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གནས་ཚྱུལ་སྙངི་བསྡསུ།

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། 

ཅནོ་ཏ་ར་ནང་ཆེན་ས་འཐུས་དམ་འབུལ།

༄༅། །སབྐས་ ༩ པའ་ིཅནོ་ཏ་ར་ནང་ཆེན་ས་
འཐུས་དམ་འབུལ་ལེགས་གུབ་བྱུང་ཡོད། བང་
ཕོགས་བོད ་མིའི ་ས་གནས་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་
གི་ཁིམས་ཞིབ་པ་ལྷ་འབུག་ལགས་ཀིས་ཕི་ལོ་ 
༢༠༡༦།༠༩།༢༠ ཉནི་སྦརི་ཅནོ་ཏ་ར་ནང་ཆེན་
སྐབས་དགུ་པའི་འདམེས་ཐོན་འཐུས་མི་གངས་ 
༡༡ ནས་འཐུས་མི་ ༩ དང་། ད་ེདག་གི་ཁངོས་
ནས་ཚོགས་གཙོ་པདྨ་འཇིགས་མེད་ལགས་དང་
ཚོགས་གཞོན་ཚེ་རིང་ཕུན་ཚོགས་ལགས་བཅས་
ཀི་ལས་ཁུར་དམ་བཅའ་འབུལ་བཞེས་ལེགས་
གུབ་བྱུང་འདགུ ས་འཐུས་དམ་འབུལ་གི་བདེ་
སྒ་ོདང་སྟབས་བསྟནུ། ས་གནས་ཁམིས་ཞིབ་པས་
སྦརི་ཅོན་ཏ་ར་ནང་ཆེན་ས་གནས་སུ་གོང་ཚེས་
ཉནི་རྒྱབ་ཆྱུ་ཚོད་ ༢ ཐགོ་ས་གནས་མི་མང་དང་
བདོ་ཕུག་གཏན་འཇགས་སླབོ་གྲྭའི་སླབོ་ཕུག་ཁག་
གཅིག་ལ་བཙན་བོལ་བདོ་མིའི་ཁིམས་ལུགས་
དབང་འཛིན་གི་ང་ོསྤདོ་དང་སྦྲགས། བཙན་བལོ་
བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་སྒམོ་གཞི་དང་། བཅའ་
ཁིམས་དགོངས་དནོ་མང་གཙོ་ཀ་བ་གསུམ་སོ་
སོའ་ིའགན་དབང་དང་། སིྤ་མང་གཏུག་བཤེར་
འག་ོལུགས་རྩ་འཛིན་ཁམིས་ཡིག་གི་གཏུག་བཤེར་
བ་རིམ། ཁམིས་ཁངོས་ཁྱབ་ཚད་སོགས་ཀི་ག་ོ
རགོས་སྤལེ་བ་དང། སབྐས་མཚམས་ད་ིབ་ཁག་ལ་
ལན་འདབེས་གནང་འདགུ་པ་བཅས།།

བདོ་ཀི་དསུ་སྟནོ་སུང་བརིྩ་ཞུས་པ།

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡༧ 
ནས་ ༡༩ བར་ཉ་ིཧངོ་གི་བང་ཁུལ་ད་ུཡོད་པའ་ི
ལོ་རྒྱྱུས་ལནྡ་པའི་གངོ་ཁྱརེ་མཏ་སུ་མོ་ཊོར་བདོ་ཀི་
དསུ་སྟནོ་ཚོགས་ཡུལ་བདམས་པ་ན་ིདསུ་སྟནོ་ཐགོ་
མཉམ་ཞུགས་གནང་མཁན་རྣམས་ལ་བདོ་པའི་
ཁརོ་ཡུག་བསུྐན་ཆེད་ཡིན་འདགུ དསུ་སྟནོ་ཐགོ་
རོལ་དབངས་འད་ུའཛོམས་དང་། བདོ་པའ་ིརོལ་
དབངས་དང་སལོ་རྒྱྱུན། སནྨ་བཅས་ཀི་ཐགོ་ཟབ་
སྦངོ་སོགས་ཀི་ལས་རིམ་མང་དག་ཅིག་གོ་སིྒག་
གནང་ཡོད་འདགུ ད་ེཡང་དསུ་སྟནོ་དབུ་འབདེ་
ཀིས་ཐགོ་མར་བསང་གསོལ་བཏང་གུབ་བསྟནུ་ད་
ལ་ྟཉ་ིཧངོ་ནང་གནས་སྡདོ་བདེ་མཁན་ད་ེསའྔི་བདོ་
ཀི་ཟླསོ་གར་ཚོགས་པའི་སྒྱུ ་རྩལ་བ་བསྟན་འཛིན་
ཀུན་བཟང་ལགས་ཀིས་ལ་ྷམོའི་འཁབ་སྟནོ་གནང་
རསེ་བདོ་པའི་སྒརོ་གཞས་འཁབ་སྟངས་སྐརོ་ཟབ་
སྦངོ་གནང་ཡོད། །

ཐ་ེཝན་ནང་བདོ་རྒྱའ་ིགནད་དནོ་སྐརོ་གི་བག་ོགླངེ་ཚོགས་འད་ུབསྐངོ་ཚོགས་གནང་བ།
༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༩ ཚེས་ 
༢༥ ཉནི་ཐ་ེཝན་བདོ་ཀི་སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་
ཁང་དང་། ཐ་ེསྡདོ་བདོ་རིགས་ཚོགས་པ་
གཉིས་ཀིས་གོ་སིྒག་ཐོག་ཐེ་ཝན་རྒྱལ་ས་
ཐེ་པ་ེགངོ་ཁྱེར་ད་ུཉིན་གཅིག་རིང་ཐེ་ཝན་
མང་གཙོའི ་ཉམས་མོང་ལས་བོད ་རྒྱའི ་
གནད་དནོ་སྐརོ་བག་ོགླངེ་ཞེས་པའི་བརོད་

གཞིའི་ཐོག་མཁས་པའི་བགོ་གླངེ་ཚོགས་
འད་ུཞིག་བསྐངོ་ཚོགས་གནང་ཡོད། ཐངེས་
འདརི་རྒྱ་གར་དང་། ཧངོ་ཀངོ་། སུད་
སི། ཐ་ེཝན་བཅས་ནས་ཕབེས་པའ་ིམཁས་
དབང་དང་། དག་ེརྒན་ཆེན་མོ། སླབོ་ཕུག་
སོགས་ནས་རྩོམ་ཡིག་སྒོགས་སྦང་གནང་

ཡོད། ཚོགས་ཐངེས་དང་པ་ོགངས་ལྗངོས་
དཔ་ེསུྐན་ཁང་གི་འགན་འཛིན་ལྕམ་ལེའི་
གཡུས་ཉིང་ལགས་ཀིས་གཙོ་སྐོང་གནང་
བ་དང་། ཧངོ་ཀངོ་གི་གསར་འགདོ་པ་སྐ་ུ
ཞབས་ཅིའི་ཧྲའ་ོམིང་ལགས་ཀིས་ཧངོ་ཀོང་
གི་གནས་སྟངས་ན་ིམང་གཙོ་མེད་ཐགོ་རང་
དབང་ཡང་ཤོར་བཞིན་ཡོད་ཅསེ་པའི་བརདོ་

གཞིའ་ིཐགོ་དང་། ཐ་ེཝན་ཆབ་སདི་སླབོ་
ཆེན་རྒྱལ་ཁབ་འཕལེ་རྒྱས་སྡ་ེཚན་གི་འགན་
འཛིན་དགེ་ཆེ་ལིའི་ཡོའ་ོཐན་ལགས་ཀིས་
བདོ་མིའི་གནས་སྟངས་སྐརོ་གླངེ་བ་ཞེས་
པའི་བརོད་གཞིའི་ཐོག་ཆེད་རྩོམ་སྒོགས་
སྦང་གནང་། ཧངོ་ཀངོ་གི་སིྤ་ཚོགས་ལས་

འགུལ་བ་ལྕམ་ཝུའུ་ཨེན་ཕིང་ལགས་ཀིས་
དཔྱད་གླངེ་གནང་། ཚོགས་ཐངེས་གཉསི་
པ་ཏུང་ཝུའུ ་གཙྱུག་ལག་སླབོ ་ ཆེན་དགེ ་
ཆེ་ཧངོ་མོའོ་ལགས་ཀིས་གཙོ་སྐོང་དང་། 
བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་བདོ་ཀི་སིད་བྱུས་
ཉམས་ཞིབ་ཁང་གི་འགན་འཛིན་ཐུབ་བསྟན་
བསམ་འཕལེ་ལགས་ཀིས་བདོ་པའི་ཕགོས་
ནས་བདོ་རྒྱ་འབལེ་ལམ་སྐརོ་གི་མཐངོ་ཚྱུལ་
ང་ོསྤདོ་དང་། སུད་སིར་གནས་སྡདོ་བསྟན་
འཛིན་བད་ེཆེན་ལགས་ཀིས་ཡུ་རོབ་བདོ་
ཀི་གཞནོ་ནའུ་ིསྐརོ་ང་ོསྤདོ། བདོ་དང་ཐ་ེ
ཝན་གི་འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་འབལེ་མཐུད་
ཁང་གསར་འཛུགས་གནང་མཁན་སས་མོ་
ལིན་ཤིན་དབི་ལགས་ཀིས་ཚོགས་པ་གསར་
འཛུགས་དགོས་པའི་ང་ོསྤདོ་བཅས་གནང་། 
ཚོགས་ཐེངས་གསུམ་པ་ཐེ་ཝན་བ ོད་རྒྱ་
མཐུན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་གཙོ་སྐུ་ཞབས་སུན་
ཀ་ེབྷནེ་ལགས་ཀིས་གཙོ་སྐངོ་དང་། ཐ་ེཝན་
གཙྱུག་ལག་སླབོ་ཆེན་ཞིབ་འཇུག་སླབོ་མ་
ལིའི་ཕངེ་ཤོན་ལགས་ཀིས་བདོ་ནང་གི་ཆབ་
སིད་བཙོན་པར་ཁིམས་ཐོག་གི་རུང་རགེ་

ཅསེ་པ་དང་། ཐ་ེཝན་གཙྱུག་ལག་སླབོ་ཆེན་
འབུམ་རམས་པ་ཡཱང་ཤིའུ་ཅིང་ལགས་ཀིས་
ཐེ་ཝན་གཞུང་སྔ་རེས་གཉིས་ཀི་ཕི་འབལེ་
སིད་བྱུས་སྐརོ ་ལ་དཔྱད་པའི༷ ་རྩོམ་ཡིག་
སྒགོས་སྦང་གནང་། དག་ེཆེ་ལིའ་ིཡོའ་ོཐན་
ལགས་ཀིས་ད་ེའབལེ་དཔྱད་གླངེ་གནང་། 
ཚོགས་ཐེངས་བཞི་པ་ཐེ་ཝན་ཀུང་ཧྭ་སླབོ་
ཆེན་དགེ་ཆེ་གཞོན་པ་ཙེང་ཅན་ཡོན་ལགས་
ཀིས་གཙོ་སྐངོ་དང། ཐ་ེཝན་ཀུང་ཤིན་སླབོ་
ཆེན་རྒྱལ་སིྤའི་སིད་དནོ་ཞིབ་འཇུག་སྡ་ེཚན་
འགན་འཛིན་དགེ་ཆེ་གན་མུའུ་མིན་ལགས་
ཀིས་བདོ་དང་རྒྱ་དཀར་ནག་གཉསི་ཐ་ེཝན་
བཅས་ཀི་འབལེ་ལམ་བརྒྱྱུ ད་རིམ་སྐརོ་ལ་
གླངེ་བ། ཐ་ེཝན་ཕུའུ་དབིང་ཚན་རྩལ་སླབོ་
ཆེན་དགེ་ཆེ་སུའུ་ཅཱ་ཧུང་ལགས་ཀིས་ཕི་
ལོ་ ༢༠༡༦ ལོའ་ིབདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་
ཀི་སིད་སྐོང་དང་གསོ་ཚོགས་ཀི་འསོ་བསྡུ་
དང་འབལེ་བའ་ིཐགོ་དཔྱད་རྩམོ་སྒགོས་སྦང་
གནང་། བག་ོགླངེ་ཚོགས་འདརུ་མི་གངས་
ལ་ྔབཅྱུ་ཙམ་མཉམ་ཞུགས་གནང་ཡོད།།

༸གངོ་ས་མཆོག་གིས་ལོ་རྒྱྱུས་ལནྡ་པའ་ིཞི་བདའེ་ིམཆོད་ཁང་ད་ུའཛམ་གླངི་ཞི་བདའེ་ི
འབདོ་སྐལུ་གི་ཞུ་སནྙ་ཐགོ་མཚན་རགས་འགདོ་གནང་མཛད་པ།

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༢༡ 
ཉིན་༸གོང་ས་མཆོག་གིས་ཡུ་རོབ་རྒྱལ་
ཁབ་པ་ོལན་ཌིའ་ི Wroclaw གངོ་ཁྱརེ་
ནས་རྒྱང་ཐག་སིྤ་ལེ་ ༥༠ སར་ཆགས་
པའ་ི Swidnica གངོ་ཁྱརེ་ནང་ད་ུརནེ་གཞི་
བས་པའ་ིཞི་བདའེ་ིམཆོད་ཁང་ Church of 

Peace ཞསེ་འཛམ་གླངི་མཉམ་འབལེ་རྒྱལ་
ཚོགས་ཀིས་འཛམ་གླིང་གཅེས་ནརོ་ད་ུངསོ་
འཛིན་གནང་བཞིན་པའི་ཡི་ཤུའི་ལྷ་ཁང་ད་ུ
ཆིབས་སྒྱུར་བསྐངས་ནས་བཀའ་སླབོ་སྩལ། 
ད་ེཡང་༸གོང་ས་མཆོག་ཞི་བདའེི་མཆོད་
ཁང་ད་ུ༸ཞབས་སོར་འཁོད་སྐབས་ཡེ་ཤུའི་
ཆོས་དཔནོ་ཝལ་ཌ་ེམར་པ་ེཊལ་ Waldemar 

Pytel མཆོག་དང་སོ་ཝི་ཌི་ན་ིཀ་གངོ་སྡའེ་ི
སིྤ་ཁྱབ་པ་ལམྕ་སྐ་ུབྷ་ེཏ་ Beata Moskal-

Slaniewska མཆོག་བཅས་ཀིས་ཕབེས་
བསུའ་ིས་ེལེན་གཟབ་རྒྱས་ཞུས། ད་ེནས་
མཆོད་ཁང་ནང་བླ་ཆེན་ཁག་ཚང་འཛོམས་
ཐགོ་ Wroclaw གངོ་སྡའེ་ིསིྤ་ཁྱབ་པ་སྐ་ུ
ཞབས་ར་ཕལ་ Rafal Dutkiewicz མཆོག་
གིས་ཕི་ཚེས་ ༢༡ ཉནི་མོ་ད་ེབཞིན་རྒྱལ་

སིྤའི་ཞི་བདའེི་ཉིན་མོ་ཞིག་ལ་སུང་བརིྩ་ཞུ་
བཞིན་ཡོད་པ་དང་། ཐངེས་འདརི་༸གངོ་ས་
ཏཱ་ལའི་བ་ླམ་མཆོག་གིས་གཙོས་ཆོས་ཕགོས་
ཀི་དབུ་ཁདི་ཁྱད་པར་བ་རྣམས་གདན་འདནེ་
ཞུ་རྒྱྱུའ་ིརྒྱྱུ ་མཚན་གཙོ་བ་ོན།ི ཞི་བདའེ་ི
འབདོ་སྐལུ་གི་ཞུ་སནྙ་ལ་མཚན་རགས་འགདོ་
ཆེད་ཡིན་སྐརོ་དང་། ལས་འགུལ་ད་ེའད་
སྤལེ་དགསོ་དནོ་ན།ི ཉ་ེལམ་འཇར་མན་
འསོ་བསྡུའི་སྐབས་སིད་འཛིན་ལས་ཐགོ་པ་
ལྕམ་སྐུ་ཨེན་གྷ་ེལ་མར་ཀེལ་མཆོག་གི་ཡེ་
ཤུ་མང་གཙོ་ཚོགས་པར་འཇར་མན་གཡས་
ཕགོས་ཆབ་སདི་ཚོགས་པ་ Alternative for 

Germany ཞསེ་པ་དསེ་ཕམ་ཉསེ་ཆེན་པ་ོ
བཏང་ཡོད་པ་དང་། གཡས་ཕགོས་ཚོགས་
པ་ད་ེནི་འཇར་མན་ཡུལ་ད་ུཕི་ནས་སྐབས་
བཅོལ་ད་ུཡོང་བ་རྣམས་ལ་དམ་བསྒགས་
དགསོ་པའ་ིསདི་བྱུས་འཛིན་མཁན་ཞིག་ཡིན་
པ་དང་། དངེ་སབྐས་ཆབ་སདི་ཚོགས་པ་
ད་ེའཇར་མན་ཡུལ་ནང་ཤུགས་ཆེ་རུ་འག་ོ
བཞིན་ཡོད་སྐརོ། བང་ཀ་ོརི་ཡས་ North 

Korea རལུ་ཕན་མཚོན་ཆ་ཐངེས་ལ་ྔཔ་ཚོད་

ལ་ྟབས་པ། ད་ེབཞིན་ར་ུསུས་ཀི་རི་མི་ཡའ་ི 
Crimea ནང་བཙན་འཛུལ་བས་པ་སོགས་
ཀི་གནས་ཚྱུལ་འཕ་ོའགྱུར་མང་པ་ོབྱུང་བའི་
འགསོ་ལ་བརནེ་ནས་ཞི་བདའེི་ཆེད་འབདོ་
སྐུལ་ཞུ་སྙན་གི་གསལ་བསྒགས་སྤལེ་དགོས་

པ་བྱུང་ཚྱུལ་སོགས་གསལ་བཤད་ཞུས་གུབ་
བསྟནུ། ༸གངོ་ས་མཆོག་གིས་བཀའ་སླབོ་
སྩལ་དནོ། ད་ེརིང་ཞི་བདའེ་ིལནྷ་ཚོགས་
འདི་ལྟ་བུར་བཅར་རྒྱྱུ འི་གོ་སྐབས་བྱུང་བར་
ངསོ་རང་ཧ་ཅང་དགའ་པ་ོབྱུང་། ཞི་བད་ེ
ངོ་མ་ད་ེབསམ་བླའོི་ནང་ནས་ཡོང་དགོས། 
འཇིགས་སང་དང་ཁངོ་ཁའོ་ིའགོ་ནས་ཞི་བད་ེ
ཡོང་ཐབས་མེད། དངེ་སབྐས་ཚན་རིག་པ་

ཁག་གཅིག་གིས་མིའི་ལྷན་སྐསེ་རང་བཞིན་
བམས་བརྩེ་ལྡན་པ་ཡིན་སྐརོ་གསུང་བཞིན་
ཡོད། ང་ཚོ་མའ་ིམངལ་ནས་བཙའ་སབྐས་
མ་ད་ེམཐའ་གཅིག་ཏུ་ཁ་ོནས་བསདྡ་པ་ཡིན་
ན་ང་ཚོ་སོན་པརོ་གནས་ཐབས་མེད། མི་ཚེ་

འགོ་འཛུགས་སྟངས་ད་ེཡང་བམས་བརྩེའི་
ཐགོ་ནས་འག་ོའཛུགས་དགསོ་པ་ཡིན་སྟབས། 
ད་ཆ་ང་ཚོས་གཞན་ལ་བམས་བརྩེ་སྤལེ་
རྒྱྱུ ་གལ་ཆེ་ཡིན་པ་དརེ་བསམ་བླ་ོམང་ཙམ་
གཏངོ་དགསོ་པའ་ིདསུ་ལ་བབ་ཡོད། ཅསེ་
སགས་ཀི་བཀའ་སླབོ་སྩལ་བསྟནུ། ཞི་བདའེ་ི
འབདོ་སྐུལ་གི་ཞུ་སྙན་ཐོག་མཚན་རགས་
འགདོ་གནང་མཛད།-།

ཧ་ིམཱ་ཅལ་མངའ་སྡའེ་ིསིྤ་ཁྱབ་བླནོ་ཆེན་ཟུར་པ་
མཆོག་གསོ་ཚོགས་སུ་ཟུར་ཉན་ད་ུཕབེས་པ།

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༢༨ 
རེས་གཟའ་ལྷག་པ་ཉིན་གི་ཕེད་ཡོལ་ཆྱུ ་ཚོད་ 
༢།༡༥ ཙམ་ལ་སབྐས་བཅྱུ་དུག་པའ་ིབདོ་མི་མང་
སིྤ་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་གསོ་ཚོགས་ཚོགས་དསུ་
གཉསི་པའ་ིལས་ཉནི་བརྒྱད་པའ་ིསྟངེ་། རྒྱ་གར་
གསོ་ཚོགས་འགོ་མའི་འཐུས་མི་དང་ཧི་མཱ་ཅལ་
མངའ་སྡའེི་སིྤ་ཁྱབ་བླནོ་ཆེན་ཟུར་པ་སྐ་ུཞབས་ཤཱནྟ་

ཀུ་མཱར་ Shanta Kumar མཆོག་དང་ཁངོ་གི་
ཕག་རོགས་ལས་བདེ་ཁག་གཅིག་བཅས་ཟུར་ཉན་
ད་ུཕབེས་ཡོད་སྟབས་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ཚོགས་
གཙོ་མཁན་པ་ོབསོད་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆོག་
གིས་གསོ་ཚོགས་ནང་ཁོང་རྣམ་པ་ང་ོསྤདོ་གནང་
བར་སིྤ་འཐུས་ཚང་མས་སྐུ་བཞེངས་ཐགོ་དགའ་
བསུ་ཞུས་ཡོད། །



པར་ངསོ་གཉསི་པ། དབུས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་བདནུ་རེའ་ིལས་རིམ་གསར་ཤོག བདོ་ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༢༨ ཕི་ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༢༨2

དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་མཆོག་གིས་ཐུ་ཝ་སིྤ་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་
གཙོ་འཛིན་མཆོག་ལ་འཚམས་འཕནི་གནང་བ།

ལས་འཆར་བཀདོ་སིྒག་དང་འཛིན་སྐངོ་གི་ཟབ་སྦངོ་གནང་བ།
༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡༣ 
ནས་ ༡༦ བར་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་དཔལ་
འབརོ་ལས་ཁུངས་ཀི་སིྤ་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་
ཐབེས་རྩས་ག་ོསིྒག་འགོ རྒྱ་གར་གི་གུ་ཇུ་ར་
ཏ་ིམངའ་སྡའེ་ིཨ་ནནྡ་ Anand ས་གནས་

སུ་རནེ་གཞི་བས་པའི་གངོ་གསེབ་ཡར་རྒྱས་
ཀི་ལས་གཞི་འཛིན་སྐངོ་ཇི་ལརྟ་བདེ་དགོས་
པའ་ིབསྟ་ིགནས་ཁང་ Institute of Rural 

Management Anand (IRMA) ཞསེ་པར་
བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་ལྷན་ཁང་ཁག་
གི་ལས་འཆར་འགན་འཛིན་བཅྱུ་གསུམ་
ལ་ལས་འཆར་བཀོད་སིྒག་དང་འཛིན་སྐངོ་

ཐད་ཟབ་སྦངོ་གནང་འདགུ ཐངེས་འདའི་ི
ཟབ་སྦོང་གི་དམིགས་ཡུལ་གཙོ་བ་ོནི་བདོ་
མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་ལས་འཆར་འགན་
འཛིན་རྣམ་པར་ལས་འཆར་བཀོད་སིྒག་
གནང་ཕགོས་ཐད་གོ་རགོས་གསར་པ་ཡོང་

ཐབས་ཙམ་མ་ཟད། ལས་འཆར་ཁག་ལག་
བསྟར་བདེ་རྒྱྱུ འི་ནསུ་པ་གོང་མཐརོ་གཏང་
བ་བརྒྱྱུ ད་དསུ་ཐགོ་གུབ་འབས་སོན་ཐབས་
ཆེད་ཡིན་འདགུ ཟབ་སྦངོ་གི་བསབླ་གཞིའ་ི
ཁོངས་སུ་ཡོད་པ་གཞིར་བཟུང་ཟབ་སྦངོ་བ་
རྣམ་པར་རྒྱ་གར་གི་ནང་ཡོངས་གགས་ཡིན་
པའ་ིའ་ོམའ་ིཐནོ་སྐསེ་ཀི་བཟ་ོཁང་ AMUL 

ཞསེ་པར་གཟགིས་སྐརོ་ད་ུཁདི་འདགུ ཟབ་
ཁིད་གནང་མཁན་ཁོངས་སུ་གོང་འཁོད་
བསྟ་ིགནས་ཁང་དའེ་ིསླབོ་དཔནོ་ Hitesh 

Bhatt ལགས་ཀིས་ས་ེཁདི་འགོ་སྐ་ུཞབས་ར་
ཇཤེ་ཀ་པུར Rajesh Kapoor ལགས་དང་། 
ལམྕ་པ་ེཏ་ིཔ་ིཡ་ Preeti Priya ལགས། ད་ེ
བཞིན་རྒྱ་གར་གི་མི་སེར་རྣམས་ལ་ཆེས་
བསྟདོ་གཟངེས་རགས་མཐ་ོཤོས་ཨང་བཞི་པ་ 
Padma Shri ཞསེ་པ་ད་ེབཞསེ་མངོ་མཁན་
ཕུལ་བྷུ ་ཤན་བ་ྷཡི་ཡ་ཌཝ་ Phoolbasan Bai 

Yadav ལགས་བཅས་ཡིན་འདགུ ཟབ་སྦངོ་
འད་ིབཞིན་ནརོ་ཝའེ་ི Norwegian Church 

Aid (NCA) ཞསེ་པའ་ིརོགས་ཚོགས་ཀིས་
དཔལ་འབརོ་མཐུན་འགྱུར་གནང་བ་ཞིག་
ཡིན་འདགུ །

དག་ེརྒན་ས་མིག་གསལ་བསྒགས།

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༢༣ 
ཉནི་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་སིད་སྐངོ་བླ་ོ
བཟང་སེང་ེམཆོག་གིས་ཐུ་ཝ་སིྤ་མཐུན་རྒྱལ་
ཁབ་ Chairman of Tuva Republic ཀི་
གཙོ་འཛིན་སྐུ་ཞབས་ཤོལ་བན་ཝ་ལེར་ཡེ་
ཝིཅ་ཀཱ་རཱ་ཨོལ་ Sholban Valeryevich 

Kara-ool མཆོག་ཉ་ེཆར་འསོ་བསྡའུ་ི
སབྐས་རྒྱལ་ཁ་ཆེན་པ་ོཐབོ་སྟ་ེཐུ་ཝ་སིྤ་མཐུན་
རྒྱལ་ཁབ་ཀི་དབུ་ཁིད་ད་ུབསྟདུ་མར་ཐངེས་
གསུམ་འོས་འདམེས་བྱུང་བར་འཚམས་
འད་ིདང་སྦྲགས། ཐུ་ཝ་གཞུང་ནས་བདོ་
དནོ་ལ་རྒྱབ་སྐོར་དང་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་
༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་ལ་གཡོ་བ་

མེད་པའི་སྒ་ོནས་དད་གུས་ཞུ་བཞིན་པར་
ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུས་འདགུ ད་ེཡང་སདི་སྐངོ་
མཆོག་གི་འཚམས་འཕིན་ནང་འཁོད་དནོ། 
ངས་བོད་མི ་ཡོངས་དང་བོད་མིའི ་སིྒག་
འཛུགས་ཀི་ཚབ་བས་ཏ་ེསྐུ་ཉིད་མཆོག་ཐུ་
ཝ་སིྤ་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་དབུ་ཁདི་ད་ུཐངེས་
གསུམ་བསྟདུ་མར་འསོ་འདམེས་བྱུང་བར་
འཚམས་འད་ིཞུ་རྒྱྱུ ་ཡིན། སྐ་ུཉདི་མཆོག་
ལ་རྒྱལ་ཁ་ཐབོ་པ་འདིས་སྐུ་ཉདི་མཆོག་གི་
ལགྷ་བསམ་དང་འབད་བརྩནོ་ལ་མི་མང་གི་
རེ་བ་དང་ཡིད་ཆེས་མཚོན་ཐུབ། ངས་སྐ་ུ
ཉདི་མཆོག་གི་ལས་ཡུན་རིང་མི་མང་གི་རེ་
བ་དང་མངནོ་འདདོ་རྣམས་བསུྒབ་ཐུབ་པའི་

སྨནོ་འདནུ་ཞུ་རྒྱྱུ ་དང་། ག་ོསབྐས་འད་ིབརྒྱྱུད་
སྐུ ་ཉིད་དང་སྐུ་ཉིད་མཆོག་གི་སིད་གཞུང་
ནས་བདོ་དནོ་ཐགོ་རྒྱབ་སྐརོ་དང་༸གོང་ས་
མཆོག་ལ་དད་གུས་གཡོ་བ་མེད་པ་གནང་
བར་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡིན། སིྤར་ལོ་ང་ོ
བཅྱུ་ཕག་གོང་ནས་བདོ་དང་ཐུ་ཝ་གཉིས་
དབར་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་གི་འབལེ་བ་
དམ་ཟབ་ཡོད། ངསོ་ཀིས་ཐུ་ཝ་གཞུང་མང་
གཉསི་ལ་བསགྔས་བརདོ་དང་སྦྲགས་འབྱུང་
འགྱུར་འབལེ་ལམ་དམ་ཟབ་མུ་མཐུད་ཡོང་
རྒྱྱུའ་ིརེ་བ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡིན། ཞསེ་འཁདོ་འདགུ །

༄༅། །བལ་ཡུལ་ད་ུཡོད་པའ་ིརྣམ་རྒྱལ་
མཐོ་རིམ་སླབོ་གྲྭའི་ནང་གཞི་རིམ་གོང་མ་
འཛིན་རིམ་བཅྱུ ་གཅིག་དང་བཅྱུ ་གཉིས་
སླབོ་ཁིད་གནང་མཁན་གི་བདོ་ཀི་སྐད་ཡིག་
དག་ེརྒན་གི་ས་མིག་གཅིག་ཡོད་ན། གཤམ་
གསལ་ཆ་རྐནེ་རྣམས་ཚང་ཞིང་ལས་གནས་
སུ་ཞུགས་བླ་ོཡོད་རིགས་ནས་དགོས་མཁོའི་
ལག་འཁྱེར་ངོ་བཤུས་དང་སྦྲགས་གཤམ་
གསལ་ཞལ་བང་ཐགོ་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ 
༡༠ ཚེས་ ༢༠ འགངས་མེད་འཚང་སནྙ་
འགངེས་ཤོག་ཤེས་རིག་ད་རྒྱ་ www.

sherig.org/en ནང་ཡོད་པ་ལརྟ་འགངེས་
འབུལ་ཞུ་དགསོ། ཆ་རྐནེ་ཚང་བའ་ིསནྙ་
འབུལ་བ་རྣམས་གཙྱུག་ལག་རབ་འབམས་
པ་ Master’s Degree དང་དག་ེརྒན་འསོ་
སྦངོ་ཐནོ་པའ་ིགུབ་འབས་ B.Ed. Result 

གཉིས་བསྡམོས་ཏ་ེམཐོ་ཤོས་ད་ེའདམེས་
སུྒག་བས་ཏ་ེརྣམ་རྒྱལ་མཐ་ོརིམ་སླབོ་གྲྭའི་
འཛིན་སྐོང་ལ་ངོས་སྦོར་གནང་རྒྱྱུ ་དང་
མཐའ་མའི་བསྐ་ོགཞག་རྣམ་རྒྱལ་མཐ་ོསླབོ་
ཀི་སླབོ་གྲྭའ་ིའཛིན་སྐངོ་ནས་གནང་རྒྱྱུ ་ཡིན།
དགསོ་ངསེ་ཀི་ཆ་རྐནེ།
༡༽ ངསོ་འཛིན་ཡོད་པའ་ིགཙྱུག་ལག་སླབོ་
གཉརེ་ཁང་ནས་བ ོད་ཀི ་སྐད ་ཡིག་ཐོག་
གཙྱུག་ལག་རབ་འབམས་པ་ Master’s or 

Acharya Degree ཡང་ན་ད་ེདང་མཉམ་
པའ་ིལག་ཁྱརེ་ཐགོ་ཉུང་མཐར་བརྒྱ་ཆ་ ༥༠ 
ལོན་པ།
༢༽ ངསོ་འཛིན་ཡོད་པའ་ིགཙྱུག་ལག་སླབོ་
གཉརེ་ཁང་ནས་དག་ེརྒན་འསོ་སྦངོ་ཐནོ་པ།

མཐུན་རྐནེ།
༡༽ ཟླ་རེར་གསོལ་ཕགོས་བལ་སྒརོ་ 
༣༤༢༡༢།༥༠
༢༽ ཞལ་ལག་དང་ཁང་དདོ་ཁ་ེཔ།ོ
༣༽ ཆྱུ་དང་གླགོ་རིན་མེད་ཐགོ་འབུལ་རྒྱྱུ །
དགསོ་མཁའོི་ཡིག་ཆ་ཁག་ངསེ་འབུལ་དགསོ་པ་
གཤམ་གསལ།
༡༽ གངོ་འཁདོ་ལག་ཁྱརེ་ཁག་གཉསི་ཀི་ང་ོ
བཤུས།
༢༽ ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༣༡ 
བར་འབུལ་འབབ་གཙང་ཕུལ་ཟིན་པའི་བདོ་
མིའི་དཔྱ་ཁལ་ལག་དབེ་ཀི་ཤོག་ངསོ་དང་པ་ོ
དང་མཐའ་མའ་ིང་ོབཤུས།
༣༽ ངསོ་འཛིན་ཡོད་པའ་ིསནྨ་ཁང་ཞིག་ནས་
གཟུགས་ཐང་ལས་འཕརེ་ཡིན་པའི་སནྨ་པའི་
ངསོ་སྦརོ་ང་ོམ།
གོང་གསལ་ལག་འཁྱེར་དང་ཡིག་ཆ་ཁག་
གི་ང་ོབཤུས་ཐགོ་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་
ལས་ཁུངས་གང་རུང་གི་ཟུང་དུང་ཡན་ནམ། 
ས་གནས་འག་ོའཛིན། ཡང་ན་བདོ་མིའ་ིསླབོ་
གྲྭའི་སླབོ་སིྤ་བཅས་གང་རུང་ནས་ང་ོབཤུས་
ཡིག་ཆ་ཁག་དངོས་བདནེ་ཡིན་པའི་དག་
མཆན་ངེས་པར་ད་ུཞུ་དགོས་པ་བཅས་ཀི་
གསལ་བསྒགས་སུ། ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་
ནས་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༢༡ ལ།།
Secretary
Department of Education
Central Tibetan Administration
Gangchen Kyishong, 
Dharamsala – 176215
Distt. Kangra, H.P. INDIA
Email: academic@tibet.net

བཀའ་བླནོ་འསོ་མིར་དགསོ་ངསེ་ཀི་
འསོ་གངས་མ་ཐབོ་པ།

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༩ ཚེས་ 
༢༤ རེས་གཟའ་སྤནེ་པའ་ིས་ྔད་ོཆྱུ་ཚོད་ ༡༠ 
ཙམ་ལ་སབྐས་བཅྱུ་དུག་པའི་བདོ་མི་མང་སིྤ་

འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་གསོ་ཚོགས་ཚོགས་
དསུ་གཉིས་པའི་ལས་ཉིན་ལྔ་པའི་སྐབས། 
དཔལ་ལནྡ་སིད་སྐངོ་མཆོག་གིས་ཤར་གླིང་
བསྟན་འཛིན་ཟླ་སྒོན་ལགས་བཀའ་བླནོ་གི་
འསོ་མིར་མིང་འདནོ་གནང་སབྐས་སིྤ་འཐུས་
ཟླ་བ་ཕུན་སིྐད་ལགས་ཀིས་འགག་བ་དང་
གསལ་བཤད་གནང་རསེ། གསོ་ཚོགས་ནང་
སིྤ་འཐུས་ང་ོཡོད་གངས་ ༤༣ ཚང་འཛོམས་
ཐགོ་གསང་བའ་ིའསོ་བསྡ་ུགནང་སྟ།ེ  སིྤ་
འཐུས་གངས་ ༡༤ ཡིས་མོས་མཐུན་རྒྱབ་

རྒྱ་གར་གསོ་ཚོགས་གངོ་འགོ་གི་འཐུས་མི་གཉསི་སིྤ་འཐུས་ལནྷ་ཚོགས་
ཀི་གསོ་ཚོགས་སབྐས་ཟུར་ཉན་ད་ུཕབེས་པ།

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༩ ཚེས་ 
༢༣ རེས་གཟའ་པ་སངས་ཉནི་སབྐས་བཅྱུ་
དུག་པའི་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ལནྷ་ཚོགས་

ཀི་གསོ་ཚོགས་ཚོགས་དསུ་གཉསི་པའི་ལས་
ཉནི་བཞི་པའ་ིསབྐས། རྒྱ་གར་གསོ་ཚོགས་
གོང་མའི་འཐུས་མི་སྐུ་ཞབས་སཏྱ་ཝརཏ་ཅ་

ཏུར་ཝ་ེད་ི Shri Satyavrat Chaturvedi 

མཆོག་དང་།  གསོ་ཚོགས་འགོ་མའ་ིའཐུས་
མི་སྐ་ུཞབས་ཏམ་ར་ད་ིཝ་ཇི་ས་ཧུ་ Shri 

Tamradhwaj Sahu མཆོག་རྣམ་གཉསི་
ཟུར་ཉན་ད་ུཕབེས་འདགུ སིྤར་ད་ེཉནི་སིྤ་
འཐུས་ཚོགས་གཙོ་སྦྲལེ་པ་ོརྣམ་གཉསི་ཀིས་
རྒྱ་གར་གི་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་རྣམ་གཉསི་
དང་དམིགས་བསལ་ཟུར་ད་ུམཇལ་འཕད་
གནང་ནས་བཀའ་མོལ་ཁྱྱུག་ཙམ་གནང་
འདགུ ད་ེརསེ་རྒྱ་གར་གསོ་ཚོགས་འཐུས་
མི་རྣམ་གཉིས་བདོ་ཀི་དཔ་ེམཛོད་ཁང་ད་ུ
ཕབེས། སྐ་ུཞབས་སཏྱ་ཝརཏ་ཅ་ཏུར་ཝ་ེད་ི 
Shri Satyavrat Chaturvedi མཆོག་ན་ི
མདྱ་པ་ད་ེཤི་ Madhya Pradesh མངའ་

སྡའེ་ིགསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་ཡིན་ཞིང་། སྐ་ུ
ཞབས་ཏམ་ར་ད་ིཝ་ཇི་ས་ཧུ་ Shri Tam-

radhwaj Sahu མཆོག་ན་ིཆ་ཏ་ིསི་གར་ 
Chhattisgarh ནས་ཡིན་འདགུ

སྐརོ་དང་། འསོ་གངས་ ༢ རིྩས་མེད། སིྤ་
འཐུས་གངས་ ༢༧ མོས་མཐུན་རྒྱབ་སྐརོ་
གནང་མེད་སྟབས། བཀའ་བླནོ་གི་འསོ་

མིར་དགསོ་ངསེ་ཀི་འསོ་གངས་ཐབོ་མེད་པ་
བཅས།།

༸གངོ་ས་མཆོག་གི་མཛད་འཕནི་ཁག་དང་། 
དབུས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་གནས་ཚྱུལ་ 

སོགས་ད་རྒྱའ་ིཁ་བང་ www.bod.asia ཐགོ་
གཟགིས་པར་འཚལ།

www.tibet.net/mwa

སྐ་ུཞབས་ཏམ་ར་ད་ིཝ་ཇི་ས་ཧུ།
སྐ་ུཞབས་སཏྱ་ཝརཏ་ཅ་ཏུར་ཝ་ེད།ི



པར་ངསོ་གསུམ་པ།དབུས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་བདནུ་རེའ་ིལས་རིམ་གསར་ཤོགབདོ་ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༢༨ ཕི་ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༢༨ 3

ཁམིས་ཞིབ་པ་ཚེ་རིང་དནོ་གུབ་མཆོག་དགངོས་པ་ས་ྔསརུ།
༄༅། །ཆེས་མཐའོ་ིཁམིས་ཞིབ་ཁང་གི་
ཁམིས་ཞིབ་པ་ན་མེ་བ་ླཁང་ཚེ་རིང་དནོ་གུབ་
མཆོག་གིས་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ 
༡ ཉནི་ནས་མཛད་ཁུར་དགངོས་པ་ས་ྔསརུ་
ཞུ་རྒྱྱུའི་དགངོས་ཤོག་ཁིམས་ཞིབ་པ་ཆེ་བའི་
མཚན་ཐགོ་ཏུ་ཕུལ་ཡོད།  ཁམིས་ཞིབ་
པ་ན་མེ་བླ་ཁང་ཚེ་རིང་དནོ་གུབ་མཆོག་ནི་
སྟདོ་ཤེལ་དཀར་རོང་ཁོངས་གེ་ཚང་ཡུལ་
པའི ་འགོ་དཔོན་ཕ་གེ་གོང་ཚེ་རིང་ན ོར་
བུ་ལགས་དང༌། མ་ན་མེ་བ་ླཁང་ཕུར་བུ་
སྒལོ་མ་ལགས་གཉསི་ཀི་རིགས་མྱུག་ཏུ་ཕི་
ལོ་ ༡༩༥༢  ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༢ ཉནི་ག་ེ
ཚང་གངོ་པའ་ིཁིྱམ་ད་ུའཁུངས་ཤིང༌། རང་
ལོ་ ༧ ལ་སོན་སབྐས་བདོ་ཀི་རིག་གཞུང་

དང༌། ཡིག་རིྩས་ལ་སླབོ་གཉརེ་གནང་། ཕི་
ལོ་ ༡༩༥༩ ལོར་རྒྱ་གར་ལ་བཙན་བལོ་ད་ུ
འབརོ་མ་ཐག་རྒྱ་གར་ནང་ཕི་ནང་གཉསི་ཀི་
སླབོ་སྦངོ་གནང་རྒྱྱུའ་ིག་ོསབྐས་ཐབོ་འདགུ་པ་
དང༌། ད་ེནས་ལས་བདེ་ཀི་སླབོ་ཐནོ་རསེ་ཕི་
ལོ་ ༡༩༧༣ ནས་གཞིས་ཆགས་དང་མཉམ་
འབལེ་འད་མིན་ཁག་ཏུ་ཕག་ལས་རྒྱ་ཆེ་
གནང་ཡོད། ད་ེཡང་མཉམ་འབལེ་དངུལ་
གཉརེ་དང༌། རམུ་འཐག་བཟ་ོགྲྭའ་ིའགན་
འཛིན། མཉམ་འབལེ་དུང་ཆེ། ས་གནས་
འག་ོའཛིན། མཉམ་འབལེ་ཚོགས་གཙོ། ས་
གནས་གཞོན་ནའིུ་དུང་ཆེ་དང་ཚོགས་གཙོ། 
ས་གནས་འསོ་བསྡའུ་ིའགན་འཛིན། ས་
གནས་འཕགས་བདོ་མཛའ་འབལེ་གི་དུང་

ཆེ། སྦརི་དང་ལ་དགྭས་ས་ཁུལ་ས་གནས་
འཆར་འགདོ་ལས་འཛིན་པ། ལྡ་ིལི་དནོ་
གཅདོ་ཁང་ད་ུརིྩས་འབལེ་ལས་དནོ། དཔལ་
འབརོ་ལས་ཁུངས་སུ་རིྩས་འབལེ་ལས་དནོ་
དང་གནས་འབལེ་པ། ཆེས་མཐའོ་ིཁམིས་
ཞིབ་ཁང་ད་ུཟུང་འབལེ་དུང་ཆེ་དང༌། དུང་
ཆེ་ལས་འཕར་གི་གནས་རིམ་ཐགོ་ཁིམས་
ཡིག་ཁག་གསུམ་གི་རྩོམ་སིྒག་ཚོགས་མི་
དང་ཁིམས་འབལེ་འཛིན་སྐངོ་དང་བཅས་
པའི་ལས་འགན་བཞེས་མངོ་ཡོད་པ་མ་ཟད། 
བཀའ་དུང་ཡིག་ཚང་ད་ུབཀའ་ཤག་སྐབས་
བཅྱུ་གཉསི་པའི་བཀའ་བླནོ་ཁི་པ་མཆོག་གི་
དབུས་བཀའ་ཤག་ལྷན་ཚོགས་སུ་ཚོགས་
དུང་གི་མཐུན་འགྱུར་ཞུ་རྒྱྱུ ་དང༌། རྒྱྱུན་

ད་ུབཀའ་དུང་ལས་འཕར་གི་ལས་འགན། 
བཀའ་དུང་མ་བཞུགས་པའི་སབྐས་སུ་བཀའ་
དུང་ལས་ཚབ་སོགས་ཀི་ལས་འགན་བཞེས་
ཡོད། ད་ེཡང་ལོ་ཡུན་གཅིག་ཙམ་རིང་
བཀའ་དུང་ལས་ཚབ་ཀི་ལས་འགན་སིྤ་དང༌། 
བ་ེབག་བཀའ་ཤག་སྐབས་བཅྱུ་གཅིག་པའི་
སྐབས་དུས་ཐུང་བ ོད་གཞུང་གི ་སིྤ ་ཁྱབ་
ཁམིས་རྩདོ་པར་བསྐ་ོགཞག་གནང་ཡོད། ཕི་
ལོ་ ༢༠༠༦ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༢༦ ཉནི་དུང་
ཡིག་ཆེན་མོར་གནས་སརྤ་དང་སྦྲགས་ཕི་ལོ་ 
༢༠༠༦ ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༡༦ ནས་ཆོས་རིག་
ལས་ཁུངས་ཀི་དུང་ཆེར་ལས་འགན་བསྐ་ོ
གཞག་གནང་བ་ལྟར་མཛད་འགན་བཞེས། 
ཕི་ལོ་ ༢༠༠༨ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༡༢ ཉནི་

ཚོགས་དུང་ད་ུགནས་སྤསོ་བསྐ་ོགཞག་བྱུང་
ཡང་དསུ་ཚོད་ཀི་རྐེན་པས་ལས་བཅར་ཞུ་

མ་དགསོ་པ་བགསེ་ཡོལ་ས་ྔསརུ་ཞུས། ཕི་ལོ་ 
༢༠༡༠ ཕི་ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༤ ཉནི་ཆེས་
མཐའོི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གི་ཁིམས་ཞིབ་པའི་
ལས་ཁུར་དམ་བཅའ་འབུལ་གིས་མཛད་
ཁུར་བཞེས་བཞིན་པའི་མུར་དགོངས་པ་སྔ་
སརུ་ཞུ་རྒྱྱུའ་ིདགངོས་ཤོག་ཕུལ་ཡོད། །

སྐུ་ཚབ་དོན་ཁང་གི་གནས་ཚུལ།

༄༅། །མད་ོསདྨ་སྐ་ུའབུམ་དགནོ་པའ་ི
མཁན་ཟུར་ཨ་རྒྱ་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་གིས་

བདོ་སོག་ནང་ཆོས་རིག་གཞུང་བསྟ་ིགནས་
ཁང་དང་སྐུ་འབུམ་བམས་བརྩེ་གླིང་གི་དབུ་
འཛིན་གི་ཐུགས་འགན་བཞེས་ནས་ལོ་ངོ་
བཅྱུ་འཁརོ་བར་དན་གསོ་གནང་བའི་མཛད་
སྒ་ོཞིག་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་བ་ ༩ ཚེས་ ༢༤ 
ཉནི་ཨ་མེ་རི་ཀའི་མངའ་སྡ་ེཨིན་དི་ཨ་ནའི་

གངོ་ཁྱེར་སྦུ ་ལུ་མིན་ཀནོ་ད་ུཚོགས་ཡོད། 
ད་ེཡང་མཛད་སྒའོི་སྐུ་མགནོ་གཙོ་བ་ོབང་

ཨ་རིའི་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་སྤནེ་པ་ཚེ་རིང་
ལགས་ཀིས་གཙོས་སོག་པ་ོདང་། ཕི་རྒྱལ་
བ། རྒྱ་རིགས། ས་གནས་བདོ་མི་བཅས་
སེར་སྐ་མང་ཚོགས་མི་ཉུང་བ་ཞིག་མཛད་
སྒརོ་མཉམ་ཞུགས་གནང་ཡོད། སྐ་ུཚབ་དནོ་
གཅདོ་ཀིས་མཛད་སྒརོ་གསུང་བཤད་གནང་

སབྐས། རིག་གཞུང་བསྟ་ིགནས་ཁང་འད་ི
ཐགོ་མར་དབུ་འཛུགས་གནང་མཁན་སྐུའི་
གཅེན་པ་ོསྟག་འཚེར་རིན་པ་ོཆེ་འཇིགས་
མེད་ཐུབ་བསྟན་ནརོ་བུ་མཆོག་གི་མཛད་
རེས་རྣམས་ལ་དན་གསོ་བསྔགས་བརོད་
གནང་བ་དང་། ཕི་ལོ་ ༢༠༠༦ ལོར་ཨ་རྒྱ་
རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་གིས་བསྟ་ིགནས་ཁང་དའེི་
ཐུགས་འགན་བཞེས་པ་ནས་བཟུང་༸གོང་
ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པའོི་དགོངས་གཞི་
ལམ་སྟནོ་དང་མཐུན་པའི་སྒ་ོནས་ཕག་ལས་
གནང་ཡོད་པ་འདིས་བདོ་ཀི་ཐུན་མོང་མ་
ཡིན་པའི་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་སུང་སྐབོ་ཀི་
ལས་དནོ་དང་། ཕི་ནང་གི་དནོ་གཉརེ་ཅན་
མང་པརོ་ཞབས་ཞུ་རྒྱ་ཆེ་བསུྒབས་ཐུབ་པ་
བྱུང་བར་བསགྔས་བརདོ་གནང་། ད་ེབཞིན་

སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་ནས་ས་གནས་སུ་རྒྱྱུ ན་
སྡདོ་བདོ་མི་ཉུང་ཤས་ཡོད་པ་ད་ེདག་དང་། 
ཉ་ེའཁརོ་ས་གནས་ནས་ཐངེས་འདའི་ིམཛད་
སྒརོ ་ཕ ེབས་པའི ་བ ོད ་མི ་རྣམས་ཆེད་དུ་
མཇལ་ནས་གསུང་བཤད་གནང་སབྐས། སྐ་ུ
ཚབ་དནོ་གཅོད་ཁང་གི་མ་འངོས་ལས་དནོ་
གི་ཁ་ཕགོས་ཇི་ཡིན་དང་། མང་ཚོགས་
ཚང་མས་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་ཁང་གི་ལས་
དནོ་ལ་འཕར་གུ་མཉམ་འདགེས་དགོས་
པའ་ིསྐརོ། བདོ་མི་ནང་ཁུལ་ཆིག་སིྒལ་
དགསོ་པའ་ིགལ་ཆེའ་ིརང་བཞིན། ༸གངོ་
ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་བདོ་
མི་རྣམས་ལ་དསུ་ནས་དསུ་སུ་བཀའ་སླབོ་
ལམ་སྟནོ་ཕབེས་པ་རྣམས་བངླ་དརོ་མ་ནརོ་
བ་གནང་དགོས་པའི་སྐརོ་ལ་གསུང་བཤད་

གནང་ཡོད། ཐངེས་འདའི་ིམཛད་སྒ་ོདང་
བསྟནུ་ནས་བདོ་སོག་ནང་ཆོས་རིག་གཞུང་
བསྟ་ིགནས་ཁང་གིས་ཕི་ཚེས་ ༢༥ ཉནི་ཨ་
རྒྱ་རིན་པ་ོཆེ་དགུང་གངས་ ༦༦ ལ་ཕབེས་
པའི་འཁུངས་སྐར་གི་མཛད་སྒ་ོསྟབས་བད་ེ
ཞིག་གནང་ཡོད་པ་ད་ེལ་ཡང་ཕབེས་ནས་
བཀ་ཤིས་བད་ེལེགས་ཞུས་ཡོད་པ་རེད། སྐ་ུ
ཚབ་དནོ་གཅདོ་གནམ་ཐང་ད་ུཕབེས་འབརོ་
སྐབས་བདོ་སོག་ནང་ཆོས་རིག་གཞུང་བསྟ་ི
གནས་ཁང་དང་སྐུ་འབུམ་བམས་བརྩེ་གླིང་
གི་དབུ་འཛིན་ཨ་རྒྱ་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་དང་། 
ས་གནས་བདོ་རིགས་སིྤ་མཐུན་ཚོགས་པའི་
ཚོགས་གཙོ་བསྟན་རྣམ་ལགས་སོགས་བདོ་
མི་ཁག་གཅིག་ཕབེས་བསུར་བཅར་ཡོད།།

ཨ་རིའ་ིསྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་ནས་བདོ་སོག་ནང་ཆོས་རིག་གཞུང་བསྟ་ིགནས་ཁང་དང་
སྐ་ུའབུམ་བམས་བརྩ་ེགླངི་གི་མཛད་སྒ་ོཞིག་ལ་གསུང་བཤད་གནང་བ།

ཨ་རིའ་ིགངོ་ཁྱརེ་ནའིུ་ཡོག་ནང་སེར་བསེ་ནང་པའ་ིརིག་གཞུང་བསྟ་ིགནས་ཁང་གསར་འཛུགས་གནང་བ།
༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༩ ཚེས་ 
༢༤ ཉནི་ཨ་མེ་རི་ཀའ་ིགངོ་ཁྱརེ་ནའིུ་ཡོག་
གི་ཝུ་ཌི་སའ་ེཌེ་ཞེས་པའི་ས་ཁུལ་ད་ུསེར་
བསེ་ནང་པའི་རིག་གཞུང་བསྟ་ིགནས་ཁང་
དབུ་འབདེ་གནང་ཡོད། དབུ་འབདེ་མཛད་
སྒརོ་སེར་བསེ་མཁས་སནྙ་གྲྭ་ཚང་གི་མཁན་
ཟུར་བླ་ོབཟང་བད་ེལེགས་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་
དང་། བང་ཨ་རིའ་ིསྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་
ཁང་གི་སྐ་ུཚབ། ས་གནས་བདོ་རིགས་སིྤ་
མཐུན་ཚོགས་པ་སོགས་ཚོགས་སིྐད་ཁག་
གི་སྐ་ུཚབ་དང་། ཕི་ནང་གི་དད་ལནྡ་མང་
ཚོགས་བཅས་དབུ་འབདེ་མཛད་སྒརོ་ཕབེས་
ཡོད། མཁན་ཟུར་བླ་ོབཟང་བད་ེལེགས་
རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་དང་སྐུ་མགནོ་རྣམ་པས་
བཀ་ཤིས་ཚིགས་བཅད་གསུངས་ཏ་ེསེར་
བསེ་ནང་པའི་རིག་གཞུང་བསྟ་ིགནས་ཁང་
དངསོ་སུ་དབུ་འབདེ་གནང་། ད་ེནས་མཁན་

ཟུར་མཆོག་གིས་སེར་བེས་ནང་པའི་རིག་
གཞུང་བསྟ་ིགནས་ཁང་འཛུགས་དགོས་པའི་
དམིགས་ཡུལ་དང་དགོས་པ་ང་ོསྤདོ་གནང་
རསེ། ས་གནས་བདོ་རིགས་སིྤ་མཐུན་
ཚོགས་པའི་ཚོགས་གཙོ་ནརོ་བུ་ཚེ་རིང་ཆོས་
རོང་ལགས་ཀིས་རིག་གཞུང་བསྟི་གནས་
ཁང་དབུ་འབེད་དང་འབལེ་བའི་གསུང་
བཤད་གནང་གུབ་བསྟནུ། སྐ་ུཚབ་གཅདོ་
ཁང་གི་སྐུ་ཚབ་དུང་འཕར་ཀུན་དགའ་བཀ་
ཤིས་ལགས་ཀིས། བང་ཨ་རི་ཁུལ་ནས་
བདོ་མི་མང་ཤོས་ཡིན་པའི་ནའིུ་ཡོག་ཁུལ་ད་ུ
སེར་བསེ་ནང་པའི་རིག་གཞུང་བསྟ་ིགནས་
ཁང་བཙྱུགས་ཐུབ་པ་འདིས་ས་གནས་མང་
ཚོགས་དང་། ལགྷ་པར་བདོ་རིགས་གཞསོ་
སྐེས་རྣམས་ཀི་རྒྱྱུ ད་ལ་བདོ་ཀི་ཆོས་དང་
རིག་གཞུང་གི་བ་ོབ་འཇགས་པ་བེད་རྒྱྱུ འི་
ལས་དནོ་སྤལེ་རྒྱྱུར་ཕན་ཐགོས་ཆེན་པ་ོཡོང་

རྒྱྱུ ་མ་ཟད། ནང་ཆོས་ལ་ད་ོསང་ཡོད་པའ་ི
ཕི་རྒྱལ་གི་མི་རིགས་རྣམས་ལ་ཡང་ཞབས་
ཞུ་ངེས་ཅན་བསུྒབ་ཐུབ་པའི ་སྐརོ ་དང་། 
སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་སྤནེ་པ་ཚེ་རིང་ལགས་ལ། 
མ་འངོས་པར་བང་ཨ་རིའ་ིནང་ཡོད་ས་དག་ེ
བཀའ་རྙངི་བནོ་ཇ་ོནང་དང་བཅས་པའ་ིཆོས་
ཚོགས་ཁག་དང་སྐུ ་ཚབ་དནོ་གཅོད་ཁང་
དབར་འབལེ་བ་བེད་ཤུགས་སྔར་ལས་ཆེ་
ར་ུགཏངོ་རྒྱྱུའ་ིདགངོས་པ་ཡོད་པ་ལརྟ། སྐ་ུ
ཚབ་དནོ་གཅོད་ཁང་ནས་མ་འངོས་པར་ད་ེ
གའ་ིརིག་གཞུང་བསྟ་ིགནས་ཁང་དང་འབལེ་
བ་དམ་ཟབ་འཇགོ་རྒྱྱུ ་ཡིན་པའ་ིསྐརོ། བདོ་
ཀི་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་། སདྐ་ཡིག་བཅས་
མི་ཉམས་རྒྱྱུ ན་འཛིན་གནང་རྒྱྱུའི་ཐད་སེར་
བསེ་ནང་པའི་རིག་གཞུང་བསྟ་ིགནས་ཁང་
གིས་ལེགས་སྐེས་ངེས་ཅན་འབུལ་ཐུབ་
རྒྱྱུ ར་རེ་བ་དང་ཡིད་ཆེས་ཡོད་པའི་སྐརོ་

གསུངས། ད་ེརསེ་རིག་གཞུང་བསྟ་ིགནས་
ཁང་གི་ཚོགས་གཙོ་དགེ་བཤེས་ངག་དབང་
བང་ཆྱུབ་ལགས་ཀིས་བསྟི་གནས་ཁང་

གི་ལས་སྡམོས་སྙིང་བསྡུས་ངོ་སྤོད་གནང་
བར་གཞིགས་ན། བསྟ་ིགནས་ཁང་གསར་
འཛུགས་གནང་རྒྱྱུ འི་ཐགོ་མའི་དགོངས་པ་
ད་ེཕི་ལོ་ ༢༠༠༡ ལོར་འཁརོ་ཞིང་། ད་ེ
རསེ་ཁམིས་མཐུན་དབེ་སྐལེ་དང་། ས་ཁང་

འཚོལ་ཉ།ོ སྐ་ུགསུང་ཐུགས་རནེ་བཞངེས་རྒྱྱུ ་
སོགས་ཀི་ལས་དནོ་རྣམས་རིམ་བཞིན་འགོ་
འཛུགས་གནང་བ་བཅས་ཁྱནོ་ལོ་ ༡༥ ཙམ་

འགརོ་ཡོད་འདགུ སེར་བསེ་མཁས་སནྙ་གྲྭ་
ཚང་གི་ཕག་མཛོད་དགེ་བཤེས་ཐུབ་བསྟན་
དབང་ཕྱུག་ལགས་ཀིས་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུའི་
གསུང་བཤད་གནང་རསེ་མཛད་སྒ་ོལེགས་
པར་གུབ་ཡོད། །



པར་ངསོ་བཞི་པ། དབུས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་བདནུ་རེའ་ིལས་རིམ་གསར་ཤོག བདོ་ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༢༨ ཕི་ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༢༨4
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ཕི་དལི་སར་ཐང་པར་ཁང་ད་ུདཔར་སུྐན་ཞུས།

ཤེས་རིག་དུང་ཆེ་འབུམ་རམས་པ་ངག་དབང་རབ་རྒྱལ་ལགས་ཆེས་མཐའོ་ིཁམིས་ཞིབ་ཁང་གི་
ཁམིས་ཞིབ་པ་གཞན་གཅིག་ཏུ་འདམེས་ཐནོ་བྱུང་བ།

༄༅། །ཆེས་མཐའོ་ིཁམིས་ཞིབ་ཁང་གི་
ཁམིས་ཞིབ་པ་ན་མེ་བ་ླཁང་ཚེ་རིང་དནོ་གུབ་
མཆོག་གིས་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༡ 
ཉནི་ནས་ལས་ཁུར་དགོངས་པ་ས་ྔསརུ་ཞུས་
པར་བརནེ། ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༩ ཚེས་ 
༢༦ ཉནི་སབྐས་བཅྱུ་དུག་པའ་ིབདོ་མི་མང་
སིྤ་འཐུས་ལནྷ་ཚོགས་ཀི་གསོ་ཚོགས་ཚོགས་
དསུ་གཉིས་པའི་ལས་ཉིན་དུག་པའི་སྟངེ་། 
སིྤ ་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་
ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆོག་གིས་ཤེས་རིག་
དུང་ཆེ་འབུམ་རམས་པ་ངག་དབང་རབ་
རྒྱལ་ལགས་ཁིམས་ཞིབ་པ་གཞན་གཅིག་
ཏུ་འདམེས་ཐནོ་བྱུང་བའི་གསལ་བསྒགས་
གནང་ཡོད། ད་ེཡང་བཙན་བལོ་བདོ་མིའ་ི
བཅའ་ཁིམས་དནོ་ཚན་རེ་གསུམ་པའི་ནང་
གསེས་དང་པའོ་ིདགངོས་དནོ་ལརྟ། ཆེས་
མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་པ་ཆེ་བ་མཆོག་དང༌། 
ཁིམས་ཞིབ་པ་གཞན་གཉསི་མཆོག་བཅས་
སོ་སོའི་གོ་ཡུལ་སྟངོ་པ་ནམ་ཐོན་ལ་ཆེས་
མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་པ་ཆེ་བ་མཆོག་དང༌། 
སིྤ་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་ཚོགས་གཞོན་མཆོག 
སདི་སྐངོ་མཆོག་བཅས་ནས་སབྐས་དའེ་ིའསོ་
མི་འདམེས་སུྒག་ཁོ་ནའི་ཆེད་བསྐ་ོའཛུགས་
བས་པའི་མི་འག་ོགསུམ་མམ་ལྔ་ཡོད་པའི་
འདམེས་སུྒག་ཚོགས་ཆྱུང་གིས་ཉིས་ལྡབ་
ལས་མ་ཉུང་བའི་འཆར་ཕུལ་ལརྟ་སིྤ་འཐུས་
ལྷན་ཚོགས་སུ་འསོ་བསྡུའི་ལམ་ནས་མང་
མོས་ཐོབ་པ་དརེ་ཁིམས་ཞིབ་པ་ཆེ་བའམ་
ཁིམས་ཞིབ་པར་འསོ་ཐོན་བྱུང་བར་ངོས་
འཛིན་བ་རྒྱྱུའ་ིཆ་རྐནེ་འགོ ད་ེསའྔ་ིཁམིས་
ཞིབ་པ་ཆེ་བ་རྣམ་རྒྱལ་ཚེ་རིང་མཆོག་དང་། 

བཀའ་ཟུར་ཀིར་ིརིན་པ་ོཆེ་བླ་ོབཟང་བསྟན་
འཛིན་མཆོག བཀའ་ཟུར་ཚེ་རིང་ཕུན་
ཚོགས་མཆོག་བཅས་ལས་གུབ་པའི་ཚོགས་
ཆྱུང་ཞིག་བཙྱུགས་ནས་ཕི་དལི་དུང་ཆེ་སང་
ས་ཆོས་སྒནོ་ལགས་དང་། ཤེས་རིག་དུང་ཆེ་
ངག་དབང་རབ་རྒྱལ་ལགས་གཉསི་མཐའ་
མའི་འསོ་གཞིར་འདམེས་ཐོན་བྱུང་ཡོད། 
སབྐས་བཅྱུ་དུག་པའི་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་
ལྷན་ཚོགས་ཀི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་
གཉསི་པའི་ལས་ཉནི་དུག་པའི་གསོ་ཚོགས་
སུ་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་ཆེས་མཐོའི་
ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གི་ཁིམས་ཞིབ་པ་གཞན་
གཅིག་འསོ་འདམེས་གནང་ཆེད་སིྤ་འཐུས་
རྣམས་ཀིས་མཐའ་མའི ་འོས་གཞི་རྣམ་
གཉསི་ལ་ང་ོཡོད་སིྤ་འཐུས་རྣམས་ཀིས་འསོ་
ཤོག་བླུགས་ཡོད་ཁངོས་ནས་ཤེས་རིག་དུང་
ཆེར་འསོ་གངས་ ༢༤ ཐབོ་ཡོད་པ་དང། ཕི་
དལི་དུང་ཆེར་འསོ་གངས་ ༡༨ ཐབོ་པར་
བརནེ། ཤེས་རིག་དུང་ཆེ་ངག་དབང་རབ་
རྒྱལ་ལགས་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་ཆེས་
མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གི་ཁིམས་ཞིབ་པ་
གཞན་གཅིག་ཏུ་འདམེས་ཐནོ་བྱུང་བའི་སིྤ་
འཐུས་ཚོགས་གཙོ་མཁན་པ་ོབསོད་ནམས་
བསྟན་འཕལེ་མཆོག་གིས་གསལ་བསྒགས་
གནང་ཡོད། འབུམ་རམས་པ་ངག་དབང་
རབ་རྒྱལ་ལགས་ན།ི ཕི་ལོ་ ༡༩༥༥ ཟླ་ ༡ 
ཚེས་ ༡ ཉནི་གངས་ལྗངོས་ཞིང་རིར་སྐསེ་
ཞིང་། ཕི་ལོ་ ༡༩༦༤ ནས་ ༡༩༧༣ བར་
ཌལ་ཧརོ་བདོ་གཞུང་སླབོ་གྲྭར་སླབོ་སྦངོ་སླབོ་
ཐནོ་རསེ། ཕི་ལོ་ ༡༩༧༤ ནས་ ༡༩༧༧ 
བར་ལྡ་ིལི་མཐ་ོརིམ་སླབོ་ཁང་ད་ུཆབ་སིད་

རིག་པ་ Political Science ལ་སླབོ་གཉརེ་
བས་ཏ་ེཆེད་གཉརེ་ཉ་ེབའི་གཙྱུག་ལག་རབ་
འབམས་པའ་ི BA Hons བསབླ་པ་མཐར་
སོན། མཐ་ོསླབོ་འགམི་སབྐས་ལྡ་ིལི་ས་གནས་
བོད་རིགས་གཞོན་ན ུའི ་ དུང་ཆེ ་གནང་། 
ཕི་ལོ་ ༡༩༧༧ ནས་ ༡༩༧༩ བར་ལྡ་ིལི་
མཐ་ོརིམ་སླབོ་ཁང་ད་ུརྒྱལ་སིྤའི་འབལེ་ལམ་
དང་ཁམིས་ International Relations 

and Law སོགས་ལ་སླབོ་གཉརེ་གནང་སྟ་ེ
གཙྱུག་ལག་རབ་འབམས་པ་ MA བསབླ་
པ་མཐར་སོན། སབྐས་དརེ་ལྡ་ིལི་ས་གནས་
བདོ་རང་དབང་ལྡན་པའི་ལས་འགུལ་གི་
དུང་ཆེའ་ིལས་འགན་ཞུས། ཕི་ལོ་ ༡༩༧༩ 
ལོར་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་
པ་ོམཆོག་གིས་བདོ་ནང་གི་བདོ་མིའི་ཤེས་
ཡོན་ཡར་རྒྱས་གཏངོ་ཐབས་ལ་བཙན་བལོ་
ནས་དགེ་རྒན་གཏངོ་གནང་མཛད་རྒྱྱུ འི ་
བཀའ་སླབོ་གསལ་བསྒགས་ཕབེས་པ་བཞིན་
དང་བླང་དགེ་རྒན་ལ་འག་ོརྒྱྱུ འི་ཁས་ལེན་
ཞུ་མཁན་བདོ་རིགས་གཞོན་ན་ུབཞི་བྱུང་
བའ་ིཁདོ་ནས་གཅིག་ཡིན། ཕི་ལོ་ ༡༩༧༩ 
ནས་ ༡༩༨༠ བར་ལྡ་ིལི་ཇ་མི་ཡ་ཨི་སི་
ལ་མི་ཡ་ Jamia Millia Islamia གཙྱུག་
ལག་སླབོ་གཉརེ་ཁང་ནས་དགེ་རྒན་འོས་
སྦངོ་ B.Ed བསབླ་པ་མཐར་སོན། ཕི་
ལོ་ ༡༩༨༠ ནས་ ༡༩༨༡ བར་བདོ་ལ་དང་
བླངས་ཐོག་དགེ་རྒན་ལ་འག་ོརྒྱྱུ འི་རེ་སྒུག་
གིས་བདོ་གཞུང་བད་ེསུང་འབལེ་ཡོད་ལས་
ཁུངས་ནང་བདོ་གནས་ཉམས་ཞིབ་གནང་། 
ཕི་ལོ་ ༡༩༨༢ ལོར་བདོ་གཞུང་བཀའ་ཤག་
ནས་ཨུ་ར་ུསུའ་ིསིྤ་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ Soviet 

Union ལ་གཞུང་འབལེ་སླབོ་སྦངོ་
ལ་བཏང་གནང་མཛད་པ་བཞིན་རུ་
སདྐ་སྦངས་ཏ།ེ རྒྱལ་སིྤའ་ིའབལེ་
ལམ་ཐོག་ལ་ཉམས་ཞིབ་གནང་སྟ་ེ
ཕི་ལོ་ ༡༩༨༧ ལོར་འབུམ་རམས་
པ་ Ph.D བསབླ་པ་མཐར་སོན། ཕི་
ལོ་ ༡༩༨༧ ནས་ ༡༩༩༢ བར་ལྡ་ི
ལི་དནོ་གཅདོ་ཁང་ད་ུཆབ་སདི་ཉམས་
ཞིབ་དང་འབལེ་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་
མཆོག་ལ་བདོ་རྒྱ་འབལེ་མོལ་གི་ཡིག་ཆ་
སོགས་བདག་གཉརེ་ཕག་རོགས་གནང་། 
ཕི་ལོ་ ༡༩༩༣ ནས་ ༡༩༩༧ བར་འཆར་
འབུལ་ཕག་རགས་བཞིན་རུ་སོག་སྐུ་ཚབ་
དནོ་གཅོད་ད་ུབསྐ་ོགཞག་གནང་སྟ་ེཕི་ལོ་ 
༡༩༩༣ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༠ ཉནི་ཨུ་ར་ུསུའ་ི
རྒྱལ་ས་མོ་སི་ཁོར་བདོ་གཞུང་སྐུ་ཚབ་དནོ་
གཅདོ་ཁང་གསར་འཛུགས་དང་ཆབས་ཅིག 
བདོ་ཀི་རིག་གཞུང་ལྟ་ེགནས་ཁང་གསར་
འཛུགས། ར་ུསདྐ་ཐགོ་བདོ་གནས་བརྙན་
འཕནི་ Novasti Tibeta གི་རྩམོ་སིྒག་འགན་
ཁུར་གནང་།ཕི་ལོ་ ༡༩༩༧ ནས་ ༡༩༩༨ 
བར་རང་གཞུང་ཕི་དལི་ལས་ཁུངས་ཀི་ཟུང་
དུང་དང་། ཕི་ལོ་ ༡༩༩༨ ནས་ ༡༩༩༩ 
བར་ཨ་རི་བདོ་གཞུང་དནོ་གཅོད་ཁང་ད་ུ
མཉམ་འབེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ལ་བོད་ད ོན་
གནས་ཚྱུལ་མཁ་ོསྤདོ་དང་ཞུ་གཏུག་སོགས་
ཀི་ལས་ཁུར་གནང་། ཕི་ལོ་ ༡༩༩༩ ནས་ 
༢༠༠༥ བར་ཨ་རི་བདོ་གཞུང་སྐ་ུཚབ་
དནོ་གཅདོ་ཀི་འགན་ཁུར་གནང་། ཕི་ལོ་ 
༢༠༠༥ ནས་ ༢༠༠༨ བར་བདོ་གཞུང་
ཕི་དལི་ལས་ཁུངས་ཀི་དུང་འཕར་གནང་། 

༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་ཡུ་རོབ་ཁུལ་གི་མཛད་འཕནི་ཁག་ལེགས་གུབ་རསེ་
བཞུགས་སརྒ་ད་ུ༸ཞབས་སོར་བད་ེབར་འཁདོ་པ།

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༩ ཚེས་ 
༢༣ ཉནི་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་
ཆེན་པ་ོམཆོག་བཞུགས་སྒར་ད་ུ༸ཞབས་
སོར་བད་ེབར་འཁདོ་ཡོད། ད་ེཡང་ཕི་ཟླ་ 

༩ ཚེས་ ༦ རེས་གཟའ་མིག་དམར་གི་
ཉནི་གུང་ཆྱུ་ཚོད་ ༡༢།༣༠ ཙམ་ལ་སིྤ་ནརོ་
༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་
བཞུགས་སྒར་ཕ་ོབང་ནས་ཡུ་རོབ་ཡུལ་གུ་
སྦལེ་ཇམ་དང་ཕ་རན་སི། པ་ོལེན་ཌི་བཅས་

སུ་མཛད་འཕིན་རྒྱ་ཆེ་བསྐང་ཆེད་ཆིབས་
སྒྱུར་བསྐངས་ཡོད། ཕི་ཚེས་ ༨ ཉནི་
སྦལེ་ཇམ་གི་རྒྱལ་ས་སརྦ་སེལ་ད་ུརྒྱལ་སིྤའི་
བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པའི་ཚོགས་ཆེན་

ཐངེས་བདནུ་པའི་ཚོགས་མགོན་ད་ུཆིབས་
སྒྱུར་བསྐངས། ཕི་ཚེས་ ༩ ནས་ ༡༡ བར་
ཁུལ་དའེི་བྷ་ོཛར་སྒྱུ ་རྩལ་བསྟི་གནས་ཁང་
ད་ུ Bozar Center for Fine Art སེམས་
དང་སགོ་གི་མཁས་པའི་བག་ོགླངེ་གི་ཚོགས་

མགནོ་ད་ུདབུ་བཞུགས་མཛད།
 ཕི་ཚེས་ ༡༢ ཉནི་སརྦ་སེལ་ནང་
ས་ཕོགས་འད་མིན་ནས་ཡིན་པའི་གཞོན་
སྐསེ་འཛིན་སྐངོ་གཙོ་འཛིན་པ་ཁག་གཅིག་
ལ་བཀའ་སླབོ་སྩལ། ཕི་ཚེས་ ༡༣ ཉནི་
ཕ་རན་སིའི་རྒྱལ་ས་པ་ེརི་སིའི་ནང་ཁིམས་
རྩདོ་པའ་ིལནྷ་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་མི་དང་། ས་
གནས་ཀི་གསར་འགདོ་པ་ཁག་གཅིག ད་ེ
བཞིན་ས་གནས་བདོ་རིགས་རྣམས་ལ་བཀའ་
སླབོ་སྩལ། ཕི་ཚེས་ ༡༤ ཉནི་གི་ས་ྔད་ོཕ་
རན་སིའི་གསོ་ཚོགས་གོང་མའི་འཐུས་མི་
དང་སྐུ་ཚབ་སུམ་ཅྱུ་ཙམ་དང་ལྷན་ཞོགས་
ཟས་ལྷན་བཞེས་དང་བཀའ་སླབོ་སྩལ་ཡོད། 
ད་ེརསེ་ཆོས་ལུགས་འད་མིན་གི་བག་ོགླངེ་
ལནྷ་ཚོགས་ཐགོ་ལནྷ་ཞུགས་མཛད། ཕི་
ཚེས་ ༡༥ ཉནི་གི་ས་ྔད་ོཕ་རན་སིའ་ིསི་ཊ་
སི་བྷག་གངོ་ཁྱརེ་ནང་ཡུ་རོབ་གསོ་ཚོགས་
ཀི་ཚོགས་གཙོ་སྐ་ུཞབས་ Martin Schultz 

མཆོག་དང་ལནྷ་མཇལ་འཕད་མཛད། ཕི་
ཚེས་ ༡༦ ཉནི་སི་ཊར་སི་བགྷ་གཙྱུག་ལག་
སླབོ་གཉརེ་ཁང་ད་ུལུས་སེམས་སགོ་གི་བག་ོ
གླངེ་ལྷན་ཚོགས་ཐོག་ལྷན་ཞུགས་མཛད། 
ཕི་ཚེས་ ༡༧ ཉནི་༸གངོ་ས་མཆོག་གིས་
མང་ཚོགས་ ༨༥༠༠ བརྒལ་བར་མགནོ་
པ་ོཀླུ་སུྒབ་ཀིས་མཛད་པའི་བང་ཆྱུབ་སེམས་
འགལེ་གི་བཀའ་ཆོས་དང་། 
 ཕི་ཚེས་ ༡༨ ཉནི་སྤན་རས་
གཟགིས་ཀི་བཀའ་དབང་སྩལ། ཕི་ཚེས་ 
༡༩ ཉནི་༸གངོ་ས་མཆོག་སི་ཊར་སི་བགྷ་
ནས་པ་ོལེན་ཌིར་ཆིབས་སྒྱུར་བསྐངས་ནས་
པ་ོལན་ཌིའི་གསོ་ཚོགས་ཀི་བདོ་དནོ་རྒྱབ་
སྐརོ་ཚོགས་པའི་ཚོགས་མི་རྣམས་དང་ལནྷ་
མཇལ་འཕད་མཛད། ཕི་ཚེས་ ༢༠ ཉནི་
པ་ོལེན་ཌིའ་ིགངོ་ཁྱརེ་ Wroclaw ནང་
བཟདོ་སན་དང་སྡམུ་སིྒག་ Forgiveness 

and Reconciliation ཅསེ་པའ་ིབརདོ་

གཞི་དང་འབལེ་བའི་འགམེས་སྟནོ་གཟིགས་
ཞིབ་མཛད་པ་དང་སྦྲགས། Depot History 

Centre ཞསེ་པར་རང་དབང་གི་སྐརོ་
བཀའ་སླབོ་སྩལ། ཕི་ཚེས་ ༢༡ ཉནི་བདོ་
མི་དང་སོག་པརོ་མཇལ་ཁ་དང་བཀའ་སླབོ། 
དེ་བཞིན་ཡུ་རོབ་རྒྱལ་ཁབ་པོ་ལན་ཌིའི ་ 
Wroclaw གངོ་ཁྱརེ་ནས་རྒྱང་ཐག་སིྤ་ལེ་ 
༥༠ སར་ཆགས་པའ་ི Swidnica གངོ་
ཁྱེར་ནང་ད་ུརནེ་གཞི་བས་པའི་ཞི་བདའེི་
མཆོད་ཁང་ Church of Peace ཞསེ་འཛམ་
གླིང་མཉམ་འབལེ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀིས་འཛམ་
གླངི་གཅསེ་ནརོ་ད་ུངསོ་འཛིན་གནང་བཞིན་
པའི་ཡི་ཤུའི་ལ་ྷཁང་ད་ུཆིབས་སྒྱུར་བསྐངས་
ནས་བཀའ་སླབོ་སོགས་ཀི་མཛད་འཕིན་ཧ་
ཅང་རྒྱ་ཆེ་བསྐངས་ཡོད། །

ཕི་ལོ་ ༢༠༠༨ ནས་ ༢༠༡༥ བར་ཨུ་
རུ ་ སུ ་དང་ད ེ་སྔ ོན ་ སིྤ ་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ 
Commonwealth of Independent States 

ཁག་ལ་རང་གཞུང་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་ཀི་
འགན་ཁུར་གནང་། ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༣ 
ཚེས་ ༤ ནས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཤེས་
རིག་ལས་ཁུངས་ཀི་དུང་ཆེའི་ལས་འགན་
གནང་མུས་ཡིན་པ་བཅས།།


