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དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་ཕགོས་ཕབེས།
༄༅།	 །བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་ལནྡ་
སདི་སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་ཕི་ལོ་	༢༠༡༧	ཟླ་	
༥	 ཚེས་	 ༡༩	 ནས་	 ༢༧	 བར་ལྡ་ིལིར་	 Indo	
Tibet	 Summit	 by	 South	 &	 East	 Asia	
Foundation	 ཞསེ་པའ་ིཚོགས་འདརུ་སྐ་ུམགནོ་
གཙོ་བ་ོདང་།	ད་ེརསེ་ཨ་རིའ་ིརྒྱལ་ས་ལ་ྦཤིང་ཊོན་
ད་ུགནད་ཡོད་མི་སྣ་མཇལ་མོལ་གནང་རུྒྱ་བཅས་
ཀི་ཆེད་གཞུང་འབལེ་ཕགོས་ཕབེས་གནང་གཏན་
འཁལེ་ཡོད་པ་བཅས།	།

ཌལ་ཧརོ་ས་འཐུས་དམ་འབུལ་ལེགས་གུབ།
༄༅།	 །དབུས་འསོ་བསྡ་ུལས་ཁང་ནས་ཌལ་
ཧརོ་ཕུན་ཚོགས་གླིང་ས་གནས་འཐུས་ཚོགས་
སབྐས་	 ༥	 པའ་ིགསར་འདམེས་ཚོགས་གཙོ་
ཚོགས་གཞོན་གཉསི་ཀི་ལས་འཁུར་དམ་འབུལ་
ཡོང་བའ་ིཞུ་སྐལུ་འབརོ་དནོ་ལརྟ།	 བང་ཕགོས་
བདོ་མིའི་ས་གནས་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གི་ཁིམས་
ཞིབ་པ་ལྷ ་འབུག་ལགས་ཀི ་མདུན་དུ་ ཕི ་ ལོ ་	
༢༠༡༧	 ཟླ་	 ༥	 ཚེས་	 ༡༢	 ཉནི་ཌལ་ཧརོ་ས་
གནས་འཐུས་ཚོགས་སྐབས་ལྔ་པའི་ཚབ་གསར་
ཚོགས་གཙོ་ཕུར་བུ་དག་འདལུ་ལགས་དང།	ཚབ་
གསར་ཚོགས་གཞོན་ཚེ་དཔག་ལགས་གཉིས་
ནས་ལས་འཁུར་དམ་བཅའ་འབུལ་བཞསེ་གུབ།
	 ས་གནས་ཁིམས་ཞིབ་པས་སེར་སྐ་
མི་མང་ཡོངས་ལ་བཙན་བལོ་བདོ་མིའི་ཁིམས་
ལུགས་དབང་འཛིན་གི ་ངོ་སྤོད་དང་སྦྲགས།	
བཙན་བལོ་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་སྒམོ་གཞི་
དང་།	 བཅའ་ཁམིས་དགངོས་དནོ་མང་གཙོའ་ི
ཀ་བ་གསུམ་སོ་སོའ་ིའགན་དབང་དང་།	 སིྤ་མང་
གཏུག་བཤེར་འག་ོལུགས་རྩ་འཛིན་ཁིམས་ཡིག་
གི་གཏུག་བཤེར་བ་རིམ།	 ཁམིས་ཁངོས་ཁྱབ་
ཚད་སོགས་ཀི་ག་ོརགོས་སྤལེ་བ་དང་།	 སབྐས་
མཚམས་ད་ིབ་ལ་ལན་འདབེས་གནང་འདགུ་པ་
བཅས།།

ཡིད་སྐའོ་ིགནས་ཚུལ།
༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༡༧	ཟླ་	༥	ཚེས་	༡༧	ཉནི་
གི་ཕདེ་ཡོལ་ཆུ་ཚོད་	 ༤།༣༠	 ཐགོ་ལ་ྷམོ་གཡུ་སྒནོ་
མའི་སྐུ་རནེ་དགངོས་པ་རགོས་པའི་ཡིད་སྐའོི་གནས་
ཚུལ་ཐནོ་པར་དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་ནས་ཐུགས་

ཕམ་དང་སྦྲགས།	
དམ་པ་ད་ེཉདི་ཀི་
ཆེད་ཕི་ཚེས་	 ༡༩	
ཉནི་རྒྱབ་ཆུ་ཚོད་	
༤	ནས་	༥	བར་
སི་ཞུའི་ལས་བདེ་
དང་བདོ་མི་མང་

སིྤ་འཐུས་རུྒྱན་ལས་ཁག་གཅིག་བཅས་ཚང་འཛོམས་
ཐགོ་སྨནོ་ལམ་གསུང་འདནོ་གནང་བ་དང།	 གཞུང་
འབལེ་མྱ་ངན་གུས་འདདུ་མཚོན་སདླ་བདོ་མིའི་སིྒག་
འཛུགས་ཀི་དབུས་ལས་ཁུངས་ཁག་ལས་མཚམས་
བཞག་ཡོད།
	 སིྤར་དམ་པ་ཁངོ་ན།ི		ཕི་ལོ་	༡༩༣༣	
ལོར་བདོ་ལྷ་ོཁར་སྐ་ུའཁུངས།	ཕི་ལོ་	༡༩༥༩	ལོར་
བཙན་བལོ་ད་ུཕབེས་རསེ་ཨོ་རི་ས་གཞིས་ཆགས་སུ་
ལོ་གཅིག་བཞུགས་པ་དང་།	 ད་ེརསེ་སནྦ་ད་ར་ནརོ་
རྒྱས་གླིང་གཞིས་ཆགས་སུ་ལོ་ཁ་ཤས་བཞུགས་ཏ་ེ
མཐར་རྡ་ས་བཞུགས་སརྒ་ད་ུབཅའ་བཞུགས་ཀིས་ཕི་
ལོ་	༢༠༡༧	ཟླ་	༥	ཚེས་	༡༧	ཉནི་གི་ཕི་ད་ོཆུ་ཚོད་	
༤།༣༠	 ཐགོ་རུྒྱད་སདོ་གྲྭ་ཚང་ད་ུདགངོས་པ་རགོས་
འདགུ་པ་བཅས།།

ཨ་རིའ་ིགསོ་ཚོགས་ཀི་ཆེས་མཐའོ་ིསྐ་ུཚབ་ཚོགས་ཆུང་བཀའ་ཤག་ཏུ་
འཚམས་གཟགིས་གནང་བ།

༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༧	 ཟླ་	 ༥	 ཚེས་	
༡༡	 ཉནི་དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་བླ་ོབཟང་
སེང་ེམཆོག་གིས་དབུས་བཀའ་བླནོ་རྣམ་
པ་དང་ལྷན་ཨ་རིའི་གསོ་ཚོགས་འགོ་མའི་
ཚོགས་གཙོ་ཟུར་པ་དང་མང་གཙོ་ཚོགས་
པའི་དབུ་ཁདི་ལམྕ་སྐ་ུནནེ་སི་པ་ིལོ་སི་མཆོག་
གི་སྣ་ེཁིད་འགོ་ཨ་རིའི་གསོ་ཚོགས་ཀི་སྐུ་
ཚབ་རྣམ་པ་དང་བཞུགས་མོལ་ཚོགས་འད་ུ
ཚོགས་ཡོད།
	 དེ་ཡང་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐོང་
མཆོག་གིས་ད་ེས་ྔགནད་དནོ་བརྒྱད་ཐགོ་གོ་
བསྡུར་ཞུས་པ་བཞིན་གནད་དནོ་བརྒྱད་ཆ་
ཚང་ལག་ལེན་དནོ་འཁྱལོ་བུང་བར་ཐུགས་
ར་ེཆེ་ཞུས་ཡོད།	 གནད་དནོ་བརྒྱད་ཀི་ནང་

ནས་གཉིས་ནི་བདོ་དང་བཞུགས་སྒར་རྡ་
སར་འཚམས་གཟགིས་སུ་ཕབེས་རུྒྱ་ད་ེཡིན།
	 ལྕམ་སྐུ་ནནེ་སི་པི་ལོ་སི་མཆོག་
གིས་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་བཀའ་ཤག་
ནས་བདོ་མི་ཡོངས་ལ་འགོ་ཁིད་ཧ་ཅང་
བཟང་པ་ོགནང་གི་ཡོད་སྐརོ་དང་།	 བདོ་

མིའི་མང་གཙོ་ནི་ཡང་དག་པའི་མང་གཙོ་
ཞིག་ཡིན་སྐརོ།	 ད་ེས་ྔཕི་ལོ་	 ༢༠༡༥	 ལོའ་ི
ཕི་ཟླ་	༡༡	ནང་བདོ་ནང་འཚམས་གཟགིས་
སུ་བསྐོད་པའི་ཐུགས་དན་གསོ་གནང་བ་
དང་སྦྲགས་ཁོང་གིས་རྒྱ་མིའི་དཔནོ་རིགས་
རྣམས་ལ་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་

ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་ཁྱད་འཕགས་ཡོན་ཏན་
རྣམས་འགལེ་བརོད་གནང་ཡོད་སྐརོ་ཅེས་
སོགས་གསུངས།		 གཞན་ཡང་ཁངོ་གིས་
བཀའ་ཤག་གི་ལ་ྔདང་ལ་ྔབཅུའ་ིའཐབ་བུས་ལ་
རེ་བ་བཟང་པ་ོཞིག་དང་གུབ་འབས་ཐནོ་ཐུབ་
པའ་ིའཐབ་བུས་ཤིག་ཡིན་སྐརོ་ཅསེ་བརདོ།
	 གསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་ལྕམ་སྐུ་པྲ་
མི་ལ་མཆོག་གིས་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་
ནས་བདོ་ཀི་ལོ་རུྒྱས་ནང་གཉན་འཕྲང་ཅན་
གི་དསུ་སྐབས་འདིར་བམས་བརྩེ་ལྡན་པའི་
ཐགོ་ནས་བདོ་ཀི་གནད་དནོ་ཐགོ་མུ་མཐུད་
མདུན་བསྐོད་གནང་བར་བསྔགས་བརོད་
གནང་ཡོད་པ་བཅས།།

༸གངོ་ས་མཆོག་མཇལ་འཕྲད་དང་བདོ་དནོ་དམིགས་བསལ་འབལེ་མཐུད་པ་
མགགོས་མུྱར་བསྐ་ོགཞག་གནང་རོགས།

༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༧	 ཟླ་	 ༥	 ཚེས་	
༡༠	 ཉནི་བཞུགས་སརྒ་རྡ་ས་ཐགེ་ཆེན་ཆོས་
གླིང་གཙུག་ལག་ཁང་གི་གསུང་ཆོས་ར་
བའི་ནང་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་
ཆེན་པ་ོམཆོག་དང་ཨ་རིའི་གོས་ཚོགས་
ཀི་ཆེས་མཐའོི་སྐུ་ཚབ་ཚོགས་ཆུང་གི་གསོ་
ཚོགས་འཐུས་མི་རྣམས་དབུ་བཞུགས་ཐགོ་
དཔལ་ལྡན་སིད་སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་
གིས་མཛད་སྒརོ་གསུང་བཤད་གནང་དནོ།	
༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་
མཆོག་ན་ིབདོ་གངས་ཅན་ལྗངོས་ཀི་བ་ླསགོ་
ཡིན།	 བདོ་མི་ཚོས་ཁངོ་རྒྱལ་ཀུན་སྙངི་རའེ་ི
རང་གཟུགས་འཕགས་པ་སྤན་རས་གཟགིས་
མིའི་ཤ་ཚུགས་སུ་བོན་པ་ཞིག་ཡིན་པར་
ངསོ་འཛིན་ཞུ་བཞིན་ཡོད།	འཕགས་པ་སྤན་
རས་གཟིགས་ནི་མེ་ཏགོ་གང་ལ་ཕགོ་པའི་
བདོ་མིའ་ིལ་ྷསལྐ་ཡིན་སབས།	བདོ་མི་རྣམས་
དསུ་རག་ཏུ་རསེ་སུ་འཛིན་པ་ལས་དསུ་ནམ་
ཡང་དརོ་ཐབས་མེད།	 བདོ་དང་བདོ་མི་
རྣམས་ཇི་སིད་ནམ་གནས་ཀི་བར་ད་ུ༸གོང་
ས་༸སྐབས་མགནོ་ཏཱ་ལའི་བ་ླམ་མཆོག་ཀང་
༸སྐུའི་ཕྲངེ་བ་བར་མ་ཆད་པར་བོན་ནས་
བདོ་མིའ་ིམགནོ་སྐབས་མཛད་པར་ངསེ།
	 གོང་ད་ུདགེ་བཤེས་མ་བཞི་གས་
ནས་བདནེ་ཚིག་སྨནོ ་ལམ་གསུང་འདནོ་
གནང་།	 	 དག་ེབཤེས་མ་ཁངོ་རྣམ་པ་རབ་

བུང་ཕ་ོལྟར་གཞུང་ཆེན་བཀའ་པདོ་ལྔར་
ལོ་ངོ་མང་པའོི་རིང་གསན་བསམ་གནང་
མཐར་དགེ་བཤེས་མའི་ཕག་འཁྱརེ་བཞེས་

གནང་ཡོད།	 	 འད་ིལ་ྟབུའ་ིབདོ་བརུྒྱད་ནང་
བསན་གི་ལོ་རུྒྱས་ཁདོ་དག་ེབཤེས་མའི་ལམ་
སལོ་ཐངེས་དང་པ་ོགསར་གཏདོ་མཛད་པ་
ནི་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་
པ་ོམཆོག་གི་རླབས་ཆེན་གི་དགོངས་བཞེད་
ལས་བུང་ཐུབ་ཡོད།
	 འདི་ལོར་མཚོན་ནའང་རྒྱལ་
ཡོངས་བདོ་ཀི་བུད་མེད་ལྷན་ཚོགས་ཐངེས་
དང་པ་ོཚོགས་ཏ་ེབདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་
ནས་བུད་མེད་ནསུ་སབོས་གོང་སྤལེ་སིད་
བུས་ལ་བསྐར་ཞིབ་དང་སྦྲགས།	ལོ་ལརྟ་ཕི་
ཟླ་	 ༣	 ཚེས་	 ༡༢	 ཉནི་བདོ་ཀི་བུད་མེད་

ཉནི་མོར་སུང་བརིྩ་ཞུ་རུྒྱའི་ལམ་སལོ་གསར་
གཏདོ་ཐུབ་པ་བུང་ཡོད།	 སིྤར་མགནོ་པ་ོ
གང་ཉིད་མཆོག་ནི་དསུ་རག་ཏུ་བུད་མེད་

ཀི་ཐབོ་ཐང་ལ་རྒྱབ་སྐརོ་ཤུགས་ཆེ་མཛད་
མཁན་ཞིག་ཡིན་པ་མ་ཟད།	 	 མགནོ་པ་ོ
གང་ཉིད་མཆོག་གི་ལམ་སནོ་འགོ་བདོ་མི་
རྣམས་རྒྱ་གར་ད་ུབཙན་བལོ་ལ་འབརོ་རསེ་
ཕི་ལོ་	 ༡༩༦༣	 ལོར་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་
ལནྷ་ཚོགས་སུ་བུད་མེད་ཀི་སྐུ་ཚབ་འཐུས་མི་
ཐངེས་དང་པརོ་ཕབེས་ཐུབ་པ་བུང་ཡོད།
	 ལགྷ་པར་ལམྕ་སྐུ་ནནེ་སི་པ་ེལོ་སི་
མཆོག་གི་སྣ་ེཁདི་པའི་སྐ་ུཚབ་རྣམ་པ་རྡ་སར་
ཕབེས་པ་དསེ་གཞིས་ལུས་བདོ་མི་རྣམས་ལ་
རེ་བའི་བརྡ་ལན་ཤུགས་ཆེ་ཞིག་བཏང་ཡོད།			
ལམྕ་སྐ་ུནནེ་སི་པ་ེལོ་སི་མཆོག་གིས་བདོ་མིར་

ཁ་ཞ་ེགཉསི་མེད་ཐགོ་ནས་ཆོད་སེམས་བརན་
པསོ་རྒྱབ་སྐརོ་གནང་བར་ཡི་རངས་བསགྔས་
བརདོ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	 ལགྷ་པར་ལམྕ་སྐ་ུམཆོག་
གིས་ད་ེསྔ་བདོ་ནང་ད་ུའཚམས་གཟིགས་སུ་
ཕབེས་སབྐས་རྒྱ་ནག་དཔནོ་རིགས་ཚོ་གདངོ་
གཏུགས་ནས་༸གོང་ས་ཏཱ་ལའི་བ་ླམ་མཆོག་
ན་ིཨ་རིས་གཙོས་འཛམ་གླངི་ས་ཕགོས་ཀུན་
ད་ུམང་ཚོགས་རྣམས་ཀིས་དགའ་མོས་ཆེན་
པ་ོཞུ་ཡུལ་ཞིག་ཡིན་སྐརོ་ར་སྤདོ་གནང་བ་
ད ེར་ང་ཚོས་བསྔགས་བརོད་དང་སྦྲགས་
ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།
	 ཨ་རི ་ལྟ ་ བུར ་མཚོན ་ན ་སིད ་
འཛིན་ཕ ེ་རེངྐ་ལིན་རུ ་སུ ་ཝིལ་ཌི་མཆོག་	
Franklin	 Roosevelt	 གི་དསུ་སབྐས་ནས་
བདོ་ལ་རྒྱབ་སྐརོ་གནང་བཞིན་ཡོད་པ་མ་
ཟད།	 	 ཕི་ལོ་	 ༢༠༠༢	 ལོར་ཨ་རིའ་ིགསོ་
ཚོགས་ནང་བ ོད ་ད ོན ་རྒྱབ་སྐོར་གི ་སིད ་
བུས་གཏན་འབེབས་གནང་ཡོད་པ་དང།		
མགོགས་མུྱར་ཨ་རིའི་བདོ་དནོ་དམིགས་
བསལ་འབལེ་མཐུད་པ་བསྐ་ོགཞག་གནང་
ཐུབ་རུྒྱར་ང་ཚོས་རེ་བ་ཞུ་བཞིན་ཡོད།	 ད་
བར་ཨ་རིའི ་གཞུང་གིས་བ ོད་མི ་རྣམས་
ལ་དཔལ་འབོར་ཐོག་ནས་ཀང་རྒྱབ་སྐོར་
ཤུགས་ཆེ་གནང་དང་གནང་མུས་ཡིན་པ་ལ་
སྙངི་ཐག་པ་ནས་བཀའ་དནི་ཆེ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	
ཞསེ་སོགས་ཀི་གསུང་བཤད་གནང་ཡོད།།
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སདི་སྐངོ་མཆོག་གིས་ཤེས་རབ་དགའ་ཚལ་སླབོ་གྲྭའ་ིབསབླ་པ་མཐར་སོན་
དགའ་སནོ་གི་མཛད་སྒའོ་ིཐགོ་གསུང་བཤད་གནང་བ།

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༡༧	ཟླ་	༥	ཚེས་	༡༣	
ཉནི་རྡ་སའི་ཉ་ེའགམ་ཤེས་རབ་དགའ་ཚལ་
སླབོ་གྲྭའི་བསླབ་པ་མཐར་སོན་གི་དགའ་
སནོ་མཛད་སྒརོ་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་
དཔལ་ལྡན་སིད་སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་
གིས་གསུང་བཤད་གནང་འདགུ
	 ད་ེཡང་སྐུ་མགནོ་གཙོ་བ་ོདཔལ་
ལྡན་སིད་སྐངོ་མཆོག་གིས་བསླབ་པ་མཐར་
སོན་སླབོ ་མ་ཚོར་ཕག་འཁྱེར་གནང་ས་ེ
གསུང་བཤད་གནང་དནོ།	 རྣམ་པ་ཚོས་བདོ་
མིའི་སིྒག་འཛུགས་ལ་ཕ་མ་ལྟ་བུར་བརིྩས་
ཏ་ེའདརི་ཕབེས་ཡོད་པར་བརནེ།	 ལ་ྟརགོ་
བདེ་རུྒྱ་ང་ཚོའ་ིལས་འགན་རེད།	 ང་ཚོའ་ི
ངོས་ནས་སླབོ་སྦོང་སྤུས་ཚད་ལྡན་པ་སྤོད་
རུྒྱར་གང་ཐུབ་ཅི་ཐུབ་ཀིས་འབད་བརྩོན་
བདེ་བཞིན་ཡོད།	 འཛིན་རིམ་བཅུ་གཉསི་
ཐོན་རེས་མཐོ་སླབོ་ཁག་ཏུ་མུ་མཐུད་སླབོ་

སྦངོ་སདླ་ཕབེས་ཀི་ཡིན་ན།	 སླབོ་སྦངོ་གང་
གནང་འདདོ་ཡོད་ནའང་སླབོ་ཡོན་གནང་
རུྒྱ་ན་ིང་ཚོའ་ིཐགོ་འགན་ཡོད།	 སླབོ་ཕུྲག་
རྣམས་ནས་སླབོ་སྦངོ་ཡག་པ་ོགནང་ས་ེམ་
འངོས་བདོ་ཀི་འགོ་ཁིད་མིག་དཔ་ེའསོ་པ་
ཞིག་གནང་དགསོ།	ཞསེ་དང་།
	 གཞན་ཡང་དཔལ་ལྡན་སིད་
སྐོང་མཆོག་གིས་སླབོ ་ཕུྲག་རྣམས་ལ་ཉ་ེ
ཆར་ཨ་རིའི་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་ཁག་
གཅིག་རྡ་སར་འཚམས་གཟིགས་ཕབེས་
པའ་ིགལ་གནད་སྐརོ་གསུང་དནོ།	 ཨ་རིའ་ི
གསོ་ཚོགས་འགོ་མའི་ཚོགས་གཙོ་ཟུར་པ་
དང་མང་གཙོ་ཚོགས་པའི་དབུ་ཁིད་ལམྕ་སྐུ་
ནནེ་སི་པི་ལོ་སི་མཆོག་གི་སྣ་ེཁིད་འགོ་ཨ་
རིའི་གསོ་ཚོགས་ཀི་སྐུ་ཚབ་རྣམ་པ་རྡ་སར་
འཚམས་གཟགིས་ཕབེས་ཡོད།	 ཁངོ་རྣམ་
པ་རྡ་ས་གཅིག་པུར་ཕབེས་པ་ཙམ་མིན་པར་

བལ་ཡུལ་ད་ུཕབེས་ཏ་ེབལ་ཡུལ་གི་སིད་བླནོ་
དང་གསོ་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་གཙོ་བཅས་པ་
མཇལ་འཕྲད་གནང་ས་ེབདོ་དནོ་སྐརོ་དང་།	
བལ་ཡུལ་ནང་ཡོད་པའི་བདོ་པ་ཚོར་ཡིག་ཆ་
དང་རྒྱབ་སྐརོ་གནང་དགསོ།	 ཞསེ་གསུང་
ཐད་གསོ་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་གཙོས་རྒྱ་ནག་གི་
གནནོ་ཤུགས་ཆེན་པ་ོཡོད་སྐརོ་བཅས་བརདོ་
འདགུ	
	 དའེ་ིརསེ་ལྡ་ིལིར་རྒྱ་གར་གི་སདི་བླནོ་ན་
རན་ཌ་ར་མོ་ཌི་མཆོག་དང་།	 ཕི་སདི་བླནོ་
ཆེན་མཆོག་དང་མཇལ་འཕྲད་གནང་ས་ེབདོ་
དནོ་སྐརོ་གླངེ་སླངོ་གནང་ཡོད།	ཅསེ་དང་།
	 ཕགོས་མཚུངས་དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་
མཆོག་གིས་ང་ཚོ་བདོ་པའི་འཐབ་རྩོད་ལ་
རྒྱལ་ཁ་ཐབོ་རུྒྱར་ཐ་ེཚོམ་མེད།	 གང་ཡིན་
ཞ་ེན།	 ང་ཚོའ་ིམི་རིགས་ཀི་གཞི་བཞག་ས་
ན་ིནང་ཆོས་རེད།	 རྒྱ་ནག་གིས་གཞི་བཞག་

ས་ན་ིདམར་ཤོག་གི་ལ་ྟགུབ་རེད།	 ནང་ཆོས་

ལ་མཚོན་ན།	 ལོ་	༢༥༠༠	ལགྷ་གི་ལོ་རུྒྱས་
ཡོད་པའ་ིལ་ྟགུབ་ཅིག་ཡིན།	 ནང་ཆོས་དང་
དམར་ཤོག་ལ་ྟགུབ་གཉསི་བསྡརུ་ཐབས་རྩ་བ་
ནས་མེད།
	 དརེ་བརནེ་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་
མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་དགངོས་བཞདེ་ལརྟ་

བདོ་དནོ་བདནེ་མཐའ་ཏན་ཏན་གསལ་གི་

རེད།	 ཅསེ་སོགས་ཀི་གསུང་བཤད་གནང་
ཡོད།།

ཨ་རིའ་ིགསོ་ཚོགས་ཀི་ཆེས་མཐའོ་ིསྐ་ུཚབ་འཐུས་མི་རྣམ་པར་བཅར་འད་ིཞུས་པ་གཤམ་གསལ།
༄༅།	 །ཕི་དལི་ཨིན་ཡིག་ཚན་པའ་ིསིྤ་
ཁྱབ་རྩོམ་སིྒག་པ་འཇམ་དཔལ་གཞོན་ན་ུ
ལགས་ཀིས་རྡ་ས་མེག་གྷན་ནརོ་བུ་གསོལ་
མགནོ་ཁང་ད་ུཕི་ལོ་	༢༠༡༧	ཟླ་	༥	ཚེས་		
༡༠	ཉནི་ཨ་རིའ་ིགསོ་ཚོགས་ཀི་ཆེས་མཐའོ་ི
སྐུ་ཚབ་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་མི་རྣམས་ལ་
བཅར་འད་ིཞུས་པ་ཁག་གཤམ་གསལ།
ད་ིབ།	ལམྕ་སྐ་ུནནེ་སི་ལེ་ལོ་སི་	Nancy Pe-

losi	མཆོག	སྐ་ུཉདི་མཆོག་ན་ིཨ་རིའ་ིགསོ་
ཚོགས་ནང་བདོ་མིར་སེམས་ཐག་ཉ་ེཔའོི་
ཐགོ་ནས་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་གནང་མཁན་
ཞིག་ཡིན།	 ད་ེས་ྔཕི་ལོ་	 ༢༠༠༨	 ཕི་ཟླ་	 ༣	
ནང་ཨ་རིའི་གསོ་ཚོགས་ཀི་སྐུ་ཚབ་ཚོགས་
ཆུང་རྡ་སར་ཐེངས་དང་པ་ོཕབེས་རེས་ད་
ཐེངས་སྐུ་ཚབ་ཚོགས་ཆུང་རྡ་སར་ཕབེས་
ཐངེས་གཉསི་པ་ཆགས་ཡོད།	དརེ་བརནེ་སྐ་ུ
ཉདི་མཆོག་ནས་གཞིས་ལུས་བདོ་མི་རྣམས་
ལ་བརྡ་ལན་གང་ཡོད་དང་།	 	 བདོ་ལ་
སེམས་ཐག་ཉ་ེཔ་ོད་ེའད་གནང་དགོས་པའི་
རུྒྱ་མཚན་གང་ཡིན་ནམ།
ལན།	 	 སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་
ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་ལམ་སནོ་མཛད་བཞིན་
པའི་བཟང་པའོི་རིན་ཐང་ད་ེདག་ལ་ཨ་རིའི་
མང་ཚོགས་ཀིས་ཧ་ཅང་གཙིགས་ཆེར་
འཛིན་བཞིན་ཡོད་སབས་ངས་ད་ེརིང་བཟང་
སྤོད་ཀི་སྐད་ཆ་ཤོད་སྐབས་ཨ་རིའི་མང་
ཚོགས་ཀི་བསམ་ཚུལ་མཚོན་ཐུབ་རུྒྱ་ཡིན་
པར་ཡིད་ཆེས་བདེ་བཞིན་ཡོད།	 	 བདོ་ཀི་
ཆོས་དང་རིག་གཞུང་།	 	 སདྐ་ཡིག་བཅས་
སུང་སྐབོ་བ་རུྒྱའ་ིལས་འགུལ་ད་ེདག་བདོ་མི་
ཁ་ོནའ་ིཆེད་ད་ུམ་རེད།			འཛམ་གླངི་ནང་
གི་འག་ོབ་མི་རིགས་ཚང་མའ་ིཆེ་མཐངོ་དང་
རིན་ཐང་བཅས་དང་འབལེ་བ་ཆགས་ཡོད།		
དརེ་བརནེ་མི་མང་པ་ོཞིག་གིས་༸གོང་ས་
མཆོག་གི་བཀའ་སླབོ་ལམ་སནོ་ད་ེདག་ཡིད་

དབང་ཧ་ཅང་འཕྲགོ་པ་ོཞིག་མཐངོ་གི་ཡོད།
ད་ིབ།	 བཀུར་འསོ་འཐུས་མི་སྐ་ུཞབས་ཨེ་
ལོ་ཡི་ཊི་ཨེན་གལེ་ Eliot Engel	 མཆོག་
ལ་ཞུ་རུྒྱར།	 བདོ་རྒྱ་གསོ་མོལ་ཐངེས་	 ༩	
གནང་རསེ་ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༠	 ནས་མཚམས་
ཆད་ཡོད།	དརེ་
བར ེན་ཨ་རིའི ་
ག ཞུ ང ་ གི ས ་
བ ོད ་ རྒྱ ་ གོས ་
མོ ལ ་ བ སྐ ར ་
གསོ་ཡོང་ཆེད་
མཐུན ་འགུར ་
རམ་འདེགས ་
ཇི ་ འ ད ་ ཞི ག ་
གནང་ཐུབ་བམ།
ལན།	 ཨ་རིའ་ི
གཞུང་གིས་གནང་ཐུབ་པ་ནི་ད་ེསྔ་ཐེངས་
མང་གནང་མྱངོ་ཡོད་པ་ལྟར་རྒྱ་ནག་འགོ་
ཁིད་ཚོ་དང་ཐད་ཀར་གནད་དནོ་ད་ེདག་
སྐརོ་གླངེ་སླངོ་གནང་རུྒྱ་ད་ེཡིན།	 	 ང་ཚོས་
གོས་ཚོགས་ནང་གོས་ཆོད་བཞག་ནས་
བདོ་དནོ་གླདོ་གཏངོ་ནམ་ཡང་བ་རུྒྱ་མིན་
པའི་བརྡ་ལན་ཞིག་པ་ེཅིང་སིད་གཞུང་ལ་
སྤད་དགོས་པ་ཧ་ཅང་གནད་འགག་ཆེན་པ་ོ
རེད།	 	 ང་ཚོའ་ིསདི་འཛིན་མཆོག་གིས་ཨ་
རིའ་ིརོགས་དངུལ་		USAID	ནས་བརྒྱ་ཆ་
ཕྲན་བུ་ཉུང་འཕྲི་གནང་དགོས་པའི་བསམ་
འཆར་དརེ་ངས་མཐའ་གཅིག་ཏུ་ང་ོརལོ་ཞུ་
རུྒྱ་ཡིན།	 	མཐའ་དནོ་ང་ཚོ་ཚང་མ་འདརི་
བདོ་མི་དང་འབལེ་བ་དམ་ཟབ་རུྒྱན་སྐོང་
བ་རུྒྱར་མཐའ་གཅིག་ཏུ་རྒྱབ་སྐོར་ཞུས་
པའི་ཐགོ་ནས་བདོ་མི་རྣམས་བརདེ་ཐབས་
ནམ་ཡང་མེད་པའི་བརྡ་ལན་ཞིག་རྒྱ་ནག་
མི་དམངས་སིྤ་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ལ་གཏང་
འདདོ་བུང་།

ད་ིབ།	 བཀུར་འསོ་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་
སྐ་ུཞབས་ཇིམ་མེག་གྷ་ོཝན་ McGovern 

མཆོག་ལ་ཞུ་རུྒྱ་ལ།	 ད་ེས་ྔབདོ་ནང་ཕབེས་
མྱངོ་ཡང་མ་འངོས་པར་སརླ་ཡང་བདོ་ནང་

འཚམས་གཟགིས་སུ་ཕབེས་ཐུབ་རུྒྱའ་ིགནས་
སངས་གཟགིས་བཞིན་ཡོད་དམ།
ལན།	 ང་ཚོ་ཚང་མ་སརླ་ཡང་བདོ་ནང་
འག་ོརུྒྱར་དགའ་པ་ོཡོད།	 འནོ་ཀང་རྒྱ་ནག་
གཞུང་གིས་ང་ཚོར་སརླ་ཡང་མཐངོ་མཆན་
སྤད་རུྒྱ་ཡིན་པ་ངར་འདངེ་ཚོད་མེད།	 འནོ་
ཀང་བླ་ོགཟུ་བརོ་གནས་ནས་སདྐ་ཆ་བཤད་
པ་ཡིན་ན།	 ངས་གསོ་ཚོགས་ནང་ཨར་རྒྱ་
ཡུལ་གཉསི་གོ་སྐབས་འད་མཉམ་བར་ེལེན་	
Reciprocal Access to Tibet	 	 བདེ་
དགོས་པའི་གསོ་ཆོད་བཏནོ་པ་ད་ེན་ིརྒྱ་ནག་
གཞུང་གིས་བདོ་མི་མང་ཐོག་དག་གནནོ་
ཅན་གི་སིད་བུས་ལག་བསར་བདེ་བཞིན་པ་
དརེ་ཉསེ་མེད་ལྷདོ་ཡངས་སུ་མ་སོང་བ་ཞིག་
ཡོང་སདླ་ཡིན།	 	 ང་ཚོ་འདརི་ཡོང་དགསོ་
པའི་རུྒྱ་མཚན་གཙོ་བ་ོནི་ང་ཚོས་༸གོང་ས་
མཆོག་གི་དགོངས་བཞེད་ལ་རྒྱབ་སྐརོ་དང་
བདོ་མི་རྣམས་ལ་གདངུ་སེམས་མཉམ་སྐ་ེཞུ་
ཆེད་ཡིན།

ད་ིབ།	 བཀུར་འསོ་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་
ལམྕ་སྐ་ུམེ་ཀལ་ལམ་	 McCollum	 མཆོག་
དང་ལམྕ་སྐ་ུཅུ་	 Chu	 མཆོག	 ལམྕ་སྐ་ུཇ་ཱ
ཡ་པཱལ་ Jayapal	 མཆོག་བཅས་ལ་བདོ་མི་

རྣམས་དང་
ལྷ ག ་ པ ར ་
བདོ་པའི་བུད་
མེ ད ་ ཁོ ད ་
འཛིན ་སྐོང ་
ད ང ་ ཆ བ ་
སིད ་སོགས་
ཀི་ཁོད་འགོ་
ཁིད་ཀི་ནསུ་
པ་སྐེད་སིང་
སླད་ཨ་རིའི་
གཞུང་གིས་

རོགས་རམ་ཇི་ལརྟ་གནང་ཐུབ་བམ།
ལན།	 གསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་ལམྕ་སྐ་ུམེ་
ཀལ་ལམ་	 McCollum མཆོག་གིས།	 ཁ་
སང་ང་ཚོ་བདོ་ཁིྱམ་སླབོ་གྲྭར་བུད་མེད་ཆུང་
ཆུང་ཚོ་དང་ཐུག་སྐབས་ཧ་ཅང་དགའ་པ་ོ
བུང།	 སླབོ་གྲྭའ་ིནང་གི་སླབོ་ཕུྲག་ཕ་ོམོ་ཚོར་
ལས་ཀ་དང་མཉམ་ད་ུསླབོ་སྦངོ་སོགས་ཀང་
ཡར་རྒྱས་གཏང་དགོས་པ་ནི་བཙན་བོལ་
བདོ་མིའི་འཐབ་རྩདོ་ལམ་ལྷངོས་ལནྡ་པ་ཞིག་
ཡོང་རུྒྱར་ཧ་ཅང་གལ་གནད་ཆེ་བ་མ་ཟད།		
གཞིས་བསེ་མཉམ་འཛོམས་བུང་མཚམས་
སུའང་སིྤ་ཚོགས་ཁདོ་བུད་མེད་ཚོས་འགན་
ཁུར་ཇི་ལྟར་འཁྱེར་དགོས་པའི་མིག་དཔ་ེ
བཟང་པ་ོཞིག་ཀང་ཆགས་ངསེ་ཡིན།	 ཞསེ་
དང་།	 ལམྕ་སྐ་ུཅུ་	 Chu	 མཆོག་གིས།	 ཁ་
སང་བདོ་པའི་བུད་མེད་འགོ་ཁིད་ཚོ་དང་
ལྷན་སྐད་ཆ་བཤད་སྐབས་བླ་ོསྤབོས་ཧ་ཅང་
བསྐདེ་བུང་།	 སབྐས་དརེ་ཁངོ་རྣམ་པས་ང་
ཚོར་དནོ་ཚན་བཅུ་ཅན་གི་ལས་གཞི་ཞིག་ང་ོ

སྤདོ་གནང་སྐབས་ང་རང་དངསོ་གནས་ང་ོ
མཚར་བསྐདེ་བུང།	དརེ་བརནེ་ལས་གཞི་ད་ེ
དག་ལ་ང་ཙམ་མ་ཟད་ཨ་རི་བ་མང་པ་ོཞིག་
གིས་རྒྱབ་སྐརོ་གནང་ངསེ་རེད།	 ལམྕ་སྐ་ུཇ་ོ
སེ་བྷ་ིཊི་	Joyce Beatty མཆོག་གིས་གསུང་
དནོ།	 ངས་ཀང་ཁ་སང་གསར་འགུར་ཚན་
པ་དང་ཤེས་ཡོན་སྡ་ེཚན་སོགས་ནང་ལས་
ཀ་བདེ་མཁན་བདོ་པའི་བུད་མེད་ཚོ་ཐུགས་
སབྐས་སེམས་ནང་ཡི་རངས་བསགྔས་བརདོ་
ཀི་ཚོར་བ་སརྔ་ལགྷ་བསྐདེ་བུང་།	 ལམྕ་སྐ་ུ
པྲ་མི་ལ་ཇ་ཱཡ་པཱལ་	 Pramila Jayapal	
མཆོག་གིས།	 ཨ་རིའ་ིལོ་རུྒྱས་ཁདོ་གསོ་
ཚོགས་ཀི་ཚོགས་གཙོ་གནང་མཁན་བུད་
མེད་ཆེད་ཐགོ་མ་ཡིན་པ་ལྕམ་སྐུ་ནནེ་སི་པ་ེ
ལོ་སི་མཆོག་ལྟ་བུའི་དབུ་ཁིད་འགོ་འདི་ག་
བཞུགས་སྒར་ད་ུབཅར་རུྒྱའི་གོ་སྐབས་ཐབོ་
པ་འདི་ནི་ང་ཚོ་ཧ་ཅང་བསོད་ནམས་ཆེན་
པ་ོཞིག་ཡིན་པར་ངསོ་འཛིན་ཞུ་བཞིན་ཡོད།		
ལྕམ་སྐུ ་མཆོག་གིས་སྐུ ་ཚབ་ཚོགས་ཆུང་
ཁདོ་བུད་མེད་འཐུས་མི་ངསེ་པར་ད་ུཕབེས་
དགསོ་པར་གཟགིས་བཞིན་ཡོད།	 	 	 ད་ེ
ནི་གཙོ་བ་ོཐག་གཅོད་ཇི་འད་ཞིག་གནང་
ཡང་བུད་མེད་ཚོས་དའེི་ཐད་བསམ་འཆར་
བཏནོ་ཐུབ་པ་དང་ལྷག་པར་བུད་མེད་ཀི་
དཀའ་ངལ་གསལ་འདནོ་ཐུབ་ཆེད་སོགས་
ལ་དམིགས་ནས་ཡིན།	 	 	 ཞསེ་སོགས་ཀི་
ལན་འདབེས་གནང་།
	 མཐར་ལམྕ་སྐ་ུཔ་ེལོ་སི་	
Pelosi	མཆོག་གིས།	འབུང་འགུར་ང་ཚོས་
བདོ་པའ་ིབུད་མེད་ཚོ་དང་ལནྷ་ལས་དནོ་འད་
མིན་ཐད་ཕར་གུ་མཉམ་འདགེས་ཞུ་རུྒྱར་ག་
སིྒག་ཨང་གསར་ཡོད།	ཅསེ་སོགས་ཀི་ལན་
འདབེས་གནང་ཡོད་པ་བཅས།།
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༸གངོ་ས་མཆོག་གི་མཛད་འཕྲནི་ཁག་དང་།	བདོ་
མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་གནས་ཚུལ།	སོགས་ད་རྒྱའ་ི

ཁ་བང་	www.bod.asia	ཐགོ་
གཟགིས་པར་འཚལ།

ཕི་ལོ་	༢༠༡༨།༢༠༡༩	ལོའ་ིཨ་རིའ་ིམཐ་ོསླབོ་སླབོ་ཡོན་གི་མི་འག་ོགཏན་འབབེས་བུང་བའ་ི
གསར་འགདོ་ལནྷ་ཚོགས་སྐངོ་ཚོགས་གནང་བ།

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༡༧	ཟླ་	༥	ཚེས་	༡༢	
ཉནི་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀི་གོ་སིྒག་འགོ་
ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༨།༡༩	 ལོའ་ིཨ་རིའ་ིམཐ་ོསླབོ་
སླབོ་ཡོན་གི་མི་འག་ོདུག་དང་སྒགུ་ཐ་ོགངས་	
༥	 བཅས་གཏན་འབབེས་བུང་བའ་ིགསར་
འགོད་ལྷན་ཚོགས་ཤིག་སྐངོ་ཚོགས་གནང་
ཡོད།
	 དེ་ཡང་གོང་ཚེས་ཉིན་གི ་ཕི ་
ད་ོཆུ་ཚོད་	 ༦	 ཐགོ་ཤེས་རིག་བཀའ་བླནོ་
དངསོ་གུབ་ཚེ་རིང་མཆོག་དང་ཤེས་རིག་
དུང་ཆེ་སྣང་ས་ཆོས་སྒནོ་ལགས།	 ལྡ་ིལིར་
རནེ་གཞི་བས་པའི་ཨ་རིའི་གཞུང་ཚབ་ཀི་
ཤེས་ཡོན་དུང་ཆེ་	 Matthew K. Asada	
ལགས།	ཤེས་རིག་སླབོ་ཡོན་ཚན་པའ་ིའགན་
འཛིན་ངག་དབང་ཡོན་ཏན་ལགས།	ཕི་ནང་
གི་གསར་འགོད་པ་སོགས་ཚང་འཛོམས་

ཐོག་ཤེས་རིག་བཀའ་བླནོ ་མཆོག་གིས་
གསུང་དནོ།	 ད་ེརིང་འདརི་གསར་འགདོ་
ལནྷ་ཚོགས་སྐངོ་ཚོགས་གནང་དགསོ་དནོ་ན།ི	
ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༨	 ལོའ་ིཨ་རིའ་ིམཐ་ོསླབོ་སླབོ་
ཡོན་ཁངོས་རྒྱ་གར་ནས་མི་འག་ོགངས་དུག་
དང་བལ་ཡུལ་ནས་གཅིག་བཅས་འདམེས་
སུྒག་བདེ་རུྒྱའི་སྐརོ་ལས་རིམ་བུང་བ་རེད།	
ལས་རིམ་འདིའི་ནང་སྔནོ་མ་ཡིན་ན་སླབོ་
ཕུྲག་ཚང་མ་རྡ་སར་ཕབེས་ཏ་ེཤེས་རིག་ལས་
ཁུངས་ནས་མིང་ཐ་ོཞིབ་བཤེར་དང་ཆ་རྐནེ་
ཚང་བ་རྣམས་ཡར་སྐད་གཏང་ནས་དསུ་
གཅིག་ལ་ཚང་རུྒྱགས་ལེན་གི་ཡོད་རེད།
	 འདི་ལོར་འགུར་བ་ཕྲན་བུ་ཕིན་
ཏ་ེས་ྔལོར་	 Matthew K. Asada	 ལགས་
ཕབེས་ཏ་ེཡིག་རུྒྱགས་གཏངོ་མཁན་མང་
པོ་ཡོད་སབས་ངག་རུྒྱགས་ཡག་པོ་བེད་

ཐུབ་ཀི་མེད་པ་དང་།	 གཉསི་ནས་	 IBT	
TOEFLགཏངོ་རུྒྱ་དང་བདོ་ཡིག་དང་བདོ་
ཀི་གནད་དནོ་སྐརོ་ལ་རགོ་ཞིབ་བདེ་རུྒྱ་ད་ེ
དག་སྔནོ་ནས་བས་པ་ཡིན་ན་ཡག་པ་ོའདགུ་
ཅསེ་དགངོས་འཆར་ཕབེས་པ་རེད།	 དརེ་
བརནེ་ལྡི་ལིར་སླབོ་ཡོན་སྡ་ེཚན་ངོས་ནས་
ག་སིྒག་བས་ཏ་ེད་ལོ་སླབོ་ཕུྲག་	 ༩༢	 ཙམ་
མཉམ་ཞུགས་གནང་འདགུ	 དའེ་ིནང་ནས་
སླབོ་ཕུྲག་	 ༢༠	 ཐམ་པ་ཨང་རིམ་གཞིར་
བཟུང་འདམེགས་སུྒག་གནང་ས་ེསྐུ་ཞབས་	
Mathew	དང་ཨ་རིའ་ིབས་ིགནས་ཁང་ནས་
སྐ་ུཞབས་ J.P. Das	 ལགས་ལོ་ལརྟ་ཕབེས་
ཀི་ཡོད།	 དའེ་ིཐགོ་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་
ཀི་དུང་ཆེ་སྣང་ས་ཆོས་སྒོན་ལགས་བཅས་
གསུམ་གི་ཐགོ་ནས་སླབོ་ཕུྲག་	༢༠	ལ་ངག་
རུྒྱགས་གནང་ཡོད།	ཐངེས་འདའི་ིལས་རིམ་

ཡག ་པ ོའི ་ ཐོག ་
ནས་མཇུག་སིྒལ་
བ་ལྟ ་ བུ ་ཆགས་
སོང།	 འདམེས་
ཐོ ན ་ བུ ང ་ བ ་
རྣམས་ལ ་བཀྲ ་
ཤིས་བད་ེལེགས་
ཞུ ་ རུྒྱ ་ ད ང །	
འདམེས་ཐོན་མ་
བུང་བ་རྣམས་མུ་མཐུད་ག་སིྒག་བས་ན་གོ་
སབྐས་ལོ་ལརྟ་ཡོང་བཞིན་ཡོད།	 དརེ་བརནེ་
འདིའི་ཐོག་ཚུད་ཐུབ་རུྒྱའི་ག་སིྒག་གནང་
རོགས་ཞསེ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	ཐུགས་ར་ེཆེ།	ཞསེ་
གསུངས།	ཨ་རིའི་མཐོ་སླབོ་སླབོ་ཡོན་གི་
མི་འག་ོདུག་ན།ི	 བསན་འཛིན་ཆོས་ལནྡ།	
བསན་འཛིན་མཁའ་འག།ོ	 བཀྲ་ཤིས་རྣམ་

རྒྱལ།	 བསན་འཛིན་འཆི་མེད།	 བསན་
འཛིན་འཛོམས་སིྐད།	 འཇམ་དཔལ་གཞནོ་
ན་ུབཅས་དང།	 སྒགུ་ཐ་ོལ་ྔན།ི	 པ་སངས་ཚེ་
སིྐད།	 བསན་འཛིན་དབངས་སིྐད།	 མིག་
དམར་བུ་འཁདི།	 བསན་འཛིན་ཀུན་ལནྡ།	
ཚེ་རིང་བླ་ོལནྡ་བཅས་ཡིན།།

རྒྱལ་གཅསེ་དཔའ་བ་ོཕག་རྡརོ་སྐབས་ལགས་ཀིས་རང་ལུས་མེར་སགེ་གནང་བར་
བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ལནྷ་ཚོགས་ཀི་གསར་འགདོ་བསྒགས་གཏམ།

༄༅།	ཕི་ལོ	༢༠༡༧	ཟླ	༥	ཚེས	༢	ཉནི་
བདོ་མད་ོསདྨ་བསང་ཆུ་འབ་ོར་བདར་མད་ོ
སྡ་ེབའ་ིཕ་བཟདོ་པ་དང་།	 མ་སྒལོ་མ་མཚོ་
གཉསི་ཀི་བུ་རང་ལོ	 ༡༦	 སོན་པ་ཕག་རྡརོ་
སྐབས་ལགས་ཀིས་འབ་ོར་དགོན་པའི་གླིང་
སྐརོ་ནང་།	 ༼བདོ་ལ་རང་དབང་དགསོ།	
༸རྒྱལ་བ་རིན་པ་ོཆེ་བདོ་ལ་ཕབེས་འཇུག་
དགསོ།༽	 ཞསེ་དགནོ་པ་ནས་འབ་ོར་ཡུལ་
ཚོའི་ས་གནས་རྒྱ་གཞུང་གི་ལས་ཁུངས་
ཕགོས་སུ་རུྒྱགས་འདགུ་ཀང་།	 མེ་ལྕ་ེལབྷ་
ལབྷ་ད་ུའབར་བའི་དབང་གིས་ས་ལ་འགལེ་

འདགུ	 ད་ེམ་ཐག་ཉནེ་རགོ་པ་དང་དམག་མི་
འབརོ་ནས་མེ་བསད་ད་ེབཙན་འཁྱརེ་བས་
འདགུ་པས།	 ད་ལའྟ་ིཆར་ཁངོ་གི་གནས་
སངས་ཅི་ཡིན་གསལ་ཁ་གང་ཡང་བུང་མེད།
ད་བར་རྒྱལ་གཅསེ་དཔའ་བ་ོདཔའ་མོ	 ༡༤༨	
ཀིས་རང་གི་གཅེས་པའི་ལུས་སོག་མེ་ལ་
སྒནོ་ཏ།ེ	 ༸རྒྱལ་བ་རིན་པ་ོཆེ་བདོ་ལ་ཕབེས་
འཇུག་དགསོ་པ་དང་།	 བདོ་ལ་རང་དབང་
དགོས་སོགས་ཀི་མངོན་འདདོ་བསདུ་མར་
བསྒགས་པར།	 རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་མཐའ་
གཅིག་ཏུ་དག་གནནོ་བཙོན་འཇུག	རྡངུ་རྡགེ་

ཚ་ནན་གཏངོ་བ་ལས་བདོ་མི་ཚོའི་མངོན་
འདདོ་ང་ོམ་ཅི་ཡིན་དང་།	 གཅསེ་ཤིང་རིན་
ཐང་གཞལ་མེད་ཀི་ཚེ་སགོ་མེ་ལ་སྦར་ཏ་ེ
བདོ་ཀི་བད་ེསྡུག་ཞུ་བའི་དངསོ་ཡོད་གནས་
སངས་ལ་ཉན་འཇགོ་ཁྱནོ་ནས་མི་གནང་བ་
ནི་འག་ོབ་མིའི་རིགས་ཀི་ལོ་རུྒྱས་ནང་དག་
ཐབས་མེད་པའི་ཉསེ་པ་ཆེན་པརོ་གུར་ཡོད།	
དསུ་རབས་ཀི་གོམ་འགསོ་ནི་རང་དབང་
དང་ཤེས་ཡོན།	 མང་གཙོའ་ིབསམ་ཚུལ་
དང་ལྡན་པའི་ཕགོས་སུ་བསྐདོ་བཞིན་པར་
འཛམ་གླངི་གི་སབོས་ཆེན་རྒྱལ་ཁབ་དང་མི་

མང་སུས་ཀང་འགལ་ཟླའི་གླགས་མི་རྙདེ་
པས།	 རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་ཐགོ་ལག་
བསར་བས་པའི་སིད་བུས་རྣམས་མི་སྤོད་
ལས་ཡོངས་སུ་འདས་པ་མི་རབས་གསར་པ་
ཚོས་ཐརེ་འདནོ་གནང་ངསེ།
	 ༸གོང་ས་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་
པ་གསེར་ཞལ་ལྷམ་མེར་བཞུགས་ཤིང་།	
གཉསི་སནྨ་དབུ་མའི་ལམ་གི་སིད་བུས་འགོ་
བདོ་མི་མང་གི་འཚེ་མེད་ཞི་བའི་འཐབ་རྩདོ་
ཀི་ཆོད་སེམས་ཧ་ཅང་བརན་པའི་གོ་སབྐས་
བཟང་པ་ོཆུད་ཟསོ་སུ་མ་བཏང་བར།	 དའེ་ི

རིན་ཐང་དསུ་ལརྟ་ངསོ་འཛིན་ཐུབ་པ་གནང་
ས།ེ	 རྒྱལ་གཅསེ་དཔའ་བ་ོདཔའ་མོ་དག་གི་
མངནོ་འདདོ་ལ་བདག་པ་ོརྒྱག་དགོས་པ་ནི་
རྒྱ་ནག་གཞུང་ངེས་པར་ད་ུབསྐོད་དགོས་
པའ་ིཡང་དག་པའ་ིལམ་བུ་ཞིག་ཡིན།	 ད་ེ
མིན་འད་ིམུར་གནས་ཚེ་རང་སགེ་གི་འགན་
འཁུར་ཡོངས་རགོས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་ཡོད་
པ་ནན་བརདོ་བས་པ་ཡིན།།

བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ལནྷ་ཁང་གི་ག་ོསིྒག་ཞུས་པའ་ིས་གནས་འཐུས་ཚོགས་ཁག་ཚགས་
ཚུད་དང་ས་བརན་ཡོང་སདླ་ཀི་ཟབ་སྦངོ་ཐངེས་དང་པ་ོ

གཟབ་རྒྱས་ངང་མཇུག་བསིྒལ་གནང་བ།
༄༅།	ཕི་ལོ་	༢༠༡༧	ཟླ་	༥	ཚེས་	༦	
ནས་	 ༡༠	 བར་ཉནི་ལའྔ་ིརིང་རྒྱ་གར་བང་
ཤར་ས་ཁུལ་གི་བདོ་མིའི་གཞིས་ཆགས་

ཤིས་ལོངས་སུ་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ལྷན་
ཚོགས་ཀི་གོ་སིྒག་འོག་མེའོ་ཆོས་འཕལེ་
གླངི།	ཀུྲ་ཀྲངི་།	ཏ་ིརུ་དར་རྒྱས་གླངི་།	ཤིས་
ལོངས།	 འབུམ་ལ་བསན་འཛིན་སངྒ་བཅས་

ཀི་ས་འཐུས་དང་།	 ས་གནས་འག་ོའཛིན་
བཅས་ཁྱནོ་མི་གངས་	 ༤༩	 ཙམ་ལ་ཚོགས་
འདའུ་ིའག་ོལུགས་དང་།	 ལས་དནོ་བདེ་

ཕགོས་ཀི་སིྒག་གཞི།	ད་ེབཞིན་གཞུང་དངུལ་
འད་ུའགདོ་དང་ལོ་འཁརོ་སྔནོ་རིྩས།	 དངུལ་
རིྩས་སངས་འཛིན་གི་སིྒག་གཞི་སོགས་ཀི་
ཟབ་སྦངོ་གཟབ་རྒྱས་ངང་མཇུག་སིྒལ་ཡོད།

ད་ེཡང་ཟབ་སྦོང་གི་ཉིན་མཐའ་མར་སྐར་
རགས་ཅན་གི་ད་ིབའི་ལས་རིམ་ཡིན་པར་
ཟབ་སྦངོ་བ་ཡོངས་ནས་ཐུགས་འཁུར་ཆེན་
པ ོས་ལས་རིམ་འགོ ་འཛུགས་གནང་བ་
དང།	 ད་ེརསེ་ད་ིབ་དསི་ལན་གི་ལས་རིམ་
ལ་ས་གནས་འཐུས་མི་རྣམ་པས་ས་གནས་
འག་ོའཛིན་ལ་སརྐ་རགས་ཅན་གི་ད་ིབ་དང།	
འཕྲསོ་དནོ་ད་ིབར་ལན་འདབེས་གནང་བ་
དང་།	 སིྒག་གཞི་བསྐར་བཅསོ་བདེ་ཕགོས་
བཅས་ཀི་ཐགོ་ཟབ་སྦངོ་དམར་ཁིད་གནང་
ཡོད།	 ཟབ་འཁདི་གནང་མཁན་སིྤ་འཐུས་
ཚོགས་གཞོན་ཨཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་
མཆོག་དང་སིྤ་འཐུས་དགེ་བཤེས་སྨནོ་ལམ་
མཐར་ཕིན་ལགས་རྣམ་གཉིས་ནས་ཀང་
ཟབ་སྦངོ་བ་རྣམས་དང་མཉམ་ཞུགས་གནང་
ཡོད།	 ཉནི་མཐའ་མའ་ིད་ིབ་དསི་ལན་གི་
ལས་རིམ་ལ་རགོ་ཞིབ་བདེ་སབྐས་ཟབ་སྦངོ་

ཆོས་རིག་བཀའ་བླནོ་
མཆོག་གཞུང་འབལེ་

ཕགོས་ཕབེས།
༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༡༧	ཟླ་	༥	ཚེས་	༡༦	
ནས་	 ༢༣	 བར་ཆོས་རིག་བཀའ་བླནོ་གཡུ་
ཐོག་ཀརྨ་དགེ་ལེགས་མཆོག་ལ་དྭགས་སུ་
ཞིང་གཤེགས་སྐ་ུཞབས་བ་ཀུ་ལ་རིན་པ་ོཆེ་སྐ་ུ
འཁུངས་ནས་མི་ལོ་	 ༡༠༠	 ཐམ་པ་འཁརོ་
བའི ་རྒྱལ་སིྤའི ་ད ུས་དན་མཛད་སྒ ་ོ ཞིག་
གནང་གཏན་འཁལེ་བའ་ིསར་བདོ་མིའ་ིསིྒག་
འཛུགས་ཀི་སྐ་ུཚབ་དང་།	ད་ེརསེ་ལྡ་ིལིར་ཨེ་
ཤི་ཡ་ནང་པའ་ིཆོས་ཚོགས་	 Asian Bud-

dhist Conference for Peace	 སརླ་གསོ་
གནང་བ་དང་ཆབས་ཅིག་ཆོས་ཚོགས་དའེི་
འགན་འཛིན་ཚོགས་མི་རྣམས་ཀི་དམིགས་
བསལ་ལནྷ་ཚོགས་		Executive Council 

Meeting		བསྐང་རུྒྱའ་ིསར་ཆོས་རིག་ལས་
ཁུངས་ཀི་སྐུ་ཚབ་ང་ོབརོ་མགནོ་འབདོ་བུང་
བ་ལརྟ་ཕབེས་བཅར་གནང་རུྒྱ་བཅས།	།

བ་རྣམ་པའི་ཚོགས་འདའིུ་འག་ོལུགས་ཀི་
སིྒག་གཞི་བཞིན་ལུས་ཀི་འཁྱེར་སོ་དང་།	
བརདོ་བ།	 སྒ་སྦརོ་སོགས་ཀི་ཐད་ཉནི་ལའྔ་ི
ཟབ་སྦོང་ཀི་ཕན་ནསུ་ཐོན་པ་གསལ་པརོ་
མངནོ་ཡོད།
	 ཟབ་སྦངོ་ནང་ཞུགས་མཁན་གི་
མི་སྣའ་ིལོ་ཚད་རན་པ་ཡིན་ཡང་།	 ལོ་ན་
གཞནོ་པ་ཚོས་ཀང་སོ་སོའ་ིས་གནས་ཀི་བད་ེ
སྡུག་དང་ཡར་རྒྱས་ཆེད་ད་ོསྣང་ཆེན་པསོ་
ཆ་ཤས་གང་མང་ལེན་པ་ད་ེབསགྔས་བརདོ་
བདེ་འསོ་པ་ཞིག་ཀང་ཆགས་ཡོད་པའི་ཐགོ་
ནས་མཇུག་སིྒལ།།
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བདོ་ཀི་མཐ་ོརིམ་སླབོ་གཉརེ་ཁང་གི་འགན་འཛིན་ཚོགས་འད་ུཚོགས་པ།
༄༅།	 །ཕི་ལོ་	༢༠༡༧	ཟླ་	༥	 ཚེས་	༡༡	
ཉིན་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་བཀའ་ཤག་
ཚོགས་ཁང་ད་ུཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀི་གོ་
སིྒག་འགོ་བདོ་ཀི་མཐ་ོརིམ་སླབོ་གཉརེ་ཁང་གི་

འགན་འཛིན་ཚོགས་འད་ུཚོགས་ཡོད།
	 དེ་ཡང་གོང་ཚེས་ཉིན་སྔ་ད ་ོཆུ ་
ཚོད་	 ༩།༤༥	 ཐགོ་མཛད་སྒརོ་སྐ་ུམགནོ་
གཙོ་བ་ོདཔལ་ལྡན་སིད་སྐོང་བླ་ོབཟང་སེང་ེ
མཆོག་དང།	 ཤེས་རིག་བཀའ་བླནོ་དངསོ་
གུབ་ཚེ་རིང་མཆོག	 ཤེས་རིག་དུང་ཆེ་རྣམ་
གཉསི།	 ཤེས་ཡོན་ལནྷ་ཚོགས་ཡིག་ཚང་གི་
འགན་འཛིན།	 མདནུ་ལམ་ཚན་པ།	 ཤེས་

ཡོན་ཚན་པ་དང།	 ད་ེབཞིན་བྷུན་ཏར་
མཐ་ོསླབོ།	 ཝར་ཎ་མཐ་ོསླབོ།	 ཏཱ་ལའ་ི
བ་ླམ་མཐ་ོསླབོ།	 རིགས་ལམ་སླབོ་གཉརེ་
ཁང།	 ས་རཱ་མཐ་ོསླབོ།	 ནརོ་གླངི་བདོ་ཀི་

རིག་གནས་ཆེས་མཐའོི་སླབོ་གཉརེ་ཁང།	
སྒལོ་མ་གླངི་བཙུན་དགནོ།	 དབུས་བདོ་
ཀི་སནྨ་རིྩས་ཁང་མཐ་ོསླབོ།	 མ་སུ་རི་བདོ་
ཁིྱམ་དང།	 ཏཱ་ལའ་ིབ་ླམ་མཐ་ོསླབོ།	 སྦངེ་
ལོར་བདོ་ཁིྱམ།	 ལྡ་ིལི་བདོ་ཁིྱམ།	 རྡ་ས་
བདོ་ཁིྱམ་བཅས་སོགས་ཀི་སྐུ་ཚབ་སོ་སོར་
ལྷན་འཛོམས་ཀིས་ཐོག་མར་ཤེས་ཡོན་
ལྷན་ཚོགས་ཀི་འགན་འཛིན་གིས་ཕབེས་

བསུ་དང་ང་ོསྤདོ་གསུང་བཤད་གནང་གུབ་
མཚམས་སྐུ་མགནོ་གཙོ་བ་ོདཔལ་ལྡན་སིད་
སྐངོ་མཆོག་གིས་འཚམས་འད་ིདང་སྦྲགས་
གསུང་བཤད་གནང་དནོ།	 བཀའ་ཤག་ནས་
ཤེས་ཡོན་གལ་ཆེ་ཤོས་རིྩ་གི་ཡོད་ཅསེ་ཞུས་
བཞིན་ཡོད་ལ་༸གོང་ས་མཆོག་གིས་ཀང་
ཤེས་ཡོན་གལ་ཆེན་པ་ོརེད།	 གལ་ཆེན་པརོ་
བརིྩ་དགསོ་རེད་ཅསེ་དསུ་རག་ཏུ་བཀའ་སླབོ་
ཕབེས་བཞིན་ཡོད།
	 ད་ལན་ཚོགས་འད་ུའདི་ཚོགས་
དགསོ་དནོ་གཙོ་བ་ོན།ི	 ༸གངོ་ས་མཆོག་གི་
བཀའ་སླབོ་ནང་ལ་དངེ་སྐབས་གཞོན་སྐསེ་
སླབོ་གྲྭ་ཐནོ་རསེ་དམིགས་ཡུལ་མེད་པ་ལ་ྟབུ་
དང་གང་བདེ་དང་མི་བདེ་མ་ཤེས་པའི་བཟ་ོ
འད་བ་ོབདེ་སངས་དང་སྡདོ་སངས་མ་ཤེས་
པར་བརནེ།	ང་ཚོས་གཞནོ་སྐསེ་ཚོར་དམའ་
རིམ་ནས་སླབོ་སྦངོ་ཆ་ཚང་གནང་གི་ཡོད་པ་
མ་ཟད་སླབོ་ཡོན་ཡང་ཆ་ཚང་གནང་གི་ཡོད།	
དགེ་རན་ལས་བདེ་ཡོངས་ནས་སྐུ་ལས་སྐནོ་
གི་ཡོད་ནའང་མཐའ་མའི་གུབ་འབས་ཕུྲ་
གུའི་བསམ་བླ་ོལ་ང་འག་ོས་སྡདོ་ས་མི་འདགུ	
ཅསེ་བདོ་ལ་ལོག་མཁན་ད་ེའད་ཡོད་ས་རེད།	
དརེ་བརནེ་ང་ཚོའི་ངོས་ནས་མ་འགིག་པ་

དང་མ་འདང་བ།	 མ་ཚང་བ་གང་འདགུ་པ་
དའེི་ཐགོ་གསོ་བསྡུར་དང་འབད་བརྩནོ་གང་
ཐུབ་བདེ་བཞིན་ཡོད།
	 འཛིན་རིམ་བཅུ ་གཉིས་ཐོན ་
རསེ་མཐ་ོསླབོ་བསྐདོ་མཁན་སླབོ་ཕུྲག་	༦༠༠	
ཙམ་ལ་སླབོ་ཡོན་གནང་གི་ཡོད།	 སླབོ་སྦངོ་
གནང་འདོདོ་ཡོད་ན་སླབོ་ཡོན་ཕལ་ཆེར་
བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་མིན་ནའང་བརྒྱ་ཆ་	༩༠	ཙམ་
སྙབོ་ཐུབ་དསུ།	 ཨ་རི་དང་ནབུ་ཕགོས་རྒྱལ་
ཁབ་དང་བསྡུར་བ་ཡིན་ནའང་གཞུང་གིས་
སླབོ་ཡོན་བརྒྱ་ཆ་	 ༩༠	 གནང་མཁན་ད་ེ
འད་མེད།	 མཐུན་རྐནེ་ཐགོ་ནས་འདང་གི་
ཡོད་པའ་ིབཟ་ོའད་ཡོད།	 ཤེས་ཚད་ཐགོ་
ནས་ཡིན་ན་འཛིན་རིམ་བཅུ་གཉསི་བར་ད་ུ
ཡག་པ་ོའག་ོགི་ཡོད་ནའང་རྒྱ་གར་མཐ་ོསླབོ་
ཁག་ལ་སླབེ་དསུ་རང་བཞིན་གིས་གནས་
ཚད་སྐ་ོར་ུའག་ོགི་ཡོད་པའ་ིབཟ་ོའད་འདགུ	
མཐོ་རིམ་སླབོ་གྲྭའི་ནང་དངེ་སང་ཉམས་
རུད་ཕིན་པའ་ིགནས་སངས་ད་ེའད་གསུངས་
ཀི་འདགུ
	 ད་ེདག་ཚང་མ་ཕགོས་བསྡམོས་
བས་ནས་ད ེའི ་ཐོག་ང་ཚོས་འབལེ་ཡོད་
རྣམས་དང་བསམ་ཚུལ་བསྡ་ུལེན་དང་།	 ད་ེ

བཞིན་དཀའ་ངལ་དང་རྐེན་གང་འད་ཞིག་
ཆགས་ཀི་ཡོད་པ་དངསོ་སུ་གོ་བསྡུར་གིས་
ལག་ལེན་ཁུར་རུྒྱའི་ད་ེརིང་གི་ཚོགས་འད་ུ
འདའིི་དམིགས་ཡུལ་གཙོ་བ་ོཞིག་ཆགས་ཀི་
ཡོད།	
	 དེར་བརནེ་ང་ཚོས་སྤུས་ཚད་
དང།	 བཟང་སྤདོ།	 ཕུགས་བསམ་བཅས་
གསོ་གཞི་གསུམ་ཐགོ་དགོངས་པ་བཞེས་ཏ་ེ
གོ་བསྡུར་གནང་དགོས་རུྒྱ་གལ་ཆེན་པ་ོརེད་
འདགུ	 རྩ་བའ་ིརསེ་ལུས་ཐབེས་པའ་ིརྒྱལ་
ཁབ་བཤད་མི་དགོས་པར་ཡར་རྒྱས་ཕིན་
པའི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་དའུང་ཤེས་ཡོན་སླབོ་
གསོ་ནི་གལ་ཆེ་ཤོས་རིྩ་བཞིན་འདགུ་པ་མ་
ཟད།	དའེ་ིཐགོ་ཡར་རྒྱས་གང་གཏང་དགསོ་
འདགུ་ལ་ྟབཞིན་ཡོད།	 ལགྷ་པར་ང་ཚོ་ན་ི
འཐབ་རྩོད་བེད་མཁན་གི་མི་རིགས་ཤིག་
ཡིན་སབས་ཤེས་ཡོན་ནི་མེད་ད་ུམི་རུང་ལྟ་
བུ་གུར་ཡོད།	 ཅསེ་སོགས་ཀི་གསུང་བཤད་
གནང་།།	

ཨ་རིའ་ིགསོ་ཚོགས་ཀི་སྐ་ུཚབ་རྣམ་པས་རྒྱ་གར་སདི་བླནོ་མཆོག་ལ་
བདོ་དནོ་གླངེ་སླངོ་གནང་བ།

༄༅།།ཨ་རིའི ་གོས་ཚོགས་འོག་མའི ་
ཚོགས་གཙོ་ཟུར་པ་དང་མང་གཙོ་ཚོགས་
པའི་དབུ་ཁདི་ལམྕ་སྐ་ུནནེ་སི་པ་ིལོ་སི་མཆོག་
གི ་སྣ ་ེཁིད ་འོག་ཨ་རིའི ་གོས་ཚོགས་ཀི ་
སྐུ ་ཚབ་རྣམ་པས་ཉིན་གངས་གཉིས་རིང་
བཞུགས་སྒར་རྡ་རམ་ས་ལར་འཚམས་
གཟིགས ་ཕེབས ་ཏེ་ སིྤ ་ ན ོར ་༸གོང ་ས ་
༸སྐབས་མགོན ་ཆེན་པ ོ་མཆོག་མཇལ་
བཅར་ཞུས་པ་དང་།	 བདོ་མིའ་ིསིྒག་
འཛུགས་ཀི་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐངོ་བླ་ོབཟང་
སེང་ེམཆོག་དང་མཇལ་འཕྲད།	 ད་ེབཞིན་
རྡ་ས་ཐགེ་ཆེན་ཆོས་གླངི་གཙུག་ལག་ཁང་གི་
གསུང་ཆོས་ར་བའི་ནང་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་
༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་དབུ་བཞུགས་
ཐོག་གཞུང་འབལེ་དགའ་བསུའི ་མཛད་
སྒ་ོགུབ་རསེ་ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༧	 ཟླ་	 ༥	 ཚེས་	
༡༡	 ཉནི་རྒྱ་གར་གི་རྒྱལ་ས་ལྡ་ིལིར་རྒྱ་གར་
གི་སདི་བླནོ་ན་རན་ཌ་ར་མོ་ཌི་	 Narendra 

Modi	 མཆོག་དང་མཇལ་འཕྲད་གནང་
ཡོད།
	 ད་ེཡང་རྒྱ་གར་གི་ཆེས་མཐོའི་
གནད་ཡོད་མི་སྣ་ཁག་དང་མཇལ་འཕྲད་
སྐབས་ལྕམ་ནནེ་སི་པི་ལོ་སི་མཆོག་གིས་
རྒྱ་གར་གཞུང་མང་གཉིས་ནས་སིྤ་ན ོར་
༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་
གིས་དབུས་རྒྱ་གར་ནང་གནས་སྡདོ་བདོ་མི་
རྣམས་ལ་རྒྱབ་སྐརོ་གནང་བར་ཨ་རིའི་གསོ་
ཚོགས་ཀི་སྐུ་ཚབ་ཚོགས་ཆུང་གི་ངསོ་ནས་

བཀའ་དནི་ཆེ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	ཞསེ་དང་།
སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་དབུ་བཞུགས་ཐོག་གཞུང་འབལེ་
དགའ་བསུའི ་མཛད་སྒའོི ་སྐབས་ལྕམ་སྐུ ་
ནནེ་སི་པ་ིལོ་སི་མཆོག་གིས།	 ང་ཚོ་འདརི་
༸གངོ་ས་མཆོག་མཇལ་ཁ་ཞུ་བར་བཅར་བ་
ཡིན།	 གང་ཡིན་ཞ་ེན།	 ༸གངོ་ས་མཆོག་
གིས་ང་ཚོར་རེ་བ་དང་སྙིང་སབོས་སྤལེ ་
བཞིན་ཡོད།	 ༸གངོ་ས་མཆོག་གིས་འག་ོ
བ་མིའི་གཞི་རྩའི་ལྷན་སྐེས་ཀི་རང་བཞིན་
ན་ིབམས་བརྩ་ེལནྡ་པ་ཞིག་ཡིན་སབས་དརེ་
ཐུགས་རེ་མཛད་བཞིན་པ་དསེ་ང་ཚོར་བླ་ོ
སབོས་སྐེ་བཞིན་
འདགུ
	 ཁ་སང་ང་ཚོ་
བ ོད ་ ཁིྱམ ་ སླ ོབ ་
གྲྭ ར ་ བ སྐོ ད ་
སྐབས་སླབོ་ཕུྲག་
ཚོའི་བསམ་བླའོི་
ཞེ ་ ཕུགས ་ད ེར ་
ཉིན་གཅིག་ཁོང་
ཚོ ་ ར ང ་ ཡུ ལ ་
བདོ་ལ་ལོག་ཐུབ་
རུྒྱ་རེད་སྙམ་པའི་རེ་བ་བེད་བཞིན་འདགུ	
ཕགོས་མཚུངས་ཁ་སང་དགངོ་མོར་བདོ་ཀི་
ཟླསོ་གར་དང་ད་ེརིང་འདརི་སརླ་ཡང་རིག་
གཞུང་འཁབ་སནོ་ད་ེདག་ལ་ལྟ་སྐབས་བདོ་
ཀི་རིག་གཞུང་འཁབ་སནོ་བསསེ་ལྷད་མེད་

པའི་ཐགོ་ནས་སརླ་ཡང་བདོ་ནང་ཉམས་གསོ་གནང་ཐུབ་པའི་ཡིད་
ཆེས་གནང་བཞིན་ཡོད་པ་གསལ་པ་ོརེད།	ཅསེ་དང་།
	 ད་ེབཞིན་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་བཀའ་ཤག་དང་
ལྷན་ཚོགས་འད་ུཚོགས་སྐབས་ལྕམ་ནནེ་སི་པི་ལོ་སི་མཆོག་གིས།	
ད་ེས་ྔཕི་ལོ་	 ༢༠༡༥	 ལོའ་ིཕི་ཟླ་	 ༡༡	 ནང་བདོ་ནང་འཚམས་
གཟགིས་སུ་བསྐདོ་པའི་ཐུགས་དན་གསོ་གནང་བ་དང་སྦྲགས་ཁངོ་
གིས་རྒྱ་མིའི་དཔནོ་རིགས་རྣམས་ལ་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་
མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་ནི་ཁྱད་ད་ུའཕགས་པའི་སྐསེ་བུ་ཞིག་དང་།	
སྙངི་རའེ་ིརང་གཟུགས་ཡིན་སྐརོ་འགལེ་བརདོ་གནང་ཡོད།
	 གཞན་ཡང་ནནེ་སི་པ་ིལོ་སི་མཆོག་གིས་བདོ་མིའི་སིྒག་
འཛུགས་བཀའ་ཤག་ནས་བདོ་མི་ཡོངས་ལ་འག་ོཁདི་ཧ་ཅང་བཟང་
པ་ོགནང་གི་ཡོད་སྐརོ་དང་།	 བདོ་མིའ་ིམང་གཙོ་ན་ིཡང་དག་པའ་ི

མང་གཙོ་ཡིན་པ།	ད་ེབཞིན་སདི་སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་ན་ིགུས་
བརིྩ་འསོ་པའི་འགོ་ཁིད་ཅིག་ཡིན་པ་མ་ཟད་བདོ་དནོ་ཐགོ་ད་ོསྣང་
ཡོད་མཁན་ཡོངས་ལ་སེམས་ཤུགས་སྐ་ེརྒྱའི་འབུང་ཁུངས་ཡིན་
སྐརོ་སོགས་གསུང་ཡོད།།

༸གངོ་ས་མཆོག་གིས་ཀ་ོརི་ཡའ་ི
སདི་འཛིན་མུན་ཇ་ེཨིན་མཆོག་ལ་

འཚམས་འཕྲནི་སྩལ་བ།
༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༡༧	ཟླ་	༥	ཚེས་	
༡༠	ཉནི་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་
པ་ོམཆོག་གིས་སྐུ་ཞབས་མུན་ཇེ་ཨིན་	
Moon Jae-in	 མཆོག་ཀ་ོརི་ཡའ་ིསདི་
འཛིན་འསོ་བསྡུའི་ནང་རྒྱལ་ཁ་ཐོབ་ས་ེ
སིད་འཛིན་ད་ུའསོ་འདམེས་བུང་བར་
འཚམས་འཕྲིན་སྩལ་བའི་ནང་འཁོད་

དནོ།	 དངེ་སབྐས་འཛམ་གླངི་གི་གནས་སངས་ན་ིདཀའ་ངལ་ཅན་ད་ུ
གུར་ཡོད།	 ས་གནས་མང་པ་ོཞིག་ལ་ཞི་བད་ེདང་བད་ེའཇགས་ལ་ཉནེ་
ཁ་འཕྲད་བཞིན་ཡོད་པའི་སྐབས་འདིར་ཀོ་རི་ཡའི་མང་གཙོའི་ལམ་
སལོ་ན་ིའཛམ་གླངི་ཡོངས་ལ་སྙངི་སབོས་ཀི་རེ་བ་ལ་ྟབུ་ཆགས་ཡོད།
	 ད་ལའྟི་དསུ་སབྐས་འད་ིསརྔ་དང་མི་འད་བར་ཞི་བད་ེའདདོ་
མཁན་རྣམས་མཉམ་རབུ་བདེ་རུྒྱའ་ིདསུ་ལ་བབ་ཡོད།	 ད་ེབཞིན་ཕན་
ཚུན་བསམ་ཤེས་དང་གུས་བརིྩ།	 གཉསི་ཕན་ཡོང་སདླ་དཀའ་རྙགོ་
རྣམས་གསོ་མོལ་གི་ལམ་ནས་སེལ་རུྒྱ་ནི་འསོ་ཤིང་འཚམས་པའི་
ཐབས་ལམ་ཞིག་ཡིན།	ཞསེ་དང་།
	 མཐར་མགོན་པ་ོགང་ཉདི་མཆོག་གིས་འསོ་འདམེས་བུང་
བའ་ིཀ་ོརི་ཡའ་ིསདི་འཛིན་མཆོག་ལ་མ་འངོས་ལས་དནོ་མཐའ་དག་བ་
བ་ལམ་ལྷངོས་ཡོང་བའ་ིཐུགས་སྨནོ་མཛད་ཡོད་པ་བཅས།།

༸གངོ་ས་མཆོག་གི་མཛད་འཕྲནི་ཁག་དང་།	དབུས་བདོ་མིའ་ི
སིྒག་འཛུགས་ཀི་གནས་ཚུལ།	སོགས་ད་རྒྱའ་ིཁ་བང་	

www.bod.asia	ཐགོ་གཟགིས་པར་འཚལ།



5 TIBETAN NEWS  17th May 2017 དབུས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་བདནུ་རེའ་ིལས་རིམ་གསར་ཤོག བདོ་ཟླ་	༣	ཚེས་	༢༡	ཕི་ཟླ་	༥	ཚེས་	༡༧

༄༅།	།བཞུགས་སརྒ་རྡ་ས་ཐགེ་ཆེན་ཆོས་
གླངི་གཙུག་ལག་ཁང་གི་གསུང་ཆོས་ར་བའི་
ནང་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་

པ་ོམཆོག་དབུ་བཞུགས་ཐགོ་བདོ་མིའི་སིྒག་
འཛུགས་ནས་ཨ་རིའི་གསོ་ཚོགས་འཐུས་
མིའི་སྐུ་ཚབ་ཚོགས་ཆུང་ལ་དགའ་བསུའི་
གཞུང་འབལེ་མཛད་སྒ་ོསུང་བརིྩ་གཟབ་
རྒྱས་ཞུ་སྐབས་དཔལ་ལྡན་བདོ་མི་མང་སིྤ་
འཐུས་ཚོགས་གཙོ་མཁན་པ་ོབསོད་ནམས་
བསན་འཕལེ་མཆོག་གིས་འཚམས་འད་ིདང་
སྦྲགས་གསུང་བཤད་གནང་དནོ།	 ངས་བདོ་
མི་མང་སིྤ་འཐུས་ལནྷ་ཚོགས་དང་།	 འཛམ་
གླིང་ས་ཕགོས་གང་སར་ཡོད་པའི་བདོ་མི་
ཡོངས་ཀི་ཚབ་ཞུས་ཏ་ེཨ་རིའི་གསོ་ཚོགས་

མཁྱནེ་གསལ་ལརྟ་བདོ་ཀི་གནས་སངས་ཉནི་
རེ་བཞིན་ཇ་ེསྡགུ་ཏུ་འག་ོབཞིན་ཡོད་པ་དང་།	
བདོ་ནང་རང་ལུས་མེར་སགེ་གནང་མཁན་
དང་།	 རྩ་ཆེའ་ིདགནོ་པ་གཏརོ་བཤིག་མུ་
མཐུད་གཏངོ་བཞིན་ཡོད།	 རྒྱ་ནག་གཞུང་
གིས་དག་གནནོ་སིད་བུས་འོག་བདོ་ནང་
འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་ཐད་ཡར་རྒྱས་རྩ་བ་
ནས་འག་ོགི་མེད་པ་གསལ་པ་ོརེད།
	 བདོ་ནང་ཆོས་ལུགས་དང་།	སདྐ་
ཡིག	 རིག་གཞུངསོགས་ཀི་ཐགོ་རང་དབང་
མེད་པ་དང་།	 དའེ་ིཐགོ་དམ་བསྒགས་བདེ་
པ་འདི་བདོ་ཀི་མི་རིགས་རྩ་བརླག་གཏངོ་
བའ་ིངན་བུས་ཤིག་ཀང་རེད།	 བདོ་ནང་རྒྱ་
ཡིག་དར་ཁྱབ་རྒྱ་ཆེ་གཏངོ་བ་འདི་གངས་
ཉུང་མི་རིགས་ཀི་སྐད་ཡིག་བསླབ་པའི་གོ་
སབྐས་རྩ་མེད་བཟ་ོགི་ཡོད།	 ད་ེའདའ་ིདམ་
བསྒགས་དང་རིག་གཞུང་མཉམ་བསེས་
བས་པ་དསེ་བདོ་ཀི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་
སདྐ་ཡིག་ད་ེབདོ་པ་ལས་བལ་བའི་དངངས་
འཚབ་ཞིག་ཀང་ང་ཚོར་ཡོང་གི་ཡོད།	 བདོ་
ནང་ཡོད་པའི་བདོ་མི་རྣམས་ལ་སིྤ་ཚོགས་
ནང་མི་རིགས་དབེ་འབེད་ཀི་མཐོང་ཆུང་
དང་།	 ཕི་བསྐདོ་བཀག་སྡམོ་བས་པ་སོགས་
དཀའ་ངལ་གངས་ཀི་མི་ལངས་པ་ཞིག་
འཕྲད་བཞིན་ཡོད།

རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་དཔལ་འབརོ་ཡར་རྒྱས་
དང་།	 འཛམ་གླངི་ནང་ཤུགས་རྐནེ་སྤདོ་
ཆེད་འཛམ་གླིང་ནང་གལ་ཆེ་ཡིན་པའི་བདོ་
ཀི་རང་བུང་ཁརོ་ཡུག་གཏརོ་བཤིག་གཏངོ་
བ་དང་།	 བདོ་ནས་ཨེ་ཤེ་ཡའ་ིགླངི་ཕྲན་གི་
རྒྱལ་ཁབ་ཕལ་མོ་ཆེའི་ནང་བབས་པའི་རུྒྱག་
ཆུར་ཆུ་མཛོད་བཙུགས་ནས་ཆུ་བརོ་སངས་
འཛིན་བདེ་པ་དསེ་མ་འངོས་པར་དསུ་ཡུན་
རིང་པརོ་ཨེ་ཤེ་ཡའི་རྒྱལ་ཁབ་མང་པརོ་
དཀའ་ངལ་འཕྲད་རུྒྱ་ཡིན་པར་ངསེ།
	 སིྤ ་ན ོར ་༸གོང ་ས ་༸སྐབས་
མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་འདནོ་གནང་
མཛད་པའི་གཉིས་ཕན་དབུ་མའི་ལམ་གི་
སིད་བུས་ན་ིབདོ་ཀི་གནད་དནོ་ཞི་བའི་ཐགོ་
སེལ་ཐབས་ཀི་སིད་བུས་དནོ་དངོས་དང་
མཐུན་པ་ཞིག་ཡིན།	 དའེ་ིཐབས་ལམ་གིས་
བདོ་མིའི་གཞི་རྩའི་དགོས་མཁོ་སུྒབ་ཐུབ་
པ་དང་ཆབས་ཅིག་རྒྱ་ནག་གི་མཐུན་སིྒལ་
དང།	བརན་ལྷངི་ལ་གནདོ་པ་མེད་པ་རྒྱ་ནག་
ལའང་ཕན་ཐགོས་ཡོད་པ་ཞིག་ཡིན།	༸གངོ་
ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་སྐུ་ཚབ་
དང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་དབར་གསོ་མོལ་ཡོང་
ཐབས་ལ་ཁྱདེ་རྣམ་པས་རྒྱ་མིའི་གནད་ཡོད་
མི་སྣར་འབདོ་སྐུལ་གནང་བའི་རྒྱབ་སྐོར་
གནང་རོགས་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	 ཕི་ལོ་	 ༢༠༠༢	

རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བཙན་དབང་ཐགོ་ནས་རང་མོས་ལརྟ་༸རྒྱལ་བའ་ིཡང་སདི་རུན་བཟ་ོམ་བདེ་རོགས།
༄༅།	 །ལམྕ་སྐ་ུནནེ་སི་པ་ེལོ་སི་	 Nancy 

Pelosi	 མཆོག་གིས་སྣ་ེའཁདི་པའ་ིཨ་རིའ་ི
གསོ་ཚོགས་ཀི་ཆེས་མཐའོི་སྐུ་ཚབ་ཚོགས་
ཆུང་རྣམ་པ་བལ་ཡུལ་དང་རྒྱ་གར།	 སྦལེ་
ཇམ།	 ཇར་མ་ན་ིབཅས་སུ་འཚམས་
གཟིགས་ལེགས་གུབ་ཀིས་ཨ་རིའི་རྒྱལ་
ས་ཝ་ཤིང་ཊོན་ཌི་སི་རུ་གསར་འགདོ་ལནྷ་
ཚོགས་ཐགོ་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་གི་གསུང་
བཤད་གནང་ཡོད།
	 དེ་ཡང ་ཐོག ་མར ་སྐུ ་ ཚབ ་
ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་གཙོ་ལྕམ་སྐུ་པ་ེལོ་
སི ་མཆོག་གིས་༸གོང་ས་མཆོག་གིས་
བདོ་མིའི་ཐུན་མིན་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་།	
སདྐ་ཡིག	 	 འག་ོབ་མིའ་ིཐབོ་ཐང་བཅས་
སུང་སྐོབ་སླད་ཐུགས་བརྩོན་མཛད་བཞིན་
པ་དརེ་རྒྱབ་སྐརོ་ཞུས་པ་དང་སྦྲགས་གསུང་
དནོ།	 ང་ཚོ་ཚོགས་ཆུང་གིས་སེམས་འཚབ་
ཆེ་ཤོས་ད་ེརྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་གདགུ་རུྩབ་
ཅན་གི་སིད་བུས་འགོ་བདོ་ཀི་ཐུན་མིན་ང་ོ
བ་ོམཚོན་པའ་ིཆོས་དང་རིག་གཞུང་།	 སདྐ་
ཡིག	 འག་ོབ་མིའ་ིཐབོ་ཐང་སོགས་ནག་
སུབ་གཏངོ་བཞིན་པ་དང་།		འཛམ་གླངི་ས་
ཕགོས་གཞན་ནང་ཡོད་པའི་བདོ་མི་བཙན་
བལོ་བ་རྣམས་ཀི་གནས་སངས་བཅས་ཡིན།
	 ཐེངས་འདིར་ང་ཚོར་བ ོད་མི་
ཚོ་དང་དངསོ་སུ་ཐུག་ནས་ཁངོ་ཚོའི་མངནོ་

འདདོ་རྣམས་གསལ་རགོས་ཐུབ་རུྒྱའི་གོ་
སབྐས་ཧ་ཅང་བཟང་པ་ོཞིག་ཐབོ་བུང་བ་མ་
ཟད།		ལགྷ་པར་རྡ་སའ་ིབདོ་ཁིྱམ་སླབོ་ཕུྲག་
ཚོའི་མིག་ནང་ད་ུའཆར་བཞིན་པའི་བདོ་ད་ེ
ཧ་ཅང་གསལ་པ་ོམཐངོ་བུང་།

	 བོད་ནང་གི་དཀའ་ངལ་སེལ་
ཐབས་ཆེད་གདངོ་ལེན་བེད་དགོས་པ་ནི་
འཛམ་གླངི་སིྤ་ལ་འཁི་པའི་ལས་འགན་ཞིག་
ཡིན།	ཞསེ་དང་།	
	 ཕགོས་མཚུངས་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་ཨི་
ལོ་ཡི་ཊི་ཨེན་ཇལེ་	 Eliot Engel མཆོག་
གིས་གསུང་དནོ།	 ངས་རྒྱ་གར་གཞུང་གིས་
ཕི་ལོ་	 ༡༩༥༩	 ལོ་ནས་བཟུང་༸གངོ་ས་ཏཱ་
ལའི་བ་ླམ་མཆོག་དང་བདོ་མི་བཙན་བལོ་བ་
མི་གངས་	༡༥༠༠༠༠	ལགྷ་ལ་མཐུན་འགུར་
རོགས་རམ་རྒྱ་ཆེ་གནང་བར་སྙངི་ཐག་པ་
ནས་རསེ་སུ་ཡི་རངས་དང་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་

རུྒྱ་ཡིན།	 ཞསེ་གསུང་པ་དང་།	 ད་ལ་ྟབལ་
ཡུལ་ནང་གི་བདོ་མི་མང་པ་ོཞིག་ལ་དཀའ་
ངལ་འཕྲད་བཞིན་པའི་གནས་སངས་ཤིག་
ཡོད་པ་དརེ་ང་ཚོས་བལ་ཡུལ་སིད་གཞུང་
ལ་བདོ་མི་ད་ེདག་ལ་དགོས་ངེས་ཀི་ཐོབ་

ཐང་ད་ེདག་ངསེ་པར་ད་ུསྤདོ་དགོས་པའི་རེ་
འདནུ་བཏནོ་པ་ཡིན།		ཨ་རིའི་གཞུང་གིས་
རྒྱ་ནག་གཅིག་གི་སིད་བུས་ལ་རྒྱབ་སྐོར་
བེད་བཞིན་པ་ད་ེདང་བདོ་མི་རྣམས་ཀིས་
མིང་དནོ་མཚུངས་པའི་རང་སྐངོ་གི་གནས་
བབ་རྩདོ་བཞིན་པ་གཉསི་དབར་ནང་འགལ་
གང་ཡང་མེད།	 དརེ་བརནེ་རྒྱ་ནག་གཞུང་
གིས་༸གོང་ས་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་གི་སྐུ་
ཚབ་དང་ལནྷ་གསོ་མོལ་གང་མགགོས་སརླ་
གསོ་ཞུ་དགསོ།	 	 	 གཞན་ཡང་།	 	 	 རྒྱ་
ནག་གཞུང་གིས་༸རྒྱལ་བའི་ཡང་སིད་ཐགོ་
ཐ་ེབུས་མ་བདེ་རོགས།		གནད་དནོ་ད་ེབདོ་

མི་དང་༸གོང་ས་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་གིས་
ཐུགས་ཐག་གཅོད་གནང་མཛད་རུྒྱ་རེད།		
ཁངོ་ད་ལ་ྟདགུང་གངས་	 ༨༢	 བཞསེ་ཡོད།			
རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བཙན་དབང་ཐགོ་ནས་
རང་མོས་ལྟར་༸རྒྱལ་བའི་ཡང་སིད་རུན་

བ ཟོ ་ མ ་ བེ ད ་
རོགས།	 ༸རྒྱལ་
བའ་ིཡང་སདི་སྐརོ་
ནི ་ ཆོ ས ་ ཕོག ས ་
ལས་ཆབ་སིད་ཀི་
གནད་དནོ་ཞིག་རྩ་
བ་ནས་མིན།		ཨ་
རིའི་གོས་ཚོགས་
ཀི ་ ཕི ་ འ བ ེ ལ ་

ལས་དནོ་ཚོགས་ཆུང་དང་ལྷག་པར་མང་
གཙོ་ཚོགས་པས་སེམས་འཚབ་ཧ་ཅང་བདེ་
དགསོ་པ་ན།ི	 སདི་འཛིན་ཊོམ་མཆོག་གི་
ཨ་རིའི་རོགས་དངུལ་ཕནོ་ཆེ་ཞིག་ཉུང་འཕྲ་ི
གཏངོ་རུྒྱའི་སིད་བུས་དརེ་ང་ཚོས་ང་ོརོལ་
ཡོད།	 རོགས་དངུལ་ད་ེདག་ཨ་རིའ་ིཐབེས་
རྩ་ཁང་བརུྒྱད་རྒྱ་བལ་འབུག་གསུམ་ནང་གི་
བདོ་མི་བཙན་བལོ་བ་རྣམས་ལ་ཤེས་ཡོན་
དང་འཕྲདོ་བསནེ།	 	 དཔལ་འབརོ་སོགས་
ཡར་རྒྱས་གཏངོ་རུྒྱའི་ལས་གཞིར་མཐུན་
འགུར་སྦརོ་བཞིན་ཡོད།		ད་ལའྟ་ིའཆར་ཨ་
རིའི་བདོ་དནོ་དམིགས་བསལ་འབལེ་མཐུད་

པའ་ིས་མིག་སངོ་པ་ཡིན་སབས།	 ཨ་རིའ་ི
ཕི་སིད་ལས་ཁུངས་ཀིས་དའེི་ཐད་དགོངས་
པ་བཞསེ་དགསོ།	 ང་ཚོ་རྒྱ་གར་ད་ུབསྐདོ་
སྐབས་༸གོང་ས་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་དང་
བདོ་མི་རྣམས་ཀིས་སྣ་ེལེན་ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོ
གནང་བུང་།	 མཛད་སྒའོ་ིཐགོ་མི་གངས་
སངོ་ཕྲག་མང་པ་ོཕབེས་བུང།	 ལགྷ་པར་
མཛད་སྒ་ོཚོགས་ཡུལ་གི་ཕི་རོལ་ད་ུམི་མང་
ཧ་ཅང་ཕནོ་ཆེ་འཛོམས་འདགུ		
	 སྐབས ་ད ེར ་ང ་ ཚོ ་ཚང ་མས་
གཏམ་བཤད་སྤལེ་རུྒྱ་བུང།	 ད་ེན་ིངས་ཧ་
ཅང་བསྔགས་བརདོ་དང་རསེ་སུ་ཡི་རངས་
ཞུ་དགོས་པའི་དསུ་ཤིག་ལ་ངོས་འཛིན་ཞུ་
བཞིན་ཡོད།	 	 ཨ་རིའ་ིམི་མང་གིས་བདོ་
མི་རྣམས་བརདེ་མེད།	 	 	 ང་ཚོ་དསུ་རག་
ཏུ་ཁྱདེ་ཚོ་དང་ལནྷ་ད་ུཡོད་པ་མ་ཟད།	 ཁྱདེ་
ཚོའི ་གནས་སངས་ལ་ང་ཚོས་ད ོ་སྣང་ཧ་
ཅང་ཆེན་པའོི་ཐོག་ནས་དསུ་ནས་དསུ་སུ་
རགོ་ཞིབ་བདེ་བཞིན་ཡོད།	 	 ཅསེ་གསུང་
རེས་གོས་ཚོགས་འཐུས་མི་ཇིམ་མེག་གྷ ་ོ
ཝན་	Jim McGovern	མཆོག་གིས་གསུང་
བཤད་གནང་ཡོད།།

དཔལ་ལནྡ་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གིས་ཨ་རིའ་ིགསོ་ཚོགས་འཐུས་མིའ་ིསྐ་ུཚབ་ཚོགས་ཆུང་ལ་དགའ་བསུའ་ི
གཞུང་འབལེ་མཛད་སྒརོ་གསུང་བཤད་གནང་བ།

འགོ་མའ་ིཚོགས་གཙོ་ཟུར་པ་དང་།	 མང་
གཙོ་ཚོགས་པའི་དབུ་ཁིད་ལམྕ་སྐུ་ནནི་སི་པ་ི
ལོ་སི་མཆོག་དང་།	 ཨ་རིའ་ིགསོ་ཚོགས་ཀི་

ཚོགས་མི་
ཡོངས་ལ་
འཚམས་
འ དི ་ ཞུ ་
རུྒྱ ་ ད ང །	
ལྕ མ ་ སྐུ ་
མ ཆོ ག ་
གིས་དབུ་
འ ཁི ད ་
པ འི ་ ཨ ་
རིའི་ཆེས་

མཐོའི་སྐུ་ཚབ་ཚོགས་ཆུང་ད་ེརིང་འདིར་
ཕབེས་པར་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།
	 ཁྱེད་རྣམས་ནི་བ ོད་ཀི ་གནད་
དནོ་ཐགོ་ལགྷ་བསམ་གཡོ་བ་མེད་པའི་ངང་
དངོས་ཤུགས་བརུྒྱད་གསུམ་གི་ཐོག་ནས་
རྒྱབ་སྐརོ་གནང་མཁན་ཞིག་ཡིན་པས།	 ད་ེ
རིང་ཁྱདེ་རྣམས་འདིར་ཕབེས་པ་འདི་བདོ་
ཀི་ལོ་རུྒྱས་ནངགི་གལ་ཆེའི་དསུ་ཤིག་ཡིན།	
དསེ་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་བདོ་ཀི་འཐབ་རྩོད་
ཐོག་བདོ་མི་གཅིག་པུ་མིན་པའི་བརྡ་ལན་
ཤུགས་ཆེ་ཞིག་ཀང་སྤད་ཀི་ཡོད།	 ང་ཚོས་

ལོར་ཨ་རིའི་གསོ་ཚོགས་ནང་བདོ་དནོ་ཐད་	
Tibetan	 policy	 Act	 of	 2002	 བཞག་
པ་ད་ེབདོ་མི་ཚོར་མཚོན་ན་བདོ་ཀི་ཆབ་སདི་
དང་ལོ་རུྒྱས་ནང་གུབ་འབས་ཆེན་པ་ོཞིག་
ཐབོ་པ་དང་།	 ད་ེབཞིན་གནས་ཡུལ་རྒྱ་གར་
རྒྱལ་ཁབ་ཀང་བདོ་དང་བདོ་མི་ཚོར་ཤིན་ཏུ་
ནས་བཀའ་དནི་ཆེན་པ་ོཡིན།
	 ཁྱེད་རྣམ་པས་བོད་ཀི ་བདེན་
མཐའ་གསལ་ཐབས་སུ་རུྒྱན་མཐུད་རྒྱབ་
སྐོར་གནང་བར་ངས་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུ་རུྒྱ་
དང།	 ཁྱདེ་རྣམ་པའ་ིརྒྱབ་སྐརོ་གིས་ང་ཚོར་
བདོ་ཀི་འཐབ་རྩོད་ལ་སེམས་ཤུགས་དང།	
རེ་བ་སིྦན་པ་མ་ཟད།	 ལགྷ་པར་བདོ་ནང་
ཡོད་པའི་གཞིས་ལུས་བདོ་མི་ཚོར་རེ་བའི་
གསོན་ཤུགས་ཀང་སྤདོ་བཞིན་ཡོད།	 དརེ་
བརནེ་ཁྱདེ་རྣམས་ཀི་ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་
གི་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་གནང་བ་ད་ེང་ཚོར་
ཤིན་ཏུ་ནས་བཀའ་དནི་ཆེན་པ་ོཡིན།
	 ངས་བསྐར་ད་ུཁྱདེ་རྣམ་པས་རྩ་
ཆེའི་དསུ་ཚོད་བཏང་ས་ེའདིར་ཕབེས་པར་
ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་རུྒྱ་དང་།	ཁྱདེ་རྣམ་པའ་ིརྒྱབ་
སྐོར་འགོ་བདོ་ཀི་བདནེ་མཐའ་སེལ་བའི་
ཡིད་ཆེས་དང་ཆོད་སེམས་བརན་པ་ོཡོད།	
ཅསེ་གསུང་བཤད་གནང་།	།
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གར་སོང་ཆ་མེད་ད་ུགུར་བའ་ིཔཎ་ཆེན་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་དང་འབལེ་བའ་ིགནད་དནོ་བཅུ།
༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༡༧	ཟླ་	༥	ཚེས་	༡༧	
ཉནི་ཀུན་གཟགིས་པཎ་ཆེན་དག་ེའདནུ་ཆོས་
ཀི་ཉ་ིམ་མཆོག་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བཙན་
འཁདི་བས་ནས་ད་བར་མི་ལོ་	 ༢༢	 སོང་
བར་བརནེ་དསུ་ཚིགས་འདི་རསེ་དན་དང་
སྦྲགས།	 ཁངོ་མགགོས་མུྱར་རྒྱ་ནག་གཞུང་
གི་དམ་བསྒགས་འགོ་ནས་གླདོ་བཀྲལོ་ཡོང་
སདླ་གངོ་ཚེས་ཉནི་ཕི་དལི་ལས་ཁུངས་ནས།		
གར་སོང་ཆ་མེད་ད་ུགུར་བའི་པཎ་ཆེན་རིན་
པ་ོཆེ་མཆོག་དང་འབལེ་བའི་གནད་དནོ་
བཅུ།			ཞསེ་པའ་ིསརྐ་མ་	༤	ཅན་གི་གླགོ་
བརྙན་ཞིག་འདནོ་སྤལེ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།
	 འདི་ག་ཕི་དལི་ལས་ཁུངས་སུ་
རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་ཀོང་རེ་སི་ཆབ་སིད་
ཚོགས་པའི ་མགིན་ཚབ་པ་གནང་མུས་
ཁིམས་རྩོད་པ་དང་རྩོམ་པ་པ་ོསྐུ་ཞབས་ཨ་
བྷ་ིཤེག་སིང་ཝི་	 Dr. Abishek Singhvi  

མཆོག་ལ་བཅར་འད་ིཞུས་པའ་ིབརྙན་འཕྲནི་
དཀནོ་པ་ོཞིག་ཐབོ་ཡོད།	 	 བརྙན་འཕྲནི་
འདིའི་ནང་ཁོང་གིས་གར་སོང་ཆ་མེད་ད་ུ
གུར་བའི་པཎ་ཆེན་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་གི་སྐརོ་
གནད་དནོ་	 ༡༠	 གསལ་འདནོ་གནང་ཡོད།		
ད་ེཡང་གནད་དནོ་ལ་ྔན་ིརྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་
མུ་མཐུད་པཎ་ཆེན་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་ད་ོདམ་
བཀག་ཉར་བེད་བཞིན་པའི་གནས་སངས་
སྐརོ་དང་།		རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཤེས་རགོས་
དགསོ་པའ་ིགནད་དནོ་ལ་ྔབཅས་ཡིན་འདགུ
	 ཐངེས་འདརི་ཀུན་གཟིགས་པཎ་
ཆེན་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་
བཙན་དབང་འགོ་གར་སོང་ཆ་མེད་ད་ུགུར་
ནས་ད་བར་མི་ལོ་	 ༢༢	 འཁརོ་བའ་ིདསུ་
དན་ཉནི་མོ་དང་སབས་བསནུ་ཕི་ཚེས་	 ༡༦	

ཉནི་ཇི་ནི་ཝ་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་དངསོ་གུབ་
རྡ་ོར་ེམཆོག་དང་དནོ་ཁང་གི་རྒྱལ་ཚོགས་
ཞུ་གཏུག་ལས་འགུལ་ཆེད་ཕག་ལས་
གནང་མཁན་འབལེ་ཡོད་ལས་བེད་
ཟླ་བ་ཚུལ་ཁིམས་ལགས་བཅས་ཀིས་
འཛམ་གླིང་མཉམ་འབལེ་རྒྱལ་ཚོགས་
ཀི་གར་སོང་ཆ་མེད་ད་ུགུར་བའ་ིམི་སྣའ་ི
ཐགོ་དམིགས་བསལ་ཚོགས་ཆུང་གི་མི་
སྣ་དང་ལྷན་པཎ་ཆེན་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་
གི ་གནད་དོན་སྐརོ ་གླ ེང ་སླངོ ་གནང་
འདགུ
	 ཕི་ལོ་	༡༩༩༥	ཕི་ཟླ་	༥	ཚེས་	
༡༤	 ཉནི་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་
ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་དག་ེའདནུ་ཆོས་ཀི་ཉ་ིམ་
མཆོག་ཀུན་གཟགིས་པཎ་ཆེན་སྐ་ུཕྲངེ་	 ༡༠	
པའ་ིཡང་སདི་ད་ུངསོ་འཛིན་མཛད་ནས་ཉནི་
གསུམ་གི་རསེ་ཏ་ེཕི་ལོ་	 ༡༩༩༥	 ཕི་ཟླ་	 ༥	
ཚེས་	 ༡༧	 ཉནི་ཁངོ་དང་ཁངོ་གི་ནང་མི་
རྣམས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བཙན་འཁིད་
བས་རྐེན་ད་བར་གར་སོང་ཆ་མེད་ད་ུགུར་
ཡོད།			
	 འཛམ་གླིང་མཉམ་འབལེ་རྒྱལ་
ཚོགས་ཀི་འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་ཆེད་མཁས་
མི་སྣ་སོགས་དང་།	ལགྷ་པར་རྒྱལ་སིྤའ་ིབིས་
པའི་ཐབོ་ཐང་སུང་སྐབོ་ཚན་པ་སོགས་ཀིས་
རྒྱ་ནག་མི་དམངས་སིྤ་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ལ་
ཀུན་གཟིགས་པཎ་ཆེན་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་
གང་ད་ུཡོད་མེད་དང་གནས་སངས་ཇི་འད་
ཡོད་མེད་སྐརོ་གསལ་བཤད་བེད་དགོས་
པའི་རེ་འདནུ་ཐངེས་མང་བཏནོ་པར་བརནེ།			
༡༩༩༦	ཕི་ཟླ་	༥	ནང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་
ཐེངས་དང་པརོ་དགེ་འདནུ་ཆོས་ཀི་ཉི་མ་

མཆོག་དང་ཁངོ་གི་ནང་མི་རྣམས་སུང་སྐབོ་
འགོ་ཉར་ཡོད་ཚུལ་ཕིར་བསྒགས་བས་ཡོད།

	 ཕི་ལོ་	༢༠༠༥	ཕི་ཟླ་	༨	ནང་
སབྐས་དའེི་རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་
ཐང་ཚན་པའི་ཚོགས་གཙོ་ལྕམ་སྐུ ་ལུ་ཡི་
སི་ཨར་བྷརོ་	 	 Louise Arbour	 མཆོག་
རྒྱ་ནག་ནང་འཚམས་གཟིགས་སུ་ཕབེས་
སྐབས་ཡུན་རིང་བཙོན་ད་ུལུས་པའི་ཆབ་
སིད་བཙོན་པ་བཅུའི ་མཚན་ཐེར་འདོན་
གནང་བའི་ཁདོ་པཎ་ཆེན་དགེ་འདནུ་ཆོས་
ཀི་ཉ་ིམ་མཆོག་གི་མཚན་ཡང་འཁོད་ཡོད་
འདགུ	 །ཟླ་བ་གཅིག་གི་རསེ་རྒྱལ་སིྤའ་ི
བིས་པའི་ཐབོ་ཐང་སུང་སྐབོ་ཚན་པས་དགེ་
འདནུ་ཆོས་ཀི་ཉ་ིམ་མཆོག་གི་གནད་དནོ་ད་ེ
རྒྱལ་སིྤས་སེལ་ཐབས་བདེ་བཞིན་པའི་གལ་
གནད་ཆེ་བའི་གནད་དནོ་ཁདོ་ནས་གཅིག་
ཡིན་པ་ཡོངས་གགས་ངསོ་བཞེས་གནང་བ་
དང་སྦྲགས།		ཐབོ་ཐང་སུང་སྐབོ་ཀི་མཁས་
ལས་མི་སྣ་མགནོ་འབདོ་ཐོག་དགེ་འདནུ་
ཆོས་ཀི་ཉ་ིམ་མཆོག་གི་གནས་སངས་རགོ་
ཞིབ་བདེ་འཇུག་དགོས་པའི་རེ་འདནུ་ཡང་
བཏནོ་ཡོད།
	 བཙན་དབང་འགོ་གར་སོང་ཆ་

མེད་ད་ུསོང་བ་རྣམས་རྩད་ཞིབ་ཆེད་རྒྱལ་
སིྤའི་དམིགས་བསལ་ལྷན་ཁང་ཞིག་ཡོད་པ་

དསེ་ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༡	 ཕི་ཟླ་	 ༤	 ཚེས་	
༨	 ཉནི་ཡོངས་གགས་དལི་བསྒགས་
སྤལེ་བའ་ིནང།	 དག་ེའདནུ་ཆོས་ཀི་ཉ་ི
མ་མཆོག་དགུང་གངས་	 ༦	 ལ་ཕབེས་
སྐབས་གར་སོང་ཆ་མེད་ད་ུགུར་ཡོད།		
རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཁངོ་འཁདི་ནས་ཕིན་
ཡོད་པ་ངསོ་ལེན་བས་ཡོད།
	 ཕི་ལོ་	 ༢༠༠༠	 ལོར་ཨིན་ཇིའ་ི
རྒྱལ་ས་ལོན་ཌནོ་ད་ུཨིན་རྒྱ་ཡུལ་གཉསི་

ཀི་འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་གི་གནད་དནོ་སྐརོ་
གླངེ་སླངོ་བདེ་སབྐས།		རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་
པཎ་ཆེན་རིན་པ་ོཆེ་རེད་ཟརེ་བའི་སྐུ་པར་
གཉསི་བསན་ཡོད།	 	 གཅིག་ནང་ནག་པང་
སངེ་ཡི་ག་ེའབ་ིབ་དང་།	 གཞན་དའེ་ིནང་
པིང་པངོ་རྩེ་སྡདོ་མཁན་པར་གཉིས་ཨིན་
ཇིའི་དཔནོ་རིགས་ལ་བསན་པ་ཙམ་ལས་
པར་ད་ེཕུལ་མི་འདགུ
	 ཕི་ལོ་	 ༢༠༠༦	 ལོར་ཁ་ེན་ཌའ་ི
གཞུང་འབལེ་ལས་བདེ་མཐ་ོགས་ཤིག་བདོ་
ནང་ད་ུཕབེས་སབྐས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་དགེ་
འདནུ་ཆོས་ཀི་ཉ་ིམ་མཆོག་གང་ད་ུཡོད་མེད་
དང་གནས་སངས་ཇི་ཡོད་སྐརོ་ནན་གིས་
ཞིབ་རྩད་གནང་བར་དརེ་ཡ་ལན་རྩ་བ་ནས་
བདེ་མེད།
	 ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༠	 ལོར་བདོ་རང་
སྐོང་ལྗངོས་མི་དམངས་འཐུས་ཚོགས་ཀི་
རུྒྱན་ལས་པདྨ་འཕྲིན་ལས་ཁོ་པས་བཤད་
དནོ།	 	 ད་ཆ་བདོ་རིགས་མི་དམངས་སིྤ་
བིངས་ལརྟ་དག་ེའདནུ་ཆོས་ཀི་ཉ་ིམ་མཆོག་
ཀང་རུྒྱན་གི་འཚོ་བར་བད་ེལྷདོ་ངང་རོལ་

བཞིན་ཡོད།	 ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༥	 ཕི་ཟླ་	 ༩	
ནང་ནརོ་བུ་དནོ་གུབ་ཟརེ་བ་བདོ་རང་སྐངོ་
ལྗངོས་ཀི ་འཐབ་ཕོགས་གཅིག་གུར་གི ་
ལས་བདེ་དསེ་བཤད་དནོ་ལརྟ་ན།	 	 ཁངོ་
སྐུ་གཟུགས་བད་ེཐང་ངང་རུྒྱན་ལྡན་གི་འཚོ་
བར་རོལ་ནས་ཚར་ལོང་བེད་བཞིན་ཡོད་
པ་དང་།	 	 གཞན་གིས་བསུན་གཙེར་ཡོང་
དགོས་གནང་བཞིན་ཡོད་སྐརོ་བཤད།
	 ཕི་དལི་དུང་ཆེ་དྭགས་པ་ོབསོད་
ནམས་ནརོ་བུ་ལགས་ཀིས་གསུང་དནོ།		རྒྱ་
ནག་གཞུང་ནས་པཎ་ཆེན་དགེ་འདནུ་ཆོས་
ཀི་ཉ་ིམའི་སྐརོ་འད་ིརྩད་སོགས་བདེ་སབྐས་
རྒྱ་ནག་འགོ་ཁིད་ཚོས་འཁྱོག་བཤད་བས་
རྐནེ་ང་ོཚ་ཁ་སྐངེས་ཡོང་བ་མ་ཟད།	 སབྐས་
རེ་ཁོང་ཁ་ོལངས་ནས་ལན་འདབེས་གང་
བུང་རྒྱག་དགོས་པའང་ཆགས་བཞིན་ཡོད།		
ཅསེ་གསུངས།
	 དལི་བསྒགས་དུང་ཆེ་ཤར་གླིང་
ཟླ་སྒནོ་ལགས་ཀིས་གསུང་དནོ།	 རྒྱལ་སིྤའ་ི
ཐགོ་ནས་དགེ་འདནུ་ཆོས་ཀི་ཉི་མ་མཆོག་
གི་གནས་སངས་གསལ་རགོས་དང་ཁོང་
མགགོས་མུྱར་གླདོ་བཀྲལོ་ཡོང་ཆེད་འབད་
བརྩོན་ཧ་ཅང་གནང་ཡོད་ཀང་ད་བར་རྒྱ་
ནག་གཞུང་གིས་ཡ་ལན་གང་ཡང་བདེ་མེད།	
ད་ཆ་དགེ་འདུན་ཆོས་ཀི་ཉི་མའི་གནས་
སངས་ཐད་སེམས་ཁུར་ཡོད་མཁན་གི་སིད་
གཞུང་ཁག་མཉམ་རུབ་ཐོག་ནས་རྒྱ་ནག་
གཞུང་ལ་ཁོང་གི་གནས་སངས་ཐགོ་འགན་
འཁི་ཡོད་པ་ཞིག་བཟ་ོརུྒྱར་རེ་བ་དང་ཡིད་
ཆེས་ཞུ་བཞིན་ཡོད།	ཅསེ་གསུང།

ཡིད་སྐའོ་ིགནས་ཚུལ།
༄༅།	 །བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་ལོ་རུྒྱས་
འབ་ིརྩམོ་དང་བར་བརལ་ལས་བཀོད་ཚན་པའི་
འགན་འཛིན་དུང་འཕར་མཛོད་ཚང་ཚེ་རིང་རྡ་ོ
ར་ེལགས་ཉ་ེཆར་གླ་ོབུར་ནད་མནར་རྐེན་གིས་
ཕི་ལོ་	༢༠༡༧	ཟླ་	༥	ཚེས་	༡༦	རེས་གཟའ་
མིག་དམར་ཉནི་གི་ས་ྔད་ོཆུ་ཚོད་	༡༠།༤༨	ཐགོ་
ཀང་ར་ཧ་ོཀྲསིི་	Fortis Hospital སནྨ་ཁང་ད་ུའདས་གངོས་སུ་གུར་བའ་ིཡིད་
སྐའོི་གནས་ཚུལ་བཀའ་ཤག་ཏུ་སྙན་སེང་དང་སྦྲགས་གསན་ཐསོ་བུང་བར་
ཐུགས་ཕམ་དང་བཅས་དམ་པ་ད་ེཉདི་ཀིས་ད་བར་མི་ལོ་	 ༤༥	 རིང་བདོ་སིྤ་
པའ་ིརྩ་དནོ་ཐགོ་ཞབས་འདགེས་བསུྒབས་པར་རསེ་དན་ཞུ་ཆེད།	ཕི་ཚེས་	༡༧	
ཉནི་གི་ཕདེ་ཡོལ་ཆུ་ཚོད་	༣	ཐགོ་མཛད་གཙོ་རྣམ་པས་དབུས་ལནྷ་ཁང་ཁག་
གི་དུང་ཆེ་ཆུང་རྣམ་པ།	 ད་ེབཞིན་ས་ིཞུའ་ིལས་བདེ་བཅས་ཚང་འཛོམས་ཐགོ་
སྨནོ་ལམ་གསུང་འདནོ་གནང་།	དམ་པ་ཁངོ་ལ་མྱ་ངན་གུས་འདདུ་དང་གདངུ་
སེམས་མཉམ་སྐ་ེམཚོན་ཆེད་ཕདེ་ཡོལ་ཆུ་ཚོད་	 ༤	 ནས་དབུས་ལས་ཁུངས་
ཁག་ལས་མཚམས་བཞག་ཡོད།		
	 དམ་པ་ཁངོ་ན།ི	ཕི་ལོ་	༡༩༨༣	ཟླ་	༡	ཚེས་	༡	ནས་ཚོད་བལའྟ་ི
ཐགོ་སིམ་ལ་བད་ེདནོ་ལས་དུང་ད་ུབསྐ་ོགཞག་དང་།	 རིམ་པས་ལས་འཁུར་སྣ་
ཚོགས་ཐགོ་བསྐ་ོབཞག་གནང་ནས་མཐར་ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༤	 ཟླ་	 ༧	 ཚེས་	 ༡	
ནས་མཐའ་མའ་ིལོ་གཅིག་རིང་བགསེ་ཡོལ་ཕིར་འགངས།	ཕི་ལོ་	༢༠༡༥	ཟླ་	
༧	ཚེས་	༡	ནས་ལོ་གཉསི་རིང་བསྐར་བསྐ་ོགནང་ཡོད་པ་བཅས།།	

བལ་ཡུལ་ད་ུགནས་སྡདོ་བདོ་མི་རྣམས་ཁམིས་མཐུན་དབེ་སྐལེ་གནང་རོགས།
༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༡༧	ཟླ་	༥	ཚེས་	༡༦	
རེས་གཟའ་མིག་དམར་ཉིན་ལྕམ་སྐུ ་ནནེ་

སི་པ་ེལོ་སི་	 Nancy	 Pelosi	 མཆོག་གིས་
སྣ་ེའཁིད་པའི་ཨ་རིའི་གསོ་ཚོགས་ཀི་ཆེས་
མཐའོི་སྐ་ུཚབ་ཚོགས་ཆུང་རྣམ་པས་ཨ་རིའི་
རྒྱལ་ས་ཝ་ཤིང་ཊོན་ཌི་སི་རུ་གསར་འགོད་
ལྷན་ཚོགས་ཐོག་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་སྐུ་
ཞབས་ཇིམ་མེག་གྷ་ོཝན་		Jim McGovern 

མཆོག་གིས་གསུང་བཤད་གནང་དནོ།
	 ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༥	 ཟླ་	 ༡༡	 ནང་
ངས་ལྕམ་སྐུ ་མཆོག་དང་དེ་བཞིན་གོས་

ཚོགས་འཐུས་མི་ལམྕ་སྐ་ུབྷ་ེཊི་མེག་ཀ་ལམ་	
Betty McCollum	 མཆོག	 	 ལམྕ་སྐ་ུཇ་ོ

སི་བྷ་ིཊི་	 Joyce Beatty	
མཆོག་བཅས་དང་ལྷན་
རྒྱ་ནག་ཏུ་ཕིན་པ་ཡིན།	
སྐ བ ས ་ དེར ་ རྒྱ ་ ན ག ་
གཞུང་གིས་ང་ཚོ ་བ ོད་
ད་ུའག་ོརུྒྱའི་ཆོག་མཆན་
གནང་ བུང ་བར་ཏོག ་
ཙམ་ཡ་མཚན་སྐསེ་བུང་

།	 གང་ཡིན་བརདོ་ན་རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་ཨ་
རིའི་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་བདོ་ད་ུའག་ོརུྒྱར་
གཏུད་མར་དམ་བསྒགས་བས་ཡོད།	 ངས་
ད་ེནི་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་༸གོང་ས་མཆོག་
དང་བདོ་མིའི་ཐགོ་འཛིན་བཞིན་པའི་སིད་
བུས་ལ་བཟང་ཕོགས་ཀི་འགུར་བ་ཞིག་
ཡིན་པའ་ིརེ་བ་ཞུ་བཞིན་ཡོད།	 འནོ་ཀང་
བླ་ོཕམ་པ་ཞིག་ལ་བདོ་ནང་གི་གནས་སངས་
དང་བདོ་མི་བསོ་བལོ་བའི་དཀའ་ངལ་ད་ེམུ་

མཐུད་ཇ་ེཞན་ཇ་ེསྡགུ་ཏུ་འག་ོབཞིན་ཡོད།	 དརེ་བརནེ་
ཐངེས་འདིར་ང་ཚོ་བཞུགས་སྒར་ད་ུབཅར་བ་ད་ེནི་རྒྱ་
ནག་གཞུང་ལ་བདོ་ཀི་གནད་དནོ་མ་གསལ་བར་ཡལ་
འག་ོརུྒྱ་ཞིག་རྩ་བ་ཉིད་ནས་མིན་པའི་བརྡ་ལན་གཏངོ་
ཆེད་ཡིན།	བལ་ཡུལ་ནང་མཚོན་ན་ང་ཚོས་ཡུལ་དའེི་
སདི་བླནོ་མཆོག་དང་ཕི་སདི་བླནོ་ཆེན་མཆོག	 ད་ེབཞིན་
གསོ་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་སོགས་འབལེ་ཡོད་
དབུ་ཁིད་ཚང་མ་དང་མཇལ་ནས་བདོ་མི་རྣམས་ལ་
ཐབོ་ཐང་ལག་འཁྱརེ་དང་ཡིག་ཆ་སོགས་སྤད་པ་བརུྒྱད་
ཁམིས་མཐུན་བཟ་ོདགསོ་པ་དང་།	 གལ་ཏ་ེཁམིས་
མཐུན་ཐགོ་ནས་བདོ་མི་ད་ེདག་གནས་སྡདོ་ཆོག་པ་ཞིག་
བཟ་ོཐུབ་པ་ཡིན་ན་ལས་ཀའི་གོ་སབྐས་ཐབོ་རུྒྱ་དང་ཚོང་
འབལེ་གཉརེ་ཆོག་རུྒྱ།	ད་ེབཞིན་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་ཁག་ཏུ་
རང་དབང་ཐགོ་ནས་འགིམ་འགུལ་བདེ་ཆོག་པ་སོགས་
ཡོང་ཐུབ།	 ཅསེ་དང་།	 ཨ་རིའ་ིགཞུང་གིས་རྒྱལ་ཁབ་
གཞན་དང་མཉམ་རུབ་ཐགོ་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་
པ་བཙུགས་ནས་བདོ་དནོ་སྐརོ་གླངེ་སླངོ་ཡང་ཡང་གནང་
ཐབས་གནང་རོགས་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།		ཞསེ་སོགས་ཀི་གསུང་
བཤད་གནང་ཡོད།།


