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་ལ་རེ་ཏ་ཀུ་མཐོ་སླབོ ་ཁང་གི ས་རྩོམ་རི ག་
མཁས་དབང་གི ་ཆེ་བསྟོད་ཕྱག་འཁྱེར་ཕུལ་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༡༡ ཚེ ས་ བཀུ ར་འོས་མཆེ ད་གྲོགས་ཕོ་མོ ་རྒན་གཞོན་ འདུག   འགྲོ་བ་མི འ་ི རང་བཞི ན་ལྷན་སྐྱེས་

བཟོ་བཞི ན་ཡོ ད་པས།

སྤྱི ་ ནོར ་༸གོ ང ་ས་༸སྐྱབས་མགོ ན ་ཆེ ན་ ཀྱིས་ཕྱག་འཁྱེར་དེ་ཐོབ་རྒྱུའི་ལས་ཀ་དེ་ཙམ་ པས་ཐག་བཅད་ནས་བརྗོད་ཀྱི་འདུག

ཀྱི་འབྱུང་བའི་གནོད་པ་དེ་འདྲ་ཡི ན་ན་ནི་ང་

༡༩

ཉིན་བོད་ཀྱི་བླ་ན་མེད་པའི་དབུ་ཁྲིད་ ཚང་མ་ལ་ཐུ གས་རྗེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡི ན།

པོ་ མཆོ ག ་ཉི་ ཧོང ་གི ་ ག ྲོང ་ཁ ྱེར ་ཀ་ཞི ་ ཝའི ་ བྱས་མེད་ཀྱང་།
Kashiwa

ནང་རྟེན་གཞི ་བྱས་པའི་རེ་ཏ་ཀུ་

མཐོ་སླབོ ་ཁང་

Reitaku University

རེ་ཏ་ཀུ་རྗེས་དྲན་ཚོ གས་ཁང་
Memorial Hall

ངོས་ ནི་ བྱམས་བརྩེ་ལྡན ་པ་རེ ད ་ཅེས ་ཚན་རི ག ་

ཕྲུ་
མཐོ་སླབོ ་ཁང་གི ས་རྩོམ་ གུ ་ཚོ ་སྐྱེ་དུས་ཨ་མས་ཧ་ཅང་བྱམས་བརྩེའི་

དེང་རབས་ཤེས་ཡོ ན་

དམི གས་པ་ཞི ག་ཡི ན་པ་ལས་ནང་སེམས་ཀྱི་

ལགས་ཀྱིས་མཐོ་

རི ན་ཐང་ལ་དེ་ཙམ་དོ་སྣང་སྤྲོད་ཀྱི་མེད། ལོ་

Honorary Doctorate

ལུ ག ས་དར་འགོ ་ ཚུ ག ས་སྐབ ས་ཆོ ས ་སྡ་ེ དེ་

ངོ་ ༢༠༠ གོང་དེང་རབས་ཤེས་ཡོ ན་ལམ་

སླབོ ་ཁང་གི ་ རྩོམ་རི ག ་མཁས་དབང་གི ་ ཆེ ་
of Literature

ཀྱང་དབུལ་ཕྱུག་གི ་ཁྱད་པར་ཆེ ན་པོ་ཡོ ད་པ་

གྱི་ལམ་ལུགས་ནི་ཕྱིའི་དངོས་པོ་གཅི ག་པུར་

དུ་༸ཞབས་སོར་འཁོད་

Mototaka Hiroike

བསྟོད་ཕྱག་འཁྱེར་

ཚོ ས་སྟངས་འཛི ན་བྱེད་ཐུ བ་ཀྱི་མ་རེད། འོན་

བའི་ཉེར་ལེན་རེད།

Reitaku

སྤྱི་ནོར༸གོང་ས་༸སྐྱབས་

མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ལ་ཕུལ་ཡོ ད།

སྐབས་ རི ག་མཁས་དབང་གི ་ཆེ ་བསྟོད་ཕྱག་འཁྱེར་ སྒ་ོ ནས་སྐྱོང་བཞི ན་ཡོ ད།

འགྲོ་བ་མི ་ནི་སྤྱི་

དེར ་མགོ ན ་པོ་ གང་ཉིད ་མཆོ ག ་གི ས ་མཐོ་ ངོ ས ་རང་ལ་གནང་བར་དགའ་པོ་ བྱུང་། ཚོ གས་ལ་བརྟེན་པའི་སྲོག་ཆགས་རེད།

ང་

སླབོ ་ཁང་གི ་ངེས་སནྟོ ་པ་མོ ་ཊོ ་ཊ་ཀ་ལགས་ ངོ ས ་ ར ང ་ ག ཞོ ན ་ སྐ ྱེ ས ་ རྣ མ ་ པ ་ ཚོ ་ ཐུ ག ་ ཚོ ་ཚང་མ་གཅི ག་ལ་གཅི ག་བརྟེན་ནས་འཚོ ་

ཀྱིས་གཙོས་ངེས་སྟོན་པ་གཞོན་པ་དང་། དེ་

བཞི ན ་དགེ ་ ལས་སླ བོ ་ཕྲུ ག ་སོ ག ས་ཁ ྱོན ་མི ་
གྲངས་ ༡༧༠༠ ལྷག་ལ་བཀའ་སླབོ ་བསྩལ་

དོན།   ངོས་ཀྱིས་ནམ་རྒྱུན་ང་ཚོ ་འགྲོ་བ་

མི ་ཚང་མ་གཅི ག་གྱུར་ཡི ན་པ་རྗོད་ཀྱི ་ཡོ ད།

རྒྱུ ་ བྱུ ང ་ བ ར ་ སེ མ ས ་ ལ ་ ད ག འ ་ ཚོ ར ་ བཞི ན་ཡོ ད།

བྱུང་།

ངོས་རང་འགྲོ་བ་མི ་ཞི ག་ཡི ན་ ང་ཚོ ་མཉམ་གནས་བྱེད་ཐུ བ།

བསམ་པ་དྲན་བཞི ན་ཡོ ད།

བསྔལ་མི ་འདོད་པ་གསུང་ཡོ ད།

ཆགས་སྡང་

དེང་སྐབས་ གི ས་ང་ཚོ ་ཁ་བྲལ་དུ་གཏོང་གི ་རེད། དོན་ངོ་

རྟག་པར་འག ྲོ་ བ་མི ་གཅི ག་གི ས་གཅི ག་ མར་ཚན་རི ག་པས། རྒྱུན་དུ་སེམས་ལ་ཁོང་
ལ་གསོ ད ་རེ ས ་གཏོ ང ་གི ་ཡོ ད་པ་དང་། ཁྲོ་ལངས་ནས་བསྡད་ན།

ཕྲུ་གུ ་ཆུང་ཆུང་ཚོ ་བཀྲེས་སྐམ
ོ ་གྱི་སྡུག་བསྔལ་
ཅན་ཐམས་ཅད་བདེ་ བ་འདོད ་པ་དང་སྡུག ་ དང་སྨ ན ་བཅོ ས ་ཀྱི ་ མཐུ ན་རྐྱེ ན ་མེ ད ་པར་

ནང་པའི་གཞུང་ནས་མཐའ་ཡས་པའི་སེམས་

བྱམས་པ་དང་བརྩེ་བ་ཡོ ད་ན་

ངོས་ཀྱིས་ འཆི ་བཞི ན་ཡོ ད་པའི ་ གནས་ཚུ ལ ་གོ ་ ཡི ་

དེས་ང་ཚོ འ་ི ལུས་

ཟུངས་མ་ལག་ལ་གནོད་ཀྱི་ཡོ ད་པ་བརྗོད་ཀྱི་

ི ་འདིའ་ི སྒང་
འདུག དེར་བརྟེན་འཛམ་བུ་གླང
ལ་སྡུག ་བསྔལ ་མང་པོ་ ཞི ག ་ང་ཚོ ་ རང་གི ས ་

དག་གི ས་ནང་སེམས་ཀྱི་རི ན་ཐང་ལ་དོ་སྣང་

མང་ཙམ་གནང་གི ་ཡོ ད།

འོན་ཀྱང་ད་ཆ་

ཆོ ས ་སྡ་ེ ཁག་གི ་ ཤུ ག ས་རྐྱེན ་ཉམས་རྒུད་དུ་

ཕྱིན་ཡོ ད། དེར་བརྟེན་ང་ཚོ ས་ནང་སེམས་ཀྱི་

རི ན་ཐང་དཔེར་ན་བྱམས་པ་དང་གཞན་ཕན་
གྱི་བསམ་བླ་ོ སྐདྱེ ་སྲིང་བྱེད་སའི་ཤེས་ཡོ ན་གྱི་

གཟུགས་

སྒྲིག་འཛུ གས་ཤི ག་སྐྲུན་དགོས།

པོའི་འཕྲོད་བསྟེན་བདག་སྐྱོང་བྱེད་དགོས་པ་

གལ་ཆེ་ཡི ན་པ་ལྟར། ང་ཚོ ས་ནང་སེམས་ཀྱི་

འཕདྲོ ་བསནྟེ ་ལའང་བདག་སྐང
ྱོ ་བྱེད་དགོས།
ཞེས་སོགས་ཀྱི་བཀའ་སླབོ ་སྩལ། །

དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གི ས་རྒྱལ་སྤྱིའ་ི བདེ་འཇགས་གླངེ ་སྟེགས་ཐོག་གསུང་བཤད་གནང་བ།

༄༅།།བོད ་མི འི ་ སྒྲི ག ་འཛུ ག ས་ཀྱི ་ དཔལ་ ཅན་གྱི ་ མང་གཙོ འི ་ ལམ་ལུ ག ས་དང་རྒྱལ་

ཉིན་གྲངས་གསུམ་རི ང་གི ་ལྷན་ཚོ གས་སྐབས་ གླངེ ་སླངོ ་གནང་གི ་མེད་པ་དེ་ནི་སེམས་འཚབ་

གྲོང ་ཁྱེར ་ཧེ་ ལི ་ ཕེག ་སི འི་ ནང་དུ་ རྒྱལ་སྤྱི འི་

འཛོ མ ས་ཐོག ་འཛམ་གླིང ་མང་གཙོ འི་ རྒྱལ་ གསུང་གནང་འདུག

ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་བླ་ོ བཟང་སེང་ྒེ མཆོག་ཁེ་ན་ཌའི་ སྤྱིའི་སྒྲིག་འཛུ གས་ལ་རྒྱ་ནག་དང་ཨུ་རུ་སུའི་
གདོང་ལེན་བྱེད་བཞི ན་པའི་སྐརོ ་ཡི ན་འདུག

སུ ད་སི ་སྐུ ་ ཚབ་དོན ་གཅོ ད ་དངོ ས ་གྲུ བ་ར ་ྡོ ར ྗེ་
ལགས་ཀྱི ས ་ཇར་མ་ནི ་ ཁུ ལ་གནས་སྡ དོ ་བོད ་
རི གས་རྣམས་ལ་གསུ ང་བཤད་གནང་བ།

རང་བྱུང་ཁམས་ ༄༅།

སྐྱོ་དགོས་པ་ཞི ག་རེད།

དེ་ ནི་ ང་ཚོ ་ འག ་ྲོ བ་མི ས་འཐུ ས ་ཤོ ར ་བཏང་

གི ་

རས
ྗེ ་མཐོ་ སླབོ ་ཁང་གི ་ ངེས ་སྟོན ་པ་མོ ་ ཊོ ་ ཊ་
ཀ་

དེ་ནི་ཧ་ཅང་སེམས་

གནས་ཚུལ་སྙངི ་བསྡས
ུ །

འཛམ་གླིང་གི ་གྲགས་ཅན་འགོ་ཁྲིད་ཚོ ་ལྷན་ རང་བཞི ན་ཅན་དུ་གྱུར་ཡོ ད།

།སུ ད་སི ་སྐ་ུ ཚབ་དོན་གཅོད་དངོས་
གྲུབ་རྡོ་རྗེ་ལགས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༡༡ ཚེ ས་
༡༦ ནས་ ༡༩ བར་ཉིན་གྲངས་བཞི འ་ི རི ང་
ཇར་མ་ནི་ནང་གི ་གྲོང་ཁྱེར་ཧམ་བྷག་ Hamburg དང་། ཕེ་རེངྐ་ཕོཌ།Frankfurt
བྷནོ །Bonn བྷ་དེན། Baden དེ་བཞི ན་མུན་
ཅིན་ Munchin བཅས་ཀྱི་ནང་གཞུང་འབྲེལ་
འཚམས་གཟིགས་གནང་ཡོ ད།
སྐབས་དེར་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་དངོས་གྲུབ་ར་ྡོ ར་ྗེ
ལགས་ཀྱི ས ་གོང ་གསལ་ས་གནས་ཁག་གནས་
སྡདོ ་བོད་མི ་རྣམས་ལ་བོད་མི འི་ཐུ ན་མོ ང་མ་ཡི ན་
པའི་རི ག་གཞུ ང་དང་ངོ་བོ་སྲུང་སྐྱོབ་བྱེད་དགོས་
རྒྱུ ་ནི་ ཧ་ཅང་གི ས ་གལ་ཆེ ན ་པོ་ ཡི ན་སྐར
ོ ་དང་།
ལྷག་པར་ཕྱིའི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཁོར་ཡུ ག་ནང་གནས་
སྡདོ ་བྱེད་པའི ་ སྐབ ས་བོད ་མི འི ་ ངོ་ བོ་ དང་རིག་
གཞུང་སྲུང་སྐྱོབ་གོང་འཕེལ་བཏང་བ་བརྒྱུ ད་བོད་
མི འི་འཐབ་རྩོད་ལ་ནུས་པ་དང་ཕན་ཐོགས་ཡོ ང་
རྒྱུ་ཡི ན་སྐརོ ་གསུ ང་གནང་འདུག་པ་མ་ཟད།
བོད་མི འི་སྒྲི ག་འཛུ གས་ཀྱི ་སྲིད་བྱུས་གཉིས་སྨན་
དབུ་མའི་ལམ་གྱི་ངོ་བོ་དང་བྱུང་རི མ།
གྲུབ་
འབྲས་སོགས་ཀྱི་སྐརོ ་ངོ་སྤདྲོ ་གསུ ང་བཤད་གནང་
འདུག
གཞན་ཡང་སྐུ་ ཚབ་དོན ་གཅོད ་ཁང་གི ་ རྩིས་པ་
བསོད་ནམས་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ཀྱིས་བཙན་བྱོལ་
བོད་མི འི་དང་བླངས་དཔྱ་དངུལ་འབུལ་ཕྱོགས་ཀྱི་
ལམ་སྟོན་ཁག་ངོ་སྤྲོད་གནང་འདུག
སྐབ ས་དེར ་ཇར་མན་བོད ་རི གས་ཚོ ག ས་པའི ་
ཚོ ག ས་གཙོ ་ བླ་ོ བཟང་ཕུ ན ་ཚོ ག ས་ལགས་ཀྱི ས ་
ལོ ་འཁོར་ལས་བསྡམ
ྲོ ས་སྦྱང་ཞུས་པ་དང་
ོ ས་སྒག
སྦྲགས། བོད་རི གས་ཚོ གས་པའི་ཚོ གས་མི ་རྣམས་
ནས་ལས་དོན ་ཚགས་ཚུ ད ་སླད ་མཐུ ན ་འགྱུ ར ་
གནང་བར་ཐུ ག ས་རྗེ་ ཆེ ་ ཞུ ས ་གནང་འདུག ་པ་
བཅས། །

ཅེས་སོགས་ སྤྱི་འཐུ ས་ཟླ་བ་ཕུན་སྐྱིད་ལགས་དང་སྤྱི་འཐུ ས་བླ་ོ

ཁབ་ཁག་གི ས་རྒྱལ་སྤྱི འི་བདེ་འཇགས་དང་ སྤྱི ར ་ཧ་ལི ་ཕེག ་སི ་ རྒྱལ་སྤྱི འི ་ བདེ་ འཇགས་
འཐབ་བྱུས་མཉམ་འབྲེལ་བྱེད་ཕྱོགས་ཐོག ་ གླངེ ་སགྟེ ས་ཞེས་པའི་ཚོ གས་པ་འདི་བཞི ན་ཨ་

བཟང་ཡེ ་ ཤེ ས ་ལགས་རྣམ་གཉིས ་རྡ་ས་ཁུ ལ ་དུ་
གཞུང་འབྲེལ་ཕྱོགས་བསྐྱོད་གནང་གཏན་
འཁེལ་བ།

རི འི་རྒྱལ་ས་ཝ་ཤི ང་ཊོ ན་ཌི ་སི ར་ར ནྟེ ་གཞི ་ ༄༅། །སྐབས་ ༡༦ པའི་བོད་མི ་མང་སྤྱི་འཐུ ས་

བགྲོ་གླངེ ་གནང་ཡོ ད།

རྣམས་བོད་མི འི་འདུ་སྡདོ ་གཞི ས་ཆགས་ཁག་ལ་

སྐབས་དེར་དཔལ་ལྔན་སྲིད་སྐྱོང་མཆོ ག་གི ས་ བྱས་པའི ་ ཚོ ང ་གི ་ ཁེ་ ཕན་དང་ཕྱོགས་ལྷུང་ ཕྱོགས་བསྐདྱོ ་ཕེབས་རྒྱུ འི་ས་བགོས་ཡོ ད་པ་ལྟར།
རྒྱ་ནག་གི ས་འཛམ་གླིང་ཐོག་གནོན་ཤུ གས་ མེ ད་པའི་གཞུ ང་འབྲེལ་མ་ཡི ན་པའི་ཚོ གས་ སྤྱི་འཐུ ས་ཟླ་བ་ཕུན་སྐྱིད་ལགས་དང་སྤྱི་འཐུ ས་བླ་ོ
སྤལ
ེ ་བཞི ན་པའི་དུས་སྐབས་འདིར་མང་གཙོ ་ པ་ཞི ག་ཡི ན་པ་དང་།

ཚོ གས་པ་དེས་སྲིད་ བཟང་ཡེ ་ཤེས་ལགས་རྣམ་གཉིས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨

ཟླ་ ༡༡ ཚེ ས་ ༢༢ ནས་ཚེ ས་ ༢༧ བར་རྡ་

དང་འགྲོ་ བ་མི འི ་ ཐོབ ་ཐང་གི ་ གལ་གནད་ གཞུང་ཁག་དང་དམག་སྡ་ེ དང་དཔལ་འབྱོར་ ས་ཁུལ་གྱི ་བོད་མིའི་གནས་སྡདོ ་ཁག་ལ་གཞུ ང་
རང་བཞི ན་སྐརོ ་གསུང་བཤད་གནང་ཡོ ད་པ་ སྡ་ེ ཚོ གས།
དེ་བཞི ན་ཤེས་ཡོ ན་དང་ཚོ ང་ འབྲེལ་ཕྱོགས་བསྐྱོད་གནང་གཏན་འཁེལ་ཡོ ད།
བདེ་འཇགས་ལྷན་ཚོ གས།   The Halifax
International Security Forum

ཞེས་པའི་

མ་ཟད།

NATO Alliance

ཞེས་པའི་སྒྲིག་

ལྷ ན ་ ཚོ ག ས ་ དེ འི ་ ཐོ ག ་ ཨ ་ རི འི ་ འཛུ གས་དེ་བཞི ན་རྒྱལ་སྤྱིའི་ནང་མང་གཙོ འི་
ད མ ག ་ སྤྱི ་ ག ཙོ ས ་ པ འི ་ ད མ ག ་

རི ན ་ཐང་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར ་བྱེད་མཁན་གྱི ་ སྒྲི ག ་

དེ་ཡང་སྤྱི་འཐུ ས་རྣམ་པ་གཉིས་ཕྱི་ཚེ ས་

ལས།

སྤྱི ་ ག ཞ ན ་ ཁ ག ་ ག ཅི ག ་ ད ང ་ ། འཛུ གས་གལ་ཆེན་ཞི ག་ཡི ན་པར་ངོས་འཛི ན་

ཉེན་སྲུང་དང་།

ནས་ ༡༨ བར་ཉིན་གྲངས་གསུམ་རི ང་གི ་

ཁབ་ཁག་ ༩༠ ནས་གནད་ཡོ ད་མི ་སྣ་ཚོ གས་

རོབ་ནང་དུ་རྒྱ་ནག་གི ་ཤུ གས་རྐྱེན་ལ་བརྟེན་

ཐབས་སོ ག ས་ཀྱི ་ ཐོ ག ་ལ་གོ ་ བསྡུ ར ་སྦྱང་

འཛམ་གླིང་ནང་དར་ཁྱབ་ཆེ ་བའི་གུ ་ཡངས་

ཞུགས་གནང་ཡོ ད།

མི འི་ཐོབ་ཐང་དང་མང་གཙོ འི་རི ན་ཐང་ཐོག་

འདུག །

ཐོག་མཉམ་ཞུགས་གནང་ཡོ ད།

དེ་ཡང་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༡༡ ཚེ ས་ ༡༦   དེ་བཞི ན་གྲོས་ཚོ གས་འཐུ ས་མི ་སོགས་རྒྱལ་
ལྷན ་ཚོ ག ས་ཀྱི ་ དགོ ས ་དམི གས་གཙོ ་ བོ་ ནི །

གནང་བཞི ན་ཡོ ད་ནའང་།

མི ་ཁྱོན་བསྡམོ ས་ ༣༠༠ ལྷག་ཙམ་མཉམ་ ནས་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་

༡༦

དེང་སྐབས་ཡུ་

ལྷག་གི ་འགྲོ་བ་

༢༢

གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་སོགས་སྡ་ེ
ཉིན ་སྔ་ དྲོ་རྒྱུ ད་སྟོད ་གྲྭ་ ཚང་ལ་ཕེབ ས་ཐོན ་གྱི ས ་
ཚན་འདྲ་མི ན་ཁག་གི ་དབུ་ཁྲིད་དང་ལས་ཀྱི་ དགེ་འདུན་པ་རྣམས་ལ་གསུ ང་བཤད་དང་། དེ་
སྣེ་མོ ་བ་རྣམས་ལ་རྒྱལ་སྤྱིའི་བདེ་འཇགས་ལ་ ནས་རི མ་བཞིན་གོ་པལ་པུར་བོད་ཁྱིམ་དང་། རྡ་
ི ་ནང་
དེ་བཞི ན་འཛམ་གླང

མང་གཙོ ་ འཕེལ ་རྒྱས་དང་ཞི ་ བདེ་ བསྐྲུ ན་

བཤད་གནང་རྒྱུ འི་གོ་སྐབས་སྐྲུན་བཞི ན་ཡོ ད་

ཤོད་བོད་ཁྱིམ་སླབོ ་གྲྭ། མེས་དབོན་གཙུག་ལག་
ི ་།
དཔེ་སྟོན་སླབོ ་གྲྭ། ཤེས་རབ་དགའ་ཚལ་སླབོ ་གླང
ནོར ་གླིང ་བོད ་ཀྱི ་ རི ག ་གཞུ ང ་གཅེས ་སྐང
ྱོ ་ཁང་།
རྡ་སྟེང་བོད་ཁྱིམ་སླབོ ་གྲྭ། མེག་གྷན་ས་གནས།
བོད་ཀྱི་ཟློས་གར་ཚོ གས་པ།
སྨན་རྩིས་ཁང་
བཅས་ལ་ལས་རི མ་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་ ༡༠ ཚེ ས་ ༡༣ ཕྱི་ཟླ་ ༡༡ ཚེ ས་ ༢༡
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རི ་ཉིལ་ནས་འབྲི་ཆུ་ཐེངས་གཉིས་འགག་པར་ཁོར་ཡུག་ཉམས་ཞི བ་པས་སེམས་འཚབ་ཤུ གས་ཆེ་གནང་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༡༠ ཚེ ས་

༡ ༽ བོད་ཁམས་དཀར་མཛེ ས་ཁུལ་དཔལ་ སྟངས་དེ་ དག་རྐྱེན ་གཙོ ་ བོ་ རྒྱ་ནག་གཞུ ང ་

ཞི ག་རྩ་བ་ནས་བྱུང་མ་སོང་། དཔེར་ན་རི ་

གྲོང་གཉིས ་ཀྱི ་མི ་མང་ལ་མུ ་མཐུ ད ་དཀའ་

མདའ་རྫོང་སྤ་ོ ལོ ་ཡུལ་ཚོ ར་རི ་ཉིལ་བའི་རྒྱུ ་ བྱས་པ་དང་།

ཆུ་མཛོ ད་གསར་རྒྱག་ལས་

གཞི ་ནས་རྒྱ་མི འི་གཙང་གཟོའི་སྣུམ་འཁོར་

སྨད་རྒྱུ ད་ཀྱི ་མི ་མང་ལ་ཆུ་ཤུ གས་ཆེ ན་པོས་

དང་། ཚན་རི ག་གི ་བརྟག་དཔྱད་ལམ་ནས་ ནས་གཞུ ང་ལམ་བཏོན་པ་སོ གས་ལ་བརྟེན་

བའི ་ ས་སྙིག ས་དེ་ དག་གཙང་མ་བཟོ་ རྒྱུ ར་

པ་དང་། འཁྱིལ་མཚོ ས་གནོད་སྐྱོན་ཚབས་

ཡུ ལ་རྫོ ང ་དང་ཆབ་མདོ་ ག ྲོང ་ཁ ྱེ ར ་འཇོ ་ གི ས་བོད་ནང་གཏེར་ཁ་གང་བྱུང་སྔགོ ་འདོན་ ཐེང ས་གཉིས ་པ་ཉིལ ་ར ྗེས ་ཉིན ་དྲུག་ར ྗེས ་

༡༡ ཉིན་དང་། དེ་བཞི ན་ཕྱི་ཟླ་ ༡༡ ཚེ ས་

ཆེ ན་ཕོག་པའི་འཇོ་མདའ་རྫོང་སྤ་ོ ལུ་དགོན་

ཁུ ལ ་དཔལ་ཡུ ལ ་རྫོང ་དང་ཆབ་མདོ་ ག ང
ྲོ ་
ཁྱེར ་འཇོ་ མདའ་རྫོང ་སྤ་ོ ལོ ་ ཡུ ལ ་ཚོ འི་ འབྲི་

ངལ་འཕྲད་བཞི ན་ཡོ ད་པ་མ་ཟད། འབྲི་ཆུའ་ི རྐྱེན་ངོ་མ་གང་ཡི ན་ཕྱི་གསལ་ནང་གསལ་

༣

ཉིན་སོ་སོར་བོད་ཁམས་དཀར་མཛེ ས་

ཆུ ་ རྒྱུ གས་ཡུ ལ་དུ་ ཐེང ས་གཉིས ་ཙམ་རི ་

གཞི ་སྤལེ ་བཞི ན་པ། དེ་བཞི ན་རི ་ཁོག་བྲུས་

ནས་ཡི ན་མི ན་ར ག
ྟོ ་ཞི བ ་ངེས ་པར་གནང་

ཉིལ ་ནས་འབྲི་ཆུ འི ་ བཞུ ར ་རྒྱུ ན་ཚབས་ཆེ ་

དགོས།

ཆགས་པར་བརནྟེ ་ཧ་ལས་པའི་ཉེན་ཁ་ཆེ ན་

སྟོང་ཕྲག་མང་པོ་ཉེན་གཡོ ལ་ཆེ ད་ས་གནས་

འགག་ནས་གླ ་ོ བུ ར ་དུ་ མཚོ ་ ཆེ ན ་པོ་ དེ་ འདྲ་

༢ ༽

འབྲི་ཆུ་འགག་པར་བརྟེན་བོད་མི ་

གཞན་དུ་ གནས་སྤ ས
ོ ་བྱས་པ་རྣམས་ལ་

པོ་ཆགས་ནས་ཁང་པ་བརྒྱ་ཕྲག་ཁ་ཤས་བེད་

ཆེ་བ་དེ་དག་འབྱོར་ཡོ ད་ཀྱང་།

ཉིན་ལྔ་འགོར་བ་རེད།

རི ་ཉིལ་

དེར་བརྟེན་རི ་ཉིལ་

བའི་ ཛ་དྲག་གི ་ དོན ་རྐྱེན ་དང་དེར ་རྒྱ་ནག་

གཞུང་གི ས་ངལ་སེལ་ལས་གཞི ་སྤལ
ེ ་ཕྱོགས་
གཉིས ་ཧ་ཅང་དོ་ མི ་ མཉམ་པ་ཞི ག ་ཆགས་

ཡོ ད།  དེར་བརྟེན་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ས་བོད་

ས་ཡོ ངས་སུ་ཛ་དྲག་སྔནོ ་འགོག་གི ་ལས་དོན་

མེད་ཕྱིན་པ་དང་། སྟོང་ཕྲག་མང་པོར་རྐྱོན་

རོ ག ས་རམ་གང་ཐུ བ ་གནང་དགོས ་པ་མ་

ཙམ་སོ ་སོ འི་སྡདོ ་གནས་བཞག་ནས་གནས་

རང་གནས་སུ་སྡདོ ་ཁང་སོགས་ཉམས་གསོ་ ནམ་བྱུང་སྐབས་འཕྲལ་མར་ངལ་སེལ་ལས་

ཟད། དཀའ་ངལ་སེལ་ཐུ བ་མཚམས་ཕྱིར་ རུ་ཁག་གྲ་སྒྲི ག་བྱས་ནས་གོད་ཆག་རི གས་

ཤོར་བ། མི ་གྲངས་དྲུག་སྟོང་ནས་དགུ་སྟོང་

དགོ ས ་རི གས་ལ་དུས ་ཐོ ག ་ཉམས་གསོ ་

སྐབ ས་རི ང ་ཉེན ་གཡོ ལ ་དུ་ འག ་ྲོ དགོ ས ་རྒྱུ ་
སོགས་ཉེན་ཁ་དང་དཀའ་ངལ་ཆེན་པོ་འཕྲད་

འཐུ ས་སྒ་ོ ཚང་བ་གནང་དགོས།

ཞི བ ་འཇུ ག ་མཐི ལ ་ཕྱིན་པ་ཞི ག ་ངེས ་པར་ ༣ ༽ རི ་ཉིལ་བའི་དོན་རྐྱེན་ཐེངས་གཉིས་

ཡོ ད། ཟླ་འདིའ་ི ཕྱི་ཚེ ས་ ༡༢ ཉིན་ནས་

གནོད་སྐྱོན་ཐེབས་བཞི ན་ཡོ ད་འདུག

མཚོ ་ གླ དོ ་ཐུ བ ་ཡོ ད ་ཀྱང་འབྲི་ཆུ འི ་ འཁྱི ལ ་

ཁོང ས་བོད ་ཀྱི ་ སྲི ད ་བྱུས་ཉམས་ཞི བ ་ཁང་ འཛུ གས་སྐྲུན་ལས་གཞི ་དེ་དག་ཐོག་ཉམས་ སྣང་ཞན་པ་ཙམ་མ་ཟད།

གྱི ས ་ཟམ་པ་དང་སེ མ ས་ཅན་སོ ག ས་ཆུ ས ་

པ་རྒྱལ་མཚན་ལགས་ཀྱི ས ་སེ མ ས་འཚབ་ བའི་དོན་རྐྱེན་དང་། ལྷག་པར་བོད་མཐོ་སྒང་

བཟུང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ས་འབྲི་ཆུའི་འཁྱིལ་

མཚོ ་གླདོ ་དེ་ཆུ་ཤུ གས་ཆེན་པོ་རྒྱས་པའི་རྐྱེན་

དེ་ཡང་བོད་མི འི་སྒྲིག་འཛུ གས་ཕྱི་དྲིལ་ཁྱབ་ དུ་བྱེད་དགོས།   བོད་ནང་སྤལེ ་བཞི ན་པའི་ པ་དེ་ འབྱུང་སྐ བ ས་རྒྱ་ནག་གཞུ ང ་གི ་ དོ་
གོད་ཆག་དེར་

གཞི ་སྤལེ ་ཐབས་དགོས། དེ་འདྲ་བྱུང་ཚེ ་མི ་

རྒྱུ་ཟོག་གསུམ་གོད་ཆག་གི ་གནོད་འཚེ ་ལས་
སྐྱོབ་ཐུ བ་རྒྱུ་རེད།

ད་ཐེངས་རི ་ཉིལ་བའི་

དོན་རྐནྱེ ་དེ་འདྲ་བོད་ཀྱི་ས་གནས་གཞན་དུ་

མི ་ཡོ ང ་སླད ་ཛ་དྲག་སྔནོ ་འགོག ་ལས་གཞི ་

གི ་ཁོར་ཡུག་ཉམས་ཞི བ་པ་འཛམ་ལྷ་བསྟན་ ཞི བ་མཐིལ་ཕྱིན་པ་བྱས་ཏེ། ཉེ་ལམ་རི ་ཉིལ་ གདོང་ལེ ན་བྱེད་ཕྱོགས་དེ་དལ་ཞི ང་ཛ་དྲག་ ངེས་པར་དུ་སྤལེ ་དགོས།
གི ་ཁོར་ཡུག་ཚ་དྲོད་རྒྱས་བཞི ན་པའི་གནས་

འཁུར་བའི་གནས་ཚུ ལ་ཡོ ང་བཞི ན ་འདུག ་

ཤུ གས་ཆེ་གནང་བ་དང་སྦྲགས་གསུང་དོན།

༄༅། །བོད་རྒྱལ་ལོ་ ༢༡༤༥ བོད་ཟླ་ ༡༠

དང་སྐ་ུ མགྲོན་རྣམ་པས་སྤསོ ་སྣེས་སྔུན་བསུས་ པོ་ ཆེ ་ མཆོ ག ་གི ས ་དབུ ས ་དཔལ་ཡུ ལ ་ཆོ ས ་

ཚེ ས་ ༡༨ ཉིན་རྒྱ་གར་བྱང་ཕྱོགས་ལྡ་ེ ར་

ི ་རི ན་པོ་ཆེ་མཆོག་
ཞུ ས ་ར ྗེས ་ཕྱོགས་མཐའ་ཁག་ནས་ཕེབ ས་ སྲེག ནབུ ་ཏུ ་མཆོག་གླང

གི ་ རྣམ་པ་གང་ཡང་མེ ད ་པ་དེར ་ང་ཚོ ་ ཧ་

ཅང་སེ མས་འཚབ་དང་འདོད་བླ་ོ ཁེངས་པ་

བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་བདེ་སྲུང་བཀའ་བླནོ ་མཆོག་བཀའ་ཟུར་རྒྱ་རི ་བླ་ོ གྲོས་རྒྱལ་མཚན་རི ན་པོ་ཆེ་མཆོག་གི ་
སྐ་ུ གདངུ ་ཞུགས་འབུལ་སྐབས་ཆེད་ཕེབས་གནང་བ།

ཚེ ས་ ༡༠ ཕྱི་མ་དང་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༡༡
ལྡུན་ས་ཁུལ་དུ་རྟེན་གཞི ་བྱས་པའི་འོག་མི ན་

ཏེ་དམ་པ་དེ་ཉིད་ཀྱི ་སྐུ་གདུང་གདན་འདྲེན་ འཁོར་གླིང་གི ་དགེ་འདུན་པས་ཞི ་ཁྲོའི་སྦྱིན་
ི ་གྲྭ་ཚང་གི ས་ཐུ གས་
པའི་སྐུ་མགྲོན་རྣམ་པ་དང་སེ ར་སྐྱ་མི ་མང་ གི ས་དབུས་མཆོ ག་གླང

རྒྱལ་མཚན་རི ན་པོ་ཆེ ་དམ་པ་དེ་ཉིད་ཀྱི ་སྐུ་

ནས་མྱ་ངན་གུ ས་འདུད་ཀྱི་མགུ ལ་དར་སྒྲོན་ སྒྲུབ་བར་ཆད་ཀུན་སེལ་གྱི་སྦྱིན་སྲེག ནབུ ་
བྱང་དུ་ ཁ ྲོམ ་དགེ ་ འཇི ག ས་མེ ད ་རི ན་པོ་
འབུལ་ཞུས་པ་དང་།

དེ་ཡང་བཀའ་ཟུར་རྒྱ་རི ་བླ་ོ གྲོས་རྒྱལ་མཚན་

པོ་ཆེ ་དབུ་བཞུགས་ཐོག་སྨནི ་གྲྭ་ཁག་གཅི ག་

སྨནི ་སྒྲོལ ་གླིང ་དུ་ བཀའ་ཟུ ར ་རྒྱ་རི ་ བླ་ོ གྲོས ་
གདུང་ཞུགས་འབུལ་གནང་ཡོ ད།

རི ན་པོ་ཆེ་མཆོག་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༡༠

ཚེ ས་ ༢༩ ཉིན་ཨ་རི འ་ི སྔ་དྲོ་ཆུ་ཚོ ད་ ༦ ཡོ ལ་
ཙམ་ལ་དགོ ང ས་པ་རྫོ ག ས་ཡོ ད ་པ་དང་།

ཟླ་འདིའ་ི ཕྱི་ཚེ ས་ ༥ ཉིན་སྐ་ུ གདུང་རི ན་པོ་

དེ་ ར ྗེས ་ཤར་དུ་ སྨིན ་གླིང ་མཁན་ཆེ ན ་རི ན ་ ཆེ ་ དབུ ་ བཞུ ག ས་ཀྱི ས ་དགོ ན ་སྡ་ེ ཁག་ནས་
གི ས ་ཐུ གས་རྗེ་ ཆེ ན ་པོའི ་ སྦྱིན་སྲེག ་དང་།

གསུམ་དགོངས་འདུས་ཀྱི་སྦྱིན་སྲེག

བྱང་ དཀྱི ལ་འཁོར ་བཞེང ས་ཏེ་ སྐུ་ གདུང ་ཞུ ག ས་ འཐུ ས་ཁག་གཅིག
རྒྱ་གར་བྱང་ཕྱོགས་
ུ
ུ
ཤར་ལྷ ་ོ ར ་ ༸སྐྱབས་རྗེ་ མཁོ ་ ཁྱི མ ་རི ན་པོ་ དུ་ གནས་ཆུ ང ་སྐུ ་ རྟེན ་དབ ་ བཞུ ག ས་ཐོག ་ འབུལ་གནང་ཡོ ད།
ཨུ་ཏྟར་ཁཎྜ་ Uttarakhand མངའ་སྡའེ ་ི
ཆེ ་ དབུ ་ བཞུ ག ས་ཀྱི ས ་སྨིན ་གྲྭ ་ ཁག་གཅི ག ་ སྨནི ་གྲྭ་ཁག་གཅི ག་གི ས་བདེ་གཤེ གས་ཀུ ན་ གདུང་མཆོ ད་ཀྱི ་མཛད་སྒའོ ི་ཉིན་བོད་མི འི་ སྲིད་སྐྱོང་ལྕམ་སྐ་ུ བྷ་ེ བྷ་ི རཱ་ནི་མོརྱ་ Shrimati
གི ས་རྡོར་སེམས་ཀྱི་སྦྱིན་སྲེག ལྷ་ོ ར་ུ རྨུགས་ འདུས་ཀྱི་སྦྱིན་སྲེག

ཆེ ་ཨ་རི ་ནས་ལྡ་ེ ར་ལྡུན་འོག་མི ན་སྨནི ་སྒྲོལ་

སངས་སྐུ་ཆེ ན་རི ན་པོ་ཆེ ་དབུ་བཞུགས་ཐོག་

གྱི་སྔ་དྲོ་ཆུ་ཚོ ད་ ༩༌༡༥ ཐོག་དགེ་འདུན་པ་

སྦྱིན་སྲེག

ི ་དུ་གདན་ཞུས་ཀྱིས་ཕྱི་ཚེ ས ༡༨ ཉིན་
གླང

ཕེབས་པའི་ཉག་རོ ང་གི ་དགེ་འདུན་པས་སྐུ་

དཔལ་ཡུ ལ ་གྲྭ་ ཚང་ནས་ཀར་གླིང ་ཞི ་ ཁྲོའི་
ལྷ་ོ ནབུ ་ཏུ ་རི ་མགོ་སྤྲུལ་སྐ་ུ རི ན་

བྱང་ཤར་དུ་ཞེ་ཆེན་ སྒྲི ག ་འཛུ ག ས་ཀྱི ་ བདེ་ ས ང ་བཀའ་བླ ནོ ་བླ ་
ྲུ
རབ་འབྱམས་དབུ་བཞུགས་ཐོག་སྨནི ་གྲྭ་ཁག་ བྲང་འཕགས་པ་ཚེ ་རི ང་མཆོག་དང་། བོད་

གཅི ག་གི ས་དཔལ་རྡོ་རྗེ་སེ མས་དཔའི་སྦྱིན་

སྲེག ་བཅས་ཕྱོགས་བཞི ་ མཚམས་བརྒྱད་

གཅིག་ཟླ་གྲངས་ ༡༡ རི ང་ཉིན་གླ་ཐོག་བསྐ་ོ མི འ་ི དྭང་བླངས་དཔྱ་ཁྲལ་ལག་དེབ་
གཞག་གནང་འཆར་ཡི ན་ན། གཤམ་གསལ་

Book

Green

ཀྱི་ཤོག་གྲངས་དང་པོ་དང། གཉིས་

ཆ་རྐྱེན ་ཚང་ཡོ ད ་རི ག ས་ནས་འཚང་སྙན ་ པ། མཐའ་མ་བཅས་ཀྱི་ངོ་བཤུ ས།

འབུལ་འཐུ ས།

༤༽

གནས་ཡུལ་རྒྱལ་ཁབ་ཏུ ་གནས་སྡདོ ་

cate

Birth Certifi-

Marks Card གི ་ངོ་བཤུ ས།

གི ་ཉིན་གླའི་རྩ་འཛི ན་དགོངས་དོན་ལས་ཉིན་
རེར་ཉིན་གླ་སྒརོ ་ ༦༠༠།༠༠ རེ་འཐོབ་རྒྱུ།

འཁར
ྱེ ་གྱིས་འབྱོར་ཐོ་འགོད་བཅར་དགོས་
པ་བཅས། །

General Secretary

གཞུང་འབྲེལ་གུང་སེང་དང་རེས་གཟའ་སྤནེ ་

Tibetan Supreme Justice Commission

བུར་སྒ་ོ རྒྱབ་པ་དང་། དམི གས་བསལ་གུང་

Gangchen Kyishong,

ལས་བཅར་མ་ཞུས་པ་བཅས་ལ་ཉིན་གླ་མེད།

Distt. Kangra (H.P)

ལས་ཁུ ང ས་ཁྱབ་ཁོང ས་རྒྱ་བོད ་སྨན ་ཁང་

༢༠༡༨ ཟླ་ ༡༢ ཚེ ས་ ༠༥ ཉིན་གྱི་དགོང་

སེང་།

Dharamsala-176215

ུ ་ནས་ནད་གཅོང་དང་འགོས་ནད་རི གས་
རང

རྒྱུ། དོ་བདག་སོ་སོར་འབྲེལ་བ་གནང་བདེའ་ི

༥༽ བོད་མི འ་ི སྒྲིག་གཛུ གས་ཀྱི་འཕྲོད་བསྟེན་ གྱི ་ དག་མཆན་ལས་དམ་འཁོ ད ་པ་ཕྱི་ལོ ་

ཡོ ད་ན་དང། དེ་མི ན་སྨན་ཁང་ཚད་ལྡན་གང་ དྲོ་ཚོ ུད་ ༥ པ་འགྱངས་མེད་འབུལ་དགོས་

རམ་འཛི ན་རི མ་བཅུ་པའི་ཤེས་ཚད་ མེད་པར་གཟུགས་བབ་ལས་འཕེར་ཡི ན་པའི་

ཨང་ཤོག་

ལ་འབྲེལ་ཡོ ད ་ས་གནས་འགོ ་ འཛི ན་ནམ་

བཀའ་ཤག་

Central Tibetan Administration

མཐར་ཉེ་བའི་ཁྲིམས་ལུགས་རབ་བྱམས་པ་
༢༽ སྐྱེས་ཚེ ས་ལག་ཁྱེར་

ཉིད་ཀྱི་འཚང་སྙན་ཡི ག་ཆའི་ངོ་བཤུ ས་ཁག་

ཕོགས་དང་ཐོབ་ཐང་གཞན།

ལག་འཁྱེར ་སོ ག ས་ཡི ག་ཆ་ངོ་ མ་མཉམ་

པ་ཉི་མའི་གུང་སེང་། དེ་མི ན་ལས་ཁུངས་གླ་ོ

ཆོག་པའི་ལག་ཁྱེར་གྱི་ངོ་བཤུ ས།

LLB བསླབ་པ་མཐར་སོན་པ།

གོང ་གསལ་ཆ་རྐྱེན ་ཚང་རི ག ས་ནས་རང་

ཕུལ་འབྱོར་རི གས་རྩིས་མེད་ཡི ན།

ལམ་ནས་འདེམས་བསྐ་ོ བྱ་རྒྱུར་སྐབས་བསནྟུ ་

གཞུ ང ་ཞབས་ཟུ ང་དྲུང་གནས་རི མ་ཡན་

དགོས་ངེས་ཆ་རྐྱེན།

༡༽ ཚད་ལྡན་མཐོ་སླབོ ་གང་ཞི ག་ནས་ཉུ ང་

རྟགས་འཁོད་པ་ངོ་མ།

ས་

མཆོག་སོགས་གདུང་མཆོད་ལ་

ཡེ ་ཤེ ས་ཕུན་ཚོ གས་མཆོ ག་གི ས་གཙོ ས་སྤྱི་

ཉིན་གླའ་ི ལས་བྱེད་གསལ་བསྒྲགས།

དོ་ གནས་རི མ་གྱི ་ ཁྲི མ ས་དོན ་ལས་བྱེད་ བར་འབུལ་འབབ་གཙང་ཕུལ་ཟིན་པའི་བོད་ སྦྱར་ཐོག་སྨན་པའི་ལས་དམ་དང།

tarakhand

མི ་མང་སྤྱི ་ འཐུ ས་ཚོ གས་གཞོ ན ་ཨ་ཅཱ རྱ་ མཉམ་ཞུགས་གནང་ཡོ ད་པ་བཅས། །

།ཆེས་མཐོའ་ི ཁྲིམས་ཁང་དུ་ལས་ ༣༽ ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༠༣ ཚེ ས་ ༣༡ ཁ་གསར་སྟེང་རང་ཉིད་ཀྱི་འདྲ་པར་མཉམ་ འགོད་དགོས། དུས་བཀག་རྗེས་འཚང་སྙན་

༄༅།

Baby Rani Maurya, Governor of Ut-

སྨན་པའི་ངོས་སྦྱོར་

Medical Certificate

སླད་ཁ་བྱང་། གླགོ ་འཕྲིན།

email

དེ་བཞི ན་དོ་བདག་རང་ངོས་ནས་

ཞུ་སྙན་རྣམས་ལ་ཞི བ་འཇུག་ཚོ ཌ་ཆུང་ནས་

ཁ་ ཞི བ ་འཇུ ག་དང་འབྲེལ་འོས ་ཆོ ས ་ལྡན ་པ་

པར་ཨང་བཅས་འཚང་སྙན་ནང་ཁ་གསལ་

ཚོ ར ་འབོད ་བརྡ་དང་འབྲེལ་ངག་རྒྱུ གས་

Tel: 01892-224964/225099
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བཀའ་ཟུར་ཞི ང་གཤེགས་རྒྱ་རི ་བླ་ོ གྲོས་རྒྱལ་མཚན་མཆོག་གི ་བྱས་རྗེས་ལ་ཨ་རི འ་ི གྲོས་ཚོ གས་ནང་ཆེ་མཐོང་གནང་
དགོས་པའི་གྲོས་ཆོད་བཏོན་པ།

༄༅། །སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་

རི འི ་ ག ས
ྲོ ་ཚོ ག ས་གོང ་མའི ་ འཐུ ས ་མི ་བོད ་ དེ་ཡང་གྲོས་ཆོད་དེའི་ནང་བཀའ་ཟུར་རྒྱ་རི ་

ྲི ས་ཀྱི་སྒམ
ཁབ་ཀྱི་རྩ་ཁམ
ྲོ ་གཞི འ་ི འོག་བོད་མི ་ ཕྱི་ཟླ་ ༤ ཚེ ས་ ༢༥ ཉིན་ཨ་རི འ་ི གྲོས་

བཀའ་ཟུ ར་རྒྱ་རི ་བླ་ོ གྲོས་རྒྱལ་མཚན་རི ན་

གནང་མཁན་ལྕམ་སྐུ་ཌ་ཡེ ན་ཕ་ཡེ ན་སི ་ཊེན་

མཆོ ག ་གི ས ་རྒྱལ་སྤྱི འི ་ བོད ་དོན ་རྒྱབ་སྐྱོར ་

ཞི ག་ཐོབ་འོས་པ་དང་།   གནས་བབ་དེའ་ི གྲོས་ཆོད་བཏོན་གནང་བ་མ་ཟད།    བོད་

ཆེ ན ་པོ་ མཆོ ག ་གི ་ དམི གས་བསལ་སྐུ་ ཚབ་

པོ་ ཆེ ་ ཞི ང ་གཤེ ག ས་མཆོ ག ་གི ས ་སྐུ ་ འཚོ ་

དོན་ལ་ཡུན་རི ང་ནས་རྒྱབ་སྐྱོར་ཤུ གས་ཆེ ་

བླ་ོ གྲོས་རྒྱལ་མཚན་རི ན་པོ་ཆེ་ཞི ང་གཤེགས་

དགོང ས་བཞེད ་སྒྲུ བ་ཆེ ད ་དབུ ་ འོག ་དཔུ ང ་

དཀའ་ངལ་སེ ལ་ཏེ་བོད་མི འི་མངོན་འདོད་ ཞེས་ངོས་འཛི ན་གནང་དགོས་པའི་གས
ྲོ ་ཆོད་

འདེགས་ཞུས་པ་དང་། ལྷག་པར་བོད་མི ར་
འགྲོ་བ་མི འ་ི ཐོབ་ཐང་།

རྣམས་སྒྲུབ་ཆེད་ཞི ང་གཤེགས་རྒྱ་རི ་བླ་ོ གྲོས་ བཏོན་པ་ལྟར།   གྲོས་ཚོ གས་འཐུ ས་མི ་སྐ་ུ
ྲི ་པོ་བླས
རྒྱལ་མཚན་མཆོ ག་གི ས་སྐུ་ཚེ ་ཧལ
ོ ་ ཞབས་པེ་ཊི ག་ལི ་ཧེ་ Sen Patrick Leahy

དེ་བཞི ན་རང་དབང་སླར་གསོའི་འཐབ་རྩོད་

ུ ་པ་
ཀྱི ་ ལས་འགུ ལ ་ཁ ྲོད ་དབུ ་ ཁྲི ད ་ཀྱི ་ ན ས

གཏོང་གནང་བར་ངོས་འཛི ན་ཞུ་བཞི ན་ཡོ ད། མཆོག་དང་། ཊེག་ཁུ་ར་ུ ཛུ །

གཟེང ས་སུ ་ ཐོན ་པར་ཨ་རི འི ་ ག ས
ྲོ ་ཚོ ག ས་

ཕྱི་ཟླ་ ༡༡ ཚེ ས་ ༡༣ ཉིན་ཨ་རི འ་ི གྲོས་

ཚོ ག ས་གོང ་མའི ་ ཁྲིམ ས་སྒྲི ག ་ཚོ ག ས་ཆུ ང ་
འདུག

Senator Dianne Feinstein

གྲོས་ཆོད་འདོན་མཁན་གཙོ་བོ་ཨ་

མཆོག་ཡི ན་

ཞི ང་།   གྲོས་ཆོད་དེར་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་

མཁན་གྲོས ་ཚོ གས་གོ ང ་མའི ་ འཐུ ས་མི ་

ལ་ཕུལ་ སྐ་ུ ཞབས་མེ་ནེན་ཌ་ཛི ་

Senate Judiciary Committee

མི ་རི གས་ཀྱི་ཆེ་མཐོང་ གི ་དབང་སྒྱུར་ལ་ཞི ་རྒོལ་རྔམ་སནྟོ ་གྱི་ལས་

སྲུང་སྐྱོབ་བྱེད་ཐུ བ་པ།
འགུ ལ་སྤལ
ེ ་བ་དེར་རས
ྗེ ་དྲན་ཞུ་སླད་ཉིན་མོ ་
ཕྱོགས་མཚུ ང ས་བོད ་མི འི ་ དོན ་དམ་གྱི ་ དེར། “བོད་མི འ་ི ཐོབ་ཐང་གི ་ཉིན་མོ།”

མགོ ན ་ཆེ ན ་པོ་ མཆོ ག ་གི ་ རླ བ ས་ཆེ ན ་གྱི ་

ནང་ཆེ ་མཐོང་ཞུ་དགོས་པའི་གྲོས་ཆོ ད་ཞི ག་

འོག་ནས་བོད་མི ་ཚོ ས་སོ་སོའི་ཐུ ན་མི ན་ཆོས་ མི ་ཚོ ས་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༩ ལོར་རྒྱ་ནག་གཞུང་
དང་རི ག་གཞུང་།

བཞུ ག ས་རི ང ་སྤྱི ་ ནོར ་༸གོ ང ་ས་༸སྐྱབས་

དྲང་བདེན་དང་།

རྣམས་ལ་རང་སྐང
ྱོ ་གི ་གནས་བབ་ཚད་ལྡན་ ཚོ ག ས་གོང ་མའི ་ ནང་ལྕམ ་སྐུ་ མཆོ ག ་གི ས ་

མཆོག་ཡི ན་འདུག

Mr Menendez

ཚོ གས་པ་གསར་འཛུ གས་གནང་བར་བརྟེན།

ཀ ༽ བོད་མི འ་ི ཐུ ན་མི ན་ཆོས་དང་རི ག་

གཞུང་སྲུང་སྐྱོབ་བྱ་རྒྱུ ར་ཕན་ཐོགས་ཧ་ཅང་
བྱུང་བ་དང་།

མར་ཁོ་ར་ུ བྷའི ་ོ

ཅེས་འཁོད་འདུག

Ted Cruz

Marco Rubio

མཆོག་

སྤྱི ར ་ཨ་རི འི་ གྲོས ་ཚོ ག ས་གོང ་མའི་ འཐུ ས ་ བཅས་ཀྱིས་གྲོས་ཆོ ད་དེར་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་
མི ་ལྕམ་སྐ་ུ ཌ་ཡེ ན་ཕ་ཡེ ན་སི ་ཊེན་

tor Dianne Feinstein

Sena-

མཆོག་གི ས་དེ་སྔ་

ཡོ ད་པ་བཅས། །

གྲོས་ཚོ གས་ནང་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་གྱི་གྲོས་

ཁ ༽ རྒྱ་ནག་མི ་དམངས་སྤྱི་མཐུ ན་རྒྱལ་ ཆོད་བཏོན་གནང་ཡོ ད་ཅིང་།   འདི་ལོའ་ི

དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གི ས་བོད་དོན་དང་རྒྱུད་གཅིག་ལམ་གཅིག་གི ་འཛུགས་སྐྲུན་ལས་འཆར་སྐརོ ་
གསུང་བཤད་གནང་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༡༡ ཚེ ས་

༡༣ ཉིན་གྱི་སྔ་དྲོ་བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་
དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐང
ྱོ ་བླ་ོ བཟང་སེ ང་ྒེ མཆོ ག་

གི ས ་ཨ་རི འི ་ རྒྱལ་ས་ཝ་ཤི ན་ཊོ ན ་དུ་ ར ནྟེ ་

སྐབས། ཁོང་རྣམ་པས་མུ་མཐུ ད་བོད་ནང་གི ་

མགོན་ཆེ ན་པོ་མཆོ ག་གི ས་ལམ་སྟོན་གནང་

གོ ་ སྐབ ས་འདྲ་མཉམ་གྱི ་ ཁྲི མ ས་འཆར་དེ་ མཐོར་གཏོང་ཆེ ད་རྒྱབ་སྐར
ྱོ ་གནང་རྒྱུ ་ཡི ན་

ཤར་སྐ ྱོད ་གནང་དགོ ས ་པའི ་ སྐར
ོ ་གསུ ང ་།

གཞན་ཡང་ཨ་རི འི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་

གཉེར་བའི་འགོ་ཁྲིད་འབུམ་རམས་པ་ཡང་

ཡོ ད། རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ་ལས་འཆར་དེ་དང་ གི ས་གཙོ ས་གནད་ཡོ ད་མི ་སྣ་ཁག་དང་ཐུ ག་

འབྲེལ་བ་བྱེད་མཁན་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་གི ས ་
གཟབ་གཟབ་གནང་དགོས ་སྐར
ོ ་སོ ག ས་ཀྱི ་

འཕྲད་ཀྱིས་བོད་ནང་ཕར་འགྲོ་ཚུ ར་འོང་གི ་

པའི་ཁས་ལེན་གནང་།

གཞི ་ བྱས་པའི ་ ཨ་རི འི ་ རྒྱལ་ཡོ ང ས་མང་

གཙོ་ཁྱབ་སྤལེ ་ལྟ་ེ གནས་ཁང་

གི ་གོ་སྒྲིག་འོག་རྒྱ་རི གས་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐར
ྱོ ་

National

Endowment for Democracy

འགྲོ་བ་མི འི་ཐོབ་ཐང་དང་རང་དབང་གོང་

བའི ་ དབུ ་མའི ་ ལམ་གྱི ་སྲི ད ་བྱུ ས་ཐོ ག ་

གསོ ལ ་ཚི གས་ཐོག ་རྒྱ་ནག་མང་གཙོ ་ དོན ་
ཅན་ལི ་

Yang Jianli

ལགས་དང་། ཨེ ་

བ་ཚོ ར ་གསོ ལ ་ཚི གས་ཕུ ལ ་ཡོ ད ་པ་དང་། ཤེ ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་གི ་འགན་

གི ་གོ་སྒྲིག་

སྐབ ས་དེར ་དཔལ་ལྡན ་སྲིད ་སྐྱོང ་བླ་ོ བཟང་ འཛི ན་མི ན་མི ་ཤལ་ Min Michele ལགས་

འོག་བོད་དོན་དང་རྒྱུ ད་གཅི ག་ལམ་གཅི ག་

སེང་ྒེ མཆོག་གི ས་རྒྱ་རི གས་གྲངས་

གི ་འཛུ གས་སྐྲུན་ལས་འཆར་གྱི་བརྗོད་གཞི ་

དང་འདས་པའི ་ ལོ ་ ངོ་ དྲུག་ཅུ འི ་ རི ང ་བོད ་

༤༠ ཀྱིས་ད་ལྟ་བོད་ནང་འབྱུང་བཞི ན་པའི་དཀའ་

དང་། ས་གནས་བོད་རི གས་གྲངས་ ༡༥ སྡུ ག ་གི ་ གནས་སྟངས་སྐ ར
ོ ་གདུང ་སེ མ ས་
ལྷག་དང་ཐུ ག་འཕྲད་ཀྱིས་ཉེ་ཆར་ཇི་ནི་ཝའི་ མཉམ་སྐྱེ་གནང་བ་མ་ཟད། མ་འོངས་པར་

ནང་གི ་ བོད ་མི ་ཚོ ས ་མྱངས་པའི ་ མྱོང་བའི ་

སྐརོ ་གསུང་དོན།   རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ས་རྒྱུད་ གསུ ང ་བཤད་གནང་རྗེས ་དཔལ་ལྡན ་སྲི ད ་ ཨ་རི འི་གྲོས་ཚོ གས་གོང་མ་ནས་རྒྱབ་སྐྱོར་ ནང་བོད ་དོན ་དང་རྒྱ་ནག་ནང་གི ་ འགྲོ་ བ་ མུ ་མཐུ ད་བོད་དོན་ཐོག་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་རྒྱུ ་

གཅི ག ་ལམ་གཅི ག ་གི ་ འཛུ ག ས་སྐྲུ ན་ལས་ སྐྱོང་མཆོག་གི ས་ཨ་རི འི་གྲོས་ཚོ གས་འཐུ ས་ གནང་དགོས་པའི་འབོད་སྐལ
ུ ་དང་།

འཆར་བརྒྱུ ད་འཛམ་གླིང་ཡུལ་གྲུ་འདྲ་མི ན་
ནང་འཛུ གས་སྐྲུན་ལས་གཞི ་འགོ་བཙུ གས་

བོད་

མི འི་ཐོབ་ཐང་ཐོག་རྟོག་ཞི བ་ཀྱི་ཚོ གས་འདུ་ ཡི ན་པའི་སྐརོ ་གསུངས། །

མི ་དང་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་བ་སྐུ་ཞབས་ཇི མ་ དོན ་དང་བོད ་མི ་ ཚོ ར ་མུ ་ མཐུ ད ་རྒྱབ་སྐྱོར ་ ཚོ གས་པའི་སྐརོ ་ངོ་སྤྲོད་དང་། བོད་ཀྱི་དཀའ་
མེག་གྷ་ོ ཝན་

Jim McGovern

མཆོག་

ཤུ ག ས་ཆེ ་ གནང་དགོ ས ་པའི ་ སྐ ར
ོ ་སེ ལ ་ཆེ ད ་སྤྱི ་ ནོར ་༸གོང ་ས་༸སྐྱབས་
ོ ་གསུ ང ་ རྙ ག

དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བླནོ ་མཆོག་གི ས་རྟ་དབང་གནས་སྐརོ ་ཞེས་པའི་བོད་དོན་གོ་རྟོགས་ལས་འགུལ་དབུ་འབྱེད་
མཛད་སྒརོ ་གསུང་བཤད་གནང་བ།

༄༅། །བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་དཔལ་ སྣ་ཁག་གཅི ག་ལྷན་ཞུ གས་ཐོག་དབུ་འབྱེད་

གཉིས་དབར་གྱི་འབྲེལ་ལམ་ནི་ལོ ་བརྒྱ་ཕྲག་ སྐ བ ས ་

ལས་རི མ ་དབུ ་ འབྱེད་ཀྱི ་ ཉིན ་གཅི ག ་གོ ང ་

མི འི་ཆོ ས་དང་རི ག་གཞུ ང་དེ་ཡང་རྒྱ་གར་ ག ར ་ གྱི ་

དབུ་འབྱེད་མཛད་སྒའོ ི་ཐོག་ལྷན་ཞུགས་ཀྱིས་ མཆོ ག་གི ས་བོད་དོན་གོ་རྟོགས་ལས་འགུ ལ་

པའི་ནང་ཆོ ས་ལས་བྱུང་བ་ཡི ན་སྐར
ོ ་དང་། སྤ ོ ་ ལོ འི ་

༢༠༡༨ ལོའ་ི རྟ་དབང་གནས་སྐརོ ་ཞེས་པ་དེ་ ཕེབ ས་བསུ ་ སྣེ་ལེ ན ་མཚོ ན ་ཆེ ད ་དུ་ དགོ ང ་

བོད་ས་ཡོ ངས་རྫོགས་དབང་སྒྱུར་བྱས་རྗེས་ ཟུ ར ་ པ ་

འབྱོར་བཀའ་བླནོ ་ཀརྨ་ཡེ ་ ཤེ ས ་མཆོ ག ་རྟ་ གནང་འདུག

དབང་གནས་སྐརོ ་

Tawang Tirth Yatra

ཞེ ས ་པའི ་ བོད ་དོན ་གོ ་ ར ག
ྟོ ས་ལས་འགུ ལ ་ སྟེ་ཕྱི་ཚེ ས་ ༡༨ ཉིན་མངའ་སྡའེ ་ི སྲིད་སྐྱོང་
གསུང་བཤད་གནང་འདུག

དུ་མའི་འབྲེལ་བ་ཞི ག་ཡི ན་པ་དང་།

བོད་ དེ ར ་ རྒྱ ་

འཕགས་ཡུ ལ་དཔལ་ནཱ ་ ལེ ནྡྲ ་ནས་བརྒྱུ ད་ རྐང་རྩེད་

དེ་ཡང་ཕྱི་ལོ་ ནང་མཉམ་ཞུ གས་གནང་མཁན་ཡོ ངས་ལ་ དེ་སྔ་ཕྱི་ལོ་

༡༩༥༩

ལོར་རྒྱ་ནག་གི ས་ རུ ་ དཔོ ན ་

བཞི ན་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༡༡ ཚེ ས་ ༡༩ ཚི གས་ཤི ག ་གོ་ སྒྲི ག ་གནང་འདུག ་པ་དང་། སྤྱི ་ ནོར ༸གོ ང ་ས་༸སྐྱབས་མགོ ན ་ཆེ ན ་པོ་ ད ང ་ བོ ད ་
ཉིན་རྒྱ་གར་བྱང་ཤར་ཨ་སམ་མངའ་སྡའེ ི་ སྐ བ ས་དེར ་མངའ་སྡ འེ ི ་ སྲི ད ་སྐྱོང ་མཆོ ག ་ མཆོ ག་གི ས་དབུས་བོད་མི ་སྟོང་ཕྲག་མང་པོ་ མི འི ་
གྲོང་ཁྱེར་གུ་ཝ་ཧ་ཊི ་

Guwahati

མངའ་སྡའེ ི་སྲིད་སྐང
ྱོ ་སྐུ་ཞབས་ཇག་དིཤ་མུ ་ གསུང་བཤད་གནང་ཡོ ད་པའི་ཁྲོད། དཔལ་ བཟུ ང་ད་བར་རྒྱ་གར་གཞུ ང ་མང་གཉིས ་ པོ་བུ་ཆུང་བྷ་ོ ཌི ་ཡ་
ཁི་Jagdish

Mukhi

མཆོག་གཙོ་བོར་གྱུར་ འབྱོར་བཀའ་བླནོ ་ཀརྨ་ཡེ ་ཤེ ས་མཆོ ག་གི ས་ ནས་མཐུ ན ་འགྱུ ར ་རོ ག ས་རམ་རྒྱ་གང་ཆེ ་

བའི་ཧིན་བོད་མཛའ་འབྲེལ་ཚོ གས་པའི་གཙོ ་ ཀྱང་གསུང་བཤད་གནང་ཡོ ད།
འཛི ན་སྐ་ུ ཞབས་ཨི ན་དེ་རེཤ་ཀུ་མར

dresh Kumar

གཙོ ས ་བོད ་མི འི ་ ཚོ ག ས་སྡ་ེ ཁག་གི ་ སྐུ་ ཚབ་

ནང་ གི ས་གཙོ ས་སྐུ་མགྲོན་མི ་སྣ་ཁག་གཅི ག་གི ས་ རྒྱ་གར་ནང་བཙན་བྱོལ་ལ་འབྱོར་བ་ནས་ ག ྲོ ག ས ་

In-

ལགས་སོགས་སྐ་ུ མགྲོན་མི ་

གནང་ཡོ ད་པར་བརྟེན་བོད་མི ་ཚོ ས་རྒྱ་གར་

དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བླནོ ་མཆོག་གི ས་གསུང་ གྱི་བཀའ་དྲིན་དུས་རྟག་ཏུ ་སེམས་ལ་ཉར་རྒྱུ་
བཤད་གནང་བའི ་ སྙིང ་པོར ་འཕགས་བོད ་ ཡི ན་པ་སོགས་ཀྱི་གསུང་བཤད་གནང་འདུག

Bhaichung Bhutia

ལགས་དང་། རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོ ངས་བོད་དོན་

རྒྱབ་སྐར
ྱོ ་ཚོ གས་པའི་ཚོ གས་གཙོ ་རི ན་ཆེ ན་

མཁའ་འགྲོ་ཁི་རི ་མེ་ལགས།

ཤི ་ལོངས་ས་

གནས་འགོ་འཛི ན་པདྨ་དོན་གྲུབ་ལགས་ཀྱིས་

འཐུ ས་མི ་ཁག་གཅི ག་མཉམ་ཞུ གས་གནང་
འདུག

དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བླནོ ་མཆོག་

དང་ལྷན་དུ་ལྡ་ི ལི ་འཕགས་བོད་འབྲེལ་མཐུ ད་

ལས་ཁུ ང ས་ནས་ཆོ ས ་ཉིད ་ཚེ ་ རི ང ་ལགས་
ཆེད་བཅར་ཞུས་འདུག་པ་བཅས། །
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དབུས་བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་བདུན་རེའ་ི ལས་རི མ་གསར་ཤོག

བོད་ཟླ་ ༡༠ ཚེ ས་ ༡༣ ཕྱི་ཟླ་ ༡༡ ཚེ ས་ ༢༡
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སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི ས་ཉི་ཧོང་ཚན་རི ག་པ་དང་ལྷན་བགྲོ་གླངེ ་མཛད་པ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༡༡ ཚེ ས་

རི ང་འདིར་ལྷན་འཛོ མས་ཀྱིས་ནང་པའི་ཚན་

བ་བྱེད་པ་མ་གཏོགས་ནང་ཤེས་པར་དོ་སྣང་

ཡོ ད་པ་དང་། དམག་ཆེན་གཉིས་པའི་སྐབས་

རྒྱས་གཏོང་དགོས།

གླངེ ་བྱ་རྒྱུ་རེད།   ངོས་ཀྱིས་འདས་པའི་ལོ་

གྲུབ་པ་ཙམ་མི ན་པར་ཚོ ར་ཤེ ས་ཀྱང་ཡོ ད་
པར་བརྟེན་ཚན་རི ག་པས་ནང་སེ མས་དང་

ས་ཀི ་གཉིས་ནང་རྡུལ་ཕྲན་མཚོ ན་ཆ་གཡུག་

ཕྱོགས་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ཏུ ་ཚོ གས་ཀྱི ་ ཡོ ད ་

རེས་གཟའ་པ་སངས་ཉིན་བོད་མི འ་ི

རི ག་དང་དེང་རབས་ཚན་རི ག་དབར་བགྲོ་

༸སྐྱབས་མགོན་ཆེ ན་པོ་མཆོ ག་གི ས་ཉི་ཧོང་

༣༠ ལྷག་རི ང་གཙོ་ཆེར་ཨ་རི ་རེད། ཡུ་

༡༦

བླ་ ན་མེ ད ་པའི་ དབུ ་ ཁྲིད ་སྤྱི ་ ནོར ་༸གོང ་ས་

གངྲོ ་ཁར
ྱེ ་ཡོ ་ཀོ་ཧ་མར་ཐེ་ཝན་ནས་ཕེབས་

བྱེད་ཀྱི་མེད། འགྲོ་བ་མི ་ནི་ཕྱིའི་ཕུང་པོ་ལས་

པའི་དད་ལྡན་ཆོས་ཞུ་བ་རྣམས་ལ་མཇལ་ཁ་
དང་བཀའ་སླབོ ་སྩལ་རྗེས།

ལ་ཉི་ཧོང་གི ་གངྲོ ་ཁར
ྱེ ་ཧི་རོ་ཤི ་མ་དང་ན་ག་

པ་སོགས་ཧ་ཅང་འཇི གས་སྣང་སྐས
ྱེ ་དགོས་

ནའང་དེང་སྐབས་ནང་པའི་ཡུལ་གྲུ་ཉི་ཧོང་

གྲངས་ས་ཡ་གཉིས ་ཙམ་གྱི ་ ཚེ ་ ས ག
ྲོ ་ཤོ ར ་

ཚན་རི ག་དབར་བག ྲོ་ གླ ང
ེ ་ཚོ ག ས་བཞི ན ་

པའི་དྲག་གཅོད་ཀྱིས་དམག་ཐབས་འོག་མི ་
ཡོ ད། ད་ལྟ་དུས་རབས་ ༢༡ སྐབས་འདིར་

ཡོ ་ཀོ་ཧ་མའི་

རྒྱལ་ཡོ ངས་ཚོ གས་ཁང་དུ་ནང་པའི་གཞུང་

ཡང་དཀའ་ངལ་དེ་ དག་དྲག་པོའི ་ སྟོབ ས་

རབས་ཚན་རི ག་དབར་གྱི ་ བག ་ྲོ གླ ང
ེ ་ལྷན ་

པའི་ཡི ད་ཆེས་བྱེད་བཞི ན་འདུག

ནས་གསུང་པའི་ཚན་རི ག་དང་།

ཚོ གས་སུ་ལྷན་ཞུ གས་མཛད་དེ་བཀའ་སླབོ ་

རོབ། དེ་བཞི ན་རྒྱ་གར་གྱི་ཚན་རི ག་པ་དང་

སེམས་ཚོ ར་སྐརོ ་ཉམས་ཞི བ་བྱེད་དགོས་རྒྱུ ་

ཚོ གས་སྐརོ ་ངོ་སྤྲོད་གསུང་བཤད་གནང་གྲུབ་

ངོས ་ཀྱི ས ་བགྲོ་ གླ ངེ ་འདི་ ལྟ་ བུ ་ ཞི ག ་ཚོ ག ས་

གཉིས་པ་ནི།

ཆེ ན་པོ་མཆོ ག་གི ས་དགའ་བསུའི་འཚམས་
འདྲི་དང་སྦྲགས་བཀའ་སླབོ ་སྩལ་དོན།

དེ་

པར་ངོས་རང་ཧ་ཅང་དགའ་པོ་བྱུང་། དེང་

སྐབས་ཚན་རི ག་པ་ཚོ ས་འཇི ག་རནྟེ ་ཁམས་

བསམ་ ཆེན་པོའ་ི རྣམ་གཞག་

ཆེན་པོ་རེད། དེར་བརྟེན་ང་ཚོ ས་དུས་རབས་ གསུང་ཡོ ད།

ཡུ་ཀོ་ཡ་མ་གུ ་ཅི ་ལགས་ཀྱིས་ཚོ གས་བཅར་

མཚམས་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་

དེང་རབས་

Big Bang Theory

ཚུ ལ ་དེ་ དག་མཐའ་གཅི ག ་ཏུ ་ནོར ་འཁྲུ ལ ་ སོ ག ས་ནི་ ང་ཚོ ་ ནང་པའི ་ གཞུ ང ་ནས་ཀྱང་

སྩལ་འདུག

བ་མི ་གྲངས་ ༥༠༠༠ ཙམ་ལ་བགྲོ་གླངེ ་ལྷན་

དུ་ནང་པའི་ཚན་རི ག་དང་།

ཤུ ག ས་ཐོག ་ནས་སེ ལ ་ཐུ བ ་རྒྱུ ་རེ ད ་བསམ་ ཀྱི་རི ག་པ་ Cosmology དང་། འབར་གས་

དེང་

དེ་ཡང་གླ་ོ གླངེ ་དབུ་འཛུ གས་ཀྱིས་ཐོག་མར་

དེ་ སྔ ་ ཡི ན་ན་འདི ་ ལྟ ་ བུ ་ ཚོ གས་འདུ་ ན བུ ་

བགྲོ་གླངེ ་བྱས་པ་ཡི ན།

ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་རེད།

ི ་ནང་
དེང་སྐབས་འཛམ་གླང

༢༡ འདི་བཞི ན་ཞི ་བདེའ་ི དུས་རབས་བསྐྲུན་ དུས་རྟག་ཏུ ་ཁོང་ཁྲོ་དང་།

རྒྱུར་འབད་བརྩོན་བྱེད་དགོས།

རྒྱལ།

ཞེ་སྡང་།

ང་

དེ་བཞི ན་འཇིགས་སྣང་འོག་གནས་

དེར་བརནྟེ ་འཚེ ་བ་དང་དྲག་པོའ་ི ཐབས་ལམ་ པ་ཡི ན་ན་ལུས་པོའ་ི འཕདྲོ ་བསནྟེ ་ཉམས་རྒུད་
ཟེར་བ་དེ་ད་ཆ་དུས་ཚོ ད་ཡོ ལ་ཟིན་པའི་སྐརོ ་ འག་ྲོ བཞི ན་ཡོ ད།ཅེས་སོགས་ཀྱི་བཀའ་སླབོ ་

དགོ ས ་པའི ་ དམི གས་ཡུ ལ ་གཙོ ་ བོ་ གཉིས ་

བསམ་བླ་ོ གཏོང་སྟངས་ཐོག་ནས་དཀའ་ངལ་ མང་ཚོ ག ས་ལ་གོ་ ར ག
ྟོ ས་སྤལ
ེ ་དགོས ་ངེས ་ སྩལ་རྗེས་མང་ཚོ གས་ཀྱི ་དྲི་བ་ཁག་གཅི ག་

པས་འཇི ག་རྟེན་ཕྱིའི་དངོས་པོར་དོ་སྣང་ཆེ ་

འཛམ་གླིང་དམག་ཆེ ན་ཐེངས་གཉིས་བྱུང་

ཡོ ད།

དང་པོ་ནི།

དེང་རབས་ཚན་རི ག་

འཕྲད་བཞི ན་ཡོ ད། དུས་རབས་ཉི་ཤུ འ་ི ནང་

ཡི ན། ཕྱི་འཇིག་རྟེན་དུ་ཞི ་བདེའ་ི སྤལེ ་བར་ ལ་བཀའ་ལན་སྩལ་ཡོ ད་པ་བཅས། །
ཆེ ས་ཐོག་མར་ནང་སེ མས་ཀྱི་ཞི ་བདེ་ཡར་

དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གི ས་ཨ་རི འ་ི གྲོས་ཚོ གས་གོང་འོག་ནང་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་གྱི་ཞུ་གཏུ ག་ལས་འགུལ་
རྒྱ་ཆེ་སྤལེ ་བ།

༄༅། །བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་དཔལ་ རི ང ་ལྕམ ་སྐུ་ མཆོ ག ་ནས་བོད ་མི ་དང་བོད ་

ལྡན ་སྲི ད ་སྐ ྱོང ་བླ་ོ བཟང་སེ ང ་ྒེ མཆོ ག ་གི ས ་ དོན་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཤུ གས་ཆེ ་གནང་བར་སྙངི ་

སྲི ད ་བྱུ ས་སྐ ར
ོ ་སོ ག ས་བག ྲོ་ གླ ེང ་ལྷུ ག་པོ་ མཆོ ག ་དང་ཐུ ག ས་ཧ་ཅང་ཉེ་ བའི ་ མཛའ་
གནང་འདུག  དེ་ཡང་གླངེ ་སྟེགས་སྒརོ ་མོའ་ི བརྩེའི ་ འབྲེལ་ལམ་རྒྱུ ན་སྐ ྱོང ་ཞུ ས ་ཏེ་ བོད ་

ཨ་རི འི ་ གྲོས ་ཚོ གས་གོ ང ་འོག ་ནང་བོད ་ ཐག་པ་ནས་ཐུ གས་རྗེ་ཆེ་ཞུས་པ་དང་སྦྲགས།   ལྷན ་ཚོ ག ས་དེ་ གོ ་ སྒྲི ག ་གནང་མཁན་གྲོས ་
དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་སྤྱི་དང་།

ལྷག་པར་ཨ་རི འ་ི ཕྱོགས་མཚུ ངས་ལྕམ་སྐུ་མཆོ ག་གྲོས་ཚོ གས་

བོད ་དོན ་དམི ག ས་བསལ་འབྲེལ་མཐུ ད ་པ་ ཀྱི་འཐུ ས་མི ་ནས་འཕོ་འགྱུར་གནང་རྒྱུ ་ཡི ན་

འདྲ་མི ན་ལ་དམི གས་ནས་ད་བར་མཐུ ན ་

འགྱུར་རོགས་རམ་རྒྱ་ཆེ ་གནང་དང་གནང་

ཚོ གས་གོང་མའི་འཐུ ས་མི ་སྐུ་ཞབས་པེ་ཊི ག་

ལི ་ཧེ་

Patrick Leahy

མཆོག་གི ་སླབོ ་སྟོན་

མག ྱོག ས་མྱུར་བསྐ ་ོ གཞག་ཡོ ང་བ་དང་། སྟབས་འབྱུང་འགྱུར་ཕྱག་ལས་ཇི ་འདྲ་ཞི ག་ པ་ཉི་མ་བྷ་ི ན་ར་ Nima Binara ལགས་ཡི ན་
བོད་ནང་ཕར་འག་ྲོ ཚུ ར་འོང་གི ་རང་དབང་ གནང་ཡང་བྱ་བ་ལམ་ལྷངོ ས་ཡོ ང ་བ་དང་ འདུག དེ་བཞི ན་སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གི ས་ཨ་
སྤྲོད་དགོས་པ།

དེ་བཞི ན་བོད་མི ར་ཨ་ བོད་མི ་དང་བོད་དོན་ནམ་ཡང་མ་རྗེད་པར་ རི འི་གྲོས་ཚོ གས་འོག་མའི་ཚོ གས་གཙོ ་ཟུར་

རི འི ་ གཞུ ང ་གི ས་རོ ག ས་དངུ ལ ་ཨ་སྒ ར
ོ ་ རྒྱབ་སྐྱོར་མུ ་མཐུ ད་དགོས་པའི་འབོད་སྐུལ་ པ་ལྕམ་སྐ་ུ ནེན་སི ་པི་ལོ་སི ་Leader
ས་ཡ་གསུ མ ་བཀའ་འཁ ལ
ྲོ ་ཐོབ ་པ་དེ་ དག་ ཡང་ཞུས་འདུག  

Pelosi

མགྱོག ས་མྱུར་ལག་བསྟར་ཐུ བ ་ཆེ ད ་དང་། གཞན་ཡང་སྲི ད ་སྐ ྱོ ང ་མཆོ ག ་གི ས་ག ྲོས ་ ཛི ་

Nancy

མཆོག་གི ་སླབོ ་སྟོན་པ་རི ་ཝ་པ་ར་ཡི ་

Reva Price

ལགས་དང་མཇལ་འཕྲད་

གྲོས ་ཚོ ག ས་གོང ་འོག ་གི ་ འཐུ ས ་མི ་རྣམས་ ཚོ གས་གོང་མའི་འཐུ ས་མི ་བཅུ་གཅི ག་དང་ གནང་སྟེ་གྲོས་ཚོ གས་འཐུ ས་མི ་རྣམས་ཀྱིས་ དོན ་ཐོག ་རྒྱབ་སྐྱོར ་ཤུ ག ས་ཆེ ་ གནང་བར་

ནས་ད་བར་བོད ་མི ་དང་བོད ་དོན ་ལ་རྒྱབ་ གྲོས་ཚོ གས་གོང་མའི་ལས་བྱེད་ཁག་གཅི ག་ བོད་མི འི་འགྲོ་བ་མི འི་ཐོབ་ཐང་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ ཐུ གས་རྗེ་ཆེ་ཞུས་འདུག གཞན་ཡང་དཔལ་

མུས་ལ་ཐུ གས་རྗེ་ཆེ་གསུང་འདུག

དེ་ཡང་ཨ་རི འི་ནང་གི ་གཞུ ང་འབྲེལ་ལས་

སྐྱོར ་གནང་བར་ཐུ ག ས་ར ྗེ་ ཆེ ་ ཞུ ས ་གནང་ བཅས་དང་ལྷན ་གླ ངེ ་སྟེག ས་སྒར
ྱོ ་མཆོ ག ་གི ས ་ཨ་རི འི་ རོ ག ས་ དོན་རྣམས་ཡོ ངས་སུ་གྲུབ་རས
ྗེ ་དཔལ་ལྡན་
ོ ་མོ འི་ ལྷན ་ ཤུ གས་ཆེ ་ཇི ་ལྟར་གཏོང་རྒྱུ ས་མཚོ ན་གནད་ ལྡན ་སྲིད ་སྐ ང

འདུག

དེ་ཡང་ཐེངས་འདིར་སྲིད་སྐྱོང་ ཚོ གས་ཤི ག་ནང་ཕེབས་འདུག  སྐབས་དེར་ དོན་ཁག་གཅི ག་ཐོག་གོ་བསྡུར་སྦྱང་བཤད་ རམ་ཐེབས་རྩའི་(USAID)སྐུ་ཚབ་འཐུ ས་མི ་ སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གི ས་ཕྱི་ཚེ ས་ ༡༦ ཁེ་ན་

མཆོ ག་གི ས་ཨ་རི འི་གྲོས་ཚོ གས་འོག་མའི་ ཨ་རི འི ་ ག ས
ྲོ ་ཚོ ག ས་བརྒྱུ ད་བོད ་དོན ་ཐོག ་ ལྷུག་པོ་གནང་འདུག

གོ་སྐབས་དང་བསྟུན་ རྣམས་དང་མཇལ་འཕྲད་གནང་ས་ྟེ རྒྱ་གར་ ཌའི ་ རྒྱལ་སྤྱི འི ་ བདེ་ འཇག་ལྷན ་ཚོ ག ས་སུ ་

འཐུ ས་མི ་ལྕམ་སྐ་ུ ཨི ་ལེ་ཡ་ན་རོ་སི ་ལེ་ཊི ་ནེན་ རྒྱབ་སྐྱོར་མུ ་མཐུ ད་གོང་འཕེལ་གཏོང་རྒྱུ འི་ སྲིད་སྐྱོང་མཆོ ག་གི ས་ལྕམ་སྐུ་ནེན་སི ་པི་ལོ ་
Ileana Ros-Lehtinen

མཆོག་དང་མཇལ་

འཕྲད་གནང་སྟེ། ད་བར་ལོ་ངོ་སུམ་ཅུ་ཙམ་

གོ་སྐབས་དང་ཐབས་ལམ་ཇི་ཡོ ད།   ཨ་ སི ་མཆོག་གི ས་ད་བར་བོད་མི ་དང་ལྷག་པར་

རི འི ་ གཞུ ང ་གི ས ་རྒྱ་ནག་ཐོག ་འཛི ན་པའི ་ སྤྱི ་ ནོར ་༸གོང ་ས་༸སྐྱབས་མགོན ་ཆེ ན ་པོ་

དང་བལ་ཡུ ལ ་གནས་སྡདོ ་བོད ་མི ་བཙན་

བྱོལ་བ་རྣམས་ཀྱི ་ ཚོ ག ས་པ་སྒྲི ག ་འཛུ ག ས་

ཕེབས་རྒྱུ་ཡི ན་འདུག་པ་བཅས། །

གསར་འཛུ གས་དང་ཡར་རྒྱས་ཀྱི་ལས་གཞི ་

ཌེན་མག་མཐོ་སླབོ ་ནང་གི ་སླབོ ་གཉེར་བ་ཁག་ཅིག་ལ་བོད་དོན་སྐརོ ་ངོ་སྤྲོད་གནང་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༡༡ ཚེ ས་

༢༠ ཉིན་སྔ་དྲོ་ཆུ་ཚོ ད་ ༡༠།༣༠ ཐོག་ཌེན་

མག་མཐོ་སླབོ ་ཁག་འདྲ་མི ན་ནང་སླབོ ་གཉེར་ གཙོའ་ི འཕེལ་རི མ་དང་། བོད་མི འ་ི སྒྲིག་
གནང་བཞི ན ་པའི་ སླབོ ་གཉེར ་བ་ཁག་ཅི ག ་ འཛུ གས་སྐརོ ་ངོ་སྤྲོད་སྙངི ་བསྡས
ུ ། བོད་ནང་
བོད ་མི ་མང་སྤྱི ་ འཐུ ས ་ལྷན ་ཁང་དུ་ ཕེབ ས་ རྒྱ་ནག་གཞུ ང་གི ས་དམ་བསྒྲགས་འོག་བོད་
པར་དཔལ་ལྡན ་ཚོ ག ས་གཞོ ན ་ཨཅཱ རྱ་ཡེ ་ མི ་སྐྱ་སེར་གྲངས་ ༡༥༣ གྱིས་རང་ལུས་
ཤེ ས་ཕུན་ཚོ གས་མཆོ ག་གི ས་མཇལ་འཕྲད་ མེ ར་བསག
ྲེ ས་ཕུལ་ཡོ ད་པ་སོགས་བོད་ནང་
ཀྱིས་བོད་དོན་སྐརོ ་ལ་ཆུ་ཚོ ད་ ༡ ཙམ་རི ང་ གི ་ཛ་དྲག་གནས་སྟངས་དང་།
ཉེ་ཆར་
ངོ་སྤྲོད་གསུང་བཤད་གནང་ཡོ ད།
འཛམ་གླི ང ་མཉམ་སྦྲེལ་རྒྱལ་ཚོ གས་ཀྱི ་
སྐ བ ས་དེ ར ་དཔལ་ལྡ ན ་ཚོ གས་གཞོ ན ་ འག ་ྲོ བ་མི འི ་ ཐོབ ་ཐང་ལྷན ་ཚོ ག ས་ཀྱི ་ དུས ་
མཆོ ག་གི ས་ཐོ ག ་མར་བོད ་མི ་མང་སྤྱི ་ བཀག་བསྐྱར་ཞི བ་ཐེངས་ ༣༡ སྐབས་
འཐུ ས་ལྷ ན ་ཚོ གས་ཀྱི ་ ཚབ་ཞུ ས ་ཏེ་ ཁོ ང ་ རྒྱལ་ཁབ་ཁག་བཅུ ་ གཉིས ་ཀྱི ས ་བོད ་དང་།
རྣམས་འདི ར ་ཕེབ ས་པར་འཚམས་འདྲི་ ཤི ང་ཅང་གཉིས་ཀྱི་འག་ྲོ བ་མི འི་ཐོབ་ཐང་གི ་
དང་སྦྲགས།
བཙན་བྱོལ་བོད་མི འ་ི མང་ གནས་སྟངས་ཐད་སེམས་འཚབ་གནང་ཡོ ད་

པའི་སྐརོ ། དེ་བཞི ན་བོད་མི ་མང་སྤྱི་འཐུ ས་
ལྷན་ཚོ གས་ཀྱི་གྲུབ་ཆ་དང་། གྲོས་ཚོ གས་
ནང་གཙོ ་ བོ་ མང་གཙོ འི ་ འག ་ྲོ ལུ ག ས་ལྟར །
བོད་མི འ་ི འཐབ་རྩོད་རྒྱུན་གནས་དང་། སྒྲིག་
འཛུ གས་སྲ་བརྟན། བཙན་བྱོལ་བོད་མི འ་ི
སྤྱི་ཚོ གས་བདེ་དོན། རྒྱལ་སྤྱིའ་ི ནང་བོད་ཀྱི་
འཐབ་རྩོད་ཐོག་རྒྱབ་སྐྱོར་ཐོབ་ཐབས། བོད་
ཀྱི་བདེན་མཐའ་མགག
ྱོ ས་མྱུར་སེལ་ཐབས་
སོགས་ཀྱི་ཐོག་བགྲོ་གླངེ ་དང་། སྔནོ ་རྩིས་
བཀའ་འཁལ
ྲོ ་བཅས་ཀྱི་ལས་རི མ་སོགས་ཀྱི་
ངོ་སྤྲོད་གནང་ཡོ ད་པ་བཅས། །
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དབུས་བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་བདུན་རེའ་ི ལས་རི མ་གསར་ཤོག

བོད་ཟླ་ ༡༠ ཚེ ས་ ༡༣ ཕྱི་ཟླ་ ༡༡ ཚེ ས་ ༢༡
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དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་བླ་ོ བཟང་སེང་ྒེ མཆོག་གི ས་ཨ་རི འ་ི གནད་ཡོ ད་མི ་སྣ་ཁག་གཅིག་དང་ཐུག་འཕྲད་གནང་བ།

༄༅། །བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་དཔལ་

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

གྲངས་གསུམ་རི ང་ཨ་རི འི་རྒྱལ་ས་ཝ་ཤི ན་

འཛམ་གླིང་ནང་ཆོ ས་དད་རང་དབང་ཐོག་ ཆོ ད ་སེ མ ས་བརྟན་པོ་ ཡོ ད ་ཅེ ས ་གསུ ང ས།

ལས་འགུ ལ ་ཤུ ག ས་ཆེ ་ སྤལ
ེ ་གནང་མཁན་
ཞི ག་ཡི ན། དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གི ས་

ཊོ ན ་དུ་ འཚམས་གཟི ག ས་སྐབ ས་ཨ་རི འི ་ སྐུ་ཞབས་ས་མུ ལ་བྷ་ི རོན་སྦད་ཁི ་ལགས་དང་
གནད་ཡོ ད་མི ་སྣ་ཁག་གཅི ག་དང་ཐུ ག་

སྐུ་ཞབས་ས་མུ ལ་བྷ་ི རོ ན་སྦད་ཁི ་ལགས་ཕྱི་

ལོ་ ༢༠༡༨ ལོར་ཨ་རི འ་ི རྒྱལ་སྤྱིའ་ི ཆོས་

བཅས་ཀྱི ་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི ་ བདེ་ འཇགས་ལྷན ་ གི ས་ཨ་རི འ་ི མང་གཙོ་དང་།

འགྲོ་བ་མི འ་ི

ཚོ ག ས་ཀྱི ་ ངེས ་སྟོན ་པ་ཨི ་ཝན་ཀ་ན་པ་ཐེ་ ཐོབ་ཐང་། ངལ་རྩོལ་པ་བཅས་ཀྱི་ལས་དོན་
ལགས་དང་། ཨ་རི འ་ི ཚན་པའི་སྐ་ུ ཚབ་མི ་སྣ་དང་། མི ་འབོར་དང་།

Ivan Kanapathy

དད་རང་དབང་ཚན་པའི ་ གཞུ ང ་ཚབ་ཏུ ་ ཕྱི་འབྲེལ་ཤར་ཨེ ་ཤེ་ཡ་དང་ཞི ་བདེ་རྒྱ་མཚོ ་ སྐྱབས་བཅོལ།

གནས་སྤ་ོ བཅས་ཀྱི་ལས་

མངའ་ཁུ ལ ་གྱི ་ ལས་དོན ་ཚན་པའི ་ དྲུང་ཆེ ་ དོན་ཚན་པའི་སྐ་ུ ཚབ། ཨ་རི འ་ི རོགས་རམ་

འཕྲད་གནང་ཡོ ད།

ལས་རོགས་གཞོན་པ་ལོ་ར་སི ་ཊོན་

Laura

ཐེབས་རྩའི་

USAID

སྐ་ུ ཚབ་འཐུ ས་མི ་

ལགས། ལྷ་ོ དབུས་ཨེ ་ཤེ་ཡའི་རྒྱལ་ རྣམས་དང་ཐུ ག་འཕྲད་གནང་ས་ྟེ ད་བར་ཨ་

དེ་ ཡང་ཉི ན ་དང་པོར ་དཔལ་ལྡ ན ་སྲི ད ་

Stone

དད་རང་དབང་ཚན་པའི ་ གཞུ ང ་ཚབ་ས་

དྲུང་ཆེ ་ ལས་རོ ག ས་གཞོན ་པའི ་ ལས་ཚབ་ ཐོབ་ཐང་། རྒྱལ་སྤྱིའ་ི ཆོས་དད་རང་དབང་

སྐ ྱོང ་མཆོ ག ་གི ས ་ཨ་རི འི ་ རྒྱལ་སྤྱི འི ་ ཆོ ས ་
མུལ་བྷ་ི རོན་སྦད་ཁི་

ཁབ་ཁག་གི ་ བདེ་ སྲུ ང ་ལས་དོན ་ཚན་པའི ་ རི ་ གཞུ ང ་གི ས ་མང་གཙོ ་ དང་འགྲོ་ བ་མི འི་

ཨ་རི འི ་ ཕྱི་འབྲེལ་སྲི ད ་བྱུ ས་ཀྱི ་ དགོ ས ་

བཅས་གོང་མཐོར་སྤལ
ེ ་བཞི ན་པར་རྗེས་སུ་

ལས་རོ གས་གཞོན་པའི་ལས་ཚབ་ཌ་ཝི ་ཌི ་

བཞི ན ་ཨ་རི འི ་ རོ ག ས་རམ་ཐེབ ས་རྩ་ཁང་

Tom Vajda

དབུས་ཨེ ་ཤེ་ཡའི་ལས་དོན་ཚན་པའི་དྲུང་ཆེ་

ལགས་དང་ཐུ ག་འཕྲད་གནང་།

back

ལགས། ལྷ་ོ

ཊོམ་ཝ་ཇི་ཌ་

Samuel Brown-

ད མི ག ས ་ ག ཞི ར ་ བ ཞ ག ་ ཐོ ག ་ ཨ ་ རི འི ་

ཐུ ག ་འཕྲད་ཀྱི ས ་བོད ་ནང་ཆོ ས ་དད་རང་

བསྐ་ོ གཞག་གནང་བ་ནས་བཟུང་ཨ་རི འི་སྐུ་ རན་ཛི ་

འཛམ་གླི ང ་ནང་ཆོ ས་དད་རང་དབང་

གནང་བ་དང་།

གནང་མྱོང་ཡོ ད་པ་རེད།

རྒྱལ་སྤྱི འི ་ ཆོ ས ་དད་རང་དབང་ཚན་པས་ དབང་མེ ད ་པའི་ སྐར
ོ ་གྲོས ་བསྡུར ་ལྷུག ་པོར ་
སྐབས་དེར་སྐ་ུ ཞབས་ས་

གོ ང ་མཐོ ར ་གཏོང ་བཞི ན་ཡོ ད་པ་དང་། མུ ལ་བྷ་ི རོན་སྦད་ཁི ་ལགས་ཀྱིས་བོད་ནང་གི ་

སྐུ་ཞབས་ས་མུ ལ་བྷ་ི རོ ན་སྦད་ཁི ་ལགས་ནི། ཆོ ས་དད་རང་དབང་སྲུང་སྐྱོབ་གནང་རྒྱུ འི་

David Ranz

ལགས་བཅས་དང་

ཚབ་དོན་གཅོད་དང་ཐུ ག་འཕྲད་ཐེངས་མང་ ཐུ ག་འཕྲད་ཀྱིས་ད་ལྟའི་བོད་ནང་གི ་ཛ་དྲག་
གནས་སྟངས་སྐརོ ་གླངེ ་སླངོ ་ཤུ གས་ཆེ་གནང་

གཞན་ཡང་དཔལ་ལྡ ན ་སྲི ད ་སྐྱོང ་མཆོ ག ་ ཡོ ད།
གི ས་རྒྱ་ནག་དང་།

ཐའེ་ཝན།

ཡི ་རངས་དང་ཐུ གས་རྗེ་ཆེ་ཞུས་ཡོ ད།

དེ་

ནས་ད་བར་བོད ་མི ་ཚོ ར ་དཔལ་འབྱོར་གྱི ་

རོ ག ས་རམ་གནང་དང་གནང་བཞི ན ་པར་
ཐུ གས་རྗེ་ཆེ་ཞུ་གནང་ཡོ ད་པ་བཅས། །

སོག་པོ་ གཞན་ཡང་དཔལ་ལྡ ན ་སྲི ད ་སྐ ྱོང ་མཆོ ག ་

དཔལ་ལྡན་བོད་མི ་མང་སྤྱི་འཐུས་ཚོ གས་གཙོ་མཆོག་གི ས་ཡུ་རོབ་ལཏ་ཝི ་ཡ་རྒྱལ་ཁབ་ནང་གི ་
མཛད་རི མ་ཁག་ལེགས་གྲུབ།

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༡༡ ཚེ ས་ ༡༣ ཉིན་ བཅས་ལ་འཚམས་འདྲི་དང་སྦྲགས།

བོད་

དཔལ་ལྡན ་བོད ་མི ་མང་སྤྱི ་ འཐུ ས ་ཚོ ག ས་ ནང་རྒྱ་ནག་གཞུ ང ་གི ས ་མཁྲེག ས་འཛི ན་
གཙོ ་ མཁན་པོ་ བསོ ད ་ནམས་བསྟན་འཕེལ ་ སྲིད་བྱུས་འོག་བོད་མི ་རྣམས་ཀྱིས་རང་ལུས་
མཆོ ག ་ལཏ་ཝི ་ ཡའི ་ བོད ་དོན ་རྒྱབ་སྐྱོ ར ་ མེ ར ་བས ག
ྲེ ས་གནང་བཞི ན ་ཡོ ད ་པ་དང་།

ཚོ གས་པས་གདན་ཞུས་ལྟར། ལཏ་ཝི ་ཡའི་
རྒྱལ་ས་རི ་གར་

ཡོ ད་པ་དང་།

ངོས་ནས་གཉིས་སྨན་དབུ་མའི་ལམ་གྱི་སྲིད་ ཕྱི་ཚེ ས་ ༡༦ ཉིན་དཔལ་ལྡན་ཚོ གས་གཙོ་
བྱུས་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་དང་།

སྐབས་དེར་ཨི ན་ཡུལ་བོད་

སྦྲགས།

དཔོན་རི གས་མཇལ་འཕྲད་སྐབས་བོད་ནང་

རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ས་བོད་ཀྱི་སྐད་

ཕྱི་ཚེ ས་ ༡༨ ཉིན་དཔལ་ལྡན་ཚོ གས་གཙོ་

ཡི ག་དང་། རི ག་གཞུང་། ཆོས་དད་རང་ མཆོག་སྦལ
ེ ་ཇམ་རྒྱལ་ས་སྦརེ ་སི ལ་ནང་ཆེད་

ལགས་རྣམ་གཉིས་ཀྱིས་གནམ་ཐང་

དབང་བཅས་ལ་གནོད་པའི་སྲིད་བྱུས་འཛི ན་ ཕེབས་གནང་ཡོ ད་པ་བཅས། །

དུ་ ཕེབ ས་བསུ འི ་ སྣེ་ལེ ན ་གཟབ་རྒྱས་ཞུ ས ་
གནང་འདུག

དེ་ཡང་ཕྱི་ཚེ ས་ ༡༤ ཉིན་དཔལ་ལྡན་ཚོ གས་ དེ་ བཞི ན ་བོད ་ནང་གཞི ་ རྩའི ་ འགྲོ་ བ་མི འི ་

གནང་རྒྱུ འི་རེ་སྐུལ་བཅས་ཞུ ས་གནང་ཡོ ད་

འཐུ ས་མི ་སྐ་ུ ཞབས་

གནས་སྟངས་དང་། བོད་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་སྲུང་

ལྡན་ཚོ གས་གཙོ ་མཆོ ག་ཡུལ་འདིར་ཕེབས་

ཆུ་ཚོ ད་གཅི ག་ལྷག་རི ང་མཇལ་མོ ལ་གནང་ གླང
ི ་སྤྱི་ཡོ ངས་ལ་གལ་ཆེ་ཡི ན་སྐརོ ། ལཏ་ཝི ་

བོད ་དོན ་ཐོག ་མུ ་ མཐུ ད ་རྒྱབ་སྐྱོར ་གནང་

གཙོ ་ མཆོ ག ་དང་ལཏ་ཝི ་ ཡའི་ ག ས
ྲོ ་ཚོ ག ས་ ཐོབ་ཐང་མེ ད་པ་སོགས་བོད་ནང་གི ་ཛ་དྲག་
སྐྱོབ་བྱེད་རྒྱུ་ནི་བོད་མི ་ཙམ་མི ན་པར་འཛམ་

སྐབས་དེར་དཔལ་ལྡན་ཚོ གས་གཙོ་

ཡའི་གྲོས་ཚོ གས་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོ གས་

ཡའི་རྒྱལ་ཡོ ངས་འོས་བསྡུའི་སྐབས་རྒྱལ་ཁ་

གསུངས་གནང་འདུག་པ་མ་ཟད། སྐ་ུ ཞབས་

རང་བཙན་ཐོབ་ནས་ལོ་ངོ་ ༡༠༠ འཁོར་བ་

དེའ་ི སྐབས་

རི ་ག་གངྲོ ་སྡ་ེ ལྷན་ཚོ གས་ཀྱི་འཐུ ས་མི ་རྣམས་

འཁོར་བའི་དུས་དྲན་ལ་འཚམས་འདྲི་དང་ ཡང་ཞུས་གནང་འདུག

Skuja,The Chairperson of Latvia for

ཐོབ་པ་དང་། དེ་བཞི ན་ལཏ་ཝི ་ཡ་རྒྱལ་ཁབ་

ནས་ལཏ་ཝི ་ཡའི་གཞུང་གི ་ངོས་ནས་རྒྱ་ནག་

དེ་བཞི ན་

ཡ་རྒྱལ་ཁབ་རང་བཙན་ཐོབ་སྟེ་ལོ་ངོ་ ༡༠༠ སླངོ ་གནང་རྒྱུ ར་འབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ འི་རེ་སྐུལ་

ཇེན་སི ་མར་ཊི ན་ས་ས་ཀུ་ཇ་ Janis Martins

མཆོ ག ་གི ས ་སྐུ་ ཞབས་ཁོང ་ཉེ་ ཆར་ལཏ་ཝི ་

སྡ་ེ ལྷན ་ཚོ ག ས་ཀྱི ་ འཐུ ས ་མི ་ལྔ་ དང་མཇལ་

སྲིད་དོན་ཚོ གས་པའི་གྲོང་

སོགས་གསུངས་གནང་བ་དང་།

དཔལ་ལྡན་ཚོ གས་གཙོ ་མཆོ ག་གི ས་ལཏ་ཝི ་ གི ་འག་ྲོ བ་མི འི་ཐོབ་ཐང་གནས་སྟངས་གླངེ ་

རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོ གས་པའི་ཚོ གས་གཙོ ་སྐུ་ཞབས་

ཞི ང་།

བོད་དོན་ཐོག་སེམས་ཐག་ཉེ་པོ་ཡོ ད་མཁན་

འཕྲད་གནང་ཡོ ད་པ་དང་།

ཕར་སི ་ལགས་དང་། ལཏ་ཝི ་ཡའི་བོད་དོན་

MP of the “KPV LV” མཆོག་རྣམ་གཉིས་

The New Conser-

ནང་གདན་ཞུས་ལྟར་ཆེད་ཕེབས་

Council

vative Party

Riga ཕེབས་འབྱོར་གནང་

Hon Artuss Kaimi

གི ས་རང་ལུས་མེ ར་བསག
ྲེ ས་ཕུལ་བའི་སྐར
ོ ་

བོད་རྒྱ་ཞི ་མོ ལ་ཡོ ང་ཐབས་སླད་འབོད་སྐུལ་ གནང་ཡོ ད་པ་མ་ཟད།

ཀྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་བསོད་ནམས་ཚེ ་རི ང་

Tibet

Riga City

༸གོང་ས་མཆོག་ མཆོག་རི ་ག་གྲོང་སྡ་ེ ལྷན་ཚོ གས་

གི ་སྐུ་ཚབ་དང་རྒྱ་ནག་གི ་འགོ་འཁྲིད་དབར་

པར་བརྟེན། བོད་ནང་བོད་མི ་ ༡༥༠ ལྷག་

འདུག དེ་བཞི ན་སྐ་ུ ཞབས་ཁོང་གི ས་དཔལ་

པར་ཐུ གས་རྗེ་ཞུས་གནང་བ་དང་ཆབས་ཅི ག
རྒྱུ་དང་།

མགྱོགས་མྱུར་ལཏ་ཝི ་ཡའི་གྲོས་

པ་བསྐྱར་འཛུ གས་གནང་ཐབས་སྐརོ ་སོགས་

ཚོ གས་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོ གས་པ་བསྐྱར་

ཁོང ་ལ་ལཏ་ཝི ་ ཡའི་ གྲོས ་ཚོ ག ས་ནང་བོད ་

གང་ཡོ ང ་གནང་རྒྱུ འི ་ ཞལ་བཞེ ས ་གནང་

དོན་གླངེ ་སླངོ ་དང་།

ལཏ་ཝི ་ཡའི་གཞུང་

ཨི ན་བོད་བརྡ་ཆད་གཏན་འབེབས།

By law

Brain tumor

ནང་ཁྲིམས།

ཀླད་སྐྲན།

Battery charger

གླགོ ་རྫས་གསོག་ཆས།

Genetics

རི གས་རྒྱུན་དཔྱད་ཞི བ་རི ག་པ།

Etomology

ཚི ག་དཔྱད་རི ག་པ།

འཛུ ག ས་གནང་ཐབས་སླ ད ་འབད་བརྩོན་

Geography

ས་ཁམས་རི ག་པ།

འདུག

Journalism

གསར་འགོད་ལས་རི གས།

དེ་ བཞི ན ་དཔལ་ལྡ ན ་ཚོ ག ས་གཙོ ་ མཆོ ག ་
གི ས་ལཏ་ཝི ་ཡ་དང་། ལི ་ཐུ ་ཝེ་ནི་ཡ་

(Lith-

Gymnastics
Commerce

བཅས་ཀྱི་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་བ་

Dentistry

རྣམས་ནས་ད་བར་བོད་དོན་ཐོག་རྒྱབ་སྐྱོར་

Aviation

uania)

རྣམས་དང་སོ་སོར་མཇལ་འཕྲད་ཀྱིས་ཁོང་
གནང་བར་ཐུ གས་རྗེ་ཆེ་ཞུས་གནང་བ་དང་།
འབྱུང་འགྱུར་ཡང་མུ ་མཐུ ད་བོད་དོན་ཐོག་
སྔར་བཞི ན་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་སྐྱོང་ཡོ ང་བའི་
འབོད་སྐལ
ུ ་ཞུས་གནང་ཡོ ད་འདུག

Archeology

Bio-chemistry
Archives
Book Binding
Master Mind

རྩལ་སྦྱོང་རི ག་པ།
ཚོ ང་རི ག

སོའ་ི བཅོས་ཐབས།

གནའ་རྫས་རྟོག་ཞི བ་རི ག་པ།
གནམ་གྲུ་རི ག་རྩལ།

སྐྱེས་དངོས་རྫས་སྦྱོར།
ཡི ག་མཛོ ད།

དཔེ་དེབ་འགོ་མཚམས།
བྱུས་གཏེ།
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དབུས་བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་བདུན་རེའ་ི ལས་རི མ་གསར་ཤོག

བོད་ཟླ་ ༡༠ ཚེ ས་ ༡༣ ཕྱི་ཟླ་ ༡༡ ཚེ ས་ ༢༡
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སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི ས་ཉི་ཧོང་གི ་རྒྱལ་ས་ཊོ་ཀེ་ཡོ ་ནང་རྟེན་གཞི ་བྱས་པའི་ཧི་བྷ་ི ཡ་ཟློས་
གར་ཚོ གས་ཁང་ད་ུ གཞོན་སྐྱེས་གཙོ་བོར་གྱུར་བའི་དད་ལྡན་མང་ཚོ གས་རྣམས་ལ་བཀའ་སླབོ ་སྩལ་བ།

༄༅།

།བོད་ཀྱི་བླ་ན་མེད་པའི་དབུ་ཁྲིད་

དུ་འཕགས་པའི་ལེགས་ཉེས་བླང་དོར་འབྱེད་

གཅི ག ་གི ས ་གཅི ག ་ལ་གསོ ད ་རེ ས ་གཏོང ་

འོན་ཀྱང་ང་ཚོ ས་ བཞི ན་ཡོ ད།

དང་པོ་ ས་ཁུ ལ ་དེར ་འབྱོར་དུས ་བུ ད ་མེ ད ་ ད་ནི་དུས་ལ་བབས་ཡོ ད།

ང་ཚོ ་ད་ལྟ་དུས་

ཅི ག་གི ས་རྡུལ་ཕྲན་མཚོ ན་ཆའི་འོད་རླབས་ རབས་ཉི་ཤུ ་རྩ་གཅི ག་པའི་ནང་འཚོ ་བཞི ན་

སྤྱི ་ ནོར ༸གོ ང ་ས་༸སྐྱབས་མགོ ན ་ཆེ ན ་པོ་

པའི་ཤེས་རབ་ཡོ ད།

༡༧ ཉིན་གྱི་སྔ་དྲོ་ཉི་ཧོང་གི ་རྒྱལ་ས་ཊོ་ཀེ་ཡོ ་

ཡོ ད།

དཔེར་ན་ང་ཚོ ས་རྣམ་དཔྱོད་བེད་

ུ ་བ་ཞི ག་རེད། ངོས་ཀྱིས་ ན། དུས་རབས་ཉི་ཤུ ་པའི་ནང་འཛམ་གླང
ི ་
མི ་ཡི ས་རྣམ་དཔྱོད་བེད ་སྤྱོད ་བཏང་སྟེ་ གོ ་ ནི་འཇིགས་སུ་རང

ཡོ ད།

དུད་འགྲོ་སྲོག་ཆགས་དཔེར་ན་སེང་ྒེ

བྱང་ཀོ་རི ་ཡའི་དམག་འཁྲུག ཝེ་ཏི་ནམ་གྱི་

མཆོག་གི ས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༡༡ ཚེ ས་

ནང་ར ནྟེ ་གཞི ་ བྱས་པའི་ ཧི་ བྷ་ི ཡ་ཟློས་གར་
ཚོ གས་ཁང་དུ་ང་ཚོ ་ཁྱིམ་ཚང་གཅི ག་གི ་མི ་

སྐབ ས་རེ ར ་དེ་ བེད ་སྤྱོད ་ལོ ག ་པ་གཏོང ་གི ་ ངོ ས ་ཀྱི ས ་གོ ང ་དུ་ བར ྗོད ་པ་ལྟ ར ་འག ྲོ་ བ་
སྤ ྱོད ་བཏང་སྟེ་ མཚོ ན ་ཆའི ་ རི ག ས་བཟོ་ ཡི ་

ཕོག་པའི་སྡག
ུ ་བསྔལ་མྱོང་བཞི ན་འདུག

དེ་ ཡོ ད།

ལོ་རྒྱུས་སྨྲ་བ་ཚོ ས་བརྗོད་པ་ལྟར་

དམག་ཆེན་དང་པོ་དང་། གཉིས་པ། ལྷ་ོ

སེམས་ཅན་གཞན་བཟས་ནས་

དམག་འཁྲུག རྒྱ་ནག་གི ་ནང་འཁྲུག ཨུ་
རུ་སུའི་ནང་འཁྲུག་སོ གས་ཀྱི ་རྐྱེན་གྱི ས་མི ་

ངོས་ཀྱིས་

དྭགས་ཤྭ་བ་དང་འདྲ་བའི་སོ་ཡོ ད། གཟུགས་

རྐྱེན་ལམ་དུ་གྱུར་ཡོ ད་པ་བརྗོད་ཀྱི་འདུག ང་

ཚོ ར་བརྗེ་རེས་བྱེད་རྒྱུ འི་གོ་སྐབས་བྱུང་བར་

རི གས་ཟ་མཁན་འདྲ་ཤས་ཆེ ་པ་ལས་ཤ་ཟ་

ཡི ན་ཞེས་པའི་བརྗོད་གཞི ་གཞི ར་བཞག་ཐོག་

གཞོ ན ་སྐ ྱེས ་གཙོ ་ བོར ་གྱུ ར ་བའི ་ དད་ལྡན ་

དང་སྟག་སོ ག ས་ལ་སོ ་ རྣོན་པོ་ དང་སྡར
ེ ་མོ ་
ཡོ ད་པས།

ས་ཡ་ཉིས་བརྒྱ་ཙམ་དྲག་སྤྱོད་ལ་བརྟེན་ནས་

མང་ཚོ གས་རྣམས་ལ་བཀའ་སླབོ ་སྩལ་དོན།     འཚོ ་ཡི ་ཡོ ད། འོན་ཀྱང་ང་ཚོ ་འགྲོ་བ་མི ་རི ་

མཆེད་གྲོགས་ཕོ་མོ་རྣམ་པ།

བསམ་ཚུ ལ ་དང་ཉམས་མྱོང་ཁ ྱེད ་རྣམ་པ་
ངོས་རང་ཧ་ཅང་དགའ་པོ་བྱུང་། ངོས་རང་

པོའི་གྲུབ་ཆའི་ཐོག་ནས་བལྟས་ཀྱང་སྔ་ོ ཚལ་

ཚོ ས་ངེས་པར་དུ་དུས་རབས་ཉི་ཤུ ་པའི་ནང་

མཁན་ཞི ག་དང་མི ་འདྲ།   དུད་འགྲོ་སྲོག་

མ་ཡོ ང་བའི་ཐབས་ཤེས་བྱེད་དགོས། ད་ནི་

ནོར་འཁྲུལ་ཤོར་ཡོ ད་པ་དེ་དག་བསྐྱར་ཟློས་
ི ་སངྟེ ་མི ་གྲངས་དུང་ཕྱུར་
ང་ཚོ ས་འཛམ་གླང

ས་ཕྱོགས་གང་དུ་ ཕྱིན་ཡང་འཛམ་གླིང ་ན་

ཆགས་ཚོ ར་འདོད་པ་ཚད་ཡོ ད་པ་ཞི ག་རེད།

སེམས་དང་མྱོང་ཚོ ར་གྱི་ཆ་ནས་གཅིག་གྱུར་

འགྲོ་བ་མི འི་འདོད་པ་ནི་མཐའ་ཡས་པ་ཞི ག་

མཚོ ན་རི གས་བཟོ་ཡི ་ཡོ ད།

སྤྱོད་བཏང་སྟེ་མཐའ་ཡས་པའི་འདོད་པ་དེ་

རི གས་བཟོ་ཡི ་ཡོ ད། ཉི་ཧོང་བ་ཚོ ར་མཚོ ན་ དྲོད་ཀྱི ་ རྐྱེན ་གྱི ས ་འགྲེམ ས་སྟོན ་ཁང་དུ་ ཆུ ་ ལྡན ་པའི་ དུས ་རབས་ཤི ག ་བཟོ་ དགོས ་པའི་

མི ་དུང་ཕྱུར་བདུན་ཅུ ་ཡོ ད་པ་ཚང་མ་ལུས་
ཡི ན་པ་རྗོད་ཀྱི་ཡོ ད།

སེམས་ཅན་ཐམས་

ཅད་བདེ་ བ་འདོད ་པ་དང་སྡུ ག ་བསྔ ལ ་མི ་

འདོད་པ་གཅིག་གྱུར་རེད། ཐ་ན་འབུ་སྲིན་
དང་། བྱ་བྱིའུ། དུད་འགྲོ་སྲོག་ཆགས་ཚུན་

ཆད་བདེ་བ་འདོད་པ་གཅིག་གྱུར་རེད།

འོན་ཀྱང་སེ མས་ཅན་གཞན་དང་བསྡུར་ན་
རེད། ང་ཚོ ་རང་ཉིད་ཀྱི་རྣམ་དཔྱོད་དེ་བེད་

སྒྲུབ་ཀྱི་ཡོ ད།   ད་ལྟ་ང་ཚོ ་འདིར་ཞི ་བདེ་
དང་སྤྲོ་སྣང་ངང་མཉམ་དུ་སྡདོ ་བཞི ན་ཡོ ད།

ཡི ན་ཡང་ད་ལྟའི ་ དུས ་ཡུ ན ་འདིའི ་ རི ང ་ལ་

འག་ྲོ བ་མི ་ལ་སེ མས་ཅན་གཞན་ལས་ཁྱད་ འཛམ་གླིང ་གི ་ ལུ ང ་པ་གཞན་ཚོ འི ་ ནང་མི ་

དེ་ལས་ཀྱང་

བདུན་ཅུ་ཡོ ད་པ་དེ་དག་ཚང་མ་གཅི ག་གྱུར་

དྲན་གསོ ས ་པ་ཞི ག ་ལ་རྡུལ ་ཕྲན་མཚོ ན ་ཆ་ ཡི ན་པའི་འདུ་ཤེ ས་ཐོག་དུས་རབས་ཉི་ཤུ རྩ་

ཐབས་སྡུག་པ་ཞི ག་ནི་རྡུལ་ཕྲན་མཚོ ན་ཆའི་ འབར་གས་བྱུང་བ་ལ་བརྟེན ་ནས་དེའི ་ ཚ་ གཅིག་པ་འདི་བཞི ན་ཞི ་བདེ་དང་བྱམས་བརྩེ་
ན་རྡུལ ་ཕྲན་མཚོ ན ་ཆའི ་ ཆག་སྒ་ོ དང་སྡུག ་ ཚོ ད་འཁོར་ལོ་བཞུར་འདུག

དེར་བརྟེན་ དུས་ལ་སླབེ ས་ཡོ ད། ཅེས་སོགས་ཀྱི་བཀའ་

བསྔལ་མྱངས་མྱོང་ཡོ ད།  ལོ་མང་པོའ་ི གོང་ འག་ྲོ བ་མི ་ཡི ས་རང་གི ་རྣམ་དཔྱོད་བེད་སྤདྱོ ་ སླབོ ་བསྩལ། །              
ངོས་རང་ཧི་རོ་ཞི ་མ་དང་ན་ག་ས་ཀི འི་གྲོང་ བཏང་ས་ྟེ བདེ་སྐྱིད་ལྡན་པ་ཞི ག་བཟོ་རྒྱུའི་ཚབ་

ཁྱེར་ནང་བསྐྱོད་མྱོང་།

ངོས་རང་ཐེངས་ ཏུ ་འཇིགས་སྣང་མང་པོ་བཟོ་ཡི ་འདུག

ཁེ་ན་ཌའི་གཞུང་ནས་བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ཤེས་ཡོ ན་ལས་འཆར་སླད་རོགས་དངུལ་ཨ་སྒརོ ་
ས་ཡ་ལྔ་དང་འབུམ་བཞི ་གནང་རྒྱུའི་ཡོ ངས་ཁྱབ་གསལ་བསྒྲགས་གནང་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༡༡ ཚེ ས་ གྲུབ་མཚམས་དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་བླ་ོ བཟང་ གཞན་ཡང་རོོ ག ས་དངུ ལ ་ཐོག ་ཁེ་ ན་ཌའི ་
༡༨ རེས་གཟའ་ཉི་མ་ཉིན་ཁེ་ན་ཌའི་གཞུང་ སེ ང་ྒེ མཆོ ག་གི ས་འཚམས་འདྲི་དང་འབྲེལ་ ག ྲོས ་ཚོ གས་བོད ་དོན ་རྒྱབ་སྐ ྱོ ར ་ཚོ གས་
ནས་བོད ་མི འི ་ སྒྲི ག ་འཛུ ག ས་ཀྱི ་ ཤེ ས ་ཡོ ན ་ གསུང་བཤད་གནང་དོན།

གོང་དུ་ཁེ་ན་ པའི ་ ཚོ ག ས་གཙོ ་ སྐུ ་ ཞབས་ཨ་རི བ་ཝི ་ ར་

རྩའི་ད་ལྟ་ཨ་རི ་དང་། ཁེ་ན་ཌ་ལ་སོགས་ཕྱི་

རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ཏུ ་གནས་སྡདོ ་བྱེད་བཞི ན་

ཡོ ད་པར་བརནྟེ ་རྒྱ་གར་འཕགས་པའི་ཡུལ་

ྱེ ་རྣམས་ཀྱི་ཤེས་ཡོ ན་
ལས་འཆར་སླད་རོགས་དངུལ་ཨ་སྒརོ ་ས་ཡ་ ཌའི་གྲོས་ཚོ གས་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོ གས་ ནི་མཆོ ག་གི ས་སྐུ་ལས་ཧ་ཅང་བསྐྱོན་ཡོ ད། དུ་བོད་མི འི་གཞོན་སྐས

ལྔ་དང་འབུམ་བཞི ་གནང་རྒྱུའི་ཡོ ངས་ཁྱབས་ པའི་ཚོ གས་གཙོ ་སྐུ་ཞབས་ཨ་རི བ་ཝི ་ར་ནི་ ཁོང་ལྟ་བུ་མེ ད་ན་བོད་མི འི་སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་ མུ་མཐུ ད་སྤྲོད་རྒྱུ་ཙམ་མ་ཟད།

ཤེས་ཡོ ན་

གསལ་བསྒྲགས་གནང་ཡོ ད།

དེ་བཞི ན་སྤུས་ཚད་ལྡན་པ་ཞི ག་སྤདྲོ ་དགོས་

ཚོ གས་པའི་གོ་སྒྲི ག་འོག་གངས་ལྗངོ ས་ཆོ ས་

དངུ ལ ་དེ་ བྱུང་བར་བར ནྟེ ་རང་བཞི ན ་གྱི ་

དེ་ ཡང་ཊོ ་ རན་ཊོ ་ བོད ་རི གས་སྤྱི ་ མཐུ ན་

རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་ཡི ན་སྟབས། རོགས་

དགོ ང ་དྲོའི ་ གསོ ལ ་ས ནྟོ ་ལྷ ན ་འཛོ མ ས་ཀྱི ་

ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡི ན།

ད་ཐེངས་ཁེ་ན་

ཌའི་གྲོས་ཚོ གས་ནང་བོད་དོན་ཐོག་འགན་

འཁ ྱེར ་མཁན་གཙོ ་ བོ་ དང་ཕན་ཐོག ས་ཆེ ་

ཤོ ས་ནི་ཁོང་ཆགས་ཡོ ད་པར་བརནྟེ ་བོད་མི ་

ཞི ག་དང་ཁྱད་པར་རྩ་བ་ཉིད་ནས་མེ ད་པར་
ངོས་ལེན་བྱེད་བཞི ན་ཡོ ད།

སྤྱི ར ་སྐུ་ ཞབས་ཨ་རི བ ་ཝི ་ ར་ནི་ མཆོ ག ་ནི།

རྒྱ་གར་འཕགས་པའི ་ ཡུ ལ ་དུ་ འཁྲུ ང ས་པ་

གཞན་ཡང་དེ་རི ང་འདིར་

དང་ཁྱད་པར་མེ ད་པའི་ཐོག་ནས་བོད་དོན་

བརྟེན་ཐོག་མར་ཁེ་ན་ཌ་གཞུང་ལ་ཐུ གས་རྗེ་

ལས་རི མ་དབུ ་འཛུ གས་མ་ཞུ ས ་གོང་ཁེ་ ན་

ཞི ག་ཡི ན་པ་ཙམ་མ་ཟད།

དེར་

ཤེས་ཡོ ན་་ཡར་རྒྱས་འགྲོ་གི ་རེད།

ལྡན ་གླིང ་ཚོ ག ས་ཁང་དུ་ ཐུ ག ས་ར ྗེ་ ཆེ ་ ཞུ འི ་

རྒྱབ་སྐ ྱོར ་མཐའ་གཅི ག ་ཏུ ་གནང་མཁན་

ཞི ག་ཡི ན་ཞི ང་། བོད་མི ་མི ན་ནའང་བོད་མི ་

ཌ་གཞུ ང ་ནས་བོད ་མི འི ་ སྒྲི ག ་འཇུ ག ས་ཀྱི ་

ཕྱི་སྲིད ་རོ གས་དངུལ་སྡ་ེ ཚན་གྱི ་ ལས་བྱེད་ སྒང ་ལ་ཕྱག་ལས་ཧ་ཅང་ཤུ ག ས་ཆེ ་ གནང་

༤ རོགས་སྐྱོར་གནང་རྒྱུའི་གསལ་བསྒྲགས་

སྐུ་ ཞབས་ཨ་རི བ ་ཝི ་ ར་ནི་ མཆོ ག ་གི ས ་ང་

ཕེབས་ཡོ ད།

མཁན་ཞི ག་ཆགས་ཡོ ད་སྟབས།

གནང་ཡོ ད།

རང་ཨོ ་ཊ་བར་ག་དུས་ཡོ ང་བ་ཡི ན་ནའང་

རྒྱུ་ཞི ག་དང་། ཐུ གས་ལ་འཇགས་དགོས་རྒྱུ་

རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོ གས་པའི་ཚོ གས་གཙོ ་སྐུ་ཞབས་ ཡོ ན་ལས་འཆར་ཆེ ད་རོགས་དངུལ་གསལ་ ལམ་ཐོབ་མེད། དེ་སྔནོ ་རོགས་དངུལ་འགའ་

ཚོ ག ས་ནང་མགྲོན ་འབོད ་ཀྱི ས ་བོད ་མི འི ་

ར ྗེས ་དཔལ་ལྡ ན ་སྲི ད ་སྐ ྱོང ་བླ ་ོ བཟང་སེ ང ་ྒེ

གཅོད ་གྲོས ་ཚོ ག ས་སུ ་ བཅར་ཡོ ད ་སྐར
ོ ་ངོ་

ཁེ་ ན་ཌའི ་ ག ས
ྲོ ་ཚོ ག ས་བོད ་དོན ་རྒྱབ་སྐ ྱོར ་

ངོ་སྤྲོད་དེ་བཞི ན་སྐར་མ་གཉིས་གསུམ་རི ང་

ར་ནི་མཆོག་

ཁོང་ནི་བོད་ཀྱི་རྩ་དོན་དང་བོད་མི ་རྣམས་ལ་

ལོ་ནི

ཤེས་ཡོ ན་ལས་འཆར་སླད་ཨ་སྒརོ ་ས་ཡ་ ༥་

སྐབས་དེར་ཁེ་ན་ཌའི་གྲོས་ཚོ གས་བོད་དོན་ མཆོ ག་གི ས་བོད་མི འི་སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་ཤེས་ ཤེས་ཡོ ན་ལས་འཆར་ཆེ ད་རོགས་དངུལ་ཧ་ དམི གས་བསལ་དུས་ཚོ ད་བཏོན་ནས་གྲོས་

ཨ་རི བ་ཝི ་ར་ནི་

Arif Virani

གི ས་གསུང་བཤད་གནང་དོན།

མཆོག་

དེ་རི ང་

འདིར་ཆེ ད་དུ་མགནྲོ ་འབོད ་གནང་བར་ཧ་

ཅང་དགའ་པོ་བྱུང་།  བྱིིས་པ་ཆུང་ཆུང་

རྣམས་ནས་ཕེབས་བསུ ་ གཟབ་རྒྱས་གནང་
བར་ཐུ གས་རྗེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡི ན།

བསྒྲགས་གནང་བ་ལྟར།

རྒྱ་བལ་འབྲུག་ ཤས་ཤི ག་ཐོབ་ཡོ ད་ཀྱང་ཕྱིས་སུ་གཞུ ང་གི ་

གསུ མ ་ལ་ཡོ ད ་པའི ་ བོད ་མི འི ་ གཞོ ན ་སྐྱེས ་ སྲི ད ་བླ ནོ ་འཕོ་ འགྱུ ར ་ཕྱིན་པ་རྣམས་དང་

སླབོ ་ཕྲུག་ཆེ ད་དུ་རོགས་དངུལ་ས་ཡ་ལྔ་ལྷག་ འབྲེལ་བ་གསར་བཟོ་ བྱེད་རྒྱུ ར་དུས ་ཡུ ན ་

ཙམ་གནང་ཡོ ད། རོགས་དངུལ་གནང་རྒྱུ་ གང་ཙམ་འགོར་ཡོ ད་པར་བརྟེན་སྐུ་ལས་ཧ་
དེ་བཞི ན་ལོ་ལྔ་རེར་མུ ་མཐུ ད་གནང་རྒྱུ་ཆེད་

ཁེ་ན་ཌའི་ མངགས་བཟོས་ཡོ ད།

གཞུ ང ་ནས་བོད ་མི འི ་ སྒྲི ག ་འཛུ གས་ཀྱི ་ དོན་ནི།

དེ་ལྟར་བཟོ་དགོས་

མ་འོངས་པར་བཀའ་ཤག་གི ་

ཤེ ས ་ཡོ ན ་ལས་འཆར་སླད ་རོ ག ས་དུང ལ་ རོགས་དངུལ་ཐད་སེམས་ཁྲལ་མི ་དགོས་པ་

ཨ་སྒར
ོ ་ས་ཡ་ལྔ་དང་འབུམ་བཞི ་གནང་རྒྱུ ་ དང་། ཕྱག་ལས་མཇུག་སྐྱོང་ཐུ བ་རྒྱུའི་ཆེད་
ཡི ན། ཞེས་སོགས་ཀྱི་གསུང་བཤད་གནང་ ཡི ན།

ཅང་བསྐྱོན་གནང་སོང་།

སྐ་ུ ལས་སྐྱོན་པ་

བཞི ན་གྲུབ་འབྲས་ཀྱང་ཧ་ཅང་བཟང་པོ་ཞི ག་
སྨནི ་ཐུ བ་པ་བྱུང་ཡོ ད།

ང་ཚོ ་ཕལ་ཆེ ་ བ་བོད ་མི འི ་ སྒྲི ག ་འཛུ གས་

ཀྱི ་ སླབོ ་གྲྭ་ ཁག་གི ་ ནང་སླབོ ་སྦྱོང་གནང་སྟེ་
འཚར་ལོངས་བྱུང་བ་ཤ་སྟག་ཡི ན།

གཞི ་

སྒྲི ག་འཛུ གས་ཀྱི་སྲིད་སྐྱོང་དང་སྐུ་ཚབ་དོན་
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