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ཡུལ་ཁམིས་ཐགོ་ཟབ་སྦངོ་ལེགས་གུབ་བུང་བ།	

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༡༨	ཟླ་	༩	ཚེས་	༣	ནས་
ཚེས་	 ༡༢	 བར་ཉནི་གངས་	 ༡༠	 རིང་ཆེས་
མཐའོི་ཁིམས་ཁང་གི་གོ་སིྒག་འགོ་ཆེས་མཐའོི་
ཁམིས་ཞིབ་ཁང་མ་ལག་གི་ང་ོལས་དང་།	 ས་ི
ཞུའ་ིལས་བདེ་ཁག་གཅིག	 ཁམིས་ལུགས་རིག་
པ་བ་བཅས་མི་གངས་	 ༡༥	 ལ་སོ་ན་ིཔཌ་ར་ུ
རནེ་གཞི་བས་པའི་ཨོ་པི་ཇིན་ཌལ་གཙུག་ལག་
སླབོ་གཉརེ་ཁང་ད་ུརྒྱ་གར་གི་ཡུལ་ཁིམས་ཐགོ་
ཟབ་སྦངོ་གནང་ཡོད།	 ཟབ་སྦངོ་ད་ེབདོ་མིའ་ི
སིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་འབརོ་ཡར་རྒྱས་ཐབེས་
རྩ་བརུྒྱད་	 FNF	 རོགས་ཚོགས་ནས་རོགས་
དངུལ་མཐུན་རྐནེ་གནང་བ་ཞིག་ཡིན།	ཟབ་སྦངོ་
དའེ་ིདམིགས་ཡུལ་གཙོ་བ་ོན།ི	 ཡུལ་ཁམིས་འག་ོ
སྟངས་རུྒྱས་ལོན་བས་པ་བརུྒྱད།	བཙན་བལོ་བདོ་
མིའི་ཁིམས་ལུགས་དབང་འཛིན་གི་ལས་དནོ་
སིྤ་ཡོངས་ཡར་རྒྱས་ཚགས་ཚུད་འབུང་ཐབས་
ཀི་བླ་ོབསྐདེ་དང་།	 ཉམས་མངོ་བསགས་པའ་ི
རྨང་གཞི་སྟངེ།	 ཆེས་མཐའོ་ིཁམིས་ཞིབ་ཁང་གི་
ཁིམས་ཡིག་ཁག་ལ་དགོས་ངེས་བསྐར་བཅོས་
གནང་རུྒྱ་ད་ེཡིན།	 སབྐས་དརེ་ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༨	
ཟླ་	༠༩	ཚེས་	༡༡	ཉནི་ཨོ་པ་ིཇིན་ཌལ་གཙུག་
ལག་སླབོ་གཉརེ་ཁང་གི་གོ་སིྒག་འགོ་སྦངོ་བརྡར་
བ་རྣམས་ལྡ་ིལིར་རྒྱ་གར་ཆེས་མཐའོ་ིཁམིས་ཁང་
ད་ུགཟགིས་སྐརོ་ཕབེས་ཏ།ེ	 ཁམིས་ཞིབ་ཀི་ལས་
དནོ་འག་ོབཞིན་པ་ཁག་ཅིག་ལ་ཟུར་ཉན་གི་གོ་
སབྐས་བུང་ཡོད་པ་བཅས།	།

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༡༨		ཟླ་		༩		ཚེས་	༡༦	
ཉནི་གི་ས་ྔད་ོཚོུད་	༡༠༌༣༠	ཐགོ་ཀུ་ལུ་མ་ན་ལི་ས་
འཐུས་སབྐས་	 ༨	 པའ་ིའདམེས་ཐནོ་ས་འཐུས་
ཚོགས་མི་	 ༡༡	 དང་།	 ད་ེདག་གི་ཁངོས་ནས་
ཚོགས་གཙོ་བསྟན་འཛིན་ཐགོས་མེད་ལགས་དང་
ཚོགས་གཞནོ་སྤུ་ཧངེ་དཔལ་འབརོ་ལགས་བཅས་
ནས་བང་ཕགོས་བདོ་མིའི་ས་གནས་ཁིམས་ཞིབ་
པ་ལ་ྷའབུག་ལགས་ཀི་མདནུ་ད་ུལས་འཁུར་དམ་
བཅའ་འབུལ་བཞསེ་ལེགས་གུབ་བུང་འདགུ
ས་གནས་འཐུས་ཚོགས་དམ་འབུལ་གི་བེད་སྒ་ོ
དང་སྟབས་བསྟནུ།	 གངོ་ཚེས་ཉནི་བང་ཕགོས་
ས་གནས་ཁིམས་ཞིབ་པས་ཀུ་ལུ་མ་ན་ལི་དང་།	
དའེི་ཁུལ་གི་ས་གནས་ད་ོབྷི་དང་པཱ་ཏ་ལི་ཀུལ་
བཅས་ཀི་མི་མང་ཁག་གཅིག་ལ་བཙན་བལོ་བདོ་
མིའི་ཁིམས་ལུགས་དབང་འཛིན་གི་ང་ོསྤདོ་དང་
སྦྲགས།	 བཙན་བལོ་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་
སྒམོ་གཞི་དང་།	བཅའ་ཁམིས་དགངོས་དནོ་མང་
གཙོ་ཀ་བ་གསུམ་སོ་སོའ་ིའགན་དབང་དང་།	 སིྤ་
མང་གཏུག་བཤེར་འག་ོལུགས་རྩ་འཛིན་ཁིམས་
ཡིག་གི་གཏུག་བཤེར་བ་རིམ།	 ཁམིས་ཁངོས་
ཁབ་ཚད་སོགས་ཀི་གོ་རགོས་སྤལེ་གནང་འདགུ་
པ་བཅས།	།

ཀུ་ལུ་དཔལ་རབ་གླངི་ས་གནས་སབྐས་	 ༨	 པའ་ི

ས་འཐུས་དམ་འབུལ་ལེགས་གུབ།	

རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཁ་ེན་ཌའ་ིགཞུང་འབལེ་མི་སྣ་བདོ་ནང་བསྐདོ་རུྒྱར་མུ་མཐུད་དགག་བ་
བདེ་བཞིན་པ།

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༡༨	ཟླ་	༩	ཚེས་	༡༧	
ཉིན་ཁེ་ན་ཌའི་ཕི་སིད་བླནོ་ཆེན་ལྕམ་སྐུ་ཁི་
རི་སི་ཊི་ཡ་ཕ་ིརི་ལེནྜསི་	 Chrystia Free-

land	 མཆོག་གིས་བསྒགས་གཏམ་ཞིག་སྤལེ་
བ་ལརྟ་ན།	 རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཁ་ེན་ཌའ་ི

གཞུང་འབལེ་མི་སྣ་བདོ་ནང་བསྐདོ་རུྒྱར་དམ་
བསྒགས་མུ་མཐུད་བདེ་བཞིན་ཡོད་འདགུ
དེ་ཡང ་བསྒགས་གཏམ་ལྟར ་ན ་ ཕི ་ ལོ ་		

༢༠༡༦	 ལོ་ནས་བཟུང་རྒྱ་ནག་ཏུ་རནེ་གཞི་
བས་པའི་ཁེ་ན་ཌའི་གཞུང་ཚབ་པ་སྐུ་ཞབས་
ཇནོ་ཀུ་ལམ་	 John McCallum	 མཆོག་
གིས་ཁ་ེན་ཌའི་མི་སེར་ཁག་གཅིག་བདོ་ནང་
འག་ོབསྐདོ་ཆོག་པའ་ིམཐངོ་མཆན་ཞུས་ཀང་

རྒྱ ་ ན ག ་
གཞུང་གིས་
མ ཐོ ང ་
མཆན་སྤད་
མེད།	 འནོ་
ཀང ་ དུས ་
ཡུ ན ་ ད ེའི ་
རི ང ་ ཁེ ་

ན་ཌའི་གཞུང་གིས་བདོ་རང་སྐངོ་ལྗངོས་ཀི་
རྒྱ་ནག་གཞུང་འབལེ་མི་སྣ་ཁག་གསུམ་ལ་
མཐངོ་མཆན་སྤད་ཡོད་པ་མ་ཟད།	 ད་ེས་ྔལོ་

རུྒྱས་ཐགོ་མ་གགས་པ་བདོ་རང་སྐངོ་ལྗངོས་
ཀི་སྐུ ་ཚབ་འཐུས་མི་རྣམས་ལ་ཁེ་ན་ཌའི་
གསོ་ཚོགས་འགོ་མའི་ཕི་འབལེ་ལས་དནོ་
དང་རྒྱལ་སིྤའི་ཡར་རྒྱས་ཚན་པའི་ནང་ཕི་ལོ་		
༢༠༡༨	 ཟླ་	 ༥	 ཚེས་	 ༨	 ཉནི་ཁ་ོཔ་ཚོར་
ཉན་ཞིབ་བདེ་རུྒྱའི་གོ་སྐབས་ཀང་སྤད་ཡོད།	
ང་ཚོས་རྒྱ་ནག་ལ་ཕར་གོ་སྐབས་གནང་བ་
ལརྟ་ཚུར་ཡང་གཅིག་མཚུངས་གནང་དགསོ།	
འདི་ནི་གཞི་རྩའི་གཞུང་འབལེ་སིད་བུས་
རེད།	 འནོ་ཀང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཁ་ེན་
ཌའི་གཞུང་འབལེ་མི་སྣ་བདོ་ནང་འག་ོརུྒྱར་
མུ་མཐུད་ཆོག་མཆན་བཀའ་འཁལོ་ཞུས་པ་
ད་ེདག་ལ་དགག་བ་གནང་བཞིན་ཡོད།	དརེ་
བརནེ་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་བདོ་ནང་གསང་བ་
བེད་དགོས་པའི་གནད་དནོ་ཞིག་ཡོད་དམ་
ཞེས་པའི་ད་ིབ་ཞིག་རང་གིས་སླབེ་བཞིན་

ཡོད།”ཅེས་ཁེ་ན་ཌ་བདོ་རིགས་སིྤ་མཐུན་
ཚོགས་པའི་འགན་འཛིན་ཤེས་རབ་མཐར་
ཕིན་ལགས་ཀིས་གསུངས།	ད་ེཡང་ཉན་ཞིབ་
སབྐས་ཁེ་ན་ཌའི་མང་གཙོ་ཚོགས་པ་གསར་
པའི་ཚོགས་མི་ལྕམ་སྐུ་ཧ་ེལེ་ན་ེམཆོག་གིས་
པདྨ་དབང་འདསུ་ཅན་ལ་ད་ིབ་གནང་བར་ཁ་ོ
པས་ལན་བརྒྱབ་པ་ད་ེལརྟ་ན་ཁ་ོཔས་རང་གི་
གཞུང་གི་སདི་བུས་ཇི་ཡིན་ཁ་གསལ་ཤེས་ཀི་
མེད་པའི་རྣམ་པ་མངནོ་གསལ་ཆགས་ཡོད།	
ད་ེཡང་ཁ་ོཔས་ལན་འདབེས་བདེ་དནོ།	གལ་
ཏ་ེཁེད་ཚོས་ས་གནས་རང་སྐངོ་གི་ཁིམས་
སིྒག་ལ་བརིྩ་བཀུར་ཞུས་པ་ཡིན་ན་བདོ་ནང་
ཕ ེབས་ནས་གཟིགས་སྐརོ ་གནང་རུྒྱའི ་གོ ་
སབྐས་འབུལ་བཞིན་ཡོད།	ཅསེ་བརདོ།	།

བདོ་མིའ་ིའཚེ་མེད་ཞི་བའ་ིའཐབ་རྩདོ་ལ་རྒྱབ་སྐརོ་ཤུགས་ཆེ་ཐབོ་པ།	
༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༡༨	ཟླ་	༩	ཚེས་	༡༩	
ཉནི་འཇར་མན་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་
པ་	 Tibet Initiative Deutschland དང་།	
དགའ་ལྡན་ཕ་ོབང་ཟུང་འབལེ་གིས་འཇར་
མན་གོང་ཁེར་ཌམ་སི་ཌ་ཞེས་པའི ་ནང་
སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་དབུ་བཞུགས་ཐགོ	 ན་ོབལེ་ཞི་བདའེ་ི
གཟངེས་རགས་བཞེས་མོང་མཁན་པ་ོལེན་
ཡུལ་གི་སིད་འཛིན་ཟུར་པ་སྐུ་ཞབས་ལེག་ཝ་
ལེ་ས་	 Lech Welesa	 མཆོག་དང་།	 	 ད་ེ
སྔ་པ ོ་ལེན་ཡུལ་དུ་དམར་ཤོག་ཚོགས་པ་
མགོ་རངི་སླགོ་མཁན་ཆིག་སིྒག་ལས་འགུལ་
ཚོགས་པའ་ིཚོགས་མི་དང་།	 རྒྱལ་སིྤའ་ིརྡལུ་
ཕྲན་མཚོན་ཆ་རྩ་མེད་ལས་འགུལ་ཚོགས་
པའི་ཚོགས་གཙོ་ན་ོབལེ་ཞི་བདའེི་གཟངེས་
རགས་༼༢༠༡༧༽	 ཐབོ་མངོ་མཁན་ལམྕ་
སྐ་ུརེ་བྷ་ེཀ་ཇནོ་སོན་	 Rebecca Johnson 

མཆོག་བཅས་ལནྷ་འཛོམས་ཐགོ	 	 དཀའ་
རྙགོ་སེལ་ནས་ཡར་རྒྱས་ཀི་ཕགོས་སུ་གོམ་
པ་མདུན་སྤསོ ་བ་རུྒྱའི ་ཐབས་ལམ་ཉག་
གཅིག་ན།ི	འཚེ་མེད་ཞི་བའ་ིཐབས་ལམ་ཡིན་
སྐརོ་མགནི་གཅིག་ཏུ་གསུང་ཡོད།
གཞན་ཡང་སྐབས་དེར་འཇར་མན་གོས་
ཚོགས་ཀི་ཚོགས་གཞནོ་ལམྕ་སྐ་ུརོ་ཐི་	Clau-

dia Roth མཆོག་དང་།	ཧ་ེསེ་	Hesse state 

མངའ་སྡའེི་དཔལ་འབརོ་བཀའ་བླནོ་མཆོག	
གངོ་ཁརེ་ཌམ་སི་ཌ་གངོ་སྡའེི་སིྤ་ཁབ་པ་སྐུ་

ཞབས་ཇ་ོཆེན་པ་ཆ་Jochen Partsch	མཆོག	
བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་དིལ་བསྒགས་
དུང་ཆེའི་གནས་རིམ་ཚད་མཉམ་ཤར་གླིང་
བསྟན་འཛིན་ཟླ་སྒནོ་ལགས་བཅས་ཀིས་འཚེ་

མེད་ཞི་བའ་ིཐབས་ལམ་སྐརོ་དང་།	 ལགྷ་
པར་ཤར་གླིང་ཟླ་སྒོན་ལགས་ཀིས་གཞིས་
བེས་བདོ་མི་རྣམས་ཀིས་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་
༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་འཚེ་མེད་
ཞི་བའ་ིཡང་དག་པའ་ིལམ་སྟནོ་དབུ་ཁདི་ཉག་
གཅིག་འགོ	 མ་གསོ་བསམ་པ་གཅིག་མཐུན་
གིས་རྒྱ་ནག་དམར་པའོི་སིད་གཞུང་གིས་
དག་གནནོ་ཇི་ཙམ་བས་ཀང་བླ་ོརྩེ་བརན་
པའོི་ཐགོ་ནས་འཚེ་མེད་ཞི་བའི་ཐབས་ལམ་
འབའ་ཞིག་རུྒྱན་སྐོང་འོག་ད་བར་བདོ་ཕི་
ནང་གཉསི་སུ་ཞི་བའི་ལས་འགུལ་སྤལེ་དང་
སྤལེ་མུས་ཡིན་སྐརོ་ཞིབ་ཕྲ་གསུངས།	 	 ད་ེ
བཞིན་པ་ོལེན་ཡུལ་གི་སིད་འཛིན་ཟུར་པ་

སྐུ་ཞབས་ལེག་ཝ་ལེ་ས་མཆོག་གིས་གསུང་
དནོ།	 ”	 ངའ་ིམི་ཚེའ་ིརིང་འདརི་བདོ་མིའ་ི
འཐབ་རྩོད་ལ་རྒྱལ་ཁ་རུྒྱར་བའི་རེ་བ་བེད་
བཞིན་ཡོད།	 ཕན་ཚུན་མཉམ་ད་ུལས་འགུལ་

སྤལེ་བ་ཡིན་ན་ནསུ་པ་ཤུགས་ཆེ་བ་འཐོན་
རུྒྱ་རེད།	 བདོ་དནོ་ལ་རྒྱབ་སྐརོ་མ་བདེ་ནས་
བསྡད་པ་ཡིན་ན་དངསོ་གནས་ང་ོཚ་དགོས་
པའ་ིགནས་ཚུལ་ཞིག་རེད།	 ཅསེ་གསུངས།		
ཕོགས་མཚུངས་ལྕམ་སྐུ་རེ་བྷ་ེཀ་ཇོན་སོན་
མཆོག་གིས་བདོ་མིའི་ཆོད་སེམས་ལ་ངས་
བསགྔས་བརདོ་ཞུ་བཞིན་ཡོད།	 འཚེ་མེད་ཞི་
བ་བརདོ་སབྐས་ནསུ་པ་མེད་པ་ལྟ་བུ་ཞིག་མ་
རེད།	 	 ང་ཚོ་ཚང་མས་ཆིག་སིྒལ་ཐགོ་ནས་
བདོ་མི་དང་བདོ་དནོ་ལ་རྒྱབ་སྐོར་གནང་
བ་ཡིན་ན་བདོ་རང་དབང་སྐར་གསོ་ཡོང་
ཐུབ་ངསེ་རེད།”ཅསེ་གསུངས།	 	 འཇར་
མན་གསོ་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་གཞོན་ལྕམ་སྐུ་

རོ་ཐི་མཆོག་གིས་༸གོང་ས་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་
མཆོག་དང་བདོ་མི་ཚོར་མཚོན་ན་ང་ཚོར་ཧ་
ཅང་གལ་གནད་ཆེན་པ་ོཆགས་ཡོད།	 གང་
ཡིན་བརདོ་ན་བདོ་མི་ཚོས་འཚེ་མེད་ཞི་བའི་
ལས་འགུལ་སྤལེ་བ་བརུྒྱད་འཚེ་བའི་སྟབོས་
ཤུགས་ལས་འཚེ་བ་མེད་པའི་སྟབོས་ཤུགས་
ལ་ནསུ་པ་ཆེ་བ་ཡོད་པ་གསལ་འདནོ་མཛད་
བཞིན་ཡོད།	 དརེ་བརནེ་༸གངོ་ས་ཏཱ་ལའ་ི
བ་ླམ་མཆོག་དང་བདོ་མིའི་འཚེ་མེད་ཞི་བའི་
ལས་འགུལ་ནི་འག་ོབ་མི་རིགས་ཡོངས་ལ་
ལེགས་སྐསེ་ཤིག་ཆགས་ཡོད།	 ༸གངོ་ས་ཏཱ་
ལའི་བླ་མ་མཆོག་ལ་མཚོན་ན་མཐོང་གལོ་
འཛུམ་༸ཞལ་མཇལ་བ་ཙམ་གིས་ཡིད་ཀི་
གདངུ་བ་དང་རྨངོས་པ་ལས་སེལ་ཐུབ།	ཅསེ་
གསུངས།	 གཞན་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་
དལི་བསྒགས་དུང་ཆེའ་ིཚད་མཉམ་ཤར་གླངི་
བསྟན་འཛིན་ཟླ་སྒནོ་ལགས་ཀིས་བདོ་མི་སིྤ་
སྒརེ་སུ་འད་ཞིག་ཡིན་ཡང་བདོ་དནོ་འཐབ་
རྩོད་ཀི་ལས་འགུལ་སྤལེ་སྐབས་དསུ་རག་ཏུ་
འཚེ་མེད་ཞི་བའི་ལྟ་གུབ་ལ་གཞི་རྩ་བརན་
པརོ་བཟུང་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་ས་
བཙན་བཟུང་བས་པ་དརེ་གདངོ་ལེན་བེད་
བཞིན་ཡོད།	 ལས་འགུལ་དསེ་འཚེ་མེད་ཞི་
བ་བརདོ་སབྐས་ནསུ་པ་མེད་པ་ཞིག་མིན་པའི་
ར་སྤདོ་བདེ་བཞིན་ཡོད།	 ཅསེ་འབདོ་སྐལུ་
ཤུགས་ཆེ་གནང་འདགུ		།
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རྔ་པའ་ིརངོ་མཁར་ནས་བདོ་ལ་རང་དབང་དགསོ་པའ་ིསདྐ་འབདོ་བས་པ།	
༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༨	 ཟླ་	 ༩	 ཚེས་	
༥	 ཉནི་རྔ་པ་ཀིར་ིདགནོ་གི་གྲྭ་གཞནོ་རྡ་ོ
ར་ེརབ་བརན་ལགས་རང་ལོ་	 ༢༣	 ཡས་
མས་ཡིན་པ་ཁོང་གིས་རྔ་བའི་རོང་མཁར་
ནས་བདོ་དནོ་སདྐ་འབདོ་བས་ཏ་ེསབྐས་ཐགོ་
དརེ་རྒྱ་གཞུང་གི་ཉནེ་རགོ་པས་འཛིན་བཟུང་
བཙད་ཁིད་བས་ཏ་ེད་ལྟ་བཀག་ཉར་བས་
ཡོད་འདགུ	 ཁངོ་གི་ཕ་ཡུལ་རྔ་པ་རྨའེུ་ར་ུམ་
ཡིན་ཞིང་།	 ཤག་གི་དག་ེརྒན་བླ་ོབཟང་ཟླ་བ་
ལགས་ཡིན་པ་ཙམ་ལས་ད་བར་གི་ཞིབ་ཕྲའ་ི
གནས་ཚུལ་ཤེས་རགོས་མ་བུང་།
ད་ེཡང་ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༨	 ཟླ་	 ༩	 ཚེས་	 ༦	
ཉནི་རྔ་པ་ཀིརི་དགོན་པའི་གྲྭ་གཞོན་བསྟན་
འཛིན་དག་ེལེགས་ལགས་རང་ལོ་	༡༨	ཡིན་
པ་ཁོང་གིས་རྔ་པའི་རོང་མཁར་ནས་བདོ་
ལ་རང་དབང་དགོས་པའི་སྐད་འབདོ་བས་
པར།	ད་ེམ་ཐག་ཉནེ་རགོ་པས་འཛིན་བཟུང་
བཙན་ཁིད་བས་ཏ་ེད་ལྟ་བཀག་ཉར་བས་
ཡོད་འདགུ	 ཁངོ་གི་ཕ་ཡུལ་རྔ་པ་རྨའེུ་ར་ུམ་
ར་ུཆེན་གཉསི་པའ་ིཡོ་ཚང་དང་།	ཕ་མིང་ལ་

མ་ཉ།ོ	མ་མིང་དཀནོ་སྒནོ་ཡིན་ཞིང་།	ཁངོ་
གིས་སྐད་འབདོ་མ་བས་གོང་ད་ུསྔ་ཕི་བས་

ནས་རྩོམ་ཡིག་གཉིས་བིས་ཏ་ེསྐད་འཕྲིན་
བར་སྟངོ་ད་ུབཞག་ཡོད།	 རུྒྱན་ད་ུམུག་མིང་
ལ་ས་རིན་བཀལོ་ནས་རྩམོ་ཐུང་མང་པ་ོའབ་ི
མཁན་ཞིག་ཀང་ཡིན་འདགུ	 ད་ལ་ྟགང་ད་ུ
བཀག་ཉར་བས་ཡོད་པ་སོགས་ཞིབ་ཕྲའི་
གནས་ཚུལ་ད་བར་ཤེས་རགོས་མ་བུང་།
ད་ེམིན་ཕི་ཟླ་	 ༩	 ཚེས་ཤར་ལ་རྔ་པའ་ིརངོ་
མཁར་ནས་གྲྭ་པ་གཞན་ཞིག་གིས་ཀང་བདོ་
དནོ་སདྐ་བས་ཏ་ེཉནེ་རགོ་པས་འཛིན་བཟུང་
བཙན་ཁིད་བས་ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ་ཡོད་

ནའང་།	 མིང་སོགས་ད་བར་ཤེས་རགོས་མ་
བུང་།	ད་ེམིན་ཕི་ལོ་	༢༠༡༥	 ལོར་རྔ་པའ་ི

རོང་མཁར་ནས་བདོ་ལ་རང་དབང་དགོས་
པའི་སདྐ་འབདོ་བས་རྐནེ་འཛིན་བཟུང་གིས་
ལོ་གཉིས་དང་གསུམ་སོགས་ལོ་དསུ་འད་
མིན་གི་བཙོན་འཇུག་ཐག་གཅོད་བས་པའི་
བཙོན་པ་རྣམས་རིམ་བཞིན་ལོ་དསུ་ཚང་
ནས་གླ ོད་གོལ་གཏོང་བཞིན་ཡོད་ཀང་།	
ཡུལ་ཚོའི ་ཉནེ ་རགོ་ཁང་གིས་སླབོ ་གསོ་
གཏངོ་དགསོ་ལུགས་ཀིས་བདནུ་ཕྲག་གཅིག་
ཙམ་ལ་བསྐར་ད་ུབཀག་ཉར་བས་ཏ་ེགཏངོ་
གི་མེད་པའི་ཚུལ་ཡོང་གི་ཡོད་པ་དཔརེ་

ན།	 འད་ིལོའ་ིཕི་ཟླ་	 ༩	 ཚེས་	 ༡༧	 ཉནི་
གླདོ་གལོ་ཐབོ་པའི་རྔ་པ་ཀིར་ིདགོན་གི་གྲྭ་བླ་ོ
བཟང་སལྐ་བཟང་ལགས་རྨའེུ་རུ་མའི་ཡུལ་
ཚོའི་ཉནེ་རགོ་ཁང་ད་ུཉནི་ལྔའི་རིང་བཀག་
ཉར་བས་ཡོད་པ་དང་།	 ད་ེམིན་རྔ་པ་ཀིར་ི
དགོན་པའི་གྲྭ་འཇམ་དཔལ་རྒྱ་མཚོ་ལགས་
ཀང་གངོ་བཞིན་ཕི་ཟླ་	 ༩	 ནང་གླདོ་གལོ་
ཐོབ་ཡོད་ཀང་རྨེའུ་རུ་མའི་ཡུལ་ཚོའི་ཉནེ་
རགོ་ཁང་ད་ུབདནུ་ཕྲག་གཅིག་རིང་བསྐར་
དུ་བཀག་ཉར་བས་པ་ལྟ་བུ་ཡོང་གི་ཡོད་
འདགུ
གཞན་ཡང་ཆབ་སིད་བཙོན་པ་མང་པ་ོཞིག་
ཕི་ཚུལ་ད་ུལོ་དསུ་ཚང་རིམ་བཞིན་གླདོ་གལོ་
ཐབོ་ཀང་རྔ་པ་རངོ་གསང་བའི་ལས་ཁུངས་
དང་ཉནེ་རགོ་ཁང་གིས་དསུ་ངེས་མེད་ད་ུ
སྐད་བཏང་སྟ་ེའད་ིབརྩད་སྣ་ཚོགས་བདེ་པ་
དང་།	 རངོ་ཁག་གཞན་པ་ཙམ་ལ་འག་ོབར་
ཡང་ཁངོ་ཚོ་ལ་སྔནོ་ནས་བཤད་དགོས་པར་
མ་ཟད།	 ཁངོ་ཚོའ་ིའདདོ་པ་མ་མཐུན་པ་
བཀག་འགགོ་བདེ་པ།	 ད་ེསྔནོ་སླབོ་གྲྭ་ཆེན་

མོ་ཐནོ་པ་སོགས་ཤེས་ལྡན་མི་སྣ་ཡིན་ཡང་
གཞུང་འབལེ་གི་ལས་ཁུངས་ཙམ་མ་ཟད།	
སྒརེ་ངསོ་ནས་ཤེས་ཡོན་གི་ལས་ཀ་བས་པ་
ཙམ་ལ་ཡང་སུན་གཙེར་སྣ་ཚོགས་བདེ་པ།	
དགནོ་པ་གཅིག་པ་དང་སྡ་ེབ་གཅིག་པའ་ིནང་
ཆབ་སིད་དང་འབལེ་བའི་སདྐ་འབདོ་སོགས་
བུང་སྐབས་ཁོང་ཚོ ་ལ་དམིགས་གསལ་
དགོས་གཞིའ་ིའགོ་སུན་པ་ོབཟ་ོབ།	 ཚོང་
ལས་སོགས་སྒརེ་གི་འཚོ་ཐབས་འད་མིན་
གཉརེ་སྐབས་གཞུང་གིས་ཆོག་མཆན་ཐབོ་
དགོས་རིགས་ལ་དམིགས་གསལ་གིས་སངྡ་
པ་ོབདེ་པ།	 ཕི་བསྐདོ་ལག་འཁརེ་སྤདོ་རུྒྱ་
ཕར་ཞོག་ཐ་ོའགོད་ཙམ་ཡང་བདེ་མི་འཇུག་
པ་དང་།	 དའེ་ིཕ་མ་སྤུན་མཆེད་དག་ལ་ཡང་
ཕི་བསྐོད་ལག་འཁེར་སྤད་པར་ད་ེའབལེ་
གིས་དཀའ་ཁག་བཟ་ོབ་སོགས་སིྤ་དམངས་
ཤིག་ལ་ཡོད་པའི་གཞི་རྩའི་ཐོབ་ཐང་ཕལ་
མོ་ཆེ་རྩ་མེད་ད་ུགཏངོ་གི་ཡོད་པ་སོགས་
ཀི་དཀའ་ངལ་སྣ་མང་མི་ཚེ་གང་བརོ་མངོ་
དགསོ་པ་ལ་ྟབུར་གུར་ཡོད་པ་བཅས།	།

ས་གནས་ཀི་མགནོ་ཤོག་ད་ེརྒྱལ་སིྤའ་ིམགནོ་ཤོག་ལས་གལ་ཆེ་བར་རིྩ་བཞིན་ཡོད།
༄༅།	།ལོ་ལརྟ་ཕི་ཟླ་	༩	ནང་རྡ་ས་མེག་
གྷན་ཁུལ་གི་ཡུལ་མི་ཚོས་ཆོས་ཕགོས་དང་
སལོ་རུྒྱན་གི་དསུ་སྟནོ་དང་སྦྲགས།	 ཚོང་
འདསུ་	 Mela	 བཙུགས་ཏ་ེམི་མང་འད་ུ
འཛོམས་ཆེན་པ་ོཡོང་བཞིན་ཡོད།	 ཚོང་
འདུས་དུས་སྟནོ ་ཉིན ་མཐའ་མར་སྦ ་ེག ་	

Kushti	Dangal	རྩ་ེའགན་ཐགོ་ཚོང་འདསུ་
གོ་སིྒག་ཚོགས་ཆུང་ནས་བོད་མིའི ་སིྒག་
འཛུགས་ཀི་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐངོ་བླ་ོབཟང་
སེང་ེམཆོག་སྐུ་མགནོ་གཙོ་བརོ་གདན་ཞུ་
ལརྟ་ཆེད་ཕབེས་གནང་ཡོད།
ད་ེཡང་ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༨	 ཟླ་	 ༩	 ཚེས་	 ༡༩	
ཉནི་གི་ཕི་ད་ོཆུ་ཚོད་	 ༥།༢༠	 ཐགོ་དཔལ་
ལྡན་སིད་སྐོང་མཆོག་མཛད་སྒརོ་ཕབེས་
སྐབས་རྡ་ས་ས་གནས་འགོ་འཛིན་དང་།	
རྡ་ས་མེག་གྷན་ཁུལ་གི་ཡུལ་མིའ་ིའག་ོདཔནོ།	
ཚོང་འདསུ་གོ་སིྒག་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་
གཙོ་སོགས་ནས་རྔ་རོལ་དང་བཅས་ཕབེས་
བསུའ་ིསྣ་ེལེན་གཟབ་རྒྱས་ཞུས།		ད་ེནས་ཆེ་
བསྟདོ་ཀི་ཚུལ་ད་ུཧ་ིམཱ་ཅལ་མངའ་སྡའེི་ཐུན་
མིན་དབུ་ཞྭ་དང་གསོ་གཟན།	དན་རནེ་ཕག་
རགས་བཅས་འབུལ་ལམ་ཞུས་རེས་རྡ་ས་
མེག་གྷན་ཁུལ་གི་ཡུལ་མིའི་འག་ོདཔནོ་གིས་
དཔལ་ལནྡ་སིད་སྐངོ་མཆོག་གི་ལོ་རུྒྱས་སྙངི་

བསྡསུ་ཤིག་ང་ོསྤདོ་ཞུས།	སབྐས་དརེ་དཔལ་
ལྡན་སིད་སྐོང་མཆོག་གིས་གསུང་བཤད་
གནང་དནོ།	ངསོ་ཀིས་ཧནི་སདྐ་ད་ེཙམ་ཡག་
པ་ོཤེས་ཀི་མེད།	 ཉནི་གཉསི་གངོ་འདརི་
ཡོང་དགོས་པའི་མགནོ་ཤོག་འབོར་བུང་།	
དངེ་སབྐས་ང་ཚོའི་གསོ་ཚོགས་ཚོགས་དསུ་

དུག་པ་ཚོགས་བཞིན་ཡོད་སྟབས།	 གསོ་
ཚོགས་སུ་ངསེ་པར་བཅར་དགསོ།	 	 འནོ་
ཀང་ད་ེརིང་འདརི་ཡོང་བ་ཡིན།	 ང་ཚོ་
ཚང་མ་ཁིམ་ཚང་གཅིག་ནང་བཞིན་རེད།	
བདོ་ནང་རྒྱ་ནང་གཞུང་གིས་བཙན་བཟུང་
བས་ཡོད།	 ས་གནས་འདརི་དརྷྨ་ཤཱ་ལ་ཞསེ་
འབདོ་བཞིན་པ་ལརྟ།	 སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་
༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་བཞུགས་
སརྒ་དང་།	 བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་བསྟ་ི
གནས།	 ང་ཚོ་བདོ་མི་རྣམས་འཕྲལ་སེལ་
རིང་འདརི་གནས་བཞིན་ཡོད།	 	 འནོ་ཀང་
བདོ་མི་རྣམས་ཐོག་མར་འདིར་འབོར་བ་
ནས་བཟུང་ལོ་ང་ོད་ེདག་གི་རིང་ང་ཚོ་ཚང་
མ་ཁིམ་ཚང་གཅིག་ནང་བཞིན་ཕན་ཚུན་
རྒྱབ་སྐརོ་བས་དང་བདེ་མུས་རེད།	 དརེ་
བརནེ་ས་གནས་ནས་མགནོ་ཤོག་འབོར་
སབྐས་རྒྱལ་སིྤའི་མགནོ་ཤོག་ལས་གལ་ཆེ་བ་
བརིྩས་ནས་མཛད་སྒ་ོཇི་འད་ཞིག་ཡིན་ཡང་

གང་ཐུབ་བཅར་ཐབས་བེད་བཞིན་ཡོད།		
ཚང་མས་མཁནེ་གསལ་རེད།	 སིྤ་ནརོ་
༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་
དང་།	 བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་རྡ་སར་རནེ་
གཞི་བས་ཡོད།	 འད་ིལོར་ང་ཚོས་རྒྱ་གར་
གཞུང་མང་གཉསི་ལ་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུའི་ལོར་
སུང་བརིྩ་ཞུ་བཞིན་ཡོད།	 འད་ིག་རྡ་སར་
རྒྱ་གར་གཞུང་མང་གཉསི་ལའང་ཐུགས་ར་ེ
ཆེ་ཞུའི་མཛད་སྒ་ོསུང་བརིྩ་ཞུ་སབྐས་རྒྱ་གར་
དབུས་གཞུང་དང་ཧི་མཱ་ཅལ་མངའ་སྡའེི ་
གཞུང་ནས་བླནོ་ཆེན་སོགས་གནད་ཡོད་མི་
སྣ་མང་པ་ོཕབེས་བུང་།	 	 རྒྱ་གར་གཞུང་
མང་གཉིས་ཀིས་རྒྱབ་སྐོར་ལ་བརནེ་ནས་
བདོ་དནོ་བདནེ་པའི་འཐབ་རྩོད་མུ་མཐུད་
གནས་ཡོད་པར་བརནེ་རྒྱ་གར་གཞུང་མང་
གཉསི་ལ་སརླ་ཡང་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	
རྣམ་པ་ཚོས་གཟགིས་ཡོད་ངསེ་རེད།	 བདོ་
མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་ལས་ཁུངས་ཁག་གི་
སྒ་ོདང་སྒའེུ་ཁུང་ཡོངས་རོགས་བདོ་ལུགས་
བཟ་ོབཞིན་ཡོད་པ་མ་ཟད།	 འགམེས་སྟནོ་
ཁང་ཞིག་ཀང་བཟ་ོབཞིན་ཡོད།	 ཡུལ་སྐརོ་
སྤ་ོའཆམ་པ་རྣམས་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་
དང་།	 བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ལནྷ་ཚོགས།	
བདོ་ཀི་དཔ་ེམཛོད་ཁང་།	 དབུས་སནྨ་རིྩས་
ཁང་སོགས་སུ་ཕབེས་ནས་འད་ིག་ས་གནས་
སུ་ཉནི་མ་མང་ཙམ་བསདྡ་པ་ཡིན་ན།	 ང་
ཚོའི་རེ་བར་ས་གནས་ཀི་མགནོ་ཁང་དང་།	
གླ་རུྒྱག་སྣམུ་འཁོར་གཏངོ་མཁན་སོགས་ལ་
ཚོང་ཡག་པ་ོཡོང་ངསེ་རེད།	 ང་ཚོ་ཚང་མ་
ལས་དབང་གཅིག་ལ་ྟབུ་ཡིན།	 འདརི་ཚང་
མ་མཉམ་ཟ་མཉམ་འཐུང་བདེ་བཞིན་ཡོད།
ཁདེ་ཚོས་ད་བར་བདོ་མི་ཚོར་རོགས་རམ་
དང་རྒྱབ་སྐརོ་ཇི་ཙམ་གནང་བ་ད་ེདག་ང་

འཕྲདོ་བསྟནེ་བཀའ་བླནོ་མཆོག་རྒྱལ་ཡོངས་
བག་ོགླངེ་ཐགོ་སྐ་ུམགནོ་གཙོ་བརོ་ཕབེས་པ།	

༄༅།	 །ནབུ་ཧ་ིམ་ལ་ཡའ་ིག་ོརགོས་དང་
ཡར་རྒྱས་ཚོགས་པའ་ི	 Western Himala-

yan Society for Awareness and Uplift-

ment ག་ོསིྒག་འགོ་ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༨	 ཟླ་	 ༩	
ཚེས་	 ༢༢	 དང་	 ༢༣	 བཅས་ཉནི་གངས་
གཉིས་རིང་ཧི་མཱ་ཅལ་མངའ་སྡའེི ་
པ་ལམ་པུར་གངོ་སྡའེི་ནང་རནེ་གཞི་
བས་པའ་ིས་རོ་ཝརེ་པརོ་ཊི་ཁ་ོ	 RS 

Sarover Portico	 ཞསེ་པའ་ིགསོལ་
མགནོ་ཁང་ད་ུདངེ་རབས་གངོ་ཁརེ་
འཛིན་སྐངོ་གི་ཐགོ་རྒྱལ་ཡོངས་བག་ོ
གླངེ་ཞིག་ཚོགས་ཡོད་པ་དང་།
སྐབས་དེར་བ ོད ་མིའི ་ སིྒག་འཛུགས་ཀི ་
འཕྲདོ་བསྟནེ་བཀའ་བླནོ་ཆོས་སྐོང་དབང་
ཕུག་མཆོག་སྐུ་མགནོ་གཙོ་བརོ་ཆེད་ཕབེས་
གནང་ཡོད།	 ད་ེཡང་རྒྱལ་ཡོངས་བག་ོགླངེ་
ཚོགས་དགོས་པའི་དམིགས་ཡུལ་གཙོ་བ་ོན།ི	
རྒྱ་གར་གཞུང་གི་ལམ་སྟནོ་འགོ་བཞུགས་
སྒར་རྡ་རམ་ས་ལའི་གངོ་སྡ་ེད་ེབཞིན་དངེ་
རབས་ཅན་གི་གངོ་ཁརེ་ལ་ཇི་ལྟར་བསུྒར་
དགོས་སྐརོ་གོས་བསྡུར་གནང་རུྒྱའི་ཆེད་

རེད།	 འཕྲདོ་བསྟནེ་བཀའ་བླནོ་མཆོག་གིས་
བག་ོགླངེ་དབུ་འབདེ་ཞུས་པ་དང་སྦྲགས་དངེ་
རབས་གངོ་ཁརེ་འཛིན་སྐངོ་གི་ཐགོ་གསུང་
བཤད་གནང་ཡོད་པ་མ་ཟད།	སིྤ་ནརོ་༧གངོ་
ས་༧སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་ཐུགས་

བསྐདེ་དམ་བཅའ་བཞིའི་སྐརོ་དང་འཛུགས་
སུྐན་ཡར་རྒྱས།	 ཁརོ་ཡུག་གཙང་བཟའོ་ི
སྐརོ་གསུང་བཤད་གནང་ཡོད།	 ད་ེབཞིན་
བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ནས་བཞུགས་སརྒ་རྡ་
རམ་ས་ལའི་གངོ་སྡ་ེདངེ་རབས་ཅན་གི་གངོ་
ཁེར་ལ་བསུྒར་བར་རམ་འདགེས་ཇི་ལྟར་
བསུྒབ་དགོས་པའི་སྐརོ་གསུང་བཤད་གནང་
ཡོད་པ་བཅས།	།

ཚོས་རྩ་བ་ནས་མ་བརདེ་པར་སེམས་ནང་
བཞག་ཡོད།		 ཕི་ཟླ་	 ༡༠	ནང་ཧ་ིམཱ་ཅལ་
མངའ་སྡའེི ་རྒྱལ་ས་སིམ་ལར་ཧི་མཱ་ཅལ་
གཞུང་མང་གཉིས་ལ་ཐུགས་རེ་ཆེ ་ཞུའི ་
མཛད་སྒ་ོསུང་བརིྩ་ཞུ་འཆར་ཡོད།	 བདོ་མི་
སུས་ཀང་རྒྱ་གར་གཞུང་མང་གི་བཀའ་དནི་
ནམ་ཡང་བརདེ་ཐབས་མེད།	 ད་ལ་ྟང་ཚོ་རྒྱ་
གར་གི་སྐ་ུམགནོ་ཆགས་ཡོད།	 ནམ་ཞིག་

བདོ་ལ་རང་དབང་གི་ཉི་མ་ཤར་ཚེ་ཁེད་
རྣམས་ལ་ྷསར་སྐུ་མགནོ་ད་ུམགནོ་འབདོ་ཞུ་
རུྒྱ་ཡིན།	ད་ེརིང་འདརི་མགནོ་འབདོ་གནང་
བར་ཐུགས་ར་ེཆེ།	ཞསེ་གསུང་བཤད་གནང་
རསེ་འགན་རྩོད་ཨང་དང་པ་ོདང་གཉསི་པ་
ཐབོ་མཁན་རྣམས་ལ་བ་དགའ་གནང་ཡོད་
པ་བཅས།།



3 TIBETAN NEWS  26th  September  2018 དབུས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་བདནུ་རེའ་ིལས་རིམ་གསར་ཤོག བདོ་ཟླ་	༨	ཚེས་	༡༦	ཕི་ཟླ་	༩	ཚེས་	༢༦

བདོ་ཀི་ཟླསོ་གར་ཚོགས་པའ་ིསུྒ་སྩལ་སླབོ་ཕུྲག་གསར་འདམེས་གསལ་བསྒགས།	
༄༅།	 །འད་ིཕི་གཉསི་ཀི་༸སྐབས་གནས་
སྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པའོི་
ཐུགས་ར་ེབཀའ་དནི་ཉག་གཅིག་ལ་བརནེ་
ནས་འཛམ་གླིང་ཁོན་ཡོངས་ནས་བདོ་ཀི་
ཆོས་དང་རིག་གཞུང་ཉ་ིཟླ་བཞིན་དར་ཁབ་
འག་ོམུས་ཀི་སབྐས་འདརི།	 བདོ་ཀི་ཟླསོ་
གར་ཚོགས་པའི་གནས་བབ་དང་བསྟནུ་བདོ་
ཀི་རྩ་ཆེའི་རིག་གཞུང་རུྒྱན་ཁངོ་དར་སྤལེ་
སྔར་ལྷག་འབུང་ཐབས་སུ་སུྒ་སྩལ་པ་སླབོ་
ཕུྲག་བུ་གངས་	༡༢	བུ་མོ་	༡༢	བཅས་སླབོ་

ཡོན་ཆག་ཡང་ཐགོ་གསར་འཛུགས་ཞུ་རུྒྱའི་
ཆ་རྐནེ་གཤམ་གསལ།
ཀ༽	འཚང་རུྒྱགས་ཆ་རྐནེ།
༡༽	 བདོ་ཀི་སུྒ་སྩལ་རིག་གཞུང་ལ་ད་ོ
དབིངས་ཡོད་པ།
༢༽	རང་ལོ་	༢༠	ལས་མ་རྒལ་བ།
༣༽	 གཟུགས་པ་ོམཐ་ོཚད།	 4.10ft -5.6ft 

མ་བརྒལ་བ།
༤༽	 སྒ་གདངས་དང་མི་བབ་གང་ལེགས་
ཡོད་པ།

༥༽	 ཤེས་ཚད་ཉུང་མཐའ་འཛིན་རིམ་	 ༨	
ཐནོ་པའ་ིལག་ཁརེ་ང་ོབཤུས།
༦༽	 དངྭ་བངླ་དཔྱ་དངུལ་གཙང་ཕུལ་ཟནི་
པའ་ིང་ོབཤུས།
༧༽	གཟུགས་ཁམས་བད་ེཐང་ཡིན་པའ་ིསནྨ་
པ་ཚད་ལནྡ་གི་ངསོ་སྦརོ།
༨༽	 སྤདོ་ལམ་ཐལ་སྐནོ་མེད་པའ་ིའབལེ་
ཡོད་ས་གནས་འག་ོའཛིན་གི་ངསོ་སྦརོ།
ཁ༽	ཐུགས་སྣང་།
༡༽				ལོ་བཞི་རིང་རྐང་བ་ོགླུ་གཞས་དང་།	

གཏམ་བརདོ།	 ལ་ྷམོ་སོགས་ཀི་སྦངོ་བརྡར་
ཐོན་མཚམས་བ་ོཔ་གཞོན་པར་འདམེས་
སུྒག་བ་རུྒྱ།
༢༽	 	 	 དགསོ་མཁའོ་ིཡིག་ཆའ་ིང་ོབཤུས་
ཁག་ལ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ནམ་ཟུང་སྦྲལེ་
དུང་ཆེ་ཡན་གི་དག་མཆན་འཁདོ་དགསོ།
༣༽	 ལོ་བཞི་རིང་གི་སྦངོ་བརྡར་དསུ་ཡུན་
རིང་ནད་མནར་སྨན་བཅོས་ཁོངས་སོ་སོས་
གཏོང་དགོས་རུྒྱ ་དང་བ ོད་ཀི ་ཟློས་གར་
ཚོགས་པའི་སིྒག་གཞི་གཞི་བཟུང་དསུ་ཡུན་

མ་ཟིན་གོང་དགོངས་ཞུས་རིགས་ནས་སླབོ་
ཡོན་ཆ་ཚང་གཏན་འབབེས་ལྟར་གི་ཕིར་
སླགོ་དགསོ་རུྒྱ།
བདོ་ཀི་ཟློས་གར་ཚོགས་པའི་སུྒ་སྩལ་སླབོ་
ཕུྲག་ཁོངས་འཛུལ་ཞུགས་བླ་ོཡོད་རིགས་
ནས་ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༨	 ཟླ་	 ༡༡	 ཚེས་	 ༡༥	
ནང་ཚུད་སྙན་ཤོག་ཕུལ་འབརོ་ཟིན་དགོས་
པ་བཅས།	།
འབལེ་གཏུགས་ཁ་བང་།	
Email: tibetanarts2012@gmail.com

བཙན་བལོ་བདོ་མིའ་ིཁམིས་དང་ལམ་ལུགས་ཀི་ཁམིས་རྩདོ་པའ་ིསྦངོ་བརྡར་ཐངེས་བརྒྱད་པ།	
༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༨	 ཟླ་	 ༩	 ཚེས་	
༡༧	 ནས་	 ༢༧	 བར་ཉནི་གངས་བཅུའ་ི
རིང་འཛིན་སྐོང་སྦོང་བརྡར་བསྟི་གནས་
ཁང་ད་ུཆེས་མཐའོི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གི་གོ་
སིྒག་འགོ་བཙན་བལོ་བདོ་མིའི་ཁིམས་དང་
ལམ་ལུགས་ཀི་ཁིམས་རྩདོ་པའི་སྦངོ་བརྡར་
ཐངེས་	༨	པ་ཚོགས་གནང་ཡོད།
ད་ེཡང་ཕི་ཚེས་	 ༡༧	 རེས་གཟའ་ཟླ་བ་
དབུ་འབེད་མཛད་སྒའོི ་ཉིན་གི ་སྔ་ད ་ོཆུ ་
ཚོད་	 ༩	 ཐགོ་དཔལ་ལནྡ་ཁམིས་ཞིབ་པ་
ཆེ་བ་བཀའ་བརུྒྱད་དནོ་གུབ་མཆོག་གིས་
སྣང་གསལ་ཞལ་ཕ་ེདང་སྦྲགས་སྦངོ་བརྡར་
བ་རྣམས་ལ་བཙན་བོལ་བདོ་མིའི་ཁིམས་

དང་ལམ་ལུགས་ཀི་ཁིམས་རྩོད་པའི་སྦོང་
བརྡར་ཐངེས་	 ༨	 པའ་ིང་ོབ་ོདང་དགསོ་
དམིགས་སོགས་ལམ་སྟནོ་གསུང་བཤད་
གནང་།	 སབྐས་དརེ་སྦངོ་བརྡར་ད་ུཁམིས་
ལུགས་རིག་པ་	 	 ༤	 དང་ཁམིས་ཀི་སླབོ་
མ་	༦	།	བཙན་བལོ་བདོ་མིའ་ིཁམིས་དང་
ལམ་ལུགས་ཀི་ཁིམས་རྩདོ་པའི་ལག་འཁརེ་
སོན་པ་	 ༢	 །	 ས་ིཞུའ་ིལས་བདེ་	 ༦	 །	
ཆེས་མཐོའི ་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་མ་ལག་གི་
ལས་བདེ་	 ༥	 བཅས་ཁནོ་མི་གངས་	 ༢༣	
མཉམ་ཞུགས་གནང་ཡོད།	ཕགོས་མཚུངས་
བདམས་ཐནོ་བུང་བའ་ིཁམིས་ཞིབ་པ་གཞན་
ཀརྨ་དག་འདལུ་མཆོག་ཕི་ཚེས་	 ༢༠	 ནས་

མཉམ་ཞུགས་གནང་ཡོད།					སྦངོ་བརྡར་
འདའི་ིདམིགས་ཡུལ་གཙོ་བ་ོན།ི	 ཁམིས་
ཀི་སླབོ་མ་རྣམས་ལ་བཙན་བོལ་བདོ་མིའི་
ཁམིས་ཞིབ་ཁང་གི་ཁམིས་ལུགས་ཁག་རུྒྱས་
ལོན་དང་ཤེས་རགོས་བརུྒྱད།	 བཙན་བལོ་
བདོ་མིའི་ཁམིས་ལུགས་དབང་འཛིན་ཁངོས་
ས་ིཞུ་ཞབས་འདགེས་ཞུ་རུྒྱར་སྐལུ་སླངོ་དང་།	
སིྤ་སྒརེ་གཉསི་ལ་ཁིམས་ཀི་ལས་དནོ་ཐགོ་
ཞབས་འདགེས་ཞུ་མཁན་བཙན་བལོ་བདོ་
མིིའི་ཁམིས་དང་ལམ་ལུགས་ཀི་ཁམིས་རྩདོ་
པ་སྐདེ་སངི་བདེ་རུྒྱ་ད་ེཡིན།
དེ་ཡང་དཔལ་ལྡན་ཁིམས་ཞིིབ་པ་ཆེ་བ་
མཆོག་གིས་བཅའ་ཁིམས་ཀི་འབལེ་ཡོད་

དནོ་ཚན་ཁག་དང་།	
ད པ ང ་ ར ག ས ་ རྩ ་
འ ཛི ན ་ ཁི མ ས ་
ཡི ག ་ ཆ ་ ཚ ང ་
གི ་ སྐ ོ ར ་ ད ང ་ །	
དཔལ་ལྡན་ཁིམས་
ཞིབ་པ་གཞན་ངག་
དབང ་རབ ་རྒྱལ ་
མཆོག་དང་།	 སིྤ་
ཁབ་ཁམིས་དུང་བཀསི་རྒྱ་མཚོ་ལགས།	 ད་ེ
བཞིན་ས་གནས་ཁིམས་ཞིབ་པ་ལྷ་འབུག་
ལགས་བཅས་རྣམ་གསུམ་གིས་སིྤ་མང་
གཏུག་བཤེར་འག་ོལུགས་རྩ་འཛིན་ཁིམས་

ཡིག་སྐརོ་སླབོ་ཁདི་གནང་རུྒྱ་ཡིན་འདགུ
ཁམིས་རྩདོ་པའི་སྦངོ་བརྡར་ད་ེབཞིན་མཐུན་
འགུར་རོགས་རམ་གནང་མཁན་ཨ་རི་
ཐབེས་རྩ་	USAID	ཡིན་འདགུ་པ་བཅས།	།	

	

༄༅།	 །སྐ་ུཞབས་ཤིན་ཛོ་ཨ་བྷ་ེམཆོག་ཉ་ི
ཧངོ་གི་གཞུང་འཛིན་པ་གུ་ཡངས་མང་གཙོ་
ཚོགས་པའི་ཚོགས་གཙོར་སླར་ཡང་འསོ་
འདམེས་བུང་བར་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་
ཀི ་དཔལ་ལྡན ་སིད ་སྐོང ་བླ ོ་བཟང་སེང ེ་
མཆོག་གིས་ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༨	 ཟླ་	 ༩	 ཚེས་	
༢༡	 རེས་གཟའ་པ་སངས་ཉནི་འཚམས་

འད་ིཕུལ་བའ་ིནང་འཁདོ་དནོ།	 སྐ་ུཉདི་
མཆོག་སརླ་ཡང་གུ་ཡངས་མང་གཙོ་ཚོགས་
པའི་ཚོགས་གཙོར་འདམེས་ཐནོ་བུང་བར་
བརནེ་ཉ་ིཧངོ་གི་སིད་འཛིན་ལས་ཡུན་རིང་
ཤོས་གནང་མཁན་ཆགས་རུྒྱ་ཡིན་སྟབས་
ངས་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་ཚབ་ཞུས་ཏ་ེ
དགའ་བསུའ་ིའཚམས་འད་ིཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	 སྐ་ུ

ཉིད་མཆོག་སླར་ཡང་གུ་ཡངས་མང་གཙོ་
ཚོགས་པའ་ིཚོགས་གཙོར་འདམེས་ཐནོ་བུང་
བ་དསེ་སྐུ་ཉིད་ཀི་ཡང་དག་པའི་དབུ་ཁིད་
ལ་རྒྱབ་སྐརོ་དང་ཡིད་ཆེས་ཡོད་པ་གསལ་
པརོ་མཚོན་བཞིན་ཡོད་པ་མ་ཟད།	 ཨེ་ཤི་
ཡ་དང་འཛམ་གླངི་ཁནོ་ད་ུབཟང་ཕགོས་ཀི་
བསུྒར་བ་གཏངོ་རུྒྱའི་ནསུ་པར་ཡིད་ཆེས་

གནང་བ་ཞིག་ཆགས་ཡོད།	 སྐ་ུཉདི་མཆོག་
གིས་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་
པ་ོམཆོག་གིས་འདནོ་གནང་མཛད་པའི་
གཉིས་སྨན་དབུ་མའི་ལམ་གི་སིད་བུས་ལ་
རྒྱབ་སྐརོ་གནང་བར་རསེ་སུ་ཡི་རངས་ཞུ་
རུྒྱ་ཡིན།	 སདི་བུས་འད་ིན་ིབདོ་རྒྱ་གཉསི་
སྨན་ཐགོ་ནས་བདོ་ཀི་གནད་དནོ་སེལ་རུྒྱའི་

ཐབས་ལམ་བཟང་ཤོས་ཡིན་པར་ངས་ངསོ་
འཛིན་བདེ་བཞིན་ཡོད།	 ཉ་ིཧངོ་གཞུང་མང་
གཉིས་ནས་ད་བར་བདོ་དནོ་ལ་རྒྱབ་སྐོར་
གཡོ་བ་མེད་པར་གནང་དང་གནང་མུས་
ཡིན་པ་དརེ་ངས་གོ་སྐབས་འདི་བརུྒྱད་སྙངི་
ཐག་པ་ནས་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	 ཞསེ་
འཁདོ་ཡོད་པ་བཅས།	།

ཨ་རིའ་ིགསོ་ཚོགས་འགོ་མའ་ིནང་བདོ་ནང་ཕར་འག་ོཚུར་འངོ་གི་ག་ོསབྐས་འད་མཉམ་གི་ཁམིས་འཆར་
གཏན་འབབེས་གནང་བ།	

༄༅།	 །ཨ་མི་རི་ཀ་དང་རྒྱ་ནག་བཅས་
རྒྱལ་ཁབ་ཆེ་ཁག་གཉིས་དབར་གི་འབལེ་
ལམ་ཐགོ་འཕ་ོའགུར་ཆེན་པ་ོཞིག་སོང་ཡོད་
པ་ན།ི	 ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༨	 ཟླ་	 ༩	 ཚེས་	 ༢༥	
ཉནི་ཨ་རིའི་གསོ་ཚོགས་འགོ་མའི་ནང་བདོ་
ནང་ཕར་འག་ོཚུར་འངོ་གི་གོ་སྐབས་འད་
མཉམ་གི་ཁམིས་འཆར་	 Reciprocal Ac-

cess to Tibet Act	 ཞསེ་རྒྱ་གཞུང་ནས་
ཨ་རི་བར་བདོ་ནང་ཕབེས་རུྒྱར་བཀག་སྡམོ་
བས་ཡོད་པ་བཞིན།	 ཕར་ད་ེལརྟ་རྒྱ་ནག་
གི་འབལེ་ཡོད་རྣམས་ལ་བཀག་སྡམོ་གནང་
རུྒྱ ་ཡིན་པའི ་ཁིམས་འཆར་ཞིག་གཏན་
འབབེས་གནང་ཡོད་པ་རེད།	 ཨ་རིའ་ིསདི་
དནོ་ཚོགས་པ་གཉིས་ཟུང་སྦྲེལ་ཐོག་ནས་
བཏནོ་གནང་བའི་ཁིམས་འཆར་ད་ེགཙོ་བ་ོ
ཨ་རིའ་ིགཞུང་འབལེ་མི་སྣ་དང་།	 གསར་
འགདོ་པ།	 གཞུང་འབལེ་མིན་པའ་ིཚོགས་

སྡ།ེ	 ཨ་རིར་གནས་སྡདོ་བདོ་མི་ཐ་ེབའ་ིཨ་
རིའི་མི་སེར་བཅས་ཀི་ཆེད་ད་ུཡིན་པ་དང་།	
ཁིམས་འཆར་ནང་གསལ་ཨ་རིའི་མི་སེར་
རྣམས་ལ་བ ོད་ནང་ཆོག་མཆན་མ་སྤད་
མཁན་གི་རྒྱ་ནག་གི་གཞུང་འབལེ་ལས་
ཀི་སྣ་ེམོ་བ་ད་ེདག་ཨ་རིའི་ནང་ཡོང་ཆོག་
པའི་ཆོག་མཆན་བཀག་འགོག་གནང་རུྒྱ་
རེད་འདགུ	 ཁམིས་འཆར་ད་ེཨ་རིའ་ིམང་
གཙོ་ཚོགས་པའི་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་སྐུ་
ཞབས་	 Jim McGovern མཆོག་གཙོ་བ་ོ
དང་།	 ཨ་རིའ་ིསིྤ་མཐུན་ཚོགས་པའ་ིགསོ་
ཚོགས་འཐུས་མི་སྐ་ུཞབས་	 Randy Hult-

gren	 མཆོག་གི་རྒྱབ་སྐརོ་འགོ་བསྣམས་
ཕབེས་པ་ཞིག་ཡིན་པ་དང་།	 ད་ལན་གསོ་
ཚོགས་སུ་ཁིམས་འཆར་ད་ེགཏན་འབབེས་
བུང་སབྐས་འབལེ་ཡོད་སྐ་ུཞབས་ McGov-

ern	 མཆོག་གིས་ད་ེརིང་ན་ིའག་ོབ་མིའ་ི

ཐབོ་ཐང་གི་ཐགོ་ལ་ཉནི་མོ་གལ་ཆེན་པ་ོཞིག་
ཆགས་ཡོད་གསུང་པ་དང་།	 ཨ་རིའ་ིངསོ་
ནས་མུ་མཐུད་འག་ོབ་མིའི་ཐོབ་ཐང་སུང་
སྐབོ་ཐགོ་ལ་རྒྱབ་སྐརོ་བདེ་དགོས་པ་དང་།	
ཕགོས་མཚུངས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་བདོ་ནང་
འག་ོབ་མིའི་ཐོབ་ཐང་རིྩས་མེད་རྡགོ་རོལ་
བཏང་དང་གཏངོ་བཞིན་པ་ད་ེདག་ཐེར་
འདནོ་བདེ་དགསོ་པ་གསུང་འདགུ
ཨ་རིའི་གོས་ཚོགས་འོག་མའི་འཐུས་མི་
ལམྕ་སྐ་ུཨི་ལེ་ཡ་ན་ལེ་ཊི་ནནེ་ Ileana Ros-

Lehtinen	 མཆོག་གིས་ད་རེས་ཀི་ཁམིས་
འཆར་འད་ིབདོ་མི་ཚོར་རྒྱབ་སྐརོ་དང་།	རྒྱ་
ནག་ནས་ཨ་རིར་སངྡ་ཟུག་གི་སདི་བུས་ཤིག་
འཛིན་བཞིན་པ་ད ེརེ་ལན་སླགོ་རུྒྱ་བཅས་
གནད་དནོ་ད་ེགཉསི་ཀའི་ཐགོ་ལ་གལ་ཆེན་
པ་ོཆགས་ཡོད་སྐརོ་གསུངས་འདགུ
ད་ེས་ྔཕི་ལོ་	༢༠༡༧	ལོར་བཏནོ་གནང་བའ་ི

བདོ་ནང་ཕར་འག་ོཚུར་འངོ་གི་གོ་སྐབས་
འད་མཉམ་གི་ཁིམས་འཆར་འདི་གཏན་
འབབེས་གནང་ཐབས་སུ་ཨ་རིའི་རྒྱལ་ས་ཝ་
ཤིང་ཀནོ་ཌི་སི་རུ་རནེ་གཞི་བས་པའི་རྒྱལ་
སིྤའི་བདོ་དནོ་ལས་འགུལ་ཁང་དང་འབལེ་
ཡོད་སོགས་ཀིས་ས་ྔཕི་ཞུ་སྐལུ་རིམ་པ་གནང་
བ་བརུྒྱད།	 ཉ་ེཆར་ཕི་ཟླ་	 ༧	 ནང་ཨ་རིའ་ི
གསོ་ཚོགས་འགོ་མའི་ཁིམས་དནོ་ཚོགས་
ཆུང་ནས་ཁིམས་འཆར་འདརི་སིྤ་མོས་ཐགོ་
ནས་རྒྱབ་སྐརོ་གནང་ཡོད་པ་མ་ཟད།	 ད་
རེས་དངོས་སུ་གཏན་འབབེས་གནང་ཐུབ་
ཡོད།	 དརེ་བརནེ་རྒྱལ་སིྤའ་ིབདོ་དནོ་ལས་
འགུལ་ཁང་གི་ཚོགས་གཙོ་སྐ་ུཞབས་	 Mat-

teo Meccaci	 མཆོག་གིས་གསུང་པར་
ཁམིས་འཆར་གཏན་འབབེས་གནང་ཡོད་པ་
འདི་ཨ་རིའི་གསོ་ཚོགས་ངསོ་ནས་རྒྱ་ནག་
གཞུང་གིས་བདོ་ནང་གི་བདོ་མིའི་ཐགོ་ལ་མུ་

མཐུད་སྡགུ་རུྩབ་གཏངོ་བཞིན་པ་དརེ་ཐུགས་
ཚབ་བདེ་ཀི་ཡོད་པ་རྣམ་པ་ཤུགས་ཆེ་ཐནོ་
པ་ཞིག་ཡིན་པ་མ་ཟད།	 རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་
བདོ་ད་ེཕིའི་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ལ་བཀག་སྡམོ་
མེད་པའི་ཐགོ་ནས་སྒ་ོཕ་ེརུྒྱར་གནནོ་ཤུགས་
སྤད་པ་ཞིག་ཡིན་ཞསེ་དང་།	 རྒྱ་ནག་གི་
བདོ་སྐརོ་དལི་བསྒགས་བདེ་བཞིན་པ་ད་ེསྟངོ་
བཤད་ཡིན་པ་གསལ་པ་ོཆགས་ཡོད་ཅེས་
གསུངས་འདགུ	 ཕགོས་མཚུངས་རྒྱལ་སིྤའ་ི
བདོ་དནོ་ལས་འགུལ་ཁང་གི་ཚོགས་གཙོས་
ད་རེས་ཁིམས་འཆར་འདི་ཨ་རིའི་གོས་
ཚོགས་འགོ་མའི་ནང་གཏན་འབབེས་བུང་
བ་ཞིག་ཡིན་དསུ།	 ད་དངུ་གསོ་ཚོགས་གངོ་
མའི་ནང་ད་ེལརྟ་གཏན་འབབེས་གནང་ཐུབ་
རུྒྱའི་ཐགོ་ལ་ང་ཚོས་ད་ོསྣང་བདེ་དགོས་པ་
གསུངས་འདགུ	།

སདི་སྐངོ་མཆོག་གིས་ཤིན་ཛོ་ཨ་བྷ་ེམཆོག་སརླ་ཡང་འསོ་འདམེས་བུང་བར་འཚམས་འཕྲནི་གནང་བ།
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སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་སུད་སིར་གནས་སྡདོ་བདོ་རིགས་རྣམས་ལ་བཀའ་སླབོ་སྩལ་བ།	
༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༡༨	ཟླ་	༩	ཚེས་	༢༣	
ཉནི་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་
པ་ོམཆོག་གིས་སུད་སིར་གནས་སྡདོ་བདོ་
རིགས་རྣམས་ལ་མཇལ་ཁ་དང་བཀའ་སླབོ་
སྩལ་དནོ།	ང་ཚོ་བདོ་མི་རིགས་ཀི་ཁད་ཆོས་
ཟརེ་ནའང་མི་འདགུ	 ང་ཚོས་ཕི་ལ་ངམོ་རུྒྱ་
ཟརེ་ནའང་མི་འདགུ	 ནང་སེམས་ཀི་ཞི་བད་ེ
བཟ་ོརུྒྱར་སངས་རྒྱས་པའི་ཆོས་ཀི་ལྟ་གུབ་
འད་ིཧ་ལས་པ་རེད་འདགུ	 ཁ་སྔནོ་བརདོ་རུྒྱ་
བུང་།	 སངས་རྒྱས་པའ་ིལ་ྟགུབ་སྐརོ་བཤད་
པ་ཡིན་ན།	 འཛམ་གླངི་འདའི་ིསྟངེ་བདོ་པ་
ཡག་ཤོས་ཆགས་ཡོད།	 འཛམ་གླངི་སུ་གང་
ལ་ཡོད་མ་རེད།	 བདོ་པའ་ིསདྐ་ཡིག་འད་ིཧ་
ཅང་རླབས་ཆེན་པ་ོརེད་འདགུ	 ཧ་ཅང་རྩ་
ཆེན་པ་ོརེད་འདགུ	 དམིགས་བསལ་ཤོད་རུྒྱ་
གང་ཡང་མེད།	 ང་ཚོ་བདོ་རིགས་རྣམས་ས་
ཁུལ་ལུང་པ་འད་མིན་གང་ད་ུཡོད་པ་ཡིན་
ནའང་།	 ང་ཚོའ་ིལུས་པ་ོའད་ིབདོ་ལ་སྐསེ་
པ་ཡིན་ནའང་འད།	 བདོ་ཕི་ལོག་ཏུ་སྐསེ་པ་
ཡིན་ནའང་གང་ལརྟ་ང་ཚོ་ཚང་མའི་ཤ་ཁག་
རུས་པ་བརུྒྱད་ཡོང་ས་འད་ིབདོ་པ་ཆགས་ཀི་
ཡོད།	 དརེ་བརནེ་ང་ཚོ་སྐསེ་ནས་མ་འཆི་
བར་ད་ུབདོ་པ་ཞེས་པའི་མིང་འད་ིགསུབ་རུྒྱ་
ཁནོ་ནས་མེད།
ང་ཚོ་བདོ་པའ་ིཆོས་དང་རིག་གཞུང་།	 སདྐ་
ཡིག་གང་གི་ཆ་ནས་སུ་གཅིག་ལ་སྨནོ་མི་
དགོས་པར་ཡོད་པ་འདི་བར་སྐབས་དཀའ་
ངལ་ཆེན་པ་ོའཕྲད་པ་རེད།	དཀའ་ངལ་འད་ི
གནམ་གཤིས་འཁརོ་བ་ལ་ྟབུ་རེད།	 གནམ་
གཤིས་གང་ཙམ་འཁརོ་ནས་དག་ཆར་དང་
སེར་བ་བཏང་བའི་བཟ་ོའད་བ་ོད་ེདག་རིམ་
པས་དངྭས་འག་ོགི་རེད།	 འཛམ་གླངི་གང་
སར་བལསྟ་པ་ཡིན་ན།	 ས་ྔམོ་དསུ་རབས་	
༢༠	 ནང་ཡུ་རོབ་ལུང་པར་ལྟསོ་དང་དཀའ་
ངལ་ཧ་ཅང་འཕྲད་པ་རེད།	 དམག་འཁུག་
ལངས་ནས་མི་ཧ་ཅང་མང་པ་ོཤི་ཡོད།	 འནོ་
ཀང་དསུ་ཚོད་རག་པ་བརན་པ་བས་ནས་
བསདྡ་ཀི་མེད།	 འགུར་འག་ོགི་ཡོད།	 དརེ་
བརནེ་ཨེ་ཤི་ཡ་ཤར་ཕོགས་ལུང་པར་ཆ་
བཞག་ན།	 དསུ་ཀི་འགུར་བ་ཟརེ་རུྒྱ་འད་ི
རང་བཞིན་གི་ཡོང་རུྒྱ་ཞིག་རེད་མ་གཏགོས་
རག་པ་བརན་པ་ཁནོ་ནས་མེད།	 ལགྷ་པར་
རྒྱ་ནག་ནང་གི་གནས་ཚུལ་ལ་ཆ་བཞག་ན།	
སྔ་མོ་མའ་ོཙེ་ཏུང་ཡོད་པའི་སྐབས་ཀི་དསུ་
རབས་དང་།	 ད་ེནས་ཏངི་ཞའ་ོཕངི་དང་
ཅང་ཙེ་མིན།	 ཧུ་ཅིན་ཐའ་ོཡི་དསུ་རབས།	
དངེ་སབྐས་ཞི་ཅིན་ཕིང་གི་དསུ་རབས་རེད།	
དསུ་རབས་སོ་སོར་རྩ་ཁིམས་གཅིག་རེད།	
གུང་ཁན་ཏང་གཅིག་པ་ཡིན་ཡང་དོན་
དངསོ་པའོི་གནས་ཚུལ་ལ་འགུར་བ་ཧ་ཅང་
འག་ོབཞིན་འདགུ
ལྷ་ས་ཁུལ་ད་ུཡོད་པའི་མི་ད་ེའད་མར་རྒྱ་
ནག་ཏུ་ཕིན་པའི་མཐངོ་ཚུལ་ད་ེའད་ངསོ་ལ་
ཤོད་མཁན་བུང་།	ལ་ྷས་ཁུལ་ལ་ཧ་ཅང་ཞདེ་

སྣང་བས་ནས་བསདྡ་དགོས་ཀང་རྒྱ་ནག་ཏུ་
དངེ་སྐབས་ཟ་ཁང་དང་ཇ་ཁང་སོགས་ཀི་
ནང་རྒྱ་ནག་གི་དཔནོ་པ་ོཚོར་སྐོན་བརོད་
བེད་རུྒྱར་ཞེད་སྣང་ཁོན་ནས་བེད་ཀི་མི་
འདགུ	 རྒྱ་ནག་ནང་ང་ཚོ་བདོ་དང་མི་འད་
བར་ཧ་ཅང་རང་དབང་འདགུ	 ཅསེ་ངསོ་
ལ་བརདོ་མཁན་བུང་།	 གང་ལརྟ་དསུ་ཡུན་

ལོ་	༧༠	ལགྷ་ཙམ་རིང་ལ་འགུར་བ་ཧ་ཅང་
ཕིན་ཡོད།	ས་ྔམོ་ཕི་ལོ་	 ༡༩༥༤	 ལོར་ངསོ་
རང་རྒྱ་ནག་ཏུ་ཕིན་པ་རེད།	 སབྐས་དརེ་རྒྱ་
ནག་པ་ེཅིང་རང་ལ་ཕལ་ཆེར་ཟླ་བ་	 ༥་༦	
བསདྡ་པ་རེད།	 ད་ེནས་མངའ་སྡ་ེཆེ་ཁག་ད་ེ
འད་ཁ་ཤས་ལ་ལྟ་སྐརོ་སོགས་ཕིན་པ་རེད།	
ད་ེདསུ་གུང་ཁན་ཏང་ད་ེཚོའི་གས་དངོས་
གནས་སྒརེ་དནོ་མ་འབལེ་བ་མི་མང་རང་གི་
དནོ་ད་ུབསམ་བླ་ོགཏངོ་མཁན་ཧ་ཅང་ཡིན་
མདགོ་ཁ་པ་ོཡོད་པ་རེད།	 ད་ེདསུ་ངསོ་རང་
ཧ་ཅང་མོས་པ་བུང་།	 གུང་ཁན་ཏང་ཡོན་
ཡིན་པ་ད་ེཚོའ་ིགས་ལ་སདྐ་ཆ་བཤད་པ་ཡིན་
ནའང་དངསོ་གནས་དནོ་དག་ཡོད་པའི་སདྐ་
ཆ་བཤད་ཀི་རེད།	 ཏང་ཡོན་མིན་མཁན་ད་ེ
ཚོའི་གས་ཀིས་སྐད་ཆ་འད་ཆགས་པ་ོདང་
སྤམ་པ་ོབཤད་པ་མ་གཏགོས་དནོ་དག་སྒང་
ལ་ཧ་ཅང་འག་ོགི་མི་འདགུ	 རྩ་བས་ཁ་ོཚོ་
ཞདེ་ཀི་མེད་དམ།
ངསོ་ལ་ད་ེལརྟ་མཐངོ་ཚུལ་བུང་།	 སབྐས་
དརེ་ངསོ་ལ་སྣ་ེལེན་བདེ་མཁན་ན་ིམི་རིགས་
ལས་ཁུངས་ཀི་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གི་ལིའུ་ཀེ་
ཝི་ཟརེ་མཁན་ཞིག་ཡོད།	 ཁངོ་རྒྱ་རིགས་
ཁ་ཆེ་རེད།	 མི་ཧ་ཅང་བཟང་པ་ོཞིག་ཡོད།	
ངདེ་གཉསི་ཟླ་བ་ཁ་ཤས་མཉམ་ད་ུགཤིབས་
སྐབས་ཁོང་གིས་རྒྱ་ནག་གི་ས་ཆ་ཇི་ལྟར་
བུང་བའི་ལོ་རུྒྱས་ཧ་ཅང་མང་པ་ོབཤད་
ཀི་རེད།	 ངསོ་རང་ཡིད་ཧ་ཅང་འཕྲགོ་སྟ་ེ
གུང་ཁན་ཏང་ཡོན་ནང་འཛུལ་གི་ཡིན་ཞེས་
བརདོ་པ་ཡིན།	 དངསོ་གནས་རང་ཁ་ེམ་
བསམ་མཁན་དང་།	 མི་མང་རང་གི་ཞབས་
འདགེས་སུྒབ་མཁན་ཧ་ཅང་ཡིན་མདགོ་ཁ་
པ་ོཡོད་པ་རེད།	 ངསོ་རང་པ་ེཅིང་ད་ུསྡདོ་
པའི་རིང་མའ་ོཙེ་ཏུང་ཐངེས་མང་པ་ོཐུག་པ་

རེད།	 རིམ་པས་མའ་ོཙེ་ཏུང་དང་ངསོ་ཀི་
འབལེ་བ་ན་ིཔཱ་ལགས་དང་ཕུྲ་གུའི་བཟ་ོའད་
བ་ོངོས་ལ་ཧ་ཅང་བམས་པ་ོབེད་ཀི་ཡོད།	
མའ་ོཙེ་ཏུང་ཞིང་པ་སྐ་ོབ་ོཞིག་ནས་ད་ེལྟར་
མི་མང་གི་དནོ་ད་ུདཀའ་ལས་ཧ་ཅང་བརྒྱབ་
སྟབས།	 དངསོ་གནས་གསར་བར་ེབ་སྙངི་
སྟབོས་ལནྡ་པ་ཞིག་ཡོང་རུྒྱ་ངསོ་ཀིས་མཐངོ་

གི་ཡོད།
དཔརེ་ན།	ཕི་ལོ་	༡༩༥༤	ལོར་ངསོ་རང་པ་ེ
ཅིང་ད་ུཕིན་པ་རེད།	 ཕི་ལོ་	 ༡༩༥༥	 ལོར་
ཡར་ལོག་པ་རེད།	 སབྐས་དརེ་ཀང་ཀ་ོཧ་ལ་ྷ
ས་ནས་པ་ེཅིང་ད་ུམར་ཡོང་བ་དང་།	 ངསོ་
རང་ཡར་ལོག་ཡོང་དསུ་ངེད་གཉིས་ཀོང་
པརོ་ཐུག་བུང་།	 སབྐས་དརེ་ངསོ་ཀིས་ཀང་
ཀ་ོཧར་བརདོ་པ་ཡིན།	 ན་ནངི་ངསོ་རང་
འདི་ནས་མར་པ་ེཅིང་ད་ུའག་ོབའི་སྐབས་
སེམས་ནང་དགོས་པ་དང་ཞེད་སྣང་ཡོད་
པའ་ིཐགོ་ནས་མར་ཕིན་པ་ཡིན།	 འད་ིལོར་
ཡར་ལོག་ཡོང་བའི ་སྐབས་སེམས་ནང་
དགོས་པ་ཁནོ་ནས་མེད་པ་རེ་བ་ཆེན་པ་ོཞིག་
དང་ཡིད་ཆེས་ཆེན་པ་ོབས་ནས་ཡར་ཡོང་
གི་ཡོད།	 ཅསེ་ལབ་པ་ཡིན།	 དངསོ་གནས་
རང་གུང་ཁན་ཏང་གིས་འགོ་ཁིད་པའི་འགོ་
བདོ་འདི་དངེ་རབས་ཅན་ཞིག་ལ་ཡག་པ་ོ
ཞིག་འགུར་ཐུབ་པའི་གང་ཙམ་འདངེ་ཚོད་
ཡོད།	ད་ེའདའ་ིདསུ་ཚོད་ཅིག་བུང་བ་རེད།
ད་ེནས་མའ་ོཙེ་ཏུང་རིམ་པས་དངསོ་གནས་
མི་མང་གི་བསམ་བླ་ོདང་ད་ེཚོའི་གས་ཕྲན་
བུ་ཐག་རིང་ད་ུཕིན་པའི་བཟ་ོའད་བ་ོདང་།	
དབང་ཆ་ཁོ་རང་གི་སྒང་ཕིན་ནས་མཐར་
རིག་གནས་གསར་བར་ེཞེས་མགོ་སླགོ་རྩདེ་
རུྒྱ་ད་ེབུང་བ་རེད།	 ད་ེཚོའ་ིགས་གང་ལརྟ་
དབང་ཆས་མི་མནོ་པ་ཆགས་པའི་བཟ་ོའད་
བ་ོདང་།	 ཕགོས་གཅིག་ནས་གནས་ཚུལ་
གསལ་པ་ོཁོན་ནས་མ་བཟསོ་པར་གནས་
ཚུལ་གང་ཡིན་ནའང་བཀག་སྡམོ་བེད་རུྒྱ་
ཞིག་ཡོང་བཞིན་འདགུ	 	 དངེ་སབྐས་རྒྱ་
མི་ད་ེའད་ཐུག་པའི་སྐབས་ངོས་ཀིས་འདི་
ལརྟ་བཤད་ཀི་ཡོད།	 རྒྱ་ནག་མི་མང་དརུ་
ཕུར་བཅུ་ཙམ་ཡོད་པ་ད་ེདག་གིས་དངོས་

ཡོད་གནང་ཚུལ་ཤེས་རུྒྱའི་ཐོབ་ཐང་ཡོད།	
དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་ཤེས་པ་ཡིན་ན།	
ལེགས་ཉསེ་འབདེ་པའི་རྣམ་དཔྱདོ་ཡོད་པ་
རེད།	དརེ་བརནེ་གསང་བ་བས་ནས་གནས་
ཚུལ་གང་ཡིན་ནའང་ཕི་གསལ་ནང་གསལ་
མ་བཟསོ་བར་གསང་བ་བས་པ་འད་ིམི་མང་
ལ་ཐབོ་ཐང་སྤདོ་ཀི་ཡོད་མ་རེད།	ཅསེ་ངསོ་
ཀིས་འད་ིལརྟ་བཤད་ཀི་ཡོད།	 དརེ་བརནེ་
གང་ལྟར་གཅིག་སྡུད་རིང་ལུགས་ཐགོ་ནས་
གསར་འགུར་རིགས་ད་ེདག་བཀག་སྡམོ་
བས་པ་དསེ་དངསོ་ཡོད་གནས་ཚུལ་རུལ་བ་
དང་།	 དངསོ་ཡོད་གནས་ཚུལ་ལ་ཧ་ཅང་
དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་ད་ེདག་མཐ་ོརིམ་གི་མ་
ཤེས་པ་དང་།	ཡང་ན་མ་ཤེས་མདགོ་མདགོ་
བས་ནས་ཧ་ཅང་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཡོད།
དམར་པ་ོརིང་ལུགས་ལ་ཆ་བཞག་ན།	 མ་
ཁེ་སིའི་ལྟ་གུབ་འདི་དངོས་གནས་དའེི་ཚེ་
དའེི་དསུ་ཡུ་རོབ་ནང་འཕུྲལ་ལས་ཡར་རྒྱས་
ཤུགས་ཆེན་པ་ོའག་ོརུྒྱ་ཆགས་སྟབས།	 བཟ་ོ
པ་ཚོར་དམིགས་བསལ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་
པ་དང་།	 གཤུ་གཞགོ་ཧ་ཅང་མངས་པའ་ི
གནས་སྟངས་འགོ་ཀཱལ་མ་ཁ་ེསི་	 Karl 

Marx	 ཡིས་བཟ་ོཔའ་ིགལ་རིམ་གི་ཐབོ་
ཐང་སྐརོ་ཁངོ་གིས་རྩདོ་པ་བརྒྱག་རུྒྱ་བུང་བ་
རེད།	འད་ིཡང་དག་པ་རེད།	ད་ེདསུ་འབརོ་
ལྡན་དང་རྒྱལ་པ་ོརྒྱལ་མོ་ཟརེ་རུྒྱ་ད་ེཚོའི་
གས་ཀིས་བཟ་ོཔའ་ིགལ་རིམ་ལ་གཤུ་གཞགོ་
གཏང་རུྒྱ་ཧ་ཅང་ཤུགས་ཆེན་པ་ོཡོད་སྟབས་
མ་ཁེ་སི་ཁོང་གིས་བཟ་ོཔའི་གལ་རིམ་གི་
ཐོབ་ཐང་སྐརོ་འབདོ་སྒ་གགས་པ་བུང་བ་
རེད།	 ཁངོ་གིས་དཔལ་འབརོ་ལམ་ལུགས་
ནི་ཚང་མ་ཆ་སྙམོས་དགོས་པ་རེད་ཅེས་
བཤད་པ་རེད།	 ད་ེདག་ལ་བརནེ་ནས་ངསོ་

ལ་ཆ་བཞག་ན་མ་ཁེ་སིའི་རིང་ལུགས་དང་
སིྤ་ཚོགས་རིང་ལུགས་བས་ན་སིྤ་ཚོགས་
རིང་ལུགས་ལ་དགའ་བ་ཡོད།	 ང་ཚོས་
སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཅསེ།	 སེམས་ཅན་
ཐམས་ཅད་བད་ེབ་དང་བད་ེབའི་རུྒྱ་དང་
ལནྡ་པར་གུར་ཅིག	 སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་
སྡུག་བསལྔ་དང་སྡུག་བསལྔ་གི་རུྒྱ་དང་གལ་
པར་གུར་ཅིག	 ཅསེ་ང་ཚོས་ཚད་མེད་བཞི་
ཉམས་ལེན་བདེ་ཀི་ཡོད།	དརེ་བརནེ་དཔལ་
འབརོ་ལམ་ལུགས་ཆ་སྙམོས་བུང་ན་ཡག་
གི་རེད།	ཧ་ཅང་ཕུག་པ་ོཡིན་པ་ད་ེདག་ཕུག་
པ་ོཆགས།	དབུལ་པ་ོརྣམས་མུ་མཐུད་དབུལ་
པརོ་གནས་པ་འད་ིམ་འགགི་པ་རེད།	 དརེ་
བརནེ་སིྤ་ཚོགས་རིང་ལུགས་ཟརེ་རུྒྱ་འདི་
ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོརེད།	 དསུ་ད་ལ་ྟཡིན་ནའང་
ངསོ་རང་སིྤ་ཚོགས་རིང་ལུགས་ལ་མོས་པ་
ཡོད།
ད་ེལྟར་རིམ་པས་རིག་གནས་གསར་བརེ་
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