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སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་ལ་རེ་ཏ་ཀུ་མཐ་ོསླབོ་ཁང་གིས་རྩམོ་རིག་
མཁས་དབང་གི་ཆེ་བསདོ་ཕྱག་འཁརེ་ཕུལ་བ།	

༄༅།	 །ཕིྱ་ལོ་	 ༢༠༡༨	 ཟླ་	 ༡༡	 ཚེས་	
༡༩	 ཉནི་བདོ་ཀི་བ་ླན་མེད་པའ་ིདབུ་ཁདི་
སིྤ ་ན ོར ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་
པ་ོམཆོག་ཉི་ཧངོ་གི་གོང་ཁེར་ཀ་ཞི་ཝའི་ 
Kashiwa ནང་རནེ་གཞི་བྱས་པའ་ིརེ་ཏ་ཀུ་
མཐ་ོསླབོ་ཁང་	 Reitaku University	 གི་
རེ་ཏ་ཀུ་རསེ་དྲན་ཚོགས་ཁང་	 Reitaku 

Memorial Hall	 ད་ུ༸ཞབས་སོར་འཁདོ་
རསེ་མཐ་ོསླབོ་ཁང་གི་ངསེ་སནོ་པ་མོ་ཊོ་ཊ་
ཀ་ Mototaka Hiroike	 ལགས་ཀིས་མཐ་ོ
སླབོ་ཁང་གི་རྩོམ་རིག་མཁས་དབང་གི་ཆེ་
བསདོ་ཕྱག་འཁརེ་ Honorary Doctorate 

of Literature སིྤ་ནརོ༸གངོ་ས་༸སྐབས་
མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་ལ་ཕུལ་ཡོད།	 སབྐས་
དརེ་མགོན་པ་ོགང་ཉིད་མཆོག་གིས་མཐོ་
སླབོ་ཁང་གི་ངསེ་སནོ་པ་མོ་ཊོ་ཊ་ཀ་ལགས་
ཀིས་གཙོས་ངསེ་སནོ་པ་གཞནོ་པ་དང་།	 ད་ེ
བཞིན་དགེ་ལས་སླབོ་ཕུག་སོགས་ཁོན་མི་
གངས་	 ༡༧༠༠	 ལགྷ་ལ་བཀའ་སླབོ་བསྩལ་
དནོ།	 	 ངསོ་ཀིས་ནམ་རུྒྱན་ང་ཚོ་འག་ོབ་
མི་ཚང་མ་གཅིག་གུར་ཡིན་པ་རདོ་ཀི་ཡོད།	
ནང་པའི་གཞུང་ནས་མཐའ་ཡས་པའི་སེམས་
ཅན་ཐམས་ཅད་བད་ེབ་འདདོ་པ་དང་སྡུག་
བསལྔ་མི་འདདོ་པ་གསུང་ཡོད།	 ངསོ་ཀིས་

བཀུར་འསོ་མཆེད་གགོས་ཕ་ོམོ་རྒན་གཞོན་
ཚང་མ་ལ་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	 ངསོ་
ཀིས་ཕྱག་འཁརེ་ད་ེཐབོ་རུྒྱའི་ལས་ཀ་ད་ེཙམ་
བྱས་མེད་ཀང་།	 མཐ་ོསླབོ་ཁང་གིས་རྩམོ་

རིག་མཁས་དབང་གི་ཆེ་བསདོ་ཕྱག་འཁརེ་
ངོས་རང་ལ་གནང་བར་དགའ་པོ་བུྱང་།	
ངོས ་རང ་གཞོན ་སྐེས ་རྣམ ་པ ་ ཚོ ་ ཐུག ་
རུྒྱ ་ བུྱ ང ་ བ ར ་ སེ མ ས ་ ལ ་ ད ག འ ་ ཚོ ར ་
བུྱང་།	 ངསོ་རང་འག་ོབ་མི་ཞིག་ཡིན་
བསམ་པ་དྲན་བཞིན་ཡོད།	 དངེ་སབྐས་
རག་པར་འགོ་བ་མི ་གཅིག་གིས་གཅིག་
ལ་གསོད ་ རེས ་གཏོང ་ གི ་ ཡོད ་པ ་དང་ །	
ཕུ་གུ་ཆུང་ཆུང་ཚོ་བཀསེ་སྐམོ་གི་སྡུག་བསལྔ་
དང་སྨན་བཅོས་ཀི་མཐུན་རྐེན་མེད་པར་
འཆི་བཞིན་ཡོད་པའི ་གནས་ཚུལ་གོ ་ ཡི ་

འདགུ	 	 འག་ོབ་མིའ་ིརང་བཞིན་ལནྷ་སྐསེ་
ནི་བྱམས་བརྩེ་ལྡན་པ་རེད་ཅེས་ཚན་རིག་
པས་ཐག་བཅད་ནས་བརདོ་ཀི་འདགུ	 ཕུ་
གུ་ཚོ་སྐ་ེདསུ་ཨ་མས་ཧ་ཅང་བྱམས་བརྩེའི་

སྒ་ོནས་སྐངོ་བཞིན་ཡོད།	 འག་ོབ་མི་ན་ིསིྤ་
ཚོགས་ལ་བརནེ་པའ་ིསགོ་ཆགས་རེད།	 ང་
ཚོ་ཚང་མ་གཅིག་ལ་གཅིག་བརནེ་ནས་འཚོ་
བཞིན་ཡོད།	 བྱམས་པ་དང་བརྩ་ེབ་ཡོད་ན་
ང་ཚོ་མཉམ་གནས་བྱདེ་ཐུབ།	 ཆགས་སངྡ་
གིས་ང་ཚོ་ཁ་བྲལ་ད་ུགཏངོ་གི་རེད།	 དནོ་ང་ོ
མར་ཚན་རིག་པས།	 རུྒྱན་ད་ུསེམས་ལ་ཁངོ་
ཁ་ོལངས་ནས་བསདྡ་ན།	 དསེ་ང་ཚོའ་ིལུས་
ཟུངས་མ་ལག་ལ་གནདོ་ཀི་ཡོད་པ་བརདོ་ཀི་
འདགུ	 དརེ་བརནེ་འཛམ་བུ་གླངི་འདའི་ིསངྒ་
ལ་སྡུག་བསྔལ་མང་པ་ོཞིག་ང་ཚོ་རང་གིས་

བཟ་ོབཞིན་ཡོད་པས།	 ད་ེན་ིཧ་ཅང་སེམས་
སྐ་ོདགསོ་པ་ཞིག་རེད།	 རང་བུྱང་ཁམས་
ཀི་འབུྱང་བའི་གནདོ་པ་ད་ེའདྲ་ཡིན་ན་ནི་ང་
ཚོས་སངས་འཛིན་བྱདེ་ཐུབ་ཀི་མ་རེད།	འནོ་
ཀང་དབུལ་ཕུྱག་གི་ཁད་པར་ཆེན་པ་ོཡོད་པ་
ད་ེནི་ང་ཚོ་འག་ོབ་མིས་འཐུས་ཤོར་བཏང་
བའ་ིཉརེ་ལེན་རེད།	 དངེ་རབས་ཤེས་ཡོན་
གི་ལམ་ལུགས་ན་ིཕིྱའི་དངསོ་པ་ོགཅིག་པུར་
དམིགས་པ་ཞིག་ཡིན་པ་ལས་ནང་སེམས་ཀི་
རིན་ཐང་ལ་ད་ེཙམ་ད་ོསྣང་སྤདོ་ཀི་མེད།	 ལོ་
ང་ོ	 ༢༠༠	 གངོ་དངེ་རབས་ཤེས་ཡོན་ལམ་
ལུགས་དར་འགོ་ཚུགས་སྐབས་ཆོས་སྡ་ེད་ེ
དག་གིས་ནང་སེམས་ཀི་རིན་ཐང་ལ་ད་ོསྣང་
མང་ཙམ་གནང་གི་ཡོད།	 འནོ་ཀང་ད་ཆ་
ཆོས་སྡ་ེཁག་གི་ཤུགས་རྐེན་ཉམས་རུྒད་ད་ུ
ཕིྱན་ཡོད།	དརེ་བརནེ་ང་ཚོས་ནང་སེམས་ཀི་
རིན་ཐང་དཔརེ་ན་བྱམས་པ་དང་གཞན་ཕན་
གི་བསམ་བླ་ོསྐདེ་སིང་བྱདེ་སའི་ཤེས་ཡོན་གི་
སིྒག་འཛུགས་ཤིག་སུྐན་དགསོ།	 གཟུགས་
པའོི་འཕདོ་བསནེ་བདག་སྐངོ་བྱདེ་དགོས་པ་
གལ་ཆེ་ཡིན་པ་ལརྟ།	 ང་ཚོས་ནང་སེམས་ཀི་
འཕདོ་བསནེ་ལའང་བདག་སྐངོ་བྱདེ་དགོས།	
ཞསེ་སོགས་ཀི་བཀའ་སླབོ་སྩལ།	།
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༄༅།།བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་
ལནྡ་སདི་སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་ཁ་ེན་ཌའ་ི
གངོ་ཁརེ་ཧ་ེལི་ཕགེ་སིའི་ནང་ད་ུརྒྱལ་སིྤའི་

བད་ེའཇགས་ལནྷ་ཚོགས།	 	 The Halifax 

International Security Forum 	ཞསེ་པའ་ི
ཐགོ་མཉམ་ཞུགས་གནང་ཡོད།	
ད་ེཡང་ཕིྱ་ལོ་	 ༢༠༡༨	 ཟླ་	 ༡༡	 ཚེས་	 ༡༦		
ནས་	 ༡༨	 བར་ཉནི་གངས་གསུམ་རིང་གི་
ལྷན་ཚོགས་ཀི་དགོས་དམིགས་གཙོ་བ་ོནི།	
འཛམ་གླིང་ནང་དར་ཁབ་ཆེ་བའི་གུ་ཡངས་

ཅན་གི་མང་གཙོའི་ལམ་ལུགས་དང་རྒྱལ་
སིྤའི་སིྒག་འཛུགས་ལ་རྒྱ་ནག་དང་ཨུ་རུ་སུའི་
གདངོ་ལེན་བྱདེ་བཞིན་པའ་ིསྐརོ་ཡིན་འདགུ

ལྷ ན ་ ཚོ ག ས ་ དེ འི ་ ཐོ ག ་ ཨ ་ རི འི ་
ད མ ག ་ སིྤ ་ ག ཙོ ས ་ པ འི ་ ད མ ག ་
སིྤ ་ ག ཞ ན ་ ཁ ག ་ ག ཅི ག ་ ད ང ་ །	
ད་ེབཞིན་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་སོགས་རྒྱལ་
ཁབ་ཁག་	༩༠	ནས་གནད་ཡོད་མི་སྣ་ཚོགས་
མི་ཁནོ་བསྡམོས་	 ༣༠༠	 ལགྷ་ཙམ་མཉམ་
ཞུགས་གནང་ཡོད།

ཉནི་གངས་གསུམ་རིང་གི་ལནྷ་ཚོགས་སབྐས་
འཛམ་གླིང་གི་གགས་ཅན་འགོ་ཁིད་ཚོ་ལྷན་
འཛོམས་ཐགོ་འཛམ་གླིང་མང་གཙོའི་རྒྱལ་
ཁབ་ཁག་གིས་རྒྱལ་སིྤའི་བད་ེའཇགས་དང་
འཐབ་བུྱས་མཉམ་འབྲལེ་བྱདེ་ཕྱགོས་ཐགོ་
བག་ོགླངེ་གནང་ཡོད།	
སབྐས་དརེ་དཔལ་ལནྔ་སིད་སྐངོ་མཆོག་གིས་
རྒྱ་ནག་གིས་འཛམ་གླིང་ཐགོ་གནནོ་ཤུགས་
སྤལེ་བཞིན་པའི་དསུ་སབྐས་འདརི་མང་གཙོ་
དང་འག་ོབ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་གལ་གནད་
རང་བཞིན་སྐརོ་གསུང་བཤད་གནང་ཡོད་པ་
མ་ཟད།	 NATO Alliance	 ཞསེ་པའ་ིསིྒག་
འཛུགས་ད་ེབཞིན་རྒྱལ་སིྤའི་ནང་མང་གཙོའི་
རིན་ཐང་ལ་རྒྱབ་སྐོར་བྱེད་མཁན་གི་སིྒག་
འཛུགས་གལ་ཆེན་ཞིག་ཡིན་པར་ངསོ་འཛིན་
གནང་བཞིན་ཡོད་ནའང་།	 དངེ་སབྐས་ཡུ་
རོབ་ནང་ད་ུརྒྱ་ནག་གི་ཤུགས་རྐནེ་ལ་བརནེ་
ནས་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་	 ༡༦	 ལགྷ་གི་འག་ོབ་
མིའི་ཐབོ་ཐང་དང་མང་གཙོའི་རིན་ཐང་ཐགོ་

གླངེ་སླངོ་གནང་གི་མེད་པ་ད་ེན་ིསེམས་འཚབ་
རང་བཞིན་ཅན་ད་ུགུར་ཡོད།	 ཅསེ་སོགས་
གསུང་གནང་འདགུ
སིྤར་ཧ་ལི་ཕགེ་སི་རྒྱལ་སིྤའི་བད་ེའཇགས་
གླངེ་སགེས་ཞསེ་པའ་ིཚོགས་པ་འད་ིབཞིན་ཨ་
རིའི་རྒྱལ་ས་ཝ་ཤིང་ཊོན་ཌི་སིར་རནེ་གཞི་
བྱས་པའི་ཚོང་གི་ཁེ་ཕན་དང་ཕྱོགས་ལྷུ ང་
མེད་པའི་གཞུང་འབྲལེ་མ་ཡིན་པའི་ཚོགས་
པ་ཞིག་ཡིན་པ་དང་།	 ཚོགས་པ་དསེ་སདི་
གཞུང་ཁག་དང་དམག་སྡ་ེདང་དཔལ་འབྱརོ་
སྡ་ེཚོགས།	 ད་ེབཞིན་ཤེས་ཡོན་དང་ཚོང་
ལས།	 གསར་འགུར་བརུྒྱད་ལམ་སོགས་སྡ་ེ
ཚན་འདྲ་མིན་ཁག་གི་དབུ་ཁིད་དང་ལས་ཀི་
སྣ་ེམོ་བ་རྣམས་ལ་རྒྱལ་སིྤའི་བད་ེའཇགས་ལ་
ཉནེ་སུང་དང་།	 ད་ེབཞིན་འཛམ་གླངི་ནང་
མང་གཙོ་འཕལེ་རྒྱས་དང་ཞི་བད་ེབསུྐན་
ཐབས་སོགས་ཀི ་ཐོག་ལ་གོ ་བསྡུར་སྦྱང་
བཤད་གནང་རུྒྱའི་གོ་སབྐས་སུྐན་བཞིན་ཡོད་
འདགུ	།

སུད་སི་སྐུ ་ཚབ་ད ོན་གཅོད་དངོས་གུབ་ར་ོརེ་
ལགས་ཀིས་ཇར་མ་ནི་ཁུལ་གནས་སྡདོ ་བ ོད་

རིགས་རྣམས་ལ་གསུང་བཤད་གནང་བ།

༄༅།	 །སུད་སི་སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་དངསོ་
གུབ་ར་ོར་ེལགས་ཕིྱ་ལོ་	 ༢༠༡༨	 ཟླ་	 ༡༡	 ཚེས་	
༡༦	 ནས་	 ༡༩	 བར་ཉནི་གངས་བཞིའ་ིརིང་
ཇར་མ་ན་ིནང་གི་གངོ་ཁརེ་ཧམ་བགྷ་	 Ham-
burg	 དང་།	 ཕ་ེརེངྐ་ཕཌོ།Frankfurt	
བྷནོ།Bonn	བ་ྷདནེ།	Baden	ད་ེབཞིན་མུན་
ཅིན་	Munchin བཅས་ཀི་ནང་གཞུང་འབྲལེ་
འཚམས་གཟགིས་གནང་ཡོད།
སྐབས་དརེ་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་དངསོ་གུབ་ར་ོར་ེ
ལགས་ཀིས་གོང་གསལ་ས་གནས་ཁག་གནས་
སྡདོ་བདོ་མི་རྣམས་ལ་བདོ་མིའི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་
པའི་རིག་གཞུང་དང་ང་ོབ་ོསུང་སྐབོ་བྱདེ་དགོས་
རུྒྱ་ནི་ཧ་ཅང་གིས་གལ་ཆེན་པ་ོཡིན་སྐརོ་དང་།	
ལགྷ་པར་ཕིྱའི་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་ཁརོ་ཡུག་ནང་གནས་
སྡདོ་བྱེད་པའི་སྐབས་བདོ་མིའི་ངོ་བ་ོདང་རིག་
གཞུང་སུང་སྐབོ་གོང་འཕལེ་བཏང་བ་བརུྒྱད་བདོ་
མིའི་འཐབ་རྩོད་ལ་ནསུ་པ་དང་ཕན་ཐགོས་ཡོང་
རུྒྱ་ཡིན་སྐརོ་གསུང་གནང་འདགུ་པ་མ་ཟད།
བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་སིད་བུྱས་གཉསི་སྨན་
དབུ་མའ་ིལམ་གི་ང་ོབ་ོདང་བུྱང་རིམ།	 གུབ་
འབྲས་སོགས་ཀི་སྐརོ་ང་ོསྤདོ་གསུང་བཤད་གནང་
འདགུ
གཞན་ཡང་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་ཁང་གི་རིྩས་པ་
བསོད་ནམས་མཐར་ཕིྱན་ལགས་ཀིས་བཙན་བྱལོ་
བདོ་མིའི་དང་བངླས་དཔྱ་དངུལ་འབུལ་ཕྱགོས་ཀི་
ལམ་སནོ་ཁག་ང་ོསྤདོ་གནང་འདགུ
སྐབས་དརེ་ཇར་མན་བདོ་རིགས་ཚོགས་པའི་
ཚོགས་གཙོ་བླ་ོབཟང་ཕུན་ཚོགས་ལགས་ཀིས་
ལོ་འཁརོ་ལས་བསྡམོས་སྒགོས་སྦྱང་ཞུས་པ་དང་
སྦྲགས།	བདོ་རིགས་ཚོགས་པའ་ིཚོགས་མི་རྣམས་
ནས་ལས་དནོ་ཚགས་ཚུད་སླད་མཐུན་འགུར་
གནང་བར་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུས་གནང་འདགུ་པ་
བཅས།	།

༄༅།	།སབྐས་	༡༦	པའ་ིབདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་
རྣམས་བདོ་མིའི་འད་ུསྡདོ་གཞིས་ཆགས་ཁག་ལ་
ཕྱགོས་བསྐདོ་ཕབེས་རུྒྱའི་ས་བགོས་ཡོད་པ་ལརྟ།	
སིྤ་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སིྐད་ལགས་དང་སིྤ་འཐུས་བླ་ོ
བཟང་ཡེ་ཤེས་ལགས་རྣམ་གཉསི་ཕིྱ་ལོ་	 ༢༠༡༨	
ཟླ་	 ༡༡	 ཚེས་	 ༢༢	 ནས་ཚེས་	 ༢༧	 བར་ར་
ས་ཁུལ་གི་བདོ་མིའི་གནས་སྡདོ་ཁག་ལ་གཞུང་
འབྲལེ་ཕྱགོས་བསྐདོ་གནང་གཏན་འཁལེ་ཡོད།
ད་ེཡང་སིྤ་འཐུས་རྣམ་པ་གཉསི་ཕིྱ་ཚེས་	 ༢༢	
ཉིན་སྔ་དྲ་ོརུྒྱད་སདོ་གྲྭ་ཚང་ལ་ཕབེས་ཐོན་གིས་
དག་ེའདནུ་པ་རྣམས་ལ་གསུང་བཤད་དང་།	 ད་ེ
ནས་རིམ་བཞིན་ག་ོཔལ་པུར་བདོ་ཁིམ་དང་།	 ར་
ཤོད་བདོ་ཁིམ་སླབོ་གྲྭ།	 མེས་དབནོ་གཙུག་ལག་
དཔ་ེསནོ་སླབོ་གྲྭ།	ཤེས་རབ་དགའ་ཚལ་སླབོ་གླངི་།	
ནརོ་གླིང་བདོ་ཀི་རིག་གཞུང་གཅེས་སྐངོ་ཁང་།	
ར་སངེ་བདོ་ཁིམ་སླབོ་གྲྭ།	 མེག་གནྷ་ས་གནས།	
བདོ་ཀི་ཟླསོ་གར་ཚོགས་པ།	 སནྨ་རིྩས་ཁང་
བཅས་ལ་ལས་རིམ་ཡོད་པ་བཅས།	།

སིྤ་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སིྐད་ལགས་དང་སིྤ་འཐུས་བླ་ོ
བཟང་ཡེ་ཤེས་ལགས་རྣམ་གཉིས་ར་ས་ཁུལ་ད་ུ

གཞུང་འབྲལེ་ཕྱགོས་བསྐདོ་གནང་གཏན་
འཁལེ་བ།	
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རི་ཉལི་ནས་འབྲ་ིཆུ་ཐངེས་གཉསི་འགག་པར་ཁརོ་ཡུག་ཉམས་ཞིབ་པས་སེམས་འཚབ་ཤུགས་ཆེ་གནང་བ།
༄༅།	 །ཕིྱ་ལོ་	 ༢༠༡༨	 ཟླ་	 ༡༠	 ཚེས་	
༡༡	ཉནི་དང་།	ད་ེབཞིན་ཕིྱ་ཟླ་	 ༡༡	 ཚེས་	
༣	 ཉནི་སོ་སོར་བདོ་ཁམས་དཀར་མཛེས་
ཁུལ་དཔལ་ཡུལ་རོང་དང་ཆབ་མད་ོགངོ་
ཁརེ་འཇོ་མདའ་རོང་སྤ་ོལོ་ཡུལ་ཚོའི་འབྲི་
ཆུ་རུྒྱགས་ཡུལ་དུ་ཐེངས་གཉིས་ཙམ་རི་
ཉིལ་ནས་འབྲི་ཆུའི་བཞུར་རུྒྱན་ཚབས་ཆེ་
འགག་ནས་གླ་ོབུར་ད་ུམཚོ་ཆེན་པ་ོད་ེའདྲ་
ཆགས་པར་བརནེ་ཧ་ལས་པའི་ཉནེ་ཁ་ཆེན་
པ་ོཆགས་ནས་ཁང་པ་བརྒྱ་ཕག་ཁ་ཤས་བདེ་
མེད་ཕིྱན་པ་དང་།	 སངོ་ཕག་མང་པརོ་རྐནོ་
ཤོར་བ།	 མི་གངས་དུྲག་སངོ་ནས་དགུ་སངོ་
ཙམ་སོ་སོའི་སྡདོ་གནས་བཞག་ནས་གནས་
སྐབས་རིང་ཉནེ་གཡོལ་ད་ུའག་ོདགོས་རུྒྱ་
སོགས་ཉནེ་ཁ་དང་དཀའ་ངལ་ཆེན་པ་ོའཕད་
ཡོད།	 ཟླ་འདའི་ིཕིྱ་ཚེས་	 ༡༢	 ཉནི་ནས་
བཟུང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་འབྲ་ིཆུའི་འཁིལ་
མཚོ་གླདོ་ཐུབ་ཡོད་ཀང་འབྲི་ཆུའི་འཁིལ་
མཚོ་གླདོ་ད་ེཆུ་ཤུགས་ཆེན་པ་ོརྒྱས་པའ་ིརྐནེ་
གིས་ཟམ་པ་དང་སེམས་ཅན་སོགས་ཆུས་
འཁུར་བའི་གནས་ཚུལ་ཡོང་བཞིན་འདགུ་

པ་དང་།	 འཁིལ་མཚོས་གནདོ་སྐནོ་ཚབས་
ཆེན་ཕགོ་པའི་འཇ་ོམདའ་རོང་སྤ་ོལུ་དགོན་
གངོ་གཉསི་ཀི་མི་མང་ལ་མུ་མཐུད་དཀའ་
ངལ་འཕད་བཞིན་ཡོད་པ་མ་ཟད།	འབྲ་ིཆུའ་ི
སདྨ་རུྒྱད་ཀི་མི་མང་ལ་ཆུ་ཤུགས་ཆེན་པསོ་

གནདོ་སྐནོ་ཐབེས་བཞིན་ཡོད་འདགུ
ད་ེཡང་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཕིྱ་དྲལི་ཁབ་
ཁོངས་བདོ་ཀི་སིད་བུྱས་ཉམས་ཞིབ་ཁང་
གི་ཁོར་ཡུག་ཉམས་ཞིབ་པ་འཛམ་ལ་ྷབསན་
པ་རྒྱལ་མཚན་ལགས་ཀིས་སེམས་འཚབ་
ཤུགས་ཆེ་གནང་བ་དང་སྦྲགས་གསུང་དནོ།

༡	༽	བདོ་ཁམས་དཀར་མཛེས་ཁུལ་དཔལ་
ཡུལ་རོང་དང་ཆབ་མདོ་གོང་ཁེར་འཇོ་
མདའ་རོང་སྤ་ོལོ་ཡུལ་ཚོར་རི་ཉལི་བའི་རུྒྱ་
རྐེན་ང་ོམ་གང་ཡིན་ཕིྱ་གསལ་ནང་གསལ་
དང་།	 ཚན་རིག་གི་བརག་དཔྱད་ལམ་ནས་

ཞིབ་འཇུག་མཐིལ་ཕིྱན་པ་ཞིག་ངེས་པར་
ད་ུབྱདེ་དགསོ།	 	 བདོ་ནང་སྤལེ་བཞིན་པའ་ི
འཛུགས་སུྐན་ལས་གཞི་ད་ེདག་ཐགོ་ཉམས་
ཞིབ་མཐིལ་ཕིྱན་པ་བྱས་ཏ།ེ	ཉ་ེལམ་རི་ཉལི་
བའ་ིདནོ་རྐནེ་དང་།	ལགྷ་པར་བདོ་མཐ་ོསངྒ་
གི་ཁརོ་ཡུག་ཚ་དྲདོ་རྒྱས་བཞིན་པའི་གནས་

སངས་ད་ེདག་རྐེན་གཙོ་བ་ོརྒྱ་ནག་གཞུང་
གིས་བདོ་ནང་གཏརེ་ཁ་གང་བུྱང་སྔགོ་འདནོ་
བྱས་པ་དང་།	 ཆུ་མཛོད་གསར་རྒྱག་ལས་
གཞི་སྤལེ་བཞིན་པ།	 ད་ེབཞིན་རི་ཁགོ་བུྲས་
ནས་གཞུང་ལམ་བཏནོ་པ་སོགས་ལ་བརནེ་
ནས་ཡིན་མིན་རགོ་ཞིབ་ངེས་པར་གནང་
དགསོ།	
༢	 ༽	 འབྲ་ིཆུ་འགག་པར་བརནེ་བདོ་མི་
སངོ་ཕག་མང་པ་ོཉནེ་གཡོལ་ཆེད་ས་གནས་
གཞན་དུ་གནས་སྤསོ ་བྱས་པ་རྣམས་ལ་
རོགས་རམ་གང་ཐུབ་གནང་དགོས་པ་མ་
ཟད།	 དཀའ་ངལ་སེལ་ཐུབ་མཚམས་ཕིྱར་
རང་གནས་སུ་སྡདོ་ཁང་སོགས་ཉམས་གསོ་
དགོས་རིགས་ལ་དུས་ཐོག་ཉམས་གསོ་
འཐུས་སྒ་ོཚང་བ་གནང་དགསོ།	
༣	 ༽	 རི་ཉལི་བའ་ིདནོ་རྐནེ་ཐངེས་གཉསི་
པ་ད ེ་འབུྱང་སྐབས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་ད ོ་
སྣང་ཞན་པ་ཙམ་མ་ཟད།	 གདོ་ཆག་དརེ་
གདངོ་ལེན་བྱདེ་ཕྱགོས་ད་ེདལ་ཞིང་ཛ་དྲག་
གི་རྣམ་པ་གང་ཡང་མེད་པ་དརེ་ང་ཚོ་ཧ་
ཅང་སེམས་འཚབ་དང་འདདོ་བླ་ོཁེངས་པ་

ཞིག་རྩ་བ་ནས་བུྱང་མ་སོང་།	 དཔརེ་ན་རི་
ཐེངས་གཉིས་པ་ཉིལ་རེས་ཉིན་དུྲག་རེས་
གཞི་ནས་རྒྱ་མིའི་གཙང་གཟའོི་སྣམུ་འཁོར་
ཆེ་བ་ད་ེདག་འབྱརོ་ཡོད་ཀང་།	 རི་ཉལི་
བའི་ས་སྙིགས་ད་ེདག་གཙང་མ་བཟ་ོརུྒྱར་
ཉནི་ལ་ྔའགརོ་བ་རེད།	 དརེ་བརནེ་རི་ཉལི་
བའི་ཛ་དྲག་གི་དནོ་རྐེན་དང་དརེ་རྒྱ་ནག་
གཞུང་གིས་ངལ་སེལ་ལས་གཞི་སྤལེ་ཕྱགོས་
གཉིས་ཧ་ཅང་ད་ོམི་མཉམ་པ་ཞིག་ཆགས་
ཡོད།		དརེ་བརནེ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་
ས་ཡོངས་སུ་ཛ་དྲག་སྔནོ་འགགོ་གི་ལས་དནོ་
རུ་ཁག་ག་སིྒག་བྱས་ནས་གོད་ཆག་རིགས་
ནམ་བུྱང་སབྐས་འཕལ་མར་ངལ་སེལ་ལས་
གཞི་སྤལེ་ཐབས་དགསོ།	 ད་ེའདྲ་བུྱང་ཚེ་མི་
རུྒྱ་ཟགོ་གསུམ་གདོ་ཆག་གི་གནདོ་འཚེ་ལས་
སྐབོ་ཐུབ་རུྒྱ་རེད།	 ད་ཐངེས་རི་ཉལི་བའ་ི
དནོ་རྐནེ་ད་ེའདྲ་བདོ་ཀི་ས་གནས་གཞན་ད་ུ
མི་ཡོང་སླད་ཛ་དྲག་སྔནོ་འགོག་ལས་གཞི་
ངསེ་པར་ད་ུསྤལེ་དགསོ།	

བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་བད་ེསུང་བཀའ་བླནོ་མཆོག་བཀའ་ཟུར་རྒྱ་རི་བླ་ོགསོ་རྒྱལ་མཚན་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་གི་
སྐ་ུགདངུ་ཞུགས་འབུལ་སབྐས་ཆེད་ཕབེས་གནང་བ།	

༄༅།	།བདོ་རྒྱལ་ལོ་	༢༡༤༥	བདོ་ཟླ་	༡༠	
ཚེས་	༡༠	ཕིྱ་མ་དང་ཕིྱ་ལོ་	༢༠༡༨	ཟླ་	༡༡	
ཚེས་	 ༡༨	 ཉནི་རྒྱ་གར་བྱང་ཕྱགོས་ལྡ་ེར་
ལྡུན་ས་ཁུལ་ད་ུརནེ་གཞི་བྱས་པའི་འགོ་མིན་
སྨནི་སྒོལ་གླིང་ད་ུབཀའ་ཟུར་རྒྱ་རི་བླ་ོགསོ་
རྒྱལ་མཚན་རིན་པ་ོཆེ་དམ་པ་ད་ེཉདི་ཀི་སྐུ་
གདངུ་ཞུགས་འབུལ་གནང་ཡོད།
ད་ེཡང་བཀའ་ཟུར་རྒྱ་རི་བླ་ོགསོ་རྒྱལ་མཚན་
རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་ཕིྱ་ལོ་	 ༢༠༡༨	 ཟླ་	 ༡༠	
ཚེས་	༢༩	ཉནི་ཨ་རིའ་ིས་ྔདྲ་ོཆུ་ཚོད་	༦	ཡོལ་
ཙམ་ལ་དགོངས་པ་རོགས་ཡོད་པ་དང་།		
ཟླ་འདའི་ིཕིྱ་ཚེས་	 ༥	 ཉནི་སྐ་ུགདངུ་རིན་པ་ོ
ཆེ་ཨ་རི་ནས་ལྡ་ེར་ལྡུན་འགོ་མིན་སྨནི་སྒལོ་
གླངི་ད་ུགདན་ཞུས་ཀིས་ཕིྱ་ཚེས	 ༡༨	 ཉནི་
གི་ས་ྔདྲ་ོཆུ་ཚོད་	 ༩༌༡༥	 ཐགོ་དག་ེའདནུ་པ་

དང་སྐ་ུམགནོ་རྣམ་པས་སྤསོ་སྣསེ་སྔུན་བསུས་
ཏ་ེདམ་པ་ད་ེཉདི་ཀི་སྐུ་གདངུ་གདན་འདྲནེ་
ཞུས་རེས་ཕྱོགས་མཐའ་ཁག་ནས་ཕབེས་
པའི་སྐུ་མགནོ་རྣམ་པ་དང་སེར་སྐ་མི་མང་
ནས་མྱ་ངན་གུས་འདདུ་ཀི་མགུལ་དར་སྒནོ་
འབུལ་ཞུས་པ་དང་།
ད་ེརེས་ཤར་ད་ུསྨིན་གླིང་མཁན་ཆེན་རིན་
པ་ོཆེ་དབུ་བཞུགས་ཐགོ་སྨནི་གྲྭ་ཁག་གཅིག་
གིས་ཐུགས་རེ་ཆེན་པའོི ་སིྦྱན་སེག་དང་།	
ཤར་ལྷ་ོརུ་༸སྐབས་རེ་མཁོ་ཁིམ་རིན་པ་ོ
ཆེ་དབུ་བཞུགས་ཀིས་སྨིན་གྲྭ་ཁག་གཅིག་
གིས་རརོ་སེམས་ཀི་སིྦྱན་སགེ	 ལྷ་ོར་ུརུགས་
སངས་སྐུ་ཆེན་རིན་པ་ོཆེ་དབུ་བཞུགས་ཐགོ་
དཔལ་ཡུལ་གྲྭ་ཚང་ནས་ཀར་གླིང་ཞི་ཁའོི་
སིྦྱན་སགེ	 ལྷ་ོནབུ་ཏུ་རི་མག་ོསུྤལ་སྐ་ུརིན་

པ་ོཆེ་མཆོག་གིས་དབུས་དཔལ་ཡུལ་ཆོས་
འཁོར་གླིང་གི་དགེ་འདནུ་པས་ཞི་ཁའོི་སིྦྱན་
སགེ	 ནབུ་ཏུ་མཆོག་གླངི་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་
གིས་དབུས་མཆོག་གླངི་གྲྭ་ཚང་གིས་ཐུགས་
སུྒབ་བར་ཆད་ཀུན་སེལ་གི་སིྦྱན་སགེ	 ནབུ་
བྱང་དུ་ཁོམ་དགེ་འཇིགས་མེད་རིན་པ ོ་
ཆེ་དབུ་བཞུགས་ཀིས་དགོན་སྡ་ེཁག་ནས་
ཕབེས་པའི་ཉག་རོང་གི་དགེ་འདནུ་པས་སྐུ་
གསུམ་དགངོས་འདསུ་ཀི་སིྦྱན་སགེ	 བྱང་
དུ་གནས་ཆུང་སྐུ ་རནེ་དབུ་བཞུགས་ཐོག་
སྨནི་གྲྭ་ཁག་གཅིག་གིས་བད་ེགཤེགས་ཀུན་
འདསུ་ཀི་སིྦྱན་སགེ	 བྱང་ཤར་ད་ུཞ་ེཆེན་
རབ་འབྱམས་དབུ་བཞུགས་ཐགོ་སྨནི་གྲྭ་ཁག་
གཅིག་གིས་དཔལ་ར་ོར་ེསེམས་དཔའི་སིྦྱན་
སེག་བཅས་ཕྱོགས་བཞི་མཚམས་བརྒྱད་

དཀིལ་འཁོར་བཞེངས་ཏ་ེསྐུ་གདངུ་ཞུགས་
འབུལ་གནང་ཡོད།
གདངུ་མཆོད་ཀི་མཛད་སྒའོི་ཉནི་བདོ་མིའི་
སིྒག་འཛུགས་ཀི་བད་ེསུང་བཀའ་བླནོ་བླ་
བྲང་འཕགས་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་དང་།	 བདོ་
མི་མང་སིྤ་འཐུས་ཚོགས་གཞོན་ཨ་ཅཱརྱ་
ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆོག་གིས་གཙོས་སིྤ་

འཐུས་ཁག་གཅིག	 རྒྱ་གར་བྱང་ཕྱགོས་
ཨུ་ཏྟར་ཁཎྜ་	 Uttarakhand	 མངའ་སྡའེ་ི
སདི་སྐངོ་ལམྕ་སྐ་ུབྷ་ེབྷ་ིརཱ་ན་ིམོརྱ་ Shrimati 

Baby Rani Maurya, Governor of Ut-

tarakhand	མཆོག་སོགས་གདངུ་མཆོད་ལ་
མཉམ་ཞུགས་གནང་ཡོད་པ་བཅས།	།

ཉནི་གའླ་ིལས་བྱདེ་གསལ་བསྒགས།	
༄༅།	 །ཆེས་མཐའོ་ིཁམིས་ཁང་ད་ུལས་
དོ་གནས་རིམ་གི་ཁིམས་དོན་ལས་བྱེད་
གཅིག་ཟླ་གངས་	༡༡	རིང་ཉནི་ག་ླཐགོ་བསྐ་ོ
གཞག་གནང་འཆར་ཡིན་ན།	གཤམ་གསལ་
ཆ་རྐེན་ཚང་ཡོད་རིགས་ནས་འཚང་སྙན་
འབུལ་འཐུས།
དགསོ་ངསེ་ཆ་རྐནེ།
༡༽	 ཚད་ལནྡ་མཐ་ོསླབོ་གང་ཞིག་ནས་ཉུང་
མཐར་ཉ་ེབའི་ཁིམས་ལུགས་རབ་བྱམས་པ་	
LLB	བསབླ་པ་མཐར་སོན་པ།
༢༽	 སྐསེ་ཚེས་ལག་ཁརེ་	 Birth Certifi-

cate	 རམ་འཛིན་རིམ་བཅུ་པའ་ིཤེས་ཚད་
ཨང་ཤོག་	Marks Card གི་ང་ོབཤུས།

༣༽	 ཕིྱ་ལོ་	 ༢༠༡༨	ཟླ་	༠༣	 ཚེས་	༣༡	
བར་འབུལ་འབབ་གཙང་ཕུལ་ཟིན་པའི་བདོ་
མིའ་ིདངྭ་བངླས་དཔྱ་ཁལ་ལག་དབེ་	Green 

Book ཀི་ཤོག་གངས་དང་པ་ོདང།	 གཉསི་
པ།	མཐའ་མ་བཅས་ཀི་ང་ོབཤུས།
༤༽	 གནས་ཡུལ་རྒྱལ་ཁབ་ཏུ་གནས་སྡདོ་
ཆོག་པའ་ིལག་ཁརེ་གི་ང་ོབཤུས།
༥༽	བདོ་མིའ་ིསིྒག་གཛུགས་ཀི་འཕདོ་བསནེ་
ལས་ཁུངས་ཁབ་ཁོངས་རྒྱ་བདོ་སྨན་ཁང་
ཡོད་ན་དང།	ད་ེམིན་སནྨ་ཁང་ཚད་ལནྡ་གང་
རངུ་ནས་ནད་གཅངོ་དང་འགསོ་ནད་རིགས་
མེད་པར་གཟུགས་བབ་ལས་འཕརེ་ཡིན་པའ་ི
སནྨ་པའ་ིངསོ་སྦྱརོ་ Medical Certificate	

ཁ་གསར་སངེ་རང་ཉདི་ཀི་འདྲ་པར་མཉམ་
སྦྱར་ཐགོ་སནྨ་པའ་ིལས་དམ་དང།	 ས་
རགས་འཁདོ་པ་ང་ོམ།
གོང་གསལ་ཆ་རྐེན་ཚང་རིགས་ནས་རང་
ཉདི་ཀི་འཚང་སནྙ་ཡིག་ཆའི་ང་ོབཤུས་ཁག་
ལ་འབྲལེ་ཡོད་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ནམ་
གཞུང་ཞབས་ཟུང་དུྲང་གནས་རིམ་ཡན་
གི་དག་མཆན་ལས་དམ་འཁོད་པ་ཕིྱ་ལོ་	
༢༠༡༨	ཟླ་	༡༢	ཚེས་	༠༥	ཉནི་གི་དགངོ་
དྲ་ོཚོུད་	 ༥	 པ་འགངས་མེད་འབུལ་དགསོ་
རུྒྱ།	ད་ོབདག་སོ་སོར་འབྲལེ་བ་གནང་བདའེ་ི
སདླ་ཁ་བྱང་།	 གླགོ་འཕནི།	 email	 ཁ་
པར་ཨང་བཅས་འཚང་སནྙ་ནང་ཁ་གསལ་

འགདོ་དགསོ།	 དསུ་བཀག་རསེ་འཚང་སནྙ་
ཕུལ་འབྱརོ་རིགས་རིྩས་མེད་ཡིན།
ཕགོས་དང་ཐབོ་ཐང་གཞན།	 བཀའ་ཤག་
གི་ཉནི་གླའི་རྩ་འཛིན་དགངོས་དནོ་ལས་ཉནི་
རེར་ཉནི་ག་ླསྒརོ་	 ༦༠༠།༠༠	 རེ་འཐབོ་རུྒྱ།	
གཞུང་འབྲལེ་གུང་སེང་དང་རེས་གཟའ་སྤནེ་
པ་ཉ་ིམའ་ིགུང་སེང་།	ད་ེམིན་ལས་ཁུངས་གླ་ོ
བུར་སྒ་ོརྒྱབ་པ་དང་།	 དམིགས་བསལ་གུང་
སེང་།	 ད་ེབཞིན་ད་ོབདག་རང་ངསོ་ནས་
ལས་བཅར་མ་ཞུས་པ་བཅས་ལ་ཉནི་ག་ླམེད།
ཞུ་སནྙ་རྣམས་ལ་ཞིབ་འཇུག་ཚོཌ་ཆུང་ནས་
ཞིབ་འཇུག་དང་འབྲལེ་འོས་ཆོས་ལྡན་པ་
ཚོར་འབདོ་བར་དང་འབྲལེ་ངག་རུྒྱགས་

ལམ་ནས་འདམེས་བསྐ་ོབྱ་རུྒྱར་སབྐས་བསནུ་
ལག་འཁེར་སོགས་ཡིག་ཆ་ངོ་མ་མཉམ་
འཁརེ་གིས་འབྱརོ་ཐ་ོའགོད་བཅར་དགོས་
པ་བཅས།	།
General Secretary
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བཀའ་ཟུར་ཞིང་གཤེགས་རྒྱ་རི་བླ་ོགསོ་རྒྱལ་མཚན་མཆོག་གི་བྱས་རསེ་ལ་ཨ་རིའ་ིགསོ་ཚོགས་ནང་ཆེ་མཐངོ་གནང་
དགསོ་པའ་ིགསོ་ཆོད་བཏནོ་པ།	

༄༅།	 །སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་
ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་དམིགས་བསལ་སྐུ་ཚབ་
བཀའ་ཟུར་རྒྱ་རི་བླ་ོགསོ་རྒྱལ་མཚན་རིན་
པ ོ་ཆེ་ཞིང་གཤེགས་མཆོག་གིས་སྐུ ་འཚོ་
བཞུགས་རིང་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་
མགོན་ཆེན་པ ོ་མཆོག་གི་རླབས་ཆེན་གི་
དགོངས་བཞེད་སུྒབ་ཆེད་དབུ་འགོ་དཔུང་
འདགེས་ཞུས་པ་དང་།	 ལགྷ་པར་བདོ་མིར་
དྲང་བདནེ་དང་།	 འག་ོབ་མིའ་ིཐབོ་ཐང་།	
ད་ེབཞིན་རང་དབང་སརླ་གསོའི་འཐབ་རྩདོ་
ཀི་ལས་འགུལ་ཁོད་དབུ་ཁིད་ཀི་ནསུ་པ་
གཟངེས་སུ་ཐོན་པར་ཨ་རིའི་གསོ་ཚོགས་
ནང་ཆེ་མཐངོ་ཞུ་དགོས་པའི་གསོ་ཆོད་ཞིག་
ཕིྱ་ཟླ་	 ༡༡	 ཚེས་	 ༡༣	 ཉནི་ཨ་རིའ་ིགསོ་
ཚོགས་གོང་མའི་ཁིམས་སིྒག་ཚོགས་ཆུང་	
Senate Judiciary Committee	 ལ་ཕུལ་
འདགུ	 གསོ་ཆོད་འདནོ་མཁན་གཙོ་བ་ོཨ་

རིའི་གསོ་ཚོགས་གོང་མའི་འཐུས་མི་བདོ་
དནོ་ལ་ཡུན་རིང་ནས་རྒྱབ་སྐརོ་ཤུགས་ཆེ་
གནང་མཁན་ལམྕ་སྐུ་ཌ་ཡེན་ཕ་ཡེན་སི་ཊེན་ 

Senator Dianne Feinstein	 མཆོག་ཡིན་
ཞིང་།	 	 གསོ་ཆོད་དརེ་རྒྱབ་སྐརོ་གནང་
མཁན་གོས་ཚོགས་གོང་མའི ་འཐུས་མི ་
སྐ་ུཞབས་མེ་ནནེ་ཌ་ཛི་	 Mr Menendez	
མཆོག་ཡིན་འདགུ	

ད་ེཡང་གསོ་ཆོད་དའེི་ནང་བཀའ་ཟུར་རྒྱ་རི་
བླ་ོགསོ་རྒྱལ་མཚན་རིན་པ་ོཆེ་ཞིང་གཤེགས་
མཆོག་གིས་རྒྱལ་སིྤའི་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐོར་

ཚོགས་པ་གསར་འཛུགས་གནང་བར་བརནེ།
ཀ	 ༽	 བདོ་མིའ་ིཐུན་མིན་ཆོས་དང་རིག་
གཞུང་སུང་སྐབོ་བྱ་རུྒྱར་ཕན་ཐགོས་ཧ་ཅང་
བུྱང་བ་དང་།	
ཁ	 ༽	 རྒྱ་ནག་མི་དམངས་སིྤ་མཐུན་རྒྱལ་

ཁབ་ཀི་རྩ་ཁམིས་ཀི་སྒམོ་གཞིའ་ིའགོ་བདོ་མི་
རྣམས་ལ་རང་སྐངོ་གི་གནས་བབ་ཚད་ལནྡ་
ཞིག་ཐབོ་འསོ་པ་དང་།	 	 གནས་བབ་དའེ་ི
འགོ་ནས་བདོ་མི་ཚོས་སོ་སོའི་ཐུན་མིན་ཆོས་
དང་རིག་གཞུང་།	 མི་རིགས་ཀི་ཆེ་མཐངོ་
སུང་སྐབོ་བྱདེ་ཐུབ་པ།	
ཕྱོགས་མཚུངས་བོད་མིའི ་ད ོན ་དམ་གི ་
དཀའ་ངལ་སེལ་ཏ་ེབདོ་མིའི་མངནོ་འདདོ་
རྣམས་སུྒབ་ཆེད་ཞིང་གཤེགས་རྒྱ་རི་བླ་ོགསོ་
རྒྱལ་མཚན་མཆོག་གིས་སྐུ་ཚེ་ཧལི་པ་ོབླསོ་
གཏངོ་གནང་བར་ངསོ་འཛིན་ཞུ་བཞིན་ཡོད།	
ཅསེ་འཁདོ་འདགུ	
སིྤར་ཨ་རིའི་གསོ་ཚོགས་གོང་མའི་འཐུས་
མི་ལམྕ་སྐ་ུཌ་ཡེན་ཕ་ཡེན་སི་ཊེན་	 Sena-

tor Dianne Feinstein མཆོག་གིས་ད་ེས་ྔ
གསོ་ཚོགས་ནང་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་གི་གསོ་
ཆོད་བཏནོ་གནང་ཡོད་ཅིང་།	 	 འད་ིལོའ་ི

ཕིྱ་ཟླ་	 ༤	 ཚེས་	 ༢༥	 ཉནི་ཨ་རིའ་ིགསོ་
ཚོགས་གོང་མའི་ནང་ལྕམ་སྐུ་མཆོག་གིས་
གསོ་ཆོད་བཏནོ་གནང་བ་མ་ཟད།	 	 	 བདོ་
མི་ཚོས་ཕིྱ་ལོ་	 ༡༩༥༩	 ལོར་རྒྱ་ནག་གཞུང་
གི་དབང་སུྒར་ལ་ཞི་རྒོལ་རྔམ་སནོ་གི་ལས་
འགུལ་སྤལེ་བ་དརེ་རསེ་དྲན་ཞུ་སདླ་ཉནི་མོ་
དརེ།	 “བདོ་མིའ་ིཐབོ་ཐང་གི་ཉནི་མོ།”	
ཞསེ་ངསོ་འཛིན་གནང་དགསོ་པའ་ིགསོ་ཆོད་
བཏནོ་པ་ལརྟ།	 	 གསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་སྐ་ུ
ཞབས་པ་ེཊིག་ལི་ཧ་ེ	 Sen Patrick Leahy 

མཆོག་དང་།	 ཊེག་ཁུ་ར་ུཛུ།	 Ted Cruz 

མར་ཁ་ོར་ུབྷའི་ོ	 Marco Rubio	 མཆོག་
བཅས་ཀིས་གསོ་ཆོད་དརེ་རྒྱབ་སྐརོ་གནང་
ཡོད་པ་བཅས།	།

དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་མཆོག་གིས་བདོ་དནོ་དང་རུྒྱད་གཅིག་ལམ་གཅིག་གི་འཛུགས་སུྐན་ལས་འཆར་སྐརོ་
གསུང་བཤད་གནང་བ།

༄༅།	 །ཕིྱ་ལོ་	 ༢༠༡༨	 ཟླ་	 ༡༡	 ཚེས་	
༡༣	 ཉནི་གི་ས་ྔདྲ་ོབདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་
དཔལ་ལྡན་སིད་སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་
གིས་ཨ་རིའི་རྒྱལ་ས་ཝ་ཤིན་ཊོན་ད་ུརནེ་
གཞི་བྱས་པའི་ཨ་རིའི་རྒྱལ་ཡོངས་མང་
གཙོ་ཁབ་སྤལེ་ལྟ་ེགནས་ཁང་	 National 

Endowment for Democracy གི་ག་ོསིྒག་
འགོ་བདོ་དནོ་དང་རུྒྱད་གཅིག་ལམ་གཅིག་
གི་འཛུགས་སུྐན་ལས་འཆར་གི་བརདོ་གཞི་
དང་འདས་པའི་ལོ་ངོ་དུྲག་ཅུའི་རིང་བདོ་
ནང་གི་བདོ་མི་ཚོས་མྱངས་པའི་མྱོང་བའི་
སྐརོ་གསུང་དནོ།			རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་རུྒྱད་
གཅིག་ལམ་གཅིག་གི་འཛུགས་སུྐན་ལས་
འཆར་བརུྒྱད་འཛམ་གླིང་ཡུལ་གུ་འདྲ་མིན་
ནང་འཛུགས་སུྐན་ལས་གཞི་འགོ་བཙུགས་

ཡོད།	 རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་ལས་འཆར་ད་ེདང་
འབྲལེ་བ་བྱེད་མཁན་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་གིས་
གཟབ་གཟབ་གནང་དགོས་སྐརོ་སོགས་ཀི་

གསུང་བཤད་གནང་རསེ་དཔལ་ལྡན་སིད་
སྐངོ་མཆོག་གིས་ཨ་རིའི་གསོ་ཚོགས་འཐུས་
མི་དང་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་བ་སྐུ་ཞབས་ཇིམ་
མེག་གྷ་ོཝན་	 Jim McGovern	 མཆོག་

གིས་གཙོས་གནད་ཡོད་མི་སྣ་ཁག་དང་ཐུག་
འཕད་ཀིས་བདོ་ནང་ཕར་འག་ོཚུར་འངོ་གི་
གོ་སྐབས་འདྲ་མཉམ་གི་ཁིམས་འཆར་ད་ེ

ཨ་རིའི་གསོ་ཚོགས་གོང་མ་ནས་རྒྱབ་སྐརོ་
གནང་དགསོ་པའ་ིའབདོ་སྐལུ་དང་།	 བདོ་
དནོ་དང་བདོ་མི་ཚོར་མུ་མཐུད་རྒྱབ་སྐརོ་
ཤུགས་ཆེ་གནང་དགོས་པའི་སྐརོ་གསུང་

སབྐས།	ཁངོ་རྣམ་པས་མུ་མཐུད་བདོ་ནང་གི་
འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་དང་རང་དབང་གོང་
མཐརོ་གཏངོ་ཆེད་རྒྱབ་སྐརོ་གནང་རུྒྱ་ཡིན་
པའ་ིཁས་ལེན་གནང་།
གཞན་ཡང་ཨ་རིའི་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅདོ་ཁང་
གི་ག་ོསིྒག་འགོ་རྒྱ་རིགས་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་
བ་ཚོར་གསོལ་ཚིགས་ཕུལ་ཡོད་པ་དང་།	
སྐབས་དརེ་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐངོ་བླ་ོབཟང་
སེང་ེམཆོག་གིས་རྒྱ་རིགས་གངས་	 ༤༠	
དང་།	 ས་གནས་བདོ་རིགས་གངས་	 ༡༥	
ལགྷ་དང་ཐུག་འཕད་ཀིས་ཉ་ེཆར་ཇི་ན་ིཝའི་
ནང་བདོ་དནོ་དང་རྒྱ་ནག་ནང་གི་འག་ོབ་
མིའི་ཐབོ་ཐང་ཐགོ་རགོ་ཞིབ་ཀི་ཚོགས་འད་ུ
ཚོགས་པའ་ིསྐརོ་ང་ོསྤདོ་དང་།	བདོ་ཀི་དཀའ་
རྙགོ་སེལ་ཆེད་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་

མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་ལམ་སནོ་གནང་
བའི ་ད བུ ་མའི ་ལམ་ གི ་སིད ་ བུྱས ་ཐོག ་
ཤར་སྐོད་གནང་དགོས་པའི་སྐརོ་གསུང་།	
གསོལ་ཚིགས་ཐོག་རྒྱ་ནག་མང་གཙོ་དནོ་
གཉརེ་བའི་འགོ་ཁིད་འབུམ་རམས་པ་ཡང་
ཅན་ལི་	 Yang Jianli ལགས་དང་།	 ཨེ་
ཤེ་ཡ་རང་དབང་རུླང་འཕནི་ཁང་གི་འགན་
འཛིན་མིན་མི་ཤལ་ Min Michele	ལགས་
ཀིས་ད་ལ་ྟབདོ་ནང་འབུྱང་བཞིན་པའི་དཀའ་
སྡུག་གི་གནས་སངས་སྐརོ་གདུང་སེམས་
མཉམ་སྐ་ེགནང་བ་མ་ཟད།	 མ་འངོས་པར་
མུ་མཐུད་བདོ་དནོ་ཐགོ་རྒྱབ་སྐརོ་གནང་རུྒྱ་
ཡིན་པའ་ིསྐརོ་གསུངས།	།

༄༅།	 །བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་
འབྱོར་བཀའ་བླནོ་ཀར་ཡེ་ཤེས་མཆོག་ར་
དབང་གནས་སྐརོ་	 Tawang Tirth Yatra 

ཞེས་པའི་བདོ་དནོ་གོ་རགོས་ལས་འགུལ་
དབུ་འབྱདེ་མཛད་སྒའོི་ཐགོ་ལནྷ་ཞུགས་ཀིས་
གསུང་བཤད་གནང་འདགུ	 ད་ེཡང་ཕིྱ་ལོ་	
༢༠༡༨	ལོའ་ིར་དབང་གནས་སྐརོ་ཞསེ་པ་ད་ེ
བཞིན་ཕིྱ་ལོ་	 ༢༠༡༨	 ཟླ་	 ༡༡	 ཚེས་	 ༡༩	
ཉནི་རྒྱ་གར་བྱང་ཤར་ཨ་སམ་མངའ་སྡའེི་
གངོ་ཁརེ་གུ་ཝ་ཧ་ཊི་	 Guwahati	 ནང་
མངའ་སྡའེི་སིད་སྐངོ་སྐུ་ཞབས་ཇག་དིཤ་མུ་
ཁི་Jagdish Mukhi མཆོག་གཙོ་བརོ་གུར་
བའི་ཧནི་བདོ་མཛའ་འབྲལེ་ཚོགས་པའི་གཙོ་
འཛིན་སྐ་ུཞབས་ཨིན་ད་ེརེཤ་ཀུ་མར	 In-

dresh Kumar ལགས་སོགས་སྐ་ུམགནོ་མི་

སྣ་ཁག་གཅིག་ལྷན་ཞུགས་ཐགོ་དབུ་འབྱདེ་
གནང་འདགུ
ལས་རིམ་དབུ་འབྱེད་ཀི་ཉིན་གཅིག་གོང་
ས་ེཕིྱ་ཚེས་	 ༡༨	 ཉནི་མངའ་སྡའེ་ིསདི་སྐངོ་
མཆོག་གིས་བདོ་དནོ་གོ་རགོས་ལས་འགུལ་
ནང་མཉམ་ཞུགས་གནང་མཁན་ཡོངས་ལ་
ཕབེས་བསུ་སྣ་ེལེན་མཚོན་ཆེད་ད་ུདགོང་
ཚིགས་ཤིག་གོ་སིྒག་གནང་འདགུ་པ་དང་།	
སྐབས་དརེ་མངའ་སྡའེི ་སིད་སྐོང་མཆོག་
གིས་གཙོས་སྐུ་མགནོ་མི་སྣ་ཁག་གཅིག་གིས་
གསུང་བཤད་གནང་ཡོད་པའ་ིཁདོ།	 དཔལ་
འབྱརོ་བཀའ་བླནོ་ཀར་ཡེ་ཤེས་མཆོག་གིས་
ཀང་གསུང་བཤད་གནང་ཡོད།
དཔལ་འབྱརོ་བཀའ་བླནོ་མཆོག་གིས་གསུང་
བཤད་གནང་བའི་སྙིང་པརོ་འཕགས་བདོ་

གཉསི་དབར་གི་འབྲལེ་ལམ་ན་ིལོ་བརྒྱ་ཕག་
ད་ུམའ་ིའབྲལེ་བ་ཞིག་ཡིན་པ་དང་།	 བདོ་
མིའི་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་ད་ེཡང་རྒྱ་གར་
འཕགས་ཡུལ་དཔལ་ནཱ་ལེནྡྲ་ནས་བརུྒྱད་
པའི་ནང་ཆོས་ལས་བུྱང་བ་ཡིན་སྐརོ་དང་།	
ད་ེས་ྔཕིྱ་ལོ་	 ༡༩༥༩	 ལོར་རྒྱ་ནག་གིས་
བདོ་ས་ཡོངས་རགོས་དབང་སུྒར་བྱས་རསེ་
སིྤ་ནརོ༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་གིས་དབུས་བདོ་མི་སངོ་ཕག་མང་པ་ོ
རྒྱ་གར་ནང་བཙན་བྱལོ་ལ་འབྱརོ་བ་ནས་
བཟུང་ད་བར་རྒྱ་གར་གཞུང་མང་གཉིས་
ནས་མཐུན་འགུར་རོགས་རམ་རྒྱ་གང་ཆེ་
གནང་ཡོད་པར་བརནེ་བདོ་མི་ཚོས་རྒྱ་གར་
གི་བཀའ་དྲནི་དསུ་རག་ཏུ་སེམས་ལ་ཉར་རུྒྱ་
ཡིན་པ་སོགས་ཀི་གསུང་བཤད་གནང་འདགུ

སྐ བ ས ་
ད ེ ར ་ རྒྱ ་
ག ར ་ གི ་
རྐང་རྩེད ་
སྤ ོ ་ ལོ འི ་
རུ ་དཔོན ་
ཟུ ར ་ པ ་
དང ་བོད ་
མི འི ་
གོ ག ས ་
པ་ོབུ་ཆུང་བྷ་ོཌི་ཡ་	 Bhaichung Bhutia	
ལགས་དང་།	 རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་བདོ་དནོ་
རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པའི་ཚོགས་གཙོ་རིན་ཆེན་
མཁའ་འག་ོཁི་རི་མེ་ལགས།	 ཤི་ལོངས་ས་
གནས་འག་ོའཛིན་པདྨ་དནོ་གུབ་ལགས་ཀིས་

གཙོས་བདོ་མིའི་ཚོགས་སྡ་ེཁག་གི་སྐུ་ཚབ་
འཐུས་མི་ཁག་གཅིག་མཉམ་ཞུགས་གནང་
འདགུ	 དཔལ་འབྱརོ་བཀའ་བླནོ་མཆོག་
དང་ལནྷ་ད་ུལྡ་ིལི་འཕགས་བདོ་འབྲལེ་མཐུད་
ལས་ཁུངས་ནས་ཆོས་ཉིད་ཚེ་རིང་ལགས་
ཆེད་བཅར་ཞུས་འདགུ་པ་བཅས།	།

དཔལ་འབྱརོ་བཀའ་བླནོ་མཆོག་གིས་ར་དབང་གནས་སྐརོ་ཞསེ་པའ་ིབདོ་དནོ་ག་ོརགོས་ལས་འགུལ་དབུ་འབྱདེ་
མཛད་སྒརོ་གསུང་བཤད་གནང་བ།	
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སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་ཉ་ིཧངོ་ཚན་རིག་པ་དང་ལནྷ་བག་ོགླངེ་མཛད་པ།
༄༅།	 །ཕིྱ་ལོ་	 ༢༠༡༨	 ཟླ་	 ༡༡	 ཚེས་	
༡༦	 རེས་གཟའ་པ་སངས་ཉནི་བདོ་མིའ་ི
བླ་ན་མེད་པའི་དབུ་ཁིད་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་
༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་ཉ་ིཧངོ་
གངོ་ཁརེ་ཡོ་ཀོ་ཧ་མར་ཐ་ེཝན་ནས་ཕབེས་
པའི་དད་ལནྡ་ཆོས་ཞུ་བ་རྣམས་ལ་མཇལ་ཁ་
དང་བཀའ་སླབོ་སྩལ་རསེ།	 ཡོ་ཀ་ོཧ་མའ་ི
རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་ཁང་ད་ུནང་པའི་གཞུང་
ནས་གསུང་པའ་ིཚན་རིག་དང་།	 དངེ་
རབས་ཚན་རིག་དབར་གི་བག་ོགླངེ་ལྷན་
ཚོགས་སུ་ལྷན་ཞུགས་མཛད་ད་ེབཀའ་སླབོ་
སྩལ་འདགུ	
ད་ེཡང་གླ་ོགླངེ་དབུ་འཛུགས་ཀིས་ཐགོ་མར་
ཡུ་ཀ་ོཡ་མ་གུ་ཅི་ལགས་ཀིས་ཚོགས་བཅར་
བ་མི་གངས་	༥༠༠༠	ཙམ་ལ་བག་ོགླངེ་ལནྷ་
ཚོགས་སྐརོ་ང་ོསྤདོ་གསུང་བཤད་གནང་གུབ་
མཚམས་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་
ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་དགའ་བསུའི་འཚམས་
འདྲ་ིདང་སྦྲགས་བཀའ་སླབོ་སྩལ་དནོ།	 ད་ེ

རིང་འདརི་ལནྷ་འཛོམས་ཀིས་ནང་པའ་ིཚན་
རིག་དང་དངེ་རབས་ཚན་རིག་དབར་བག་ོ
གླངེ་བྱ་རུྒྱ་རེད།	 	 ངསོ་ཀིས་འདས་པའ་ིལོ་	
༣༠	 ལགྷ་རིང་གཙོ་ཆེར་ཨ་རི་རེད།	 ཡུ་

རོབ།	 ད་ེབཞིན་རྒྱ་གར་གི་ཚན་རིག་པ་དང་
བག་ོགླངེ་བྱས་པ་ཡིན།	
ངོས་ཀིས་བག་ོགླངེ་འདི་ལྟ་བུ་ཞིག་ཚོགས་
དགོས་པའི་དམིགས་ཡུལ་གཙོ་བ་ོགཉིས་
ཡོད།	 དང་པ་ོན།ི	 དངེ་རབས་ཚན་རིག་
པས་འཇིག་རནེ་ཕིྱའི་དངསོ་པརོ་ད་ོསྣང་ཆེ་

བ་བྱདེ་པ་མ་གཏགོས་ནང་ཤེས་པར་ད་ོསྣང་
བྱདེ་ཀི་མེད།	འག་ོབ་མི་ན་ིཕིྱའ་ིཕུང་པ་ོལས་
གུབ་པ་ཙམ་མིན་པར་ཚོར་ཤེས་ཀང་ཡོད་
པར་བརནེ་ཚན་རིག་པས་ནང་སེམས་དང་

སེམས་ཚོར་སྐརོ་ཉམས་ཞིབ་བྱདེ་དགོས་རུྒྱ་
ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོརེད།	
གཉསི་པ་ན།ི	 དངེ་སབྐས་འཛམ་གླངི་ནང་
བསམ་བླ་ོགཏངོ་སངས་ཐགོ་ནས་དཀའ་ངལ་
འཕད་བཞིན་ཡོད།	 དསུ་རབས་ཉ་ིཤུའ་ིནང་
འཛམ་གླིང་དམག་ཆེན་ཐངེས་གཉསི་བུྱང་

ཡོད་པ་དང་།	དམག་ཆེན་གཉསི་པའ་ིསབྐས་
ལ་ཉ་ིཧངོ་གི་གངོ་ཁརེ་ཧ་ིརོ་ཤི་མ་དང་ན་ག་
ས་ཀི་གཉསི་ནང་རལུ་ཕན་མཚོན་ཆ་གཡུག་
པ་སོགས་ཧ་ཅང་འཇིགས་སྣང་སྐསེ་དགོས་
པའི་དྲག་གཅོད་ཀིས་དམག་ཐབས་འགོ་མི་
གངས་ས་ཡ་གཉིས་ཙམ་གི་ཚེ་སགོ་ཤོར་
ཡོད།	ད་ལ་ྟདསུ་རབས་	༢༡	སབྐས་འདརི་
ཡང་དཀའ་ངལ་ད་ེདག་དྲག་པའོི་སབོས་
ཤུགས་ཐོག་ནས་སེལ་ཐུབ་རུྒྱ་རེད་བསམ་
པའ་ིཡིད་ཆེས་བྱདེ་བཞིན་འདགུ	 བསམ་
ཚུལ་ད་ེདག་མཐའ་གཅིག་ཏུ་ནརོ་འཁུལ་
ཆེན་པ་ོརེད།	དརེ་བརནེ་ང་ཚོས་དསུ་རབས་	
༢༡	 འད་ིབཞིན་ཞི་བདའེ་ིདསུ་རབས་བསུྐན་
རུྒྱར་འབད་བརྩནོ་བྱདེ་དགསོ།
དརེ་བརནེ་འཚེ་བ་དང་དྲག་པའོ་ིཐབས་ལམ་
ཟརེ་བ་ད་ེད་ཆ་དསུ་ཚོད་ཡོལ་ཟནི་པའི་སྐརོ་
མང་ཚོགས་ལ་གོ་རགོས་སྤལེ་དགོས་ངེས་
ཡིན།	 ཕིྱ་འཇིག་རནེ་ད་ུཞི་བདའེ་ིསྤལེ་བར་
ཆེས་ཐགོ་མར་ནང་སེམས་ཀི་ཞི་བད་ེཡར་

རྒྱས་གཏངོ་དགསོ།
དེ་སྔ་ཡིན་ན་འདི་ལྟ་ བུ ་ཚོགས་འདུ་ནབུ་
ཕྱོགས་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ཏུ་ཚོགས་ཀི་ཡོད་
ནའང་དངེ་སྐབས་ནང་པའི་ཡུལ་གུ་ཉ་ིཧངོ་
ད་ུནང་པའ་ིཚན་རིག་དང་།	 དངེ་རབས་
ཚན་རིག་དབར་བགོ་གླངེ་ཚོགས་བཞིན་
པར་ངསོ་རང་ཧ་ཅང་དགའ་པ་ོབུྱང་།	 དངེ་
སྐབས་ཚན་རིག་པ་ཚོས་འཇིག་རནེ་ཁམས་
ཀི་རིག་པ་ Cosmology	དང་།	འབར་གས་
ཆེན་པའོ་ིརྣམ་གཞག་	 Big Bang Theory 

སོགས་ནི་ང་ཚོ་ནང་པའི་གཞུང་ནས་ཀང་
གསུང་ཡོད།
དསུ་རག་ཏུ་ཁངོ་ཁ་ོདང་།	 ཞ་ེསངྡ་།	 ང་
རྒྱལ།	 ད་ེབཞིན་འཇིགས་སྣང་འགོ་གནས་
པ་ཡིན་ན་ལུས་པའོ་ིའཕདོ་བསནེ་ཉམས་རུྒད་
འག་ོབཞིན་ཡོད།ཅེས་སོགས་ཀི་བཀའ་སླབོ་
སྩལ་རསེ་མང་ཚོགས་ཀི་དྲ་ིབ་ཁག་གཅིག་
ལ་བཀའ་ལན་སྩལ་ཡོད་པ་བཅས།	།

དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་མཆོག་གིས་ཨ་རིའ་ིགསོ་ཚོགས་གངོ་འགོ་ནང་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་གི་ཞུ་གཏུག་ལས་འགུལ་
རྒྱ་ཆེ་སྤལེ་བ།

༄༅།	 །བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་
ལྡན་སིད་སྐོང་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་གིས་
ཨ་རིའི ་གོས་ཚོགས་གོང་འོག་ནང་བ ོད་
དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་སིྤ་དང་།	 ལགྷ་པར་ཨ་རིའ་ི
བདོ་དནོ་དམིགས་བསལ་འབྲལེ་མཐུད་པ་
མགོགས་མུྱར་བསྐ་ོགཞག་ཡོང་བ་དང་།	
བདོ་ནང་ཕར་འག་ོཚུར་འངོ་གི་རང་དབང་
སྤདོ་དགསོ་པ།	 ད་ེབཞིན་བདོ་མིར་ཨ་
རིའི ་གཞུང་གིས་རོགས་དངུལ་ཨ་སྒརོ ་
ས་ཡ་གསུམ་བཀའ་འཁལོ་ཐོབ་པ་ད་ེདག་
མགོགས་མུྱར་ལག་བསར་ཐུབ་ཆེད་དང་།	
གསོ་ཚོགས་གོང་འགོ་གི་འཐུས་མི་རྣམས་
ནས་ད་བར་བདོ་མི་དང་བདོ་དནོ་ལ་རྒྱབ་
སྐོར་གནང་བར་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུས་གནང་
འདགུ	 ད་ེཡང་ཐངེས་འདརི་སདི་སྐངོ་
མཆོག་གིས་ཨ་རིའི་གསོ་ཚོགས་འགོ་མའི་
འཐུས་མི་ལམྕ་སྐ་ུཨི་ལེ་ཡ་ན་རོ་སི་ལེ་ཊི་ནནེ་ 
Ileana Ros-Lehtinen	མཆོག་དང་མཇལ་
འཕད་གནང་ས།ེ	 ད་བར་ལོ་ང་ོསུམ་ཅུ་ཙམ་

རིང་ལྕམ་སྐུ་མཆོག་ནས་བདོ་མི་དང་བདོ་
དནོ་ལ་རྒྱབ་སྐརོ་ཤུགས་ཆེ་གནང་བར་སྙངི་
ཐག་པ་ནས་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུས་པ་དང་སྦྲགས།		
ཕྱགོས་མཚུངས་ལམྕ་སྐུ་མཆོག་གསོ་ཚོགས་
ཀི་འཐུས་མི་ནས་འཕ་ོའགུར་གནང་རུྒྱ་ཡིན་
སབས་འབུྱང་འགུར་ཕྱག་ལས་ཇི་འདྲ་ཞིག་
གནང་ཡང་བྱ་བ་ལམ་ལྷངོས་ཡོང་བ་དང་
བདོ་མི་དང་བདོ་དནོ་ནམ་ཡང་མ་རདེ་པར་
རྒྱབ་སྐརོ་མུ་མཐུད་དགོས་པའི་འབདོ་སྐུལ་
ཡང་ཞུས་འདགུ		
གཞན་ཡང་སིད་སྐོང་མཆོག་གིས་གོས་
ཚོགས་གོང་མའི་འཐུས་མི་བཅུ་གཅིག་དང་
གསོ་ཚོགས་གངོ་མའི་ལས་བྱདེ་ཁག་གཅིག་
བཅས་དང་ལྷན་གླངེ་སགེས་སྒརོ་མོའི་ལྷན་
ཚོགས་ཤིག་ནང་ཕབེས་འདགུ		སབྐས་དརེ་
ཨ་རིའི་གསོ་ཚོགས་བརུྒྱད་བདོ་དནོ་ཐོག་
རྒྱབ་སྐརོ་མུ་མཐུད་གོང་འཕལེ་གཏངོ་རུྒྱའི་
ག་ོསབྐས་དང་ཐབས་ལམ་ཇི་ཡོད།	 	 ཨ་
རིའི་གཞུང་གིས་རྒྱ་ནག་ཐོག་འཛིན་པའི་

སིད་བུྱས་སྐརོ ་སོགས་བགོ་གླ ེང ་ལྷུ ག་པ ོ་
གནང་འདགུ		ད་ེཡང་གླངེ་སགེས་སྒརོ་མོའ་ི
ལྷན་ཚོགས་ད་ེགོ་སིྒག་གནང་མཁན་གསོ་
ཚོགས་གངོ་མའི་འཐུས་མི་སྐུ་ཞབས་པ་ེཊིག་
ལི་ཧ་ེ	Patrick Leahy	མཆོག་གི་སླབོ་སནོ་
པ་ཉ་ིམ་བྷ་ིན་ར་ Nima Binara	ལགས་ཡིན་
འདགུ	 ད་ེབཞིན་སདི་སྐངོ་མཆོག་གིས་ཨ་
རིའི་གསོ་ཚོགས་འགོ་མའི་ཚོགས་གཙོ་ཟུར་
པ་ལམྕ་སྐ་ུནནེ་སི་པ་ིལོ་སི་Leader Nancy 

Pelosi མཆོག་གི་སླབོ་སནོ་པ་རི་ཝ་པ་ར་ཡི་
ཛི་	 Reva Price ལགས་དང་མཇལ་འཕད་
གནང་ས་ེགསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་རྣམས་ཀིས་
བདོ་མིའི་འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་ལ་རྒྱབ་སྐརོ་
ཤུགས་ཆེ་ཇི་ལརྟ་གཏངོ་རུྒྱས་མཚོན་གནད་
དནོ་ཁག་གཅིག་ཐགོ་གོ་བསྡུར་སྦྱང་བཤད་
ལྷུག་པ་ོགནང་འདགུ	 ག་ོསབྐས་དང་བསནུ་
སིད་སྐངོ་མཆོག་གིས་ལྕམ་སྐུ་ནནེ་སི་པི་ལོ་
སི་མཆོག་གིས་ད་བར་བདོ་མི་དང་ལགྷ་པར་
སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ

མཆོག་དང་ཐུགས་ཧ་ཅང་ཉ་ེབའི་མཛའ་
བརྩེའི་འབྲལེ་ལམ་རུྒྱན་སྐོང་ཞུས་ཏ་ེབདོ་

དནོ་ཐོག་རྒྱབ་སྐོར་ཤུགས་ཆེ་གནང་བར་
ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུས་འདགུ	 གཞན་ཡང་དཔལ་
ལྡན་སིད་སྐངོ་མཆོག་གིས་ཨ་རིའི་རོགས་
རམ་ཐབེས་རྩའི་(USAID)སྐུ་ཚབ་འཐུས་མི་
རྣམས་དང་མཇལ་འཕད་གནང་ས་ེརྒྱ་གར་
དང་བལ་ཡུལ་གནས་སྡདོ་བདོ་མི་བཙན་
བྱོལ་བ་རྣམས་ཀི་ཚོགས་པ་སིྒག་འཛུགས་
གསར་འཛུགས་དང་ཡར་རྒྱས་ཀི་ལས་གཞི་

འདྲ་མིན་ལ་དམིགས་ནས་ད་བར་མཐུན་
འགུར་རོགས་རམ་རྒྱ་ཆེ་གནང་དང་གནང་

མུས་ལ་ཐུགས་ར་ེཆེ་གསུང་འདགུ	
ད་ེཡང་ཨ་རིའི་ནང་གི་གཞུང་འབྲལེ་ལས་
དནོ་རྣམས་ཡོངས་སུ་གུབ་རསེ་དཔལ་ལྡན་
སདི་སྐངོ་མཆོག་གིས་ཕིྱ་ཚེས་	 ༡༦	 ཁ་ེན་
ཌའི་རྒྱལ་སིྤའི་བད་ེའཇག་ལྷན་ཚོགས་སུ་
ཕབེས་རུྒྱ་ཡིན་འདགུ་པ་བཅས།	།

ཌནེ་མག་མཐ་ོསླབོ་ནང་གི་སླབོ་གཉརེ་བ་ཁག་ཅིག་ལ་བདོ་དནོ་སྐརོ་ང་ོསྤདོ་གནང་བ།	
༄༅།	 །ཕིྱ་ལོ་	 ༢༠༡༨	 ཟླ་	 ༡༡	 ཚེས་	 ༢༠	ཉནི་ས་ྔདྲ་ོཆུ་ཚོད་	༡༠།༣༠	ཐགོ་ཌནེ་ མག་མཐ་ོསླབོ་ཁག་འདྲ་མིན་ནང་སླབོ་གཉརེ་

གནང་བཞིན་པའི་སླབོ་གཉརེ་བ་ཁག་ཅིག་
བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ལྷན་ཁང་ད་ུཕབེས་
པར་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཞོན་ཨཅཱརྱ་ཡེ་
ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆོག་གིས་མཇལ་འཕད་
ཀིས་བདོ་དནོ་སྐརོ་ལ་ཆུ་ཚོད་	༡	ཙམ་རིང་
ང་ོསྤདོ་གསུང་བཤད་གནང་ཡོད།
སྐབས ་ད ེར ་དཔལ་ལྡན ་ ཚོགས་གཞོན ་
མཆོག་གིས་ཐོག ་མར་བོད ་ མི ་མང་སིྤ ་
འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཚབ་ཞུས་ཏེ་ཁོང་
རྣམས་འདིར་ཕ ེབས་པར་འཚམས་འདྲི་
དང་སྦྲགས།	 བཙན་བྱལོ་བདོ་མིའ་ིམང་

གཙོའ་ིའཕལེ་རིམ་དང་།	 བདོ་མིའ་ིསིྒག་
འཛུགས་སྐརོ་ང་ོསྤདོ་སྙངི་བསྡསུ།	 བདོ་ནང་
རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་དམ་བསྒགས་འགོ་བདོ་
མི་སྐ་སེར་གངས་	 ༡༥༣	 གིས་རང་ལུས་
མེར་བསགེས་ཕུལ་ཡོད་པ་སོགས་བདོ་ནང་
གི་ཛ་དྲག་གནས་སངས་དང་།	 ཉ་ེཆར་
འཛམ་གླིང་མཉམ་སྦྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་
འག་ོབ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལྷན་ཚོགས་ཀི་དསུ་
བཀག་བསྐར་ཞིབ་ཐངེས་	 ༣༡	 སབྐས་
རྒྱལ་ཁབ་ཁག་བཅུ་གཉིས་ཀིས་བདོ་དང་།	
ཤིང་ཅང་གཉསི་ཀི་འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་གི་
གནས་སངས་ཐད་སེམས་འཚབ་གནང་ཡོད་

པའ་ིསྐརོ།	 ད་ེབཞིན་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་
ལནྷ་ཚོགས་ཀི་གུབ་ཆ་དང་།	 གསོ་ཚོགས་
ནང་གཙོ་བ་ོམང་གཙོའི་འག་ོལུགས་ལྟར།	
བདོ་མིའ་ིའཐབ་རྩདོ་རུྒྱན་གནས་དང་།	སིྒག་
འཛུགས་ས་བརན།	 བཙན་བྱལོ་བདོ་མིའ་ི
སིྤ་ཚོགས་བད་ེདནོ།	 རྒྱལ་སིྤའ་ིནང་བདོ་ཀི་
འཐབ་རྩདོ་ཐགོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཐབོ་ཐབས།	 བདོ་
ཀི་བདནེ་མཐའ་མགགོས་མུྱར་སེལ་ཐབས་
སོགས་ཀི་ཐགོ་བག་ོགླངེ་དང་།	 སྔནོ་རིྩས་
བཀའ་འཁལོ་བཅས་ཀི་ལས་རིམ་སོགས་ཀི་
ང་ོསྤདོ་གནང་ཡོད་པ་བཅས།	།
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དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་གིས་ཨ་རིའ་ིགནད་ཡོད་མི་སྣ་ཁག་གཅིག་དང་ཐུག་འཕད་གནང་བ།	
༄༅།	 །བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་
ལྡན་སིད་སྐོང་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་ཉིན་
གངས་གསུམ་རིང་ཨ་རིའི་རྒྱལ་ས་ཝ་ཤིན་
ཊོན་ད་ུའཚམས་གཟིགས་སྐབས་ཨ་རིའི་
གནད་ཡོད་མི ་སྣ་ཁག་གཅིག་དང་ཐུག་
འཕད་གནང་ཡོད།
དེ་ཡང་ཉིན ་དང་པོར ་དཔལ་ལྡན ་སིད ་
སྐོང་མཆོག་གིས་ཨ་རིའི་རྒྱལ་སིྤའི་ཆོས་
དད་རང་དབང་ཚན་པའི་གཞུང་ཚབ་ས་
མུལ་བྷ་ིརོན་སདྦ་ཁི་	 Samuel Brown-

back	 ལགས་དང་ཐུག་འཕད་གནང་།	
ཨ་རིའི ་ ཕིྱ ་འབྲ ེལ་སིད ་ བུྱས་ཀི ་དགོས ་
ད མིགས ་ག ཞིར ་བཞག ་ཐོག ་ཨ ་ རིའི ་
རྒྱལ་སིྤའི་ཆོས་དད་རང་དབང་ཚན་པས་
འཛམ་གླིང ་ནང་ཆོས་དད་རང་དབང་
གོང་མཐོར་གཏོང་བཞིན་ཡོད་པ་དང་།	
སྐུ་ཞབས་ས་མུལ་བྷ་ིརོན་སྦད་ཁི་ལགས་ནི།	

འཛམ་གླིང་ནང་ཆོས་དད་རང་དབང་ཐགོ་
ལས་འགུལ་ཤུགས་ཆེ་སྤལེ་གནང་མཁན་
ཞིག་ཡིན།	དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་མཆོག་གིས་
སྐུ་ཞབས་ས་མུལ་བྷ་ིརོན་སདྦ་ཁི་ལགས་དང་

ཐུག་འཕད་ཀིས་བདོ་ནང་ཆོས་དད་རང་
དབང་མེད་པའི་སྐརོ་གསོ་བསྡུར་ལྷུག་པརོ་
གནང་བ་དང་།	 སབྐས་དརེ་སྐ་ུཞབས་ས་
མུལ་བྷ་ིརོན་སདྦ་ཁི་ལགས་ཀིས་བདོ་ནང་གི་
ཆོས་དད་རང་དབང་སུང་སྐབོ་གནང་རུྒྱའི་

ཆོད་སེམས་བརན་པ་ོཡོད་ཅེས་གསུངས།	
སྐུ་ཞབས་ས་མུལ་བྷ་ིརོན་སྦད་ཁི་ལགས་ཕིྱ་
ལོ་	 ༢༠༡༨	 ལོར་ཨ་རིའ་ིརྒྱལ་སིྤའ་ིཆོས་
དད་རང་དབང་ཚན་པའི་གཞུང་ཚབ་ཏུ་

བསྐ་ོགཞག་གནང་བ་ནས་བཟུང་ཨ་རིའི་སྐུ་
ཚབ་དནོ་གཅདོ་དང་ཐུག་འཕད་ཐངེས་མང་
གནང་མྱངོ་ཡོད་པ་རེད།
གཞན་ཡང་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐོང་མཆོག་
གིས་རྒྱ་ནག་དང་།	 ཐའ་ེཝན།	 སོག་པ་ོ

བཅས་ཀི་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་བད་ེའཇགས་ལྷན་
ཚོགས་ཀི་ངེས་སནོ་པ་ཨི་ཝན་ཀ་ན་པ་ཐེ་	
Ivan Kanapathy	 ལགས་དང་།	 ཨ་རིའ་ི
ཕིྱ་འབྲལེ་ཤར་ཨེ་ཤེ་ཡ་དང་ཞི་བད་ེརྒྱ་མཚོ་
མངའ་ཁུལ་གི་ལས་དནོ་ཚན་པའི་དུྲང་ཆེ་
ལས་རོགས་གཞནོ་པ་ལོ་ར་སི་ཊོན་ Laura 

Stone ལགས།	 ལྷ་ོདབུས་ཨེ་ཤེ་ཡའ་ིརྒྱལ་
ཁབ་ཁག་གི་བད་ེསུང་ལས་དནོ་ཚན་པའི་
དུྲང་ཆེ་ལས་རོགས་གཞོན་པའི་ལས་ཚབ་
ཊོམ་ཝ་ཇི་ཌ་	 Tom Vajda	 ལགས།	 ལྷ་ོ
དབུས་ཨེ་ཤེ་ཡའི་ལས་དནོ་ཚན་པའི་དུྲང་ཆེ་
ལས་རོགས་གཞོན་པའི་ལས་ཚབ་ཌ་ཝི་ཌི་
རན་ཛི་ David Ranz ལགས་བཅས་དང་
ཐུག་འཕད་ཀིས་ད་ལའྟི་བདོ་ནང་གི་ཛ་དྲག་
གནས་སངས་སྐརོ་གླངེ་སླངོ་ཤུགས་ཆེ་གནང་
ཡོད།
གཞན་ཡང་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐོང་མཆོག་

གིས་ཨ་རིའ་ིམང་གཙོ་དང་།	 འག་ོབ་མིའ་ི
ཐབོ་ཐང་།	 ངལ་རྩལོ་པ་བཅས་ཀི་ལས་དནོ་
ཚན་པའ་ིསྐ་ུཚབ་མི་སྣ་དང་།	མི་འབརོ་དང་།	
སྐབས་བཅལོ།	 གནས་སྤ་ོབཅས་ཀི་ལས་
དནོ་ཚན་པའ་ིསྐ་ུཚབ།	 ཨ་རིའ་ིརོགས་རམ་
ཐབེས་རྩའ་ི USAID སྐ་ུཚབ་འཐུས་མི་
རྣམས་དང་ཐུག་འཕད་གནང་ས་ེད་བར་ཨ་
རི་གཞུང་གིས་མང་གཙོ་དང་འག་ོབ་མིའི་
ཐབོ་ཐང་།	 རྒྱལ་སིྤའ་ིཆོས་དད་རང་དབང་
བཅས་གོང་མཐརོ་སྤལེ་བཞིན་པར་རསེ་སུ་
ཡི་རངས་དང་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུས་ཡོད།	 ད་ེ
བཞིན་ཨ་རིའི་རོགས་རམ་ཐེབས་རྩ་ཁང་
ནས་ད་བར་བདོ་མི་ཚོར་དཔལ་འབྱོར་གི་
རོགས་རམ་གནང་དང་གནང་བཞིན་པར་
ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་གནང་ཡོད་པ་བཅས།	།

དཔལ་ལནྡ་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གིས་ཡུ་རོབ་ལཏ་ཝི་ཡ་རྒྱལ་ཁབ་ནང་གི་
མཛད་རིམ་ཁག་ལེགས་གུབ།

ཕིྱ་ལོ་	 ༢༠༡༨	 ཟླ་	 ༡༡	 ཚེས་	 ༡༣	 ཉནི་
དཔལ་ལྡན་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ཚོགས་
གཙོ་མཁན་པ་ོབསོད་ནམས་བསན་འཕལེ་
མཆོག་ལཏ་ཝི་ཡའི ་བ ོད་ད ོན་རྒྱབ་སྐོར་
ཚོགས་པས་གདན་ཞུས་ལརྟ།	 ལཏ་ཝི་ཡའ་ི
རྒྱལ་ས་རི་གར་	Riga ཕབེས་འབྱརོ་གནང་
ཡོད་པ་དང་།	 སབྐས་དརེ་ཨིན་ཡུལ་བདོ་
ཀི་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་བསོད་ནམས་ཚེ་རིང་
ཕར་སི་ལགས་དང་།	 ལཏ་ཝི་ཡའ་ིབདོ་དནོ་
རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པའི་ཚོགས་གཙོ་སྐུ་ཞབས་
ཇནེ་སི་མར་ཊིན་ས་ས་ཀུ་ཇ་ Janis Martins 

Skuja,The Chairperson of Latvia for 

Tibet	 ལགས་རྣམ་གཉསི་ཀིས་གནམ་ཐང་
ད་ུཕབེས་བསུའི་སྣ་ེལེན་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་
གནང་འདགུ
ད་ེཡང་ཕིྱ་ཚེས་	༡༤	ཉནི་དཔལ་ལནྡ་ཚོགས་
གཙོ་མཆོག་དང་ལཏ་ཝི་ཡའི་གསོ་ཚོགས་
འཐུས་མི་སྐ་ུཞབས་	 Hon Artuss Kaimi 

MP of the “KPV LV” མཆོག་རྣམ་གཉསི་
ཆུ་ཚོད་གཅིག་ལགྷ་རིང་མཇལ་མོལ་གནང་
ཞིང་།	 སབྐས་དརེ་དཔལ་ལནྡ་ཚོགས་གཙོ་
མཆོག་གིས་སྐུ་ཞབས་ཁོང་ཉ་ེཆར་ལཏ་ཝི་
ཡའི་རྒྱལ་ཡོངས་འསོ་བསྡུའི་སབྐས་རྒྱལ་ཁ་
ཐབོ་པ་དང་།	 ད་ེབཞིན་ལཏ་ཝི་ཡ་རྒྱལ་ཁབ་
རང་བཙན་ཐབོ་ནས་ལོ་ང་ོ	༡༠༠	འཁརོ་བ་

བཅས་ལ་འཚམས་འདྲ་ིདང་སྦྲགས།	 བདོ་
ནང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་མཁགེས་འཛིན་
སིད་བུྱས་འགོ་བདོ་མི་རྣམས་ཀིས་རང་ལུས་
མེར་བསགེས་གནང་བཞིན་ཡོད་པ་དང་།	

ད་ེབཞིན་བདོ་ནང་གཞི་རྩའི་འག་ོབ་མིའི་
ཐབོ་ཐང་མེད་པ་སོགས་བདོ་ནང་གི་ཛ་དྲག་
གནས་སངས་དང་།	 བདོ་ཀི་ཁརོ་ཡུག་སུང་
སྐབོ་བྱདེ་རུྒྱ་ན་ིབདོ་མི་ཙམ་མིན་པར་འཛམ་
གླངི་སིྤ་ཡོངས་ལ་གལ་ཆེ་ཡིན་སྐརོ།	ལཏ་ཝི་
ཡའི་གསོ་ཚོགས་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་
པ་བསྐར་འཛུགས་གནང་ཐབས་སྐརོ་སོགས་
གསུངས་གནང་འདགུ་པ་མ་ཟད།	 སྐ་ུཞབས་
ཁོང་ལ་ལཏ་ཝི་ཡའི་གསོ་ཚོགས་ནང་བདོ་
དནོ་གླངེ་སླངོ་དང་།	 ལཏ་ཝི་ཡའ་ིགཞུང་

ངསོ་ནས་གཉསི་སནྨ་དབུ་མའི་ལམ་གི་སིད་
བུྱས་ལ་རྒྱབ་སྐརོ་དང་།	 ༸གངོ་ས་མཆོག་
གི་སྐུ་ཚབ་དང་རྒྱ་ནག་གི་འགོ་འཁིད་དབར་
བདོ་རྒྱ་ཞི་མོལ་ཡོང་ཐབས་སདླ་འབདོ་སྐུལ་

གནང་རུྒྱའི་རེ་སྐུལ་བཅས་ཞུས་གནང་ཡོད་
འདགུ	 ད་ེབཞིན་སྐ་ུཞབས་ཁངོ་གིས་དཔལ་
ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ཡུལ་འདིར་ཕབེས་
པར་ཐུགས་ར་ེཞུས་གནང་བ་དང་ཆབས་ཅིག	
བདོ་དནོ་ཐོག་མུ་མཐུད་རྒྱབ་སྐོར་གནང་
རུྒྱ་དང་།	 མགགོས་མུྱར་ལཏ་ཝི་ཡའ་ིགསོ་
ཚོགས་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པ་བསྐར་
འཛུགས་གནང་ཐབས་སླད་འབད་བརྩོན་
གང་ཡོང་གནང་རུྒྱའི་ཞལ་བཞེས་གནང་
འདགུ
ད་ེབཞིན་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་
གིས་ལཏ་ཝི་ཡ་དང་།	ལི་ཐུ་ཝ་ེན་ིཡ་	(Lith-

uania)	 བཅས་ཀི་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་བ་
རྣམས་དང་སོ་སོར་མཇལ་འཕད་ཀིས་ཁངོ་
རྣམས་ནས་ད་བར་བདོ་དནོ་ཐགོ་རྒྱབ་སྐརོ་
གནང་བར་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུས་གནང་བ་དང་།	
འབུྱང་འགུར་ཡང་མུ་མཐུད་བདོ་དནོ་ཐགོ་
སྔར་བཞིན་རྒྱབ་སྐརོ་གནང་སྐངོ་ཡོང་བའི་
འབདོ་སྐལུ་ཞུས་གནང་ཡོད་འདགུ

ཕིྱ་ཚེས་	 ༡༦	 ཉནི་དཔལ་ལནྡ་ཚོགས་གཙོ་
མཆོག་རི་ག་གངོ་སྡ་ེལནྷ་ཚོགས་	Riga City 

Council	 ནང་གདན་ཞུས་ལརྟ་ཆེད་ཕབེས་
གནང་ཡོད་པ་མ་ཟད།	The New Conser-

vative Party	 སདི་དནོ་ཚོགས་པའ་ིགངོ་
སྡ་ེལྷན་ཚོགས་ཀི་འཐུས་མི་ལྔ་དང་མཇལ་
འཕད་གནང་ཡོད་པ་དང་།	 དའེ་ིསབྐས་
དཔལ་ལནྡ་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གིས་ལཏ་ཝི་
ཡ་རྒྱལ་ཁབ་རང་བཙན་ཐབོ་ས་ེལོ་ང་ོ	 ༡༠༠	
འཁོར་བའི་དསུ་དྲན་ལ་འཚམས་འདྲ་ིདང་
སྦྲགས།	 རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་ཀི་སདྐ་
ཡིག་དང་།	 རིག་གཞུང་།	 ཆོས་དད་རང་
དབང་བཅས་ལ་གནདོ་པའི་སིད་བུྱས་འཛིན་

པར་བརནེ།	 བདོ་ནང་བདོ་མི་	 ༡༥༠	 ལགྷ་
གིས་རང་ལུས་མེར་བསགེས་ཕུལ་བའི་སྐརོ་
སོགས་གསུངས་གནང་བ་དང་།	 ད་ེབཞིན་
བདོ་དནོ་ཐགོ་སེམས་ཐག་ཉ་ེཔ་ོཡོད་མཁན་
རི་ག་གངོ་སྡ་ེལནྷ་ཚོགས་ཀི་འཐུས་མི་རྣམས་
ནས་ལཏ་ཝི་ཡའ་ིགཞུང་གི་ངསོ་ནས་རྒྱ་ནག་
དཔནོ་རིགས་མཇལ་འཕད་སབྐས་བདོ་ནང་
གི་འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་གནས་སངས་གླངེ་
སླངོ་གནང་རུྒྱར་འབདོ་སྐུལ་ཞུ་རུྒྱའི་རེ་སྐུལ་
ཡང་ཞུས་གནང་འདགུ
ཕིྱ་ཚེས་	 ༡༨	 ཉནི་དཔལ་ལནྡ་ཚོགས་གཙོ་
མཆོག་སྦལེ་ཇམ་རྒྱལ་ས་སྦརེ་སིལ་ནང་ཆེད་
ཕབེས་གནང་ཡོད་པ་བཅས།	།

ཨིན་བདོ་བར་ཆད་གཏན་འབབེས།
By	law	 ནང་ཁམིས།

Brain	tumor ཀདླ་སྐན།	

Battery	charger གླགོ་རས་གསོག་ཆས།	

Etomology ཚིག་དཔྱད་རིག་པ།	

Genetics རིགས་རུྒྱན་དཔྱད་ཞིབ་རིག་པ།	

Geography ས་ཁམས་རིག་པ།	
Gymnastics རྩལ་སྦྱངོ་རིག་པ།	

Journalism གསར་འགདོ་ལས་རིགས།	
Commerce ཚོང་རིག	

Dentistry སོའ་ིབཅསོ་ཐབས།	

Archeology གནའ་རས་རགོ་ཞིབ་རིག་པ།	

Aviation གནམ་གུ་རིག་རྩལ།	

Bio-chemistry སྐསེ་དངསོ་རས་སྦྱརོ།	
Archives ཡིག་མཛོད།	
Book Binding དཔ་ེདབེ་འག་ོམཚམས།	
Master Mind བུྱས་གཏ།ེ	
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སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་ཉ་ིཧངོ་གི་རྒྱལ་ས་ཊོ་ཀ་ེཡོ་ནང་རནེ་གཞི་བྱས་པའ་ིཧ་ིབྷ་ིཡ་ཟླསོ་
གར་ཚོགས་ཁང་ད་ུགཞནོ་སྐསེ་གཙོ་བརོ་གུར་བའ་ིདད་ལནྡ་མང་ཚོགས་རྣམས་ལ་བཀའ་སླབོ་སྩལ་བ།	

༄༅།	 །བདོ་ཀི་བ་ླན་མེད་པའ་ིདབུ་ཁདི་
སིྤ་ནརོ༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་གིས་ཕིྱ་ལོ་	 ༢༠༡༨	 ཟླ་	 ༡༡	 ཚེས་	
༡༧	 ཉནི་གི་ས་ྔདྲ་ོཉ་ིཧངོ་གི་རྒྱལ་ས་ཊོ་ཀ་ེཡོ་
ནང་རནེ་གཞི་བྱས་པའི་ཧི་བྷ་ིཡ་ཟླསོ་གར་
ཚོགས་ཁང་ད་ུང་ཚོ་ཁིམ་ཚང་གཅིག་གི་མི་
ཡིན་ཞསེ་པའ་ིབརདོ་གཞི་གཞིར་བཞག་ཐགོ་
གཞོན་སྐེས་གཙོ་བརོ་གུར་བའི་དད་ལྡན་
མང་ཚོགས་རྣམས་ལ་བཀའ་སླབོ་སྩལ་དནོ།				
མཆེད་གགོས་ཕ་ོམོ་རྣམ་པ།	 ངསོ་ཀིས་
བསམ་ཚུལ་དང་ཉམས་མྱོང་ཁེད་རྣམ་པ་
ཚོར་བར་ེརེས་བྱདེ་རུྒྱའི་གོ་སབྐས་བུྱང་བར་
ངསོ་རང་ཧ་ཅང་དགའ་པ་ོབུྱང་།	 ངསོ་རང་
ས་ཕྱོགས་གང་ད་ུཕིྱན་ཡང་འཛམ་གླིང་ན་
མི་དངུ་ཕུྱར་བདནུ་ཅུ་ཡོད་པ་ཚང་མ་ལུས་
སེམས་དང་མྱངོ་ཚོར་གི་ཆ་ནས་གཅིག་གུར་
ཡིན་པ་རདོ་ཀི་ཡོད།	 སེམས་ཅན་ཐམས་
ཅད་བད་ེབ་འདདོ་པ་དང་སྡུག་བསྔལ་མི་
འདདོ་པ་གཅིག་གུར་རེད།	 ཐ་ན་འབུ་སནི་
དང་།	 བྱ་བིྱའུ།	 དདུ་འག་ོསགོ་ཆགས་ཚུན་
ཆད་བད་ེབ་འདདོ་པ་གཅིག་གུར་རེད།
འག་ོབ་མི་ལ་སེམས་ཅན་གཞན་ལས་ཁད་

ད་ུའཕགས་པའི་ལེགས་ཉསེ་བངླ་དརོ་འབྱདེ་
པའ་ིཤེས་རབ་ཡོད།	 འནོ་ཀང་ང་ཚོས་
སྐབས་རེར་ད་ེབདེ་སྤོད་ལོག་པ་གཏངོ་གི་
ཡོད།	 དཔརེ་ན་ང་ཚོས་རྣམ་དཔྱདོ་བདེ་
སྤོད་བཏང་ས་ེམཚོན་ཆའི་རིགས་བཟ་ོཡི་
ཡོད།	 དདུ་འག་ོསགོ་ཆགས་དཔརེ་ན་སེང་ེ
དང་སག་སོགས་ལ་སོ་རྣནོ་པ་ོདང་སྡརེ་མོ་
ཡོད་པས།	 སེམས་ཅན་གཞན་བཟས་ནས་
འཚོ་ཡི་ཡོད།	 འནོ་ཀང་ང་ཚོ་འག་ོབ་མི་རི་
དགྭས་ཤྭ་བ་དང་འདྲ་བའ་ིསོ་ཡོད།	གཟུགས་
པའོི་གུབ་ཆའི་ཐགོ་ནས་བལསྟ་ཀང་སྔ་ོཚལ་
རིགས་ཟ་མཁན་འདྲ་ཤས་ཆེ་པ་ལས་ཤ་ཟ་
མཁན་ཞིག་དང་མི་འདྲ།	 	 དདུ་འག་ོསགོ་
ཆགས་ཚོར་འདདོ་པ་ཚད་ཡོད་པ་ཞིག་རེད།	
འནོ་ཀང་སེམས་ཅན་གཞན་དང་བསྡུར་ན་
འག་ོབ་མིའི་འདདོ་པ་ན་ིམཐའ་ཡས་པ་ཞིག་
རེད།	 ང་ཚོ་རང་ཉདི་ཀི་རྣམ་དཔྱདོ་ད་ེབདེ་
སྤདོ་བཏང་ས་ེམཐའ་ཡས་པའི་འདདོ་པ་ད་ེ
སུྒབ་ཀི་ཡོད།	 	 ད་ལ་ྟང་ཚོ་འདརི་ཞི་བད་ེ
དང་སྤ་ོསྣང་ངང་མཉམ་ད་ུསྡདོ་བཞིན་ཡོད།	
ཡིན་ཡང་ད་ལྟའི་དསུ་ཡུན་འདིའི་རིང་ལ་
འཛམ་གླིང་གི་ལུང་པ་གཞན་ཚོའི་ནང་མི་

གཅིག་གིས་གཅིག་ལ་གསོད་རེས་གཏངོ་
བཞིན་ཡོད།	
ངོས་ཀིས་གོང་དུ་བརོད་པ་ལྟར་འགོ་བ་
མི་ཡིས་རྣམ་དཔྱོད་བདེ་སྤོད་བཏང་ས་ེགོ་

མཚོན་རིགས་བཟ་ོཡི་ཡོད།	 ད་ེལས་ཀང་
ཐབས་སྡུག་པ་ཞིག་ནི་རལུ་ཕན་མཚོན་ཆའི་
རིགས་བཟ་ོཡི་ཡོད།	 ཉ་ིཧངོ་བ་ཚོར་མཚོན་
ན་རལུ་ཕན་མཚོན་ཆའི་ཆག་སྒ་ོདང་སྡུག་
བསལྔ་མྱངས་མྱངོ་ཡོད།		ལོ་མང་པའོ་ིགངོ་
ངསོ་རང་ཧ་ིརོ་ཞི་མ་དང་ན་ག་ས་ཀིའི་གངོ་
ཁརེ་ནང་བསྐདོ་མྱངོ་།	 ངསོ་རང་ཐངེས་

དང་པ་ོས་ཁུལ་དརེ་འབྱོར་དསུ་བུད་མེད་
ཅིག་གིས་རལུ་ཕན་མཚོན་ཆའི་འདོ་རླབས་
ཕགོ་པའ་ིསྡགུ་བསལྔ་མྱངོ་བཞིན་འདགུ	 ད་ེ
ན་ིའཇིགས་སུ་རངུ་བ་ཞིག་རེད།	 ངསོ་ཀིས་

དྲན་གསོས་པ་ཞིག་ལ་རལུ་ཕན་མཚོན་ཆ་
འབར་གས་བུྱང་བ་ལ་བརནེ་ནས་དའེི་ཚ་
དྲདོ་ཀི་རྐེན་གིས་འགམེས་སནོ་ཁང་ད་ུཆུ་
ཚོད་འཁརོ་ལོ་བཞུར་འདགུ	 དརེ་བརནེ་
འག་ོབ་མི་ཡིས་རང་གི་རྣམ་དཔྱདོ་བདེ་སྤདོ་
བཏང་ས་ེབད་ེསིྐད་ལནྡ་པ་ཞིག་བཟ་ོརུྒྱའ་ིཚབ་
ཏུ་འཇིགས་སྣང་མང་པ་ོབཟ་ོཡི་འདགུ

ད་ན་ིདསུ་ལ་བབས་ཡོད།	 ང་ཚོ་ད་ལ་ྟདསུ་
རབས་ཉ་ིཤུ་རྩ་གཅིག་པའི་ནང་འཚོ་བཞིན་
ཡོད།	 ལོ་རུྒྱས་སྨྲ་བ་ཚོས་བརདོ་པ་ལརྟ་
ན།	 དསུ་རབས་ཉ་ིཤུ་པའ་ིནང་འཛམ་གླངི་
དམག་ཆེན་དང་པ་ོདང་།	 གཉསི་པ།	 ལྷ་ོ
བྱང་ཀ་ོརི་ཡའ་ིདམག་འཁུག	 ཝ་ེཏ་ིནམ་གི་
དམག་འཁུག	 རྒྱ་ནག་གི་ནང་འཁུག	 ཨུ་
རུ་སུའི་ནང་འཁུག་སོགས་ཀི་རྐེན་གིས་མི་
ས་ཡ་ཉསི་བརྒྱ་ཙམ་དྲག་སྤདོ་ལ་བརནེ་ནས་
རྐནེ་ལམ་ད་ུགུར་ཡོད་པ་བརདོ་ཀི་འདགུ	ང་
ཚོས་ངསེ་པར་ད་ུདསུ་རབས་ཉ་ིཤུ་པའི་ནང་
ནརོ་འཁུལ་ཤོར་ཡོད་པ་ད་ེདག་བསྐར་ཟླསོ་
མ་ཡོང་བའ་ིཐབས་ཤེས་བྱདེ་དགསོ།	 ད་ན་ི
ང་ཚོས་འཛམ་གླངི་སངེ་མི་གངས་དངུ་ཕུྱར་
བདནུ་ཅུ་ཡོད་པ་ད་ེདག་ཚང་མ་གཅིག་གུར་
ཡིན་པའི་འད་ུཤེས་ཐགོ་དསུ་རབས་ཉ་ིཤུརྩ་
གཅིག་པ་འད་ིབཞིན་ཞི་བད་ེདང་བྱམས་བརྩ་ེ
ལྡན་པའི་དསུ་རབས་ཤིག་བཟ་ོདགོས་པའི་
དསུ་ལ་སླབེས་ཡོད།	 ཅསེ་སོགས་ཀི་བཀའ་
སླབོ་བསྩལ།	།														

ཁ་ེན་ཌའ་ིགཞུང་ནས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་ཤེས་ཡོན་ལས་འཆར་སདླ་རོགས་དངུལ་ཨ་སྒརོ་
ས་ཡ་ལ་ྔདང་འབུམ་བཞི་གནང་རུྒྱའ་ིཡོངས་ཁབ་གསལ་བསྒགས་གནང་བ།	

༄༅།	 །ཕིྱ་ལོ་	 ༢༠༡༨	 ཟླ་	 ༡༡	 ཚེས་	
༡༨	 རེས་གཟའ་ཉ་ིམ་ཉནི་ཁ་ེན་ཌའ་ིགཞུང་
ནས་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་ཤེས་ཡོན་
ལས་འཆར་སདླ་རོགས་དངུལ་ཨ་སྒརོ་ས་ཡ་
ལ་ྔདང་འབུམ་བཞི་གནང་རུྒྱའ་ིཡོངས་ཁབས་
གསལ་བསྒགས་གནང་ཡོད།	
ད་ེཡང་ཊོ་རན་ཊོ་བདོ་རིགས་སིྤ་མཐུན་
ཚོགས་པའི་གོ་སིྒག་འགོ་གངས་ལྗངོས་ཆོས་
ལྡན་གླིང་ཚོགས་ཁང་ད་ུཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུའི་
དགོང་དྲའོི ་གསོལ་སནོ་ལྷན་འཛོམས་ཀི་
ལས་རིམ་དབུ་འཛུགས་མ་ཞུས་གོང་ཁེ་ན་
ཌ་གཞུང་ནས་བདོ་མིའི་སིྒག་འཇུགས་ཀི་
ཤེས་ཡོན་ལས་འཆར་སདླ་ཨ་སྒརོ་ས་ཡ་	༥་
༤	 རོགས་སྐརོ་གནང་རུྒྱའ་ིགསལ་བསྒགས་
གནང་ཡོད།
སབྐས་དརེ་ཁེ་ན་ཌའི་གསོ་ཚོགས་བདོ་དནོ་
རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པའི་ཚོགས་གཙོ་སྐུ་ཞབས་
ཨ་རིབ་ཝི་ར་ན་ི	 Arif Virani	 མཆོག་
གིས་གསུང་བཤད་གནང་དནོ།	 ད་ེརིང་
འདིར་ཆེད་ད་ུམགནོ་འབདོ་གནང་བར་ཧ་
ཅང་དགའ་པ་ོབུྱང་།	 	 བིིྱས་པ་ཆུང་ཆུང་
རྣམས་ནས་ཕབེས་བསུ་གཟབ་རྒྱས་གནང་
བར་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	 ཁ་ེན་ཌའ་ི
གཞུང་ནས་བ ོད ་མིའི ་ སིྒག་འཛུགས་ཀི ་
ཤེས་ཡོན་ལས་འཆར་སླད་རོགས་དངུལ་
ཨ་སྒརོ་ས་ཡ་ལྔ་དང་འབུམ་བཞི་གནང་རུྒྱ་
ཡིན།	 ཞསེ་སོགས་ཀི་གསུང་བཤད་གནང་

གུབ་མཚམས་དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་བླ་ོབཟང་
སེང་ེམཆོག་གིས་འཚམས་འདྲ་ིདང་འབྲལེ་
གསུང་བཤད་གནང་དནོ།	 གངོ་ད་ུཁ་ེན་
ཌའི་གསོ་ཚོགས་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་
པའི་ཚོགས་གཙོ་སྐུ་ཞབས་ཨ་རིབ་ཝི་ར་ནི་

མཆོག་གིས་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་ཤེས་
ཡོན་ལས་འཆར་ཆེད་རོགས་དངུལ་གསལ་
བསྒགས་གནང་བ་ལརྟ།	 རྒྱ་བལ་འབུྲག་
གསུམ་ལ་ཡོད་པའི་བདོ་མིའི་གཞོན་སྐེས་
སླབོ་ཕུག་ཆེད་ད་ུརོགས་དངུལ་ས་ཡ་ལ་ྔལགྷ་
ཙམ་གནང་ཡོད།	 རོགས་དངུལ་གནང་རུྒྱ་
ད་ེབཞིན་ལོ་ལ་ྔརེར་མུ་མཐུད་གནང་རུྒྱ་ཆེད་
མངགས་བཟསོ་ཡོད།	 ད་ེལརྟ་བཟ་ོདགསོ་
དནོ་ན།ི	 མ་འངོས་པར་བཀའ་ཤག་གི་
རོགས་དངུལ་ཐད་སེམས་ཁལ་མི་དགོས་པ་
དང་།	 ཕྱག་ལས་མཇུག་སྐངོ་ཐུབ་རུྒྱའ་ིཆེད་
ཡིན།	

གཞན་ཡང་རོོགས་དངུལ་ཐོག་ཁེ་ན་ཌའི་
གོས་ཚོགས་བོད་ད ོན་རྒྱབ་སྐོར་ཚོགས་
པའི་ཚོགས་གཙོ་སྐུ ་ཞབས་ཨ་རིབ་ཝི་ར་
ནི་མཆོག་གིས་སྐུ་ལས་ཧ་ཅང་བསྐནོ་ཡོད།	
ཁངོ་ལ་ྟབུ་མེད་ན་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་

ཤེས་ཡོན་ལས་འཆར་ཆེད་རོགས་དངུལ་ཧ་
ལམ་ཐབོ་མེད།	ད་ེསྔནོ་རོགས་དངུལ་འགའ་
ཤས་ཤིག་ཐབོ་ཡོད་ཀང་ཕིྱས་སུ་གཞུང་གི་
སིད་བླནོ་འཕ་ོའགུར་ཕིྱན་པ་རྣམས་དང་
འབྲལེ་བ་གསར་བཟ་ོབྱེད་རུྒྱར་དསུ་ཡུན་
གང་ཙམ་འགོར་ཡོད་པར་བརནེ་སྐུ་ལས་ཧ་
ཅང་བསྐནོ་གནང་སོང་།	 སྐ་ུལས་སྐནོ་པ་
བཞིན་གུབ་འབྲས་ཀང་ཧ་ཅང་བཟང་པ་ོཞིག་
སྨནི་ཐུབ་པ་བུྱང་ཡོད།	
ང་ཚོ་ཕལ་ཆེ་བ་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་
ཀི་སླབོ་གྲྭ་ཁག་གི་ནང་སླབོ་སྦྱོང་གནང་ས་ེ
འཚར་ལོངས་བུྱང་བ་ཤ་སག་ཡིན།	 གཞི་

རྩའ་ིད་ལ་ྟཨ་རི་དང་།	 ཁ་ེན་ཌ་ལ་སོགས་ཕིྱ་
རྒྱལ་ཡུལ་གུ་ཁག་ཏུ་གནས་སྡདོ་བྱདེ་བཞིན་
ཡོད་པར་བརནེ་རྒྱ་གར་འཕགས་པའི་ཡུལ་
ད་ུབདོ་མིའི་གཞནོ་སྐསེ་རྣམས་ཀི་ཤེས་ཡོན་
མུ་མཐུད་སྤདོ་རུྒྱ་ཙམ་མ་ཟད།	 ཤེས་ཡོན་
ད་ེབཞིན་སྤུས་ཚད་ལྡན་པ་ཞིག་སྤདོ་དགོས་
རུྒྱ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོཡིན་སབས།	 རོགས་
དངུལ་ད་ེབུྱང་བར་བརནེ་རང་བཞིན་གི་
ཤེས་ཡོན་་ཡར་རྒྱས་འག་ོགི་རེད།	 དརེ་
བརནེ་ཐགོ་མར་ཁ་ེན་ཌ་གཞུང་ལ་ཐུགས་ར་ེ
ཆེ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	 གཞན་ཡང་ད་ེརིང་འདརི་
ཕིྱ་སིད་རོགས་དངུལ་སྡ་ེཚན་གི་ལས་བྱདེ་
ཕབེས་ཡོད།	
སྐུ་ཞབས་ཨ་རིབ་ཝི་ར་ནི་མཆོག་གིས་ང་
རང་ཨོ་ཊ་བར་ག་དསུ་ཡོང་བ་ཡིན་ནའང་
དམིགས་བསལ་དསུ་ཚོད་བཏནོ་ནས་གསོ་
ཚོགས་ནང་མགོན་འབདོ་ཀིས་བདོ་མིའི་
སིྒག་འཛུགས་ཀི་སིད་སྐངོ་དང་སྐུ་ཚབ་དནོ་
གཅོད་གསོ་ཚོགས་སུ་བཅར་ཡོད་སྐརོ་ངོ་
སྤདོ་གནང་བཞིན་ཡོད།	 ཕྱགོས་གཅིག་ན་ི
ང་ོསྤདོ་ད་ེབཞིན་སརྐ་མ་གཉསི་གསུམ་རིང་
ཡིན་ནའང་ཕྱགོས་གཞན་ཞིག་ནས་སྐ་ུཞབས་
ཁངོ་ན་ིབདོ་ཀི་རྩ་དནོ་དང་བདོ་མི་རྣམས་ལ་
ཁ་ཞེ་གཉསི་མེད་ཀི་སྒ་ོནས་རྒྱབ་སྐརོ་དང་
ཤ་ཞནེ་ཡོད་པའ་ིརྣམ་པ་སནོ་གི་ཡོད།	 རྒྱ་
ནག་གཞུང་གི་གནནོ་ཤུགས་ཇི་ལརྟ་ཤུགས་
ཆེ་སྤད་ནའང་།	 བདོ་དནོ་དང་བདོ་མིར་
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