དབུ་མའི་ལམ་ནི།

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

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

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

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

   བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་བཀའ་ཤག་གི ས།
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བོད་རྒྱལ་ལོ་ ༢༡༤༤ རབ་བྱུང་རི ་ཟླའི་མེ་བྱ་ལོ།
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༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི ས་རྡ་ས་ཁུལ་གྱི་རྒྱ་གར་གསར་འགོད་པ་ཁག་གཅིག་
ལ་མཇལ་ཁ་སྩལ་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༣ ཚེ ས་

༢༩ ཉིན་གྱི་སྔ་དྲོ་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་

དུས ་སྐ བ ས་འདི ར ་གསར་འགྱུ ར ་བརྒྱུ ད་

ལམ་ཁག་ལ་འགྲོ་བ་མི འི ་ རི ན་ཐང་གོ ང ་

མགོན ་ཆེ ན ་པོ་ མཆོ ག ་ལ་ཇི ་ ལྟར ་སྔནོ ་ནས་ མཐོར ་དང་ཆོ ས ་ལུ ག ས་མཐུ ན ་སྒྲི ལ ་གོ ང ་
གསོལ་འདེབས་ཞུས་པ་བཞི ན་བཀའ་བཞེས་
བཟང་པོ་སྨནི ་སྩལ་ཐོབ་སྟེ།

༸རྒྱལ་བའི་ཕོ་

སྤལ
ེ ་གཏོང ་རྒྱུ འི ་ འགན་འཁྲི ་ ཆེ ན ་པོ་ ཞི ག ་

མེ ད་པའི་དངོས་ཡོ ད་གནས་ཚུ ལ་མཁོ་སྤྲོད་

བྱེད་དགོས་སྐརོ ་བཀའ་སླབོ ་སྩལ་འདུག དེ་

བཞི ན ་༸གོ ང ་ས་མཆོ ག ་གི ས ་རྒྱ་གར་གྱི ་
གསར་འགོ ད ་པ་ཚོ ས ་རྒྱལ་སྤྱི འི ་ སྟེང་འགྲོ་

བརྩོན་མང་ཙམ་གནང་དགོ ས ་པ་དང་།

རྒྱ་གར་ལ་དེང ་དུས ་ཚན་རི ག ་གི ་ ཤེ ས ་བྱ་

དང་གནའ་བོའི ་ ལེ ག ས་བྱང་གཉིས ་ཟུ ང་

འབྲེལ་ཐོག་ནས་སྤྱི་ཚོ གས་ཞི ་བདེ་དང་དྲང་
ུ ་པ་དང་གོ་
བདེན་ལྡན་པ་ཞི ག་བཟོ་རྒྱུ འི་ནས

སྐབས་གཉིས་ཀ་ཡོ ད་ཅེས་བཀའ་སླབོ ་སྩལ་

བྲང་དུ་རྡ་ས་ཁུལ་གྱི ་རྒྱ་གར་གསར་འགོད་

འདུག

པ་ཁྱོན་མི ་གྲངས་ ༣༧ ལ་དམི གས་བསལ་
མཇལ་ཁ་དང་བཀའ་སླབོ ་སྩལ་འདུག

ཐེངས་འདིའི་མཇལ་ཁ་དེ་བཞི ན་

སྐ བ ས་དེར ་༸གོ ང ་ས་མཆོ ག ་

འདི་ལོའ་ི ཕྱི་ཟླ་ ༢ ཚེ ས་ ༢༤ ཉིན་ཕྱི་དྲིལ་

འགོད ་པ་ཚོ ས ་གནས་ཚུ ལ ་གང་སྤལ
ེ ་ཡང་

འཁོར་གསོལ་སྟོན་གོ་སྒྲིག་ཞུ་སྐབས་རྒྱ་གར་

ལས་ཁུ ང ས་ཀྱི ས ་གསར་འགོད ་པ་ཚོ ར ་ལོ ་

གི ས་གསར་འགོ ད ་པ་རྣམས་ལ་གསར་
རྒྱབ་མདུན་ངོ་ལྐགོ ་མེ ད་པ་དྲང་བདེན་དང་

དོན ་སྙིང ་ལྡ ན ་པ་ཞི ག ་བཏོན ་དགོ ས ་རྒྱུ ་ཧ་ ཡོ ད་སྐརོ །

མང་གཙོའ་ོ སྤྱི་ཚོ གས་ནང་མི ་ བ་མི འ་ི རི ན་ཐང་དང་།

ལྷག་

དམངས་ཚོ ར་དངོས་ཡོ ད་གནས་ཚུ ལ་ཤེ ས་

ངལ་མང་དག་ཅི ག་འཕྲད་བཞི ན་པའི ་

པ་རྣམ་པས་མི ་དམངས་ཚོ ར ་ཕྱོག ས་ལྷུང ་

ཅང་གལ་ཆེན་པོ་ཡི ན་སྐརོ ་དང་།

པར་དེང་སྐབས་ས་ཕྱོགས་གང་སར་དཀའ་

རྒྱུའི་ཐོབ་ཐང་ཡོ ད་སྟབས།

གསར་འགོད་

ཆོས་ལུགས་

མཐུ ན ་སྒྲི ལ ་གོ ང ་མཐོར ་གཏོང ་རྒྱུ ་སོ ག ས་

རྒྱ་གར་གྱི ་ གནའ་བོའི ་ རི ག ་གཞུ ང ་བཟང་

གསར་འགོད་པ་རྣམ་པས་དཔལ་ལྡན་སྲིད་
སྐྱོང་མཆོ ག་ལ་དམི གས་བསལ་འབོད་སྐུལ་

ཞུས་པ་ཞི ག་ཡི ན་འདུག །

པོ་དེ་དག་གོང་སྤལ
ེ ་གཏོང་རྒྱུ འི་ཐད་འབད་

སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གི ས་སུད་སི ་གྲོས་ཚོ གས་གོང་འོག་གི ་འཐུས་མི ་ཁག་གཅིག་དང་ལྷན་བོད་དོན་
དང་འབྲེལ་བའི་གལ་ཆེ་གནད་དོན་ཁག་གླངེ ་སླངོ ་གནང་བ།

༄༅། །སུད་སི འ་ི ཆབ་སྲིད་ཚོ གས་པ་འདྲ་ རང་སྐྱོང་ཐོབ་ཐབས་རྩོད་བཞི ན་ཡོ ད་པ་དང་ སྟབས། རྒྱ་གར་གཙོ་བོར་གྱུར་བའི་བོད་མི ་ སྐ་ུ Barbara Gysi ལགས། ལྕམ་སྐ་ུ
མི ན་ལས་གྲུབ་པའི་གྲོས་ཚོ གས་འཐུ ས་མི འི་

། དེ་ནི་རྒྱ་ནག་གཅིག་གི ་སྲིད་བྱུས་དང་རྒྱབ་

སྐུ་ ཚབ་ཚོ ག ས་ཆུ ང ་ཞི ག ་བཞུ ག ས་སྒར ་དུ་ འགལ་ཆགས་ཀྱི་མེ ད་སྐར
ོ ་སོགས་གསུངས།

འཚམས་གཟིགས་ཕེབས་ཏེ་བོད་མི འི་སྒྲི ག་ གཞན་ཡང་སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གི ས། སྐ་ུ ཞབས་

འཛུ གས་ཀྱི་དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་དང་ རེག་སེ་ཊི ་ལར་སན་ Rex Tillerson མཆོག་

ལྷན་མཇལ་འཕྲད་གནང་ཡོ ད།
དེ་ཡང་ཕྱི་ལོ་

༢༠༡༧

ཟླ་

༣ ཚེ ས་ ༢༨ ཉིན་གྱི་ཕྱི་དྲོ་དཔལ་ལྡན་

སྲི ད ་སྐ ྱོང ་བླ་ོ བཟང་སེ ང ་ྒེ མཆོ ག ་གི ས ་སུ ད ་

ཨ་རི འི་ཕྱི་སྲིད་དྲུང་ཆེ ར་བསྐ་ོ གཞག་གནང་
གཏན་འཁེལ་སྐབས་ཁོང་གི ས། པེ་ཅིང་སྲིད་

གཞུང་ནས་བཙན་བྱོལ་བོད་གཞུང་ངམ། ཏཱ་
ལའི་ བླ་ མ་མཆོ ག ་གི ་ སྐུ་ ཚབ་དང་ལྷན ་གྲོས་

གནས་སྡདོ ་བྱ་ཡུལ་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་གི ་གཞུང་

Ruetschi

ནས་ད་བར་བོད་མི ར་རྒྱབ་སྐྱོར་དང་མཐུ ན་ ཟད།

Gina

ལགས་བཅས་ཕེབས་ཡོ ད་པ་མ་

ཁོང་རྣམས་དང་ལྷན་སུད་སི ་སྐ་ུ ཚབ་

འགྱུ ར ་གནང་བར་བོད ་མི འི་སྒྲི ག་འཛུ གས་ དོན ་གཅོད ་དངོས ་གྲུབ་རྡོ་རྗེ་ ལགས་དང་།
ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ལོ་འདི་བཞི ན་བཀའ་ བོད ་མི ་མང་ཡུ ་ རོ བ ་སྤྱི ་ འཐུ ས ་ཐུ བ ་བསྟན་
དྲིན་རྗེས་དྲན་གྱི་ལོར་སྲུང་བརྩི་ཞུ་རྒྱུ་ཡི ན་པ་ དབང་ཆེན་ལགས།

སྤྱི་འཐུ ས་ཟམ་མདོ་

འགྲེལ་བརྗོད་གནང་ཡོ ད། ཐེངས་འདིར་རྡ་ བྱམས་པ་ཚེ ་རི ང་ལགས། སུད་བོད་མཛའ་

སི འི ་ གྲོས་ཚོ ག ས་འཐུ ས ་མི ་རྣམ་པ་བཀའ་ མོ ལ་ཡོ ང་ཐབས་སླད་མུ ་མཐུ ད་སྐུལ་མ་བྱེད་
ཤག་ཏུ ་ཕེབ ས་བསུ འི ་ ས ་ྣེ ལེ ན ་ཞུ ས ་པ་དང་ རྒྱུ་ཡི ན་སྐརོ ་གསུངས་པ་མ་ཟད།

པེ་ཅིང་

སྦྲགས།    ཁོང་རྣམས་དང་ལྷན་བོད་དོན་

སྲིད་གཞུ ང་གི ས་གཙོ ས་སྲིད་གཞུ ང་གཞན་

། བོད་ཀྱི་ས་བབ་ཀྱི་གནས་སྟངས་འོག་བོད་

གནས་པའི་བོད་ཀྱི་ཐུ ན་མི ན་ཆོ ས་དང་རི ག་

ི ་ས་ཕྱོགས་གང་སར་
དང་འབྲེལ་བའི་གལ་ཆེ་གནད་དོན་ཁག་དང་ རྣམས་ཀྱིས་འཛམ་གླང

དེ་ཁྱིམ་མཚེ ས་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ལ་གལ་གནད་

གཞུང་། སྐད་ཡི ག བོད་མི འ་ི ངོ་བོ་སྲུང་སྐྱོབ་

འདུག དེ་བཞི ན་སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གི ས་གྲོས་

ཉམས་རྒྱུ ན་འཛི ན་ཡོ ང་བར་མཐུ ན་འགྱུར་

ཆེ ་ཚུ ལ་སོ གས་ཀྱི་སྐར
ོ ་བཀའ་བསྡུར་གནང་ ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་དང་གུས་བཀུར། དེ་བཞི ན་མི ་
ཚོ ག ས་འཐུ ས ་མི ་རྣམ་པར་དབུ ་ མའི ་ ལམ་

གཞི ར་བཞག་པའི་ཐོག་བོད་རྒྱ་འབྲེལ་མོ ལ་
མགྱོག ས་མྱུ ར ་ཡོ ང ་ཆེ ད ་རྒྱབ་སྐ ྱོར ་གནང་
སྐ ྱོང ་བའི ་ འབོད ་སྐུལ ་ཞུ ས ་པ་དང་སྦྲགས།

རོགས་རམ་གནང་དགོས་པའི་རེ་འདུན་ཡང་

བཏོན་གནང་ཡོ ད་སྐར
ོ ་འགྲེལ་བརྗོད་གནང་
འདུག

སར་འཚམས་གཟིགས་སུ་ཕེབས་མཁན་སུད་ འབྲེལ་ཚོ གས་པའི་ཚོ གས་གཙོ་
སི འ་ི གྲོས་ཚོ གས་འཐུ ས་མི ་ཁོངས། ལྗང་ཁུ་
ཚོ གས་པའི་ལྕམ་སྐ་ུ

Maya Graf

པའི་

Civil Democratic Party

ལྕམ་

དབུ་མའི་ལམ་གྱི་སྲིད་བྱུས་ནི་བོད་མི ་རྣམས་

པོ་མཆོ ག་གི ས་དབུས་བོད་མི ་རྣམས་བཙན་ སྐ་ུ

Rosmarie Quadranti

ལགས་དང་།

ཀྱི་མངའ་ཁོངས་སུ་མི ང་དོན་མཚུ ངས་པའི་

བའི ་ དྲན་གསོ འི ་ དུས ་ཚི གས་ཤི ག་ཡི ན་ སྐ་ུ

Prisca Birrer Heimo

ལགས། ལྕམ་

ནས་རྒྱ་ནག་མི ་དམངས་སྤྱི་མཐུ ན་རྒྱལ་ཁབ་ བྱོལ་ལ་འབྱོར་ནས་མི ་ལོ་ ༦༠ ལྷག་འཁོར་

ལགས་དང་།

ཚོ གས་གཞོན་ལྷ་

མཆོག་ དབང་ནོར་ཁང་གསར་ལགས། ཚོ གས་མི ་

ཕྱོགས་མཚུངས་སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་ གི ས ་གཙོ ས ་སྤྱི ་ འབངས་མང་གཙོ ་ ཚོ ག ས་

གི ས་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེ ན་

Buchli

Thomas

ལྕམ་སྐ་ུ Marianne Streiff ལགས། ལྕམ་

པ་སངས་ལགས།   དེ་བཞི ན་སུད་སི ་ལེཀ་
ཊི ན ་སི ་ཊེ ན ་བོད ་རི གས་ཚོ ག ས་པའི ་ བདེ་
སྐྱིད་ལགས་སོཌ་ཆེད་ཕེབས་གནང་འདུག །

གནས་ཚུལ་སྙངི ་བསྡས
ུ །
ཆོས་རི ག་བཀའ་བླནོ ་མཆོག་གཞུང་འབྲེལ་
ཕྱོགས་ཕེབས་གནང་བ།
༄༅། །བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་ཆོས་རི ག་
བཀའ་བླནོ ་གཡུ ་ཐོག་ཀརྨ་དགེ་ལེགས་མཆོག་དེང་
སྐབས་བོད་མི འི་གཞི ས་ཆགས་ཁག་གཅི ག་གི ་ནང་
གཞུ ང ་དོན ་ཕ ྱོག ས་ཕེབ ས་གནང་བཞི ན ་ཡོ ད ་པ་
ལྟར། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༣ ཚེ ས་ ༢༦ ཉིན་
བཀའ་བླནོ ་མཆོ ག་ཨོ ་ཌི ་ཤ་ཕུན་ཚོ གས་གླིང་བོད་
མི འི ་ གཞི ས ་ཆགས་སུ ་ ཡོ ད ་པའི ་ རི ་ དགོ ན ་ཐུ བ ་
བསྟན་སྨནི ་གྲོལ་གླིང་དགོན་པའི་བསླབ་པ་མཐར་
སོན་གྱི་མཛད་སྒརོ ་ཕེབས་རྗེས། ཕྱི་ཚེ ས་ ༢༧
ཉིན་གཞི ས་ཆགས་ཀྱི་གྲོང་སྡ་ེ ཁག་དང་། སཾ ་བྷ་ོ
ཊའི་ཡན་ལག་སླབོ ་གྲྭ་ཁག དེ་བཞི ན་རྒས་གསོ་
ཁང་བཅས་སུ ་གཟིགས་སྐརོ ་ཕེབས་ཡོ ད།
དེ་
བཞི ན་ས་གནས་འགོ་འཛི ན་ལས་ཁུངས་ཀྱི ས་གོ་
སྒྲིག་འོག་ས་གནས་འཐུ ས་ཚོ གས་ཀྱི་ཚོ གས་གཙོ ་
དང་ཚོ གས་གཞོན། ས་གནས་རང་བདེན་ཚོ གས་
ཆུང་གི ་ཚོ གས་གཙོ། མཉམ་འབྲེལ་ལས་བྱེད།
དེ་བཞི ན་བརྒྱ་དཔོན།
གཞུང་འབྲེལ་མ་ཡི ན་
པའི་ཚོ གས་སྡ་ེ ཁག་གི ་སྐུ་ཚབ་དང་མི ་མང་སོགས་
མཉམ་འཛོ མ ས་ཀྱི ་ ཚོ ག ས་འདུར ་དབུ ་ བཞུ ག ས་
གནང་འདུག སྐབས་དེར་བཀའ་བླནོ ་མཆོག་གི ས་
ད་རེ ས ་འཚམས་གཟིག ས་ལས་རི མ ་སྐར
ོ ་དང་།
བཀའ་ཤག་གི ་ལངས་ཕྱོགས། དེ་བཞི ན་བོད་མི ་
མང་ཚོ གས་ཀྱི་ལས་འགན་སོགས་ཀྱི་སྐར
ོ ་གསུ ང་
བཤད་གནང་བ་དང་འབྲེལ་མང་ཚོ གས་ཀྱི་ད་ྲི བར་
ལན་འདེབས་གསལ་བཤད་གནང་འདུག བཀའ་
བླནོ ་མཆོག་ཕྱི་ཚེ ས་ ༢༩ ཉིན་བྷན་དྷ་ར་ནོར་
ི ་བོད་མི འ་ི གཞི ས་ཆགས་དང་དེ་ནས་མན་
རྒྱས་གླང
ི ་། ལྡ་ི ལི ་བོད་ཁང་བཅས་སུ ་རི མ་
སྤར་ཕན་བདེ་གླང
བཞི ན་འཚམས་གཟིགས་སུ ་ཕེབས་རྒྱུ ་ཡི ན་འདུག་
པ་བཅས།།
རྩོམ་སྒྲིག་པར་སླབོ ་དེབ་ཇུས་བཀོད་ཀྱི་ཟབ་སྦྱོང་།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༣ ཚེ ས་ ༢༣
ནས་ཚེ ས་ ༢༥ བར་ཉིན་གྲངས་གསུ མ་རི ང་
ཤེ ས ་རི ག་ལས་ཁུ ང ས་ཀྱི ་ གོ ་ སྒྲི ག ་འོག ་གངས་
སྐྱིད་གཉའ་ཁྲི་ཚོ གས་ཁང་དུ་རྩོམ་སྒྲིག་པ་རྣམས་
ལ་སླབོ ་དེབ ་ཇུ ས ་འགོད ་ཀྱི ་ ཟབ་སྦྱོང ་གོ་ སྒྲི ག ་ཞུ ་
ཡོ ད།
གོང་ཚེ ས་ཉིན་ཤེས་ཡོ ན་ལྷན་ཚོ གས་ཀྱི་
འགན་འཛི ན་ཚེ ་ རི ང ་བསམ་གྲུབ་ལགས་དང་།
ཟབ་སྦྱོང ་སྤྲོད ་མཁན་སྨནོ ་ལམ་བརྡ་འཕྲིན ་ཞི བ ་
འཇུག་ཁང་གི ་འགན་འཛིན་དགེ་བཤེ ས་བླ་ོ བཟང་
སྨནོ ་ལམ་ལགས།
ཟབ་སྦྱོང་དུ་ཞུགས་མཁན་
ཤེ ས ་ཡོ ན ་ལྷན ་ཚོ ག ས་ཀྱི ་ སླབོ ་དེབ ་རྩོམ་སྒྲི ག ་པ་
རྣམས་དང་། ལྡ་ི ལི ་ཤེས་རི ག་པར་ཁང་གི ་པར་
སྐྲུན་འགན་འཛི ན་དང་ལས་རོགས་བཅས་ཚོ གས་
འཛོ མ ས་ཀྱི ས ་ཤེ ས ་ཡོ ན ་ལྷན ་ཚོ ག ས་ཀྱི ་ འགན་
འཛི ན་གྱིས་ཕེབས་བསུ ་དང་ངོ་སྤྲོད་གསུ ང་བཤད་
གནང་རྗེས།
དགེ་བཤེས་བླ་ོ བཟང་སྨནོ ་ལམ་
ལགས་ཀྱི ས ་དེབ ་ཅི ག ་བཟོ་ སྒྲི ག ་ལ་བྱེད ་པ་ཚང་
དགོས་པའི་རྩ་དོན་ཁག་དང་།
དེབ་ཀྱི་ཤོག་བུ་
གཏན་འབེབས་བྱེད་སྟངས།
བྱིས་པའི་སེམས་
ཁམས་དང་མཐུ ན ་པའི ་ ཚོ ན ་ཁྲ་འདེམ ས་སྟངས་
བཅས་རྩ་བའི་ཤེ ས་བྱ་ཁག་ངོ་སྤྲོད་བྱས་པ་དང་།
དེབ ་ཀྱི ་ གཞི ་ རྩའི ་ བཟོ་ འགོ ད ་བྱེད ་སྟངས་དང་།
ཤོག་བྱང་བཟོ་སྒྲིག་བྱེད་སྟངས། པར་བཟོ་སྟངས་
བཅས་ཟབ་ཁྲིད་གནང་རྗེས་ཤེ ས་རི ག་ཤེ ས་ཡོ ན་
འགན་འཛི ན་ཟུར་པ་རྒྱལ་མཚན་ལགས་ཀྱིས་སླབོ ་
དེབ་སྒྲིག་སྐབས་བྱིས་པའི་བསམ་བླ་ོ དང་འཚམས་
པའི་སྦང
ྱོ ་ཚན་དང་ད་ྲི བ་འགོད་སྟངས་བཅས་ཀྱི་
ཟབ་ཁྲིད་གནང་ཡོ ད་པ་བཅས།།
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དབུས་བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་བདུན་རེའ་ི ལས་རི མ་གསར་ཤོག

བོད་ཟླ་ ༢ ཚེ ས་ ༢ ཕྱི་ཟླ་ ༣ ཚེ ས་ ༢༩
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རྒྱ་གར་ཕྱི་སདྲི ་དྲུང་ཆེ་ཟུར་པ་མཆོག་རྡ་སར་འཚམས་གཟིགས་སུ་ཕེབས་པ།
ལྡན་ཞིག་ངེས་པར་དུ་ཡོ ད་དགོས།   དགོས་ རྒྱ་གར་གཞུང་ནས་ཡུན་རི ང་ལུས་པའི་བོད་ དེ་གཉིས་དབར་གྱི་ཁྱད་པར་དེ་རི མ་བཞི ན་

བ་ཡི ན་ན་མི ་གྲངས་ས་ཡ་མང་པོར་མཇུག་

རྒྱ་དཀར་ནག་གཉིས་ཀྱི་འབྲེལ་ལམ་

བོད ་ཀྱི ་ གནད་དོན ་དེ་ འཚེ ་ མེ ད ་ཞི ་ བ་གྲོས་

རྣམ་པ་དང་སྲི་ཞུ་བ་བཅས་ལ་རྒྱ་གར་གཞུང་ འཇོག་བྱེད་པ་དེ་མུ ་མཐུ ད་གནས་པ་ཡི ན་ན། དོན།   གཅིག་ནས།  རྒྱ་གར་གཞུང་གིས་ ལ་བསམ་བླ ་ོ བཏང་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུ ང ་

རེད། ཅེས་དང་། ཕག
ྱོ ས་མཚུངས་རི ང་མི ན་

ཝཱལ་སི ་བྷལ་མཆོག་གིས་གསུང་བཤད་གནང་

མཆོག་རྒྱ་གར་བྱང་ཤར་ཨ་ར་ུ ནཱ་ཅལ་མངའ་

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༣ ཚེ ས་ ༢༣
ཉིན་གྱི་ཕདྱེ ་ཡོ ལ་ཆུ་ཚོ ད་ ༥ ཐོག་བོད་མི འ་ི
སྒྲིག་འཛུ གས་ཕྱི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལྷག་པ་

འདུན་དེ་ནི་བོད་མི ་ཚོ འ་ི དོན་དམ་གྱི་རེ་འདུན་ ཀྱི ་གནད་དོན་གསལ་ཆེ ད་བཟང་ཕྱོགས་ཀྱི ་ གསལ་པོ་བཟོ་དགོས་པ་དང་།

ཞིག་ཡི ན། ད་ལྟའ་ི བོད་ནང་དུ་རྒྱ་ནག་གཞུང་ སྲིད་བྱུས་ལངས་ཕྱོགས་ལག་བསྟར་གནང་ ནས།

གཉིས་

ཚེ ་རི ང་དྲན་རནྟེ ་ཚོ གས་ཁང་དུ།  སྤ་ྱི འཐུ ས་ གི ་དྲག་ཆས་ཉེན་རྟོག་མི ་སྣ་ཕོན་ཆེ ་འགྲེམས་ ཐུ བ་རྒྱུ ་ཡི ན་པའི་དགོངས་ཚུ ལ་སྐར
ོ ་གསུང་ གཙོ ་བོར་གྱུར་བའི་གནད་དོན་མང་པོ་ཞི ག་
གི ས ་ཕྱི ་སྲིད་དྲུ ང་ཆེ ་ ཟུ ར ་པ་སྐུ་ ཞབས་ཀན་
ཡོ ད།

གི ས ་བོད ་མི འི་ མངོན ་འདོད ་ལྟར ་དོན ་དམ་

བོད ་མི འི ་ དཀའ་ངལ་དེ་ དག་སེ ལ ་དགོ ས ་

སྐབས་དེར་སྤ་ྱི འཐུ ས་ཚོ གས་གཞོན་

པའི་རེ་འདུན་འདོན་དགོས།

མོལ་གྱི་ལམ་ནས་སེལ་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་
སྤྱི ་ ནོར ་༸གོང ་ས་༸སྐྱབས་མགོན ་ཆེ ན ་པོ་

སྡའེ ི་ ནང་ཆི བ ས་སྒྱུ ར་བསྐྱང་གནང་མཛད་

འཚེ ་ མེ ད ་ཞི ་ བ་གྲོས་མོ ལ ་གྱི ་ ཐབས་ལམ་ རྒྱུའི་ཐོག་གསུང་དོན།

ཨ་ཅཱརྱ་ཡེ ་ཤེས་ཕུན་ཚོ གས་མཆོག་དང་བོད་

རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་

གཞི ་ རྩར་བཟུ ང་ནས་བོད ་ཀྱི ་ གནད་དོན ་ རྟ་དབང་ས་ཁུལ་ཁོ་པ་ཚོ ས་ཡི ན་ཚུ ལ་སྙནོ ་

ཀྱི་སདྲི ་བྱུས་ཉམས་ཞིབ་ཁང་གི་འགན་འཛི ན་

ཐུ བ་བསྟན་བསམ་འཕེལ་ལགས་བཅས་དབུ་
བཞུགས་ཐོག

བོད་མི ་ཚོ ས་

འབྲས་ཧ་ཅང་ངན་པ་ཕོག་ངེས།  དེར་བརནྟེ ་

གསལ་ཐབས་བྱེ ད ་བཞི ན་ཡོ ད་པ་དང་། བཞིན་པ་དེ་ནི་གཙོ་བོ།  ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༩ ལོར་

བོད ་མི འི་ འཚེ ་ མེ ད ་ཞི ་ བའི་ ལྟ་ གྲུབ་ལ་གཞི ་ སྤྱི ་ ནོར ་༸གོང ་ས་༸སྐྱབས་མགོན ་ཆེ ན ་པོ་

རྒྱ་གར་གཞུང་གིས་ཕྱི་སདྲི ་

དྲུང་ཆེ ་ཟུ ར ་པ་སྐུ་ཞབས་ཀན་ཝཱལ་སི ་ བྷལ་
མཆོག་གིས་གསུང་བཤད་གནང་དོན། སྤ་ྱི

པོ་ཡོ ད་པ་དང་ད་ལྟའི་སྤྱི་ཚོ གས་ནང་དགོས་ འཁོད་པར་བརནྟེ ་ཁོ་པ་ཚོ ས་རྟ་དབང་རྒྱ་ནག་

གི ས་འདོན་གནང་མཛད་པའི་དབུ་མའི་ལམ་ བདྱེ ་མི ་ཐུ བ།   དེར་བརནྟེ ་ད་ལྟ་རྒྱ་ནག་ ངོས་འཛི ན་གནང་ཡང་།  དྲག་པོའ་ི དཔུང་

པར་དུ་བོད་མི འ་ི ཐུ ན་མི ན་རི ག་གཞུང་དེ་དག་ ཀྱང་ས་ཁུལ་དེ་ནི་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ནང་གི ་བརྟན་

བཅོལ་བའི་རི ག་གཞུང་དེ་དག་ཧ་ཅང་ཕྱུག་ མཆོག་ས་གནས་དེ་བརྒྱུད་ནས་༸ཞབས་སོར་

ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ བོད་ལ་རང་སྐྱོང་གི ་གནས་བབ་ལག་བསྟར་ བོད་དེ་རྒྱ་ནག་གི ་རང་སྐྱོང་ས་ཁུལ་ཞི ག་ལ་
གྱི་སདྲི ་བྱུས་འོག བོད་རྒྱ་ནག་མི ་དམངས་སྤ་ྱི གཞུང་གིས་བོད་འདི་རང་སྐངྱོ ་གི་ལྗངོ ས་ཤི ག་ དམག་གི ས་དབང་སྒྱུར་བྱེད་བཞི ན་པའི་ད་

མཐུ ན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་མངའ་ཁོངས་སུ་གནས་ ཡི ན་ཚུལ་བཤད་པ་འདི་དང་ཡོ ངས་སུ་འགལ་ ལྟའ་ི གནས་སྟངས་དེ་རང་སྐྱོང་གི ་གནས་བབ་

རྒྱུ་ཡི ན་ནའང་། དེ་ལྟ་བུའ་ི བོད་དེར་མི ང་དོན་ བ་ཆགས་ཡོ ད་ཅེས་དང་།   གཞན་ཡང་ཕྱི་ ཞི ག་ཡི ན་པར་ངོས་འཛི ན་བྱེད་ཐབས་མེ ད་

མཁོ་ཧ་ཅང་ཡོ ད་སྟབས།   ང་ཚོ ས་ངེས་ གི་ཆ་ཤས་ཡི ན་ཚུལ་ཤོད་བཞིན་ཡོ ད། འོན་
བདག་གཅེས་བདྱེ ་དགོས།   ལྷག་པར་ཁོར་

ི ་ལ་ཧ་ཅང་གནད་འགག་ཆེ ན་པོ་ཆགས་
ལྷང

གལ་ཆེན་པོ་ཆགས་ཡོ ད།

ཡོ ད། །

ཡུག་གནས་སྟངས་ལ་མཚོ ན་ན་བོད་དེ་ཧ་ཅང་
གལ་ཏེ་བོད་ནང་

ཡོ ད།   ཅེས་སོགས་ཀྱི་གསུང་བཤད་གནང་

མཚུ ངས་པའི་རང་སྐྱོང་གི ་གནས་བབ་ཚད་ སྲིད་དྲུང་ཆེ ་ཟུར་པ་མཆོ ག་གི ས་སྐབས་དེར་

པའི ་ ལངས་ཕྱོག ས་བཟུ ང་དགོ ས ་པ་དང་།

གི ་ཁོར་ཡུག་གནས་སྟངས་ལ་དོ་ཕོག་བཏང་

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༣ ཚེ ས་

ི ་འདིའ་ི སྟེང་
མ་ཟད།   ཁོང་གི ས་འཛམ་གླང

རྒྱུན་སྐྱོང་བྱེད་བཞི ན་ཡོ ད།   འོན་ཀྱང་ད་

ཉམས་པ་སླར ་གསོ ་ ཡོ ང ་སླད ་རྒྱ་གར་ནང་

འགུ ལ་ཐེངས་བཞི ་པ་དབུ་འབྱེད་མཛད་སྒ་ོ

ནང་རནྟེ ་གཞི ་བྱས་པའི་མ་ད་ར་སི ་གཙུ ག་

ལས་ཁྱད་དུ་འཕགས་ཚུལ་དང་།   ལྷག་

བཙན་བཟུང་བྱས་པ་མ་ཟད།

བོད་མི འི་སླབོ ་གྲྭ་ཟུར་འཛུ གས་མཛད་ཡོ ད་

ཐེང ས་འདི ར ་ཕྱི ་ དྲིལ ་བོད ་ཀྱི ་

ཆེ ་ ཞི ང ་འགྲོ་བ་སེ མ ས་ཅན་མང་པོར ་ཕན་

འཛམ་གླིང ་ས་ཁྲའི ་ སྟེང་ནས་ཧ་ལམ་ནག་

༢༤

ཉིན་ཏ་མི ལ་ན་དུའ་ི རྒྱལ་ས་ཅེན་ནའི་

ལག་སླབོ ་གཉེར་ཁང་དུ།   ཕྱི་དྲིལ་བོད་ཀྱི་

འགྲེམས་སྟོན་ཚན་པ་དང་།

འཕགས་བོད་

འབྲེལ་མཐུ ད་ལས་ཁུངས།   དེ་བཞི ན་བོད་

ཀྱི་ཟློས་གར་ཚོ གས་པ། མ་དི་ར་སི ་གཙུག་

ལག་སླབོ ་གཉེར་ཁང་བཅས་ཚོ གས་པ་བཞི འ་ི

གོ་སྒྲིག་འོག    Thank You India ཞེས་
རྒྱ་གར་གཞུ ང ་མང་གཉིས ་ལ་བཀའ་ད ནྲི ་

རྗེ ས ་དྲན་གྱི ་ ལས་འགུ ལ ་དབུ ་འཛུ གས་
གནང་འདུག

ལས་འགུལ་དབུ་འབྱེད་ཀྱི་

མཛད་སྒ ར
ོ ་མ་དི ་ ར་སི ་གཙུ ག ་ལག་སླ བོ ་

གཉེར ་ཁང་གི ་ སྤྱི ་ ཚོ ག ས་ཚན་རི ག ་གི ་ སླབོ ་

དཔོན་སྐུ་ཞབས་ར་མུ ་མ་ནི་ལྦན་ལགས་ཀྱིས་

ཏཱ ་ལའི ་ བླ་ མའི ་ མཐོ་ སླབོ ་ཏུ ་མཐུ ན ་འགྱུ ར ་
རོ གས་རམ་ཇི ་དགོས་མ་དི་ར་སི འི་གཙུ ག་

ལག་སླབོ ་ཁང་གི ས་གནང་རྒྱུ འི་གྲ་སྒྲིག་ཡོ ད་

སྐར
ོ ་སོགས་ཀྱི་གསུང་བཤད་གནང་ཡོ ད་པ་

༄༅། །སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་

ཆེ ན་པའི་བཀའ་སླབོ ་ལམ་སྟོན་གཞི ར་བཟུང་

རྒྱ་གར་གཞུང་མང་གཉིས་ལ་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུའ་ི ལས་འགུལ་སྤལེ ་བ།

སྟོན་པ་བཅོམ ་ལྡན ་འདས་ནི་ སྟོན་པ་གཞན་
པར་སྟོན་པས་གསུངས་པའི་དམ་ཆོ ས་ནི་རྩ་
ཐོགས་ཧ་ཅང་ཡོ ད་པ།    དེ་བཞི ན་བོད་

བརྒྱུད་ནང་བསྟན་དང་བོད་ཀྱི་ཐུ ན་མི ན་རི ག་

ཆ་རྒྱ་དམར་གྱི ས ་བོད ་ས་ཡོ ང ས་རྫོ ག ས་

ང་ཚོ འ་ི

ཁྱི མ ་མཚེ ས་རྒྱལ་ཁབ་བོད ་ཟེར ་བ་འདི ་

གི ་བོད་མི ་གནས་སྡདོ ་གཞི ས་ཆགས་ཁག་ཏུ ་

ལེགས་པར་གྲུབ་ཡོ ད།

སྐར
ོ ་སོ གས་ཀྱི ་གསུ ང་བཤད་གནང་བསྟུན།   འགྲེམས་སྟོན་ཁང་ནས་དཔེ་དེབ་ཁག་གཅི ག་

སུ བ ་བཏང་བའི ་ གནས་སྟངས་ཧ་ཅང་ཛ་

དྲག་ངང་ལྷུང་ཡོ ད ་སྐར
ོ ་སོ ག ས་ཀྱི ་ གསུ ང ་

ི ་འདིའི་སྟེང་བཟང་ བཤད་གནང་། དེ་རྗེས་འཕགས་བོད་འབྲེལ་
གཞུང་དེ་དག་འཛམ་གླང
སྤ ྱོད ་གོང ་མཐོར ་གཏོང ་རྒྱུ ར་ཧ་ཅང་གལ་ མཐུ ད ་ལས་ཁང་གི ་འགན་འཛི ན་འཇི གས་
ཆེ ན ་པོ་ ཆགས་ཡོ ད ་སྐར
ོ ་སོ ག ས་ཀྱི ་ གསུ ང ་ མེ ད་ཚུ ལ་ཁྲིམས་ལགས་ཀྱིས་གསུང་བཤད་

གནང་རྗེས ་སྐུ་ མགྲོན་གཙོ ་ བོས ་རང་ཉིད ་

བཤད་གནང་གྲུབ་མཚམས།

མ་དི ་ ར་སི ་གཙུ ག ་ལག་སླ ོབ ་ སྒ ར
ེ ་གྱི ་ མི ་ཚེ འི ་ ལོ ་ རྒྱུ ས་ལ་དཔེ་ མཚོ ན་

གཉེར ་ཁང་གི ་རི གས་དྲུ ང ་གི ས་གསུ ང་ སྦྱར་ནས་རྒྱ་གར་གཞུ ང ་མང་གཉིས ་ལ་

མ་དི་ར་སི ་གཙུ ག་ལག་སླབོ ་གཉེར་ཁང་གི ་

རི ན ་མེ ད ་འགྲེམས་སྤལ
ེ ་གནང་བ་མ་ཟད།   

དབར་གནའ་རབས་ལོ ་རྒྱུ ས་ཐོག་ནས་པཎ་ གར་སྲི ད ་བླ ནོ ་ནེ་ རུ ་ མཆོ ག ་དང་༸གོ ང ་

ར ྗེ་ ཆེ ་ ཞུ འི ་ གསུ ང ་བཤད་གནང་ར ྗེས ་ཕ ྱེད ་

མཆོ ག་གི ་མཛད་རྣམ་བཅས་པར་རི ས་ཁག་

བཤད་གནང་དོན།   འཕགས་བོད་གཉིས་

བཀའ་དྲིན་རྗེས་དྲན་ཞུས་པ་མ་ཟད།

གྲུབ་དང་ལོ་རྩ་བ།

ས་༸སྐྱབས་མགོ ན ་ཆེ ན ་པོ་ མཆོ ག ་བཀའ་

དེ་བཞི ན་མཁན་པོ་

སོ ག ས་གདན་ཞུ ་ གནང་ནས་ཡུ ལ ་གཉིས ་

དབར་ཆོ ས་དང་རི ག་གཞུང་གི ་འབྲེལ་ལམ་
གཏི ང ་ཟབ་བཙུ ག ས་པ་དེ་ དུས ་ད་ལྟ འ ང་

རྒྱ་

བསྡུར ་ཐེང ས་མང་མཛད་པའི་ གྲུབ་འབྲས་

སུ ་ བོད ་ཀྱི ་ ཆོ ས ་དང་རི ག ་གཞུ ང ་དེ་ བཞི ན ་

སྐད་ཡི ག་སོགས་མི ་ཉམས་རྒྱུན་འཛི ན་དང་།

སླབོ ་ཕྲུག་ཚེ ་དབང་རྡོ་རྗེ་ལགས་ཀྱིས་ཐུ གས་
ཡོ ལ་ཆུ་ཚོ ད་ ༢ ཙམ་ལ་བོད་ཀྱི་ཟློས་གར་

ཚོ ག ས་པས་བོད ་ཀྱི ་ གཞས་སྣ་ཁག་གཅི ག ་

གཟིགས་འབུལ་ཞུས་ཏེ་རྒྱ་གར་གཞུང་མང་

འཕགས་བོད ་འབྲེལ་ལམ་དང་༸གོ ང ་ས་
གཉིས་འགྲེམས་སྟོན་དང་།

བོད་ཀྱི་སྨན་

རྩིས་ཁང་གི ་འགྲེམས་སྟོན་བཅས་ལ་རྒྱ་གར་

ས་གནས་ཡུལ་མི ་དང་སྐ་ུ མགྲོན། སླབོ ་ཕྲུག་

གཉི ས ་ལ་བཀའ་དྲིན ་རྗེ ས ་དྲན་གྱི ་ ལས་ བཅས་ནས་དོ་སྣང་རྒྱ་ཆེ་གནང་ཡོ ད།།

ཟླ་དྲུག་ཟབ་ཁྲིད་ཐེངས་བཞི ་པའི་སླབོ ་བསྡའ
ུ ་ི གསལ་བསྒྲགས།

བསྡུས ་ངོ་ སྤ ྲོད ་སླབོ ་ཁྲིད ་བྱ་རྒྱུ འི ་ ལས་རི མ ་ ཐོག་སྦྲག་བརྒྱུད་ཆོས་རི ག་ལས་ཁུངས་སུ་ཕྱི་ བར་གཙང་ཕུ ལ ་ཞུ ས ་པའི ་ ལག་དེབ ་ཀྱི ་ ངོ་

Department of Religion and Culture,

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ནས་བཟུང་བོད་མི འ་ི སྒྲིག་

ཟླ་དྲུག་ ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༦ ཚེ ས་ ༡༥ འགྱངས་ བཤུ ས། ༤། ཟླ་དྲུག་སླབོ ་དུས་མ་རྫོགས་བར་
ཟབ་ཁྲི ད ་ཐེང ས་བཞི ་ པ་དེ་ ཡང་དེང ་དུས ་ མེད་ཞུ་སྙན་འབུལ་ཟིན་པ་དགོས།
འཛི ན་བཅར་ཞུ་ཐུ བ་པའི་ཆོད་སེམས་བརྟན་

སུར་དཔལ་ལྡན་རྒྱུ ད་སྨད་གྲྭ་ཚང་གི ་གངས་

ནས་འདི་ལོའ་ི ཕྱི་ཟླ་ ༧ ཚེ ས་ ༡ ནས་ཕྱི་ མཐར་སོན་པའམ་སླབོ ་མཐར་སོན་ལ་ཉེ་བ།

Email: religion@tibet.net

མཐོ་སླབོ ་སླབོ ་མཐར་སོ ན་པའི་བོད་རི གས་

འཁེལ་སོང་ན། གཤམ་གསལ་ཆ་རྐྱེན་ཚང་ བྱོལ ་བོད ་མི འི ་ སྒྲི ག ་འཛུ ག ས་ཀྱི ་ ཟུ ང ་དྲུ ང ་ རྒྱུ། ༣། རྒྱུགས་སྤྲོད་དང་ལག་འཁྱེར།

འཛུ གས་ཆོས་རི ག་ལས་ཁུངས་དང་། ཧོན་

ཅན་རི ག་གནས་སླབོ ་གྲྭ་དང་ཟུང་སྦྲེལ་ཐོག

ཞི ག་ལག་བསྟར་བྱེད་མུས་ལྟར།

The Secretary

མཐོ་སླབོ ་ཐོན་པའི་སླབོ ་མ་ ༣༠ ལ་དམི གས་ ༡། དགོས་ངེས་ཆ་རྐྱེན། ༡། མཐོ་རི མ་སླབོ ་
ཟླ་ ༡༢ ཚེ ས་ ༣༡ བར་གོ་སྒྲིག་ཞུ་གཏན་ ༢།

པོ་ཡོ ད་པ། ༢། ལམ་གྲོན་དང་བཞུགས་གནས།

ལམ་གྲོན་དང་། བཞུགས་གནས། ཞལ་

ལག་འཁྱེར་གྱི་ངོ་བཤུ ས་སྟེང་བཙན་ ལག་སོགས་ཀྱི་མཐུ ན་འགྱུར་ཆ་ཚང་འབུལ་

སླབོ ་མ་རྣམས་ལ་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡི ག་དང་ནང་

ཞི ང་སླབོ ་གཉེར་བྱ་འདོད་ཡོ ད་རི གས་ནས་ ཡན་ནམ། ས་གནས་འགོ་འཛི ན། ཡང་ན་ སླ བོ ་ཁྲི ད ་ཟི ན ་མཚམས་ངག་རྒྱུ གས་དང་

སྐད་ཡི ག་དང་།

ཀྱི་དྲ་རྒྱ་

དོན་རི ག་པའི་ཟབ་ཁྲིད་ཅེས་ཟླ་བ་དྲུག་རི ང་
ཉིད།

རི གས་ལམ་མམ་མཚན་

ཞུ་སྙན་འགེངས་ཤོ ག་ཆོ ས་རི ག་ལས་ཁུངས་ མཐོ་སླབོ ་ཀྱི ་སླབོ ་སྤྱི ་སུ་རུང་གི ་དག་མཆན་
www.chorig.org

ནས་ཕབ་ལེན་ ལས་དམ་འཁོད་དགོས་པ། ༣། དག་མཆན་

གཞུང་ཆེན་བཀའ་པོད་ལྔའ་ི སྙངི ་ གྱིས་ཞི བ་ཕྲ་བཀང་སྟེ་གཤམ་གསལ་ཁ་བྱང་ འཁོད་པའི་དང་བླངས་དཔྱ་དངུལ་ ༢༠༡༦

འབྲི་རྒྱུགས་གཏོང་རྒྱུ་དང་།

མཐར་སོན་གྱི་ལག་འཁྱེར་སྤྲོད་རྒྱུ།
༤། ཞུ་སྙན་འབུལ་ཡུ ལ།

བསླབ་པ་

CTA P.O. Dharamsala-176215, District Kangra, (H.P.)

Phone: 01892-226737 / 222685

བོད ་མི འི ་ སྒྲི ག ་འཛུ གས་ཆོ ས ་རི ག་ལས་

ཁུངས་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༣ ཚེ ས་
༢༥ ལ། །

དབུས་བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་བདུན་རེའ་ི ལས་རི མ་གསར་ཤོག
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བོད་ཟླ་ ༢ ཚེ ས་ ༢ ཕྱི་ཟླ་ ༣ ཚེ ས་ ༢༩ 3

སྐུ་ཚབ་དོན་ཁང་གི་གནས་ཚུལ།

ཨི ན་ཡུལ་ད་ུ བོད་ཀྱི་རྒྱལ་དར་སྒྲེང་
འཛུགས་ཀྱི་ལས་འགུལ་སྤལེ ་བ།

ུ ་ཤེས་ཡོ ན་ལམ་ལུགས་ནང་རི ས་མེད་
ལྷ་ོ ཨ་རི འ་ི རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་དེང་དས
བཟང་སྤྱོད་ཀྱི་སླབོ ་གསོ་འཇོག་ཐབས་གནང་བཞི ན་པ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༣ ཚེ ས་ ཞུགས་གནང་མཁན་ཡོ ངས་ལ་ཐུ གས་རྗེ་ཞུ་ ༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༣ ཚེ ས་

མཆོ ག ་གི ་ སྔ་ ཕྱི ་ རི མ ་པའི ་ བཀའ་སླབོ ་ལམ་ སླབོ ་གསོ འི་ལས་འགུ ལ་ཐོག་གོ་བསྡུར་དང་

འཕེལ ་ཚེ ་ རི ང་ལགས་ཀྱི ས ་ཨི ན་ཡུ ལ ་གྱི ་ ཡོ ང་བའི་འབོད་སྐལ
ུ ་ཡང་ཞུས་འདུག

ལས་འཆར་དེར་བསྔགས་བརདྗོ ་རྒྱ་ཆེ ་ཞུས་ ཕྱི་དྲོ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཀྱིས་ཁུལ་དེར་ཡོ ད་

༢༦ ཉིན་ཨི ན་ཡུལ་སྐ་ུ ཚབ་དོན་གཅོད་ཆོས་ ཞུས་གནང་བ་མ་ཟད། མུ་མཐུ ད་རྒྱབ་སྐྱོར་ ༡༧ ནས་ ༡༩ བར་ཉིན་གྲངས་གསུམ་
རི ང་ལྷ་ོ ཨ་མི ་རི ་ཁའི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཚེ ་

དབང་ཕུ ན ་ཚོ ག ས་ལགས་ལ་ཅི ་ ལི འི ་ ཡུ ལ ་
གྱི་གྲོང་ཁྱེར་ཨ་རི ་ཀའི་

Arica གྲོང་སྡའ
ེ ་ི

སྤྱི་ཁྱབ་པ་སྐུ་ཞབས་ཇི་ར་ཌོ་ཨེ ས་པིན་ཌོ་ལ་

Gerardo Espindola Rojas

མཆོག་དང་།

གྲོང་སྡའེ ི ་ སྤྱི ་ ཁྱབ་པ་གཞོན ་པ་སྐུ་ ཞབས་ཝ་

ལ་དོ་མི ་རོ་སེ་ཝི ་ཆི ་

Vlado Mirosevic

སྟོན་ཕེབས་པ་རྣམས་ལུང་འདྲེན་ཞུ ས་ནས་ བགྲོ་གླངེ ་ལྷུག་པོ་གནང་འདུག

གནང་འདུག་པ་མ་ཟད། སླབོ ་མ་ཁག་གཅིག་ པའི་ཏ་ར་པ་ཅ་གཙུག་ལག་སླབོ ་གཉེར་ཁང་
གི ་དྲི་བར་ལན་འདེབས་ཞི བ་ཕྲ་གནང་བར་

གྲོང་སྡ་ེ མི ལ་ཌོན་ཀི་ནེས་

སྐབས་

སྐ བ ས་དེར ་གྲོང་སྡ ་ེ སྤྱི ་ ཁྱབ་པ་ དེར ་སྐུ་ ཚབ་དོན ་གཅོ ད ་དང་ལྷན ་ཅི ་ ལི འི ་

Milton Keynes

Universidad de Tarapacá

དུ་དེང་དུས་

བརྟེན་ཕན་ཐོགས་རྒྱ་ཆེ་བྱུང་འདུག སྐབས་ ཤེས་ཡོ ན་ལམ་ལུགས་ནང་རི ས་མེ ད་བཟང་

དེར ་ཤེ ས ་ཡོ ན ་སླ བོ ་གསོ འི ་ ཚོ ད ་ལྟ འི ་ བསྟི་ སྤ ྱོ ད ་ཀྱི ་ སླ བོ ་གསོ འི ་ ལས་འགུ ལ ་སྤ ལ
ེ ་རྒྱུ ་
གནས་ཁང་

Center for Experimental

དུས་ཀྱི་དགོས་མཁོ་ཞི ག་ཆགས་ཚུ ལ་དང་།

གི ་ངེས་སྟོན་པ་སྐ་ུ ཞབས་ཕེ་

ལྷ ག ་པར་ཅི ་ ལི འི ་ ཡུ ལ་དུ་ དེང ་དུས ་ཤེ ས ་

ནང་རི ས་མེ ད་བཟང་སྤྱོད་དང་འབྲེལ་བའི་

སླབོ ་གསོ འི་ལས་འགུ ལ་ཇི ་ལྟར་སྤལ
ེ ་དགོས་

Education

མཆོ ག་རྣམ་གཉིས་ཀྱི ས་མགྲོན་འབོད་ལྟར་ ལེ ག ་སི ་ མི ་ལ་ནི་ སི ་ ལགས་ཀྱི ས ་སླབོ ་གྲྭ འི ་
ཁུལ་དེར་ཆེད་ཕེབས་གནང་འདུག

དེ་ཉིན་གྱི་

ཡོ ན་སླབོ ་ཚན་ནང་རི ས་མེ ད་བཟང་སྤྱོད་ཀྱི་

ནང་ཡོ ད་པའི ་ ནི པ ་པོན ་སན་མཡོ ་ཧི ་ ཇི །   དང་ཀེ་ཐི་ར་ཡི ན་ལགས་བཅས་ནས་གསུང་ ཡུ ལ་གྱི ་ བོད ་དོན ་རྒྱབ་སྐ ྱོར ་ཚོ གས་པའི ་

ཞེས་པའི་ནང་པའི་དགོན་པ་ཞི ག་གི ་མདུན་
དུ་བོད་ཀྱི ་རྒྱལ་དར་སྒྲེང་འཛུ གས་ཀྱི ་ལས་

འགུལ་སྤལེ ་གནང་འདུག    སྐབས་དེར་

བཤད་གནང་ཡོ ད་པ་མ་ཟད།
ལི ངྒ་ཧམ་
ཀྱིས་

ཇེ་མེས་བི་

James Billingham  ལགས་

Under the Flag of Love ཞེས་རྩོམ་

Amigos del Tíbet – Chile

ཞབས་ཕེར་ནན་ཌོ་ས་ལི ་ནཱས་
Salinas

གྲོང་སྡའེ ི་སྤྱི་ཁྱབ་པ་མཆོ ག་དང་ཁོང་གི ་ལྕམ་ བྲིས་གནང་བའི ་ རྒྱལ་ཞེན ་གྱི ་ གླུ ་ གཞས་དེ་ ནོ་ཛ་

ཚོ གས་མི ་སྐ་ུ
Fernando

ལགས་དང་། ཡ་ནི་སི ་ཨེ ་སི ་པི་

Yenisei Espinoza

ལགས་ཕེབས་

སྐུས ་གཙོ ས ་པའི ་ མི ་གྲངས་བརྒྱད་ཅུ ་ ཙམ་

ཉིད་བཏང་ཡོ ད།   སྤྱིར་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་དེར་ འདུག དེ་ཡང་ཕྱི་ཚེ ས་ ༡༨ ཉིན་གྱི་སྔ་དྲོ་

རྒྱལ་དེར་སྒང
ྲེ ་འཛུ གས་ཀྱི་མཛད་སྒའོ ི་ཐོག་

དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་བ་ཀེ་ཐི་ར་ཡི ན་

ལྷན་འཛོ མས་བྱུང་འདུག

དེ་ཡང་བོད་ཀྱི་

ཨི ན་ཡུལ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཆོ ས་འཕེལ་ཚེ ་

རི ང་ལགས་ཀྱིས་གྲོང་སྡ་ེ སྤྱི ་ཁྱབ་པ་མཆོ ག་

དང་ལྕམ་སྐ་ུ རྣམ་གཉིས་ཀྱིས་གཙོས་བོད་དོན་
རྒྱབ་སྐྱོར་བ་ཀེ་ཐི་ར་ཡི ན་
Mostyn Scott

སྒྲེང་འཛུ གས་ཀྱི ་ལས་འགུ ལ་འདི་ཉིད་བོད་ སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁུལ་དེར་ཕེབས་འབྱོར་

Mostyn Scott

Catherine

ལགས་ཀྱིས་དབུ་འཛུ གས་ སྣེ་ལེན་མཛད་སྒ་ོ ཞི ག་ཚོ གས་ཡོ ད།

འགྲོ་བཞི ན་ཡོ ད་འདུག་པ་བཅས།།

བྱེད ་དང་གྲོང་ཁྱེར ་ནང་གི ་ གནད་ཡོ ད ་མི ་ ལས་གཞི འ་ི སྐརོ ་ངོ་སྤྲོད་གནང་།
སྣ་སོགས་མཉམ་ཞུགས་གནང་ཡོ ད།

དེ་རྗེས་

དེ་ གྲོང་སྡའེ ི ་ སྤྱི ་ ཁྱབ་པ་གཞོན ་པ་མཆོ ག ་གི ས ་

ར ྗེ ས ་སྐུ ་ ཚབ་དོན ་གཅོ ད ་ཚེ ་དབང་ཕུ ན ་ མགྲོན་འབོད་ལྟར་ཁོང་གི ་ལས་ཁུངས་རྙིང་

ལགས་དང་མཛད་སྒརོ ་ལྷན་

བོད་དོན་ཞུ་གཏུ ག་གི ་ལས་འགུལ་བ་རྣམས་ལ་
སྦར་སེལ་སྐ་ུ ཚབ་དོན་ཁང་གཅོད་ཀྱིས་
རྒྱུས་སྟོན་གནང་བ།

༢༧ ཉིན་སྦར་སེལ་ནང་ཡོ ད་པའི་རྒྱལ་སྤྱིའ་ི

སྐབས་ སླབོ ་ཚན་ད་ལྟ་ ཚོ ད ་ལྟའི ་ ཚུ ལ ་དུ་ བཞག་པ་

གནང་ཞི ང་།  ལས་འགུལ་སྤལེ ་ནས་ལོ་བཞི ་ དེར་གྲོང་སྡའེ ི་སྤྱི ་ཁྱབ་ལས་ཁུ ངས་ཀྱི ་ལས་ ཞི ག་ཡི ན་སྐར
ོ ་བསྟི་གནས་ཁང་གི ་ཚོ ད་ལྟའི་

Ms Catherine

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༣ ཚེ ས་

སྐབས་གྲོང་སྡའེ ི་སྤྱི ་ཁྱབ་པས་ཕེབས་བསུའི་

ཚོ གས་ལགས་ཁུལ་དེར་ཡོ ད་པའི་

Ignacio

པ་ད་ལྟ་རི ག་གཞུང་བསྟི་གནས་ཁང་ཞི ག་ཏུ ་

ཞེས་པའི་སླབོ ་ བསྒྱུར་ཟིན་པ་དེར་ཕེབས་ཏེ། དེང་དུས་ཤེས་
གྲྭར ་མགྲོན་འབོད ་ལྟར ་ཆེ ད ་ཕེབ ས་གནང་ ཡོ ན་སླབོ ་ཚན་ནང་རི ས་མེ ད་བཟང་སྤྱོད་ཀྱི་

Carrera Pinto School

སྟེ། སླབོ ་གྲྭའ་ི སླབོ ་ཚན་ནང་རི ས་མེད་བཟང་ སླབོ ་གསོ འི་ལས་འགུ ལ་ཐོག་ཟབ་སྦྱོང་ཐོབ་
སྤྱོད་ཀྱི་སླབོ ་ཚན་གཏན་འབེབས་གནང་ནས་ པའི་དགེ་རྒན་མི ་གྲངས་

༡༥

དང་ལྷན་

ལོ ་གཅི ག་འཁོར་བའི་དུས་དྲན་དང་འབྲེལ་ ཉིན་གུ ང་གསོལ་ཚི གས་ལྷན་བཞེས་གནང་།

བྱུང་རི མ་སྔ་རྗེས་གོ་རི མ་དང་།   དགོས་ རི ས་མེ ད ་བཟང་སྤྱོད ་ཀྱི ་ སླབོ ་གསོ འི ་ ཐོག ་ སྐབས་དེར་ཁོང་རྣམས་ཀྱི ས་དེང་དུས་ཤེ ས་
པ་རྒྱུ་མཚན་སོགས་ངོ་སྤྲོད་གནང་དོན། ཕྱི་ སྤྱི ་ ནོར ་༸གོང ་ས་༸སྐྱབས་མགོན ་ཆེ ན ་པོ་ ཡོ ན་སླབོ ་ཚན་ནང་རི ས་མེ ད་བཟང་སྤྱོད་ཀྱི་

བོད ་དོན ་ལས་འགུ ལ ་ཁང་གི ས ་ཁུ ལ ་དེར ་ ལོ་ ༡༩༦༠ ལོར་བལ་ཡུལ་དང་ལྡ་ི ལི ་སྐ་ུ

ཉིན་གྲངས་གསུམ་རི ང་བོད་དོན་ཞུ ་གཏུ ག་ ཚབ་དོན་ཁང་གཉིས་གསར་འཛུ གས་གནང་ དང་བོད་དོན་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཐོབ་ཐབས་ཆེ ད་

པའི ་ ཚོ ད་ལྟ འི ་ ལས་གཞི འི ་ སྐ བ ས་ཉམས་
མ ྱོ ང ་ཇི ་ བྱུ ང ་རྣམས་གཞན་ལ་བར ྗེ ་ ལེ ན ་

གནང་རྒྱུ ་གལ་ཆེ ན ་པོ་ ཡི ན་སྐར
ོ ་སོ ག ས་ཀྱི ་
གསུང་བཤད་གནང་། སྐབས་དེར་དགེ་རྒན་

༡༠༠ མཉམ་ཞུགས་གནང་ཡོ ད། དེ་ནས་
སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཀྱིས་དེང་དུས་ཤེ ས་ཡོ ན་

སླབོ ་ཚན་ནང་རི ས་མེ ད་བཟང་སྤྱོད་ཀྱི ་སླབོ ་

གསོ འི་ལས་འགུ ལ་ཐོག་ཟབ་སྦང
ྱོ ་ཐོབ་པའི་

དགེ་རྒན་མི ་གྲངས་ ༡༥ རྣམས་ལ་ལག་
ཁྱེར་ཕུལ་བ་མ་ཟད།

འབྱུང་འགྱུར་ལས་
གཞི འི་ནང་མཉམ་ཞུགས་གནང་མཁན་སླར་
ཡང་དགེ་རྒན་ ༡༥ གསར་འདེམས་གནང་

འདུག །

ནང་སྐ་ུ ཚབ་དོན་ཁང་གསར་འཛུ གས་གནང་

བསལ་ལས་འགུ ལ ་སྤལ
ེ ་རྒྱུ འི ་ གལ་གནད་

གཞན་ཡང་སྐུ་ ཚབ་དོན ་གཅོད ་ཀྱི ས ་ལས་

དོན ་ཁང་ནས་བོད ་དོན ་ཞུ ་ གཏུ ག་གི ་ ལས་

ཡོ ད། ཅེས་དང་།

སྐརོ ་གསུངས་འདུག   ཕྱི་ཚེ ས་ ༢༨ ཉིན་

འགུ ལ་བ་རྣམས་ལ་བོད་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་ཁང་

འགུ ལ ་བ་ཚོ ར ་གྲོས་ཚོ ག ས་འཐུ ས ་མི ་དང་

པོར་གནས་རྒྱུ ་དང་བོད་དོན་ཐོག་རྒྱབ་སྐར
ྱོ ་

རྒྱུ་ཡི ན་འདུག །

གི ་ ངོས ་ནས་བོད ་དོན ་ལས་འགུ ལ ་གསོ ན ་

ཐོབ ་ཐབས་སོ ག ས་ཀྱི ་ འགན་འཁྲི ་ གལ་ཆེ ་

ལྷན་མཇལ་འཕྲད་ཆེ ད་མཐུ ན་འགྱུར་གནང་

ཞི ག ་ཡོ ད ་སྐར
ོ ་སོ ག ས་ངོ་ སྤྲོད ་གནང་ཡོ ད །
དང་དྲིལ ་བསྒྲགས་ཀྱི ་ ལས་འགུ ལ ་སྤ ལ
ེ ་ དགོས་དོན་ནི།

ཡུལ་སོ་སོའ་ི སྲིད་གཞུང་ ཡི ན།    ཕྱོགས་མཚུངས་དེ་ནས་འདས་

འགོ་བཙུགས་ཡོ ད། དེ་ཡང་གོང་ཚེ ས་ཉིན་ དང་འབྲེལ་བ་གནང་བ་བརྒྱུད་བོད་མི ་སྐྱབས་ པའི ་ ལོ ་ རྒྱུ ས་ནང་བོད ་དང་འབྲེལ་བ་ཡོ ད ་
གྱི ་ སྔ་ དྲོ་ སྦར ་སེ ལ ་སྐུ་ ཚབ་དོན ་གཅོད ་བཀྲ་

བཅོལ་བ་རྣམས་ཀྱི་བདེ་དོན་དང་ཤེས་ཡོ ན། པའི ་ རྒྱལ་ཁབ་ཉི་ ཧོང ་དང་ཨི ན་ཡུ ལ ་ནང་

འཛུ གས་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་དང་སྐུ་ཚབ་དོན་ཁང་

དེ་རྗེས་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༦༤ ལོར་ནིའུ་ཡོ ག་དང་ ཆར་བོད ་ནང་ཞི ་ རྒོལ་རྒྱ་ཆེ ་ བྱུ ང ་བ་དང་།

བ་དང་སྦྲགས་བོད ་མི འི ་ སྒྲི ག ་འཛུ ག ས་ཀྱི ་

དགོས་དོན་ནི།

ཤི ས་ཕུན་ཚོ གས་ལགས་ཀྱིས་བོད་མི འི་སྒྲིག་ གཞི ས་ཆགས་གསར་འཛུ གས་ཆེད་ཡི ན།
གི ་ལས་འགན་སོགས་ཞི བ་ཕྲ་ངོ་སྤྲོད་གནང་

དམི གས་ཡུལ་དང་།

སྐ་ུ ཚབ་དོན་ཁང་གི ་

དེ་བཞི ན་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཀྱིས་ཨི ་ཊ་ལི ་

Italy དང་། འཇར་མ་ནི།   Germany  

ཨོ ་སི ་ཊེ་རི ་ཡ།  Austria པོ་ལེན་ྜི Poland  
བཅས་ནས་ལས་འགུ ལ་ནང་མཉམ་ཞུ གས་

བཙུགས་ཡོ ད། དེ་རྗེས་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༠  སྨད་

གནང་མཁན་རྣམས་དང་ལྷན ་བསམ་ཚུ ལ ་

ཇི ་ནི་ཝར་བོད་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་ཁང་འཛུ གས་ ཤར་ཡུ ་ རོ བ ་ཀྱི ་ རྒྱལ་ཁབ་མང་པོ་ ཞི ག ་ལ་

གནས་སྡདོ ་བོད་མི ་གཞོན་སྐྱེས་རྣམས་ཀྱི ས་

རྒྱལ་ཚོ གས་ནང་བོད་དོན་ཞུ་གཏུ ག་སྤལ
ེ ་རྒྱུ ་ པར་བརྟེན་རི མ་བཞི ན་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་གྱི ་

ཁང་དུ་ བོད ་དོན ་དང་འབྲེལ་བའི་ དམི ག ས་

ི ་མཉམ་འབྲེལ་ རང་དབང་སླ ར ་གསོ ་ འབྱུ ང ་བཞི ན ་ཡོ ད ་
འཛམ་གླང

བརྗེ་ལེན་གྱི་ལས་རི མ་སྐབས།   ཕྱི་རྒྱལ་ཏུ ་

སོ་སོའི་སླབོ ་སྦྱོང་བྱེད་སའི་གཙུག་ལག་སླབོ ་

www.tibet.net/mwa

༸གོང་ས་མཆོག་གི་མཛད་འཕྲིན་ཁག་དང་། བོད་
མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་སོགས་དྲ་རྒྱའི་
ཁ་བྱང་ www.bod.asia ཐོག་
གཟིགས་པར་འཚལ།

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

བོད་ཟླ་ ༢ ཚེ ས་ ༢ ཕྱི་ཟླ་ ༣ ཚེ ས་ ༢༩
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བོད་མི ་མང་སྤྱི་འཐུས་ཐུབ་བསྟན་དབང་ཆེན་ལགས་ལ་བཀའ་ཤག་གི ས་ལེགས་གསོལ་བསྔགས་བརྗོད་ཀྱི་
གཟེངས་རྟགས་གནང་བ།
དེ་ ཡང་སྲི ད ་སྐྱོང ་མཆོ ག ་གི ས ་ དེ་ སྔ ་ ཨ་རི ་ནེའུ ་ ཡོ ག ་ཏུ ་གནས་སྡ དོ ་བོད ་

ད་རེ ས ་སྤྱི ་ འཐུ ས ་དགེ ་ བཤེ ས ་ཐུ བ ་བསྟན་

ཆེན་ལགས་ཀྱིས་གསུང་དོན།

པའི་བོད་མི ་ཁག་གཅི ག་ལ་སྦལ
ོ ་འབུ མ ་
ེ ་ཀོབ་གཞི ས་ དོན།   ད་རེས་སི ་པེན་བོད་ཁང་གི ་འགན་ ཚང་ནས་ཤེ ས ་ཡོ ན་ཆེ ད ་ཨ་སྒ ར

འདྲ་བཞེས་ཏེ་རོགས་དངུལ་གནང་བར་སྙངི ་

ཡི ད་ཆེ ས ་བླ་ོ གཏད་བྱས་ཏེ་ འདིར ་ཡོ ང ་བ་

།ཡུ་རོབ་སྤྱི་འཐུ ས་ཐུ བ་བསྟན་

༄༅།

དབང་ཆེ ན ་ལགས་ཀྱི ས ་བོད ་ནས་ཕེབ ས་ གཟེང ས་ཐོན ་ལས་གཞི ་ དེའི ་ སྐ ར
ོ ་གསུ ང ་ རི ག ས་ཁྱི མ ་ཚང་སྨར ་ཁམས་དུང ་དཀར་

ཆགས་སུ ་ སྡདོ ་ཁང་གསར་རྒྱག་ཆེ ད ་ཧིན ་

འཛི ན་སྤྱི ་ འཐུ ས་ཐུ བ་བསྟན་དབང་ཆེ ན ་

རབུ ་གནང་ཐུ བ་པར་བརྟེན། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧

ནས་སི ་པེན་དང་དམི གས་བསལ་སྦར་སི ་ལོ ་

སྒརོ ་འབུམ་ ༢༠༠ ལྷག་ཞལ་འདེབས་བསྡ་ུ

བོད་ནས་

དབང་ཆེ ན ་ལགས་ཀྱི ས ་ཐུ ག ས་འཁུ ར ་དེ་ ཕེབས་པའི་བོད་རི གས་སྤུན་ཟླ་ཚོ ས་ང་ཚོ ར་
རེད།

ཁོང་ཚོ ར་མཐུ ན་རྐྱེན་བསྒྲུབ་རྒྱུའི་

ལས་འགན་དེ་ང་ཚོ ར་ཡོ ད་སྟབས།

ལགས་ཀྱི ས་ཐུ གས་འཁུར་བཞེས་པའི་ཐོག་

ངས་

སྦར ་སི ་ ལོ ་ ནའི་ གཞུ ང ་ལ་བོད ་ནས་གསར་

ཟླ་ ༣ ཚེ ས་ ༢༤ རེས་གཟའ་པ་སངས་

ན་གྲོང་ཁྱེར་ནས་ཡུ་རོ་འབུམ་གསུམ་རོགས་

དུ་ཕེབས་མཁན་ཚོ ར་སྡདོ ་གནས་ཀྱི་དཀའ་

ལ་བོད ་མི འི ་ སྒྲི ག ་འཛུ ག ས་ཀྱི ་ བཀའ་ཤག་

ནས་གསར་དུ་ཕེབས་མཁན་ཚོ འི་བཞུ གས་

རོ་འབུམ་གསུམ་བཀའ་འཁྲོལ་ཐོབ་པ་རེད།

སེང་ྒེ མཆོག་དང་།

ཡི ན་པ་ཙམ་དུ་མ་ཟད། ཧ་ཅང་རླབས་ཆེན་

ཉིན་གྱི་ཕྱེད་ཡོ ལ་ཆུ་ཚོ ད་ ༤ ཡོ ལ་ཙམ་
ཚོ གས་ཁང་དུ་དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་བླ་ོ བཟང་

ནང་སྲིད་བཀའ་བླནོ ་

འཁོ ར ་ལྷ ་ ཚང་བསོ ད ་ནམས་སྟོབས་རྒྱལ་

དངུལ་ཐོབ་ཐུ བ་པ་འདི་ཆེ ད་མངགས་བོད་

གནས་སླད་གནང་བ་འདི་དངུལ་ཕོན་ཆེན་པོ་

ཞི ག་རེད་དྲན་གྱི་འདུག

ཅེས་གསུངས། སྤྱིར་བོད་མི ་མང་སྤྱི་འཐུ ས་

ཐུ བ་བསྟན་དབང་ཆེ ན་ལགས་ཀྱིས་སི ་པན་

བོད་ཁང་བརྒྱུད་བཙན་བྱོལ་བོད་མི འ་ི སླབོ ་གྲྭ་

བོད་པ་ཞི ག་ཡི ན་

དྲུང་ཚབ་འཆི ་མེད་རི ག་འཛི ན་ པའི་ཆ་ནས་བོད་མི ་གཞན་ལ་ཁ་ཡོ ད་ལག་
ལགས་བཅས་ལྷན་འཛོ མས་ཐོག  སྤྱི་འཐུ ས་ ཡོ ད་ཕན་ཐོགས་རྒྱུ འི་རོགས་རམ་གནང་བ་

མཆོག

ངལ་འཕྲད་བཞི ན་ཡོ ད་སྐར
ོ ་ཞུས་མཐར་ཡུ་

ཐུ བ་བསྟན་དབང་ཆེ ན ་ལགས་ལ་ལེ ག ས་ རེད། དངུལ་ཐོག་ནས་ཡི ན་ནའང་ཕལ་ཆེར་

གསོ ལ ་བསྔག ས་བར ྗོད ་ཀྱི ་ གཟེང ས་རྟགས་ བོད ་པ་སྒར
ེ ་ཞི ག ་གི ས ་འབད་བརྩོན་གནང་

ཁག་ལ་སླབོ ་ཡོ ན་དང་རྒས་གསོ་ཁང་སོགས་

གཅིག་གནང་བ་བྱུང་ཡོ ད།   དེ་བཞི ན་

ཤེ ས ་ཡོ ན ་དང་འབྲེལ་བའི ་ རོ ག ས་དངུ ལ ་

ཐག་པ་ནས་ཐུ གས་རྗེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡི ན།
གསུངས།

ཞེས་

ལ་རོགས་དངུལ་གནང་བཞི ན་ཡོ ད། །

དེ་བཞི ན་སི ་པེན་བོད་ཁང་གི ་

གནང་འདུག

སྟེ་དངུལ་གནང་བ་ཕོན་ཆེ ་ཤོས་གྲངས་རེད།   མང་དག་ཅིག་ཡོ ང་བཞི ན་ཡོ ད། དེར་བརྟེན་

༄༅། །རྒྱ་ནག་གི ་སྲིད་བླནོ ་ལི ་ཁེ་ཆང་ཟླ་

ངོ་རྒོལ་ཤུ གས་ཆེ་སྤལེ ་ཡོ ད། ཕྱི་ཚེ ས་ ༢༣ བཅས་གྲོས་ཚོ གས་འཐུ ས་མི ་དྲུག་བོད་དོན་ འཚེ ་ཚབས་ཆེ ་ཐེབས་པའི་གཏེར་ཁ་བསྔགོ ་

ལི ་ཡར་རྒྱལ་དོན་འཚམས་གཟིགས་སུ་སླབེ ་

ཚོ གས་ཀྱི་མདུན་ཐང་དུ་རྒྱ་ནག་གི ་སྲིད་བླནོ ་ ཏེ་གསུང་བཤད་གནང་བར། གསར་འགྱུར་ དགོས་པ། བོད་ཀྱི་བླ་ན་མེད་པའི་དབུ་འཁྲིད་
ལ་ཕེབ ས་བསུ འི ་ མཛད་སྟོན་གཟབ་རྒྱས་ བརྒྱུད་ལམ་དང་། ཞི ་རྒོལ་འཐབ་རྭ་གཅིག་ ༸གོ ང ་ས་༸སྐྱབས་མགོ ན ་ཆེ ན ་པོ་ མཆོ ག ་
ཤི ག་བཤམས་པར། ཁེན་བྷ་ེ རྭ་བོད་རི གས་ ནང་ཡོ ད ་པའི ་ རྩ་རླུ ང ་སྒམ
ོ ་བསྒྲུ བ་ཚོ ག ས་ ལ་གཞི ་མེ ད་མཚན་སྨད་ཞུས་པའི་སྤྱོད་ངན་

འགན་འཛི ན་སྤྱི ་ འཐུ ས ་ཐུ བ ་བསྟན་དབང་

ཨོ ་སི ་ཀྲི་ལི ་ཡར་གནས་འཁོད་བོད་མི ་རྣམས་ནས་རྒྱ་ནག་གི ་སྲིད་བླནོ ་ལ་ཞི ་རྒོལ་གྱི་ལས་འགུལ་རྒྱ་ཆེ་སྤལེ ་བ།

འདིའ་ི ཚེ ས་ ༢༢ ནས་ ༢༦ བར་ཨོ ་སི ་ཀྲི་
སྐབས་ཨོ ་སི ་ཀྲི་ལི ་ཡར་གནས་འཁོད་བོད་མི ་

རྣམས་ནས་ཞི ་རྒོལ་གྱི་ལས་འགུལ་སྣ་ཚོ གས་

སྤལེ ་ཡོ ད། དེ་ཡང་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ལོར་

རྒྱ་ནག་གི ་སྲིད་འཛི ན་ཞི ་ཅི ང་ཕིང་ཨོ ་སི ་ཀྲི་
ལི ་ཡར་རྒྱལ་དོན་འཚམས་གཟིགས་ཕེབས་
སྐབས།

མཛད་རི མ་སྔ་ས་ནས་འགྲེམས་

སྤལེ ་བྱས་པའི་རྐྱེན་གྱིས་བོད་པ་དང་། མང་

གཙོ་དོན་གཉེར་བ།

རྩ་རླུང་སྒམོ ་བསྒྲུབ་

ི ་གྲོས་ ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་མཚོ ན་ཆེ ད་མདུན་ཐང་དུ་དོན་ འདོན ་དང་ལས་གྲྭ ་ ཁག་མཚམས་འཇོག ་
ཉིན་ཨོ ་སི ་ཀྲི་ལི ་ཡ་གཞུང་ནས་ཨོ ་གླང

མཐུ ན ་ཚོ ག ས་ཀྱི ་ གོ་ སྒྲི ག ་འོག ཨོ ་གླིང ་གྲོས་ པ་དང་ཤར་ཏུ ་ཀན་སི ་ཐང་། སྲིད་བླནོ ་ལི ་ རི ག ས་མཚམས་འཇོག ་བྱས་ཏེ་ དབུ ་ མའི ་
ཚོ གས་ཀྱི་མདུན་ཐང་དུ་ཁེན་བྷ་ེ རྭར་གནས་ ལ་དགའ་བསུ་ཞུ ་མཁན་རྒྱ་རི གས་ཚོ ར་དོ་ ལམ་གྱི ་དགོངས་དོན་གཞི ར་བཟུང་བོད་ཀྱི ་

མགོ ན ་ཆེ ན ་པོ་ མཆོ ག ་དང་བོད ་མི འི ་ སྒྲི ག ་
འཛུ ག ས་གཞུ ང ་གི ་ བོད ་དོན ་བདེན ་མཐའ་

གསལ་ཐབས་ཀྱི་དབུ་མའི་ལམ་གྱི་སདྲི ་བྱུས་

དགོ ང ས་དོན ་བཅས་རེ ་ རེ ་ བཞི ན ་འགྲེལ་

བརྗོད ་གནང་བར་ཁོ་ ཚོ ས ་དུས ་ཡུ ན ་གང་

ི ས་ཆ་
གྲོས་ཚོ གས་མདུན་ཐང་དུ་འཛོ མས་ཏེ། བོད་ གཞུ ང་འབྲེལ་ཕེབས་བསུ་ཞུ ་སའི་སྡང

ཐེ ང ས ་ འ དི འི ་ ཞི ་ རྒོལ ་ ལ ས ་

ཡང་བཟོས་ཡོ ད། ད་ཐེངས་རྒྱ་ནག་གི ་སྲིད་

མཁའ་དབྱིངས་སུ་ ཞུ ་མཁན་རྒྱ་མི ་རི གས་ཕོན་ཆེ ་དང་བོད་མི ་

འཚམས་གཟིག ས་ཕེབ ས་པ་དེ་ འདས་པའི་

ི ས་ཆ་དང་སྲིད ་བླནོ ་ལི ་ ལ་ གསལ་པོ་སྤྲད་ཡོ ད།
ཆེད་དུ་ཕེབས་པའི་བོད་མི ་ཁྱོན་ ༡༥༠ ཙམ་ ཞི ་ རྒོལ་བའི་ སྡང

བར་མི ་ཊར་ཉིས་བརྒྱ་ཙམ་གྱི་རྒྱང་ཐག་མ་ འགུ ལ ་སྐབ ས་སྲི ད ་བླནོ ་ལི ་ལ་དགའ་བསུ ་

དང་། ད་ལོ་ནི་ཨོ ་རྒྱ་གཉིས་བར་ཕྱི་འབྲེལ་

རོལ་

འབྲེལ་ལམ་བཙུགས་ཏེ་ལོ་ ༤༥ འཁོར་བ།

ི ་རྒྱལ་ཡོ ངས་བོད་རི གས་ ཚོ གས་བཏང་ཡང་།
འདུག་ལ། ཨོ ་གླང

པའི་ ར ས
ྗེ ་སུ ་ འཛམ་གླིང ་ཁ ནྱོ ་ཡོ ང ས་ཀྱི ་ ཕྱི ་

དེ་ལས་ལྡགོ ་སྟེ་བོད་

རྒྱལ་ཁབ་ཆེ ན ་པོའི ་ རྒྱལ་དར་དང་འཕྲད་ ཆ་གཅིག་དང་། རྒྱ་ནག་གི ་སྲིད་བླནོ ་ལི ་ལ་ ཁོ་ ཚོ འི ་ སྐད ་ཤུ ག ས་ཉམས་མས་སུ ་ བཏང་

ད་ཐེང ས་ཨོ ་རྒྱ་ཕྱོག ས་གཉིས ་ནས་ལི ་ཡི ་

ཁེ་ཆང་སྒག
ུ ་བཞི ན་པའི་མུར།

དར་ཆེ ན ་པོ་ སྒྲི ག ་འཇོག ་གི ས ་སྲི ད ་བླནོ ་ལི ་ ཕུ ལ ་བའི ་ ཞུ ་ བསྐུལ ་ཡི ག་ཆ་གཅི ག ་བཅས་

ཡོ ད་པ་མ་ཟད།

གྲོས་ཚོ གས་འོག་མའི་འཐུ ས་མི ་མ་ཡེ ་ཀལ་ སྤལེ ་ཞུས་པའི་ནང་། རྒྱ་གཞུང་གི ས་བོད་ཀྱི་

འབོད ་དཀྱུ ས་ཅི ག ་ཏུ ་བསྒྲི ལ ་བའང་བྱུ ང ་

འབོད་སྒྲ་དང་བཅས་མགྲོན་ཁང་མདུན་དུ་ ཝི ལ་སོན་

Claire Moore

བར་ལམ་ཞི ག་ནས་བོད་

ི ་ ཨི ན་བོད ་རྒྱ་སྐད ་ཡི ག་གསུ མ ་ཐོག ་འགྲེལ་ པ་དང་ཤར་ཏུ ་ཀི ་ སི ་ཐན་གཉིས ་ཀྱི ་ སྐ ད ་
ཨོ ་གླང

མཆོག་དང་། སྐད་ཡི ག་དང་། རི ག་གཞུང་། ཆོས་དད་

བཅས་པ་བརྡལ་བཤི ག་ཚབས་ཆེ་བཏང་བའི་

ཚེ ས་ ༢༢ ཉིན་གྱི་མཚན་མོར་སྲིད་བླནོ ་ལི ་ སི ང་མཆོག་ Lisa Singh ལུ་གྲུ་ལམ་ དབང་གི ས་བོད་མི ་ ༡༤༦ ཙམ་གྱིས་རང་
ཁེ་ཆང་ཨོ ་གླིང་རྒྱལ་ས་ཁེན་བྷ་ེ རྭར་འབྱོར་ མཆོག Scott Ludlum ནིག་མེག་ཀམ་ ལུས་མེ ར་བསྲེགས་བཏང་ཡོ ད་པ་རྣམས་ཀྱི་
སྐབས། ཁེན་བྷ་ེ རྭ་བོད་རི གས་མཐུ ན་ཚོ གས་ མཆོག Nick McKim མཁེ་ལེར་མུར་ དགོས་འདུན་དང་འབོད་སྒྲ་ལ་དོ་སྣང་དགོས་
ཀྱི་གོ་སྒྲིག་འོག་འཕྲད་དར་མཁའ་སྒྲེང་ཐོག་ མཆོག

པི་ཊར་ཝི ་ཤི ་ པ། བོད་ནང་དུ་རྒྱ་མི ་འབོར་ཆེ་གནས་སྤསོ ་

Peter Whish-Wilson

ཕེབ ས་པ་ཐེང ས་དང་པོ་ ཆགས་ཀྱི ་ ཡོ ད ་པ་

ཆོ ད་ཡོ ད་པ་རང་རེ་དང་འབྲེལ་བ་ཡོ ད་པའི་ བཏང་སྟེ་བོད་མི ་ཚོ འི་དྲང་བདེན་གྱི ་འབོད་

ཚོ ག ས་པ་སོ ག ས་ཀྱི ས ་ཕ ྱོག ས་ཀུ ན ་ནས་ཞི ་

པ་ཁག་ནས་ཐབས་ཤེ ས་ཡོ ད་རྒུ་བྱས་ཏེ་ཕྱི ་ གྲོས་ཚོ གས་གོ ང ་མའི ་ འཐུ ས་མི ་ལི ་ས་

བླནོ ་ལི ་ ཁེ་ ཆང་ཨོ ་སི ་ ཀྲི་ལི ་ ཡར་རྒྱལ་དོན ་

ཡི ་མི ག་ལམ་དང་རྣ་ལམ་དུ་ བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་ དབྱངས་སྒྲ་སྒ མ ་སྐ ད ་ཤུ ག ས་ཆེ ་ ཤོ ས ་སུ ་

ཞི ་རྒོལ་བ་ཚོ འ་ི འབོད་སྒྲ་སོགས་ལི ་ ཚོ ས་རྔ་བརྡུང་སྦུག་དཀྲོལ་དང་།

ཡའི་གཞུང་མང་ལ་ཕུལ་བའི་ཞུ་བསྐུལ་ཡི ག་ ཤུ ག ས་ཆེ ན ་པོའི ་ སྐ ད ་འབོད ་རྒྱག་པ་དེས ་

Michael Danby

མཐར་མཇུག་བསྐྱར་
དུ་ རྔ་བརྡུང་རོ ལ ་དཀྲོལ་གྱི ས ་འགལ་རྐྱེན ་

མི ་ལོ ་བཅུ ་གཅི ག་གི ་རི ང་རྒྱ་ནག་སདྲོ ་བླནོ ་

མཐུ ན་ཚོ གས་ཀྱི་མི ང་ཐོག་ནས་ཨོ ་སི ་ཀྲི་ལི ་ མི ་ཚོ ས ་བསྟུད་མར་ཆུ ་ ཚོ ད་ལྔ ་ ལྷ ག ་ཚོེ ར ་

ཌེན་སྦ་ེ

བྱས་ཡོ ད་ཀྱང་།

ལྷང་ལྷང་དུ་བསྒྲེངས་པའི་བོད་ཀྱི ་རྒྱལ་དར་ ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ ་འཁེལ་གྱི་ཡོ ད་སྟབས། ཁོ་

ུ ་མེ ད ་དུ་ བཟོ་ རྒྱུ འི ་ ཐབས་ཤེ ས ་སྣ་
ལས་མི ་ཚོ ས ་ནང་གཏམ་དུ་ གསུ ང ས་ཡོ ད ་ སྒྲ་ན ས

ཆེན་པོ་བྱས་ཡོ ད་ཀྱང་། གོང་གསལ་ཚོ གས་

༧གོང་ས་སྐྱབས་

འཚམས་རི ང་འཇམ་ཐི མ་ངེར་ཉན་འཇོག་

དང་།

འཚམས་གཟིགས་མཛད་རི མ་ལ་གསང་རྒྱ་

དང་ཁོང་ཚོ འ་ི རེ་འདུན།

བཞུགས་བོད་མི ་དང་། དེ་བཞི ན་སི ཌ་ནེ་ སྣང་དང་ཚོ ར ་བ་དམི གས་བསལ་བ་ཞི ག ་ གནད་དོན ་ཐག་གཅོད ་གནང་བར་འབྲེལ་
དང་ནའོ་རྭ། ཁེན་པེལ་ཊ་འོང་བཅས་ནས་ སྟེར་ཡོ ད། ད་ཐེངས་ཀྱི་ཞི ་རྒོལ་སྐབས་སུ་ མོ ལ་བསྐྱར་གསོ་དགོས་པ་སོགས་བརྡ་ལན་

གཏོགས་མེད་སྟབས།

རྒོལ་གྱི་ལས་འགུལ་སྣ་མང་སྤལ
ེ ་བར་བརྟེན།

སགྲེ ་བཏང་དགོས་པའི་རྒྱབ་ལྗངོ ས་རྒྱུ་མཚན་

མཆོག་ དང་། བོད་ཀྱི་རང་བྱུང་ཁོར་ཡུག་ལ་གནོད་

དམི གས་བསལ་ཨ་རི འི་སྲིད་འཛི ན་གསར་
སྲི ད ་དང་ཚོ ང ་འབྲེལ་འཐབ་བྱུ ས ་ཀྱི ་ ཁོར ་
ཡུག་གསར་སྒྲིག་གི ་དུས་མཚམས་གལ་ཆེན་

ཞི ག་ཏུ ་འཁེལ་གྱི་ཡོ ད་སྟབས། ཨོ ་རྒྱ་ཕྱོགས་

ཕན་ཚུ ན་ནས་འཚམས་གཟིགས་འདི་གལ་
ཆེན་པོ་རྩི་བཞི ན་ཡོ ད་འདུག །

ཡོ ད་ལ། འདི་གའི་རྒྱ་རི གས་འབྲེལ་མཐུ ད་

པ་འབའ་བ་སྐལ་བཟང་རྒྱལ་མཚན་ལགས་
ནས་རྒྱ་རི གས་གཞོན་སྐས
ྱེ ་ཚོ ར་དམི གས་ཏེ་

དེ་ རི ང ་བོད ་མི ་ཚོ ་ སྲིད ་བླནོ ་ལི འི ་ མདུན ་དུ་
དོན་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་དང་། དམི གས་

བསལ་བོད ་ནང་གི ་ ཛ་དྲག་གནས་སྟངས།

བོད་མི ་ ༡༤༦ ཙམ་གྱིས་རང་ལུས་མེར་
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