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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་ཡུ་རོབ་རྒྱལ་ཁབ་ལའྔ་ིནང་གི་མཛད་འཕནི་དབུ་འཛུགས་མཛད་པ།
༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༩ 
ཉནི་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་
པ་ོམཆོག་ལ་ཏ་ིཝི་ཡའ་ི Latvia རྒྱལ་ས་རི་
གའ་ི Riga གནམ་ཐང་ད་ུ༸ཞབས་སོར་
བད་ེབར་འཁོད་ད་ེབཞུགས་གནས་གསོལ་
མགནོ་ཁང་ད་ུཆིབས་སྒྱུར་བསྐངས་སྐབས། 
དད་ལྡན་མང་ཚོགས་རྣམས་ཀིས་ལག་ཏུ་
དཀར་གཙང་མཇལ་དར་སོགས་ཐགོས་ནས་
མགོན་པ་ོགང་ཉདི་མཆོག་ལ་ཕབེས་བསུའི་
ས་ེལེན་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་འདགུ ད་ེཡང་ཕི་
ཚེས་ ༡༠ ཉནི་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་
མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་ལ་ཨུ་རུ་སུའི་རྒྱལ་
ས་མོ་སི་ཁོར་རནེ་གཞི་བས་པའི་བདོ་སྐབོ་
ཐབེས་རྩ་ཁང་ Save Tibet Foundation 

དང་རྒྱལ་ས་རི་གའི ་ནང་ཡོད་པའི ་བ ོད་
དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པ་ Saglabasim 

Tibetu བཅས་ཐུན་མོང་ནས་ཇི་ལརྟ་སྔནོ་
ནས་གསོལ་འདབེས་ཞུས་དནོ་ལྟར་བཀའ་

བཞསེ་བཟང་པ་ོསྨནི་སྩལ་ཐབོ་ས།ེ ལ་ཏ་ིཝི་
ཡའི་རྒྱལ་ས་རི་གའི་ནང་ད་ུསླབོ་དཔནོ་ཆོས་
གགས་ཀིས་མཛད་པའི་ཚད་མ་རྣམ་འགལེ་
གི་ཉནི་དང་པའོི་ཆོས་འབལེ་དབུ་འཛུགས་

མ་མཛད་གངོ་དད་ལནྡ་ཆོས་ཞུ་བ་མི་གངས་ 
༤༥༠༠ བརྒལ་བར་འཚམས་འད་ིདང་
སྦྲགས། མགནོ་པ་ོགང་ཉདི་མཆོག་གིས་
འཛམ་གླངི་འདའིི་སངེ་མི་དངུ་ཕྱུར་བདནུ་ཅྱུ་
ཡོད་པ་ཚང་མ་ལུས་སེམས་དང་སེམས་ཚོར་

གང་གི་ཆ་ནས་གཅིག་མཚྱུངས་ཡིན་སབས། 
འག་ོབ་མི་གཅིག་གྱུར་གི་འད་ུཤེས་འཛིན་རྒྱྱུ ་
གལ་ཆེན་པ་ོཡིན་པ་དང་། ད་ེབཞིན་ཆོས་
ལུགས་མཐུན་སིྒལ་གོང་འཕལེ་གཏངོ་རྒྱྱུ ་

གལ་ཆེ་ཡིན་སྐརོ་སོགས་ཀི་བཀའ་སླབོ་སྩལ་
ཡོད།
 ཕོགས་མཚྱུངས་ཉིན་དང་པའོི་
ཆོས་འབལེ་གི་བར་གསེང་སབྐས་བལྷ་ཊིག་ 
Baltic States ཁངོས་ཀི་རྒྱལ་ཁབ་ཨིས་

ཌ་ོན་ིཡ་ Estonia ནས་གསོ་ཚོགས་འཐུས་
མི་གཉསི་དང་། ལི་ཐུའ་ིན་ིཡ་ Lithuania 

ནས་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་གསུམ། ལ་ཏ་ི
ཝི་ཡ་ནས་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་བཅྱུ་བཅས་
གསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་བཅ་ོལ་ྔདང་། ད་ེ
བཞིན་གོང་གསལ་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ནས་བདོ་
དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་བ་རེ་བཅས་དང་ལྷན་ད་ུཉནི་
གུང་གི་ལགྗས་སྨནི་ལནྷ་བཞསེ་མཛད་ཡོད་པ་
མ་ཟད། སབྐས་དརེ་༸གངོ་ས་མཆོག་གིས་
མགོན་པ་ོགང་ཉདི་མཆོག་གི་རླབས་ཆེན་གི་
མཛད་འཁུར་གཙོ་བ་ོགསུམ་ངོ་སྤདོ་དང་། 
གསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་རྣམས་ནས་ད་བར་
བདོ་དནོ་ཐགོ་རྒྱབ་སྐརོ་གནང་བར་ཐུགས་
ར་ེཆེ་གསུངས་འདགུ ད་ེབཞིན་ད་ེཉནི་ཧན་
གྷ་རི་རྒྱལ་ཡོངས་རྐང་རྩེད་པ་ོལོའི་རུ་ཁག་
གི་ཚོགས་མི་ཁག་གཅིག་ལའང་མཇལ་ཁ་
སྩལ་ཡོད་པ་བཅས།།

སདི་སྐངོ་མཆོག་གིས་བལ་ཡུལ་རྣམ་རྒྱལ་སླབོ་
གྲྭའ་ིསླབོ་མ་རྣམས་ལ་གསུང་བཤད་གནང་བ།

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༡༠ ཉནི་
བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་ལནྡ་སིད་སྐངོ་བླ་ོ
བཟང་སེང་ེམཆོག་གིས་བལ་ཡུལ་རྣམ་རྒྱལ་སླབོ་
གྲྭའ་ིསླབོ་མ་གངས་ ༣༠ དང་དག་ེརྒན་གཉསི་
བཅས་ལ་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀིས་ཤེས་ཡོན་
ཐགོ་དམིགས་བསལ་འབད་བརྩོན་གནང་བཞིན་
ཡོད་སྐརོ་དང་། ལགྷ་པར་དངེ་རབས་བདོ་ཕུག་
ཚོས་གནའ་དངེ་ཟུང་འབལེ་ཐགོ་ནས་བདོ་ཀི་ཐུན་
མིན་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་འཛིན་སྐངོ་སྤལེ་གསུམ་
བ་རྒྱྱུ ་གལ་ཆེ་ཡིན་སྐརོ།   འཛིན་སྐངོ་བཀའ་
ཤག་ངོས་ནས་ཤེས་ཡོན་གལ་ཆེ་ཤོས་སུ་འཛིན་
རྒྱྱུའི་སིད་བྱུས་རྒྱྱུན་སྐངོ་གནང་བཞིན་ཡོད་སབས། 
སླབོ་ཡོན་སརྔ་ལས་ཇ་ེམང་ད་ུབཏང་བ་དང་། ཤེས་
ཡོན་རྩེ་ཕུད་ཀི་གུབ་འབས་ལ་གཟངེས་བསདོ་བ་
དགའ་གསོལ་རས་གནང་རྒྱྱུས་མཚོན་ལས་དནོ་ས་
མང་ཐགོ་ནས་སིད་སྐངོ་གིས་བདོ་མིའི་ཤེས་ཡོན་
གུབ་འབས་ལ་འཛིན་པའི་འཆར་སང་མངནོ་གྱུར་
ཡོང་སླད་ལས་འགུལ་འད་མིན་སྤལེ་མུས་ཡིན་
སྐརོ་སོགས་ཀི་གསུང་བཤད་གནང་གུབ་བསུན་
དཔལ་ལྡན་སིད་སྐངོ་མཆོག་གིས་སླབོ་མ་རྣམས་
ཀི་ད་ིབ་ཁག་ལ་ལན་འདབེས་གསལ་བཤད་གནང་
འདགུ སིྤར་ཐངེས་འདརི་བལ་ཡུལ་རྣམ་རྒྱལ་
སླབོ་གྲྭའི་སླབོ་མ་རྣམས་ཀི་ཤེས་ཡོན་སྐརོ་བསྐདོ་
ཀི་ལས་གཞིར་དམ་འཛིན་གནང་ནས་བདོ་མིའི་
སིྒག་འཛུགས་དང་། རྡ་ས་ཁུལ་གི་གཞུང་དང་
གཞུང་འབལེ་མིན་པའི་ཆབ་སིད་ཚོགས་པ་སོགས་
བས་ིགནས་ཁང་འད་མིན་ཡོད་པ་རྣམས་ལ་ལ་ྟསྐརོ་
བསྐདོ་བཞིན་ཡོད་འདགུ །

ཐ་ེཝན་གསོ་ཚོགས་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པ་གསར་འཛུགས་ཀི་གསར་འཛུགས་གནང་བ།
༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ 
༧ ཉནི་གི་ས་ྔད་ོཆྱུ་ཚོད་ ༩།༣༠ ཐགོ་ཐ་ེ
ཝན་གོས་ཚོགས་སྐུ ་མགོན་ཚོམས་ཆེན་
ནང་ཐ་ེཝན་གསོ་ཚོགས་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་
ཚོགས་པ་དངསོ་སུ་གསར་འཛུགས་གནང་
བའི་གསར་འགོད་ལྷན་ཚོགས་ཤིག་བསྐངོ་
ཚོགས་གནང་ཡོད། ཐགོ་མར་ཐ་ེཝན་གསོ་
ཚོགས་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པའ་ིཚོགས་
གཙོ་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་སྐུ་ཞབས་ཕརེེ་ཌི་
ལིན་ Freddy Lim ལགས་ཀིས་ཚོགས་པ་
གསར་འཛུགས་གནང་བའི་དགོས་དམིགས་
ང་ོསྤདོ་གནང་དནོ། ཐ་ེཝན་གསོ་ཚོགས་
བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པ་ནི་ཐ་ེཝན་གི་
སིད་དནོ་ཚོགས་པ་འད་མིན་གི་གསོ་ཚོགས་
འཐུས་མི་ལས་གུབ་པའི་གསོ་ཚོགས་འཐུས་
མིའི་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པ་ཞིག་ཡིན་
པ་དང་། འདརི་དངསོ་སུ་ཕབེས་པའ་ིགསོ་
ཚོགས་འཐུས་མི་ཁངོ་རྣམ་པས་ཐ་ེཝན་གསོ་
ཚོགས་སྐབས་སྔནོ་མའི་ནང་བདོ་དནོ་རྒྱབ་
སྐརོ་ཚོགས་པ་གསར་འཛུགས་ཀི་ལས་གཞི་
སྤལེ་ཡོད། ད་རེས་སབྐས་གསར་པའ་ིགསོ་
ཚོགས་འཐུས་མིའི་ནསུ་ཤུགས་གཅིག་ཏུ་
བསིྒལ་ནས་བདོ་དནོ་ཁྱབ་སྤལེ་གིས་ཐ་ེཝན་
ནང་བདོ་སོག་ལས་ཁུངས་སྒ་ོབརྒྱབ་རྒྱྱུའ་ིལས་
གཞི་མཇུག་སྐངོ་སོགས་དང་། ད་ེབཞིན་རྒྱལ་
སིྤའི་ཐགོ་གི་གསོ་ཚོགས་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་

ཚོགས་པ་དང་མཉམ་ཞུགས་ཀིས་ལས་འགུལ་
སྤལེ་ཐུབ་པ་བ་རྒྱྱུ ་སོགས་གསུངས། ཚོགས་
གཞོན་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་ལམྕ་ཤའ་ོམེའི་
ཆིང་ Xiao Mei Ching ལགས་ཀིས་
གསུང་དནོ། རྒྱལ་སིྤའ་ིགསོ་ཚོགས་བདོ་དནོ་
རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པའི་ཚོགས་ཆེན་ལ་ཐངེས་
མང་བཅར་མངོ་ཡོད་པ་དང་། ཐ་ེཝན་ནང་
བདོ་དནོ་ཐགོ་སརྔ་བཞིན་རྒྱབ་སྐརོ་གནང་རྒྱྱུ ་
ཡིན་གནས་གསུངས། ད་ེབཞིན་སྐ་ུམགནོ་
གཙོ་བ་ོཐ་ེཝན་བདོ་ཀི་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅདོ་ཟླ་
བ་ཚེ་རིང་ལགས་ཀིས་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་དང་
འབལེ་གསུང་དནོ། བདོ་ཀི་གནད་དནོ་ན་ི
རང་བཙན་དང་། དབུ་མའ་ིལམ་གཅིག་པུའ་ི
སྐརོ་མིན་པར། གངས་ཉུང་མི་རིགས་ཆགས་
འཇིག་དང་། མི་སེར་སྤལེ་ཡུལ་རིང་ལུགས། 
ཁརོ་ཡུག འག་ོབ་མིའ་ིཐབོ་ཐང་། ཆོས་དང་
རིག་གཞུང་སོགས་མང་པ་ོའདསུ་ཡོད་པས། 
ད་ེདག་ཚང་མ་མིའ་ིརིགས་ཀི་སིྤ་ཚོགས་དང་
འབལེ་བ་ཆགས་ཡོད་པས་ད་ོསང་བ་ཡུལ་གི་
གནད་དནོ་མང་པ་ོཡོད་གནས་ང་ོསྤདོ་གནང་། 
ཐེ་ཝན་གོས་ཚོགས་བོད་ད ོན་རྒྱབ་སྐོར་
ཚོགས་པ་ནས་ཆེད་ད་ུགདན་འདནེ་ཞུས་
པའི་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་བླ་ོབཟང་གགས་
པ་ལགས་དང་། ཚེ་རིང་ལ་ྷམོ་ལགས་ཀིས་
བདོ་མིའ་ིགནས་སངས་ང་ོསྤདོ་དང་། བདོ་
དང་ཐ་ེཝན་ཕགོས་གཉསི་ཀའི་དཀའ་ངལ་

གཅིག་མཚྱུངས་ཡིན་དསུ་མཉམ་རུབ་བ་རྒྱྱུ ་
གལ་ཆེ་དང་། ཐ་ེབདོ་གསོ་ཚོགས་དབར་
འབལེ་ལམ་དམ་གཟབ་ཏུ་གཏངོ་དགསོ་གལ་
གསུངས་རསེ་བདོ་དནོ་ཐགོ་རྒྱབ་སྐརོ་གནང་
བར་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུས། ད་ེནས་ཐ་ེཝན་གསོ་
ཚོགས་འཐུས་མི་ལམྕ་གུ་ལཱ་སི་ལགས་དང་། 
ལམྕ་གཡུས་མེ་ཉུལ་ལགས། སྐ་ུཞབས་ཏནོ་
དབི་ཁང་ལགས་སོགས་ཀིས་གསུང་བཤད་

གནང་། ད་ེནས་བདོ་རིགས་ཚོགས་པའི་
ཚོགས་གཙོ་བཀྲ་ཤིས་ཚེ་རིང་ལགས་ཀིས་
ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུས་པ་དང་སྦྲགས་གསོ་ཚོགས་
འཐུས་མི་རྣམས་ལ་མཇལ་དར་སྒོན་ཏ ེ་
གསར་འགདོ་ལནྷ་ཚོགས་མཇུག་སིྒལ། འད་ི
ལོ་ཕི་ཟླ་དགུ་པའི་ནང་གསོ་ཚོགས་འཐུས་
མི་སྐུ་ཞབས་ཕརེེ་ཌི་ལིན་ལགས་ཀིས་གཙོས་
བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་གནང་མཁན་ཁག་གཅིག་
བཞུགས་སརྒ་ད་ུའཚམས་གཟགིས་སུ་ཕབེས་

ནས་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་
པ་ོམཆོག་གི་མཇལ་ཁ་དང་། དཔལ་ལནྡ་སདི་
སྐངོ་མཆོག་གིས་དབུས་གཞུང་དང་གཞུང་
འབལེ་མིན་པའ་ིཚོགས་སྡ་ེཁག་དང་མཉམ་ད་ུ
མཇལ་འཕད་ཀིས་ཕན་ཚྱུན་བསམ་ཚྱུལ་བར་ེ
ལེན་གནང་ཡོད། གསར་ད་ུབཙྱུགས་པའ་ིཐ་ེ
ཝན་གསོ་ཚོགས་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་
པའ་ིནང་ཐ་ེཝན་མང་གཙོ་ཡར་ཐནོ་ཚོགས་པ་

དང། དསུ་རབས་ཀི་ནསུ་ཤུགས་ཚོགས་པ། 
ག་ོམིན་ཏང་ཚོགས་པ་བཅས་སདི་དནོ་ཚོགས་
པ་འད་མིན་གི་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་སུམ་
ཅྱུ་ཙམ་གིས་མཉམ་ཞུགས་དང་མིང་རགས་
བཀདོ་ཡོད་པ་མ་ཟད། མུ་མཐུད་ཚོགས་མི་
མང་ད་ུགཏངོ་རྒྱྱུའ་ིའཆར་གཞི་ཡོད་འདགུ་པ་
བཅས།།

༸གངོ་ས་མཆོག་གིས་བལྷ་ཊིཀ་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་གི་
བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་བ་ཁག་གཅིག་ལ་

མཇལ་ཁ་སྩལ་བ།

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༡༡ 
ཉིན་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་གིས་ལ་ཏི་ཝི་ཡའི་རྒྱལ་ས་རི་གའི་ནང་
ད་ུསླབོ་དཔནོ་ཆོས་གགས་ཀིས་མཛད་པའི་ཚད་
མ་རྣམ་འགལེ་གི་ཆོས་འབལེ་ཉནི་གཉསི་པ་དབུ་
འཛུགས་མ་མཛད་གོང་བྷལ་ཊིཀ་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་
གི་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་བ་ཁྱནོ་མི་གངས་ ༧༥ ཙམ་
ལ་མཇལ་ཁ་སྩལ། སབྐས་དརེ་ལ་ཏ་ིཝི་ཡའ་ིནང་
པ་ཚོའི་ངསོ་ནས་༸གོང་ས་མཆོག་ལ་སྤན་རས་
གཟགིས་ཕག་སངོ་སྤན་སངོ་གི་སྐུ་ཐང་ཞིག་འབུལ་
ལམ་ཞུས་པར་མགོན་པ་ོགང་ཉིད་མཆོག་གིས་
བཀའ་སླབོ་སྩལ་དནོ། འཕགས་མཆོག་སྤན་རས་
གཟིགས་དང་བདོ་མི་ཚོའི་དབར་དམིགས་བསལ་
གི་འབལེ་བ་ཞིག་ཡོད། ཕགོས་གཅིག་ནས་སྤན་
རས་གཟིགས་ནི་ངསོ་ཀིས་མགོན་སྐབས་ཆགས་
ཡོད་པ་དང་། ངསོ་ཀིས་དསུ་དསུ་སུ་ལམ་སནོ་ཞུ་
བཞིན་ཡོད། ཅསེ་བཀའ་སླབོ་སྩལ་ཡོད། ད་ེརསེ་
ཨི་སི་ཊོ་ནའི་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་བ་ཚོས་༸གོང་
ས་མཆོག་ཨི་སི་ཊོ་ནི་ཡར་ཆིབས་སྒྱུ ར་བསྐང་
གནང་ཡོང་བའི་གསོལ་འདབེས་ཞུས་པ་མ་ཟད། 
གཞན་ཡང་སྐབས་དརེ་ལི་ཐུ་ཝི་ནི་ཡའི་བདོ་དནོ་
རྒྱབ་སྐོར་བ་ཚོས་མགོན་པ་ོགང་ཉིད་མཆོག་ལ་
ཕག་རགས་ཤིག་འབུལ་ལམ་ཞུས་ཡོད། སབྐས་
དརེ་མགོན་པ་ོགང་ཉདི་མཆོག་གིས་བདོ་ཀི་ཁོར་
ཡུག་ག་གལ་གནད་དང་བདོ་ནང་བདོ་ཀི་སདྐ་ཡིག་
གི་གནས་སངས་སོགས་ཀི་སྐརོ་བཀའ་སླབོ་སྩལ་
ཡོད།།



པར་ངསོ་གཉསི་པ། དབུས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་བདནུ་རེའ་ིལས་རིམ་གསར་ཤོག བདོ་ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༡༡ ཕི་ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༡༢2

ཨ་རི་སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་ཀིས་ཨ་རིའ་ིགསོ་
ཚོགས་འཐུས་མིར་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་
གནང་བར་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུས་པ།

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༦ 
ཉནི་ཨ་རི་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅདོ་སྤནེ་པ་ཚེ་རིང་
ལགས་ཀིས་ཨ་རིའི་གསོ་ཚོགས་ཀི་འཐུས་
མི་སྐ་ུཞབས་ཇིམ་མེག་ག་ོཝན་མཆོག Jim 

McGovern  གི་ལས་ཁུངས་སུ་བཅར་ཏ་ེ
འཚམས་འད་ིཞུས་པ་དང་འབལེ་ཁོང་གིས་
ཡུན་རིང་བདོ་དནོ་ཐོག་རྒྱབ་སྐོར་ཤུགས་

ཆེ་གནང་བ་མ་ཟད།  བདོ་དནོ་སྐརོ་རྒྱལ་
ནང་དང་རྒྱལ་སིྤའི་སྡིངས་ཆའི་ཐོག་གླངེ་
སླངོ་ཡང་ཡང་གནང་བར་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུས་
པ་དང་ཆབས་ཅིག འབྱུང་འགྱུར་མུ་མཐུད་
བདོ་དནོ་ཐོག་རྒྱབ་སྐོར་གནང་སྐོང་ཡོང་
བའ་ིརེ་སྐལུ་ཡང་ཞུས་པར།  སྐ་ུཞབས་
ཇིམ་མེག་ག་ོཝན་མཆོག་གིས་དང་བདནེ་ལ་
རྒྱབ་སྐརོ་བདེ་རྒྱྱུ ་ན་ིཁངོ་གི་ལས་འགན་ཡིན་
པས་འབྱུང་འགྱུར་ཡང་བདོ་དནོ་དང་བདོ་
མིར་རྒྱབ་སྐོར་མུ་མཐུད་གནང་རྒྱྱུ འི་དམ་
བཅའ་བརན་པ་ོཡོད་ཅསེ་གསུངས།  སབྐས་
དརེ་རྒྱལ་སིྤའི་བདོ་དནོ་ལས་འགུལ་ཁང་གི་
འགན་འཛིན་ Matteo Mecacci ལགས་

དང་།  འགན་འཛིན་གཞནོ་པ་བུ་ཆྱུང་ཚེ་
རིང་ལགས།  སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་ཁང་གི་
རྒྱ་རིགས་འབལེ་མཐུད་པ་དུང་འཕར་ཀུན་
དགའ་བཀྲ་ཤིས་ལགས།  དནོ་གཅདོ་
ཀི་ཕག་རོགས་བསན་འཛིན་དབིག་གཉནེ་
ལགས།  བསན་འཛིན་བད་ེཆེན་ལགས་
བཅས་ཀང་མཉམ་ད་ུབཅར་ཡོད་སབས།   

སྐུ ་ཚབ་ད ོན་གཅོད་ཀིས་སྐུ ་ཞབས་ཇིམ་
མཆོག་ལ་དནོ་ཁང་གི་ལས་བདེ་རེ་རེ་བཞིན་
ང་ོསྤདོ་ཞུས་འདགུ ཕགོས་མཚྱུངས་ཕི་
ཚེས་ ༨ ཉནི་ཨ་རིའ་ིགངོ་ཁྱརེ་ནའིུ་ཡོག་
ནང་ནིའུ་ཡོག་དང་ནིའུ་འཇར་སི་ས་གནས་
བུད་མེད་ལནྷ་ཚོགས་ཀི་ག་ོསིྒག་འགོ་བང་ཨ་
རིའི་ཁུལ་གི་བདོ་ཀི་བུད་མེད་ཀི་ནསུ་སབོས་
གོང་འཕལེ་གཏངོ་ཐབས་ཀི་དསུ་ཡུན་ཉནི་
གཉསི་ཀི་ཟབ་སྦངོ་ཚོགས་ཡོད།  སབྐས་
དརེ་སྐ་ུམགནོ་གཙོ་བ་ོབང་ཨ་རིི་སྐ་ུཚབ་དནོ་
གཅདོ་ཀིས་བདོ་པའ་ིབུད་མེད་ཀི་ནསུ་སབོས་
གོང་འཕལེ་གཏངོ་ཐབས་སྐརོ་གསུང་བཤད་
གནང་ཡོད།།

སདི་སྐངོ་མཆོག་གིས་འཛམ་གླངི་མཉམ་འབལེ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་སིྤ་ཁྱབ་
དུང་ཆེ་གསར་པར་འཚམས་འད་ིཞུས་པ།

རྡ་སངེ་བདོ་ཁིྱམ་ད་ུསླབོ་ཕུག་ཚོང་ལས་ཡར་རྒྱས་རམ་འདགེས་ཚོགས་
པའ་ིའད་ིལོའ་ིའད་ུའཛོམས་མཐའ་མ་ལེགས་གུབ་བྱུང་བ།

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ 
༨ ཉནི་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་དཔལ་
འབོར་ལས་ཁུངས་ཀི་བདོ་མིའི་ཚོང་ལས་
ཡར་རྒྱས་རམ་འདགེས་ཚན་པ་ Tibetan 

Entrepreneurship Development དང་རྡ་
སངེ་བདོ་ཁིྱམ་གཉསི་ཟུང་འབལེ་ཐགོ་རྡ་སངེ་
བདོ་ཁིྱམ་སླབོ་ཕུག་ཚོང་ལས་ཡར་རྒྱས་རམ་
འདགེས་ཚོགས་པའ་ིཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ལོའ་ི
མཐའ་མའི་འད་ུའཛོམས་ལེགས་གུབ་བྱུང་
འདགུ ད་ེཡང་མཛད་སྒའོ་ིསྐ་ུམགནོ་གཙོ་
བ་ོདཔལ་འབོར་བཀའ་བླནོ་ཀརྨ་ཡེ་ཤེས་
མཆོག་དང་བདོ་ཕུག་ཁིྱམ་སྡའེི་ཚོགས་གཙོ་
ཐུབ་བསན་རྡ་ོར་ེལགས། ཤེས་ཡོན་འགན་
འཛིན་བསོད་ནམས་ས་ིགཅདོ་ལགས། བདོ་
ཕུག་ཁིྱམ་སྡའེ་ིངསེ་སནོ་པ་དངསོ་གུབ་དབང་
འདསུ་ལགས། རྡ་སངེ་བདོ་ཁིྱམ་གི་སླབོ་སིྤ་
རྣམ་གལོ་བཀྲ་ཤིས་ལགས། དག་ེཆེ་ངག་
དབང་ལ་ྷམོ་ལགས། དཔལ་འབརོ་ལས་
ཁུངས་ཀི་ཚོང་ལས་ཡར་རྒྱས་རམ་འདགེས་
ཚན་པའི་ལས་གཞིའི་འགན་འཛིན་བཅས་

ལྷན་འཛོམས་ཐགོ་སྐུ་མགནོ་གཙོ་བ་ོམཆོག་
གིས་ཚོང་ལས་ཡར་རྒྱས་རམ་འདགེས་ཀི་
གལ་གནད་དང་། ལས་གཞི་འད་ིཉདི་དཔལ་
འབརོ་ལས་ཁུངས་ཀི་གལ་ཆེའི་ལས་གཞིའི་

ཁངོས་ནས་གཅིག་ཡིན་སྐརོ་སོགས་ང་ོསྤདོ་
གནང་ཡོད་པ་མ་ཟད། སླབོ་ཕུག་རྣམས་
ནས་ཤེས་ཡོན་ཐགོ་ད་ོསང་ཤུགས་ཆེ་གནང་
དགོས་སྐརོ་སོགས་ཀི་གསུང་བཤད་གནང་། 
སླབོ་ཕུག་ཚོང་ལས་ཡར་རྒྱས་རམ་འདགེས་
ཚོགས་པ་ནི་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་དཔལ་

འབརོ་ལས་ཁུངས་ཀི་ཚོང་ལས་ཡར་རྒྱས་
རམ་འདགེས་ཚན་པའི་ཆ་ཤས་ཡིན་ཞིང་། 
ལས་གཞིའི་དམིགས་ཡུལ་ན་ིཚོང་ལས་ཡར་
རྒྱས་དང་སིྤ་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཡོང་བར་

ཚོང་ལས་ཇི་ཙམ་གལ་ཆེན་པ་ོཡིན་པའི་གོ་
རགོས་སྤལེ་སདླ་ཡིན་པ་དང་། ལགྷ་པར་སླབོ་
ཕུག་ལས་འཆར་འདི་ཉདི་སླབོ་ཕུག་རྣམས་
ལ་ཚོང་ལས་ཀི་བསམ་བླ་ོསུྐན་ཐབས་སུ་
དམིགས་པ་ཞིག་ཡིན་འདགུ་པ་བཅས།།

༄༅། །བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་
ལནྡ་སིད་སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་གིས་སྐུ་
ཞབས་ཨེན་ཊོ་ནའི་ོགུ་ཆེ་ར་སི་ Antonio 

Guterres མཆོག་འཛམ་གླངི་མཉམ་འབལེ་
རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་སིྤ་ཁྱབ་དུང་ཆེར་བསྐ་ོགཞག་
གནང་བར་འཚམས་འཕིན་ཕུལ་བའི་ནང་
འཁདོ་དནོ། ངས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་
ཀི་ཚབ་ཞུས་ཏ་ེསྐུ་ཉིད་མཆོག་འཛམ་གླིང་
མཉམ་འབལེ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་སིྤ་ཁྱབ་དུང་
ཆེར་བསྐ་ོགཞག་གནང་བར་སྙིང་ཐག་པ་
ནས་འཚམས་འད་ིཞུ་རྒྱྱུ ་ཡིན།   འབྱུང་
འགྱུར་འཛམ་གླངི་གི་གནས་སངས་ཇ་ེབཟང་
ད་ུགཏངོ་ཆེད་སིྒག་འཛུགས་འདིས་ས་ེཁིད་
ད་ེཞི་བད་ེདང་འཆམ་མཐུན་གོང་མཐོར་
གཏངོ་བཞིན་ཡོད། རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་སིྤ་ཁྱབ་
དུང་ཆེར་བསྐ་ོགཞག་གནང་བར་བརནེ་
ཐུགས་འགན་ཧ་ཅང་ཆེ་བ་མ་ཟད།   ལགྷ་
པར་དངེ་འཛམ་གླིང་ནང་གི་དཀའ་རྙགོ་ལ་
གདངོ་ལེན་གནང་དགོས་སབས་སྐུ་ངལ་ད་ེ
བས་ཆེ། སྐ་ུཉདི་མཆོག་ད་ེས་ྔའཛམ་གླངི་
མཉམ་འབལེ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་སྐབས་བཅལོ་

ལས་ཁུངས་ཀི་ཆེས་མཐོའི་སྐུ་ཚབ་གནང་
སྐབས་མགོན་མེད་ཉམ་ཐག་རྣམས་སུང་
སྐོབ་དང་ཁོང་ཚོའི་དཀའ་ངལ་སེལ་སླད་
རྒྱལ་སིྤའི ་སིྤ་ཚོགས་སངེ་ཐུགས་ཁུར་ཧ་
ཅང་ཆེན་པའོི་ཐགོ་ནས་དསུ་རག་ཏུ་འབད་
བརྩོན་རྒྱ་ཆེ་གནང་བར་ང་ཚོས་ཡི་རང་
བསགྔས་བརདོ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡིན།  སི་རི་ཡའ་ི
ཟིང་འཁུག་སྐབས་ཀི་སྐབས་བཅོལ་བ་གཙོ་
གྱུར་འཛམ་གླིང་ཁྱནོ་ད་ུསྐབས་བཅོལ་བའི་
དཀའ་ངལ་སེལ་ཐབས་ཆེད་སྐུ་ཉདི་མཆོག་
གིས་ལམ་སནོ་དབུ་ཁིད་གནང་བ་དསེ་འག་ོ
བ་མི་རིགས་ཡོངས་ལ་བག་ཆགས་བཟང་
པ་ོཞིག་བཞག་ཡོད། ངས་སྐ་ུཉདི་མཆོག་
གི་ལས་ཡུན་རིང་ལས་དནོ་གང་ཅིར་བ་བ་
ལམ་ལྷངོ་ཡོང་བ་དང་། ཉམ་ཐག་མགནོ་
མེད་རྣམས་ཀི་མགོན་སྐབས་ཏུ་གགས་པའི་
མཚན་སྙན་གི་བ་དན་མུ་མཐུད་འདགེས་
ཐུབ་པ།  ད་ེབཞིན་བདོ་དནོ་གླངེ་བ་བརྒྱྱུད་
རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་ནསུ་པ་ད་ེཞི་བའི་ལམ་ནས་
བདོ་དནོ་བདནེ་མཐའ་གསལ་བའ་ིཁ་ཕགོས་
སུ་འཁདི་ཐུབ་པའ་ིརེ་བ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡིན།   ཞསེ་

འཁདོ་ཡོད། སིྤར་སྐ་ུཞབས་ཨེན་ཊོ་ནའི་ོ
གུ་ཆེ་ར་སི་མཆོག་ནི་ད་ེསྔའི་པརོ་ཅྱུ་གལ་ 
Portugal ཡུལ་གི་སདི་བླནོ་གནང་མངོ་
ཡོད་པ་མ་ཟད། འཛམ་གླངི་མཉམ་འབལེ་
རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་སྐབས་བཅོལ་ལས་ཁུངས་
ཀི་ཆེས་མཐའོི་སྐ་ུཚབ་ཀང་གནང་མངོ་ཡོད། 
ཐངེས་འདརི་ཕི་ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༥ ཉནི་
རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་བད་ེའཇགས་ལས་ཁུངས་
ནང་འསོ་བསྡུའི་ལམ་ནས་ཁངོ་རྒྱལ་ཚོགས་
ཀི་སིྤ་ཁྱབ་དུང་ཆེར་བསྐ་ོགཞག་གནང་བ་
ཞིག་ཡིན་འདགུ འསོ་བསྡའུ་ིསབྐས་ཁངོ་
ལ་རྒྱབ་སྐརོ་གནང་མཁན་ ༡༣ དང་
འསོ་གངས་གཉསི་བར་གནས། དགག་
བ་བདེ་མཁན་བྱུང་མེད། ཁངོ་གིས་ཕི་
ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༡ ནས་ལས་
ཁུར་དངསོ་སུ་དབུ་འཛུགས་གནང་རྒྱྱུ ་ཡིན་
འདགུ སིྤར་བདོ་དནོ་ལ་མཚོན་ན། འཛམ་
གླིང་མཉམ་འབལེ་རྒྱལ་ཚོགས་ནང་ཕི་ལོ་ 
༡༩༥༩།༡༩༦༡།༡༩༦༥ བཅས་སུ་བདོ་དནོ་
རྒྱབ་སྐརོ་གི་གསོ་ཆོད་ཐངེས་གསུམ་བཞག་
གནང་འདགུ །

ཐ་ེཝན་གསོ་ཚོགས་ནང་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་
ཚོགས་པ་གསར་འཛུགས་གནང་བར་

ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུས་པ།
༄༅། །ཉ་ེལམ་ཐ་ེཝན་གསོ་ཚོགས་
ནང་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐོར་ཚོགས་པ་གསར་
འཛུགས་གནང་མཁན་གསོ་ཚོགས་འཐུས་
མི་སྐ་ུཞབས་ཕ་ེཌི་ལིམ་ Freddy Lim 

མཆོག་ལ་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་
མཁན་པ་ོབསོད་ནམས་བསན་འཕལེ་མཆོག་
གིས་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུས་གནང་འདགུ ད་ེཡང་
ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༡༡ ཉནི་
ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གིས་ཕུལ་བའི་འཕིན་
ཡིག་ནང་འཁདོ་དནོ། སྐ་ུཉདི་མཆོག་དང་
སྐ་ུཉདི་མཆོག་གི་ཚོགས་པ་ཐ་ེཝན་མང་གཙོ་
ཡར་ཐནོ་ཚོགས་པ་ Democratic Progres-

sive Party དང་ག་ོམིང་ཏང་ཆབ་སདི་
ཚོགས་པ། Kuomintang Party ད་ེབཞིན་
ཐ་ེཝན་དསུ་རབས་ཀི་ནསུ་ཤུགས་ཚོགས་པ་ 

Taiwanese New Power Party བཅས་ཀི་
རྒྱབ་སྐརོ་འགོ་ཐ་ེཝན་གསོ་ཚོགས་བདོ་དནོ་
རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པ་གསར་འཛུགས་གནང་
བར་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ལནྷ་ཚོགས་ཀིས། 
གཞིས་བསེ་བདོ་མི་ཡོངས་ཀི་ཚབ་ཞུས་ཏ་ེ
སྙངི་ཁུང་རསུ་པའི་གཏངི་ནས་བཀའ་དནི་བ་ླ
མེད་ད་ུཆེ། ཞསེ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡིན། ལགྷ་པར་ཐ་ེ
ཝན་གསོ་ཚོགས་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་
པའི་ཚོགས་གཞོན་ལྕམ་སྐུ་ཞའ་ོམ་ཡེ་ཅིང་ 
Xiao Mei Ching མཆོག་དང་སྐ་ུཉདི་ཀི་
ཚོགས་པས་དང་ད་ུབངླས་ནས་བདོ་དནོ་རྒྱབ་
སྐརོ་ཚོགས་པ་གསར་འཛུགས་གནང་ཆེད་
ལས་གཞི་དབུ་འཛུགས་གནང་བར་ང་ཚོས་
དམིགས་བསལ་བཀའ་དནི་ཆེ། ཞསེ་ཞུ་རྒྱྱུ ་
ཡིན། རྣམ་འགྱུར་འདསི་ང་ཚོར་སེམས་

འགུལ་ཧ་ཅང་ཐབེས་བྱུང་བ་མ་ཟད། བཀའ་དནི་ཧ་ཅང་ཚོར་ཐུབ་པ་བྱུང་། བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པ་གསར་འཛུགས་གནང་བ་བརྒྱྱུད་
ཐ་ེཝན་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་རྣམ་པས་བདོ་དནོ་ཐགོ་གདངུ་སེམས་མཉམ་སྐའེ་ིརྒྱབ་སྐརོ་གནང་བཞིན་ཡོད་པ་གསལ་སནོ་གནང་ཡོད། དརེ་
བརནེ་ཁྱདེ་རྣམ་པས་བདོ་ཀི་བདནེ་པའ་ིའཐབ་རྩདོ་ལ་རྒྱབ་སྐརོ་གནང་བར་ང་ཚོས་བཀའ་དནི་སྙངི་བཅངས་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡིན། མི་མང་གི་མངནོ་
འདདོ་གཞི་རྩར་བཟུང་བའི་ཐགོ་ནས་ཐ་ེཝན་ནང་མང་གཙོའི་ལམ་ལུགས་ལག་བསར་གནང་བཞིན་པ་ད་ེན་ིཨེ་ཤི་ཡའི་ཁྱནོ་ད་ུགལ་ཆེའི་མིག་
དཔ་ེབཟང་པ་ོཞིག་ཏུ་གྱུར་བར་བརནེ། ང་ཚོས་ཚད་མཐའོ་ིགདངེ་འཇགོ་དང་སྦྲགས་ཡི་རང་བསགྔས་བརདོ་ཞུ་བཞིན་ཡོད། ༸གངོ་ས་མཆོག་
དང་བདོ་བརྒྱྱུད་ནང་བསན་གི་བ་ླཆེན་མང་པ་ོཞིག་ཐ་ེཝན་ད་ུཆིབས་སྒྱུར་བསྐངས་གནང་མཛད་པར་བརནེ། ཐ་ེབདོ་དབར་མཛའ་བརྩའེ་ི
འབལེ་ལམ་གི་རྨང་གཞི་ས་བརན་བཙྱུགས་ཟནི། ཞསེ་འཁདོ་ཡོད་པ་མ་ཟད། མཐར་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གིས་ཐ་ེཝན་གསོ་ཚོགས་བདོ་དནོ་
རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པ་གསར་པའི་ལས་དནོ་གང་ཅིར་བ་བ་ལམ་ལྷངོ་ཡོང་བ་དང་ཐ་ེབདོ་མི་རིགས་གཉསི་དབར་མཛའ་བརྩའེི་འབལེ་ལམ་ཡུན་
གནས་ཐུབ་པའ་ིསྨནོ་འདནུ་ཞུས་འདགུ་པ་བཅས།།
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སྔནོ་འགའོ་ིདག་ེརྒན་གི་འསོ་སྦངོ་དབུ་འབདེ་གནང་བ།
༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ 
༥ རེས་གཟའ་ལགྷ་པ་ས་ྔད་ོཆྱུ་ཚོད་ ༡༠ 
ཐོག་རྡ་ས་ཤེས་རབ་དགའ་ཚལ་སླབོ་གླིང་
ད་ུསྔནོ་འགའོི་དགེ་རྒན་གི་འསོ་སྦོང་ཞིག་
འག་ོབཙྱུགས་གནང་ཞིང་། དབུ་འབདེ་
མཛད་སྒའོི་སྐུ་མགནོ་གཙོ་བརོ་ཤེས་རིག་
དུང་ཆེ་ངག་དབང་རབ་རྒྱས་ལགས་ཀིས་
གཙོས་པའི་རྡ་ས་བདོ་ཁིྱམ་སྔནོ་འག་ོསྡ་ེཚན་
གི་འགན་འཛིན་རྒན་ཨོ་རྒྱན་ལགས་དང་། 
ཤེས་རབ་དགའ་ཚལ་སླབོ་གླིང་གི་སླབོ་སིྤ་
བཅས་ང་ོཕབེས་གནང་ཡོད། ཐགོ་མར་
ཤེས་རིག་ཤེས་ཡོན་འགན་འཛིན་དངོས་
གུབ་བསན་པ་ལགས་ཀིས་འོས་སྦོང་གི ་
དམིགས་ཡུལ་དང་ལས་རིམ་ང་ོསྤདོ་གནང་། 
ད་ེནས་རྡ་ས་བདོ་ཁིྱམ་སྔནོ་འགའོི་སྡ་ེཚན་གི་
འགན་འཛིན་རྒན་ཨོ་རྒྱན་ལགས་ཀིས་མོན་
ཊི་སོ་རིའི་ལྟ་གུབ་སྐརོ་ང་ོསྤདོ་གནང་བའི་
ནང་། ང་ཚོའ་ིསིྤ་ཚོགས་ནང་མ་རི་ཡ་མོན་
ཊི་སོ་རིའ་ིལ་ྟགུབ་ལ་ཤེས་རགོས་དང་ཉམས་
ལེན་ཡོད་མཁན་ཆེས་དཀོན་པའི་རྐནེ་གིས་
དངེ་སང་ཡང་སྔནོ་འགའོི་དགེ་རྒན་ཟརེ་ན་
ཤེས་ཚད་ད་ེཙམ་དགོས་ཀི་མེད་པ་ལྟ་བུར་
བརིྩ་བཞིན་ཡོད། མ་འངོས་པར་སྔནོ་དག་ེ
འསོ་སྦངོ་ཐནོ་ཏ་ེསོ་སོའ་ིལས་ཀ་ད་ེསྤུས་དག་
པ་ོཞིག་བས་པ་ཡིན་ན། སིྤ་ཚོགས་ནང་ཆེ་
མཐངོ་ཆེ་ར་ུའག་ོངསེ་ཡིན་པ་མ་ཟད། སྔནོ་
མ་རྡ་ས་བདོ་ཁིྱམ་ཐགོ་མར་གསར་འཛུགས་
གནང་བའི་སྐབས་ཕ་མ་ཉ་ེའད་ུཐག་རིང་
ད་ུབཞག་ས་ེབདོ་ནས་གསར་ད་ུའབརོ་བའི་
ཕུ་གུ་རྣམས་ལ་ཕ་མའི་ཚབ་བས་ཏ་ེབམས་
སྐངོ་དང་ལ་ྟརགོ་བདེ་ཐུབ་པར་ཐབས་ལམ་
ཅི་ཞིག་ལེགས་ཚྱུལ་བརྩད་ཞིབ་བས་པའི་
སབྐས། སྔནོ་འགའོ་ིལས་དནོ་ལ་རྒྱྱུས་མངའ་
ཡོད་པའི་བུད་མེད་ཁྱད་ལས་པ་ཞིག་ནས་
མོན་ཊི་སོ་རིའི་ལམ་ལུགས་ད་ེཉིད་རན་
ཚྱུལ་དགངོས་འཆར་གསུངས་པ་ལརྟ། རྡ་
ས་བདོ་ཁིྱམ་ཁྱབ་ཁོངས་སྔནོ་སླབོ་ཁག་ནང་
ད་ེལྟར་ལག་བསར་ཞུས་པ་ཞིག་ཡིན་སྐརོ་
གསུངས། ཕི་རྒྱལ་ལ་ྟབུ་ཆ་བཞག་ན་སྔནོ་
འགའོི་དགེ་རྒན་ནང་ཤེས་ཚད་དང་སྦོང་
བརྡར་ཚད་ལནྡ་ཡོད་པ་ཤ་སག་ཡིན་པ་དང་། 
ང་ཚོའི ་སིྤ ་ཚོགས་ནང་དུའང་ཤེས་ཡོན་

སིད་བྱུས་ཀི་དགོངས་དནོ་བཞིན་སྔནོ་དགེ་
ཚྱུན་གི་ཤེས་ཚད་ཉ་ེབའི་གཙྱུག་ལག་རབ་
འབམས་དགསོ་པར་སོང་། མ་འངོས་པར་
སྔནོ་དགེའི་ཆེ་མཐངོ་ཆེ་རུ་འག་ོརྒྱྱུ འི་རེ་བ་
ཡོད་སྐརོསོགས་གསུངས།
 ད་ེནས་སྐུ ་མགནོ་གཙོ་བ་ོཤེས་
རིག་དུང་ཆེ་ངག་དབང་རབ་རྒྱས་ལགས་
ཀིས་དག་ེརྒན་འསོ་སྦངོ་བ་རྣམས་མ་འངོས་
པར་བདོ་ཀི་སོན་རྩའི་ཤེས་ཡོན་སྐདེ་སིང་
དང་འཚར་ལོངས་ཐོག་ཞབས་འདགེས་
སུྒབ་རྒྱྱུ འི་སེམས་ཐག་བཅད་ད་ེཕབེས་པར་
འཚམས་འད་ིཞུས་པ་དང་སྦྲགས། དག་ེརྒན་
ནི་མི་རིགས་དང་སིྤ་ཚོགས་འཛུགས་སུྐན་
གི་ཆ་རྐེན་གལ་གནད་ཆེན་པ་ོཞིག་ཡིན་པ་
མ་ཟད། ཁངོ་རང་སྒརེ་ངསོ་ནས་ཀང་རྒྱྱུན་
ད་ུདག་ེརྒན་རྣམས་ལ་དནོ་དམ་གི་ཆེ་མཐངོ་
འབུལ་བཞིན་ཡོད་གསུངས་པ་མ་ཟད། དག་ེ

རྒན་ལ་ཆ་རྐེན་ཡང་བཙན་བལོ་བདོ་མིའི་
གཞི་རིམ་ཤེས་ཡོན་གི་སདི་བྱུས་ཀི་དགངོས་
དནོ་བཞིན། མི་གཤིས་དང་སྤདོ་ལམ་
ལེགས་ཤོས་དང་ཤེས་ཡོན་གནས་ཚད་ཀང་
བཟང་ཤོས་རྣམས་དགེ་རྒན་གི་ལས་སྒརོ་
འཇུག་ཐབས་བ་དགོས་སྐརོ་གསུངས་ཡོད་
སབོས། འད་ིཐད་ངསེ་པར་ད་ུཐུགས་སང་
གནང་དགསོ་སྐརོ་གསུངས། བདག་ཅག་
གི་སནོ་པ་སངས་རྒྱས་ཤཀཱ་ཐུབ་པ་ལ་ཐབས་
མཁས་ཐུགས་ར་ེཞུ་བ་ལརྟ། དག་ེརྒན་ཡང་
སླབོ་ཕུག་དབང་པ་ོརྣ་ོརུལ་ས་ཚོགས་ལ་སླབོ་
ཁིད་གནང་དགོས་པར་སོང་ཐབས་ལམ་
ལ་མཁས་པ་དགོས་རྒྱྱུ ་གལ་ཆེན་པ་ོཡིན་པ་
མ་ཟད། སླབོ་གྲྭ་ལ་མ་བསྐདོ་གངོ་ད་ེརིང་
ངས་སླབོ་ཕུག་རྣམས་ལ་ཕན་པའི་བ་བ་ཞིག་

བསུྒབ་དགོས་བསམས་ཏ་ེསྨནོ་ལམ་ཞིག་
བཏབ་པ་ཡིན་ན་དངསོ་སུ་ལག་བསར་སབྐས་
དག་ེབའ་ིརྒྱྱུར་འག་ོབར་སོང་། ཀུན་སླངོ་
བཟང་པ་ོཞིག་དགསོ་རྒྱྱུ ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོ
ཡིན་སྐརོ་གསུངས། ལུས་བད་ེསིྐད་ཡོང་བ་
ན་ིསེམས་སིྐད་པ་ལ་རག་ལུས་ཡོད་པ་དང་། 
སེམས་སིྐད་པ་ཡང་སོ་སོའི་ལས་ཀ་ཚགས་
ཚྱུད་ཅིག་བྱུང་ན་སེམས་སིྐད་པ་ཡོང་བས། 
མཐར་ཐུག་རང་གཞན་གཉསི་ཀར་ཕན་པ་
ཡིན། རྒྱྱུན་ད་ུབཤད་སལོ་ལརྟ་ར་བཟང་པ་ོ
ཞིག་བྱུང་ན་རའེུ་ནས་བྱུང་། མི་བཟང་པ་ོ
ཞིག་བྱུང་ན་ཁྱའེུ་ནས་བྱུང་གསུངས་པ་ལརྟ། 
སླབོ ་ ཕུག་གི ་ཤེས་ཡོན་ཡང་སྔནོ ་འགོའི ་
གནས་བབ་ལ་ཧ་ཅང་རག་ལུས་ཡོད་སབས་
ཧུར་བརྩོན་གནང་རོགས་ཞེས་གསུངས། 
མཐར་སྐུ་མགནོ་གཙོ་བ་ོམཆོག་གིས་བདོ་མི་
ཚོར་ངམོ་ད་ུཆོག་པའི་ཡོན་ཏན་གསུམ་ཡོད་

པ་ན།ི འད་ིཕི་གཉསི་ལ་ཕན་པའ་ིཆོས་དང་། 
འཛམ་གླིང་ཀུན་ལ་ཕན་པའི་རིག་གཞུང་། 
བམས་དང་བརྩ་ེབ་ལནྡ་པའ་ིདབུ་ཁདི་བཅས་
ཡོད་པས་ངསེ་པར་མི་རིགས་གཞན་ལས་མི་
འད་བ་ཞིག་བ་དགསོ་སྐརོ་གསུངས། མཐའ་
དནོ་ཤེས་རིག་ལས་བེད་ཚེ་རིང་སྒོལ་མ་
ལགས་ཀིས་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུའི་གསུང་བཤད་
གནང་ས་ེཟབ་སྦངོ་དབུ་འབདེ་ཀི་ལས་རིམ་
མཇུག་བསིྒལ་བ་དང་། ཕི་ཚེས་ ༥ ཉནི་
རྒྱབ་ནས་ཕི་ཚེས་ ༩ བར་ཉནི་གངས་བཞི་
དང་ཕདེ་ཀའི་རིང་བདོ་ཀི་རྩདོ་རྙགོ་འདམུ་
སིྒག་ལྟ་ེགནས་ཁང་གི་ཟབ་སྦངོ་གོ་སིྒག་ཞུ་
རྒྱྱུ ་ཡིན་པ་རེད།།

ཆོས་རིག་བཀའ་བླནོ་མཆོག་རྒྱ་གར་ལྷ་ོཕགོས་
སུ་གཞུང་འབལེ་ཕགོས་ཕབེས།

༄༅། །ཆོས་རིག་བཀའ་བླནོ་གཡུ་ཐགོ་
ཀརྨ་དགེ་ལེགས་མཆོག་ཆོས་བརྒྱྱུ ད་ཁག་
གི་དབུ་ཁིད་བ་ླཆེན་རྣམ་པར་འཚམས་འད་ི
མཇལ་ཕག་ཞུ་བཞིན་པའི་མཛད་འཆར་
འཕསོ། སེར་བསེ་སུ་དག་ེལནྡ་བསན་པའ་ི
གསལ་བདེ་སྐབས་ར་ེབང་རྩེ་ཆོས་ར་ེརིན་
པ་ོཆེ་ལ་མཇལ་ཕག་ཞུ་རྒྱྱུས་མཚོན། སྦལེ་

ཀབོ་དང་། ཧནོ་སུར། ཀ་ོལེ་གལྷ་བཅས་སུ་
ཡོད་པའི་རིས་མེད་ཆོས་སྡ་ེཁག་ལ་འཚམས་
གཟགིས་དང་འབལེ། སེར་བསེ་མཁས་སནྙ་
གྲྭ་ཚང་དང་དྷཱ ར་ཝཱཌ་ཀཱར་ཎཱཊཱ་མཐ་ོརིམ་
སླབོ་གྲྭ་གཉིས་ནས་གདན་ཞུས་ལྟར་ཕི་ཟླ་ 
༡༠ ཚེས་ ༤ ཉནི་དྷཱར་ཝཌཱ་ཀཱར་ཎཱཊཱ་མཐ་ོ
རིམ་སླབོ་གྲྭར་ཚོགས་པའི་ཌོག་ཊཱར་ཨམ་
བྷཌེ་ཀཱར་བག་ོགླངེ་ལྷན་ཚོགས་སུ་ཕབེས་
བཅར་གིས་བརོད་གཞི་དང་འབལེ་བའི་
གསུང་བཤད་གནང་ཡོད། ལནྷ་ཚོགས་འད་ི

ན་ིསེར་བསེ་མཁས་སནྙ་གྲྭ་ཚང་ནས་༸གངོ་
ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པའོི་བཀའ་དགངོས་
གཞིར་བཟུང་མཐ་ོརིམ་སླབོ་གྲྭ་དང་འབལེ་
ལམ་གསར་འཛུགས་ཀིས་ནང་དནོ་རིག་
པ་སོགས་ཤེས་ཡོན་གོ་རགོས་སྤལེ་རེས་ཀི་
ལས་རིམ་ཞིག་ཡིན། དརྷ་ཝཌཱ་ཀི་ལས་
རིམ་ལེགས་པར་གུབ་མཚམས། བཀའ་

བླནོ་མཆོག་སྦལེ་ཀོབ་ཕགོས་སུ་ཕབེས་ཐནོ་
གནང་ཞིང་། ཞགོས་པར་བང་རྩ་ེཆོས་ར་ེ
རིན་པ་ོཆེར་མཇལ་ཕག་ཞུས་རེས་སེ་ར་
བསེ་སདྨ་གཉསི་དང་ཐགེ་མཆོག་རྣམ་གལོ་
གླིང་གིས་མཚོན་དགོན་སྡ་ེཁག་ལ་འཚམས་
གཟགིས་གནང་ཡོད། ད་ེརསེ་ཧནོ་སུར་
དང་ཀོ་ལེ་གྷལ་དའུང་ཕབེས་ཏ་ེདགོན་སྡ་ེ
ཁག་དང་གཞིས་ཆགས་ཀི་གནས་སངས་ལ་
གཟགིས་ཞིབ་གནང་ཡོད་འདགུ་པ་བཅས། །

རྒྱ་གར་གངོ་ཁྱརེ་ནག་པུར་ད་ུརྒྱ་གར་གཞུང་
མང་གཉསི་ལ་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུའ་ི

ལས་འགུལ་སྤལེ་བ།
༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ 
༧ ཉནི་རྒྱ་གར་གི་མ་ཧཱ་རཱཤཏྲ་མངའ་སྡའེ་ི
གངོ་ཁྱརེ་ནག་པུར་ Nagpur ནང་ད་ུ

གསར་འགོད་མཐུན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་ཁང་ 
Press Club ཞིག་ཏུ་ནག་པུར་ས་གནས་
བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པ་དང་འཕགས་
བདོ་འབལེ་མཐུད་ལས་ཁུངས་ཀི་གོ་སིྒག་
འགོ རྒྱ་གར་གཞུང་མང་གཉསི་ལ་ཐུགས་
རེ་ཆེ་ཞུའི ་ལས་འགུལ་སྤལེ་རྒྱྱུ འི ་གསར་
འགདོ་གསལ་བསྒགས་སྤལེ་འདགུ སབྐས་
དརེ་རྒྱ་གར་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པའི་
ཚོགས་གཙོ་སྐ་ུཞབས་ཨར་ཀ་ེཁིར་མེ་ R.K 

Khrimey མཆོག་དབུ་བཞུགས་ཐགོ་སྤལེ་

བའ་ིགསལ་བསྒགས་ནང་འཁདོ་དནོ། ཕི་ལོ་ 
༡༩༥༩ ལོར་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཁམིས་
འགལ་ཐགོ་ནས་བདོ་ས་བཙན་བཟུང་བས་

པ་ནས་བཟུང་ད་བར་མི་ལོ་ ༥༥ ལགྷ་རིང་
༸གོང་ས་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་དང་བདོ་མི་
བཙན་བལོ་བ་རྣམས་རྒྱ་གར་ད་ུགནས་མུས་
ཡིན། རྒྱ་གར་ནང་བཙན་བལོ་བདོ་མི་ཚོས་
དསུ་རག་ཏུ་རྒྱ་གར་གཞུང་མང་གཉསི་ཀི་
བཀའ་དནི་དན་བཞིན་ཡོད། འནོ་ཀང་ད་
བར་བདོ་མིའ་ིདངསོ་ཡོད་དཀའ་ངལ་རྣམས་
སེལ་མ་ཐུབ་པར་མུ་མཐུད་གནས་ཡོད། 
དརེ་བརནེ་བདོ་མིའི་དཀའ་རྙགོ་སེལ་རྒྱྱུ འི་
ཐབས་ལམ་ཉག་གཅིག་ཡོད་པ་ན་ིགསོ་མོལ་

གི་ལམ་ནས་བདོ་མིའི་དངོས་ཡོད་དཀའ་
ངལ་སེལ་ཐུབ་རྒྱྱུ ་རེད། འནོ་ཀང་སབས་མ་
ལེགས་པ་ཞིག་ལ་བདོ་རྒྱ་འབལེ་མོལ་ད་ེཕི་
ལོ་ ༢༠༡༠ ཕི་ཟླ་ ༡ ནས་མཚམས་ཆད་
ཡོད། དརེ་བརནེ་ང་ཚོ་རྒྱ་གར་བདོ་དནོ་
རྒྱབ་སྐརོ་བདེ་མཁན་ཞིག་ཡིན་པའི་ཆ་ནས་
བདོ་རྒྱ་འབལེ་མོལ་མུ་མཐུད་དགོས་པའི་
གལ་གནད་སྐརོ་གོ་རགོས་སྤལེ་དགོས་པ་མ་
ཟད། རྒྱ་གར་གཞུང་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་
ལ་གནནོ་ཤུགས་སྤད་པ་བརྒྱྱུད་༸གོང་ས་ཏཱ་
བླའི་བླ་མ་མཆོག་གམ་ཁོང་གི་སྐུ་ཚབ་དང་
ལནྷ་འབལེ་མོལ་མུ་མཐུད་ཡོང་རྒྱྱུར་འབད་

བརྩོན་བེད་དགོས་རྒྱྱུ ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོ
ཆགས་ཡོད། དརེ་བརནེ་ད་ེརིང་ཆོས་ཀི་
འཁོར་ལོ་བསྐརོ་བའི་དསུ་ཆེན་ཁྱད་པར་
ཅན་གི་ཉནི་དང་སབས་བསནུ། ང་ཚོས་ཕི་
ཚེས་ ༩ དང་ ༡༠ བཅས་ཉནི་གཉསི་
རིང་རྒྱ་གར་ཐུགས་ར་ེཆེ། ཞསེ་པའ་ིལས་
འགུལ་སྤལེ་རྒྱྱུ ་ཡིན་པའི་གསལ་བསྒགས་
སྤལེ་བཞིན་ཡོད། ལས་འགུལ་སྤལེ་ཡུལ་
ན་ིནག་པུར་གངོ་ཁྱརེ་གི་འབུག་གི་ཕ་ོབང་། 
Dragon Palace Temple ཞསེ་པའ་ིནང་
སྤལེ་རྒྱྱུ ་ཡིན། ལས་འགུལ་སབྐས་རྒྱ་དཀར་
ནག་གཉིས་ཀི་འབལེ་ལམ་ཐོག་བ ོད་ཀི་

གནད་དནོ་གལ་གནད་ཇི་ཙམ་ཆགས་ཡོད་
མེད་ཀི་མཁས་པའི་གཏམ་བཤད་དང་། 
བདོ་མཐ་ོསངྒ་གི་ཁརོ་ཡུག་གལ་གནད་སྐརོ། 
ད་ལྟའི་བདོ་ནང་གི་ཛ་དག་གནས་སངས། 
ཕགོས་མཚྱུངས་འཕགས་བདོ་འབལེ་ལམ་
དང་༸གོང་ས་མཆོག་གི་མཛད་རྣམ་སྐརོ་
པར་རིས་འགམེས་སནོ་དང་བདོ་དནོ་དངསོ་
བྱུང་གླགོ་བརྙན་བསན་རྒྱྱུ ་མ་ཟད། བདོ་ཀི་
ཟླསོ་གར་ཚོགས་པའི་སྒྱུ ་རྩལ་བས་བདོ་མིའི་
སལོ་རྒྱྱུ ན་གི་གཞས་ས་འཁབ་སནོ་གནང་
རྒྱྱུ ་བཅས་ཡོད། ཅསེ་གསལ་བསྒགས་སྤལེ་
ཡོད། །



པར་ངསོ་བཞི་པ། དབུས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་བདནུ་རེའ་ིལས་རིམ་གསར་ཤོག བདོ་ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༡༡ ཕི་ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༡༢4

སིྤ་ཁྱབ་རྩམོ་སིྒག་པ། ངག་དབང་ཐགོས་མེད།
གསར་འགདོ་པ།           བསོད་ནམས་མཚོ་མོ།
གསར་འགདོ་པ།  ཡེ་ཤེས་ཀུན་གགས།
གསར་འགདོ་པ།  དནོ་གུབ་རྣམ་རྒྱལ།
འགམེས་སྤལེ་བ།           བསན་འཛིན་རབ་དགའ།
ཀཾ་པུ་ཊར་འཇུག་མཁན། བསོད་ནམས་མཚོ་མོ།
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སདི་སྐངོ་མཆོག་ཧནི་དའུ་ིཆོས་ཕགོས་ཀི་དསུ་
སནོ་ཐགོ་སྐ་ུམགནོ་གཙོ་བརོ་གདན་ཞུ་གནང་།
༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ 
༩ ཉནི་ཀང་ར་རངོ་དཔནོ་ལས་ཁུངས་ཀིས་
གོ་སིྒག་གནང་ཐགོ་རྡ་ས་ས་གནས་ཉནེ་རགོ་
པའི་ཐང་ཆེན་ད་ུཧིན་དའིུ་ཆོས་ཕོགས་ཀི་
དསུ་སནོ་ District Level Dussehra Mela 
སུང་བརིྩའི ་མཛད་སྒ ོར ་བ ོད ་ མིའི ་ སིྒག ་
འཛུགས་ཀི་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐངོ་བླ་ོབཟང་
སེང་ེམཆོག་སྐུ་མགནོ་གཙོ་བརོ་གདན་ཞུས་

ལརྟ་ཆེད་ཕབེས་གནང་ཡོད། ད་ེཡང་གངོ་
ཚེས་ཉནི་གི་དགངོ་ད་ོཆྱུ་ཚོད་ ༨ ཐགོ་ས་
གནས་ཀི་གནད་ཡོད་མི་ས་དང་། ད་ེབཞིན་
ཉནེ་རགོ་པ་བཅས་རུ་བསར་བསིྒགས་ཏ་ེ
དཔལ་ལནྡ་སིད་སྐངོ་མཆོག་ལ་རྔ་རོལ་དང་
བཅས་ཕབེས་བསུ་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་ཡོད། 
སབྐས་དརེ་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་

འབརོ་བཀའ་བླནོ་ཀརྨ་ཡེ་ཤེས་མཆོག་དང་། 
དལི་བསྒགས་དུང་ཆེ་ཤར་གླངི་བསན་འཛིན་
ཟླ་སྒནོ་ལགས།  རྡ་ས་ས་གནས་འག་ོའཛིན་
ཟླ་བ་རིན་ཆེན་ལགས། ས་གནས་རངོ་
དཔནོ། གངོ་སྡའེ་ིསིྤ་ཁྱབ་པ། སྐརོ་སུང་སིྤ་
ཁྱབ་པ་སོགས་ཆེད་ཕབེས་ཐོག་སྐུ ་མགནོ་
གཙོ་བ་ོདཔལ་ལྡན་སིད་སྐོང་མཆོག་དང་། 
དམིགས་བསལ་སྐུ ་མགོན་དཔལ་འབོར་

བཀའ་བླནོ་ཀརྨ་ཡེ་ཤེས་མཆོག་སྡངིས་ཆའི་
སངེ ་གདན་ཞུས་ཀིས་དུས་སནོ ་གོ ་ སིྒག་
ཚོགས་ཆྱུང་ནས་ཧ་ིམཱ་ཅལ་མངའ་སྡའེི་སལོ་
རྒྱྱུན་གི་དབུ་ཞྭ་དང་གསོ་གཟན་ Shawl 

འབུལ་ལམ་ཞུས་ཡོད་པ་བཅས།།

སིྤ་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གིས་མཉམ་འབལེ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་སིྤ་
ཁྱབ་དུང་ཆེ་གསར་པར་འཚམས་འད་ིཞུས་པ།

༄༅། །བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ཚོགས་
གཙོ་མཁན་པ་ོབསོད་ནམས་བསན་འཕལེ་
མཆོག་གིས་སྐུ་ཞབས་ཨེན་ཊོ་ནིའ་ོགུ་ཆེ་རེ་
སི་ Antonio Guterres མཆོག་འཛམ་
གླངི་མཉམ་འབལེ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་དུང་ཆེར་ 
UN Secretary-General འསོ་འདམེས་
བྱུང་བར་དགའ་བསུའི་འཚམས་འད་ིཞུས་
པའ་ིནང་འཁདོ་དནོ། བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་
ལནྷ་ཚོགས་ཀིས་གཞིས་བསེ་བདོ་མི་ཡོངས་
ཀི་ཚབ་ཞུས་ཏ་ེསྐུ་ཉིད་མཆོག་འཛམ་གླིང་
མཉམ་འབལེ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་སིྤ་ཁྱབ་དུང་
ཆེ་དགུ་པར་འསོ་འདམེས་བསྐ་ོགཞག་གནང་
བར་སྙངི་ཐག་པ་ནས་དགའ་བསུའི་འཚམས་
འད་ིཞུ་རྒྱྱུ ་ཡིན། སྐ་ུཉདི་མཆོག་ད་ེས་ྔཔརོ་ཅྱུ་
གལ་ཡུལ་གི་སིད་འཛིན་གནང་སབྐས་ཙམ་
མ་ཟད། འཛམ་གླངི་མཉམ་འབལེ་རྒྱལ་
ཚོགས་སྐབས་བཅོལ་ལས་ཁུངས་ཀི་ཆེས་
མཐོའི་འགན་འཛིན་གནང་སྐབས་སུའང་
དསུ་རག་ཏུ་ཉམ་ཆྱུང་མགོན་མེད་རྣམས་ཀི་
བད་ེསྡུག་ཆེད་ཡུན་རིང་ནས་ཆོད་སེམས་
བརན་པསོ་མགོན་སྐབས་གནང་བའི་མཛད་
བཟང་ནི་འཛམ་གླིང་གི་དབུ་ཁིད་གཞན་ལ་
མིག་དཔ་ེའསོ་པ་ཞིག་དང་། ཀུན་གིས་ཡི་
རང་བསྔགས་བརོད་ཞུ་ཡུལ་ཞིག་ཏུ་གྱུར་

ཡོད། ད་ཆ་སྐ་ུཉདི་མཆོག་དངསོ་སུ་རྒྱལ་
ཚོགས་ཀི་སིྤ་ཁྱབ་དུང་ཆེར་འསོ་འདམེས་
བྱུང་བར་བརནེ་ད་ེས་ྔལས་ལྷག་མགོན་མེད་
ཉམ་ཆྱུང་ཚོའི་བད་ེསྡུག་ལ་གཟིགས་རགོ་
གནང་ཐུབ་རྒྱྱུ ་ཡིན་སབས། ང་ཚོས་སྐ་ུཉདི་

མཆོག་མུ་མཐུད་མི་མང་ཉམ་ཆྱུང་དང་ཐབོ་
ཐང་བལ་བ། ད་ེབཞིན་གཞན་གི་བཙན་
གནནོ་འགོ་དཀའ་སྡུག་མངོ་བཞིན་པ་ཚོའི་
བད་ེདནོ་ཆེད་ཞབས་ཞུ་སུྒབ་ཐུབ་པའི་རེ་བ་
ཞུ་བཞིན་ཡོད།
 རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་སིྤ་ཁྱབ་དུང་ཆེ་
བརདོ་སབྐས། འཛམ་གླངི་གི་མགནི་ཚབ་པ་
ཞིག་ཡིན་པ་དང་། ལགྷ་པར་མི་མང་ཉམ་

ཐག་མགོན་སྐབས་བལ་བ་རྣམས་ཀི་མགིན་
ཚབ་པ་ཞིག་ཡིན་པར་བརནེ། ང་ཚོས་སྐ་ུ
ཉིད་མཆོག་གིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་དག་
གནནོ་ཚབས་ཆེ་འགོ་དཀའ་སྡགུ་མངོ་བཞིན་
པའི་གཞིས་ལུས་བདོ་མི་ཚོའི་མགིན་ཚབ་པ་

གནང་ནས་འཛམ་གླིང་མཉམ་འབལེ་རྒྱལ་
ཚོགས་ཀི་གླངེ་སགེས་ཐགོ་བདོ་དནོ་གླངེ་བ་
བརྒྱྱུ ད་མགོགས་མྱུར་བདོ་ཀི་དཀའ་ངལ་
སེལ་ཐུབ་རྒྱྱུ ར་རེ་བ་ཞུས་པ་དང་སྦྲགས། 
འག་ོབ་མི་རིགས་ཡོངས་ལ་དསུ་ཚོད་གཉན་
འཕང་ཆེ་བའ་ིསབྐས་འདརི་སྐ་ུཉདི་མཆོག་གི་
ལས་དནོ་གང་ཅིར་བ་བ་ལམ་ལྷངོ་ཡོང་བའི་
སྨནོ་འདནུ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡིན། ཞསེ་འཁདོ་འདགུ །

ཨ་རིའ་ིགཞུང་གིས་རྒྱ་གཞུང་ལ་ཆ་རྐནེ་གང་ཡང་མེད་པར་གསོ་མོལ་རྒྱྱུན་སྐངོ་དགསོ་པ་དང་། ཏཱ་ལའ་ིབ་ླམའ་ིཡང་
སདི་ཀི་བདག་དབང་ཡོངས་རགོས་སྐ་ུཕངེ་བཅྱུ་བཞི་པ་མཆོག་ལ་ཡོད་སྐརོ་ལོ་འཁརོ་སནྙ་ཐའོ་ིནང་བཀདོ།

༄༅། །ཨ་རིའ་ིཕི་སདི་དུང་ཆེ་སྐ་ུཞབས་
ཇནོ་ཀ་ེརི་ John Kerry མཆོག་གིས་ཨ་
རིའ་ིགསོ་ཚོགས་སུ་བདོ་རྒྱ་འབལེ་མོལ་ཐགོ་
ལོ ་ འ ཁོ ར ་
སནྙ་ཐ་ོཐངེས་ 
༡༤ སནྙ་སྒནོ་
ཞུ ས ་ འ དུ ག 
དེ ་ ཡ ང ་ ལོ ་
འཁོར་སནྙ་ཐ་ོ
འདི ་ནི ་ག ཙོ ་
བ ོ ་ ད ེ ་ སྔ ་ ཕི ་
ལོ་ ༢༠༠༢ 
ལོར་ཨ་རིའི་
གསོ་ཚོགས་ནང་གཏན་འབབེས་གནང་བའི་
བདོ་མིའི་སིད་བྱུས་དང་འབལེ་བའི་ཁིམས་
ཡིག་ཕི་ལོ་ ༢༠༠༢ Tibetan Policy Act 

of 2002 ཞསེ་པ་དའེ་ིཆ་རྐནེ་འགོ་བཏནོ་པ་
ཞིག་ཡིན་འདགུ
 ཐེངས་འདིའི་སྙན་ཐོའི་མཚན་
བང་ད།ུ བདོ་ཀི་འབལེ་མོལ་སྐརོ་གི་སནྙ་ཐ།ོ 
ཞེས་པའི་ནང་དནོ་གཙོ་བ་ོན་ིརྒྱ་ནག་གཞུང་
གིས་ཆ་རྐེན་གང་ཡང་མེད་པར་༸གོང་ས་
ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་གམ་ཁོང་གི་སྐུ ་ཚབ་
དང་ལྷན་དནོ་སྙིང་ལྡན་པའི་འབལེ་མོལ་

བསྐར་མཐུད་གནང་ཐུབ་པ་བ་རྒྱྱུ ་ན་ིཨ་རིའི་
གཞུང་གིས་ཡུན་རིང་ནས་འཛིན་བཞིན་པའ་ི
ཕི་འབལེ་སིད་བྱུས་ཀི་དམིགས་ཡུལ་གལ་

འགངས་ཆེ་བ་ཞིག་ཡིན་པ་དང་། རྒྱ་ནག་
གཞུང་དང་༸གངོ་ས་ཏཱ་ལའི་བ་ླམཆོག་གི་སྐ་ུ
ཚབ་དབར་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༠ ཕི་ཟླ་ ༡ ནང་
འབལེ་མོལ་ཐེངས་དགུ་པ་གནང་བ་ནས་
བཟུང་ད་བར་འབལེ་མོལ་བར་མཚམས་
ཆད་ནས་ལུས་ཡོད་པ་མ་ཟད།
 ལྷག་པར་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་
འབེལ་མོལ་བསྐར་མཐུད་ཡོང་སླད་རྒྱྱུ ་
མཚན་དང་མི་མཐུན་ཞིང་སུྒབ་ཐབས་བལ་
བའི་ཆ་རྐནེ་ནན་གིས་བཏནོ་པ་དརེ་ཨ་རིའི་
གཞུང་ལ་བླ་ོའཚབ་ཧ་ཅང་ཡོང་བཞིན་ཡོད་

པ་དང་། ཨ་རིའ་ིགཞུང་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་
གི་ལངས་ཕོགས་ད་ེནི་ཕན་ཐོགས་མེད་པ་
ཙམ་མ་ཟད། ཨ་རི་དང་རྒྱལ་སིྤའ་ིདམིགས་
ཡུལ་ལས་ཡོངས་སུ་རྒྱབ་འགལ་ཞིག་ཀང་
ཆགས་ཡོད། ད་ེབཞིན་ཨ་རིའ་ིགཞུང་
གིས་ཆ་རྐེན་གང་ཡང་མེད་པའི་ཐགོ་ནས་
བདོ་རྒྱ་འབལེ་མོལ་ཡོང་རྒྱྱུར་རྒྱབ་སྐརོ་ཞུ་
བཞིན་ཡོད་པ་དང་། ༸གངོ་ས་ཏཱ་ལའ་ིབ་ླམ་
མཆོག་གི་དགངོས་བཞདེ་ལ་བདོ་མི་བརྒྱ་ཆ་
ཧ་ཅང་ཚད་མཐནོ་པསོ་གུས་བརིྩ་དང་མོས་
མཐུན་ཞུ་བཞིན་ཡོད། ༸གངོ་ས་ཏཱ་ལའ་ིབ་ླ
མ་མཆོག་གིས་མུ་མཐུད་འཚེ་མེད་ཞི་བའི་
ཐབས་ལམ་ལ་རྒྱབ་སྐོར་མཛད་བཞིན་པ་
ད་ེན་ིབདོ་མིའི་དཀའ་ངལ་སེལ་རྒྱྱུའི་ཕུགས་
བརན་འཕརེ་བའ་ིཐབས་ལམ་ཞིག་ཡིན།
 ༸གོང་ས་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་
དང་ཁོང་གི་སྐུ་ཚབ་རྣམས་ནི་བདོ་ནང་གི་
ཛ་དག་གནས་སངས་ཞི་འཇམ་ཡོང་རྒྱྱུ འི་
མཐུན་རྐེན་ཞིག་ཡིན་པར་ཨ་རིའི་གཞུང་
གིས་ཡིད་ཆེས་ཞུ་བཞིན་ཡོད། གལ་ཏ་ེརྒྱ་
ནག་གཞུང་གིས་བདོ་ནང་གི་དཀའ་ངལ་
ད་ེདག་སེལ་མ་ཐུབ་པར་ལུས་པ་ཡིན་ན་
རྒྱ་ནག་རང་ཉིད་ཀི་སིྤ་ཚོགས་དང་དཔལ་
འབོར་གི་གནས་སངས་ཐོག་འགོག་རྐེན་

ཆེན་པ་ོཞིག་ཆགས་ངསེ་ཡིན་པ་ཙམ་ད་ུམ་
ཟད། ཨ་རི་དང་ལནྷ་ཆབ་སདི་དང་དཔལ་
འབོར་གི་འབལེ་ལམ་ཆ་ལག་ཚང་ཞིང་
དནོ་སྙངི་ལནྡ་པ་ཞིག་ཡོང་རྒྱྱུར་འགོག་རྐནེ་
བཟ་ོངསེ་ཡིན། ཞསེ་སོགས་འཁདོ་པ་ཙམ་
ད་ུམ་ཟད། མགནོ་པ་ོགང་ཉདི་མཆོག་གི་
སྐའུ་ིཡང་སདི་སྐརོ་འཁདོ་དནོ། ༸གངོ་ས་
ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་གི་སྐུའི་ཡང་སིད་ཐག་
གཅོད་གནང་རྒྱྱུ འི་ཐོབ་ཐང་ཐད་ང་ཚོས་
ཡིད་ཆེས་བདེ་བཞིན་པ་ན།ི འཇིག་རནེ་སིྤ་
ཡོངས་ཀིས་ངསོ་ལེན་བདེ་བཞིན་པའི་གཞི་
རྩའི་ཆོས་དད་རང་དབང་གི་གནས་སངས་
འགོ་ནས་ཐབོ་ཐང་ད་ེད་ལ་ྟསྐུ་འཚོ་བཞུགས་
མཛད་བཞིན་པའི་༸གོང་ས་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་
མཆོག་དང་། བདོ་བརྒྱྱུད་ནང་བསན་གི་བ་ླ
ཆེན་ཁག ད་ེབཞིན་བདོ་མི་བཅས་ལ་ཡོད་
དགསོ།
 གལ་ཏ་ེབདོ་མིའི་དཀའ་ངལ་མ་
སེལ་གངོ་ནས་༸གངོས་ཏཱ་ལའི་བ་ླམ་མཆོག་
བཙན་བལོ་ད་ུདགོངས་པ་ཆོས་དབིངས་སུ་
ཐིམ་ཚྱུལ་བསན་པ་ཡིན་ན། རྒྱ་ནག་ནང་ད་ུ
ཟངི་ཆ་ཆེ་ར་ུའག་ོརྒྱྱུ ་ཡིན་སབས། ང་ཚོས་
རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ད་ལྟ་༸གོང་ས་ཏཱ་ལའི་
བ་ླམ་མཆོག་སྐུའི་འཕདོ་བཞེས་གང་ལེགས་

ངང་འཚོ་བཞུགས་སྐབས་འདིར་འབལེ་
མོལ་བསྐར་མཐུད་བས་པ་བརྒྱྱུད་རྒྱལ་ནང་
ད་ུབརན་ལྷིང་སུང་སྐོབ་ཀི་སིད་བྱུས་ལག་
བསར་བ་རྒྱྱུར་སེམས་འགུལ་གཏངོ་བཞིན་
ཡོད། ཅསེ་སོགས་འཁདོ་ཡོད།།


