས་ཛ་དག་པ་ོ
འད་ིད་ེབས་ཛ་དག་ཏུ་དང་ཇ་ེསྡུག་ཏུ་གཏངོ་
མི་ཡོང་ངམ་བསམ་པའི་དངངས་འཚབ་སྐ་ེ
བཞིན་འདགུ དརེ་བརནེ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་
འཇིགས་སྐུལ་རིང་ལུགས་ལ་གདངོ་ལེན་བ་
རྒྱྱུ འི་འདནུ་པ་ཡོད་པའི་རྣམ་འགྱུར་འདནོ་

བཞིན་པ་དརེ་རྒྱལ་སིྤའི་སིྒག་འཛུགས་ངསོ་
ནས་ཡ་ལན་གནང་རྒྱྱུ ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོ
ཆགས་ཡོད། ད་ེའད་གནང་ཐུབ་པ་ཡིན་ན་
རྒྱ་ནག་གཞུང་དང་ལྷན་འཇིགས་སྐུལ་རིང་
ལུགས་ལ་གདངོ་ལེན་ཇི་ལརྟ་བདེ་དགོས་པ་
དང་། འཇིགས་སྐལུ་རིང་ལུགས་ཀི་དཀའ་
ངལ་སེལ་རྒྱྱུ འི་ཐབས་ལམ་ཡག་ཤོས་གང་
ཡིན་གུ་ཡངས་ཐོག་ནས་གོ་བསྡུར་གནང་
ཐུབ་རྒྱྱུ ་རེད། འདས་པའ་ིལོ་ང་ོབཅྱུ་ཕྲག་
རིང་བདོ་ནང་སིད་བྱུས་འཛིན་སྟངས་དརེ་
སྐབས་རེ་ཧ་ཅང་དམ་བསྒགས་ཆེ་བ་དང་
སྐབས་རེ་ཕྲན་བུ་ལྷདོ་པའི་རྣམ་པ་མི་འད་
བ་གཉིས་བྱུང་བ་དསེ་རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་
ཚོགས་པའི་ཏང་ཡོན་འགོ་ཁིད་ནང་དའུང་
མཁགེས་བཟུང་བདེ་མཁན་དང་ཕྲན་བུ་གུ་
ཡངས་ཀི་ལངས་ཕོགས་མི་འད་བ་གཉིས་
འཛིན་མཁན་ཡོད་པ་གསལ་པརོ་མཚོན་
ཐུབ། དརེ་བརནེ་ནབུ་ཕགོས་སདི་གཞུང་
ཁག་གིས་རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་ཚོགས་པའི་
འག་ོཁདི་ཁདོ་ཕྲན་བུ་གུ་ཡངས་ཀི་བསམ་བླ་ོ
དང་ཆབ་སིད་བཅོས་སྒྱུར་ལ་འདདོ་པ་བདེ་
མཁན་ཚོར་རྒྱབ་སྐོར་བས་ནས་འགོ་ཁིད་
ད་ེདག་གི་དབང་ཆ་ས་བརན་བཟ་ོརྒྱྱུའི་སིད་
བྱུས་ལངས་ཕགོས་འཛིན་རྒྱྱུ ་གལ་ཆེ་ཡིན་
པ་གསལ་པ་ོརེད། ཅསེ་སོགས་འཁདོ་ཡོད།།


