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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སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་དབུ་བཞུགས་ཐོག་ལ་དག
ུ ་ི
ྭ ས་སུ་༸སྐའ
ུ ་ཆེན་སྲུང་བརྩི་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་པ།
འཁྲུངས་སྐར་དས

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༧ ཚེ ས་ ༦
རེ ས ་གཟའ་པ་སངས་ཉིན ་ལ་དྭག ས་བསོ ད ་

གླུ་གཞས་གཟིགས་འབུལ་ཞུས་རྗེས་ལ་དྭགས་ ཡ་ཡི ་ཁ་ཆེ ་ཚོ གས་གཙོ ་སྐུ་ཞབས་ཨཤྲབ་ཨ་
ནང་ཚོ གས་ཀྱི ་ཚོ གས་གཙོ ་ཚེ ་དབང་འཕྲིན་ ལི ་ Ashraf Ali ལགས་ཀྱིས་དུས་ཆེན་དང་

ནམས་གླིང་གཞི ས་ཆགས་སུ་རྟེན་གཞི ་བྱས་

ལས་ལགས་ཀྱི ས་མཛད་སྒ་ོ དང་འབྲེལ་བའི་ འབྲེལ་བའི་གསུང་བཤད་གནང་། དེ་ནས་ལ་

༸སྐྱབས་མགོན་ཆེ ན་པོ་མཆོ ག་དབུ་བཞུགས་

ས་༸སྐྱབས་མགོ ན ་ཆེ ན ་པོ་ མཆོ ག ་གི ས་ ཞུས་བསྟུན་རྟ་དབང་བདེ་རྩ་ཚོ གས་པའི་དབུ་

པའི་ཞི ་བའི་ཚལ་ཕོ་བྲང་དུ་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་
ཐོག ་མགོ ན ་པོ་ གང་ཉིད ་མཆོ ག ་ཕྱི ་ ལུ ག ས་

ལྟར་དགུང་གྲངས་ ༨༣ བཞེས་པའི་༸སྐའ
ུ ་ི

གནས་ཚུལ་སྙངི ་བསྡས
ུ །

དྭ ག ས་རང་སྐ ྱོང ་རི ་ལྗངོ ས་ཡར་རྒྱས་ལྷན ་

ཚོ གས་ཀྱི ་དེད་དཔོན་སྐུ་ཞབས་ར ་ྡོ ར་ྗེ དངོས་
གྲུབ་ལགས་ཀྱིས་གསུང་བཤད་གནང་།

དེ་

ི ་བོད་མི ་ཚོ ས་
གསུང་བཤད་གནང་། དེ་རྗེས་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ དྭགས་ཡུལ་མི ས་གཞས་སྣ་གཟིགས་འབུ ལ་ ནས་ལ་དྭགས་བསོད་ནམས་གླང
༸སྐའ
ུ ་ི འཁྲུངས་སྐར་གྱི་མངར་ཟས་

birth-

ི ་མགོན་པོ་ལགས་ཀྱིས་
འཛི ན་སྐ་ུ ཞབས་མ་གླང

སལ
ྲོ ་རྒྱུ ན་གྱི་གཞས་སྣ་འཁྲབ་སནྟོ ་གཟིགས་ ༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨་ཟླ་ ༧ ཚེ ས་ ༡༠
འབུལ་ཞུས། དེ་རྗེས་བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ རེས་གཟའ་མི ག་དམར་ཉིན་ཇམ་མུ ་ཀ་ཤི ་མི ར་
ཀྱི་དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་བླ་ོ བཟང་སེང་ྒེ མཆོག་

འཁྲུངས་སྐར་དུས་ཆེ ན་སྲུང་བརྩི་གཟབ་རྒྱས་
ཞུས་སོང་།
དེ་ཡང་བོད་སྐད་ཐོག་མཛད་

གི ས་མཛད་སྒའོ ི་ཐོག་གསུང་བཤད་གནང་བ་

དོན ་གྲུབ་རྒྱལ་པོ་ ལགས་ཀྱི ས ་ལས་རི མ ་ངོ་

ཞུ འི ་ དྲན་རྟེན ་ཕྱག་རྟགས་ཕུ ལ ་གྲུབ་བསྟུན །

མ་ཟད། རྒྱ་གར་གནད་ཡོ ད་མི ་སྣ་རྣམས་ལ་

རྒྱ་གར་གཞུ ང ་མང་གཉིས ་ལ་ཐུ ག ས་ར ་ྗེ ཆེ ་

རི མ་གཙོ ་སྐང
ྱོ ་བ་བྱང་ཐང་འབྲེལ་མཐུ ད་པ་

སྤྲོད་ཞུ་སྐབས།  མཛད་སྒའོ ་ི ཐོག་དགའ་ལྡན་

ལ་སྤྱི ས ་སྤྱི ་ ནོར ་༸གོང ་ས་༸སྐྱབས་མགོན ་

གུ ང་སྐྱབས་མགོན་ཆེ ་ཚང་རི ན་པོ་ཆེ ་མཆོ ག

སླ་ེ བྱང་སེར་སྐྱ་མང་ཚོ གས་ཐུ ན་མོང་ནས་རྒྱུ་

ཁྲི་ཟུར་རི ་རྫོང་རི ན་པོ་ཆེ་མཆོག་དང་། འབྲི་
ཁྲིག་རྩེ་རི ན་པོ་ཆེ་མཆོག

ཆེན་པོ་མཆོག་ལ་བཀའ་དྲིན་རྗེས་དྲན་ཞུ་སླད་

རི ན་ཆེ ན་གསེ ར་དངུལ་ལས་གྲུབ་པའི་ཆོ ས་

བླ་ོ ཆེན་རི ན་ཆེན་

བཟང་པོ་མཆོག   སོག་པོའ་ི སྐ་ུ ཚབ་སེར་

ཀྱི ་ འཁོར ་ལོ ་ འབུ ལ ་ལམ་ཞུ ས ་པར་ཐུ ག ས་

ཞལ་ཕྱེ་མཛད་གྲུབ་མཚམས་

གསུང་བཤད་གནང་།   དེ་རྗེས་༸གོང་ས་

ལ་༸གོང་ས་མཆོ ག་གཟིམ་ཆུང་ནས་གསུང་ འཁྲབ་སྟོན་གཟིགས་འབུལ་ཞུས།  དེ་རྗེས་ས་

ཆོ ས ་ཁག་དགའ་ལྡན ་ཕོ་ བྲང་གསུ ང ་འབུ མ ་

འཁྲབ་སནྟོ ་གཟིགས་འབུལ་ཞུས་རས
ྗེ ་སྤྱི་ནོར་

སྣང་གསལ་ཞལ་ཕ་ྱེ མཛད་བསྟུན་ལ་དྭགས་ ཚེ ་རི ང་ལགས་ཀྱིས་དཔལ་ལྡན་བོད་མི ་མང་

ཕྱོག ས་སྒྲི ག ་ཞུ ས ་པའི ་ ཕྱག་དེབ ་གསར་པ་

གི ས་བཀའ་སླབོ ་བཀའ་དྲིན་སྩལ།

སྨད་ཚ་བ་འོད་ཟེར་རི ན་པོ་ཆེ ་མཆོ ག་སོགས་

day cake

ཕེབས་འདུག དེ་ཡང་སྔ་དྲོ་ཆུ་ཚོ ད་ ༩ ཙམ་ ལ་དྭག ས་ཡུལ་མི ས ་སྲོལ་རྒྱུ ན་གྱི ་གཞས་སྣ་

ཆོ ས་ར་བར་༸ཞབས་སོར་འཁོད་མཚམས། གནས་འཐུ ས་ཚོ གས་ཀྱི་ཚོ གས་གཙོ ་དོན་གྲུབ་

བོད་ཁྱིམ་སླབོ ་གྲྭའི་སླབོ ་ཕྲུག་རྣམས་ནས་རྔ་ སྤྱི་འཐུ ས་ལྷན་ཚོ གས་ཀྱི་གསུང་བཤད་སྒྲོགས་
རོ ལ ་དང་བཅས་ཚང་མ་སྐུ་ བཞེ ང ས་ཐོག ་ སྦྱང་ཞུས་གྲུབ་མཚམས་སླར་ཡང་ལ་དྭགས་

འཕགས་བོད་གཉིས་ཀྱི ་རྒྱལ་གླུ་དབྱངས་སུ་ ཡུ ལ ་མི ས་སྲོལ ་རྒྱུ ན་གྱི ་ གཞས་སྣ་གཟི ག ས་
གྱེར།

ཇམ་མུ ་ཀ་ཤི ་མི ར་མངའ་སྡའེ ི་སྲིད་སྐང
ྱོ ་མཆོ ག་
གི ས ་སྤྱི ་ ནོར ་༧གོང ་ས་༧སྐྱབས་མགོན ་ཆེ ན ་པོ་
མཆོག་མཇལ་ཁ་ཞུས་པ།

དེ་ནས་འཁྲུངས་ལྷ་དབྱར་གསོལ་གྱི་ འབུལ་ཞུས།

དེ་ནས་ཨན་ཇུ་མན་ཨི ་མ་མི ་

༸སྐྱབས་མགོ ན ་ཆེ ན ་པོ་ མཆོ ག ་གི ་ གསུ ང ་

ཕྱོག ས་སྒྲི ག ་ཁང་ནས་ཡི ག་ཐོག ་ཏུ ་ཕབ་སྟེ་

ཁག་དགུ ་༸གོང་ས་མཆོ ག་གི ས་དབུ་འབྱེད་

མཛད།

དེ་རྗེས་སླར་ཡང་ལ་དྭགས་ཡུལ་མི ས་གཞས་

སྣ་འཁྲབ་སྟོན་གཟིགས་འབུལ་ཞུས་བསྟུན་ལ་

དགྱེས་བཞེས་མཛད།   མཚམས་དེར་ལ་

དྭ ག ས་ཡུ ལ་མི ་ནས་སྲོལ ་རྒྱུ ན་གཞས་སྣ་

༸གོ ང ་ས་༸སྐྱབས་མགོ ན ་ཆེ ན ་པོ་ མཆོ ག ་
མཐར་ལ་སྤྱི ་ ཚེ ་ བརྟན་དབང་ཕྱུ ག ་ལགས་

མངའ་སྡའེ ་ི སྲིད་སྐྱོང་ན་རེནྡྲ་ན་ཐི་ཝོ་ར་ Shri
Narinder Nath Vohra མཆོག་ལ་
དྭ ག ས་ཀྱི ་ རྒྱལ་ས་སླ ་ེ ཁུ ལ་དུ་ གཞུ ང ་འབྲེལ་
འཚམས་གཟི ག ས་སུ ་ ཕེབ ས་སྐབ ས་ལ་དྭ ག ས་
ཞི ་བ་ཚལ་ཕོ་བྲང་དུ་བོད་ཀྱི་བླ་ན་མེ ད་པའི་དབུ་
ཁྲིད་སྤྱི ་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེ ན་པོ་
མཆོ ག ་དང་མཇལ་འཕྲད་ཞུ ས ་ཡོ ད ་པ་དང་།
སྐབ ས་དེར ་སྤྱི ་ ནོར ་༸གོང ་ས་༸སྐྱབས་མགོན ་
ཆེ ན་པོ་མཆོ ག་གི ས ་ཇམ་མུ ་ཀ་ཤི ་མི ར ་མངའ་
སྡའེ ི ་ སྲི ད ་སྐྱོང ་མཆོ ག ་ལ་དེང ་དུས ་རྒྱལ་སྤྱི འི ་
ནང་འཕྲད་བཞི ན་པའི་དཀའ་ངལ་སོགས་གྲོས་
མོ ལ་གྱི་ལམ་ནས་སེ ལ་དགོས་པའི་བཀའ་སླབོ ་
སྩལ་ཡོ ད་པ་མ་ཟད། མགོན་པོ་གང་ཉིད་མཆོག་
གི ས ་རྒྱ་གར་གནའ་རབས་ཀྱི ་ ལྟ་ གྲུབ་ནང་ཞི ་
གནས་དང་ལྷག་མཐོང་སོགས་བླའོ ི་རྣམ་གཞག་
དང་བྱེད་ལས་སོ ག ས་ཀྱི ་ སྐར
ོ ་ཞི བ ་ཕྲ་གསུ ང ་
ཡོ ད་པས། དེ་དག་དེང་རབས་རྒྱ་གར་ནང་སླར་
གསོ ་གནང་རྒྱུ འི་ཆེ ད་ཕྱག་ལས་གནང་གི ་ཡོ ད་
པ་སོགས་ཀྱི་སྐརོ ་བཀའ་སླབོ ་སྩལ།
ཇམ་མུ ་ཀ་ཤི ་མི ར་མངའ་སྡའེ ི་སྲིད་སྐང
ྱོ ་མཆོ ག་
དང་ལྷན་སྤྱི་ཁྱབ་དྲུང་ཆེ ་གཉིས་ལྷན་བཅར་ཞུས་
པ་བཅས།།

ཀྱིས་ཐུ གས་ར་ྗེ ཆེ་ཞུའ་ི གསུང་བཤད་གནང་ས་ྟེ ཤི ་ལོ ང་ས་གནས་འགོ་འཛི ན་གྱིས་མེ ་གྷ་ལ་ཡ་
མངའ་སྡའེ ་ི སྤྱི་ཁྱབ་བླནོ ་ཆེན་མཆོག་ལ་
མཛད་སྒ་ོ རྒྱལ་ཁའི་ངང་གྲོལ་ཡོ ད་པ་བཅས།།
ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་ཕུལ་བ།

༸གོང་ས་མཆོག་གི ས་ཉི་ཧོང་ནང་ཆུ་ལོག་གི ་གོད་ཆག་བྱུང་བར་ཐུགས་གསོའ་ི
གསུང་འཕྲིན་སྩལ་བ།

༄༅། །བོད་ཀྱི་བླ་ན་མེད་པའི་དབུ་ཁྲིད་སྤྱི་

པས། དེ་ཁུལ་གྱི་གནས་སྟངས་སྐརོ ་ངོས་ལ་ གཞི ་རྩའི་རི ན་ཐང་བྱམས་སྙངི ་རྗེ་དང་འཛམ་ ༄༅། །བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་སྣེ་ཁྲིད་
ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་༸རྒྱལ་དབང་ པར་བརྟེན། མི ་རྒྱུ་གཉིས་ལ་གོད་ཆག་ཆེན་ རྒྱུས་མངའ་ཡོ ད། ཆུ་ལོག་གི ་རྐྱེན་གྱིས་མི ་ གླིང་གི ་ཆོ ས་ལུགས་ཕན་ཚུ ན་དབར་མཐུ ན་ འོག་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ དེ་བཞིན་རྒྱ་གར་གྱིས་
བབས་མ་མྱོང་བའི་ཆར་ཞོད་ཆེ ན་པོ་བབས་

སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་བཞི ་པ་ཆེན་པོ་མཆོག་གི ས་ཕྱི་ལོ་ པོ་བྱུང་བར་གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེའ་ི གསུང་ མང་པོ་ རྐྱེན ་ལམ་དུ་ གྱུ ར ་བ་དང་སྡདོ ་ཁང་
མང་པོར་ཆག་སྒ་ོ བྱུང་བར་བརྟེན།

ངོས་

ཀྱིས་ཤུ ལ་ལུས་ནང་མི ་སྤུན་མཆེ ད་ཡོ ངས་ལ་

གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེ་བྱེད་ཀྱི་ཡོ ད།

རྗེས་སུ་ཡི ་རང་ཞུ་རྒྱུ་ཡི ན།

དེ་རི ང་ངོས་

སྐ ྱོ ར ་དང་སྐ ྱོ བ ་གསོ ་ གནང་བཞི ན་པར་

སྡུག་བསྔལ་མྱོང་བཞི ན་པ་དེར་གདུང་སེམས་

ཡོ ད། ཕྱོགས་མཚུངས་རོགས་སྐྱོར་གྱི་ལས་

Hiroshima གྲོང་

ཉི་ཧོང་མི ་མང་གི ས་ བརྩི་ཞུ་བཞིན་ཡོ ད་པ་ལྟར།   ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨
དོ་སྣང་དང་འབད་བརྩོན་གནང་གི ་ཡོ ད་པས། ཟླ་ ༧ ཚེ ས་ ༡༠ རེས་གཟའ་ཟླ་བ་ཉིན་ཤི ་

ཀྱི ས ་ཕྱི འི་ འབྱུང་བའི་ གནོད ་འཚེ ་ ཕོག ་པའི་

བསྔགས་བརྗོད་དང་རྗེས་སུ་ཡི ་རང་ཞུ་བཞི ན་

བླནོ ་ཞི ན་ཛོ ་ཨ་བྷ་ེ མཆོ ག་ལ་ཉེ་ཆར་ཉི་ཧོང་ ངོས་རང་ཧི་རོ་ཞི ་མའི་

གཞུ ང་མང་གཉིས་ཐུ གས་རྗེ་ཆེ ་ཞུ འི་ལོ ར་སྲུང་

བྱེད་ཀྱི་ཡོ ད་པ་དེར།

གནོད ་འཚེ ་ ཕོག ་པའི ་ མི ་རྣམས་ལ་ཉི་ ཧོང ་
གཞུ ང ་མང་གཉིས ་ཀྱི ས ་གང་ཐུ བ་རོ ག ས་

༢༠༡༨ ཟླ་ ༧ ཚེ ས་ ༩ ཉིན་ཉི་ཧོང་གི ་སྲིད་ འཕྲིན་ཞི ག་བསྩལ་བའི་ནང་འཁོད་དོན།

སྒྲི ལ ་གོང ་མཐོར ་གཏོང ་ཆེ ད ་འབད་བརྩོན་ གཙོ ས ་བོད ་མི ་གནས་ཡུ ལ ་ས་གནས་ཁག་གི ་

གཞི ་ ཁག་མགྱོག ས་མྱུ ར ་ངང་ལམ་ལྷ ངོ ས་

ཡོ ང་བའི་སྨནོ ་འདུན་ཞུ་བཞི ན་ཡོ ད།

ལོ ་ ཤས་རི ང ་བསྟུད ་མར་ངོས ་རང་ཉི་ ཧོང ་

གི ་ནབུ ་རྒྱུ ད་ས་ཁུལ་ཁག་གཅི ག་གི ་ནང་སྔར་ ཁ ྱེར ་ནང་ཐེང ས་ཁ་ཤས་བསྐྱོད ་མྱོང ་ཡོ ད ་ ནང་བསྐྱོད་རྒྱུ་བྱུང་། ངོས་ཀྱིས་འགྲོ་བ་མི འ་ི

ཤུ ལ ་ལུ ས ་ནང་མི ་སྤུན ་མཆེ ད ་ཡོ ང ས་ནས་
མཉམ་སྐྱེ་བྱེད་ཀྱི་ཡོ ད།

མཐའ་དོན ་སྡུ ག ་བསྔ ལ ་གྱི ས ་མནར་བའི ་

ི ་
སྐབ ས་འདིར ་ཁྱེད ་རྣམ་པས་ཤེ ས ་རབ་སྙང
པོ་འདོན་ཐུ བ་ན་ཕན་ཡོ ན་ཆེ་བ་ཡོ ད།
འཁོད་འདུག །

ཅེས་

ལོ ང་ས་གནས་འཛི ན་པདྨ་དོན་གྲུབ་ལགས་དང་
ལས་དྲུང་ཚེ ་རི ང་ར་ྡོ ར་ྗེ ལགས་རྣམ་གཉིས་ཀྱིས་
བོད་མི འི་སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་ཚབ་ཞུས་ཏེ་མེ ་གྷ་ལ་
ཡ་མངའ་སྡའེ ི་སྤྱི ་ཁྱབ་བླནོ ་ཆེ ན་ཀོན་རཌ་སང་
མ་ Conrad Sangma མཆོག་དང་མཇལ་
འཕྲད་ཀྱི ས ་བོད ་མི ་རྣམས་ལ་རྒྱ་གར་གཞུ ང ་
མང་གཉིས ་ལ་ཐུ ག ས་ར ྗེ་ ཆེ ་ ཞུ འི ་ སྐར
ོ ་ངོ་ སྤ ྲོད ་
དང་ལྷན་ཐུ གས་རྗེ་ཆེ ་ཞུ འི་མཚོ ན་དོན་དུ་ཆོ ས་
ཀྱི ་ འཁོར ་ལོ ་ དང་སྟོན ་པའི ་ སྐུ་ ཐང་ཞི ག ་ཕྱག་
རྟགས་སུ ་ཕུལ་ཡོ ད་པ་མ་ཟད། སྐ་ུ ཞབས་ཀོན་
རཌ་སང་མ་མཆོག་མངའ་སྡའེ ་ི བླནོ ་ཆེན་དུ་འོས་
འདེམས་བྱུང་བར་དགའ་བསུ འི་འཚམས་འདྲི་
དང་འབྲེལ་ལས་དོན་རྣམཐའ་དག་བྱ་བ་ལམ་
ལྷངོ ས་ཡོ ང་བར་སྨནོ ་འདུན་ཞུས་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་ ༥ ཚེ ས་ ༢༨ ཕྱི་ཟླ་ ༧ ཚེ ས་ ༡༡
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ི ་ས་ཕྱོགས་གང་སར་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ཕྱི་ལུགས་ལྟར་དགུང་གྲངས་ ༨༣ ལ་
འཛམ་གླང
ུ ་ཆེན་ཉི་ཧོང་ད་ུ སྲུང་བརྩི་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་པ།
ཕེབས་པའི་སྐའ
ུ ་ི འཁྲུངས་སྐར་དས

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༧ ཚེ ས་ ༦ རེས་

ཐོག་ལམ་སྟོན་ཡང་དག་པ་གནང་བ་དང་།

kashi ལགས་དང་། གྲོས་ཚོ གས་འཐུ ས་

རྫོགས་ཀྱི་བསོད་ནམས་རེད།

ཅེས་དང་།

ས་གནས་བོད་རི གས་བཅས་ཚང་འཛོ མས་

གི ་གོ་སྒྲིག་འོག་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་

ལོ་ངོ་ ༦༠ རི ང་བོད་མི ་རྣམས་ཀྱིས་རང་

གཉིས ་ཀྱི ས ་གསུ ང ་བཤད་གནང་ཡོ ད ་པ་

ནས་བོད་འབངས་ཡོ ངས་ལ་བྱམས་བརྩེས་

ལགས་ཀྱི ས་༸སྐུའི་འཁྲུངས་སྐར་དུས་ཆེ ན་

གཟའ་པ་སངས་ཉིན་ཉི་ཧོང་སྐ་ུ ཚབ་དོན་ཁང་

མགོ ན ་༸རྒྱལ་དབང་སྐུ་ ཕ ང
ྲེ ་བཅུ ་ བཞི ་ པ་

ཆེ ན་པོ་མཆོ ག་ཕྱི་ལུགས་ལྟར་དགུ ང་གྲངས་

བརྒྱད་ཅུ་གྱ་གསུམ་བཞེས་པའི་སྐའ
ུ ་ི འཁྲུངས་

མགོན་པོ་གང་ཉིད་མཆོ ག་གི ་དབུ་ཁྲིད་འོག་
གི ་རི ག་གཞུང་དང་། ཆོས། སྐད་ཡི ག དེ་

བཞི ན ་ངོ་ བོ་ བཅས་ཉར་ཚགས་བྱེད་ཐུ བ ་

པ་བྱུང་ཡོ ད།

སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་
མགོན་ཆེ ན་

པོ ་ མ ཆོ ག ་
གི ་ མ ཛ ད ་

བཅས།།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༧ ཚེ ས་
༦ ཉིན་ཕ་རན་སི འ་ི གྲོས་ཚོ གས་
National Assembly

མི ་ལྕམ་སྐ་ུ ཨེ ་ལི ་ཛེ ་བྷ་ེ ཐི་

France’s

འོག་མའི་འཐུ ས་

Ms Elizabeth

ི ་མཆོ ག་སྤྲུལ་རི ན་པོ་ཆེ ་
རྗེ་ཡོ ངས་འཛི ན་གླང

༡༥༠ ལྷག་དགྱེས་འབུལ་ཞུས་ཡོ ད། ༸སྐ་ུ

མཆོག་དང་། འཕྲོད་བསྟེན་བཀའ་བླནོ ་ཆོས་

ཚེ འི ་ ཐུ གས་བསྐ ྱེ ད ་དམ་བཅའ་བཞི ་ས ྟེ་

ཡུལ་མི ་དང་སོག་པོའ་ི མི ་རི གས། དེ་བཞི ན་

འབོད་སྐལ
ུ ་ཞུ་རྒྱུ་ཡི ན་སྐརོ ་དང་།

སྐབས་འདིར་ཕ་རན་སི ་གཞུ ང་མང་གཉིས་

གཉིས ་ལ་ཐུ ག ས་རྗེ་ ཆེ ་ ཞུ འི་ ལོ ར ་སྲུ ང ་བརྩི་

རི ག ས་སྤྱི ་ མཐུ ན ་ཚོ ག ས་པའི ་ རི ག ་གཞུ ང ་

རྒྱས་ཞུས་ཡོ ད་པ་དང་། སྐབས་དེར་མཛད་

བཀའ་བླནོ ་ཀརྨ་ཡེ ་ ཤེ ས ་མཆོ ག ་དང་སྦར ་

གང་ཐུ བ་བྱེད་རྒྱུ ་ཡི ན་པའི་ཁས་ལེ ན་གནང་

འོག་གཉིས་ཀྱི ་འཐུ ས་མི ་ཁག་གཅི ག་དང་།

བཀྲ་ཤི ས་ཕུ ན་ཚོ གས་

གསུམ་ལ་ཕེབས་པའི་སྐའ
ུ ་ི འཁྲུངས་སྐར་དུས་

༢༠༡༨ ལོ་འདི་བཞི ན་ཕ་རན་སི ་གཞུང་མང་

གྲོས་ཚོ གས་འོག་མའི་ནང་སྲུང་བརྩི་གཟབ་

ཞུ་རྒྱུ་ཡི ན། ཞེས་གསུངས། དཔལ་འབྱོར་

སྒ འོ ི ་ ཐོ ག ་ཕ་རན་སི འི ་ གྲོས་ཚོ གས་གོ ང ་

སི ལ ་སྐུ་ ཚབ་དོན ་གཅོད ་

ས་གནས་བོད་རི གས་བཅས་མཉམ་ཞུ གས་

བསྐྲུན་ཐབས་དང་།
ཆོས་ལུགས་མཐུ ན་
འབྲེལ། བོད་ཀྱི་ཆོས་རི ག་འཛི ན་སྐྱོང་སྤལེ ་

གཞུ ང ་འབྲེལ་མ་ཡི ན་པའི ་ སྐུ་ ཚབ་རྣམ་པ་

འོག་མའི་འཐུ ས་མི ་ལྕམ་

ཉིན ་ཉི་ ཧོང ་སྐུ་ ཚབ་དོན ་ཁང་གི ས ་གོ་ སྒྲི ག ་

གཞུ ང ་བསྐྱར་གསོ ་ སླ ད ་ཐུ ག ས་བརྩོན་ཆེ ་

ཀྱི ས ་ད་ལྟའི་ བོད ་ནང་གི ་ ཛ་དྲག་གི ་ གནས་

གནང་འདུག ཕྱོགས་མཚུངས་ཕྱི་ཚེ ས་ ༧
འོག་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེ ན་

པོ་མཆོ ག་གི ་༸སྐུའི་འཁྲུངས་སྐར་དུས་ཆེ ན་

སྲུང་བརྩི་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་ཡོ ད། དེ་ཡང་
མཛད་སྒའོ ི ་ སྐུ་ མགྲོན་གཙོ ་ བོ་ ༸སྐྱབས་ར ྗེ་

འགྲོ་བ་མི ་ལ་གཅི ག་མཚུ ངས་ཀྱི ་བདེ་སྐྱི ད་

གསུམ།

རྒྱ་གར་གནའ་རབས་ཀྱི་རི ག་

ཕྱི་རྒྱལ་སྐ་ུ ཚབ་རྣམ་པ།

སྐྱོར་ཚོ གས་པའི་སྐ་ུ ཚབ་རྣམ་པ། དེ་བཞི ན་
སོགས་ཕེབས་ཡོ ད།

དེ་ཡང་ལྕམ་སྐ་ུ ཨེ ་ལི ་

ཛེ ་བྷ་ེ ཐི་མཆོ ག་གི ས་མཛད་སྒ་ོ དབུ་འཛུ གས་

བསྐྱེ ད ་ཀྱི ས ་མཛད་འཕྲི ན ་ཧ་ཅང་རྒྱ་ཆེ ་ སྟངས་སྤྱི་དང་། ལྷག་པར་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡི ག་

སྐྱོང་བཞི ན་ཡོ ད།

ཉེ་ཆར་གསར་འགྱུར་ ཐོབ་ཐང་རྩོད་ལེ ན་པ་བཀྲ་ཤི ས་དབང་ཕྱུག་

བརྒྱུ ད་ལམ་ཁག་གཅི ག ་གི ་ ནང་དུ་ སྤྱི ་ ནོར ་ ལགས་ཀྱིས་གཙོ ས་བོད་ནང་གི ་འགྲོ་བ་མི འི་
༸གོ ང ་ས་༸སྐྱབས་མགོ ན ་ཆེ ན ་པོ་ མཆོ ག ་ ཐོབ་ཐང་གི ་གནས་སྟངས་སྐརོ ་དང་།

ཚོ གས་འཐུ ས་མི ་དང་གནད་ཡོ ད་མི ་སྣ། དེ་

༸སྐྱབས་མགོ ན ་ཆེ ན ་པོ་ མཆོ ག ་སྐུ་ ཁམས་ བཏང་གནང་མཁན་བོད་ཀྱི ་རྒྱལ་གཅེས་པ་

འཛོ མ ས་ཀྱི ་ ཐོག ་མར་༸སྐྱབས་ར ྗེ་ ཡོ ང ས་

ལ་ལྷ ང ་ངེ ར ་དྲན་

བཞི ན ་ས་གནས་བོད ་རི གས་བཅས་འདུ་

རྣམས་ང་ཚོ ས་ཡི ད་

འཛི ན་གླིང ་མཆོ ག ་སྤྲུ ལ་རི ན ་པོ་ ཆེ ་ མཆོ ག ་

བ ཞི ན ་ ཡོ ད ་ པ ས ་

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

པོ་ མཆོ ག ་གི ་ རླ བ ས་ཆེ ན ་གྱི ་ མཛད་འཕྲིན ་
ཁག་གི ་སྤྱི་དང་།

གནང་བའི་འབྲས་བུར།
པའི་ཚན་རི ག

མཐུ ད་བོད་ཀྱི་བདེན་

ནས་མཐུ ན་པ་མ་ཟད།

ཚན་རི ག་གི ་ལམ་

ནས་སེ མ ས་དང་ས ག
ྲོ ་གི ་ དཔྱད་ཞི བ ་བྱེད་

པར་ཡང་ཕན་ཐོག ས་ཆེ ན ་པོ་ ཡོ ང ་བཞི ན ་

ing the Tibetan Flag

། ཞེས་པའི་དཔེ་

དེབ་གཅི ག་དང་ཕ་རན་གཞུ ང་མང་གཉིས་
ལ་ཐུ གས་རྗེ་ཆེ་ཞུ་

Merci La France –

Thank You France

ཞེས་པའི་བརྙན་ཐུ ང་

ལགས་ཀྱི ས ་བོད ་མི འི ་ སྒྲི ག ་འཛུ ག ས་ཀྱི ་ ལྔ་

དང་ཐབས་བྱུ ས་སོ ག ས་ཀྱི ་ སྐ ར
ོ ་གསུ ང་

ས་གནས་

མང་ཚོ གས་ཀྱིས་ད་ྲི བར་ལན་འདེབས་ཀྱང་

གནང་ཡོ ད། སྐབས་དེར་ཝ་ཤི ང་ཊོན་མངའ་
སྡའེ ི་ བོད ་རི ག ས་སྤྱི ་ མཐུ ན ་ཚོ ག ས་པ་དང་།

ནབུ ་བྱང་བོད་ཀྱི་རི ག་གཞུང་ཚོ གས་པ། ཨུ་

ཏ་བོད ་རི ག ས་སྤྱི ་ མཐུ ན ་ཆོ ག ས་པ་བཅས་

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༧ ཚེ ས་ ༦

ཀྱི ས ་བོད ་ཀྱི ་ རི ག ་གཞུ ང ་འཁྲབ་ས ནྟོ ་དང་།

ཝ་ཤི ང ་ཊོ ན ་བོད ་རི ག ས་སྤྱི ་ མཐུ ན ་ཚོ ག ས་

ཡོ ད། སྐ་ུ ཚབ་དོན་གཅོད་མཆོག་གི ས་རི ག་

རི ག ་རྩལ་འགྲན་སྡུར ་ཞི ག ་གོ ་ སྒྲི ག ་གནང་

(Seat-

གཞུ ང་འཁྲབ་སནྟོ ་གྱི་འགྲན་སྡུར་ཐོག་ཨང་

མགོན་ཆེ ན་པོ་མཆོ ག་ཕྱི་ལུགས་ལྟར་དགུ ང་

འཁྱེར་གནང་ཡོ ད།  མཛད་སྒརོ ་ཨ་རི ་དང་

པའི་གོ་སྒྲིག་འོག་ཨ་རི འ་ི སི ་ཨེ ་ཊལ་

གྲངས་ ༨༣ ཕེབས་པའི་༸སྐའ
ུ ་ི འཁྲུངས་

སྐར་དུས་སྟོན་གྱི་སྐ་ུ མགྲོན་གཙོ ་བོར་ཨ་རི ་སྐ་ུ

རི མ ་ཐོབ ་པ་རྣམས་ལ་བྱ་དགའ་དང་ལག་

ཁེ་ན་ཌ་ཁུལ་གྱི ་བོད་རི གས་ཁྱོན་མི ་གྲངས་
༥༠༠ ཙམ་ཕེབས་ཡོ ད།

པ་ཞུ་འདོད་བྱུང་། བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ དབང་སྐུ་ ཕྲེང ་བཅུ ་ བཞི ་ པ་ཆེ ན ་པོ་ མཆོ ག ་
ཀྱི ་ གཉིས ་སྨ ན ་དབུ ་ མ་ལམ་གྱི ་ སྲི ད ་བྱུས་ སྐུ ་ ཚེ ་༸ཞབས་པད་བསྐ ལ ་བརྒྱར་བརྟན་

ཚབ་དོན་གཅོད་དངོས་གྲུབ་ཚེ ་རི ང་ལགས་

ཕྱོགས་མཚུ ངས་དེ་ཉིན་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་

ཐབས་ལམ་བཟང་ཤོས་དེ་ཡི ན། ཅེས་དང་། གསུངས།

དེ་ ཡང་གོ ང ་ཚེ ས ་ཉིན ་གྱི ་ སྔ་ དྲོར ་ཨ་རི འི ་
རྒྱལ་ས་ཝ་ཤི ང་ཊོན་མངའ་སྡའེ ི་བོད་རི གས་

སྐྱའི་དགོན་པར་འཚམས་གཟིགས་སུ་ཕེབས་

ནི་བོད་དོན་བདེན་མཐའ་གསལ་ཐབས་ཀྱི ་ པའི་བཀྲ་ཤི ས་སྨནོ ་འདུན་ཞུ་རྒྱུ་ཡི ན། ཞེས་

དེ་རྗེས་བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་

ཕེབས་གནང་ཡོ ད།

དེ་ བཞི ན ་རྒྱ་གར་གཙོ ས ་པའི ་ འཛམ་གླི ང ་ ཀྱི ་ དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བླནོ ་ཀརྨ་ཡེ ་ ཤེ ས ་

དབང་ཕྱུག་མཆོག་གི ས་གསུང་བཤད་གནང་
དོན།   སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་

རྩོད་དང་བོད་དོན་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་བར་ ༸སྐྱབས་མགོན་༸རྒྱལ་དབང་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ ་

གཅོད་དངོས་གྲུབ་ཚེ ་རི ང་ལགས། ཨ་རི འ་ི

ཚོ གས་འཐུ ས་མི ་སྐ་ུ ཞབས་ Mr. Uto Ta- ཡོ ད་པ་ནི་བོད་མི ་སྤྱི་བོ་གནམ་བསྟན་ཡོ ངས་

པི་ཊར་སན་

ཆེ ན ་པོ་ མཆོ ག ་གི ས ་བོད ་མི འི ་ འཐབ་རྩོད་

ཐོག་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་དངོས་གྲུབ་ཚེ ་རི ང་

བཤང་གནང་ཡོ ད་པ་མ་ཟད།

Thank You Europe – for host-

ཡོ ད །་ཅེ ས ་སོ ག ས་ཀྱི ་ བཀའ་སླ བོ ་གནང་།

དེ་ ནས་འཕྲོད ་བསྟེན ་བཀའ་བླནོ ་ཆོ ས ་སྐ ང
ྱོ ་

གནས་བོད ་རི གས་རྣམས་ཚང་འཛོ མ ས་

ཆེ་ཞུ་

བོད་ཀྱི་བླ་ན་མེད་པའི་དབུ་ཁྲིད།

ཚོ གས་ཚང་མ་བླ་ོ གཡེ ང་རྩ་བ་ནས་མི ་དགོས་ སྤྱི ་ ནོར ་༸གོང ་ས་༸སྐྱབས་མགོན ་༸རྒྱལ་

དེ་ཉིན་གྱི་དགོང་དྲོ་མཛད་སྒརོ ་ས་

དང་ལྔ་བཅུའི་འཆར་སྣང་གི ་དམི གས་ཡུལ་

tle) གྲོང་ཁྱེར་དུ་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་

བོད་མི ་ཡོ ངས་དང་། རྒྱལ་སྤྱིའ་ི རྒྱ་ཆེ་མང་ དཔོན།

འདུག

བོད་ཀྱི་རྒྱལ་དར་སྒྲེང་འཛུ གས་གནང་བར་

གསལ་ཐང་ཡི ན་པས་མགོན ་པོ་ མཆོ ག ་ལ་ དོན་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུ་རྒྱུ་ཡི ན། ཞེས་གསུངས།

ནང་པའི་ལྟ་གྲུབ་ཀྱི་རྣམ་

གཞག་དེ་དག་ཚན་རི ག་དང་ཕྱོགས་མང་པོ་

ལགས་དང་ཕ་རན་སི ་འབྲེལ་མཐུ ད་པ་རྣམ་

རེ ས་གཟའ་པ་སངས་ཉིན་ཨ་རི འི་རྒྱལ་ས་

དད་དམ་གཡོ ་བ་མེ ད ་པའི ་ གཞི ས ་བྱེས་ ཕྱོགས་མཚུ ངས་འཛམ་གླིང་ཞི ་བདེའི་དེད་

ལྷག་པར་ནང་

སྐུ་ ཚབ་དོན ་གཅོ ད ་བཀྲ་ཤི ས་ཕུ ན ་ཚོ ག ས་

ཕ་རན་སི ་གཞུ ང་

ཅེས་དང་།

ཚན་རི ག་པ་མང་

པོས་ནང་པའི་ཆོས་དང་།

སྦར་སི ལ་

ཞི ག་བཅས་དབུ་འབྱེད་གནང་ཡོ ད།།

མང་གཉིས ་ནས་མུ ་

ངོ་ ༣༠ ལྷག་རི ང་ཚན་རི ག་པ་གྲགས་ཅན་
རི ག་པ་སོ ག ས་ཀྱི ་ སྐ ར
ོ ་བགྲོ་གླ ང
ེ ་རི མ་པ་

བར་ཐུ གས་རྗེ་ཆེ་ཞུས་གནང་།

ནམ་ཡང་བརྗེད ་མི ་
སྲིད།

ལྷག་པར་འདས་པའི་ལོ་

དང་ལྷན་ནང་པའི་ལྟ་གྲུབ་དང་སེམས་ཁམས་

བཤད་གཟབ་རྒྱས་གནང་

ཡུ ་རོ བ ་གཞུ ང ་མང་གཉིས ་ལ་ཐུ གས་རྗེ་

ཀྱི ་ གོ་ སྐབ ས་འདི་ བརྒྱུ ད་སྤྱི ་ ནོར ་༸གོང ་ས་ ལུ ས ་སྲོག ་ལོ ང ས་སྤྱོད ་དང་བཅས་པ་བླས
ོ ་

ཉི་ཧོང་གི ་གྲོས་

བསྟི་གནས་ཁང་འཛུ གས་སྐྲུན་སླད་རྒྱབ་སྐྱོར་

ཐི ་ མཆོ ག་གི ས་གསུ ང་

ད་རེས་ པ་ཆབ་སྲི ད ་དོན ་དུ་ རང་གི ་ གཅེ ས ་པའི ་

སྐྱོང་དབང་ཕྱུག་མཆོག

མེད་ཀྱི་གནས་ཚུལ་སྤལེ ་བ་ལྟར།

(Seattle) གྲོང་ཁྱེར་དུ་བོད་

སྐུ ་ ཞབས་ཨེ ་ལི ་ཛེ ་བྷ ེ་

རྒྱལ་བསམ་གྲུབ་ལགས་རྣམ་གཉིས ་ནས་

ལ་བསྙུན་གཞི ་ཚབས་ཆེ ་ཡོ ད་གནས་ཁུངས་ བཞི ན་བོད་མི ་ ༡༥༠ ལྷག་གི ས་བོད་བསྟན་

སི ་ཨེ ་ཊལ་

ལགས་ཀྱིས་ཨ་རི འ་ི

ཕ་རན་སི འི་གྲོས་ཚོ གས་

དེ་

ཡོ ང ས་འཛི ན་གླིང ་མཆོ ག ་སྤྲུ ལ་རི ན ་པོ་ ཆེ ་

མཆོག་དང་། འཕྲོད་བསྟེན་བཀའ་བླནོ ་ཆོས་

བཤད་གནང་། དེ་ནས་ཨ་རི འ་ི ཝ་ཤི ང་ཊོན་
Strom Peterson

ལགས་རྣམ་གཉིས ་ནས་

ཉི་ཧོང་ས་གནས་

ལ་རང་གི ་སྐད་ཡི ག་སླབོ ་ཁྲིད་གནང་དགོས་

ཆེ ད ་རྒྱབ་སྐ ྱོ ར ་གནང་བར་བར ནྟེ ་ཕྱི ་ ལོ ་

བོད་དོན་རྒྱབ་

སྐྱོང་དབང་ཕྱུག་མཆོག

ཕྱོགས་

མངའ་སྡའེ ི ་ སྐུ་ ཚབ་སྐུ་ ཞབས་པི་ ཊར་སན་

ཆེ ན ་ཁྱད་པར་ཅན་དེ་ བཞི ན ་ཕ་རན་སི འི ་

རྟགས་ཀྱི ས ་མཚོ ན ་གཟེང ས་བསྟོད ་གྲངས་

ཕག
ྱོ ས་མཚུ ངས་བོད་པའི་ན་གཞོན་རྣམས་

བ་དེ་དག་དངོས་སུ་ལག་བསྟར་ཞུ་སླད་དང་།

ནས་ལྷག ་བསམ་ཟོལ ་མེ ད ་ཀྱི ས ་བོད ་དོན ་

ཡི ་ ར ང ས ་

གྲགས་ཆེ ་ བའི ་ ནོ་ སྦལ
ེ ་ཞི ་ བདེའི ་ གཟེང ས་

དང་བཀའ་གསུ ང ་ཅི ་ སྒྲུ བ་ཞུ ་ དགོ ས ་པའི ་

པོ་མཆོ ག་གི ་བཀའ་སླབོ ་ལམ་སྟོན་རྗེས་དྲན་

དབང་སྐུ་ ཕྲེང ་བཅུ ་ བཞི ་ པ་ཆེ ན ་པོ་ མཆོ ག ་

ཕྱི ་ ལུ ག ས་ལྟར ་དགུ ང ་གྲངས་བརྒྱད་ཅུ ་ གྱ་

སྐར་དུས་ཆེན་གྱི་ཉིན་འཛི ན་བཟུང་བྱས་པའི་

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

སྲུ ང ་བརྩི་ཞུ ་ དགོ ས ་དོན ་ནི་ མགོ ན ་པོ་ གང་
ཉིད་མཆོ ག་གི ས་བཀའ་སླབོ ་ལམ་སྟོན་སྩལ་

རྒྱུ ་གལ་ཆེ ན་པོ་ཡི ན་སྐར
ོ ་སོ གས་ཀྱི ་གསུང་

གླིང་ཕྱོགས་

ཏེ ་ སྙ ན ་

བསྐྱངས་དང་སྐྱོང་མུས་ཡི ན་པས། བོད་མི ་

ཐོག་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་དངོས་གྲུབ་ཚེ ་རི ང་

མཚུ ང ས་དུས ་ཚོ ད ་གཉེན ་འཕྲང་ཅན་གྱི ་

སྤྱི ་ ནོར ་༸གོང ་ས་༸སྐྱབས་མགོན ་༸རྒྱལ་

ཀུ ན ་ ན ས ་

མགོན་པོ་གང་ཉིད་མཆོ ག་སྐུ་ན་ཕྲ་བའི་དུས་

མཆོག་གི ས་གོ་སྒྲིག་གནང་སྟེ་

Toutut

རྗེས་དེ་དག་
ལ་འཛམ་

ཉ་འབུམ་གཅི ག་ཚེ ་ཐར་གཏོང་སྐབས་སྐྱབས་

མི ་ལྕམ་Ms. Ishii Mitsuko ལགས་རྣམ་

རྒྱལ་ཁབ་འདྲ་མི ན་ནས་བོད ་མི འི ་ འཐབ་ མཆོ ག་གི ས་བོད་པ་ཚོ ར་སྤྱི ་ནོར་༸གོང་ས་
ཐུ གས་རྗེ་ཆེ་ཞུས་གནང་ཡོ ད། དེ་ནས་གྲོས་ བཞི ་ པ་ཆེ ན ་པོ་ མཆོ ག ་ལྟ་ བུ ་ དབུ ་ ཁྲིད ་ཅི ག ་

སྤྱི ་ མཐུ ན་ཚོ གས་པའི ་ ཚོ གས་གཙོ ་ ཚུ ལ ་
ཁྲིམས་རྡོ་རྗེ་ལགས་དང་། ཨ་རི ་སྐ་ུ ཚབ་དོན་
ཝ་ཤི ང་ཊོ ན ་མངའ་སྡའེ ི ་ སྐུ་ ཚབ་སྐུ་ ཞབས་
Strom Peterson

ལགས།

ཀྱི ས ་གྲོང་ཁར
ྱེ ་དུ་ རནྟེ ་གཞི ས ་བྱས་པའི་ ས་
ཡོ ད།   སྐབས་དེར་སྐ་ུ ཚབ་དོན་དང་ལྷན་

དྲུ ང ་ཡི ག་ཚེ ་རི ང་བཀྲ་ཤི ས་ལགས་ལྷ ན ་
བཅར་ཞུས་ཡོ ད་པ་བཅས།།

དབུས་བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་བདུན་རེའ་ི ལས་རི མ་གསར་ཤོག
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བོད་ཟླ་ ༥ ཚེ ས་ ༢༨ ཕྱི་ཟླ་ ༧ ཚེ ས་ ༡༡ 3

བོད་མི འ་ི དཀའ་ངལ་དང་འབྲེལ་བའི་གནད་དོན་བཅུ་གསུམ་ཐོག་རོགས་རམ་གང་ཐུབ་གནང་རྒྱུའི་ཁས་ལེན་གནང་བ།
ཁུ ང ས་སུ ་ འབྱོར་མཚམས་ལས་གཞི ་ ལག་

ལོ ར ་སྲི ད ་སྐྱོང ་གི ་ འགན་དབང་ཐོག ་མར་

དེ་ བཞི ན ་ལ་སྤྱི ས ་བྱང་ཐང་ས་ཁུ ལ ་མ་ཁྱུ ་

གི ས ་རོ ག ས་སྐྱོར ་ལས་གཞི ་ མངའ་གཞུ ང ་

དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐང
ྱོ ་བླ་ོ བཟང་སེ ང་ྒེ མཆོ ག་ སྐརོ ་གསུངས།

གནས་ཚུ ལ ་ཡོ ད ་པ་ཤེ ས ་རྟོག ས་བྱུང་རྗེས ་

ཆོ ག་པའི་སྐརོ ་ཞུས་པ་དང་སྦྲགས་བོད་མི ་དེ་

ངེས ་པར་དུ་ ལག་བསྟར་གནང་རྒྱུ འི ་ ཁས་

བྱང་ཐང་འབྲེལ་མཐུ ད ་པ་དོན ་གྲུབ་རྒྱལ་ ས་ཁུལ་གྱི་བོད་མི ་གནས་སྡདོ ་ཀྱི་ས་ཞི ང་ལ་

ཚོ ང་རི གས་རྩ་བ་ཉིད་ནས་བྱེད་མི ་ཆོག་པའི་

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༧ ཚེ ས་ ༧

ཉིན་གྱི་ཕྱེད་ཡོ ལ་ཆུ་ཚོ ད་ ༢ ཡོ ལ་ཙམ་ལ་ བསྟར་གནང་རྒྱུ ར་གྲ་སྒྲིག་ཨང་གསར་ཡོ ད་
དང་།

ལ་སྤྱི་ཚེ ་བརྟན་དབང་ཕྱུག་ལགས། དེ་བཞི ན་སླ་ེ དང་ཨག་ལི ངྒ། ལྕགོ ་ལམ་སར་

པོ་ ལགས་བཅས་ཀྱི ས ་ལ་དྭ ག ས་རང་སྐ ྱོང ་ རྟོག་ཞི བ་

Survey

ཟིན་ཡང་ད་བར་བྱང་

རི ་ལྗ ང
ོ ས་ཡར་རྒྱས་ལྷ ན ་ཚོ གས་ཀྱི ་ ལས་ ཐང་ས་གནས་སུ་རྟོག་ཞི བ་ཟིན་མེ ད་སྟབས་

བཞེས་སྐབས་ལ་དྭགས་སུ་ས་ཆ་ཉོ་ཚོ ང་གི ་

བཀའ་ཤག་ནས་ད་བར་བོད་མི ་ཚོ ར་ས་ཆ་ཉོ་
ལམ་སྟོན་གནང་བཞི ན་ཡོ ད་པ་དང་།   ཕྱི་

དང་ཆུ ་ཤུ ལ་བོད་མི ་རྣམས་སླ་ེ རུ་གནས་སྤ་ོ

དག་གཏན་སྡདོ ་བྱེད་སའི་སླ་ེ རུ་ས་ཆ་གནང་
སྐྱོང་ཡོ ང་བ་ཞུ ས་པར་ད་ལྟའི་ཆར་སླ་ེ རུ་ས་

ཆ་ཐོབ ་རྒྱུ ་ཕྲན་བུ ་ དཀའ་ཡང་ཐབས་ཤེ ས ་

ནས་གང་གཏན་འབེབ ས་གནང་བ་དེ་ དག་
ལེན་གནང་འདུག

ཚོ ག ས་འདུའི་ མཐར་དཔལ་ལྡན ་སྲིད ་སྐ ང
ྱོ ་
མཆོ ག་གི ས་ཉེ་ལམ་ལ་དྭགས་རང་སྐྱོང་རི ་
ལྗངོ ས་ཡར་རྒྱས་ལྷན་ཚོ གས་ཀྱི ་དེད་དཔོན་

ཁུངས་སུ་ཕེབས་ནས་སླ་ེ རྫོང་དཔོན་ལྕམ་སྐུ་ གང་མག ྱོག ས་གནང་སྐྱོང ་ཡོ ང ་བ་ཞུ ས ་པ་

བསོ ད ་ནམས་ཟླ་བ་བླནོ ་པོ་ མཆོ ག ་སྐུ་ ཚེ འི ་

ལ་དྭ ག ས་རང་སྐ ྱོང ་རི ་ལྗ ང
ོ ས་ཡར་རྒྱས་ ལམ་སར་བཅས་ཀྱི ་ བོད ་མི ་རྣམས་ལ་ས་

བླ་ོ ཕམ་ཡོ ད་སྐརོ ་གསུང་པ་མ་ཟད།

ལ་ཝ་ས་

M.s Avny Lavasa མཆོག་དང་།

ལྷན་ཚོ གས་

Ladakh Autonomous Hill

Development Council

འཕེན་པ་རྫོགས་པའི་གནས་ཚུ ལ་བྱུང་བར་

དང་སྦྲགས།   སླ་ེ དང་ཨག་ལི ངྒ། ལྕགོ ་

མི འི་སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱིས་དམ་པ་ཁོང་གི ་རྗེས་

ཞི ང་བོགས་གཏོང་གི ་གྱན་ཡི ག་ད་བར་ཐོབ་

ཤུ ལ ་ནང་མི ་ལྟས
ོ ་བཅས་ཡོ ང ས་ལ་གདུང ་

ཀྱི་དེད་དཔོན་ མེད་སྟབས། མགྱོགས་མྱུར་གྱན་ཡི ག་གནང་

སེ མ ས་མཉམ་སྐ ྱེ ་ ཞུ ས ་ཡོ ད་སྐ ར
ོ ་སོ ག ས་

གྱི ་ སྐུ་ ཚབ་རྒྱལ་དབང་རྒྱལ་ལགས་དང་། སྐྱོང་ཡོ ང་བ་ཞུ ས་འདུག་པ་དེར་རྫོང་དཔོན་
འབྲེལ་མཐུ ད་པ་ཚེ ་རི ང་རྡོ་རྗེ་ལགས།

དེ་ མཆོ ག ་གི ས ་བྱང་ཐང་ས་ཁུ ལ ་ཁག་ལ་ས་

བཞི ན ་འབྲེལ་ཡོ ད ་ལས་བྱེད་སོ ག ས་ཚང་ ཆ་རྟོག་ཞི བ་གང་མགྱོགས་གནང་རྒྱུ འི་ཁས་

ལོ་ ༢༠༡༦ ནས་བཟུང་ད་བར་ས་ཆ་ཉོ་ཚོ ང་

གང་ཡོ ང་གནང་རྒྱུའི་ཁས་ལེན་གནང་།  

བོད་མི འི་དཀའ་ངལ་དང་འབྲེལ་བའི་གནད་ སྐབ ས་དེར ་ལ་དྭ ག ས་རང་སྐྱོང ་རི ་ ལྗངོ ས་

ཀྱང་སླད་ཕྱི ན་བོད་མི ་སུ་ཞི ག་གི ས་ས་ཆ་ཉོ་

ས་ཁུ ལ ་སྤྱི ་ དང་ལྷག ་པར་མ་ཁྱུ ་ བོད ་མི ་དེ་

འཛོ མ ས་ཐོག ་ལ་དྭ ག ས་སླ་ེ བྱང་ས་གནས་ ལེན་གནང་འདུག

དོན ་བཅུ ་ གསུ མ ་ཐོག ་མག ྱོག ས་མྱུ ར ་ལག་ ཡར་རྒྱས་ལྷན་ཚོ གས་ཀྱི་དེད་དཔོན་སྐུ་ཚབ་

བསྟར་མཇུ ག ་སྐྱོང ་ཡོ ང ་བའི ་ རེ ་ སྐུལ ་ཞུ ས ་ རྒྱལ་དབང་རྒྱལ་ལགས་ཀྱིས་ལྕགོ ་ལམ་སར་
པར། འགན་འཛི ན་རྣམ་པས་ཐུ གས་ལྷདོ ་ དང་སླ ་ེ ས་ཁུ ལ ་བོད ་མི ་རྣམས་ལ་ད་བར་

ལྷདོ ་ངང་གསན་འཇོག་གནང་བ་མ་ཟད།

གནད་དོན་དེ་དག་ལས་ལག་བསྟར་ཐུ བ་པ་

ས་ཆ་ Kannals གྲངས་ ༦༨༡༠ གནང་

འཛུ གས་ནས་རོ གས་རམ་གང་ཡང་གནང་
ཐུ བ་ཐབས་མེད་སྐརོ ་བརྡ་ལན་ནན་པོ་གནང་

ནས་རོ ག ས་དངུ ལ ་དེ་ དག་ལས་གཞི ་ གང་

རྫོང་ལས་ཁུངས་ནས་ཡུལ་མི ་ཚོ ས་བོད་མི ་

དང་གང་གི ་ཆེ ད ་གཏོང ་འཆར་ཡོ ད་པ་
གསལ་རྟོག ས་གནང་འདོད ་གནང་བཞི ན ་

ཡོ ད་པ་མ་ཟད། ལས་འཆར་ནང་གི ་འཆར་

གཞི ་ཁག་གཅི ག་རྒྱུ ན་གནས་ཐུ བ་པ་ཞི ག་མ་
གཟིག ས་པར་བརྟེན ་དེར ་འགྱུ ར ་བ་བཏང་

ཡོ ད་སྐརོ ་དང་།  དབུས་ནས་རོགས་དངུལ་

གཏན་འབེབ ས་ཟི ན ་པ་དེ་ དག་རྫོ ང ་ལས་

གཉིས་ཀར་འགན་ཡོ ད་སྟབས་རབ་བྱུང་ན་

སར་ནས་ས་ཆ་རྩ་བ་ནས་ཉོ་མི ་ཆོག་པ་དང་།
ལ་སྤྱི་ལས་ཁུངས་ངོས་ནས་བོད་མི ་ཚོ ར་ས་

རྒྱ་ཆེ ་ གནང་དང་གནང་མུ ས ་ལ་ཐུ ག ས་རྗེ་

སྤྲོད་བྱེད་ཕྱོགས་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་

དེ་ བཞི ན ་ཨག་ལི ངྒ་གཞི ས ་ཆགས་ནང་གི ་

དཔལ་ལྡན་

གི ས་བཙན་བྱོལ་བོད་མི ར་མཐུ ན་རྐྱེན་སྦྱོར་
༢༠༡༤

ལས་ཁུ ང ས་ནས་སྔནོ ་འགྲོའི ་ བྱེད་སྒ་ོ ཁག་

གཏན་འབེབས་ཟིན་པའི་སྐརོ ་ངོ་སྤདྲོ ་གནང་

གནང་།

ལོ་ ༡༩༥༠ ནས་ ༡༩༨༧ བར་རྒྱ་གར་

དེ་བཞི ན་ཇ་མུ་ཀ་ཤི ་མི ར་མཐོ་

གནས་ལྟ་བུའི་རི ག་གཅི ག་རྐང་འཛི ན་ཆེ ད་

ལས་ས་མི ག་གཉིས་བོད་མི ར་གནང་རོགས་
ཞུ ་ སྐབ ས་ད་ལྟའི་ འཆར་བོད ་མི ་ ལྟ་ ཞོག ་ལ་

བ་དང་སྦྲགས། སྤྱིར་རྒྱ་གར་གཞུང་གི ས་ཕྱི་
ནང་སྐས
ྱེ ་པའི་བོད་མི ་སུ་འདྲ་ཞི ག་ཡི ན་རུང་

རང་བཞི ན་གྱིས་རྒྱ་གར་མི ་སེར་ཆགས་ཐུ བ་
པ་ཞི ག་ཡི ན་ནའང་བོད་མི ་རྣམས་ཀྱིས་ཆེ ད་
མངགས་སྐྱབས་བཅོལ་བའི་ངོ་བོའ་ི ཐོག་ནས་

དྭགས་གཞོན་སྐྱེས་ཚོ ་ལའང་དེ་ལྟར་མཐུ ན་

རང་གི ་ཆོས་དང་རི ག་གཞུང་སྲུང་སྐབྱོ ་ཡོ ང་

སླབོ ་དེ་འདྲ་འཛུ གས་ཐུ བ་ཚེ ་བོད་ཕྲུག་ཚོ ར་

བཙན་བྱོལ་བ་རྣམས་ཀྱི ་ གནས་སྟངས་ནི་

རྐྱེ ན ་མེ ད ་ཀྱང་འབྱུང་འགྱུ ར ་སླ ་ེ རུ ་ མཐོ ་
མཐུ ན་འགྱུར་གནང་རྒྱུ་ཡི ན་སྐརོ ་གསུངས།

བརྒྱུ ད་བརྡ་ལན་ནན་ཏན་གནང་དགོས་པའི་

བཅས་ལ་གཞུང་དང་གཞུང་འབྲེལ་མི ན་པའི་

ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གི ས་ཕྱི་ལོ་   ༢༠༡༡

ལ་དྭགས་དང་བོད་མི ་རྣམས་ནི་ལོ་རྒྱུས་ཁདྲོ ་

སྲིད་སྐྱོང་མཆོ ག་གི ས་རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་

དེ་ བཞི ན་ལ་སྤྱི ས ་བོད ་མི ་སྐྱབས་བཅོ ལ ་

བསམ་ཚུལ་བཏོན། ཕྱོགས་མཚུངས་དཔལ་

སའི ་ རོ ག ས་སྐ ྱོ ར ་ལས་གཞི ་ རྣམས་ལག་

གནང་རོགས་ཞུས།  

ཆ་རྩ་བ་ཉིད་ནས་འཚོ ང་མི ་ཆོ ག་པའི་བཀའ་

རྒྱ་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོ ངས་རླུང་འཕྲིན་ལས་ཁང་

རང
ྫོ ་དཔོན་མཆོ ག་དང་འགན་འཛི ན་རྣམས་

དགའ་ཚོ ར་ཆེན་པོ་བྱུང་འདུག

གནང་རྒྱུ་ཡི ན་སྐརོ ་གསུངས།

སླ བོ ་ནང་སྨ ན ་ཞབས་དང་བཟོ་ སྐྲུ ན་རི ག་

མཆོ ག ་གི ས ་བྱང་ཐང་ས་གནས་སུ ་ ཕེབ ས་

སྐྱེ ས ་ཕྱག་རྟགས་འབུ ལ་ལམ་ཞུ ས ་པར་

གནང་རྒྱུ་ཡི ན་སྐརོ ་གསུངས།  

རྣམས་ཀྱི ་ འཚོ ་ རྟེན ་ལས་གཞི ་ སྐྲུ ན་ཐབས་

ཡོ ང་བ་བྱེད་དགོས་པའི་ལམ་སྟོན་གནང་བ་

ལས་ཁུངས་དང་ས་གནས་ལ་སྤྱི་ལས་ཁུངས་

ཚོ གས་ཆུང་ནས་བཟོ་སྐྲུན་ཞུས་པའི་ལེ གས་

བོད་མི ་བཙན་བྱོལ་བ་རྣམས་ལ་བླ་ོ རྒྱ་ཡངས་

གྲུབ་མཚམས་ལམ་ཁ་བཟོ་ རྒྱུ འི ་ ཁས་ལེ ན ་

ཟིན་ཡང་ནང་སྲིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཟུང་དྲུང་

པ་དང་སྦྲགས།   ཐུ གས་རྗེ་ཆེ་ཞུའ་ི གོ་སྒྲིག་

ཡོ ད་ཚེ ་དེར ་གཞི གས་པའི ་ མཇུ ག་སྐ ྱོ ང ་

སླད་

འགལ་གྱི་བྱ་སྤྱོད་དེ་རི གས་འགོག་ཆེ ད་རྫོང་

ཡུ ལ ་མི འི ་ བྱེད་སྟངས་དེ་ དག་ལ་རྟོག ་ཞི བ ་

དཔོན་མཆོ ག་གི ས་ལས་གཞི ་ཁག་ཁ་གསལ་

ལྟར་གནང་རྒྱུའི་ཁས་ལེན་གནང་།

རོགས་དངུལ་གཏན་འབེབས་གནང་

རྣམས་ལ་འཕྲད་བཞི ན་པའི་དཀའ་ངལ་ཞི བ་

མི ་མཉམ་འབྲེལ་ལས་ཁུངས་སུ་དངུལ་བུན་

ཞུས་སྐབས།

tee

ཆེ་ཞུའི་ལས་འགུལ་སྤལ
ེ ་རྒྱུ་ཡི ན་སྐརོ ་གསུང་

བུ ་ སྤུན ་གྱི ་ མཛའ་བརྩེའི ་ འབྲེལ་ལམ་དམ་

ལམ་ཁ་ཚད་ལྡན་བཟོ་རོགས་ཞུས་པར་རྫོང་

ལྟར། ལ་སྤྱི་ནས་ས་ཆ་ཉོ་ཚོ ང་ལྟ་བུ་ཁྲིམས་

བ་མ་ཟད། བྱང་ཐང་འབྲེལ་མཐུ ད་པ་དོན་

འབྲེལ་ཡོ ད་ལས་ཁུངས་ཚང་མར་ཐུ གས་རྗེ་

བསྟར་གནང་སྐ ྱོང ་ཡོ ང ་བ་ཞུ ་ སྐབ ས་རྫོ ང ་

བོད་

ཞི ག་འཛུ གས་དགོས་པའི་བསམ་ཚུལ་བཏོན་

ཕྱི ན ་ས་ཆ་ཉོ་ ཚོ ང ་དེ་ རི ག ས་རྩ་བ་ནས་མི ་

དྭགས་ཀྱི ས་གཙོ ས་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོ ངས་སུ་

གཞི ་རྒྱ་ཆེ་ར་ུ གཏོང་དགོས་པ་དང་།

དངུལ་ཐེར་འབུམ་ ༤༦༣་༩༥ གནང་བ་

པར་དཔལ་ལྡན ་སྲི ད ་སྐྱོང ་མཆོ ག ་གི ས ་དེ་

དེ་དག་འཚོ ་དགོས་པར་བརྟེན། དཀའ་ངལ་

དེ་ བཞི ན ་ལ་སྤྱི ས ་བོད ་མི ་རྣམས་ལ་དབུ ས ་

གཡར་གནང་བ་བརྒྱུ ད་ས་གནས་བོད ་མི ་

Relief and Rehabilitation Commit-

སྡ ་ེ ནས་འགོ ་ འཛུ གས་ཏེ་ རི མ་བཞི ན་ལ་

མར་རྒྱ་གར་ལྷ་ོ ཕག
ྱོ ས་ཀར་ན་ཊ་ཀ་མངའ་

རོགས་སྐྱོར་གནང་དགོས་པ། རྒྱ་གར་རྒྱལ་

ཡོ ངས་དངུལ་ཁང་བརྒྱུ ད་བུན་གཡར་ལས་

ཀྱི ་ དབུ ས ་ངལ་སེ ལ ་རོ ག ས་སྐ ྱོབ ་ཚན་པས་

སོ འི་སྒ་ོ ཕྱུག་ལས་ཡུལ་མི འི་སྒ་ོ ཕྱུག་མང་བ་

དགོས་པར་སྟབས་བོད་མི ་འབྲོག་པ་ཚོ ས་སོ་

ཕྲ་གསལ་བཤད་གནང་བར་རྫོང་དཔོན་ནས་

དབུ ས ་གཞུ ང ་གི ་ རོ ག ས་རམ་ལས་གཞི ་ རྒྱ་

རི མ ་བཞི ན ་ཐུ ག ས་རྗེ་ ཆེ ་ ཞུ འི ་ ལས་འགུ ལ ་

སྤལེ ་རྒྱུ་ཡི ན་སྟབས། ཕྱི་ཟླ་ ༨ ནང་ཐོག་

སྐྱེད་གཏོང་ཐབས་དགོས་པ་དང་། ས་གནས་

སྒྲི ག ་འཛུ ག ས་ཀྱི ས ་རྟོག ་ཞི བ ་ཚོ ག ས་ཆུ ང ་

འགུལ་སྤལེ ་བཞི ན་ཡོ ད་སྟབས། དབུས་སའི་

དགོས་ཚེ ་ཡུལ་མི ་ཚོ འི་སྒ་ོ ཕྱུག་རྣམས་འཚོ ་

གྲུབ་རྒྱལ་པོ་ ལགས་ཀྱི ས ་མ་ཁྱུ འི ་ བོད ་མི ་

འབྲོག་པ་རྣམས་ཀྱི་ས་ཆ་རྟོག་ཞི བ་གྲངས་ཐོ་

དང་མངའ་སྡའེ ི་གཞུ ང་གི ས་རོ གས་དངུལ་

གར་དབུ ས ་གཞུ ང ་ནང་སྲི ད ་ལས་ཁུ ང ས་

ཡུལ་མི འ་ི རྩ་ཐང་སྟེང་སྒ་ོ ཕྱུག་གསོ་སྐྱོང་བྱེད་

བསྡ་ུ རབུ ་གནང་དགོས་པ་དང་།   རྒྱ་གར་

ཚབས་ཆེ ན་པོ་ཞི ག་ལ་བརྩིས་ནས་བོད་མི འི་

ཚི མ་པའི་རྣམ་འགྱུར་སྟོན།

བོད་མི འི་མཉམ་འབྲེལ་ཚོ གས་པར་དབུས་

རྫོང་དཔོན་མཆོག་གི ས་རྒྱ་

གཞུང་ཙམ་མ་ཟད།   རྫོང་ཚུན་ཆད་ལ་

ཧ་ཅང་ཡོ ད ་པ་སོ ག ས་ལུ ང ་འད ནྲེ ་གནང་

ཟིན་ཡོ ད་སྟབས། གནད་དོན་དེ་དག་ཧ་ཅང་

དེའི་སྐར
ོ ་གསལ་བཤད་གནང་སྐྱོང་ཡོ ང་བ་

དག་རྩྭ ་ ཐང་འདང་ངེས ་ཤི ག་མེ ད ་སྟབས་

དེ་བཞི ན་ལ་སྤྱི ས་བྱང་ཐང་ས་ཁུལ་བོད་མི ་

དང་།   གནད་དོན་རི གས་གཅིག་དཔེར་
ཕག
ྱོ ས་དང་འབྲེལ་བའི་ལས་འཆར་རོ གས་

ཆད་ཇི ་ འདྲ་ཞི ག ་ཕོག ་ཀྱང་བོད ་མི འི ་ སྒྲི ག ་

ཐེ ང ས་འདི ར ་བཀའ་ཤག་གི ས་རྒྱ་གར་

གཞུང་མང་གཉིས་ལ་ཐུ གས་རྗེ་ཆེ་ཞུའི་ལས་

ས་ཆ་ Kannals གྲངས་ ༡༡༤༡ བཙོངས་

བརྒྱད་ཡོ ད།   ༽ ཁོངས་ནས་བོད་མི ་ཚོ ས་

ན་བྱང་ཐང་ས་ཁུ ལ་ནང་ཡར་རྒྱས་གཏོང་

ཚོ ང ་རི ག ས་བྱུང་ཚེ ་ ཁྲིམ ས་འགལ་གྱི ་ ཉེས ་

གསུངས་མཐར།

དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་མཆོ ག་གི ས་བྱང་ཐང་

ཟིན་སྐརོ ་ཞུས་པར་འགན་འཛི ན་རྣམས་ཡི ད་

རྣམས་དགའ་པོའི་ངང་ནས་མགྱོགས་མྱུར་
ལག་བསྟར་གནང་རྒྱུ འི་ཁས་ལེ ན་གནང་བ་

བྱེད་མཁན་རི ག ས་གཅི ག ་ཀྱང་བྱུང་མེ ད ་

Kannals

ཡོ ད་   ༼ ཨེ ་ཀར་གཅིག་ལ་

བོད་

ཐབས་བྱེད་བཞི ན་ཡོ ད་སྟབས།

བོད་མི འ་ི

དམི གས་བསལ་བ་ཞི ག་ཡི ན་སྟབས་རྒྱ་གར་
གཞུ ང ་ནས་ཀྱང་གནད་དོན ་དེར ་དགོང ས་

བ་རྣམས་ལ་དེ་ སྔ་ གནང་ཟིན ་པའི ་ ས་ཞི ང ་

བཞེ ས ་གནང་ནས་བཙན་བྱོལ་བོད ་མི ར་

ཚོ གས་པ་སུས་ཀྱད་སུན་གཙེ ར་བཟོ་མི ་ཆོག་

བྱུས་ ༢༠༡༤ གཏན་འབེབས་གནང་སྐརོ ་

པའི་སྐརོ ་ཞུས་པར་ཁས་ལེན་གནང་འདུག

མཐུ ན ་རྐྱེན ་སྦྱོར་སྤྲོད ་བྱེད་ཕྱོག ས་ཀྱི ་ སྲི ད ་
གསུངས།

སྐབས་དེར་རྫོང་དཔོན་མཆོག་

སྐབས་དེར་དཔལ་ལྡན་སདྲི ་སྐངྱོ ་མཆོག་གི ས་

ཟབ་ཡོ ད ་པ་དྲན་གསོ ་ གནང་ནས་ད་བར་

པོའི ་ ཐོག ་ནས་མཐུ ན ་འགྱུ ར ་རོ ག ས་རམ་
ཆེ ་ཞུས་པ་སྦྲགས་ཡི ་རངས་བསྔགས་བརདྗོ ་
ཀྱང་གནང་།

མཐར་སྐུ ་ པར་ལྷ ན ་སྒྲོན ་གནང་ནས་ལྷ ན ་

ཚོ གས་རྒྱལ་ཁའི་ངང་གྲོལ་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་ ༥ ཚེ ས་ ༢༨ ཕྱི་ཟླ་ ༧ ཚེ ས་ ༡༡
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དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བླནོ ་མཆོག་ལ་དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་དང་འབྲེལ་བའི་ལས་དོན་གནང་ཕྱོགས་སྐརོ ་
བཅར་འདྲི་ཞུས་པ།
༄༅། །བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་དཔལ་

ཤག་ལ་སྙན་གསེང་ཞུ་དགོས། བཀའ་ཤག་ མའི ་ གཏན་འབེབེ ས་གནང་རྗེས ་བུ ད ་མེ ད ་ ཚོ གས་ནང་གི ་ཚོ ང་པ་ཆེ་འབྲིང་ཆུང་གསུམ་

བཙུ ག ས་སྟེ་ ཐོག ་མར་དཔལ་འབྱོར་ལས་

ཁྲིད་པའི་སྐབས་བཅོ་ལྔ་པའི་བཀའ་ཤག་གི ས་

ལས་ཁུར་ཞུ ས་ནས་ད་ཆ་ལོ ་གཉིས་ཧྲིལ་པོ་

ནང་སྤྱན་འབུལ་ཞུ་དགོས།    འདས་པའི་ གནས་ཚད་མཐོ་ར་ུ སོང་བ།  དེ་བཞི ན་བུད་ པ་ནང་ཁུ ལ ་འགྲན་བསྡུར ་གྱི ་ ལམ་ནས་མ་
བཀའ་ཤག་སྐབས་ ༡༥ ལོ་གཉིས་ཀྱི་དུས་ མེ ད་ཀྱི ་འཕྲོད་བསྟེན་གྱི ས་གཙོ ས་སྲིད་བྱུས་ དངུལ་མཐུ ན་འགྱུར་ཞུ་རྒྱུ་དང་། དེ་བཞི ན་

གང་གནང་བ་དང་།   ཡར་རྒྱས་གཏོང་

བླནོ ་ཀརྨ་ཡེ ་ ཤེ ས ་མཆོ ག ་ལ་དཔལ་འབྱོར་

ལས་ཁུ ང ས་ཀྱི ས ་ལོ ་ གཉིས ་ནང་ལས་དོན ་
གང་ཅི ར ་དམི གས་ཡུ ལ ་དང་གྲུབ་འབྲས།  

taxation གྱི་ལམ་སྟོན་གྱི་ལས་གཞི ་སོགས་

ཚན་པ་ནི ་ ས་གནས་ཁག་གི ་ རང་བདེན ་

འདི་ལོ ར་ཚོ ང་པ་ཆེ ་འབྲིང་ཆུ ང་གསུམ་ལ་

གི ་ ཁྱབ་ཁོང ས་སུ ་ ཡོ ད ་པའི་ བོད ་རི ག ས་སྤྱི ་

དགོས ་པའི ་ གནད་དོན ་སོ ག ས་དང་འབྲེལ་

པ་བང་སྒྲིག་ནས་འགྲོ་བཞི ན་ཡོ ད།

དཔྱ་དངུལ་དང་ཟས་བཅད་ཀྱི ་དངུལ་བབ།

ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་བླ་ོ བཟང་སེང་ྒེ མཆོག་གི ས་དབུ་

འཁོར་བར་བརྟེན།

དཔལ་འབྱོར་བཀའ་

ུ ་སྟོབ ས་གོང ་འཕེལ ་དེ་ རྒྱ་ཆེ ན ་པོ་ དང་། ཚང་མར་རོགས་སྐྱོར་བྱ་རྒྱུ་དང་།
གི ་ རྒྱབ་གཉེར ་ཐོབ ་མཚམས་གྲོས་ཚོ ག ས་ ན ས

ཚོ ང་

ཡུ ན ་རི ང ་ཚད་དང་ལྡན ་པ་ཞི ག ་ཕུ ལ ་ཐུ བ ་ དེའ་ི དགོངས་དོན་ལྟར།   ཚན་པ་འདིས་ སྐ ྱེ་ སྲིང ་སྦྱོང་བརྡར་སྤ ྲོད ་རྒྱུ ས་གཙོ ས ་ཁྲལ་
ཚགས་ཚུད་པོ་འགྲོ་དང་འགྲོ་མུས་རེད།

མཐུ ན་འགྱུར་སྦྱོར་སྤྲོད་ཀྱི་ལས་གཞི ་གསར་

མ་འོངས་འཆར་སྣང་དང་གདོང་ལེན་གནང་

དེ་སྔ་

ནས་བོད་ཀྱི་བརྙ ན་འཕྲིན་ཚན་པའི་གསར་

བལ་ཡུལ་ཁུལ་ལ་མེད། བལ་ཡུལ་ཁུལ་དུ་

འདྲི་ཞུས་པ་ཁག་གཤམ་གསལ།

ནས་རོགས་སྐར
ྱོ ་ལས་གཞི ་ལག་བསྟར་བྱས་

འགོ ད ་པ་པདྨ་ཚེ ་ རི ང ་ལགས་ཀྱི ས ་བཅར་
གསར་འགོད་པས།   དཔལ་འབྱོར་ལས་

་རྒྱུ་དེ་རེད།

དེ་སྔ་དང་མི ་འདྲ་བར་བོད་མི ་

ྱོ ་དང་
། ལས་གཞི ་གསར་པ་སྤལེ ་སླད་བར་བརྒལ་ དེ་སྔནོ ་བཀའ་ཤག་གི ་འགན་བཞེས་ཀྱི་ཡོ ད། ཀྱི་དྲང་བདེན་འཐབ་རྩོད་ལ་རྒྱབ་སྐར

ཡོ ད།

གསལ་ཐབས་དང་།

ལོ ་ གཅི ག ་ལ་དུས ་བཀག་གཉིས ་ཐོག ་ནས་ དུས་ཡུན་གྱི་རྩིས་ལོ་དང་པོའ་ི ནང་།   དང་ ཡོ ད། བོད་ཀྱི་རྩོ་དོན་ལ་ཕན་པ་དང་། ལག་
སྔནོ ་རྩིས་ཀྱི ་ རྒྱུ ན་གྲོན་བཀའ་འཁྲོལ ་ཡོ ད ་ ཞབས་པ་མི ་གྲངས་བཅོ་ལྔ་ཙམ་ལས་མེ ད།   དེབ་སྔནོ ་པོ་བརྒྱུ ད་ནས་དངུལ་གང་རག་པ་

བདེན ་མཐའ་གསལ་ཐབས་ནི་ བོད ་གཞི ས ་

གྲངས་ཐོ་ཚན་པའི་ལས་གཞི ་ནི་བོད་མི ་ཚང་

གཅི ག ་ལ་ཨང་གྲངས་བདུན ་ཅན་གཅི ག ་

བཀའ་འཁ ལ
ྲོ ་ཞུ ་ རྒྱུ འི ་ ཐད་འགན་ཆ་ཚང་ ཕྱིས་སུ་དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འགན་ གདུང་སེ མས་མཉམ་སྐྱེ་མཚོ ན་ཆེ ད་དཔལ་

བོད་དོན་

ཁྲིམས་ཡི ག་དགོངས་དོན་གཙང་ཁེའི་བརྒྱ་

དེ་འཆར་འབུལ་དང་ཚོ ད་དཔག་ཡི ན་པར་ ཡི ན།   དེ་ནས་བོད་མི འ་ི ཁྱད་ལས་དང་ སེམས་མཉམ་སྐྱེའ་ི ལས་གཞི ་ཞི ག་ཡོ ད། དེ་

པའི་ནང་སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་བྱེད་སྒ་ོ ལམ་སྟོན་

ཚོ གས་བདེ་ཐབས་སྐརོ ་ལ་ཡི ན།

མཐུ ན་ཚོ གས་པ་བརྒྱུ ད་ནས་དང་བླ ང ས་

མར་དང་བླངས་དཔྱ་དངུལ་ལག་དེབ་འབུལ་

བརྟེན་རོགས་ཚོ གས་གསར་པ་ཐོབ་སླད་དང་ བླངས་ཞབས་ཞུ་ཚན་པ་ Tibet Corps ནི་ ནི་ཕྱིའི་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་དང་རྒྱ་གར་ནས་བོད་

བཙན་བྱོལ་བའི་སྤྱི་

ཚོ གས་ཆུང་ ༧༢ དང་། སྐ་ུ ཚབ་དོན་ཁང་

དང་བྱེད་མུས་ཡི ན། སྤྱི་ཚོ གས་ཡར་རྒྱས་་

བཀའ་བླནོ ་མཆོག་གི ས། སྤྱིར་བཏང་བཙན་

དོན་ཚན་ ༡༥ ནང་བོད་དོན་བདེན་མཐའ་

ཀྱི་ཐད་དཔྱད་ཞི བ་གནང་ཡོ ད། དཔྱ་ཁྲལ་

ཆའི་བསྡ་ུ བྱའི་ལས་གཞི ་ཞི ག་ཡི ན།

པ་བྱུང་ཡོ ད།   ཕྱོགས་མཚུངས་སྔནོ ་རྩིས་ ད་བར་ལས་དོན་ཚད་ལྡན་ཞི ག་གནང་མུ ས་ ཐེབས་རྩའི་ཚན་པའི་ཁྱབ་ཁོངས་སུ་གདུང་

བྱོལ་བོད ་མི འི ་ བཅའ་ཁྲི མ ས་ལེ འུ ་ གསུ མ ་

དགོས་པའི་ལས་དོན་གང་ཡོ ད་མེ ད་སོགས་

ལས་བྱེད་ཆེ ད ་མངགས་བསྐ་ོ གཞག་བྱས་

ཁུངས་ཀྱི་ལས་འགན་གཙོ ་བོ་དང་ལས་དོན་
གྱི་ངོ་བོ་གང་ཡི ན་ནམ།

ཁུ ང ས་ཀྱི ས ་འདས་པའི ་ ལོ ་ ལྔ་ བཅུ འི ་ རི ང ་

སྔནོ ་རྩིས་སྡ་ེ ཚན་གྱིས་འཁྱེར་བཞི ན་ཡོ ད།

བཞེས་མུས་ཡི ན།  བཀའ་ཤག་སྐབས་ ༡༥ འབྱོར་འདུ་འགོད་ཀྱི ་ལག་དེབ་སྔནོ ་པོ་ཞི ག་

རང་ཡོ ད ་མཁན་གྱི ་ ཚད་དང་ལྡན ་པ་ཞི ག ་
དེ་རྗེས་གངས་ལྗངོ ས་དཔལ་འབྱོར་

ཞབས་ཞུ་ཁང་ནི་ན་ནིང་ལོར་དེབ་སྐྱེལ་བྱས་

་པ་རེད། དེའ་ི དམི གས་ཡུལ་གཙོ་བོ་ནི་མང་
ཚོ ག ས་ལ་ཆ་རྐྱེ ན ་ཚང་བའི ་ ཐོག ་བུ ་ ལོ ན ་
གཡར་རྒྱུ་ཡི ན།

པ་དེ་ལ་དངུལ་འབོར་འགའ་ཤས་ལྷག་དང་ དེ་ནས་དང་ཞབས་པ་མི ་གྲངས་ཉི་ཤུ ་རྩ་ལྔ་ དེ་ བོད ་ཀྱི ་ རི ག ་གཞུ ང ་དང་སྐད ་ཡི ག་སྲུ ང ་ གསར་འགོད་པས།   འདས་པའི་དུས་ཡུན་

ག་སྒྱུར་ཐོག་ནས་ལས་ ཕེབས་པ་མ་ཟད།   འགྲོ་བཞི ན་པའི་འདི་
ཁུ ང ས་སོ ་ སོ ས ་གང་ཕུ ལ ་བ་རྣམས་དཔལ་ ལོ འི་སྔནོ ་རྩིས་ཟླ་བ་ཁ་ཤས་ལས་སོ ང་མེ ད་

སྐྱོབ་ཐད་བདེ་སྤྱོད་བྱེད་ཀྱི་ཡོ ད། ལས་གཞི ་ ལོ ་ གཉིས ་ནང་ལས་དོན ་གལ་ཆེ ་ ཤོ ས ་གང་

སྤྱི་ཚོ གས་ཡར་རྒྱས་ བོད་མི ་ཡི ན་པ་གང་ཞི ག་ལ་རྒྱ་གར་དང་ཕྱི་

སྤྱི ་ ཚོ ག ས་ནང་འཚོ ་ བའི ་ རྟེན ་གཞི ་ ཞན་པ་ འབྱོར་གནས་བབ་ཡག་པོ་ཆགས་ཐུ བ་ན་མ་

བྱེས་གཉིས་མཉམ་འཛོ མས་ཡོ ང་སླད་དང་།

ཆད་པ་ཡི ན་ན།

སེ ལ ་བའི ་ ཐོག ་ནས་དཔལ་ལྡན ་སྲི ད ་སྐ ྱོང ་
བཅོ་ལྔའི་ལས་འགན་གཙོ ་བོ་གཅི ག་ཆགས་

འབྱོར་ལས་ཁུ ང ས་ཀྱི ས ་ཞི བ ་འཇུ ག ་བྱས་ ཀྱང་དང་ཞབས་པ་བཅུ ་ དྲུ ག ་གངས་སྐྱི ད ་ མུས་ཡི ན།
བཀའ་བླནོ ་མཆོག   སུད་ཚོ ང་གི ་ལས་གཞི ་
ནས་རྒྱབ་གཉེར ་འབུ ལ ་རྒྱུ འི ་ འགན་ཞི ག ་ ལས་ཁུ ང ས་ཁག་འདྲ་མི ན་ནང་ཞབས་ཞུ ་ དེ་ནས་འཚོ ་རྟེན་རོགས་སྐྱོར་ལས་གཞི ་ཡི ན། དེ་གལ་ཆེ ་ཤོ ས་སུ་ངོས་འཛི ན་བྱེད་ཀྱི་ཡོ ད།
ཡོ ད།   སྡ་ེ ཚན་གཉིས་པ་དེ་སྤྱི་ཚོ གས་ཡར་ སྒྲུབ་མུས་རེད།   དམི གས་ཡུལ་གཙོ་བོ་ནི་ འདིའི་དམི གས་ཡུལ་གཙོ ་བོ་ནི་བཙན་བྱོལ་ བོད ་པའི ་ སྤྱི ་ ཚོ ག ས་ཁ ྱོན ་ཡོ ང ས་ཀྱི ་ དཔལ་

ལ་ཆ་མཚོ ན་ན་བོད་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་གནད་དོན་

ཐེབས་རྩ་བརྒྱུ ད་ནས་སྤྱི་ཚོ གས་ཁྱོན་ཡོ ངས་ རྒྱལ་ནང་འཚར་ལོ ང ས་བྱུང་བ་གང་ཞི ག ་

བོད་ནང་གི ་བོད་མི འི་ཆབ་སྲིད་དཀའ་ངལ་

མཆོ ག་གི ས་སྣེ་ཁྲིད་པའི་བཀའ་ཤག་སྐབས་
ཡོ ད། གཉིས་པ་ནི་ཁོར་ཡུག་གི ་གནས་བབ་
ནི་བོད་མི ་ཙམ་མ་ཟད་ཨེ ་ཤི ་ཡ་དང་འཛམ་
ི ་སྤྱི་ལའང་འབྲེལ་བ་ཡོ ད་སྟབས།
གླང

བོད་

ནང་གི ་ ཁོར ་ཡུ ག ་སྲུ ང ་སྐ བྱོ ་ཐོག ་ལ་བཙན་

རྒྱས་ཐེབས་རྩ་རེད།

ཀྱི་མ་དངུལ་ཐབས་འཚོ ལ་དང་།

རོགས་ ཤེས་ཚད་ཡག་པོ་ཡོ ད་པ་དང་། ཁྱད་ལས་པ་

དངུལ་གསར་པ་འཚོ ལ་རྒྱུ། དེ་བཞི ན་རོགས་ ཡི ན་རུང་བོད་པའི་སྤྱི་ཚོ གས་སུ་དང་བླངས་
དངུལ་རྣམས་བགོ་འགྲེམ་ཚད་ལྡན་བྱས་པ་ ཐོག་ཞབས་འདེགས་ཞུ་སླད་ཕེབས་པ་ཡི ན་ན་

འདི་ཉིད་གང་ཅི འི་ཐད་ཚགས་ཚུ ད་པོ་འགྲོ་ ཡི ན་ངོ་སྤྲོད་སྙངི ་བསྡས
ུ ་ཤི ག་གནང་རོགས།

དང་ཁ་ཐོར ་གནས་སྡདོ ་རྣམས་ཀྱི ་ ཆེ ད ་དུ་ འོངས་པར་གཞུ ང་ལ་བརནྟེ ་མི ་དགོས་པའི་
ཡི ན། སྔ་ལོར་སུད་ཚོ ང་བོད་མི ར་རོགས་ གནས་སྟངས་ཤི ག་ཡོ ང་གི ་རེད།
གཞན་

སྐ ར
ྱོ ་ལས་གཞི ་ ལྟར ་ཚགས་ཚུ ད ་བྱུང་པར་ བར ནྟེ ་གྱི ་ བསམ་བླ་ོ ཆུ ང ་དུ་ འགྲོ་རྒྱུ འི ་ དོན ་
བར ནྟེ ་འདི ་ ལོ ་ ལས་གཞི ་གསར་པ་ཁག་ དུ་དེ་སྔ་སུད་ཚོ ང་བ་མི ་གྲངས་ ༩༡༣ ལ་
གསུམ་སྟེ།
འབུམ་དགུ ་བརྒྱ་བཅུ་གསུམ་གཡར་བ་རེད།

བྱོལ་སྤྱི ་ ཚོ ག ས་ཀྱི ས ་འགན་འཁ ྱེར ་དགོས །   གཞི ར ་བཟུ ང་ལས་གཞི ་ ལག་བསྟར་བྱེད་ ང་ཚོ ས་ལག་དངུལ་ཞི ག་ཕུལ་གྱི་ཡོ ད། ས་
དོན་ཚན་ ༡༥ དེ་སྤྱི་ཚོ གས་བདེ་དོན་རེད། རྒྱུ འི་ ཐད་དེ་ སྔ་ དང་མི ་ འདྲ་བར་ལས་བྱེད་ གནས་དང་། དབུས་ཀྱི་ལས་ཁུངས་ཁག་གི ་

༡༽  གླ་རྒྱུག་སྣུམ་འཁོར་རོགས་སྐྱོར།

གནས་བབ་དང་། བདེ་བ་སྐྲུན་སླད། ཚགས་ ཆེ་ར་ུ གཏང་རྒྱུ་ཡི ན། ལྷག་པར་ལས་ཁུངས་ ནས་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པོ་འདུག  

༣༽

ེ ་གཉིས་ཀའི་ཐོག་
སྤྱི ་ ཚོ གས་ཁྱོ ན ་ཡོ ངས་ཀྱི ་ དཔལ་འབྱོར་ མང་དུ་ བཏང་བ་དང་སྦྲགས་ལས་གཞི ་ རྒྱ་ དགོས་མཁོ་བཞི ན་སྤྱི ་སྒར
ཚུ ད་ཡོ ང་ཐབས་བཅས་ཀྱི ་འགན་དེ་བཀའ་ ཁག་གི ་ལས་འཆར་ཚན་པའི་འགན་འཛི ན་ ཚན་པ་གསུམ་པ་ནི།

ཡར་ཐོན་ཚོ ང་ལས་

ཤག་ལ་ཡོ ད། དེ་བཞི ན་དོན་ཚན་ ༡༧ ནང་ དང་འབྲེལ་ཡོ ད་ལས་བྱེད་ལྷ ན ་དུ་ གྲོས་ རམ་འདེགས་ཀྱི་སྡ་ེ ཚན་ Tibetan Enུ ་ཞུས་ཏེ་རོགས་ཚོ གས་དང་ལྷན་བཀའ་ trepreneurship Development  (TED)
ཤེས་ཡོ ན་སྐརོ ་དང་། དོན་ཚན་ ༡༨ དེ་ བསྡར
འཕྲོད་བསྟེན་སྐརོ ་ཡི ན།

རི མ་པ་བྱས་ནས་ བསྡུར ་གནང་ནས་དཔྱད་པ་བྱ་རྒྱུ འི ་ ལས་ ཆགས་ཀྱི་ཡོ ད།

དེ་སྔ་དཔལ་འབྱོར་ལས་

༢༽  རྟ་དྲེལ་གླ་པོའ་ི རོགས་སྐྱོར།

ད་ལོ ་ འབུ མ ་ཉིས ་ས ངྟོ ་གཡར་རྒྱུ འི ་ བསམ་

བླ་ོ གཏོང་གི ་ཡོ ད།   མར་གང་བགོ་འགྲེམ་

ལམ་ཟུར་རྒྱན་ཆ་རྩག་རྩིག་གི ་ཚོ ང་ བྱས་པ་ལྟར་ཡར་བསྡུ་ཐུ བ་ཆེ ད་ཕག
ྱོ ས་ཚང་

ལས་རོགས་སྐྱོར།   བཅས་ལས་གཞི ་ མས་འགན་འཁྱེར་དགོས་སྟབས།

ལས་

རྣམས་ཚགས་ཚུ ད་འགྲོ་དང་འགྲོ་མུ ས་ཡི ན།   གཞི ་ འདི་ ཧ་ཅང་གལ་ཆེ ན ་པོར ་རྩི་བཞི ན ་
འདས་པའི་དུས་ཡུན་ལ་དངུལ་འབོར་བགོ་ ཡོ ད། གངས་ལྗངོ ས་དཔལ་འབྱོར་ཞབས་ཞུ་
འགྲེམ་ཞུ ་ ཐུ བ ་ཙམ་མི ན་པར་ལས་གཞི ར ་ ཁང་ Gan Jong Development Finance

སྤྱི་ཚོ གས་ ཁུངས་ཀྱིས་ཚོ ང་བརྒྱབ་པ་རེད།    ཕྱིས་ རྟོག་ཞི བ་གནང་བ་དཔེར་ན།   ཤེས་རི ག་ pvt. གི ་སྔནོ ་འགྲོའི་ལས་གཞི ་བརྒྱ་ཆ་ ༤༥
ཡོ ད།
སྐབས་སུ་བབ་པའི་དཔལ་འབྱོར་ ཡར་རྒྱས་ཐེབས་རྩའི་ SARD སྡ་ེ ཚན་ནང་ སུ་ཚོ ང་རྒྱག་རྒྱུ་མཚམས་བཞག་གནང་ཡོ ད།    གི ་ཐོག་ལ་སྤྱི་ཡོ ངས་ཀྱི་ཉམས་ཞི བ་རྒྱ་ཆེ ན་ བསྒྲུབས་པ་རེད། ད་ཆ་ལས་གཞི ་བརྒྱ་ཆ་ལྔ་
ལས་ཁུངས་ཀྱི་འགན་གཙོ ་བོ་ནི་ང་ལ་བབ་ ཚན་པ་ཁ་ཤས་ཡོ ད། དང་པོ་དེར་བུད་མེད་ བོད་པའི་སྤྱི་ཚོ གས་ཀྱི ་དཔལ་འབྱོར་གནས་ པོ་ཞི ག་གནང་བ་དང་།   བུད་མེད་ནསུ ་ བཅུ་ཙམ་ལྷག་ཡོ ད།
བཀའ་ཤག་འགན་གཙོ ་ བོ་ དེ་ དག་ཆགས་ རི མ་ཞི ག་བང་བསྒྲིགས་ཡོ ད།

བབ་ཡར་རྒྱས་གཏོང ་ཆེ ད ་བོད ་མི འི ་ སྒྲི ག ་

སབྟོ ས་ཀྱི་ཐད་ལའང་དཔྱད་པ་གནང་བ་མ་ གསར་འགོད་པས།   ཕྱི་ཟླ་ ༣ པའི་གྲོས་

སྔནོ ་རྩིས་སྡ་ེ ཚན་དེ་གལ་ཆེ་ཤོས་ཤི ག་ཆགས་ པ་དེ་ནང་སྲིད་ལས་ཁུངས་ནང་ཡོ ད་སྐབས་

འགྱུར་སྦྱོར་སྤྲོད་བྱེད་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་
སྔནོ ་རྩིས་སྡ་ེ ཚན་གྱི་ལས་འགན་ དམི གས་བསལ་ཚོ ག ས་ཆེ ན ་ཞི ག ་གོ ་ སྒྲི ག ་ དགོངས་བཞེད་དེ་ལྟར་འོག་བཀའ་ཤག་གོང་

གཞི འི་ཐོག་ལའང་དེ་མཚུ ངས་དཔྱད་ཞི བ་ ཡོ ད། སྐབས་དེར་ལོ་འཁོར་གཅིག་གི ་རྒྱུན་

གཙོ ་ བོ་ ནི་ བོད ་མི འི་ སྒྲི ག ་འཛུ ག ས་ཀྱི ་ ལས་ ཞུས་འདུག  སྐབས་དེར་དེ་སྔའ་ི བཀའ་ཤག་ མའི་སྐབས་ནས་འགོ་བཙུགས་གནང་བ་ཞི ག་

ཚོ ང་ལས་རམ་འདེགས་ཀྱི་ལས་གཞི ་སོགས་ བཀར་བཅས་ཡོ ད ་པ་དེ་ དག་གི ་ ནང་ནས་

ཡོ ད། དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཚན་པ་ ནསུ ་སྟོབས་གོང་འཕེལ་ཚན་པ་

ཚང་མ་གལ་ཆེན་པོ་རེད།
ཡོ ད།

Women

དེའ་ི ནང་ནས་ Empowerment Desk རེད།  དེ་སྔ་ཚན་ འཛུ གས་ངོས་ནས་ཚོ ང་མ་རྒྱག་པར་མཐུ ན་

ཚོ གས་ཆེན་སྔ་རྗེས་གཉིས་ཚོ གས་
ཁུངས་ཁག་དང་། རང་དབང་ཅན་གྱི་ལས་ གི ་བུད་མེད་ནསུ ་སྟོབས་དང་འབྲེལ་བའི་སྲིད་ རེད།
ཁུངས། མང་གཙོའ་ི ཀ་བ་གསུམ། དེ་བཞི ན་ བྱུས་ཐོག ་ལ་བསྐྱར་ཞི བ ་བྱས་རྗེས ་ཚོ ག ས་ ཐུ བ་པ་བྱུང་བ་ལྟར་ལས་གཞི ་ཡག་ཐག་ཆོད་

ི ་ འགྲོ་མུས་ཡི ན།
ས་གནས་ཁག་གི ་སྔནོ ་རྩིས་ཆ་ཚང་ཕྱོགས་ ཆེ ན་དེ་ནས་བསམ་འཆར་གང་བྱུང་བ་སྙང

ཡར་ཐོན་ཚོ ང་ལས་རམ་

བསྡམ
ོ ས་དང་ཞི བ ་འཇུ ག ་བྱས་ནས་བཀའ་ བསྡུ ས ་བཟོས ་ཏེ་ བཀའ་ཤག་གི ས ་མཐའ་ འདེག ས་ཚན་པ་བརྒྱུ ད་ནས་བོད ་པའི ་ སྤྱི ་

ཟད།   ནང་སྲིད་ཁྱབ་ཁོངས་སོ་ནམ་ལས་ ཚོ གས་དེ་ སྔ ནོ ་རྩིས་ལས་རི མ་ཆགས་ཀྱི ་

གནང་བ་དང་།  ཕྱོགས་མཚུངས་ཡར་ཐོན་ གྲོན་དང་།
ལའང་དཔྱད་པ་གནང་ཡོ ད།
བཀའ་ཤག་སྐབས་

༡༥

དམི གས་བསལ།

དམི གས་

དམི གས་བསལ་གྱི ་ གནས་སྟངས་ཐོག ་ལ་

དགོངས་གཞི ་ བཀའ་བསྡར
ུ ་ལྷུག་པོ་གནང་ཡོ ད།    དེའ་ི

གཞི ར་བཟུང་ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའ་ི སདྲི ་བྱུས་འོག་ ཐོག་ངོ་སྤྲོད་སྙངི ་བསྡས
ུ ་ཤི ག་གནང་རོགས།

སྒྲི ག་འཛུ གས་ཀྱི་དཔྱད་ཞི བ་ལས་གཞི ་འགོ་ བཀའ་བླནོ ་མཆོག    ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦་་་

དབུས་བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་བདུན་རེའ་ི ལས་རི མ་གསར་ཤོག
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བོད་ཟླ་ ༥ ཚེ ས་ ༢༨ ཕྱི་ཟླ་ ༧ ཚེ ས་ ༡༡

༢༠༡༧ ལོའ་ི ནང་གི ་སྔནོ ་རྩིས་འཆར་འབུལ་ ཐོན་པའི་ལས་དོན་གང་བསྒྲུབས་ཡོ ད་དམ།

སྤྱི་ཚོ གས་ཁྲོད་མི ་འབོར་བརྒྱ་ཆ་ལྔ་བཅུ་བུད་ གསར་འགོད་པས།   གདུང་སེམས་མཉམ་

དང་བརྒྱད་འབུ མ ་སུ མ་ཁྲི ་ སྤྱི ་ ཡོ ངས་ཀྱི ་

འཕེལ་ཚན་པའི་ལས་དོན་གཙོ ་བོ་གང་ཡི ན་

ུ ་སྟོབས་གོང་ སྐ་ྱེ མཚོ ན་སླད་ལག་དེབ་སྔནོ ་པོའི་དགོས་པ་
མེ ད་ཡི ན་སྟབས་བུ ད་མེ ད་ནས

ས་ཡ་ཉིས་སངྟོ ་ཉིས་བརྒྱ་སུམ་ཅུ ་སོ ་བརྒྱད་

བཀའ་བླནོ ་མཆོག   སྤྱི་ཚོ གས་ཡར་རྒྱས་

འཆར་འབུལ་བྱས་ཡོ ད།   ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧་

རྣམས་ལ་མ་དངུལ་འཚོ ལ་ཐབས་བྱ་རྒྱུ་རེད།   ནམ།

ས་ཡ་ཉི ས ་སྟོང ་བཞི ་རྒྱ་སུ མ་ཅུ ་ སོ ་ དགུ ་

མ་དངུ ལ ་གཏོང ་སར་སྨི ན ་པ་དང་ཕན་ གོང་འཕེལ་ཚན་པའི་ལས་འགན་གཙོ ་བོ་ནི།

་་་༢༠༡༨

ལོར་སྔནོ ་རྩིས་འཆར་འབུལ་

ཐེབ ས་རྩས་གཞུ ང ་གི ་ ལས་ཁུ ང ས་མ་ལག་

མ་དངུལ་འཆོ ལ་ཐབས་བྱ་རྒྱུ ་ཙམ་མ་ཟད་ བཀའ་བླནོ ་མཆོག

རེད། ས་ཡ་ཉིས་རྒྱ་བཅུ་མེད་གཅིག་འཕར་ ཐོགས་ཐུ བ་པ་བྱ་རྒྱུ་དེའང་རེད།

བུད་མེད་ནསུ ་སྟོབས་

ུ ་སྟོབས་
རོགས་ བོད་པའི་བུད་མེ ད་སྤྱི་ཡོ ངས་ཀྱི་ནས

ཡོ ད།   ཐེངས་འདིར་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨་་་་ ཚོ གས་ཀྱི ་ དམི གས་ཡུ ལ་གཞི ར་བཟུ ང་ གོང་འཕེལ་གྱི ས་གཙོ ས་བུད་མེ ད་ཀྱི ་འཕྲོད་
༢༠༡༩

བསྟེན་ཐད་འགན་བཞེས་རྒྱུ་རེད།   དེའ་ི

སྐབས་ས་ཡ་ཉིས་སྟོང་དྲུག་རྒྱ་ལྔ་ དགོངས་པ་སྒྲུབ་ཐབས་ཆེད་རེད།

བཅུ ་ ང་གསུ མ ་ཡི ན་སྟབས་ས་ཡ་ཉིས ་བརྒྱ་ གསར་འགོད་པས།
བཅུ་གསུམ་འཕར་ཡོ ད།

བཀའ་བླནོ ་མཆོག   བོད་རི གས་མི ན་ཡང་
བོད་ཀྱི་རྩ་དོན་དང་རི ག་གཞུང་།

སྐད་

ཡི ག་སྲུང་སྐབྱོ ་ཆེ ད་རྒྱབ་སྐར
ྱོ ་གནང་མཁན་

ཕྱིས་སུ་དཔལ་འབྱོར་ལས་

གནང་བར་བརྟེན་ནས་བྱུང་ཐུ བ་ཡོ ད། རྒྱུན་

ཁང་བརྒྱུ ད་ནས་ལག་བསྟར་བྱེད་མུ ས་ཡི ན།   རང་བླསོ ་བཅད་ཐོག་ནས་ཕུལ་བསྟུན་དངུལ་
གཞི ་རི མ་བུད་མེད་ཀྱི་འཕྲོད་བསྟེན་ཐད་སླབོ ་ རྣམས་ཆེ ད་མངགས་རྒྱ་གར་དབུས་གཞུ ང་

གངས་ལྗངོ ས་དཔལ་འབྱོར་ཞབས་ཞུ ་ཁང་

འདི་ནི་མ་དངུལ་གསོག་སླད་དང་། རྩ་དོན་

ཞེས་དབུ་འབྱེད་གནང་ཡོ ད།

གལ་ཆེ་ཞི ག་ཡི ན།

འབྱོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངོས་ནས་འགན་ཁུར་ འདུག  འཆར་འགོད་དེ་ཡང་ཚད་དང་ལྡན་
དགོས་ཀྱི་ཡོ ད། དམི གས་བསལ་གྱི་དངུལ་ པ་ཞི ག་དགོས་རྒྱུ་དང་། ཡུལ་དུས་གནས་

ི ་གི ་འགྱུར་
དེ་གཞུང་གི ་བང་མཛོ ད་ནས་ཕུལ་དགོས་པ་ སྐབས་དང་བསྟུན་ནས་འཛམ་གླང
དེར་བགྲོ་གླངེ ་ཡོ ང་དགོས་དོན་ ལྡག
ོ ་ལ་གཞི ག ས་པའི ་ འཆར་གཞི ་ གསར་

ནི་ དམི གས་བསལ་ལས་གཞི ་ གལ་ཆེ ན ་པོ་ བཟོ་དང་སྐབས་བསྟུན་འགྱུར་བཅོས་གཏོང་

ཡི ན་པ་དང་རོགས་ཚོ གས་ཀྱི་དངུལ་མ་ཐོབ་ དགོས་རྒྱུ་ཞི ག་ཀྱང་ཆགས་ཡོ ད།   དེ་སྔ་
པའི་སྐབས་གཞུང་གི ་བང་མཛོ ད་ནས་གཏོང་ བཀའ་ཤག་གི ་ཁྱབ་ཁོངས་སུ་འཆར་འགོད་

ཚན་པ་དེས་བཙན་

སྲིད་སྐང
ྱོ ་གི ས་སྣེ་ཁྲིད་པའི་བཀའ་ཤག་གི ས་ བྱོལ་བོད་མི འི་སྒྲིག་འཛུ གས་གི ་ལས་ཁུངས་
རོ གས་དངུལ་ཐབས་འཚོ ལ་ཡག་པོ་གནང་ མ་ལག་དང་། ས་གནས་ཁག་གི ་འཆར་གཞི ་
ཐུ བ་པར་བརནྟེ ་དམི གས་བསལ་དེ་ལོ ་ཆར་ ཁག་འབྱོར་མཚམས་འཆར་གཞི ་ གཞི ར ་

བཟུང་དངུལ་གྱི་ཚད་གཞི ་ཞི ག་ཡོ ད། འཆར་

གཞི ་ཆེ་ཆུང་གཉིས་ཡོ ད། ལས་ཁུངས་དང་

ཁུངས་ཀྱི་ཁྱབ་ཁོངས་སུ་ཚན་པ་ཆེ ་ཕྲ་ཆུང་ ས་གནས་ཁག་ནས་འཆར་གཞི ་གང་འབྱོར་
གསུམ་མང་པོ་ཞི ག་ཡོ ད། དེའ་ི ནང་ནས་སྤྱི་ བར་རྣམས་སྤྱི ་ཁྱབ་འཆར་འགོད་ཚན་པའི་
ཚོ གས་ཡར་རྒྱས་ཐེབས་རྩ་ཞེས་པ་ཚན་པ་

ཤེས་རི ག་ལས་ཁུངས།  འཕྲོད་བསྟེན་ལས་

མ་འོང ས་པར་སྤྱི ་ ཚོ ག ས་ཡར་རྒྱས་ཐེབ ས་
རྩ་དེ་ རོ ག ས་ཚོ གས་ཆེ ན ་པོ་ དང་ལྷ ན ་དུ་

འབྲེལ་བ་བྱས་ནས་རྒྱལ་སྤྱི འི ་ གནས་བབ་
དང་མཐུ ན་པ་ཞི ག་བཟོ་རྒྱུ་དང་།   དེ་ལྟར་

བྱུང་ཐུ བ་པ་ཡི ན་ན་གཞན་ལ་བར ནྟེ ་མི ་

འགན་བཞེས་པའི་ཐོག་ཚོ གས་ཆུང་ནས་ཞི བ་

ཡོ ངས་ནས་དངུལ་གྱི་དཀའ་ངལ་སེལ་ཐུ བ་
དམི གས་ཡུ ལ ་ཞི ག ་ང་ཚོ ས ་འཛི ན་བཞི ན ་

འཛུ གས་དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུ ང ས་ཀྱི ས ་ བརྒྱུ ད་གདུང་སེ མས་མཉམ་སྐའྱེ ི་ལས་གཞི ་

ཡོ ད། དེ་བཞི ན་དང་བླངས་དཔྱ་དངུལ་ལག་

GanJong Development Finance pvt. ཆེད་རྒྱབ་སྐར
ྱོ ་འཚོ ལ་རྒྱུའི་ལས་གཞི ་ཧ་ཅང་

ལྷག ་བོད ་མི འི ་ སྒྲི ག ་འཛུ ག ས་དང་མི ་མང་

མང་ཚོ གས་

རྣམས་ལ་མཁྱེན་རྟོགས་སླད་གངས་ལྗངོ ས་ གསར་འགོད་པས།   འབྱུང་འགྱུར་ལོ་
དཔལ་འབྱོར་ཞབས་ཞུ ་ ཁང་གི ་ ལས་དོན ་ གསུ མ ་ནང་དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུ ང ས་ཀྱི ་
གཙོ་བོ་གང་ཡི ན་ངོ་སྤྲོད་གནང་རོགས།

བཀའ་བླནོ ་མཆོག

ལས་གཞི ་དང་།

ལས་འཆར་གལ་ཆེ་བ་

བོད་མི ་སྒྲིག་འཛུ གས་ གནང་དགོས་པ་གང་ཡོ ད་དམ།

དེབ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་རེད།  དངུལ་ལས་

དབར་འབྲེལ་བ་བཟོ་མཁན་གྱི་ཡི ག་ཆའམ་
འབྲེལ་ཟམ་གལ་ཆེ ན ་པོ་ ཞི ག ་ཆགས་ཡོ ད །

དང་བླངས་དཔྱ་དངུལ་ལག་དེབ་དེ་རྒྱ་བལ་
འབྲུག་གསུམ་གང་དུ་བཀྲམ་ཡོ ད་པ་རྣམས་

བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་ནས་བརྒྱད་ཅུ་དང་བླངས་དཔྱ་

ཀྱི ་ ལས་ཁུ ང ས་ཁག་གི ་ ནང་ཡོ ད ་པའི་ ཁྱབ་ བཀའ་བླནོ ་མཆོག   བོད་མི འ་ི སྤྱི་ཚོ གས་ཀྱི་

དངུལ་འབུལ་བཞི ན་ཡོ ད།   ནབུ ་ཕྱོགས་

གཞན་དང་གཅིག་མཚུངས་མི ན།

ལ་བརྟེན་ནས་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་ཕུལ་ཐུ བ་རྒྱུ་ཟེར་

ཁོང ས་ཀྱི ་ དེབ ་སྐྱེལ ་བྱས་ཟིན ་པའི ་ ཚན་པ་

དཔལ་འབྱོར་གནས་བབ་ཚད་ལྡན་ཞི ག་བཟོ་

སྐྱེལ ་ཡོ ད ་པའི ་ ཚན་པ་ཕལ་ཆེ ར ་ཁེ ་ མེ ད ་

བྱེད་ཐུ བ་རྒྱུ་མེད།

སྤྱི་ཚོ གས་ཞབས་ཞུ་དང་།

དེབ་

ཆེ ད ་དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུ ང ས་རྐྱང་པས་

གངས་ལྗངོ ས་དཔལ་

སྤྱི་ཚོ གས་བདེ་ འབྱོར་ཞབས་ཞུ་ཁང་བརྒྱུ ད་ནས་སྤྱི་ཚོ གས་

རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ཏུ ་དུས་ཚོ ད་ཁོམ་མི ན་སོགས་

བ་ཁག་པོ་ཆགས་ཡོ ད།

གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེའི་ལས་གཞི ་མཚོ ན་

ཐབས་དང་འབྲེལ་བའི་ཐེབས་རྩ་ཞི ག་ཆགས་ ནང་དཔལ་འབྱོར་གྱི་གནས་བབ་ཚད་ལྡན་

བྱེད་ལག་དེབ་སྔནོ ་པོ་དེ་ད་ཆ་བསྐྱར་བཅོས་

ཞབས་ཞུ་ཁང་དེ་ཁེ་ཡོ ད་ཚོ གས་པ་ཞི ག་ཡི ན།    གཙོ་བོ་རེད།

རེད། གཞན་ཡང་སྔནོ ་རྩིས་ཀྱི་འཆར་འབུལ་

ཡོ ད།    ད་ལྟ་གངས་ལྗངོ ས་དཔལ་འབྱོར་ ཞི ག་བཟོ་ཐུ བ་རྒྱུ ་འདི་ང་ཚོ འི་དམི གས་ཡུལ་
བཀའ་ཤག་གི ་ལྔ་དང་ལྔ་

དེབ་སྐྱེལ་བྱས་ནས་ལོ་གཅི ག་ཙམ་ཕྱིན་ཡོ ད། བཅུའ་ི ཆབ་སྲིད་དང་འབྲེལ་བའི་ཚོ གས་ཆེན་
དམི གས་ཡུ ལ ་གཙོ ་ བོ་ ནི་ དངུ ལ ་ཁང་དང་

ཆ་འདྲ་བའི ་ ལས་གཞི འི ་ འོག ་ནས་ཞབས་
དེ་གལ་ཆེ ན་པོ་ཆགས་ཀྱི་ཡོ ད་སྟབས་འདས་ འཇུག་གནང་གི ་ཡོ ད།
པའི ་ དུས ་ཡུ ན ་ལོ ་ གཉིས ་ནང་གཟེང ས་སུ ་ གསར་འགོད་པས། བཙན་བྱོལ་བོད་མི འ་ི འདེགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡི ན།

༄༅།

ཆོས་རི ག་ལས་ཁུངས།  

པའི་ཚན་པ་ཚད་ལྡན་ཞི ག་ཆགས་ཐུ བ་རྒྱུ ར་

སོགས་ཀྱི་ལས་འགན་རྣམས་འཁྱེར་གྱི་ཡོ ད།

གི ་ཡོ ད། རྒྱུན་གྲོན་ཁག་གཅིག་ནི་དཔལ་ བླ་ོ གཏོང ་སྐབ ས་ཧ་ཅང་གལ་ཆེ ན ་པོ་ རེ ད ་

དཔལ་འབྱོར་ལས་

འབྲེལ་ཡོ ད་ལས་ཁུངས་རྣམས་ནི། ནང་སྲིད་

རྒྱུ ན་གྲོན་ཡོ ངས་རྫོགས་དེ་ནས་འདང་ངེས་

ལས་ཁུངས་སོ་སོས་ཟུར་བཀོལ་ནས་བཏང་ ལས་ཀ་དེ་ ཕུ ག ས་རྒྱང་རི ང་པོར ་བསམ་

གསར་འགོད་པས།

སྐབས་དེར་

དགོ ས ་པར་བོད ་མི འི ་ སྒྲི ག ་འཛུ གས་ཁ ྱོན ་

གསར་འགོད་པས།   སྔ་ལོ་བོད་མི འ་ི སྒྲིག་ ཤི ག་ཡོ ང་ཐུ བ་རྒྱུ་རེད།   ལག་དེབ་སྔནོ ་པོ་

ཅན་འཕར་བཞི ན་ཡོ ད།

འདུ་ཞི ག་ཚོ གས་ཟིན་པ་རེད།

ཁུངས་བཅས་ཆགས་འདུག

ཕྱག་ལས་གནང་ཕྱོགས་གཙོ ་བོ་གང་ཆགས་ དང་འབྲེལ་བ་ཡོ ད་མེ ད་ཐད་དཔྱད་ཞི བ་ལ་ ཚེ ་མ་འོངས་པར་བོད་མི འི་སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་

ད་ལྟའ་ི གནས་བབ་ལ་དཔལ་ལྡན་ ཚན་པ་ཟུར་དུ་ཡོ ད།

གཏན་འཁེལ་ཡོ ད། དེའ་ི སྔནོ ་འགྲོའི་ཚོ གས་

དང་།  ལྷག་པར་ལོ་གཅིག་ལ་ཞལ་འདེབས་

ཟད།   ཁོང་ཚོ ར་བོད་ཀྱི་རྩ་དོན་ངོ་སྤྲོད་

བཅས་ཁག་གསུམ་ཡོ ད། རྒྱུན་གྲོན་ཁག་ བཀའ་བླནོ ་མཆོག   འཆར་འགོད་ཀྱི་

གི ་ཡོ ད།

བཅུའི་འཆར་སྣང་ལྷན་ཚོ གས་ཞི ག་འཚོ གས་

ུ ་སྟོབས་གོང་འཕེལ་ གཞི ་ཞི ག་བང་སྒྲིག་ཡོ ད། དེ་ལྟར་བསགས་
དེའ་ི སྐབས་སུ་བུད་མེ ད་ནས

གྲོན། དམི གས་བསལ། དམི གས་བཀར་ ཡོ ད་དམ།

ཞི ག་རེད།

ཡོ ང་ཐབས་ལ་དམི གས་ནས་ལྔ ་ དང་ལྔ ་

ལས་ཁུངས་དང་།

རོགས་ཚོ གས་ཀྱི་མཐུ ན་འགྱུར། སྤྱི་ཆོགས་ ཁུངས་ཀྱི་ཁྱབ་ཁོངས་སུ་ཟླ་སྒྲིལ་བཏང་ནས་ གསོ་དང་། བུད་མེད་འགོ་ཁྲིད་སྐྱེ་སྲིང་བྱེད་ གི ་དངུལ་ཁང་ནང་འཇོག་རྒྱུ་དང་།  དེ་རྗེས་
ཀྱི་ལས་འགན།
ལྷན་ཁང་ཁག་གི ་དངུལ་ འཆར་འགོད་ལྷན་ཚོ གས་དང་འཆར་འགོད་ དགོས་སྐརོ །
ལས་གཞི ་ལག་བསྟར་བྱེད་ མ་དངུལ་ཐེབས་རྩའི་ནང་གསོག་རྒྱུ འི་ལས་

བཅས་ཚང་མས་འཕྱར་གྲུ་མཉམ་འདེགས་ ཚོ གས་ཆུང་དུ་འགྱུར་གནང་ཡོ ད།

འབྲེལ་བའི ་ བོད ་མི འི ་ སྤྱི ་ ཚོ ག ས་སྲ་བརྟན་

བོད་མི ་གྲོགས་པོ་ཇི ་ཙམ་མང་བ་བཟོ་རྒྱུ ་མ་

དེ་སྔ་བོད་མི འ་ི སྒྲིག་ ཐོག་ལས་གཞི ་མང་པོ་ཞི ག་འབྲེལ་ཡོ ད་ལྷན་ ཨ་སྒརོ ་བཅུ། ཉི་ཤུ །   ལྔ་བཅུ་སོགས་རང་

དེ་དག་ཚང་མ་ འཛུ གས་འོག་འཆར་འགོད་ལས་ཁུངས་ཞེས་

བཀའ་ཤག་གི ་དགོངས་པ་དང་ཐབས་ཤེ ས། ཟུར་དུ་ཡོ ད།

དང་དམི གས་ཡུལ་གང་ཡི ན་ནམ།

5

ཚོ གས་ཟིན་པ་རེད།

དཔལ་འབྱོར་ལས་

ཁུངས་ཀྱིས་འགན་བཞེས་པའི་ཐོག་ནས་འདི་
ལོའ་ི ཕྱི་ཟླ་

༩

བྱ་རྒྱུ ་དང་ཚོ ག ས་མི འི ་ ཁ་གྲངས་སྤར ་རྒྱུ ་

སྐབས་སུ་ཚང་མས་རགྟོ ་ཞི བ་བྱེད་དགོས་རྒྱུ ་
ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་རེད་འདུག །

པའི་ནང་སྤྱི་ཚོ གས་དང་

ལྡ་ི ལི ་སྐ་ུ ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་ནས་༸སྐའ
ུ ་ི འཁྲུངས་སྐར་སྲུང་བརྩི་དང་འབྲེལ་རྒྱ་གར་གཞུང་མང་གཉིས་ལ་
ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུས་པ།

།བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་དབུ་

ཁྲིད་ལམ་སནྟོ ་འོག་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོ ངས་སུ་

རྗེ་ཆེ་ཞུའ་ི ལས་འགུལ་གྱི་ཆ་ཤས་སུ། བོད་ འཁྲུ ང ས་སྐར ་གྱི ་ དུས ་ཆེ ན ་དང་བསྟུན ་རྒྱ་
ཀྱི ་ བླ་ ན་མེ ད ་པའི་ དབུ ་ ཁྲིད ་སྤྱི ་ ནོར ་༸གོང ་ གར་གྱི ་ རྒྱལ་ས་ལྡི་ ལི ་ནང་རྟེན ་གཞི ་ བྱས་

པདྨ་ཤྲི་ཧར་མན་དྷར་སི ང་

Padmashree

མཆོག་ཡི ན་ཞི ང་།

རྣམས་ཕེབ ས་བསུ ་དང་སྦྲགས་རྒྱ་གར་

India Habitat Centre དུ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཉིན་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེ ན་

ཆེ ད ་རྒྱབ་སྐྱོར ་དང་མཐུ ན ་འགྱུ ར ་རོ ག ས་

ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་གི ས་གོ་སྒྲིག་ཞུས་ཏེ་རྒྱ་ བོད ་ས་མཚམས་འབུ མ ་སྡ་ེ ལར་༸ཞབས་

རྗེ་ཆེ་ཞུའ་ི གསུང་བཤད་གནང་།

Har Mander Singh

པའི ་ རྒྱ་གར་རི ག ་གཞུ ང ་བསྟི་ གནས་ཁང་ ཁོང་ནི་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༩ ཟླ་ ༣ ཚེ ས་ ༣༡ གཞུ ང ་མང་གཉིས ་ནས་ད་བར་བོད ་དོན ་

ཟླ་ ༧ ཚེ ས་ ༦ ཉིན་གྱི་དགོང་དྲོ་ལྡ་ི ལི ་སྐ་ུ པོ་མཆོ ག་དང་སྐུ་འཁོར་བཅས་བོད་ནས་རྒྱ་
གར་སྐུ་མགྲོན་གྱི ས་གཙོ ས་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ས་ སོ ར ་འཁོ ད ་སྐ བ ས་ཕེབ ས་བསུ ་ཞུ ་ གནང་

ལྡ་ི ལི ར་ཡོ ད་པའི་ཕྱི་རྒྱལ་ལུང་པ་བཅུ་བཞི འི་ མཁན་གྲས་ཡི ན།

ཧྲིལ་

པོར ་རྒྱ་གར་གཞུ ང ་མང་གཉིས ་ལ་ཐུ ག ས་

ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེ ན་པོ་མཆོ ག་ཕྱི་ལུགས་
ལྟར་དགུང་ལོ་ ༨༣ ལ་ཕེབས་པའི་༧སྐའ
ུ ་ི

སྐ བ ས་དེར ་བཀའ་ཟུ ར་བསྟན་པ་ཚེ ་ རི ང་
མཆོ ག ་གི ས ་བོད ་པའི ་ སྐུ་ ཚབ་གནང་སྟེ་ སྐུ་

ཞབས་པདྨ་ཤྲི་ཧར་མན་དྷར་སི ང་མཆོ ག་ལ་

ཁྱོན་མི ་གྲངས་ ༢༠༠ ལྷག་ལ་དགོང་དྲོའ་ི པ། ཚོ ང་པ། གསར་འགོད་པ། ཕྱི་རྒྱལ་

ཡོ ད་པ་དང་བཅས།།

དེ་བཞི ན་བོད་པའི་སྐ་ུ མགྲོན་སོགས་ གི ས་རྒྱ་གར་གྱི་སྲིད་དོན་པ་དང་། ཤེས་ཡོ ན་

གསོ ལ ་ཚི གས་སྟབས་བདེ་ ཞི ག ་འདེག ས་ སྐུ་ཚབ་སོགས་ཀྱིས་གཙོ ས་སྐུ་མགྲོན་རྣམས་

༢༠༡༨

རམ་རྒྱ་ཆེ་གནང་དང་གནང་མུ ས་ལ་ཐུ གས་

གཞུང་ཚབ་ཀྱི་སྐ་ུ ཚབ་གྲངས་ ༣༠ ཙམ་ སྐུ་ཞབས་པདྨ་ཤྲི་ཧར་མན་དྷར་སི ང་མཆོ ག་
དང་།

བོད་མི ་རྣམས་ནས་ཕྱི་ལོ་

ཆུ ང ་དངོ ས ་གྲུ བ་མཆོ ག ་གི ས་སྐུ ་ མགྲོན་

འབུལ་ཞུས་ཡོ ད།

ལ་རང་ཉིད་ཀྱི་ཉམས་མང
ྱོ ་དང་འབྲེལ་བའི་

དེ་ཡང་སྐ་ུ མགྲོན་གཙོ་བོ་དགུང་ལོ་ ༩༢ ལ་ སྐརོ ་གསུང་བཤད་གནང་ཡོ ད།

ཕེབས་པའི་བགྲེས་སོང་རྒྱ་གར་བ་སྐུ་ཞབས་ ལྡ་ི ལི ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་བཀའ་ཟུར་འབྲོང་

ཆོ ས ་ཀྱི ་ འཁོར ་ལོ འི ་ ཕྱག་རྟགས་ཤི ག ་ཕུ ལ ་
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དབུས་བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་བདུན་རེའ་ི ལས་རི མ་གསར་ཤོག

བོད་ཟླ་ ༥ ཚེ ས་ ༢༨ ཕྱི་ཟླ་ ༧ ཚེ ས་ ༡༡
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སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི ས་༸སྐའ
ུ ་ི འཁྲུངས་སྐར་ཉིན་བཀའ་སླབོ ་བཀའ་དྲིན་སྩལ་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༧ ཚེ ས་ ༦

ཀྱི་གནད་དོན་དེ་དྲང་བདེན་རེད།

ཆོས་ལུགས་མཐུ ན་སྒྲིལ།

ཉར་ཚགས་ཆེ ད ་ངོས ་ཀྱི ས ་འབད་བརྩོན་ གནང་མཛད་ནས་༸སྐུ འི ་ འཁྲུ ང ས་སྐ ར ་

རེ ས་གཟའ་པ་སངས་ཉིན་ལ་དྭགས་བསོ ད་

ཉིད་མཆོ ག་གི ས་འགྲོ་བ་མི འི་རི ན་ཐང་དང་

པའི་ཞི ་བའི་ཚལ་ཕོ་བྲང་དུ་ སྤྱི ་ ནོར་༸གོང་

དང་རི ག་གཞུང་སྲུང་སྐྱོབ་སྐརོ །

ི ་གཞི ས་ཆགས་སུ་རྟེན་གཞི ་བྱས་
ནམས་གླང

ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ཕྱི་ལུགས་

ལྟར་དགུང་གྲངས་ ༨༣ བཞེས་པའི་༸སྐའ
ུ ་ི

གཙོ་ མགོན་ཆེ ན་པོ་མཆོ ག་ལ་དྭགས་སུ་ལོ ་སྟར་ ༸སྐྱབས་མགོན་ཆེ ན་པོ་མཆོ ག་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་

ཧ་ཅང་དགའ་པོ་བྱུང་། ཞེས་མགོན་པོ་གང་

བོད་ཀྱི་ཆོས་

དེ་བཞི ན་

ཐུ གས་སྐྱེ ད ་དམ་བཅའ་བཞི ་པ་རྒྱ་གར་
གནའ་རབས་དཔལ་ནཱ་ལེ ནྡྲའི་ལེ གས་བཤད་
སླ ར ་གསོ འི ་ སྐ ར
ོ ་བཀའ་སླ བོ ་སྩོལ་སྐ བ ས།

ཆེ ར ་བོད ་ཀྱི ་ ཁོ ར ་ཡུ ག ་ཡག་པོ་ བྱས་ནས་ ཆགས་སུ་ཆི བས་སྒྱུར་བཀའ་དནྲི ་བསྐྱངས་

གཞི ས་བཞུགས་བོད་མི ་ དུས ་ཆེ ན ་སྲུ ང ་བརྩི་ཞུ ་ རྒྱུ འི ་ གོ་ སྐབ ས་བྱུང་

བྱེད་བཞི ན་ཡོ ད།

རྣམས་ཀྱི ས ་ཚེ ་ སྲོག ་བླས
ོ ་བཏང་ནས་བོད ་ བ་ནི་ལ་དྭགས་སེ ར་སྐྱ་མང་ཚོ གས་རྣམས་

ས་ལྷ་ སར་གདན་འད ནྲེ ་ཞུ ་ ཐུ བ ་རྒྱུ ར་རེ ་ བ་

ཞུ་བཞི ན་ཡོ ད་པ་དང་། མགོན་པོ་གང་ཉིད་

མཆོ ག ་གི ས ་དེང ་སྐ བ ས་ལུ ས ་པོའི ་ འཕྲོད ་

བསྟེན་གལ་ཆེ ར་བརྩི་བཞི ན་པ་ལྟར་བསམ་
བླའོ ི ་ འཕ དྲོ ་བས ནྟེ ་ཡང་གལ་ཆེ ་ ཡི ན་སྐར
ོ ་

ལྷག་པར་བསམ་བླའོ ་ི འཕྲོད་བསྟེན་

དང་།

འཁྲུ ང ས་སྐ ར ་དུས ་ཆེ ན ་སྲུ ང ་བརྩི་གཟབ་
རྒྱས་ཞུ ས ་པའི ་ མཛད་སྒར
ོ ་མགོ ན ་པོ་ གང་

ཁ་ཆེ འི་ ཚོ ག ས་གཙོ ར ་ཞལ་ཕྱོག ས་ནས་ཁ་

ཡོ ང་བར་བསམ་བླ་ོ གཏོང་སྟངས་ལ་འགྱུར་

ངོས་ཀྱི་ཆོ ས་འབྲེལ་དངོས་སུ་ཐོབ་པ་དགའ་

ལ་བྱས། ནང་པའི་གཞུང་ནས་གསུང་པའི་

སྟབས།

ཉིད་མཆོག་གི ས་བཀའ་སླབོ ་སྩལ་དོན།

ལྡན་ཁྲི་རི ན་པོ་ཆེ་མཆོག འབྲི་གུང་ཆེ་ཚང་

རི ན་པོ་ཆེ་མཆོག བླ་སྤྲུལ་དགེ་བཤེས། མི ་
མང་རྣམ་པ་བཅས་ལ་ཞུ་རྒྱུར། ངོས་ཀྱིས་ཕྱི་

ནས་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་ལས་འགན་ནས་རྒན་ཡོ ལ་

ལེ ནྡྲའི་ཆོ ས་བརྒྱུ ད་ཅེས་མ་བརྗོད་པར་རི ག་

གཞུང་སྦྱངས་ནས་བྱུང་བ་རེད། ང་ཚོ ས་ནཱ་
གཞུང་ཞེས་བརྗོད་ན་ཡག་པོ་འདུག

སྐ ྱོང ་བླ ་ོ བཟང་སེ ང ་ྒེ མཆོ ག ་འདི ར ་ཕེབ ས་

ཆོ ས་གྲོགས་ཚོ ས་ཀྱང་དཔལ་ནཱ་ལེ ནྡྲའི་རི ག་

ཁ་སང་ཉིན་དང་པོ་འབྱོར་སྐབས་

ྟུ ་པོ་འཁོར་ཡོ ད་སྟབས་
ནམ་མཁར་སྤྲིན་སག

འཁྲུངས་སྐར་ཉིན་ཆར་པ་བབ་མི ་ཡོ ང་ངམ་
བསམ་པ་དྲན་བྱུང་། འོན་ཀྱང་དེ་རི ང་ཉི་
མ་ཚ་ཐག་ཆོད་འདུག
དང་སླབོ ་ཕྲུག

དགེ་འདུན་པ་ཚོ ་

མང་ཚོ གས་ཁྱེད་རང་ཚོ ་

ཉི་ མས་གདུང ་བཞི ན ་ཡོ ད ་པ་ལྟ ་ བུ ་ འདུག

འོན་ཀྱང་ཁདྱེ ་རང་ཚོ ་ཚང་མ་དམ་ཚི གས་
བརྟན་པོ་ ཡོ ད་ཅི ང ་འདི ར ་འཁྲུ ང ས་སྐ ར ་

བྱེད་དགོས་པ་མ་ཟད། དེང་དུས་ཤེས་ཡོ ན་

ཡོ ད་སྐརོ ་བཀའ་སླབོ ་སྩལ་དོན།

ཆ་ཚང་ཞུས་རྗེས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ནས་མང་

ཡོ ད།

ཁམས་རི ག ་པའི ་ རྣམ་གཞག་ལ་སླབོ ་སྦྱོང་

དག་སླབོ ་གཉེར་བྱེད་པ་ཡི ན་ན་ཕན་ཐོགས་

ལོ་ ༢༠༠༡ ནས་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་འགན་དབང་

གཙོ འི་ལམ་ནས་འོས་འདེམས་བྱུང་བ་སྲིད་

རྒྱ་གར་གནའ་རབས་དཔལ་ནཱ་
ལེ ནྡྲ འི ་ སྲོལ ་རྒྱུ ན་ནས་ཚད་མ་དང་སེ མ ས་

ཚད་མ་རི ག་པ་དང་ལྟ་གྲུབ་རི ག་པའི་སྐརོ ་དེ་
ཏཱ་ལའི་
བླ་ མ་ཁ་བདེ་པོ་ཡོ ད ་པ་འདི་ནཱ ་ལེ ནྡྲའི་རི ག་

དེ་མཚམས་བཞག་པ་རེད། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༢

བ་བཏང་ནས་བླ་ོ སྦྱོང་ཐོག་ནས་འགྲོ་དགོས་

ཆེ འི ་ གྲོགས་པོ་ ཚོ ས ་དད་པ་བྱེད་ས་ཨེ ་ལ་

དེར་

ལམ་ལུགས་ནང་ཆོ ས་ལུགས་དང་མ་འབྲེལ་

བའི ་ བཟང་སྤྱོད ་ཀྱི ་ སླབོ ་གསོ ་ སྤྲོད ་ཐུ བ ་ཚེ ་

ཀྱི ་ རི ག ་གཞུ ང ་སྲུ ང ་སྐྱོབ ་བྱེད་བཞི ན ་ཡོ ད ། ལ་བསོ ད་ནམས་ཀྱི ་བགོ་སྐལ་ཡི ན་པ་དང་། ཕན་ཐོག ས་ཧ་ཅང་ཡོ ད ་པ་༸གོང ་ས་ཆེ ན ་

ན བུ ་ལ་དྭ ག ས་ནས་ཤར་མོ ན ་བར་བོད ་ཀྱི ་ གཞི ས ་ལུ ས ་བོད ་མི འི ་ མངོན ་འདོད ་གཙོ ་

བརྟེན་ངོས་ཀྱི་རེ་བར་མ་འོངས་པར་ཁ་ཆེའི་

རི ག་གཞུང་སྲུང་སྐྱོབ་བྱེད་རྒྱུ འི་ལས་འགུ ལ་ བོ་ ནི ་ བོད ་ལ་རང་དབང་དགོ ས ་པ་དང་།

གཞུ ང་ནས་གསུང་པའི་སེམས་ཁམས་རི ག་

ལྷ་ཁང་ནང་མེད། སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་ མཆོག་བོད་དུ་གདན་འདནྲེ ་ཞུ་རྒྱུ་ཡི ན་ཞི ང་།

པ་དང་ཚད་མ་རི ག་པའི་རྣམ་གཞག་བསླབ་

སྤལེ ་བཞི ན་ཡོ ད།

ལུང་སྡ་ེ ཐེང ས་འདིར ་ལ་དྭ ག ས་སུ ་ སྤྱི ་ ནོར ་༸གོང ་

རྐྱང་པས་མི ་བཟང་པོ་ ཞི ག ་དང་འགྲོ་བ་

གཏོག ས་སྐད ་ཡི ག་གཞན་སུ ་ གཅི ག ་གི ས ་ ལ་ཡ་རི ་རྒྱུ ད་ས་ཁུལ་དགོན་པ་ཁག་ཆ་ཚང་ སྐརོ ་དང་།   དེ་བཞི ན་སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་
བྱེད་ཐུ བ་རྒྱུ་མི ན་པ་དང་།

དེར་བརྟེན་ལ་ ཤེ ས་ཡོ ན་བསྟི་གནས་ཁང་འཛུ གས་རྒྱུ ་ཡི ན་ གི ས་༸གོ ང ་ས་༸སྐྱབས་མགོ ན ་ཆེ ན ་པོ་

ལ་ངེས་པར་དུ་སླབོ ་སྦྱོང་བྱེད་དགོས། ཞེས་ ཧ་ཅང་དགའ་པོ་བྱུང་།
དེ་བཞི ན་ཆོས་ལུགས་ ཡོ ད།

རྗེས་སུ་ཡི ་རང་

ངོས་ཀྱིས་ཁ་ནས་བཤད་པ་དེ་ཁྱེད་

མི འི་སྒྲིག་འཛུ གས་ལ་མཚོ ན་ན་རེ་བ་བཟང་

བོད་ ལོ་ཤས་རི ང་ནས་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་

པའི་དཔེ་ལྟར།   མགྱོགས་མྱུར་༸གོང་ས་

ཕྱོགས་

གཏོང་དགོས་འདུག བོད་མི ་བརྒྱ་ཆ་ ༩༠ མཛད་སྒའོ ི་ཐོག་གསུང་བཤད་གནང་སྐབས།

ཏུ ་རྟེན་གཞི ་བྱས་པའི་ཧིན་ སྤྱི ་ ནོར ་༸གོང ་ས་༸སྐྱབས་མགོན ་ཆེ ན ་པོ་

རེས་གཟའ་པ་སངས་ཉིན་ཧ་ཛ་རི ་བྷག་   བོད་མཛའ་འབྲེལ་ཚོ གས་པའི་གོ་སྒྲི ག་འོག་ མཆོག་ཕྱི་ལུགས་ལྟར་དགུང་གྲངས་

༨༣

ཕེབས་པའི་འཁྲུངས་སྐར་དུས་ཆེན་སྲུང་བརྩི་
གཟབ་རྒྱས་ཞུས་ཡོ ད།

དེ་ ཡང་༸སྐུའི ་ འཁྲུ ང ས་སྐར ་དུས ་ཆེ ན ་གྱི ་

མཛད་སྒའོ ི ་ ཐོག ་སྐུ་ མགྲོན་གཙོ ་ བོ་ མངའ་

སྡའེ ་ི འགྲུལ་བཞུད་བླནོ ་ཆེན་དང་གྲོས་ཚོ གས་
འཐུ ས་མི ་སྐ་ུ ཞབས་ཇ་ཡནྟ་སི ་ན་
Jayant Sinha

སི ་ཏ་ལི ང་

Stalin

སོགས་ལ་

དྲན་གསོ་ཞུས་འདུག ཕྱོགས་མཚུངས་བོད་
ས་དང་གྲ་སྒྲི ག ་སྡུ ག ་ས་ནས་བྱེད་དགོ ས ་

ཇར་ཁེན་ྜ མངའ་སྡའེ ་ི ཧ་ཛ་རི ་བྷག་ཏུ ་སྤྱྲི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི ་སྐའ
ུ ་ི
འཁྲུངས་སྐར་སྲུང་བརྩི་ཞུས་པ།

༦

Pol Pot

པོལ་པོཌ།

པའི་ བཀའ་སླབོ ་བཀའ་དྲིན ་སྩལ་བ་རྣམས་ སྐརོ ་སོགས་ཀྱི་གསུང་བཤད་གནང་།།

ནང་ཡག་ཐག་ཆོད་འདུག ད་དུང་ཡར་རྒྱས་ མཚུ ངས་དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་མཆོ ག་གི ས་

ལུ ག ས་མཐུ ན ་སྒྲི ལ ་ལ་མཚོ ན ་ན་ལ་དྭ ག ས་ ཅེས་སོགས་ཀྱི་བཀའ་སླབོ ་སྩལ།

Hazaribagh

Idi Amin   ཧིཌ་ལར། Hitler

སྐང
ྱོ ་ཐོག་གྲོགས་པོ་གསར་པ་འཚོ ལ་དགོས་ པོ་དམར་གསོད་དང་བཙོ ན་འཇུག་བྱས་ཡོ ད་

ལ་དྭགས་ནང་ཚོ གས་ཀྱི་ཚོ གས་གཙོ ས་གོང་

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༧ ཚེ ས་
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