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།		
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སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི ས་ཕྱི་རྒྱལ་སླབོ ་ཕྲུག་རྣམས་ལ་མི ་ཚེ ་དོན་དང་
ལྡན་པ་ཞི ག་སྐྱེལ་ཐབས་སྐརོ ་བཀའ་སླབོ ་སྩལ་འདགུ

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༤ ཚེ ས་

ཉིན་བོད་མི འ་ི བླ་ན་མེད་པའི་དབུ་ཁྲིད་

༢

སྤྱི ་ ནོར ་༸གོང ་ས་༸སྐྱབས་མགོན ་ཆེ ན ་པོ་
མཆོག་གི ས་ཡོ ་རོབ་རྒྱལ་ཁབ་

ཅེས ་བླ་ོ བདེ་ པོའི ་ ཐོག ་ནས་འཆི ་ཐུ བ ་རྒྱུ ་མ་ སྐྱེ་ བ་ཕྱི ་ མ་དོན ་སྙིང ་ལྡན ་པ་ཞི ག ་ཡོ ང ་རྒྱུ ་
ཟད།

ཆོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་འཇིག་རྟེན་བཀོད་ ངེས་པ་རེད།

མི ་ཚེ ་གཅིག་རི ང་ལ་མཚོ ན་

ནས་མཇལ་བཅར་ཞུ ་མཁན་དགེ་སླབོ ་ཁག་

གཅིག་ལ་བཀའ་སླབོ ་སྩལ་འདུག

དེར ་༸གོང ་ས་མཆོ ག ་གི ས ་ཤ་རུས ་གདོས ་

བཅས་ཀྱི ་ ཕུ ང ་པོ་ འདི ་ གྲུ བ ་ཕྱི ན ་སྐ ྱེ་ རྒ་ན་
ཡི ན་སྟབས།

འཚོ ་བའི་རི ང་ཉིན་རེ་བཞི ན་ པ་པོ་དཀོན་མཆོག་ཡོ ད་པའི་དབང་དུ་བཏང་ ནའང་མི ་ཚེ ་ སྟོད ་ལ་ལུ ས ་སྦྱོང ་དང་འཕྲོད་

མཐར་འཆི ་ བའི་ གནས་སྐབ ས་སུ འ ང་ངས་

ནའང་དཀོ ན ་མཆོ ག ་གི ས ་གཟི ག ས་སྐ ྱོང ་ བསྟེན་ཡག་པོ་ཇི་ཙམ་བྱས་པ་དེས་ཚོ ད་ཀྱིས་

གནང་རྒྱུ་དང་། གལ་ཏེ་འཇིག་རྟེན་བཀོད་པ་ ཚེ ་ སྨད ་ལ་འབྲས་བུ ་ བཟང་པོ་ སྨིན ་རྒྱུ ་ཡི ན་

འཚོ ་བའི་རི ང་དྲང་པོ་དང་བདེན་པ། བྱམས་ པོ་མེད་པའི་དབང་དུ་བཏང་ནས་ལས་བྱེད་པོ་ པ་ལྟར། ཚེ ་འདིར་གཞན་ལ་བྱམས་བརྩེའི་
བརྩེ་ལྡན་པའི་མི ་ཚེ ་ཞི ག་བསྐྱལ་བ་ཡི ན། ད་

ཡི ན་ན་འཆི ་ ཡང་བླ་ོ འག དྱོ ་རྩ་བ་ནས་མེ ད ་

པོ་ འདི འ ང་བར ྗེ་ རྒྱུ ར་མངོན ་དུ་ ཕ ྱོག ས་པ་

གནས་ཚུ ལ ་ཐོན ་པར་བོད ་མིའི་ སྒྲི ག ་འཛུ ག ས་ཀྱི ་ སྲིད ་

ལུས་

བསམ་བླ་ོ

གཞན་འཆི ་བ་ཟེར་སྐབས་བསམ་

ུ ་བ་ཞིག་ལ་མཐོང་རྒྱུ་
ཕྱིན་ན་འཇིགས་སུ་རང

འདོད ་རུ ང ་མི ་འདོད ་རུ ང ་འཆི ་རྒྱུ ་ངེས ་པ་

མི ་ཚེ ་ དོན ་དང་ལྡན ་པ་ཞི ག ་བསྐྱལ་ཐུ བ ་ན།

དུས་ལ་བབ་པ་ལྟར། ལུས་འདི་ཡང་ཧ་ཅང་

བླ་ོ གཏོང་རྒྱུ་གང་ཡང་མེ ད་པ་ནག་ཐོམ་མེ ར་

ང་ཚོ ས་

རང་ཉིད་ཡི ན་པར་མཚོ ན་ནའང་། ཚེ ་འདི་ ཉམས་ལེན་ཐོག་ནས་ཕན་བཏགས་པ་སོགས་

དོན་དང་ལྡན་པ་ཞི ག་བསྐྱལ་བ་ཡི ན་སྟབས།

མི ་ཚེ ་དོན་དང་ལྡན་པ་ཞི ག་བསྐྱལ་བ་ཡི ན་ན་

རེད།

གལ་ཏེ་ཁྱེད་ཚོ ར་འཆི ་བ་མི ་རྟག་

པའི་སྐརོ ་ཕྲན་བུ་གོ་རྟོགས་བྱུང་ན་འཇིག་རྟེན་

བཀོད་པ་པོ་དཀོན་མཆོ ག་ཁས་ལེ ན་མིན་ཇི་

ལྟར་ཡང་མི་ཚེ ་དོན་དང་ལྡན་པ་ཞིག་བསྐྱལ་
ཏེ་ མཐར་འཆི ་ཁར་བླ་ོ འག ྱོད ་མེ ད ་པ་ཞི ག ་
ཡོ ང་ཐུ བ། ཅེས་བཀའ་སླབོ ་སྩལ།།

དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་བླ་ོ བཟང་སེང་ྒེ མཆོག་གི ས་ཨ་རི འ་ི གྲོས་ཚོ གས་ཀྱི་གནད་ཡོ ད་མི ་སྣ་ཁག་
དང་མཇལ་འཕྲད་སྐབས་བོད་དོན་དམི གས་བསལ་འབྲེལ་མཐུད་པ་མགྱོགས་མྱུར་
བསྐ་ོ གཞག་ཡོ ང་བའི་རེ་འདནུ ་ཞུས་པ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༤ ཚེ ས་
༡༢

གི ས་ཨ་རི འ་ི གྲོས་ཚོ གས་འོག་མའི་ཕྱི་འབྲེལ་

དང་བྱང་ཨ་རིའི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་དངོས་

གྲུབ་ཚེ ་རི ང་མཆོག་རྣམ་གཉིས་ཀྱིས་ཨ་རི འི་
གྲོས་ཚོ གས་ཀྱི་མང་གཙོ ་ཚོ གས་པའི་ཚོ གས་

གཙོ་ལྕམ་སྐ་ུ ནེན་སི ་པེ་ལོ་སི ་
མཆོག་དང་།

Nancy Pelosi

Steve Chabot

Ros-Lehtinen

མཆོག་

གྷ་ོ ཝན་

James McGovern

མཆོག་རྣམ་ དང་བཙན་བྱོལ་བོད ་མི འི་ བསྟི་ གནས་ཁང་

གཉིས་དང་མཇལ་འཕྲད་གནང་སྟེ་སྲིད་སྐྱོང་ དང་འཛི ན་སྐྱོང་ཚགས་ཚུད་ཡོ ང་སླད་ཐེངས་

མཆོ ག་གིས་ཉེ་ཆར་ཝ་ཤི ན་ཊོན་ཌི ་སི ་ཁུལ་

དུ་ཨ་རི འི་གནད་ཡོ ད་མི ་སྣ་ཁག་དང་མཇལ་

འཕྲད་གནང་ནས་བོད་དོན་ལས་འགུལ་སྔར་
ལྷག ་ཤུ ག ས་ཆེ ་ རུ ་ གཏོང ་ཐབས་ཆེ ད ་ག ས
ྲོ ་

མོ ལ་གནང་སྐར
ོ ་སོགས་ངོ་སྤྲོད་གནང་ཡོ ད།
ཕྱོགས་མཚུངས་དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་

འདིར ་ཨ་རི འི་ རོ ག ས་དངུ ལ ་ས་ཡ་གསུ མ ་

ཧི་མཱ་ཅལ་མངའ་སྡའེ ་ི

ནང་འདས་པའི་མི ་ལོ་ངོ་དྲུག་ཅུ་ཙམ་རི ང་བོད་མི ་བཙན་

བྱོལ་བ་རྣམས་འཚོ ་གནས་བྱེད་བཞིན་ཡོ ད་པར་བརནྟེ །
ཐེངས་འདིར་གོད་ཆག་འདི་ལྟ་བུ་བྱུང་སྐབས་སུ ་ང་ཚོ འི་
བླ་ོ ངོར།

ཨ་ཁ་བསམ་པའི་ཡི ད་གདུང་གི ་ཚོ ར་བ་ཞི ག་

ངང་གི ས་སྐྱེ་བཞི ན་འདུག ངས་བོད་མི ་ཡོ ངས་ཀྱི་ཚབ་
བྱས་ཏེ་ཕྲུ་གུའི་ཕ་མ་གཙོ ་བོར་གྱུར་བའི་ཤུ ལ་ལུ ས་ནང་

མི ་ལྟས
ོ ་བཅས་ཡོ ངས་ལ་སེ མས་གསོ ་དང་སྦྲགས་སྨནོ ་
ལམ་ཞུ་རྒྱུ་ཡི ན། ཞེས་འཁོད་ཡོ ད།།

ཧི་མཱ་ཅལ་མངའ་སྡའེ ་ི སྤྱི་ཁྱབ་བླནོ ་ཆེན་མཆོག་ལ་སྤནོ ་ཊ་
ཆོལ་གསུ མ་གཞི ས་ཆགས་ནས་
འཚམས་འདྲི་ཞུས་པ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༤ ཚེ ས་ ༡༣ ཉིན་ཧི་མཱ་

ཅལ་མངའ་སྡའེ ་ི སྤྱི་ཁྱབ་བླནོ ་ཆེན་ Shri Jai Ram
Thakur

མཆོག་སྤནོ ་ཊ་གྲོང་ཁྱེར་དུ་ཕེབས་སྐབས་

གཅི ག ་ལའང་མཇལ་དར་སྒྲོན ་འབུ ལ ་གྱི ས ་འཚམས་
འདྲི་ཞུས་པ་བཅས།།

མཇལ་འཕྲད་གནང་སྟེ་ ཨ་རི ་ གྲོས ་ཚོ ག ས་

ལྷ ག ་པར་བོད ་ཀྱི ་ ལས་འཆར་

དེ་ཡང་སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གི ས།

ཚོ གས་འཐུ ས་མི ་ Sukh Ram Chaudhary
དང་མངའ་སྡ་ེ དབུ ས ་གཞུ ང ་གི ་ གནད་ཡོ ད ་མི ་ སྣ་ཁག་

ཨ་རི འ་ི གྲོས་ཚོ གས་འཐུ ས་ འཐུ ས་མི ་རྣམ་པས་བོད ་ཀྱི ་ རྩ་དོན ་ཆེ ད ་

འགན་འཛི ན་གཞོན་པ་སྐ་ུ ཞབས་ཇེམ་སི ་མེཀ་

མཆེ ད་ཡོ ངས་ལ་གདུང་སེམས་མཉམ་སྐ་ྱེ གནང་འདུག

བཀའ་དྲིན་ར ས
ྗེ ་དྲན་གྱི ་ ཕྱག་རྟགས་དང་མཇལ་དར་

མཆོག་རྣམ་གཉིས་དང་

སི་འག་ྲོ བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་རྟོག་ཞི བ་ཚན་པའི་ ཐུ གས་རྗེ་ཆེ་ཞུས་གནང་བ་མ་ཟད།

མང་ཚོ གས་སྤྱི ་དང་ལྷག་པར་འབྲེལ་ཡོ ད་ནང་མི ་སྤུན་

སྒྲོན་འབུལ་ཞུས་པ་དང་ཆབས་གཅི ག་མངའ་སྡའེ ི་གྲོས་

Ileana

མི་དང་ཨ་རིའི་གས
ྲོ ་ཚོ གས་ཀྱི་ཊོམ་ལན་ཊོ་ ཐུ གས་ཁུ ར་དང་རྒྱབ་སྐ ྱོ ར ་གནང་བར་

སྐྱོང་བླ་ོ བཟང་སེ ང་ྒེ མཆོ ག་གི ས་ཧི་མཱ ་ཅལ་མངའ་སྡའེ ི་

འཇམ་དབྱངས་ལགས་ཁོ ང ་གི ་ དྲུང་དུ་ བཅར་ནས་

དང་ཨ་རི འི་གྲོས་ཚོ གས་འོག་མའི་འཐུ ས་མི ་
ལྕམ་སྐ་ུ ཨི ་ལེ་ཡ་ན་རོ་སི ་ལེ་ཊི ་ནེན་

གི ་སྣུམ་འཁོར་གཡང་དུ་ལྷུང་སྟེ་སླབོ ་ཕྲུག་ ༢༣ ཚུད་

པའི་ཁྱོན་མི ་གྲངས་ ༢༧ གྱི་ཚེ ་སྲོག་ཤོར་བའི་ཡི ད་སྐྱོའ་ི

སྤནོ ་ཊ་ཆོ ལ་གསུ མ་ས་གནས་འགོ་འཛི ན་དགེ་ལེ གས་

ཉིན་རྒྱབ་བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་ ལས་དོན་ཚོ གས་ཆུང་གི ་འཐུ ས་མི ་སྐུ་ཞབས་

དཔལ་ལྡན ་སྲིད ་སྐ ང
ྱོ ་བླ་ོ བཟང་སེ ང ་ྒེ མཆོ ག ་ སི ་ཊི བ་ཅ་བྷཊོ ་

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༤ ཚེ ས་ ༩ ཉིན་རྡ་

སའི་ཉེ་འགྲམ་ནུར་པུར་ཁུལ་དུ་སྒརེ ་གཉེར་སླབོ ་གྲྭ་ཞི ག་

པ་ལས།

ཤས་ཤི ག ་ལ་ངོས ་འཛི ན་བྱེད་དགོས ་པ་ཧ་

ཡི ན་སྟབས།

ི ་
གོས་རྙང

གཏོང་སྟངས་དེ་འདྲའི་ཐོག་ནས་འགྲོ་དགོས་

འཆི ་བ་ནི་སོ་སོའ་ི མི ་ཚེ འ་ི ཆ་

ཅང་གལ་ཆེན་པོ་ཡི ན་པ་དང་།

ི ་བརྗེ་བ་ལྟ་བུ་རེད།
གསར་རྙང

ཞི ག་ཡི ན་པ་ནི་ཆོས་ཉིད་རེད།

འཆི འི ་ སྡུག ་བསྔལ ་ནི ་ ལྡག
ོ ་ཏུ ་མེ ད ་པ་ཞི ག ་

གསོའ་ི འཕྲིན་ཡི ག་གནང་བ།

འཆི ་བ་ནི ་ ལུ ས་ཀྱི ་ གྱོ ན ་ཆས་

རྒས་ཤི ང་འཁོགས་པ་ཆགས་སྐབས།

སྐབས་

དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་བླ་ོ བཟང་སེང་ྒེ མཆོག་གི ས་སེམས་

ཚེ ་ཕྱི་མར་འབྲས་བུ་བཟང་པོ་སྨནི ་རྒྱུ་རེད།

གྲི བ ་མ་ཅན་ཆགས་སྐབ ས་གོ ས ་བར ྗེ་ རྒྱུ འི ་

Denmark

གནས་ཚུལ་སྙངི ་བསྡས
ུ །

གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེ་མཚོ ན་སླད་བོད་ཀྱི་ཞོ་སྟོན་

ཆ་རྐྱེན་དེ་དག་བོད་ནང་ལག་བསྟར་གཅི ག་ ཀྱི་ཆ་རྐྱེན་དེའ་ི འོག

མཚུངས་དགོས་པ་དང་།

བོད་དོན་དམི གས་

ྲེ ་མཐུ ད ་པ་བསྐ་ོ གཞག་གནང་
ལྷག་པར་ཡུལ་ བསལ་འབ ལ

གཉིས་འདྲ་མཉམ་ཐོག་གོ་སྐབས་བརྗེ་ལེ ན་ ཕ ྱོག ས་ཐད་འཁོ ད ་པ་དེ་ སྲི ད ་སྐ ྱོང ་མཆོ ག ་

བྱེད་སྐབས་བོད་ནང་དུའང་ཆ་རྐྱེན་དེའི་འོག་ གིས་གསལ་འདོན་གནང་འདུག
Reciprocal Access to Tibet

བོད་ཀྱི་

འཕར་མ་གནང་བར་ཐུ གས་རྗེ་ཆེ་ཞུས་འདུག དངོས་ཡོ ད་གནས་སྟངས་ལ་རགྟོ ་ཞིབ་བྱ་རྒྱུའ་ི

དེ་བཞི ན་ཨ་རི འི་བོད་དོན་དམི གས་བསལ་ མཐུ ན་རྐནྱེ ་སྐྲུན་དགོས་པ་མ་ཟད། ཨ་རིའ་ི

གོང་ཚེ ས་

ཉ ིན ་གྱི ་ སྔ་ དྲོ་དཔལ་ལྡན ་སྲི ད ་སྐ ྱོང ་མཆོ ག ་

གི ས་ཨ་རི འི་གསར་ཁང་གྲགས་ཅན་ཝ་ཤི ན་
ཊོན་པོ་སི ་ཊི ་

Washing Post

ཞེས་པ་དང་།

འབྲེལ་མཐུ ད་པ་མགྱོགས་མྱུར་བསྐ་ོ གཞག་ གྲོས་ཚོ གས་གོང་མའི་གྲོས་ཆོད་ཡི ག་ཆ་ཨང་

དེ་རས
ྗེ ་ཨེ ་ཤི་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་

དབར་འདྲ་མཉམ་ཐོག་གོ་སྐབས་བརྗེ་ལེན་གྱི་ ཆོ ས་དད་རང་དབང་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུ་ཕྱོགས་

བཅས།།

ཡོ ང་བའི་རེ་འདུན་དང་། ཨ་རྒྱ་ཡུལ་གཉིས་ ༤༢༩ ནང་བོད་ཀྱི་འག་ྲོ བ་མིའ་ི ཐོབ་ཐང་དང་

གི ་ བཅར་འདྲིར་དང་ལེ ན ་གནང་ཡོ ད ་པ་

ཐེངས་ ༢༣ ཉིན་གྲངས་གཉིས་རི ང་
ཕར་འགྱངས་གནང་བ།

༄༅། །བོད་ཀྱི་ཞོ་སྟོན་རྒྱས་པ་ཐེངས་ ༢༣ བཞུགས་

སྒར་བོད་ཀྱི་ཟློས་གར་དུ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༤ ཚེ ས་

༡༨ ཉིན་ནས་འཚོ གས་རྒྱུ་གཏན་འཁེལ་ཟིན་ནའང་། ཉེ་

ཆར་ཧ་ི མཱ་ཅལ་མངའ་སྡའེ ི་ཀང་ར་རང
ྫོ ་ཁོངས་ནུར་པུར་
ས་ཁུལ་དུ་སླབོ ་གྲྭའ་ི རླངས་འཁོར་བརྡབ་སྐྱོན་བྱུང་སྟེ་སླབོ ་
ཕྲུག་གི ས་གཙོས་ཁྱོན་མི ་གྲངས་ ༢༧ འདས་གྲོངས་སུ ་

གྱུར་བའི་ཡིད་སྐའྱོ ི་གནས་ཚུ ལ་ཐོན་པར་གདུང་སེམས་
མཉམ་སྐྱེ་ཞུ་སླད་བོད་ཀྱི་ཞོ་སྟོན་རྒྱས་པ་ཐེངས་
༢༣
ཉིན་གྲངས་གཉིས་རི ང་ཕར་འགྱངས་ཀྱིས་ཕྱི་ཚེ ས་ ༢༠
ནས་ ༢༥ བར་ཚོ གས་གཏན་འཁེལ་ཡོ ད་པ་བཅས།།

2

TIBETAN NEWS 18th April 2018

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

བོད་ཟླ་ ༣ ཚེ ས་ ༣ ཕྱི་ཟླ་ ༤ ཚེ ས་ ༡༨ ༢

སྐུ་ཚབ་དན་ཁང་གི
ོ
་གནས་ཚུལ།

༄༅།

ཨོ ་སི ་ཀྲི་ལི ་ཡའི་རྒྱལ་ཡོ ངས་བོད་རི གས་མཐུན་ཚོ གས་ཀྱི་ཚོ གས་ཆེན་ཐེངས་བདནུ ་པ་མེལ་སྦནོ ་གྲོང་ཁྱེར་ད་ུ
བསྐངོ ས་འཚོ གས་གནང་བ།
།ཨོ ་སོ་ཀྲི་ལི ་ཡ་བོད་ཀྱི་སྐ་ུ ཚབ་ མཉམ་ཞུ ག ས་གནང་མཁན་སི ད ་ནི་ དང་།

དོན ་གཅོ ད ་ལས་ཁང་གི ་ ལམ་ས ནྟོ ་དང་། མེ ལ ་སྦ ནོ ་གྱི ་ བུ ་ དང་བུ ་ མོ འི ་ རུ ་ ཁག་བཞི ་
ཨོ ་སི ་ ཀྲི་ ལི ་ཡའི ་ རྒྱལ་ཡོ ང ས་བོད ་རི ག ས་

འཛུ གས་གནང་ཡོ ད་ཅིང་། སྔ་དྲོའི་ཚོ གས་ བཟང་རྒྱལ་མཚན་ལགས་ནས་རྒྱ་མི ་རི གས་ ཆི བས་བསྒྱུ ར་སྐབ ས་སོ ་ སོ ར ་རྒྱལ་ཡོ ང ས་

འདུར་གཙོ ་བོ་བོད་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་སྐུ་ མཉམ་དུ་འབྲེལ་བ་གནང་ཕྱོགས་སྐརོ ་བཀའ་ དང་། ས་གནས་བོད་རི གས་མཐུ ན་ཚོ གས་
སླབོ ་གནང་གྲུབ་བསྟུན། བོད་རི གས་མཐུ ན་ ཀྱིས་ཞུ་སྒ་ོ ཇི་དགེ།

མཐུ ན ་ཚོ ག ས་དང་མེ ལ ་སྦ ནོ ་བོད ་རི གས་

ི ་གཞུང་མང་
ཨོ ་གླང

ཚོ གས་ཁག་གི ་ གལ་ཆེ འི ་ ལས་དོན ་བྱེད་

གཉ ིས ་ལ་ཐུ གས་ར ྗེ་ ཆེ ་ ཞུ འི ་ ལས་འགུ ལ ་

ཕྱོགས་སྐརོ ་བགྲོ་གླངེ ་ལྷུག་པོ་གནང་ཡོ ད།

ཕག
ྱོ ས་སོ གས་སྐར
ོ ་བག་ྲོ གླངེ ་ལྷུག་པོ་གནང་

མཐུ ན ་ཚོ ག ས་ཀྱི ་ ཟུ ང་འབ ལ
ྲེ ་གོ ་ སྒྲི ག ་འོག

ཕྱོགས་དང་།

མཐུ ན་ཚོ གས་ཀྱི ་ཚོ གས་ཆེ ན་ཐེངས་བདུན་

ཕྱི་དྲོ་ཆུ་ཚོ ད་ ༥།༣༠ ནས་ ༧།༣༠ བར་མུ་

ཡོ ད་པ་མ་ཟད། ཉིན་རྒྱབ་ཚོ གས་ཆེན་ཐོག་

༤ པའི་ཚེ ས་ ༡ བཅས་ཉིན་གཉིས་རི ང་

གྱི་རྐང་རྩེ་སྤ་ོ ལོ་འགྲན་བསྡར
ུ ་གནང་བ་དང་།

གཞི ར ་བཟུ ང་ག ྲོས ་ཆོ ད ་ཁག་ཀྱང་གཏན་

སྦནོ ་གྲོང ་ཁྱེར ་དུ་ རྒྱལ་ཁའི ་ ངང་བསྐངོ ས་

ངོ་དོན་གཅོད་མཚོ ་མགོ་ལྷག་པ་མཆོ ག་ནས་

ཨོ ་སི ་ ཀྲི་ ལི ་ཡའི ་ རྒྱལ་ཡོ ང ས་བོད ་རི ག ས་

མཐུ ད་གཞོན་སྐས
ྱེ ་རྩེད་འགྲན་རུ་ཁག་བར་

པ་དེ་བཞི ན་ཕྱི་ཟླ་ ༣ ཚེ ས་ ༣༡ ནས་

ཕྱི་ཚེ ས་ ༡ ཉིན་གྱི་སྔ་དྲོར་དཔལ་ལྡན་སྐ་ུ

ི ་ལྷའི་གྲོང་ཁྱེར་ཞེས་འབོད་པའི་མེ ལ་
ཨོ ་གླང
འཚོ གས་གནང་ཡོ ད།

༢༠༡༨ ལོ་དེ་བཞི ན་ཐུ གས་རྗེ་ཆེ་ཞུའ་ི ལོར་

ད་ཐེངས་ཀྱི་རྒྱལ་

ཡོ ངས་ཚོ གས་ཆེ ན་དེར་སི ད་ནི་བོད་རི གས་

མཐུ ན་ཚོ གས་དང་། མེལ་སྦནོ ་བོད་རི གས་ བར་རྩེད་འགྲན་འགོ་འཛུ གས་ཞུས་པ་དང་།

མཐུ ན་ཚོ གས། ཁེན་བྷ་ེ ར་བོད་རི གས་མཐུ ན་ ཨོ ་སི ་ ཀྲི་ ལི ་ཡ་བོད ་ཀྱི ་ སྐུ་ ཚབ་དོན ་གཅོད ་

ི ་སི ་སྦན་བོད་རི གས་མཐུ ན་ མཚོ ་མགོ་ལྷག་པ་མཆོག་ཆེད་དུ་བཅར་ཏེ་སྤ་ོ
སྦལ
ཚོ གས། ནབུ ་རྭ་བོད་རི གས་མཐུ ན་ཚོ གས། ལོ ་ འགྲན་བསྡུའི་ ནང་མཉམ་ཞུ ག ས་གཞོན ་
ཚོ གས།

ནི འུ ་ཁའ་སི ་བོད ་རི གས་མཐུ ན་ཚོ གས་

སྐ ྱེས ་རྣམས་ལ་འགྲན་བསྡུ ར ་དང་མཛའ་

ནས་ཚོ གས་བཅར་འཐུ ས་མི ་ ༢༠༠ མ་ཟིན་

ད་ཐེང ས་རྒྱལ་ཡོ ང ས་བོད ་རི ག ས་མཐུ ན ་

བཅས་བོད་རིགས་མཐུ ན་ཚོ གས་ཁག་དྲུག་
ཙམ་ཉིན་གཉིས་རི ང་གི ་རྒྱལ་ཡོ ངས་ཚོ གས་

འདུར ་མཉམ་ཞུ ག ས་ཞུ ས ་ཡོ ད ་པ་མ་ཟད།

གོ་སྐབས་དེ་དང་བསྟུན་ཕྱོགས་མཐའ་ཁག་

གལ་ཆེའ་ི ལས་འགུལ་སྤལེ ་

དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་ནས་གཏན་འབེབས་

ཚོ ག ས་ཆུ ང ་སོ ་ སོ འི ་ གྲུ བ ་དོན ་སྙན ་ཐོ་ ཁག་
འབེབས་ལེགས་པར་ཞུས་ཡོ ད།

ཕྱི་དྲོ་ཆུ་ཚོ ད་ ༥།༣༠ ནས་རྐང་རྩེད་སྤ་ོ ལོ་

འགྲན་བསྡར
ུ ་ར་ུ ཁག་བར་མཐའ་མའ་ི འགྲན་

བསྡར
ུ ་གནང་སྟེ། ལག་རྩེད་སྤ་ོ ལོ་བུ་དང་བུ་

ཨོ ་སི ་ཀྲི་ལི ་ཡའི་

ི ་ཀའི་ཨང་དང་པོ་སིད་ནི་རུ་ཁག་
མོ ་གཉས

འཕྲོད་བསྟན་བཀའ་ཟུར་དཔལ་ འགུ ལ ་སྤ ལ
ེ ་ཕ ྱོ ག ས་སྐ ར
ོ ་གྱི ་ འཆར་གཞི ་

ར་ུ ཁག་མེལ་སྦནོ ་ལ་འཐོབ་པ། གཞོན་སྐྱེས་

ངོ་མཚོ ་མགོ་ལྷག་པ་མཆོག་དང་།

བོད་མི ་ གནང་དགོས་དོན་དང་།

མང་སྤྱི ་འཐུ ས་གདོང་འདུས་སྐྱི ད་འཛོ མས་ གཞུ ང ་མང་གཉིས ་ལ་ཐུ ག ས་རྗེ་ ཞུ འི ་ ལས་
མཆོག

སྤལེ ་ཕྱོགས་དང་། འགྲོ་སོང་འདུ་འགོད་ཞུ་

འབྱོར་ཚེ ་རི ང་མཆོག ཞི ང་གཤེགས་སྤྲུལ་སྐ་ུ འགྲེལ་བཤད་གནང་ཟིན་མཚམས། ཚོ གས་

བསྟན་འཛི ན་བདེ་ལེ གས་རི ན་པོ་ཆེ ་མཆོ ག་ ཞུ ག ས་འཐུ ས ་མི ་རྣམས་ཚོ ག ས་ཆུ ང ་ཁག་

ལ་འཐོབ་པ་དང་།

རྐང་རྩེད་སྤ་ོ ལོ་དར་མ་

ར་ུ ཁག་སི ད་ནི་ལ་འཐོབ་པ་བཅས། དགོང་

དྲོ་ཆུ་ཚོ ད་བརྒྱད་པར་དཔལ་ལྡན་སྐུ་ངོ་དོན་

བརྩེའི་བར་གྱི་ངོ་བོ་དང་། དམི གས་བསལ་

གི ་ཚ་མོ་ཉི་མ་ལྷ་མོ་ལགས། བོད་མི འ་ི སྒྲིག་ བཞིར་བགོས་ནས་ཚོ གས་འདུའི་བརདྗོ ་གཞི་ གཅོད་མཆོ ག་ནས་རྒྱལ་ཁའི་དཔའ་རྟགས་

ཚོ ག ས་ངོས ་ནས་བོད ་ཕྲུག་གཞོ ན ་སྐྱེས ་བུ ་

ཐོབ་ཐང་སྡ་ེ ཚན་གྱི ་འགན་འཛི ན་སྐལ་ལྡན་ བཤད་ཞུས་ཡོ ད།

ད་ཐེངས་རྒྱལ་ཡོ ངས་ ཡོ ངས་བོད་རིགས་མཐུ ན་ཚོ གས་ཀྱིས་ཞལ་

སོའི་ལས་དོན་དང་ལས་འགུ ལ་སྤལ
ེ ་ཕྱོགས་ ཙམ་ཡོ ད་ཅིང་།

དེ་དག་ནི་བོད་ཀྱི་ཐུ ན་ ཕོན་ཆེ ་འཛོ མས་ནས་དགའ་སྤ་ྲོ དང་བཅས་

དང་བུ་མོའི་དབར་ཕན་ཚུན་ཐུ ག་འཕྲད་དང་

ངོ་ཤེས་ཡོ ང་རྒྱུའི་སྡངི ས་ཆ་གལ་ཆེན་པོ་ཞི ག་

ྲེ ་བའི་སྐར
འཛུ གས་ཕྱི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འགྲོ་བ་མི འི་ ཁག་དང་འབལ
ོ ་བག་ྲོ གླངེ ་སྦྱངས་ ར་ུ ཁག་སོ་སོར་གནང་བ་མ་ཟད།

རྒྱལ་

མཚོ ་ མོ ་ ལགས་བཅས་ཀྱི ་ རི མ་བཞི ན ་སོ ་ ཚོ ག ས་ཆེ ན ་གྱི ་ བརྗོད ་གཞི ་ གཙོ ་ བོ་ ཁག་ལྔ་ ལག་གོ་སྒྲིག་གནང་ཡོ ད་པ་ལྟར། མི ་ཚོ གས་

ལག་རྩེད་སྤ་ོ ལོ འི་འགྲན་བསྡུར་ཡང་གོ་སྒྲི ག་

བསྐྲུན་ཐུ བ་པར་བསྔགས་བརྗོད་གནང་ཡོ ད། སྐརོ ་གསུང་བཤད་གནང་ཡོ ད་པ་དང་། དེ་ མོ ང་མ་ཡིན་པའི་ཆོ ས་དང་རིག་གཞུང་སྲུང་ མཚན་མོ ་ ཆུ ་ ཚོ ད ་བཅུ ་ གཅི ག ་ཙམ་བར་དུ་
ི ་རྒྱལ་ ནས་རི མ ་བཞི ན ་རྒྱལ་ཡོ ང ས་བོད ་རི ག ས་ སྤལེ ་ཞུ་ཕྱོགས་དང་། བོད་དོན་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་ བོད ་ཀྱི ་ ཐུ ན ་མི ན་གཞས་དང་ཞབས་བྲོར ་
སྔ་དྲོ་ཆུ་ཚོ ད་ ༡༠།༣༠ ཐོག་ཨོ ་གླང

༣༡ ཉིན་གྱི་སྔ་དྲོ་ཆུ་ཚོ ད་ ༧།༣༠ ཐོག་མེལ་

ུ ་ལྡ ན ་བཟོ་
གཙོ ་ དངོས ་གྲུ བ ་རྒྱལ་མཚན་ལགས་དང་། མཐུ ན ་ཚོ ག ས་ཁག་གི ་ ལས་བསྡམ
ོ ས་སྙན ་ ཚོ ག ས་ཁག་སྲ་བརྟན་དང་ན ས

གི ་ གཞོ ན ་སྐྱེ་ བར་དུ་ རྐང་རྩེད་སྤ་ོ ལོ ་ དང་།

ལེགས་པར་ཞུས་ཡོ ད། དེ་ཡང་ཕྱི་ཟླ་ ༣ ཚེ ས་
སྦནོ ་གཙུ ག ་ལག་སླབོ ་གཉེར ་ཁང་གི ་ རྩེད་

ཐང་དུ་ ལག་རྩེད་སྤ་ོ ལོ ་ འགྲན་བསྡུའི ་ ནང་

ཡོ ངས་བོད་རི གས་མཐུ ན་ཚོ གས་ཀྱི་ཚོ གས་ མཐུ ན་ཚོ གས་དང་། ས་གནས་བོད་རི གས་ ལས་འགུལ་སྤལེ ་ཕྱོགས། བོད་རི གས་མཐུ ན་
དྲུང་ཆེ ་ བསྟན་འཛི ན་བླ་ོ བཟང་ལགས་རྣམ་ སྒྲོན་ཞུས་རྗེས།

དོན་གཅོད་ལས་ཁང་གི ་ ཐབས།

རོལ་པ་བཅས།།

༧སྤྱི་ནོར་༧གོང་ས་སྐྱབས་མགོན་

གཉ ིས ་ཀྱི ་ གཙོ ་ སྐྱོང ་འོག ་ཚོ ག ས་འདུ་ དབུ ་ རྒྱ་རི ག ས་འབྲེལ ་མཐུ ད ་པ་འབའ་བ་སྐལ ་ ཆེན་པོ་མཆོག་གི ་སྐ་ུ ཕྱྭ ་སྤྱི་དང་།

ལྷག་པར་

བྱང་ཨ་རི འ་ི སྐ་ུ ཚབ་དོན་གཅོད་དངོས་གྲུབ་ཚེ ་རི ང་མཆོག་གི ས་བྱང་ཁེལ་ལི ་ཕོར་ནི་ཡ་བོད་རི གས་སྤྱི་མཐུན་ཚོ གས་པའི་
རི ག་གཞུང་སླབོ ་གར
ྲྭ ་གཟིགས་སྐརོ ་དང་མང་ཚོ གས་ལ་གསུང་བཤད་གནང་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༤ ཚེ ས་ ༡༥

ཉནི ་བྱང་ཨ་རིའི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་དངོས་

རི ག ས་སྤྱི ་ མཐུ ན ་ཚོ ག ས་པའི ་ སྡ་ེ གཞི ་ ཕུ ན ་

བོད་རི གས་སྤྱི་མཐུ ན་ཚོ གས་པའི་ཡི ག་ཚང་

ཚོ ག ས་གླི ང ་ཚོ ག ས་ཁང་དུ་ ཕེབ ས་འབྱོར་ དུ་ཚོ གས་གཙོ་ཚོ གས་གཞོན་དང་། སླབོ ་སྤྱི།

དགེ་རྒན་ལྷན་དུ་བཞུ གས་མོ ལ་ཚོ གས་འདུ་

ཁང་གི ་ལས་དོན་བྱེད་ཕྱོགས་དང་།

ཆི ག་ གཞོན་བསྟན་འཛི ན་ནོར་བུ་ལགས་ཀྱི ས་སྐུ་

སྒྲིལ་གྱི་གལ་ཆེའ་ི རང་བཞི ན། བོད་རི གས་ ཚབ་དོན ་གཅོད ་ངོ་ སྤ ྲོད ་སྙིང ་བསྡུས ་དང་།

གཞོན་སྐས
ྱེ ་རྣམས་ཀྱི་སྐད་ཡིག་སླབོ ་སྦངྱོ ་ལ་ ཚོ གས་གཙོ ་བསྟན་འཛི ན་རང་གྲོལ་ལགས་

སྐ་ུ ཚབ་

ི ་བསྡུས་
ཕ་མ་ཚོ ས་ཐུ གས་འགན་བཞེས་དགོས་པའི་ ཀྱི ས་ཚོ གས་པའི་ལས་བསྡམ
ོ ས་སྙང

པའི་སེམས་ཤུ གས་ཆེ ་བའི་ཕྱག་ལས་གནང་

ཚོ གས་ཆུང་ཞི ག་བཞུགས་སྒར་དུ་ཕེབས་པའི་ ལ་ས་གནས་སེ ར ་སྐྱ་མང་ཚོ གས་དང་།

མདོར་བསྡས
ུ ་ཤི ག་གནང་སྐབས།

དོན ་གཅོ ད ་མཆོ ག ་གི ས ་རྒན་ལགས་རྣམ་

སྐརོ ། ཉེ་ཆར་ཨ་རི འ་ི གྲོས་ཚོ གས་ཀྱི་སྐ་ུ ཚབ་ ངོ་སྤྲོད་གནང་། ཐེངས་འདིའ་ི གསུང་བཤད་

སྟངས་ལ་གདེང་འཇོག་གནང་བ་དང་ཆབས་ སྐརོ ། དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་ཝ་ཤི ང་ སླབོ ་གྲྭའ་ི དགེ་རྒན།

ལས་བྱེད་སོགས་མི ་

ཅིག མ་འོངས་པར་སླབོ ་ཁྲིད་གནང་སྟངས་ ཀ ནྲོ ་ཌི ་ སི ་ ཁུ ལ ་དུ་ ཕེབ ས་སྐབ ས་ལས་རི མ ་ གྲངས་བརྒྱ་ལྷག་མཉམ་ཞུ གས་གནང་ཡོ ད།
ཐོག་ད་དུང་ཡང་ཡར་རྒྱས་གཏོང་རྒྱུ་ཇི་ཡོ ད་ ཁག་ཧ་ཅང་གི ་ཡག་པོ་བྱུང་བའི་སྐརོ །

ཕྱི་ སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་དང་ལྷན་དུ་དོན་ཁང་གི ་

ྲེ ་མཐུ ད་པ་ཀུ ན་དགའ་བཀྲ་
ཐོག་དགོངས་པ་བཞེས་དགོས་པའི་རེ་འདུན་ ཚེ ས་ ༡༤ ཉིན་རྒྱ་རི གས་རྣམས་ལ་ཐུ གས་ རྒྱ་རིགས་འབལ
གནང་ཞི ང་། དེའ་ི སླད་དུ་སྐ་ུ ཚབ་དོན་གཅོད་ ར་ྗེ ཆེ ་ཞུ་དང་རིག་གཞུང་འཁྲབ་སནྟོ ་གྱི་བྱེད་ ཤི ས་ལགས་དང་། ཉེ་ཆར་སྐ་ུ ཚབ་དོན་ཁང་
ཁང་ནས་རི ང་མི ན་དགེ་རྒན་རྣམས་ལ་ཟབ་ སྒ་ོ གང་ལེ གས་བྱུང་བ་སོ གས་ཀྱི ་སྐར
ོ ་ལ་ངོ་ གི ་བོད་རི གས་འབྲེལ་མཐུ ད་པའི་ལས་འགན་
སྦྱོང་ཞི ག་གནང་རྒྱུ འི་འཆར་གཞི ་ཡོ ད་པ་ངོ་ སྤྲོད་གནང་ཞི ང་།

གསུང་བཤད་གྲུབ་རྗེས་ བླངས་ཙམ་ཡིན་པའི་བསྟན་འཛིན་ཚེ ་དཔག་

གྲུབ་ཚེ ་རིང་མཆོ ག་གི ས་བྱང་ཁེལ་ལི ་ཕོར་
ནི་ཡ་བོད་རི གས་སྤྱི་མཐུ ན་ཚོ གས་པའི་རི ག་

ཚོ གས་གཙོ ་བསྟན་འཛི ན་རང་གྲོལ་ལགས་

ཚོ གས་ལ་གསུང་བཤད་གནང་ཡོ ད། དེ་ཡང་

ཀྱི ས ་གཙོ ས ་དགེ ་ རྒན་རྣམས་ནས་ཕེབ ས་

ི ་ཚོ གས་ཁང་དུ་མི ་མང་ལ་འཚམས་འདྲི་ རེ་གནང་ཡོ ད། སྐ་ུ ཚབ་དོན་གཅོད་མཆོག་
གླང

གཟིགས་སྐརོ ་གནང་།

དོན་གཅོད་མཆོ ག་གི ས་གཙོ ་བོ་སྐུ་ཚབ་དོན་ ལུགས་ལྟར། སྤྱི་མཐུ ན་ཚོ གས་པའི་ཚོ གས་

གཞུ ང ་སླ བོ ་གྲྭ ར ་གཟི ག ས་སྐ ར
ོ ་དང་མང་

བྱང་ཨ་རི འི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་དངོས་གྲུབ་
ཚེ ་རིང་མཆོ ག་བྱང་ཁེལ་ལི ་ཕོར་ནི་ཡ་བོད་

སྐ བ ས་བོད ་རི གས་སྤྱི ་ མཐུ ན་ཚོ ག ས་པའི ་

དང་། སླབོ ་སྤྱི་པདྨ་ཚེ ་རི ང་བདེ་ཀོང་ལགས་
བསུ ་ ཞུ ས ་ར ྗེས ་སླབོ ་གྲྭའི ་ འཛི ན་གྲྭ་ ཁག་ལ་
དེ་རྗེས་ས་གནས་

སྤྲོད་གནང་། ཉིན་རྒྱབ་ཆུ་ཚོ ད ༢ ཐོག་ མང་ཚོ ག ས་ཁག་གཅི ག ་གི ས ་བཀའ་འདྲི་ ལགས་ཀྱང་མཉམ་དུ་བཅར་ཡོ ད་པ་བཅས།།

སྤྱི ་ མཐུ ན ་ཚོ ག ས་པའི ་ སྡ་ེ གཞི ་ ཕུ ན ་ཚོ ག ས་ གནང་བ་ཁག་ལ་བཀའ་ལན་མདོར་བསྡུས་
དང་གསུང་བཤད་གནང་སྐབས།

སྐ་ུ ཚབ་ གི ས་གསུ ང་བཤད་མ་གནང་གོ ང ་འགྲོ་

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

༣ བོད་ཟླ་ ༣ ཚེ ས་ ༣ ཕྱི་ཟླ་ ༤ ཚེ ས་ ༡༨
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སྡ་ེ ར་སྡནུ ་དང་ཧ་པ་སྤུར་ཁུལ་གྱི་བོད་མི ་རྣམས་ནས་ཨུ་ཏར་ཁནཊ་མངའ་སྡའེ ་ི རྒྱ་གར་གཞུང་མང་གཉིས་ལ་
ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུ་མཛད་སྒ་ོ སྲུང་བརྩི་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་པ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༤ ཚེ ས་ ༡༣ མི ་ཁྱོན་མི ་གྲངས་ ༢༥༠༠ ལྷག་ཙམ་མཛད་

བསྟོད ་དབྱངས་གཟི ག ས་འབུ ལ ་ཞུ ས ་གྲུ བ ་

ཚོ ད་ ༢ ཐོག་སྡ་ེ ར་སྡནུ ་དང་ཧ་པ་སྤུར་ཁུལ་ ཡོ ལ་ཆུ་ཚོ ད་ ༣།༡༠ ཐོག་ཆེད་འབོད་སྐ་ུ

ལམ་སེ་གྷལ་མཆོག་དང་།

རེ ས ་གཟའ་པ་སངས་ཉིན ་གྱི ་ ཕྱེད ་ཡོ ལ ་ཆུ ་ སྒརོ ་ཕེབས་ཡོ ད།

གོང་ཚེ ས་ཉིན་གྱི་ཕྱེད་

གྱི ་ བོད ་མི ་ རྣམས་ནས་སྡ་ེ ར་སྡུན ་བོད ་མི འི ་ མག ནྲོ ་རྣམ་པས་སྣང་གསལ་མར་མེ ་ ཞལ་

བསྟུན།

དམི གས་བསལ་སྐ་ུ མགྲོན་ལྕམ་ནི་
ཆེ་བསྟོད་སྐ་ུ

མ་ལགས་ཀྱི ས་ཆེ ད་རྩོམ་གནང་བའི་བསྟོད་

གླུ་ Ae Hind Tujko Salaam ཞེས་པ་
བཏང་གནང་ཡོ ད་པ་དང་། སྡ་ེ ར་སྡནུ ་ཁུལ་

ཁྲོམ ་སའི ་ ཉེ་ འཁྲིས ་སུ ་ ཡོ ད ་པའི ་ ཐང་ཆེ ན ་ ཕྱེ་གནང་གྲུབ་མཚམས་ཐོག་མར་འབྲི་གུ ང་

གཞི ས ་ཆགས་ནས་དྲིལ་བུ ་ ཏི ང ་བཤགས་

མཆོག་ འཕགས་བོད ་གཉ ི ས ་ཀྱི ་ རྒྱལ་གླུ ་ བཏང་།

སོ ག ས་མཆོ ད་པའི ་ ཡོ ་བྱད་སྣ་མང་གི ་

ཆེ་བསྟོད་སྐ་ུ མགྲོན་བོད་མི འ་ི སྒྲིག་ དེ་ ར ས
ྗེ ་སྡ་ེ ར་སྡུན ་ཁྱབ་ཁོང ས་བོད ་མི འི་ ས་

ི ་དང་རཇ་སྤུར་
འགྲེམས་སྟོན། བདེ་སྐྱིད་གླང

དམི གས་བསལ་ མག ྲོན ་རྣམ་པར་དགའ་བསུ འི ་ འཚམས་

ི ་རྟེན་གཞི ་བྱས་པའི་སྐདེ ་
སྟོན། དོན་གྲུབ་གླང

འཛུ ག ས་ཀྱི ་ འཕྲོད་བས ནྟེ ་བཀའ་བླནོ ་ཆོ ས ་ གནས་འགོ ་ འཛི ན་ནོར ་བུ ་ ལགས་ཀྱི ས ་སྐུ་

སྐྱོང་དབང་ཕྱུག་མཆོག

ི ་ནས་འཐག་ལས་འགམ
བཟོ་ཚོ གས་གཉས
ྲེ ས་

སྐུ་མགྲོན་ཨུ་ཏར་ཁནཊ་མངའ་སྡའེ ི་སྦ་ི ཇེ་པི་ འདྲི་དང་སྦྲགས། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ལོ་འདི་ མགྲོན ་འཕྲོད་བསྟེན ་བཀའ་བླནོ ་ཆོ ས ་སྐྱོང ་
བུད་མེད་ལྷན་ཚོ གས་

Neelam Sehgal

ལོ ར་སྲུང་བརྩི་ཞུ་ཕྱོགས་ཐད་ངོ་སྤྲོད་གསུང་

གཞན་ཡང་སྐ་ུ མགྲོན་

གར་ཚོ ག ས་པས་བརྩམས་གནང་བའི ་ རྒྱ་

གཙོ་ལྕམ་ནི་ལམ་སེ་གྷལ་
སྐལ་ལྡན་མཆོག

སྐ་ུ མགྲོན་གཙོ་བོ་
བཞི ན་རྒྱ་གར་གཞུང་མང་གཉིས་ལ་ཐུ གས་ དབང་ཕྱུག་མཆོག
བཀའ་དྲིན་རྗེས་དྲན་གྱི་ ར་ཇ་པུ ར ་ཁུ ལ ་གྱི ་ གྲོས ་ཚོ ག ས་འཐུ ས ་མི ་
ཀྱི་ཚོ གས་ རྗེ་ཆེ་ཞུ་དང་།

President of BJP

Mahila Morcha, Uttarkhand

མཆོག

ི ་ཚང་
ཁམས་གླང

དཔྱད་དང་སྨན་སྦྱིན།

ར་ཇ་པུར་ཁུལ་གྱི་གྲོས་ཚོ གས་འཐུ ས་མི ་སྐུ་ སླབོ ་ཕྲུག་རྣམས་ཀྱི ས ་རྔ་རོ ལ ་དང་བཅས་

Ji

ཡན་ལག་སྨན་

ི ་ནས་རིན་མེད་སྨན་བཅོས་བརྟག་
ཁང་གཉས

ཡོ ད། དེ་ཡང་མཛད་སྒའོ ་ི སྐ་ུ མགྲོན་གཙོ་བོ་ དེ་ ནས་ཚང་མ་སྐུ་ བཞེ ང ས་ཐོག ་སླབོ ་གྲྭ འི ་

དང་།

འཛུ ག ས་ཕྱི ་ དྲིལ་ལས་ཁུ ང ས་ཀྱི ་ འག མ
ྲེ ས་

རྩིས་ཁང་དང་ས་གནས་འཕྲོད་བསྟེན ་སྨན ་

ར་ྗེ ཆེ ་ཞུ ་མཛད་སྒ་ོ གཟབ་རྒྱས་གོ་སྒྲི ག་ཞུ ས་ ཐོག་ནས་ཤི ས་བརྗོད་གསུང་འདོན་གནང་།

Khajan Das

འཇུག་སྒྲིལ་ཡོ ད། སྐབས་དེར་བོད་མི འ་ི སྒྲིག་

རི ས་འགྲེམས་སྟོན་དང་།

སྡའེ ི ་ རྒྱ་གར་གཞུ ང ་མང་གཉ ིས ་ལ་ཐུ ག ས་ ཁག་གཅི ག་གི ས་ལེ གས་སྦྱར་དང་བོད་སྐད་

ཞབས་ཁ་ཇན་དས་

ཕྱག་རྟགས་ཕུལ་ཏེ་མཛད་སྒ་ོ རྒྱལ་ཁའི་ངང་

སནྟོ ་ཚན་པས་བོད་དོན་དང་འབལ
ྲེ ་བའི་པར་

དུ་ཨུ་ཏར་ཁནཊ་མངའ་ དགོ ན ་པའི ་ དགེ ་ འདུན ་པ་དང་བཙུ ན ་མ་

Parade Ground

བོ་ མཆོ ག ་ལ་ཐུ ག ས་ར ་ྗེ ཆེ ་ ཞུ འི་ མཚོ ན ་དོན ་

སྒྲོལ་མ་ཕོ་བྲང་གི ་བདག་མོ་ བཤད་གནང་ཡོ ད།

ཁག་གཅི ག་དང་ས་གནས་ཡུལ་མི ་དང་བོད་

༄༅། །བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཆོས་རི ག་

ལས་ཁུ ངས་ནས་བོད ་ཀྱི ་ ས ྲོལ ་རྒྱུ ན་རི ག་

དེ་ནས་བོད་ཀྱི་ཟློས་

གར་གཞུང་མང་གཉིས་ལ་ཐུ གས་རྗེ་ཆེ ་ཞུའི་

སྐུ་ ཞབས་ཁ་ཇན་དས་མཆོ ག ་བཅས་ནས་

གསུང་བཤད་གནང་ཡོ ད།

དེ་ནས་རཇ་

པུ ར ་བོད ་ཁྱི མ ་སླབོ ་ཕྲུག་ཁག་གཅི ག ་ནས་

བོད་ཀྱི་གཞས་མ་གྲགས་ཅན་པ་སངས་སྒྲོལ་

ི ་ཤེལ་
ཕྲུག་རྣམས་ནས་རི ག་གཞུ ང ་དང་འབྲེལ ་ ཚོ ང་འགྲེམས། དེ་བཞི ན་བདེ་སྐྱིད་གླང

བའི ་ གཞས་སྣ་འཁྲབ་ས ནྟོ ་གཟིག ས་འབུ ལ ་ རྒྱན་བཟོ་ གྲྭ ས ་ཤེ ལ ་རྒྱན་དངོས ་ཟོག ་ཚོ ང ་

ཞུས་ཡོོ ད། མཐར་ཧ་པ་སྤུར་འདོད་རྒུ་གཡུ་ འགྲེམས། བོད་རི གས་དུད་འགྲོ་བྱམས་སྐྱོང་
རྒྱལ་གླིང ་བོད ་མི ་ས་གནས་འགོ་ འཛི ན་ཚེ ་ ཚོ གས་པས་མི ་མང་ལ་གོ་རྟོགས་ལས་འགུལ་
དབང་ཕུན་ཚོ གས་ལགས་ཀྱིས་ཐུ གས་ར་ྗེ ཆེ ་

ཞུའ་ི གསུང་བཤད་གནང་རྗེས་སྐ་ུ མགྲོན་གཙོ ་

བོད་ཀྱི་རི ག་གཞུང་དང་སྒྱུ་རྩལ་མ་དངུལ་གསལ་བསྒྲགས།

འབུལ་རྒྱུ་ཡི ན་པས། གཤམ་གསལ་ཆ་རྐྱེན་ གི ་ ཆེ ད ་དུ་ རོ ག ས་དངུ ལ ་ཞུ ་ བཞི ན ་པ་དེའི ་

ཐུ གས་སྣང་།

ཚང་ཞི ང་ལས་འཆར་བྱ་འདོད་ཡོ ད་རི གས་ འགྲེལ་བརྗོད་ཤོ ག་ངོས་གསུམ་ནས་ལྔ་བར་ གོང ་འཁོད ་དགོས ་ངེས ་ཡི ག་ཆ་ཁག་གི ་ ངོ་

གཞུང་དང་དེང་རབས་བོད་ཀྱི་བཟོ་རི ག་སྒྱུ་ རྣམས་ནས་ཞུ་སྙན་འགེངས་ཤོག་དང་དགོས་ འབུལ་དགོས།
རྩལ་རྒྱུན་འཛི ན་དང་གོང་སྤལེ ་སླད།

གྱི་བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་སླབོ ་གྲྭ་ཁག་གི་སླབོ ་ རགས་བཟོ་གྲྭ་ནས་བོད་ཀྱི་གནྱོ ་ཆས་རིགས་

རྒྱ་ མཁོའ་ི ཡི ག་ཆ་

Word/Excel/pdf

གང་ ག ལས་འཆར་གྱི་འཆར་རྩིས།

བཤུ ས་སྟེང་བོད་མི འི་སྒྲི ག་འཛུ གས་ཀྱི ་ཟུང་
དྲུང་ཡན་ནམ།

ས་གནས་འགོ་འཛི ན་སུ་

སོགས་སྤལེ ་ཡོ ད་པ་བཅས།།

བརྒྱུད་དྲི་ལན་བྱ་རྒྱུ།

ག

མཐའ་མའི་འདེམས་སྒྲུག་ཟིན་པའི་མི ་

འགྲོ་རྣམས་ལ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༧ ཚེ ས་
༡༥ ཉིན་འགྱངས་མེད་བརྡ་ ལན་གཏོང་རྒྱུ།

ུ ་གི ་དག་མཆན་ལས་དམ་འཁོད་དགོས།
བལ་འབྲུ ག ་གསུ མ་དུ་ གནས་འཁོ ད ་བོད ་ རུང་ནང་བཟོས་ཏེ་ཆོ ས་རི ག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ ང སོ་སོའ་ི ལས་རི གས་ཐོག་ཤེས་མྱོང་ཡོ ད་ རང
རི གས་སྒྱུ་རྩལ་བ་དང་སྒྱུ་རྩལ་མཁན་གསར་ གླ ག
ྲེ ་སྦ ྱོར ་རྒྱབ་ འདེམས་སྒྲུག་བརྒྱུད་རི མ།
ོ ་འཕྲིན་ཁ་བྱང་ངམ་སྦྲག་བརྒྱུ ད་ཕྱི ་ ལོ ་ པའི ་ མི ་སྣ་གསུ མ་ནས་འབ ལ

འདེམས་སྒྲུག་བརྒྱ་ཆ་གནང་ཕྱོགས།

གཏོང་རྒྱུ་དང་། མཁས་རྩལ་རྒྱ་ཁྱབ་གཏོང་ ཕུལ་ཟིན་པ་དགོས།

༧༠ བཅས་ཆ་བགོད་གནང་ཡོ ད།

པ་ཐོན་བཞི ན་པ་རྣམས་ལ་སྒྱུ་རྩལ་རྒྱ་བསྐྱེད་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༥ ཚེ ས་ ༣༠ འགྱངས་མེད་ གཉེར་ཡི ་གེ་གསར་པ་འབུལ་དགོས།

བར་རམ་འདེགས་ཞུ་ཕྱིར།

བོད་ཀྱི་རི ག་གཞུང་དང་།

འདི་ལོ་ཡང་ དགོས་ངེས་ཡི ག་ཆ་ཁག

སྐད་ཡི ག

སྒྱུ་ ཀ དོ་བདག་གི ་མཚན་རྟགས་འཁོད་པའི་
རྩལ་ཁོ་ ནའི་ ལས་འཆར་ཆེ ད ་ཧིན ་སྒར
ོ ་ཁྲི་ འགེངས་ཤོག་སྙན་ཞུ།

ུ ་ནང་ལས་འཆར་གང་
ལྔ ་ ནས་འབུ མ ་གསུ མ ་བར་རོ ག ས་དངུ ལ ་ ཁ བོད་ཨི ན་གང་རང

ཅ ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༡༢ ཚེ ས་ ༣༡ བར་

དྭ ང ་བླང ས་དཔྱ་དངུ ལ ་གཙང་འབུ ལ ་ཟིན ་
པའི་ལག་དེབ་ཀྱི་ངོ་བཤུ ས།
ཆ

དུས་འགྱངས་ཞུས་པའི་སྐྱབས་བཅོལ་

ལག་དེབ་ཀྱི་ངོ་བཤུ ས།

ཀ འདེམས་སྒྲུག་ཆེད་དོན་ཚོ གས་ཆུང་ནས་
མཐའ་མི འ་ི འདེམས་སྒྲུག་བྱ་རྒྱུ།

ཁ རྡ་ས་ཉེ་འཁྲིས་སུ་ཡོ ད་པའི་སྙན་འབུལ་བ་

རྣམས་ལ་ངོ་འཕྲད་དྲི་ལན་དང་།སྙན་འབུལ་
བ་གཞན་རྣམས་ལ་ཁ་པར་རམ་ཀམ་པུ ་
ཊར་ ༼ Skype ཡང་ན་

Video calling༽

ཀ

ལས་འཆར་གྱི་བཟོ་སྒྲིག་སྤུས་ཚད་ལ་

བརྒྱ་ཆ་ ༣༠ དང་།

དྲི་ལན་ལ་བརྒྱ་ཆ་

ཞུ་སྙན་འབུལ་ཡུལ།
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ུ ་དྲན་མཛད་སྒའོ ་ི སྐ་ུ མགྲོན་ད་ུ
དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བླནོ ་མཆོག་ཧི་མཱ་ཅལ་མངའ་སྡ་ེ དབུ་བརྙས
ེ ་པའི་དས
ཆེད་ཕེབས་གནང་བ།
མཆོག་དང་།

དམི གས་ མཐོང ་ཞུ ས ་ར ྗེས ་སྐུ་ མག ནྲོ ་གཙོ ་ བོ་ མཆོ ག ་

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་

Sharma

མངའ་སྡ་ེ དབུ ་ བརྙ ས
ེ ་ནས་མི ་

ཚོ ག ས་ཀྱི ་ ཚོ ག ས་གཞོན ་སྐུ་ ཞབས་ཧན་སི ་ བཤད་གནང་ཡོ ད། སྤྱིར་ཧི་མཱ་ཅལ་ཞེས་ས་

༤ ཚེ ས་ ༡༥ ཉིན་ཧི་མཱ་ཅལ་

བསལ་སྐུ་མགནྲོ ་ཧ་ི མཱ་ཅལ་མངའ་སྡའེ ི་གས
ྲོ ་ གི ས་མཛད་སྒ ོ་ དང་འབྲེལ ་བའི ་ གསུ ང་

བའི་དུས་དྲན་སྲུང་བརྩི་གཟབ་

རཇ་ Shri Hans Raj མཆོག་བཅས་ ཁུལ་འདིར་ཡོ ངས་གྲགས་ཀྱི ་མིང་ནི་ཕྱི ་ལོ ་
ཕེབས་ཡོ ད། དེ་བཞི ན་ཀངྒ་ར་རྫོངས་ལས་ ༡༩༤༨ ཕྱི་ཟླ་ ༤ ཚེ ས་ ༡༥ ཉིན་ཐོག་

དྲན་མཛད་སྒ ་ོ དེ་ བཞི ན ་ཀངྒ་

བོད ་མི འི ་ སྒྲི ག ་འཛུ ག ས་ཀྱི ་ དཔལ་འབྱོར་ ༡༡ ཚེ ས་ ༡ ཉིན་པན་ཇབ་དང་ཉེ་འཁོར་

ལོ ་བདུན་ཅུ་དོན་གཅི ག་འཁོར་
རྒྱས་ཞུས་ཡོ ད། དེ་ཡང་དུས་
ར་རྫོང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་གོ་སྒྲི ག་

འོ ག ་རྡ་སའི ་ ཉེན ་ར ྟོག ་ཐང་
ཆེ ན་དུ་སྐུ་མགྲོན་གཙོ ་བོ་ཧི་མཱ་

ུ ་
ཅལ་མངའ་སྡ་ེ གཞུ ང ་གི ་ ན ས
ཤུ ག ས་བླནོ ་ཆེ ན ་སྐུ་ ཞབས་ཨ་

ནིལ་ཤར་མ་ Shri Anil

ཁུངས་ནས་མགྲོན་ཤོ ག་གནང་འབྱོར་ལྟར་ མར་བྱུང་ཡོ ད། དེ་རྗེས་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༦༦ ཕྱི་ཟླ་
བཀའ་བླ ནོ ་ཀརྨ་ཡེ ་ཤེ ས ་མཆོ ག ་མཛད་ རྒྱལ་ཕྲན་ ༣༡ རྣམས་ཧི་མཱ་ཅལ་ས་ཁུལ་

སྒ འོ ི ་ སྐུ ་ མག ྲོན ་དུ་ ཕེབ ས་གནང་བ་དང་། ཁོངས་སུ་ཟླ་སྒྲིལ་བཏང་ཡོ ད། ཕྱིས་སུ་ཕྱི་ལོ་
མཛད་སྒ འ
ོ ི ་ ཐོ ག ་མར་སྐུ ་ མགྲོན ་གཙོ ་བོ་ ༡༩༧༡ ཕྱི་ཟླ་ ༡ ཚེ ས་ ༢༥ ཉིན་ཧི་མཱ་ཅལ་
མཆོ ག་གིས་རྒྱལ་དར་སྒང
ྲེ ་འཛུ གས་གནང་ པར་དེ་ཤི ་ཞེས་དེང་སྐབས་ཡོ ངས་གྲགས་ཀྱི་
བསྟུན།
ཉེན་རྟོག་ར་ུ ཁག་རྣམས་ཀྱིས་ར་ུ མངའ་སྡ་ེ གསར་དུ་དབུ་བརྙས
ེ ་པ་བཅས།།

སྒྲི ག ་གི ་ ལམ་ནས་སྐུ་ མགྲོན ་རྣམས་ལ་ཆེ ་

དབུས་བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་བདུན་རེའ་ི ལས་རི མ་གསར་ཤོག
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བོད་ཟླ་ ༣ ཚེ ས་ ༣ ཕྱི་ཟླ་ ༤ ཚེ ས་ ༡༨ ༤

དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གི ས་ཨ་རི འ་ི བོད་དོན་དམི གས་བསལ་འབྲེལ་མཐུད་པ་མགྱོགས་མྱུར་བསྐ་ོ གཞག་
ཡོ ང་བའི་རེ་འདནུ ་བཏོན་པ།

༄༅། །བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་དཔལ་

ཨ་རྒྱ་ཡུལ་གཉིས་དབར་འདྲ་མཉམ་ཐོག་གོ་ ཡོ ད་པའི་སྐར
ོ ་བཀའ་མོ ལ་ཡང་བྱུང་འདུག

བྱང་ཨ་རི ་སྐ་ུ ཚབ་དོན་གཅོད་དངོས་གྲུབ་ཚེ ་

ལག་བསྟར་གཅི ག་མཚུ ངས་དགོས་པ་དང་།

ལྡ ན ་སྲི ད ་སྐ ྱོང ་བླ ་ོ བཟང་སེ ང ་ྒེ མཆོ ག ་དང་

རི ང་མཆོག་རྣམ་གཉིས་ཀྱིས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨
ཟླ་ ༤ ཚེ ས་ ༡༣ ཉིན་ཨ་རི འ་ི གྲོས་ཚོ གས་

ཀྱི ་འཐུ ས་མི་དང་ཨ་རི འི་གྲོས་ཚོ གས་འོག་

སྐབས་བརྗེ་ལེ ན་གྱི་ཆ་རྐྱེན་དེ་དག་བོད་ནང་ ཕ ྱོ ག ས་མཚུ ངས་དཔལ་ལྡ ན ་སྲི ད ་སྐ ྱོ ང ་

ཞི་བདེ་རྒྱ་མཚོ འ་ི མངའ་ཁུལ་གྱི་ས་བབ་ཆབ་ ཊེ ཌ ་ཡོ ་ ཧོ་ མཆོ ག ་གི ས ་བོད ་ཀྱི ་ གནད་དོན ་
སྲིད།

ལེགས་བྱང་། ཁོར་ཡུག་བཅས་ཀྱི་ གསལ་ཆེ ད་མུ ་མཐུ ད་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་རྒྱུ འི་
ཁས་ལེན་ཡང་གནང་འདུག

དཔལ་ལྡན་

ལྷ ག ་པར་ཡུ ལ་གཉ ི ས ་འདྲ་མཉམ་ཐོ ག ་

སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གི ས། རྒྱལ་སྤྱིའ་ི ཆབ་སྲིད་

དུའང་ཆ་རྐྱེན་དེའ་ི འོག་

Tibet in a Changing International Con-

ཀྱི ་ འགྱུ ར ་འགྲོས ་འོག ་བོད ་ཀྱི ་ གནས་བབ།

གོ ་ སྐ བ ས་བརྗེ་ ལེ ན ་བྱེད་སྐ བ ས་བོད ་ནང་
Reciprocal Ac-

མའི་ཤར་ཨེ ་ཤི ་ཡ་མངའ་ཁུལ་གྱི་ཕྱི་འབྲེལ་

cess to Tibet

གཅིག་ལྕགོ ས་སྐ་ུ ཞབས་ཊེཌ་ཡོ ་ཧོ་

དགོས་པའི་རེ་སྐལ
ུ ་ཞུས་འདུག དཔལ་ལྡན་

བོད་ཀྱི་དངོས་ཡོ ད་གནས་

text

ཅེས་པའི་བརྗོད་གཞི འ་ི ཐོག་བོད་ནང་

ལས་དོན ་ཚོ གས་ཆུ ང ་གི ་འགན་འཛི ན་ སྟངས་ལ་རྟོག་ཞི བ་བྱ་རྒྱུ འི་མཐུ ན་རྐྱེན་སྐྲུན་

གི ་ཛ་དྲག་གི ་གནས་སྟངས་སྐརོ ་དང་རྒྱ་ནག་

མཆོག་དང་མཇལ་འཕྲད་གནང་ སྲིད ་སྐ ང
ྱོ ་མཆོ ག ་དང་སྐུ་ ཞབས་ཊེ ཌ ་ཡོ ་ ཧོ་

སླབེ ་བཞི ན་ཡོ ད་སྐརོ ་གསུངས། སྐབས་དེར་

Yoho

Ted

ི ས་ཆའི་སངྟེ ་
གི་གནོན་ཤུ གས་རྒྱལ་སྤྱིའི་སྡང

མཁས་དབང་སོ ག ས་མཉམ་ཞུ ག ས་གནང་

འདུག དེ་ཡང་དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་ མཆོ ག་རྣམ་གཉིས་ཀྱིས་བོད་ནང་གི ་ཛ་དྲག་

གིས་སྐབས་དེར་ཨ་རི འི་བོད་དོན་དམི གས་ གནས་སྟངས་སྐ ར
ོ ་བསམ་ཚུ ལ ་བརྗེ་ ལེ ན ་
བསལ་འབལ
ྲེ ་མཐུ ད་པ་མགྱོགས་མྱུར་བསྐ་ོ གནང་ཡོ ད་པ་མ་ཟད།
གཞག་ཡོ ང ་བའི་ རེ ་ འདུན ་ཞུ ས ་པ་མ་ཟད།

རྒྱ་ནག་གི ་གནོན་

ཤུ གས་རྒྱལ་སྤྱིའ་ི སྡངི ས་ཆའི་སྟེང་སླབེ ་བཞི ན་

མཆོ ག་གི ས་བོད་ཀྱི་གནད་དོན་སྤྱི་དང་ལྷག་

པར་བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་དེ་བཞི ན་རྒྱ་གར་

ས་ྟེ སྒརེ ་གྱི་བསམ་ཚུལ་བར་ྗེ ལེན་ཞུས་ཡོ ད་པ་

གནད་འགག་དང་གལ་ཆེ ་ཆུང་ཇི་ཙམ་ཡི ན་ བཅས།།
པའི་སྐརོ ་གསུངས།

སྐབས་དེར་སྐ་ུ ཞབས་

ི ་རི གས་ལམ་སླབོ ་གཉེར་ཁང་གི ་ལོ་འཁོར་གྲུབ་འབྲས་ཀྱི་
ཆོས་རི ག་བཀའ་བླནོ ་མཆོག་བཙུན་དགོན་སྒྲོལ་མ་གླང
མཛད་སྒརོ ་དབུ་བཞུགས་གནང་བ།
ཡོ ད། དེ་ཡང་གོང་ཚེ ས་ཉནི ་གྱི་སྔ་དྲོ་ཆུ་ཚོ ད་ གྲུ བ ་ཚེ ་ རི ང ་ལགས་ཀྱི ས ་རྩོམ་ཡི ག་དང་།
༩།༣༠ ཐོག་ཆོས་རིག་བཀའ་བླནོ ་མཆོག་ བོད ་ཀྱི ་ ཡི ག་གཟུ ག ས་སོ ག ས་ལ་བྱ་དགའ་

ི ་། ཇོ་
པའི་དགོན་སྡ་ེ འཆི ་མེད་དགའ་ཚལ་གླང

འཛུ ག ས་ཀྱི ་ ཐོག ་མར་སླབོ ་སྤྱི ་ མཆོ ག ་གི ས ་ མཛད་སྒའོ ་ི ཐོག་ཆོས་རིག་བཀའ་བླནོ ་མཆོག་

བཅས་སུ་འཚམས་གཟིགས་གནང་། སྐབས་

བཞུ གས་བྲལ་སུ་འཁོད་རྗེས་མཛད་སྒ་ོ དབུ་ ཐོ བ ་པ་རྣམས་ལ་གསོ ལ ་རས་གནང་།

མཛད་སྒ་ོ ངོ་ སྤྲོད ་དང་འབྲེལ ་བཙུ ན ་དགོན ་ དང་། ཤེས་རི ག་སྐ་ུ ཚབ་དྲུང་འཕར་ཚེ ་རི ང་

རྒྱབ་བཀའ་བླནོ ་མཆོ ག་གི ས་དེ་ཁུལ་དུ་ཡོ ད་
ནང་དུས་འཁོར་གྲྭ་ཚང་། རྒྱུད་སྟོད་གྲྭ་ཚང་

དེར ་རྡ་ས་ས་གནས་འགོ ་ འཛི ན་ཡང་ལྷན ་

ི ་བསྡུས་སྒྲོགས་ བསམ་གྲུབ་ལགས།
བོད་ཀྱི་བཙུན་མའི་ བཅར་ཞུས་ཡོ ད། བཀའ་བླནོ ་མཆོག་འདི་
སྒྲོལ་མ་གླིང་གི ་ལོ ་རྒྱུ ས་སྙང
སྦྱང་གནང་། དེ་རས
ྗེ ་སྐ་ུ མགནྲོ ་གཙོ་བོ་ཆོས་ ལས་འཆར་གྱི་ངེས་སནྟོ ་པ་བཀའ་ཟུར་རིན་ ཟླའི་ཚེ ས་ ༡༧ ནས་ ༢༩ བར་རྒྱ་གར་
༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༤ ཚེ ས་

ཉནི ་བོད་མིའ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་ཆོས་

༡༦

རིག་བཀའ་བླནོ ་གཡུ་ཐོག་ཀརྨ་དགེ་ལེ གས་

མཆོ ག ་བཙུ ན ་དགོ ན ་སྒྲོལ ་མ་གླི ང ་རི གས་

རི ག་བཀའ་བླནོ ་མཆོ ག་གི ས་ལོ ་འཁོར་ཡི ག་ ཆེན་མཁའ་འག་ྲོ མཆོག་བཅས་ནས་བཙུན་མ་ བྱང་ཤར་ཀ་རྡོར་སྒང་གསུམ་དང་། ར་ཝང་

རྒྱུགས་ཨང་རི མ་རྩེ་སོན་རྣམས་ལ་གཟེངས་ རྣམས་ལ་བསླབ་པ་སླབོ ་གཉེར་གནང་ཕྱོགས་ ལ་བཅས་ཀྱི་ཁུལ་དུ་རནྟེ ་གཞི་བྱས་པའི་བོད་
ལམ་སླ བོ ་གཉེར ་ཁང་གི ་ལོ ་ འཁོ ར ་གྲུ བ་ བསདྟོ ་ཕྱག་ཁར
ྲེ ་
ྱེ ་གནང་བ་དང་། ཤེས་རིག་ དང་། མ་འོངས་དམི གས་ཡུལ་བཟུང་ཕྱོགས་ ཀྱི ་ རིས ་མེ ད ་ཆོ ས ་སྡ་ེ ཁག་ཏུ ་གཞུ ང ་འབལ
འབྲས་ཀྱི ་ མཛད་སྒར
ོ ་དབུ ་ བཞུ ག ས་གནང་ ལས་ཁུ ང ས་ཀྱི ་ སྐུ་ ཚབ་དྲུང་འཕར་བསམ་ སོགས་ཀྱི་སྐརོ ་ལམ་སྟོན་གནང་ཡོ ད། ཉིན་ འཚམས་གཟིགས་ཕེབས་རྒྱུ་ཡི ན་པ་བཅས།།

རྒྱ་གར་གཞུང་མང་གཉིས་ལ་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་
ཞུའ་ི མཛད་སྒ་ོ གཟབ་རྒྱས་གོ་སྒྲིག་ཞུས་པ།

༄༅།

ས་མི ག་གསལ་བསྒྲགས།

།བོད་མི འ་ི དྭང་བླངས་འཕྲོད་ མཐུ ན་གནས་སྡདོ ་ཆོ ག་པའི་སྐྱབས་བཅོལ་

ི ་ ལག་དེབ ་ཀྱི ་ ཤོ ག ་གྲངས་དང་པོ་ དང་འདྲ་
གཙོ་བོར་སི ར་མོར་ Sirmour རྫོང་གི ་གྲོས་ བསྟེན་ཚོ གས་པའི་ཁྱབ་ཁོངས་བདེ་སྐྱིད་གླང
ལོ་ ༢༠༡༨་་་་༢༠༡༩ ལོ་ནི་རྒྱ་གར་གྱིས་ ཚོ ག ས་འཐུ ས ་མི ་སྐུ་ཞབས་སུ ཁ་རཱ མ ་ཅོ་དི་ སྨན་ཁང་དུ་ཁ་ལོ ་བ་གཅི ག་གི ་ས་སྟོང་ཡོ ད་ པར་ཅན། མཐའ་མ་བཅས་ཀྱི་ངོ་བཤུ ས།
སྨན ་པ་ཚད་ལྡན ་ནས་གཟུ ག ས་
གཙོ ས ་བོད ་མི ་བཙན་བྱོལ་བ་གནས་ཡུ ལ ་ རི ་ Sukh Ram Chaudhary མཆོག་དང་། ན། རང་རེའ་ི སྤྱི་ཚོ གས་ཁྲོད་དེ་ཐོག་ཞུགས་ ༤།

༄༅།

།བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ནས་ཕྱི་

ི ་ལ་བཀའ་དྲིན་རྗེས་དྲན་ དམི གས་བསལ་སྐུ་ མགྲོན ་བོད ་མི འི ་ སྒྲི ག ་ འདོད་ཡོ ད་པ་རྣམས་འཚང་སྙན་ཕུལ་སྐབས་
གཞུ ང་མང་གཉས
གྱི་ལོ ར་སྲུང་བརྩི་ཞུ་གཏན་འཁེལ་བ་བཞི ན། འཛུ ག ས་ཀྱི ་ འཕྲོད་བསྟེན ་བཀའ་བླནོ ་ཆོ ས ་ ཚང་དགོས་པའི་ཆ་རྐྱེན་གཤམ་གསལ།
ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༤ ཚེ ས་ ༡༠ རེས་ སྐྱོང་དབང་ཕྱུག་མཆོག
ས་གནས་ཧིན་ དགོས་ངེས་ཆ་རྐྱེན་གཞན།
ཁ་ལོ ་ བ་སྦ ྱོང ་བརྡར་ཐོ བ ་པའི ་
གཟའ་མིག་དམར་ཉིན་སྤནོ ་ཊ་ཆོ ལ་གསུམ་ བོད་མཛའ་འབྲེལ་ཚོ གས་པའི་ཚོ གས་གཙོ ་ ༡།
ཱ ་ཁུ་ར་ན་
ས་གནས་འགོ ་ འཛི ན་ལས་ཁུ ང ས་ཀྱི ས ་སྣེ་ སྐ་ུ ཞབས་མ་ཌན་ལལ

Dr Madan

ལག་འཁྱེར་ངོ་བཤུ ས།

དྭ ང ་བླ ང ས་དཔྱ་དངུ ལ ་ཕྱི ་ ལོ ་
གཞན་ཡང་ས་ ༢།
མཉམ་རུ བ ་ཐོག ་སྤ ནོ ་ཊ་ས་གནས་སུ ་རྒྱ་ གནས་རྫོང་དཔོན་དང་རྒྱ་གར་དཔོན་རི གས་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༣ ཚེ ས་ ༣༡ བར་གཙང་ཕུལ་
གར་གཞུ ང ་མང་གཉ ིས ་ལ་ཐུ གས་ར ྗེ་ ཆེ ་ ཁག་གཅི ག ་དང་ས་གནས་ཡུ ལ ་མི ་བཅས་ ཞུས་པའི་ལག་དེབ་ཀྱི་ངོ་བཤུ ས།
གནས་ཡུལ་རྒྱལ་ཁབ་ཏུ ་ཁྲིམས་
ཞུའི་མཛད་སྒ་ོ གཟབ་རྒྱས་ཞི ག་གོ་སྒྲིག་ཞུས་ མཛད་སྒརོ ་ཕེབས་ཡོ ད། དེ་ཡང་མཛད་སྒ་ོ ༣།
ཁྲི ད ་འོག ་ཁྱབ་ཁོང ས་སྡ་ེ ཚན་ཡོ ང ས་ནས་

ཡོ ད།

Lal Khurana

ལགས།

སྐབས་དེར་མཛད་སྒའོ ་ི སྐ་ུ མགྲོན་ དབུ ་ འཛུ ག ས་ཀྱི ་ ཐོག ་མར་ས་གནས་འགོ ་

གཞི ་ བདེ་ ཐང་ལས་འཕེར ་ཡི ན་པའི ་ ངོས ་
སྦྱོར་ངོ་མ།
༥།

རང་ཉདི ་གཏན་སྡདོ ་བྱ་ཡུལ་ས་

གནས་འགོ་འཛིན་ནས་རྒྱུ ན་དུ་བྱ་སྤདྱོ ་ཉེས་

རིམ་ཟུང་དྲུང་ཡན་གྱི་དག་མཆན་དང་ལས་
དམ་བཀོད་དེ་གཤམ་གསལ་ཞལ་བྱང་ཐོག་

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༥ ཚེ ས་ ༡༦ ཕྱི་

དྲོ་ཚོ ུད་ ༥ གོང་འབུལ་དགོས། དོ་བདག་

སོ་སོར་འབྲེལ་བ་ཞུ་བདེའ་ི སླད་ཁ་བྱང་དང་།

གླགོ ་འཕྲིན་

Email ID

དེ་བཞི ན་ཁ་པར་

ཨང་གྲངས་སོ ག ས་འཚང་སྙ ན ་ནང་ཁ་

གསལ་འགོད་དགོས་པ་དང་། ཡི ག་ཆ་ངོ་མ་

སྐྱོན་མེད་པའི་ངོས་སྦྱོར།

རྣམས་འབྱོར་ཐོ་འགོད་བཅར་སྐབས་མི ག་

འབ ལ
ྲེ ་ཡོ ད ་ནས་དགག་བྱ་མེ ད ་པའི ་ ངོས ་

མཁན་རྣམས་ལ་འདེམས་རྒྱུགས་ཀྱི་ཚེ ས་ཆ་

༦།

སྦྱོར།

ད་ལྟ་ལས་ཀ་བྱེད་མུ ས་ཡི ན་ཚེ ་
གོང་གསལ་ཡི ག་ཆའི་སྟེང་ས་

གནས་འགོ་འཛི ན་ནམ་གཞུང་ཞབས་གནས་

སྟོན་དགོས། ཆ་རྐྱེན་ཚང་བའི་ཞུ་སྙན་ཕུལ་

སྐབ ས་མཚམས་ཐག་གཅོད ་བྱ་རྒྱུ ་ཡི ན་པ་

བཅས་ཀྱི ་ ཡོ ང ས་ཁྱབ་གསལ་བསྒྲགས་སུ །
འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨

འཛི ན་དགེ་ལེགས་འཇམ་དབྱངས་ལགས་ཀྱིས་འཚམས་འདྲིའི་གསུང་བཤད་གནང་སྟེ་མཛད་ ཟླ་ ༤ ཚེ ས་ ༡༧ ལ།།
སྒ་ོ དབུ་འཛུ གས་གནང་ཡོ ད།
སྐབས་དེར་རི ག་གཞུང་འཁྲབ་སྟོན་དང་ཡན་ལག་སྨན་རྩིས་ ༼འཚང་སྙན་འབུལ་ཡུལ།༽
ཁང་ནས་ཡུལ་མི ་རྣམས་ལ་རི ན་མེད་བརྟག་དཔྱད་གནང་ཡོ ད། གཞན་ཡང་སྐ་ུ མགྲོན་གཙོ་བོ་

Secretary,

མཆོག་གི ་མཛད་རྣམ་དང་། འཕགས་བོད་དབར་གྱི་གནའ་དེང་འབྲེལ་ལམ། བཙན་བྱོལ་ནང་

Gangchen Kyishong,

མཆོག་གི ས་ཕྱི་དྲིལ་བོད་ཀྱི་འགྲེམས་སྟོན་ཚན་པས་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་

Department of Health, CTA

འགྲུལ་བཞུད་ཞེས་པའི་བརྗོད་གཞི འི་ཐོག་པར་རི ས་འགྲེམས་སྟོན་དེ་བཞི ན་དབུ་འབྱེད་གནང་
ཡོ ད་པ་དང་འགྲེམས་སྟོན་ཐོག་མི ་གྲངས་མང་པོས་དོ་སྣང་ཆེན་པོས་མཉམ་ཞུགས་གནང་ཡོ ད།

Dharamsala 176215

མཐར་སྐ་ུ མགྲོན་ཡོ ངས་ལ་ཐུ གས་རྗེ་ཆེ་ཞུའ་ི མཚོ ན་དོན་ཕྱག་རྟགས་ཕུལ་ཡོ ད་པ་བཅས།།

Distt Kangra H.P

༥

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

བོད་ཟླ་ ༣ ཚེ ས་ ༣ ཕྱི་ཟླ་ ༤ ཚེ ས་ ༡༨
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མ་ཡན་མཱར་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཀ་ཆི ན་མངའ་སྡའེ ་ི སྐ་ུ ཚབ་ཚོ གས་ཆུང་ཞི ག་བོད་མི ་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཁང་ད་ུ
འཚམས་གཟིགས་སུ་ཕེབས་པ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༤ ཚེ ས་ ཐུ ན ་མོ ང ་མ་ཡི ན་པའི་ རི ག ་གཞུ ང ་རྩ་མེ ད ་
༡༦ ཉིན་སྐ་ུ ཞབས་

Mr.Gum Sha Aung

བཏང་འགོ་འཛུ གས་ནས་ད་བར་མི ་ལོ་ ༦༠

ལགས་ཀྱི ས ་སྣེ་འཁྲི ད ་པའི ་ མ་ཡན་མཱ ར ་ ལྷག་ཕྱིན་ཡོ ད་ཀྱང་། གཙོ་བོ་སྤྱི་ནོར་༸གོང་

ནང་རྒྱ་ནག་གཞུ ང ་གི ས ་མཁྲེག ས་འཛི ན་ དགོ ས ་འདུན ་བཏོན ་ཡོ ད་སྐ ར
ོ ་གསུ ངས། ཉམས་ཆགས་སུ་འག་ྲོ བཞིན་ཡོ ད་པ་མ་ཟད།

གྱི ་ སྲིད ་བྱུས་འོག ་བོད ་མི ་རྣམས་མི ་བཟོད ་ ཕྱོ ག ས་མཚུ ངས་བོ ད ་ཀྱི ་ཁོ ར ་ཡུ ག་གི ་ ཨེ ་ཤི ་ཡའི ་ ཡུ ལ་གྲུ ་མང་པོར ་ཁོ ར ་ཡུ ག་
གནས་སྟངས་ཀྱི ་རྐྱེན་པས་དཀའ་ངལ་མང་
དག་ཞི ག་འཕྲད་བཞི ན་ཡོ ད།

རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཀ་ཆེན་མངའ་ ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེ ན་པོ་མཆོ ག་གི ་ཐུ གས་

Myanmar

སྡའེ ི ་ སྐུ་ ཚབ་ཚོ ག ས་ཆུ ང ་ཞི ག ་བོད ་མི ་མང་ རྗེའ་ི བཀའ་དྲིན་དང་།
སྤྱི་འཐུ ས་ལྷན་ཁང་དུ་འཚམས་གཟིགས་སུ་

གི་ཚོ གས་མི་རྣམ་པ་བོད་མི ་མང་སྤྱི ་འཐུ ས་

འཛམ་གླིང་སྟེང་ནང་ཆོ ས་ལ་དོ་སྣང་གསར་

ལྷན་ཁང་དུ་ཕེབས་སྐབས་དཔལ་ལྡན་བོད་མི ་

སྤྲོད ་དགོ ས ་པ་ཞི ག ་ཆགས་ཡོ ད ་སྐར
ོ ་ཞི བ ་

པ་ཞི ག་སླབེ ས་ཡོ ད། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༠ རྗེས་

ཚོ གས་ཆུ ང་གི་ཚོ གས་མི་རྣམ་པས་བོད་མི་

བོད ་ནང་ཆོ ས ་དང་རི ག ་གཞུ ང ་སླར ་གསོ ་

འཕྲད་གནང་བ་དང་།

དགོན་སྡ་ེ ཁག་ལ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་

ཐོག་མར་གྲོས་

ཚོ གས་ཀྱི ་ཚོ གས་ཁང་ནང་གཟིགས་བསྐར
ོ ་
གནང་རྗེས།

སྤྱི་འཐུ ས་རྒྱུན་ལས་ཚོ གས་

ཁང་ནང་དཔལ་ལྡ ན ་ཚོ ག ས་གཙོ ་ མཆོ ག ་
གིས་ཁོང་རྣམས་ལ་བོད་ཀྱི་གནད་དོན་སྐར
ོ ་

ཀར་འབལ
ྲེ ་བ་ཡོ ད་སྟབས་ཚང་མས་དོ་སྣང་

དེང་སང་

པ་སླར་གསོ་བྱུང་བ་མ་ཟད།

མང་སྤྱི་འཐུ ས་ཚོ གས་གཙོ ་མཁན་པོ་བསོད་
ནམས་བསྟན་འཕེལ ་མཆོ ག ་གི ས ་མཇལ་

བརྒལ་ཏེ་འག་ྲོ བ་མིའི་འཚོ ་གནས་དང་ཐད་

མཐུ ན་འགྱུར་རོགས་རམ་འོག་བོད་ཀྱི་ཆོ ས་

དང་རི ག་གཞུང་། སྐད་ཡི ག་སོགས་ཉམས་

ཆུ་ཚོ ད་ ༣།༣༠ ཐོག་སྐ་ུ ཚབ་ཚོ གས་ཆུང་

སྲིད ་ཀྱི ་ གནས་དོན ་ཙམ་མི ན་པར་དེ་ ལས་

རྒྱ་གར་གཞུང་གི ་

ཕེབས་ཡོ ད། དེ་ཡང་གོང་ཚེ ས་ཉིན་གྱི་ཕྱི་དྲོ་

དེ་ནི་ཆབ་

ཕྲན་བུ་བྱུང་ཡང་ཆ་ཚང་བ་ཞི ག་བྱུང་མེ ད།

ཕྲ་འགྲེལ་བརྗོད་གནང་།

མང་སྤྱི་འཐུ ས་ལྷན་ཚོ གས་ཀྱི་ཚོ གས་འདུའི་

ཐབས་བྲལ་ཏེ་ རང་ལུ ས་མེ ར ་བས ྲེག ས་ སྐ ར
ོ ་ལ་ཚོ གས་གཙོ ་ མཆོ ག ་གི ས ་གསུ ང་
ད་བར་སྐྱ་སེར་ཕོ་ དོན།

ཆེ ན་པོ་མཆོ ག་གི ་སྐུ་པར་ཚུ ན་སྒྲི ག་གཤོ མ་ གནང་བཞི ན་པ་དང་།
བྱེད་མི ་ཆོག་པ་དང་།

དེ་བཞི ན་སྐ་ུ ཚབ་

བོད་ནང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ས་གཏེར་

འག ྲོ་ ལུ གས་དང་ལས་དོན ་བྱེད་ཕ ྱོ ག ས་

སོ ག ས་ཀྱི ་ ཐོག ་དྲི་བར་དཔལ་ལྡན ་ཚོ ག ས་
གཙོ་མཆོག་གི ས་ལན་འདེབས་གསལ་བཤད་

རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ་ མོ་དབྱེར་མེད་ཀྱི་བོད་མི ་ ༡༥༢ ཀྱིས་རང་ ཁ་གང་བྱུང་བསྔ ག
ོ ་འདོན ་བྱེད་པ་དང་།

གནང་རྗེས ་སྐུ་ ཚབ་ཚོ ག ས་ཆུ ང ་གི ་ ཚོ ག ས་

དགོན་སྡ་ེ མི ་དེ་ དག་གི ས་རང་ལུ ས་ལ་མེ ་འབར་ མཛོ ད ་ཆེ ན ་པོ་ བཙུ ག ས་པ་སོ ག ས་བོད ་ཀྱི ་

ལ་ཕྱག་རྟགས་ཤི ག་ཕུལ་གནང་བ་དང་། དེ་

མི ་སྣས་བོད ་མི འི ་ དགོ ན ་སྡ་ེ ཁག་ལ་སྟངས་ ལུས་མེར་བསྲེགས་གནང་ཡོ ད།
འཛི ན་བྱེད་བཞི ན་པ་མ་ཟད།

བོད་ ཤི ང་ནགས་གཅོད་འབྲེགས་བྱེད་པ།

ཆུ་

མི ་རྣམ་པས་དཔལ་ལྡན་ཚོ གས་གཙོ ་མཆོ ག་

གསུང་དོན། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༩ ལོར་རྒྱ་ནག་

ཁག་གི ་ནང་རྒྱ་ནག་གི ་དཔོན་པོའི་པར་རི ས་ བཞི ན ་དུ་ ༸གོ ང ་ས་༸སྐྱབས་མགོ ན ་ཆེ ན ་ ཁོར་ཡུག་ལ་གཏོར་སྐྱོན་ཆེ ན་པོ་བཏང་རྐྱེན་ བཞིན་ཁོང་རྣམ་པས་འཚམས་འདྲིའི་མཉམ་

བྱས་ཏེ་བོད་ཀྱི་དགོན་སྡ་ེ གཏོར་བཤི ག་དང་།

གཏོང་བཞི ན་ཡོ ད།

གུ ང ་ཁྲན་ཏང་གི ས ་བོད ་ས་བཙན་འཛུ ལ ་

སྒྲི ག ་དགོས ་པའི ་ བཙན་བཀའ་བཏང་དང་ པོ་མཆོ ག་བོད་ལ་གདན་འདྲེན་ཞུ ་དགོས་པ་ བོད་ནང་གི་སྤྱི ་ཡོ ངས་ཀྱི ་གནམ་གཤིས་ཀྱི ་ གཞས་ཤི ག་ཀྱང་བཏང་འདུག་པ་བཅས།།
དེ་བཞི ན་ད་ལྟའ་ི བོད་ དང་། བོད་ལ་རང་དབང་དགོས་པ་བཅས་

གནས་སྟངས་ལ་འགྱུར་ལྡགོ ་དང་ཁོར་ཡུག་

བྱང་ཁེལ་ལི ་ཕོ་ནི་ཡ་རྒྱ་རི གས་རྣམས་ལ་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུ་དང་། རི ག་གཞུང་འཁྲབ་སྟོན་གནང་བ།
༄༅།

།བྱང་ཨ་རི ་སྐ་ུ ཚབ་དོན་གཅོད་

ཚབ། ཆབ་སྲིད་བཙོན་ཟུར་དོན་གྲུབ་དབང་

ཁང་དང་། བྱང་ཁེལ་ལི ་ཕོ་ནི་ཡ་བོད་རི གས་

ཆེ ན་ལགས་སོགས་བོད་རི གས་ཁག་གཅི ག་

༢༠༡༨ ཟླ་

ཙམ་བྱེད་སྒ ་ོ འདི ར ་མཉམ་ཞུ ག ས་གནང་

སྤྱི ་ མཐུ ན་ཚོ ག ས་པ་ཐུ ན་མོ ང ་ནས་ཕྱི ་ ལོ ་

༤ ཚེ ས་ ༡༤ ཉིན་ San

བཅས་ཁྱོན་བསྡམོ ས་མི ་གྲངས་ ༡༠༠ ལྷག་
ཡོ ད།

ཐོག་མར་སྐ་ུ ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་

ས་ཁུལ་དུ་རྒྱ་རི གས་
གྲོག ས་པོ་ ཚོ ས ་བོད ་དོན ་ལ་ཡུ ན ་རི ང ་རྒྱབ་

གི ་ རྒྱ་རི ག ས་འབྲེལ ་མཐུ ད ་པ་ཀུ ན ་དགའ་

རྒྱ་རི གས་ག ག
ྲོ ས་པོ་ རྣམས་ལ་བོད ་ཀྱི ་ ཐུ ན ་

འདིའི་ འདུ་ འཛོ མ ས་གྲ་སྒྲི ག ་གནང་དགོས ་

Francisco Bay Area

སྐྱོར ་གནང་བར་ཐུ ག ས་ར ྗེ་ ཆེ ་ ཞུ ་ རྒྱུ ་དང་། བཀྲ་ཤི ས ་ལགས་ཀྱི ས ་རྒྱ་སྐད ་ཐོག ་ཐེང ས་
མོ ང ་མ་ཡི ན་པའི་ རི ག ་གཞུ ང ་ངོ་ སྤ དྲོ ་ཆེ ད ་

པའི་དགོས་དམི གས་དང་།

བོད་རི གས་སྐ་ུ

སལ
ྲོ ་རྒྱུ ན་གྱི ་ གཞས་སྣ་འཁྲབ་ས ནྟོ ་གནང་ མགྲོན་རྣམས་ངོ་སྤྲོད་གནང་རྗེས་བྱང་ཁེལ་
ཡོ ད།

ལི ་ཕོ་ ནི ་ ཡ་བོད ་རི གས་སྤྱི ་ མཐུ ན ་ཚོ ག ས་

དེ་ཡང་བོད་མི འི་སྒྲི ག་འཛུ གས་ པའི ་ ཚོ ག ས་གཙོ ་ བསྟན་འཛི ན་རང་གྲོལ ་

༢༠༡༨ ནི་ ལགས་ཀྱི ས ་དགའ་བསུ འི ་ གསུ ང་བཤད་

ཀྱི་བཀའ་ཤག་ནས་ཕྱི་ལོ་

རྒྱལ་སྤྱིའི་ཁྱོན་དུ་ཐུ གས་རྗེ་ཆེ ་ཞུ་རྒྱུ འི་ལོ ་ལ་

གཏན་འབེབས་གནང་བ་ལྟར།

བྱང་ཨ་རི ་

གནང་།

Zheng

ལགས།

སྐ་ུ ཚབ་དོན་གཅོད་མཆོག་གི ས་ རྒྱ་རི གས་

གསུང་བཤད་གནང་སྐབས།

ཧོང་ཀོང་ནས་ཡི ན་པའི་

Chen Dazheng

ལགས། ཉེ་

རྒྱ་རི གས་ ཆར་བཞུགས་སྒར་རྡ་རམ་ས་ལར་༧གོང་ས་

སྐ་ུ ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་དང་། བྱང་ཁེལ་ལི ་

ལས་དོན ་གྱི ་ གལ་ཆེ འི ་ རང་བཞི ན ་དང་། མཆོ ག་མཇལ་བཅར་དང་བོད་མི འི་གནས་

མོ ང ་ནས་རྒྱ་རི ག ས་འདུས ་སྡདོ ་མང་བའི ་

ལ་རྒྱ་རི ག ས་མཉམ་དུ་ འཆམ་མཐུ ན ་བྱེད་ ན་གཞོན་རྒྱ་རི གས་

ཕོ་ནི་ཡ་་བོད་རི གས་སྤྱི་མཐུ ན་ཚོ གས་པ་ཐུ ན་ ༸གོ ང ་ས་མཆོ ག ་གི ས ་བོད ་རི ག ས་རྣམས་ སྟངས་ཤེས་རྟོགས་གནང་བར་ཕེབས་མཁན་
San Francisco Bay Area

ས་ཁུལ་དུ་གོང་

པ་སོ གས་སེ མས་འགུ ལ་ཐེབས་དགོས་པའི་ ༸གོ ང ་ས་མཆོ ག ་ལ་མཚན་དམས་དང་།

གསུང་བཤད་གནང་།
བ་

Chen Weiming

རྒྱ་རི གས་སྒྱུ་རྩལ་ བོད ་པར་དམའ་འབེབ ས་བྱེད་མྱོང ་ཡོ ད །

ལགས་ཀྱིས་༸གོང་ འོན་ཀྱང་ད་ལྟ་དངོས་ཡོ ད་གནས་ཚུ ལ་ཤེས་

ས་མཆོ ག་གི་སྐུ་བརྙན་དཔར་རྩ་ཞིག་གསར་ པའི་རས
ྗེ ་ལ་བསམ་བླ་ོ གཏོང་སྐབས་འགདྱོ ་

ལགས་ བཞེངས་གནང་ཡོ ད་པ་འདི་ཆེ ད་དུ་ཚོ གས་ པ་ཆེན་པོ་འདུག

དགོ ས ་པའི ་ ལམ་སྟོན ་ཡང་ཡང་གནང་གི ་ བཅས་ནས་གསུ ང་བཤད་མདོར་བསྡུས་རེ ་ ཁང་ནང་བསྣམས་ཏེ་གསུང་དོན།

གི ་ བྱེད་སྒ་ོ འདི་ གྲ་སྒྲི ག ་གནང་བ་ཞི ག ་ཡི ན་ ཡོ ད་པའི་སྐརོ །
ཞི ང་། ལྷ་ོ བྱང་ཁེལ་ལི ་ཕོ་ནི་ཡ་ས་ཁུལ་ནས་

Han Feihu

གནང་བར་ང་ཚོ ས་དགའ་སྒམ
ོ ་བྱེད་དགོས་ ཡོ ད ་གནས་ཚུ ལ ་མ་ཤེ ས ་པའི ་ དབང་གི ས ་

གནང་སྐ བ ས་༸གོ ང ་ས་༸སྐྱབས་མགོ ན ་ རྩ་འདི་གཞི ་ལ་བཞག་ནས་ཕྱི་ལོ་

དཔར་ དགོངས་སེལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡི ན་ཅེས་གསུང་འདུག

༢༠༡༩

གསུང་བཤད་ཀྱི་ལས་རིམ་ཚར་

རྒྱ་རི གས་གྲོགས་པོ་རྣམས་ཀྱིས་ ཆེ ན་པོ་མཆོ ག་ལ་ཆེ ་བསྟོད་གུ ས་བརྩི་དང་། ལོ འི་སྐུའི་འཁྲུངས་སྐར་དུས་ཆེ ན་སྐབས་སྐུ་ རྗེས་ལྕགས་ཟམ་ཟློས་གར་དང་།

རྩོམ་པ་པོ་དང་། ཤེས་ཡོ ན་ཅན། གཞོན་

བོད་ཀྱི ་གནད་དོན་ལ་ཐུ གས་སྣང་དང་རྒྱབ་ བོད ་མི འི ་ འཚེ ་ མེ ད ་ཞི ་ བའི ་ འཐབ་རྩོད་ལ་ བརྙན་ ༡༢ བཞེངས་ཏེ་སྐ་ུ ཚབ་དོན་གཅོད་ ཤུ གས་སྤུན་ཟླ།

སོགས་རྒྱ་རི གས་ ༨༠ ཙམ་མཉམ་ཞུགས་

མ་འོང ས་པར་ཡང་མུ ་ མཐུ ད་རྒྱབ་སྐྱོར ་ མི ་རྣམས་ཕྱི་ལོ་

སྐྱེས།

མང་གཙོ་དོན་གཉེར་གནང་མཁན་

གནང་ཡོ ད་པ་མ་ཟད། བྱང་ཨ་རི འ་ི སྐ་ུ ཚབ་
དོན་གཅོད་མཆོག་དང་། ས་གནས་ཀྱི་ཆོས་
ཚོ གས་ཁག་གི ་འགན་འཛི ན། ཁྲིམས་ཞི བ་པ་

བོད་རི གས་རྣམས་ལ་

སྐ ྱོར ་གནང་བར་ཐུ ག ས་རྗེ་ ཆེ ་ ཞུ ་ རྒྱུ ་དང་། གདེང་འཇོག

༸གོང་ས་མཆོག་དང་བོད་ ཁང་ ༡༢ ལ་ཕུལ་སྟེ། ༸གོང་ས་༸སྐྱབས་

༡༩༥༩ ལོར་བཙན་ མགོན་ཆེ ན་པོ་མཆོ ག་ལ་ཐུ གས་རྗེ་ཆེ ་ཞུ ་རྒྱུ ་

ཐོག ་ཁ ྱེད ་རྣམས་ཀྱི ས ་མཁྱེན ་རྟོག ས་བྱུང་ བྱོལ་དུ་ ཕེབ ས་དགོས ་བྱུང་བ་ནི་ སེ མ ས་སྐྱོ་ མཚོ ན་པ་བྱེད་རྒྱུ་ཡི ན་ཞེས་གསུངས།

དེ་

བའི ་ དངོས ་དོན ་རྣམས་རྒྱ་རི གས་གཞན་ དགོས་པ་ཞི ག་ཡི ན་ཀྱང་། ༸གོང་ས་མཆོག་ སྔ་ལྷ་སར་ཡུལ་སྐར
ོ ་སྤྲོ་འཆམ་པའི་སྣེ་ཤན་

སེམས་

བོད་ཀྱི་ཟློས་གར་ཟུར་པ།

རི ག་གཞུང་སླབོ ་གྲྭའ་ི སླབོ ་མ་བཅས་ནས་བོད་

ཀྱི་ཐུ ན་མོ ང་མ་ཡིན་པའི་རིག་གཞུང་འཁྲབ་

སྟོན་གནང་བར་རྒྱ་རི གས་གྲོགས་པོ་ཚོ ས་ཧ་

ཅང་གི ་དགའ་པོ་བྱེད་པ་མ་ཟད། རྒྱ་རི གས་

རྣམས་ལ་ངོ ་ སྤ ྲོ ད ་ཡོ ང་བའི ་ འབོད ་སྐུ ལ ་ གི ས ་བོད ་མི ་ རི ག ས་ཀྱི ་ རི ག ་གཞུ ང ་གི ་ སྙང
ི ་ བྱས་ནས་ལོ ་བཅུ་ཙམ་བསྡད་མངྱོ ་མཁན་རྒྱ་ གག
ྲོ ས་པོ་ཚོ འི་སེམས་ནང་བག་ཆགས་ཟབ་

ཟུར་པ་ཕུན་རབ་བླ་ོ བཟང་དར་རྒྱས་ལགས་ ཞུས། ལྷ་ོ ཁེལ་ལེ་ཕོ་ནི་ཡའི་རྒྱ་རི གས་ཀྱི་སྐ་ུ
སོགས་གཞུང་ཞབས་ཟུར་པ་དང་། གཞུང་ ཚབ་

Chen Weiming

ལགས་དང་། བྱང་

འབ ལ
ྲེ ་མ་ཡི ན་པའི ་ ཚོ གས་པ་ཁག་གི ་ སྐུ ་ ཁེལ་ལེ་ཕོ་ནི་ཡའི་རྒྱ་རི གས་སྐ་ུ ཚབ་

Fang

བཅུད་བྱམས་དང་སྙངི ་རྗེ།

འཚེ ་མེད་ཞི ་ རིགས་ཤིག་རྒྱ་རིགས་འབལ
ྲེ ་མཐུ ད་པ་ཀུན་ མོ་བཞག་ཐུ བ་པ་བྱུང་བ་བཅས།།

ྲི ་ལགས་སར་ཟུར་དུ་བཅར་ས།ྟེ
བའི ་ དགོ ང ས་པ་རྣམས་རྒྱ་རི ག ས་ཐེ་ བའི ་ དགའ་བཀས

འཛམ་གླིང ་མི ་ མང་ལ་ངོ་ སྤྲོད ་མཉམ་སྤྱོད ་ ཁོ ་ རང་དེ་ སྔ་ ལྷ་ སར་བསྡད ་སྐབ ས་དངོས ་
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༦

བོད་ཟླ་ ༣ ཚེ ས་ ༣ ཕྱི་ཟླ་ ༤ ཚེ ས་ ༡༨

སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི ས་ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་སྐརོ ་སྤྲོ་འཆམ་པ་ཆི ག་སྟོང་ལྔ་བརྒྱ་
བརྒལ་བར་བཀའ་སླབོ ་སྩལ་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༤ ཚེ ས་

ཡོ ད་པ་བརྗོད་བཞི ན་ཡོ ད།

བོད ་མི འི ་ བླ་ ན་མེ ད ་པའི ་ དབུ ་ ཁྲི ད ་སྤྱི ་ ནོར ་

སྣང་ཧ་ཅང་བྱེད་བཞི ན་ཡོ ད།

ཆབ་སྲིད་

རི ག ་གནས་གསར་བར ་ྗེ ར ས
ྗེ ་སུ ་ ལོ ་ ངོ་ ས ངྟོ ་

ཆོ ས ་གླིང ་གཙུ ག ་ལག་ཁང་གི ་ གསུ ང ་ཆོ ས ་

ཁུ ང ས་གཏུ གས་ནས་ཡོ ད ་པའི་ བོད ་བརྒྱུ ད་ ཐུ བ་པ་བྱུང་ཡོ ད།

རྒྱ་གར་གཙོ་བོར་གྱུར་བའི་ཨེ ་ཤི ་ཡ་

དག་པོ་ཞི ག་ཡི ན་པ་རྒྱ་རི གས་ཤེ ས་ལྡན་པ་

པ་ཡོ ད། ཆོས་འདི་མི འ་ི སེམས་ཁམས་དང་

ཤེ ས་ལྡན་པ་དེ་དག་ཁྲོད་བོད་ཡི ག་དང་བོད་

བརྒྱུད་པ་ཞི ག་ཡི ན་སྟབས། དྲག་པོའ་ི སྟོབས་

མཁན་ཡང་གང་ཙམ་ཡོ ད་འདུག

མི ་ཐུ བ། དེར་བརྟེན་རྒྱ་ནག་ཐོག་ནས་ངོས་

དང་དཀྱི ལ་ཤར་ཡུལ་གྲུ་སོ གས་ཁྱོན་རྒྱལ་

ཚོ འི་ཁདྲོ ་གོ་རགྟོ ས་བསླབེ ས་ཡོ ད་པ་མ་ཟད།

གྲངས་ཆིག་སངྟོ ་ལྔ་བརྒྱ་བརྒལ་བར་བཀའ་

སྐ ད ་ལ་དོ་ སྣང་བྱས་ནས་བོད ་ཡི ག་སླ བོ ་

ཁབ་ ༦༨ ནས་ཡུལ་སྐརོ ་སྤྲོ་འཆམ་པ་མི ་
སླབོ ་སྩལ་ཡོ ད།

གང་ཉདི ་མཆོ ག་གིས་༸སྐུའི་རླབས་ཆེ ན་གྱི ་

རེ ས ་བྱས་ནས་སྡདོ ་རྒྱུ ་མ་གཏོག ས་གཞན་

བ་མི འི ་ བཟང་པོའི ་ རི ན་ཐང་གོ ང ་མཐོར ་

ཀྱང་ད་ཆ་ཚན་རི ག་པ་ཚོ ས་མི འི་ལྷན་སྐྱེས་

གཏོང་ཐབས་སྐརོ ་བཀའ་སླབོ ་སྩལ་དོན།

ི ་མི ་འབོར་ཐེར་འབུམ་
འཛམ་གླང

བདུན་ཡོ ད་ཁོངས་ནས་ངོས་རང་ཡང་འགྲོ་

གུང་ཁྲན་ཏང་ཡོ ན་

ནང་བསྟན་འདི་ཧ་ཅང་ཁུངས་ལྡན་དང་སྤུས་ ཁ དྲོ ་དུའ ང་མང་པོ་ ཞི ག ་ནང་ཆོ ས ་ལ་དད་

ཨ་ཕི་རི ་

མཛད་ཁུར་གཙོ ་བོ་བཞི ་ལས་གཞི ་རྩའི་འགྲོ་

འོན་ཀྱང་

ལེགས་སྦྱར་གཞུང་ལ་གཙོ་བོ་ དེ་དག་ཧ་ཅང་མྱུར་པོའི་ཐོག་ནས་སླར་གསོ་

ཡོ ད།

གི ས ་བཞུ ག ས་སྒར ་དྷརྨ ་ཤཱ ་ ལའི ་ ཐེག ་ཆེ ན ་

དེ ་ ཡང་ཐོ ག ་མར་མགོ ན ་པོ ་

བཤི ག་ཚབས་ཆེ་བཏང་ཡོ ད།

ཀྱི ་ ཐོ ག ་ལའང་དེས ་ཕན་ཐོ ག ས་ཧ་ཅང་ ཕྲག་རི ང ་དར་ས ལ
ྲོ ་ཡོ ད ་པའི ་ ཆོ ས ་ལུ ག ས་

༸གོ ང ་ས་༸སྐྱབས་མགོ ན ་ཆེ ན ་པོ་ མཆོ ག ་

ཁ།

བོར་གྱུར་བའི་ཆོ ས་ལུགས་གཞན་ལ་གཏོར་

མང་པོ་ ཞི ག ་བོད ་བརྒྱུ ད་ནང་བསྟན་ལ་དོ་

༡༦ ཉིན་གྱི་སྔ་དྲོ་ཆུ་ཚོ ད་ ༩།༣༠ ཐོག་

ར་བའི་ནང་ཨ་རི ་དང་ཡུ་རོབ།

དེའ་ི ནང་ནས་

རེ་བ་རྒྱག་ས་གང་ཡང་ལྷག་མེད།

འོན་

ཤུ གས་ཐོག་ནས་རྩ་མེད་བཟོ་རྒྱུ་ཟེར་བ་ཡོ ང་

རྒྱ་ནག་དམར་ཤོ ག ་འགོ ་ ཁྲི ད ་

ལ་སེ མ ས་ཁྲལ་བྱེད་དགོ ས ་པ་གང་ཡང་

རི ང་བོད་མི ་ཚོ ར་འཇམ་རྩུབ་སྣ་ཚོ གས་འོག་

དེར ་བར ྟེན ་འབྱུ ང་འགྱུ ར་ལོ ་

སྐ བ ས་རྒྱ་གར་རོ ང ་གཤོ ང ས་སུ ་ཆགས་ མཁྲེག ས་འཛི ན་པ་དང་བསམ་བླ་ོ གུ ་ དོག ་ མི ་འདུག བཟང་ཕྱོགས་ཀྱི་འགྱུར་བ་འགྲོ་
པའི་སྤྱི་ཚོ གས་དཔལ་ཡོ ན་ Indus Valley ཅན་དེ་ཚོ ས་འདས་པའི་ལོ་ངོ་ ༦༠ ཙམ་ བཞི ན་ཡོ ད།
Civilization

དེ་ཤེས་པའི་རྣམ་གཞག་སྐརོ ་

རང་བཞི ན་བྱམས་བརྩེ་ལྡན་པ་ཞི ག་ཡི ན་པ་ གྱི ་སླབོ ་སྦྱོང་ཚད་མཐོ་ཤོ ས་སོ ན་ཡོ ད་པ་མ་
ར་སྤྲོད་གསལ་པོ་ཆགས་སྐབས་རེ ་བ་རྒྱག་ ཟད།

ས་ཞི ག་ཡོ ད།

འབྲེལ ་བ་ཡོ ད ་ཅི ང ་མི ་ རབས་མང་པོ་ ནས་

རྒྱ་གར་གནའ་རབས་ཀྱི་བླའོ ་ི རྣམ་

ལྷག་པར་སྨན་གྱི་ཚན་རི ག་ གཞག་དང་བྱེད་ལས།

དེ་བཞི ན་སེམས་

བླ་ོ ཁ་བསྒྱུ ར་ཐབས་བྱས་ཡོ ད ་ཀྱང་བོད ་མི ་

ཤས་ནང་བཟང་ཕྱོག ས་ཀྱི ་ འགྱུ ར ་བ་ཞི ག ་

དམ་ཚི ག་ཧ་ལས་པ་རེད། ལོ་ཤས་གོང་ངོས་

རང་བཙན་རྩོད་ཀྱི་མེད། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༧༤

རྣམས་ཀྱི་བླ་ོ ཁ་བསྒྱུར་ཐུ བ་མེད།

དད་པ་

ཡོ ང་ངེས་རེད། ང་ཚོ ས་ཆབ་སྲིད་ཐོག་ནས་

ཅད་ཀྱི་དོན་དུ་བསམ་བླ་ོ གཏོང་དགོས། དུད་

པ་ཚོ ས ་བརྟག་དཔྱད་ཀྱི ་ ལམ་ནས་ཁོང ་ཁྲོ་ ཁམས་རི ག་པའི ་ འགྲོ་ སྟངས་དེ་ དག་དེང ་ ལ་བོད་ནས་ཡེ ་གེ་ཞིག་འབྱོར་བྱུང་བ་དེའི་ ཙམ་ནས་ང་ཚོ ས ་རྒྱ་ནག་དང་ཁ་བྲལ་གྱི ་
ཡང་ཡང་ཟ་བ་དེས་ལུས་པོའི་ཟུངས་ཤུ གས་ སྐབ ས་འཛམ་གླི ང ་སྤྱི ་ ཚོ ག ས་ནང་ཧ་ཅང་ ནང་ད་ལྟ་ རྒྱ་ནག་གི ས ་བོད ་མི འི་ ཐོག ་ཆབ་ རང་བཙན་རྩོད་རྒྱུ ་མི ན་པའི ་ ཐག་གཅོ ད ་
སྲིད ་ཀྱི ་ དབང་སྒྱུ ར་བྱེད་བཞི ན ་ཡོ ད ་ཀྱང་། བྱས་ཡོ ད།
རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ་རྩ་ཁྲིམས་
ཉམས་རྒྱུ་དང་།
དགོ་མཁོ་ལྡན་པ་ཞི ག་ཀྱང་ཆགས་ཡོ ད།

གཞན་དུ་གནས་པའི་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྱི ་

སྐྱེ་བ་ཡི ན་ན་ལུས་པོའི་འཕྲོད་བསྟེན་ལའང་ བཀའ་སླབོ ་སྩལ་དོན།

བ་མི ་ཞི ག་ཡི ན།

ང་ཚོ ས་སྲོག་ཆགས་གྲོག་

འབུ ་ དང་ཉས་གཙོ ས ་སེ མ ས་ཅན་ཐམས་

ཆོ ས ་ལུ ག ས་མཐུ ན་སྒྲི ལ ་སྐ ར
ོ ་

མ་འོང ས་པར་བོད ་མི ་ ཚོ ས ་ནང་ཆོ ས ་ཐོག ་ ནང་གྲངས་ཉུ ང་མི ་རི གས་ལ་དམི གས་

གཞན་བྱ་ཐབས་མེད།

ཕན་ཐོ ག ས་ཡོ ད་པ་ར་འཕྲོད་བྱུང་ཡོ ད། རབས་ཀྱི་སྲོལ་རྒྱུན་ནས་དར་བའི་རི ས་མེ ད་
དེར་བརྟེན་ད་ཆ་ང་ཚོ ས་མི འི་རྣམ་དཔྱོད་ལ་ secular
ཀྱི་བསམ་བླ་ོ དེས་ཆོས་ལུགས་

ནས་བཟུ ང ་རྒྱ་དང་བོད ་ཁྱི མ ་མཚེ ས ་བྱས་ ཞི ག ་ལ་གྲངས་ཉུ ང་མི ་རི གས་ཀྱི ་ ས་ཁུ ལ ་

ི ་འདིའི་སྟེང་མི ་འབོར་ཐེར་འབུམ་བདུན་
གླང

དགོས།

འགྲོའི ་ རི ག ས་དང་འཇི ག ་ར ནྟེ ་གཞན་དང་

དོན་དུ་ང་ཚོ ས་སྨནོ ་ལམ་རྒྱག་རྒྱུ ་ཙམ་ལས་
ང་ཚོ ས ་བྱེད་ཐུ བ ་པ་ནི ་ འཛམ་

དེ་ལས་ལྡགོ ་སྟེ་བྱམས་བརྩེའི་བླ་ོ

བརྟེན་ནས་རི ན་ཐང་དེ་གོང་མཐོར་གཏོང་ གཞན་ཙམ་མ་ཟད།

རྒྱ་གར་གནའ་

ཆོས་ལ་ཡི ད་ཆེས་

བྱིས་པ་ཆུང་ཆུང་ལ་མཚོ ན་ན་ མི ་བྱེད་མཁན་ཚོ ་ལའང་གུ ས་ཞབས་བྱ་རྒྱུ ་

ནས་རྒྱ་ནག་ལ་ཕར་དབང་སྒྱུ ར་བྱེད་ངེས ་ བསལ་ཐོབ ་ཐང་ཡོ ད ་སྐར
ོ ་འཁོ ད ་པ་ལྟར །
རེད། ཅེས་བྲིས་འདུག དུས་རབས་ ༧ བོད ་རི ག ས་གནས་སྡདོ ་ཀྱི ་ ས་ཁུ ལ ་མང་པོ་
ནས་འཆམ་མཐུ ན་ངང་གནས་པ་རེད། རྒྱ་ དུ་ངོས་འཛི ན་ཡང་བྱས་ཡོ ད།
ནག་སྲོལ་རྒྱུ ན་ཐོག་ནས་ནང་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ སྐྱོང་ལྗངོ ས་དང་།
རེད། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༤།༥༥ ལོར་ངོས་རང་ ཁུལ།

བོད་རང་

རང་སྐྱོང་རྫོངས་དང་

རང་སྐྱོང་གི ་ཞི ང་ཆེན་བཅས་མི ང་

ཡོ ད་པ་རྣམས་ལ་ཕན་ཐོགས་བྱ་རྒྱུ ་དེ་ཡི ན།

བྱི ས ་པ་ཕན་ཚུ ན ་རྩེད་རོ ག ས་བྱུང་ན་རྒྱལ་ རེད།

པའི་ཆ་ནས་ཚང་མར་བསམ་བླ་ོ གཏོང་རྒྱུ འི་

ཡང་མེ ད་པར་མི ་གཅི ག་གྱུར་གྱི ་འདུ་ཤེ ས་ བྱེད་མཁན་སླབོ ་ཕྲུག་ཅིག་ཡི ན། ཡུལ་འདིའ་ི

ཞི ་སར་ནས་གནས་ཚུལ་མང་པོ་ཤེས་བྱུང་།

ཕན་ཚུ ན ་ཕྲན་བུ ་ མི ་འདྲ་བ་ཡོ ད ་ཀྱང་དེར ་

ཀྱང་རི མ་བཞི ན་ཤེ ས་ཡོ ན་སླབོ ་གསོའི་ཐོག་ ཆོས་ལུགས་ཙམ་མ་ཟད།

འགོ་ཁྲིད་དེ་འདྲ་སར་ནས་མག་ཁེ་སི ་རི ང་ རྒྱུ འི་ཐོབ་ཐང་ཚད་ལྡན་ཞི ག་རྩ་ཁྲིམས་ནང་

ང་ཚོ ་ ཚང་མ་འགྲོ་ བ་མི ་གཅི ག ་གྱུ ར ་ཡི ན་

ཀླད་པ་གཅིག་མཚུངས་སུ་ཡོ ད། སྐད་ཡི ག་

ཁྱད་པར་དེ་ཙམ་མེད།

ང་ཚོ ར་མི འ་ི རྣམ་

ངོས་རང་ཉིད་ལ་མཚོ ན་ན་རྒྱ་གར་

ཁབ་དང་ཆོ ས་དད་སོགས་ཀྱི་ཁྱད་པར་གང་ གནའ་རབས་ཀྱི་ལེ གས་བཤད་ལ་སླབོ ་སྦྱོང་

ཐོག་ནས་རྩེད་འཇོ་ལ་རོལ་རྒྱུ་རེད།

འོན་ ནང་རྒྱ་གར་རང་གི ་སྲོལ་རྒྱུན་ནས་དར་བའི་
དཀྱིལ་ཤར་

ནས་རྒྱལ་ཁབ་དང་ཆོ ས ་དད་མི ་འདྲ་བ་ ཡུ ལ ་གྲུ ་ སོ ག ས་ནས་དར་བའི ་ ཡེ ་ ཤུ ་ དང་

དཔྱོད་ཡོ ད་སྟབས་ཕན་ཚུ ན་འབྲེལ་བ་བྱེད་ སོགས་དབྱེ་འབྱེད་ཀྱི ་བསམ་བླ་ོ སྐྲུན་བཞི ན་ ཁ་ཆེ ་ སོ ག ས་ཀྱང་ལོ ་ ངོ་ སྟོང ་གི ་ རི ང ་ནས་
ཐུ བ། ང་ཚོ ས་སྨནོ ་ལམ་རྒྱག་སྐབས་སེམས་ ཡོ ད། རྒྱལ་ཁབ་དང་ཆོས་ལུགས་གཅིག་ འཆམ་མཐུ ན་ངང་གནས་ཡོ ད། ཅེས་སོགས་
ཅན་ཐམས་ཅད་བདེ་ བ་དང་བདེ་ བའི ་ རྒྱུ ་ གྱུར་ནང་ཁུལ་ལའང་དབུལ་ཕྱུག་སོགས་ཀྱི་ ཀྱི་བཀའ་སླབོ ་སྩལ་བ་མ་ཟད།
བོད་ཀྱི་
དང་ལྡན་པར་གྱུར་ཅིག ཅེས་སྨནོ ་ལམ་རྒྱག་ དབྱེ་འབྱེད་བྱེད་བཞི ན་ཡོ ད། རྒྱ་གར་ནང་ གནད་དོན་ཐོག་བཀའ་སླབོ ་སྩལ་དོན། རྒྱ་
བཞི ན་ཡོ ད་ཀྱང་། དོན་དངོས་སུ་ལག་ལེན་

ཐོག་ནས་འག་ྲོ བ་མི་ཐེར་འབུམ་བདུན་ཡོ ད་

པ་རྣམས་ཆགས་ཡོ ད།

ལ་རི ག ས་མཆོ ག ་དམན་གྱི ་ དབྱེ་འབྱེད་བྱ་ གར་ནས་དར་བའི་རྒྱལ་བའི་གསུང་རབས་

རྒྱུའི་ལམ་སྲོལ་དེ་ཧ་ཅང་ཐབས་སྡག
ུ ་རེད།

ཀྱི ་ དགོ ང ས་པ་མཐི ལ ་ཕྱི ན ་པ་ཞི ག ་རྟོག ས་

སྟོན ་པ་བཅོམ ་ལྡན ་འདས་ཀྱི ས ་ དགོས་ན་བོད་སྐད་ལས་ལྷག་པའི་སྐད་ཡི ག་

རྒྱ་ནག་ཏུ ་ཕྱིན་པ་རེད། སྐབས་དེར་མའོ་ཀྲུ་ དོན་མཚུ ངས་པ་ཞི ག་གི ་འོག་བོད་མི ་རྣམས་

ལུགས་

Marxism

སྐརོ ་ཤེས་རྟོགས་བྱུང་།

མི ་དམངས་སྤྱི ་ མཐུ ན ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི ་ མངའ་

ངོས་རང་ཉིད་ཀྱང་དམར་ཤོ ག་ཚོ གས་མི འི་

བཀའ་སླབོ ་སྩལ་རྗེས་དྲི་བ་རྣམས་ལ་བཀའ་

ལ་ཧ་ཅང་ཡི ད་དབང་འཕྲོག་པོ་བྱུང་སྟབས།

ཁོངས་འཛུ ལ་རྒྱུ ་ཡིན་ཞེས་མའོ་ལ་ཞུ ས་པ་

ཡི ན།

དེར་བརྟེན་སྤྱི་ཚོ གས་དང་དཔལ་

འབྱོར་ལམ་ལུགས་ཐོག་ནས་བརདྗོ ་ན་ངོས་

ཀྱི་བསམ་ཚུ ལ་དེ་མ་ཁེ་སི་རིང་ལུགས་རེད།

རི ག་པ་ཁག་གཅི ག་གི ས་ཚོ ད་ལྟའི་ལམ་ནས་

ལུགས་ཐོག་ཕྱིན་ཡོ ད་ན།

རྙདེ ་སོན་བྱུང་བ་ལྟར་ན།

གཞི ་རྩའི་མི འ་ི

རང་བཞི ན་ལྷན་སྐྱེས་ཀྱི་བསམ་བླ་ོ ནི་བྱམས་

བརྩེ་ལྡན་པ་ཞི ག་རེད།

ཅེས་བརྗོད་བཞི ན་

ཡོ ད། གལ་ཏེ་གཞི ་རྩའི་མི འ་ི རང་བཞི ན་ལྷན་

སྐྱེས ་ཀྱི ་ བསམ་བླ་ོ དེ་ ཁོང ་ཁ འྲོ ི ་ རང་བཞི ན ་
ཡི ན་ན་ཕན་ཚུ ན ་གསོ ད ་རེ ས ་དང་འཛི ང་

འབྱེད་ཀྱི ་ བསམ་བླ་ོ རྙི ང ་པ་ནི་ ཡུ ལ ་འདིའི ་ གསུང་པའི་སེམས་ཁམས་རི ག་པ་དང་ཚད་
ཞན་ཆ་ཞི ག་རེད་འདུག

མ་རི ག་པའི་རྣམ་གཞག་དེ་དག་ནང་པ་ཙམ་

ངོ ས ་ཀྱི ་ དུས ་རྒྱུ ན་རྒྱ་གར་གྱི ་ མི ན་པར་ནང་པ་མི ན་པ་ཚོ ་ལའང་འབྲེལ་བ་

སྤྱི ་ ཚོ ག ས་དཔལ་ཡོ ན ་ལ་ཡི ་རང་བསྔག ས་ ཧ་ཅང་ཡོ ད།
བརྗོད་ཧ་ཅང་ཞུ་བཞི ན་ཡོ ད།
མི འ་ི སྤྱི་
དེ ང ་ སྐ བ ས ་ རྒྱ ་ ན ག ་ ན ང ་ དུ ་
ཚོ གས་ཀྱི ་ དཔལ་ཡོ ན་འཕེལ ་རི མ་ཤོ ད ་ མཚོ ན་ན་རྒྱ་རི གས་ནང་པ་ས་ཡ་

༤༠༠

གསལ་ལྟར་སྤྲད་པ་ཡི ན་ན། ང་ཚོ ས་རྒྱ་ནག་

སྐབས་དེར་ངོས་རང་མག་ཁེ་སི ་རི ང་ལུགས་

འོན ་ཀྱང་ངོ ས ་རང་ལེ ་ ཉ ི ན ་རི ང་ལུ ག ས་

མེ ད ་པར་ཚང་མར་ཐོབ ་ཐང་འདྲ་མཉམ་ དག་གི ་དགོངས་པ་མཐར་ཐུ ག་བཀྲལ་ཟེར་
ུ ་དབྱེ་ བ་དེ་ཧ་ཅང་ཁག་པོ་རེད། ནང་ཆོས་ནས་
གནང་ཡོ ད། དེར་བརྟེན་རི གས་རས

སྐད་

དེ་ བཞི ན ་རྒྱ་ནག་དམར་ཤོ ག ་ ཡི ག་སོ ག ས་སྲུ ང ་སྐྱོབ ་དང་རྒྱུ ན་འཛི ན་བྱ་

ངོས ་ལ་མཚོ ན ་ན་དུས ་རྟག་ཏུ ་ རི ག ས་དབྱེ་འབྱེད་ལ་དགག་བྱ་ཤུ ག ས་ཆེ ་ གཞན་མེད། ལེགས་སྦྱར་སྐད་ནི་ཉམས་རྒུད་
འགྲོ་ བ་མི ་གྲངས་ཐེར ་འབུ མ ་བདུན ་ཡོ ད ་ མཛད་ཡོ ད། རྒྱ་གར་གཞུང་གི ་རྩ་ཁྲིམས་ དུ་ཕྱིན་ཚར་བའི་སྐད་ཡི ག་རེད། ཨི ན་སྐད་
ཁོངས་ནས་གཅིག་ཡི ན་བསམ་པ་དྲན་བཞི ན་ ནང་དུའང་རི གས་མཆོ ག་དམན་གྱི ་དབྱེ་བ་ དང་ཧིན་སྐད་ནང་སངས་རྒྱས་པའི་གཞུང་དེ་

ཡོ ད། ཁྱེད་ཚོ འང་དེ་ལྟར་ཆགས་ཡོ ད། ཚན་

ལ་རང་གི ་ཆོས་དང་ལེགས་བྱང་།

Leninism

ལ་མཐའ་གཅིག་ཏུ ་དགག་བྱ་

བྱེད་བཞི ན་ཡོ ད། རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་རི ང་

ལུགས་ཀྱང་དོན་དམ་གྱི ས་མག་ཁེ་སི་རིང་

ད་ལྟའ་ི དབུལ་

ཕྱུག་དབར་ཁྱད་པར་ཧ་ཅང་ཆེ ན་པོ་ཡོ ད་པ་
དེ་འདྲ་ཡོ ང་ཐབས་རྩ་བ་ནས་མེད།
ད་ལྟའ་ི རྒྱ་ནག་འདི་ལོ་ངོ་

༤༠

གོང་དང་བསྡུར་བ་ཡིན་ན་འགྱུར་བ་ཧ་ཅང་

ཕྱིན་ཡོ ད།

རི ག་གནས་གསར་བརྗེ་དང་

དེའི་ གོང ་ཙམ་ལ་མཚོ ན ་ན་ནང་ཆོ ས ་གཙོ ་

ཁོངས་སུ་སྡདོ ་རྒྱུ་ཡི ན།

ཞེས་སོགས་ཀྱི་

ལན་སྩལ། །

TIBETAN NEWS
སྤྱི་ཁྱབ་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ངག་དབང་ཐོགས་མེད།

གསར་འགོད་པ།

སྐལ་བཟང་རྒྱ་མཚོ །

འགྲེམས་སྤལེ ་བ།

ནོར་བུ ་དབང་འདུས།

རྩོམ་སྒྲིག་པ།		

གསར་འགོད་པ།		

ཀཾ ་པུ་ཊར་འཇུག་མཁན།

ཡེ ་ཤེས་ཀུན་གྲགས།

སྐལ་བཟང་བདེ་སྐྱིད།

སྐལ་བཟང་བདེ་སྐྱིད།

ཕྱི་དྲིལ་སྣར་ཐང་པར་ཁང་དུ་དཔར་སྐྲུན་ཞུས།
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