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སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་བཞུགས་སརྒ་ད་ུ༸ཞབས་སོར་
བད་ེབར་འཁདོ་པ།	

༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༨	 ཟླ་	 ༡༡	 ཚེས་	
༢༥	 རེས་གཟའ་ཉ་ིམ་ཉནི་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་
༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་ཉ་ིཧངོ་ནང་གི་
རླབས་ཆེན་གི་མཛད་འཕནི་ཁག་ལེགས་པར་
གུབ་ས་ེབཞུགས་སྒར་ད་ུ༸ཞབས་སོར་བད་ེ
བར་འཁདོ་ཡོད།
ད་ེཡང་གངོ་ཚེས་ཉནི་གི་ཕདེ་ཡོལ་	༡	ཡོལ་
ཙམ་ལ་མགོན་པ་ོགང་ཉིད་མཆོག་མཁའ་
ལམ་བརུྒྱད་རྡ་སའི་ཉ་ེའགམ་གྷ་གྷལ་གནམ་
ཐང་ད་ུ༸ཞབས་སོར་བད་ེབར་འཁདོ་སབྐས་
བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་མཁན་
པ་ོབསོད་ནམས་བསན་འཕལེ་མཆོག་དང་།	
སདི་ཚབ་ཆོས་རིག་བཀའ་བླནོ་གཡུ་ཐགོ་ཀརྨ་
དག་ེལེགས་མཆོག	 	 བད་ེསུང་བཀའ་བླནོ་
བླ་བྲང་འཕགས་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་སོགས་
ཀིས་ཕབེས་བསུའི་ས་ེལེན་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་

ཡོད།	 	 ད་ེནས་ཆིབས་འག་ོབརུྒྱད་བཞུགས་
སྒར་རྒྱ་ལ་བའི་ཕ་ོབྲང་ད་ུཆིབས་སུྒར་སྐངོ་

སྐབས་དད་ལྡན་སེར་སྐ་མི་མང་རྣམས་ནས་
ལག་ཏུ་དི་བཟང་བདུག་སྤསོ ་དང་དཀར་
གཙང་མཇལ་དར་སོགས་ཐགོས་ཏ་ེཕབེས་

བསུ་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་ཡོད།
ད་ེཡང་མཛད་འཆར་ལརྟ་ན།	 ཕི་ཟླ་	 ༡༢	

ཚེས་	 ༣	 ནས་	 ༥	 བར་རྒྱ་གར་ཨུ་ཏར་
པྲ་དཤེ་མངའ་སྡའེི་སན་ཀི་སའམ་ལྷ་བབས་
ཀི་གནས་	 Sankisa, 	 སུ་རྒྱ་གར་གཞནོ་ན་ུ

ནང་ཆོས་ཚོགས་པས་	 Youth Buddhist 

Society	 	 ཇི་ལརྟ་གསོལ་བ་བཏབ་པ་ལརྟ།	
རྒྱལ་སས་ཆེན་པ་ོཞི་བ་ལསྷ་མཛད་པའི་སྤདོ་
འཇུག་ཆེན་མོའི་གསུང་ཆོས་བཀའ་དནི་སྩལ་
རུྒྱ་དང་།
ཕགོས་མཚུངས་ཕི་ཚེས་	 ༢༨	 ནས་	 ༣༠	
བར་གནས་མཆོག་རྡ་ོར་ེགདན་ད་ུརྒྱལ་སས་
ཐགོས་མེད་བཟང་པསོ་མཛད་པའི་ལག་ལེན་
སོ་བདནུ་མ་དང་།	 ད་ེབཞིན་ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༥	
ལོར་གདན་ས་བཀྲ་ཤིས་ལྷུ ན་པ་ོརུ་གནང་
བའི ་ཚད་མ་རྣམ་འགེལ་གི ་བཀའ་ཁིད ་
༼མཁན་ཆེན་ཀུན་དགའ་དབང་ཕུག་གིས་
མཆན་འགལེ་བཏབ་པའི་རྣམ་རྩ།༽འཕ་ོསྐངོ་
མཛད་རུྒྱ།	 	 ཕི་ཚེས་	 ༣༡	 ཉནི་གི་ས་ྔདརོ་
མགོན་པ་ོགང་ཉདི་མཆོག་ལ་བརྟན་བཞུགས་
བསར་འབུལ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན་འདགུ་པ་བཅས།	།

དཔལ་གསང་ཆེན་ས་ྔའགུར་རྙངི་མའ་ིདབུ་འཛིན་ཁ་ིརབས་བདནུ་པ་༸སྐབས་ར་ེཀཿཐགོ་དག་ེརྩ་ེ
རིན་པ་ོཆེ་འགུར་མེད་བསན་པ་རྒྱལ་མཚན་མཆོག་དགངོས་པ་ཆོས་དབིངས་སུ་ཐིམ་པའ་ི

ཡིད་སྐའོ་ིགནས་ཚུལ་ཐནོ་པ།	
༄༅།	 །དཔལ་གསང་ཆེན་ས་ྔའགུར་རྙངི་
མའི་དབུ་འཛིན་ཁི་རབས་བདནུ་པ་༸སྐབས་
རེ་ཀཿཐོག་དགེ་རྩེ་རིན་པ་ོཆེ་འགུར་མེད་
བསན་པ་རྒྱལ་མཚན་མཆོག་ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༨	

ཟླ་	༡༡	ཚེས་	༡༩	རེས་གཟའ་ཟླ་བ་ཉནི་གི་
ས་ྔད་ོཆུ་ཚོད་	 ༡༡།༣༠	 ཙམ་ལ་དགངོས་པ་
ཆོས་དབིངས་སུ་ཐིམ་པའི་ཡིད་སྐའོི་གནས་
ཚུལ་ཐནོ་འདགུ	 ད་ེཡང་དཔལ་གསང་ཆེན་
སྔ་འགུར་རྙིང་མའི་དབུ་འཛིན་ཁི་རབས་
བདནུ་པ་༸སྐབས་ར་ེཀཿཐགོ་དགེ་རྩ་ེརིན་པ་ོ
ཆེ་འགུར་མེད་བསན་པ་རྒྱལ་མཚན་མཆོག་
ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༨	 ཟླ་	 ༡༡	 ཚེས་	 ༡༩	 རེས་

གཟའ་ཟླ་བ་ཉནི་གི་ས་ྔད་ོཆུ་ཚོད་	 ༡༠།༣༠	
ཙམ་ལ་ཞབས་ཏགོ་པ་བ་ླམ་གོང་འཕལེ་དང་
མཉམ་ད་ུརིན་པ་ོཆེའི་ཐུགས་དགངོས་བཞིན་
རྐང་ལམ་བརུྒྱད་ཞབས་ཐང་ཕབེས་སབྐས་སུ་

ཕབེས་ལམ་ནས་ཞབས་ས་ེའདདེ་པའི་རྐེན་
བས་ཏ་ེཆུ་ཚོད་	 ༡༡།༣༠	 ཙམ་ལ་གླ་ོབུར་ད་ུ
དགོངས་པ་ཆོས་དབིངས་སུ་ཐིམ་པའི་ཡིད་
སྐའོ་ིགནས་ཚུལ་ཐནོ་འདགུ
སྐབས་ར་ེཀཿཐགོ་དགེ་རྩེ་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་
ན།ི	 ཕི་ལོ་	 ༡༩༥༤	 ལོར་མག་ོལོག་རྡ་ོཡུལ་
མཁར་ནང་གོང་མའི་ལྷ་ཁང་སུམ་མད་ོརུ་
ཡབ་བླ་ོལནྡ་ཕུན་ཚོགས་ལགས་དང་།	 མ་

ཡུམ་ཆོས་འཕགས་སྒོལ་མ་གཉིས་ཀི་སས་
སུ་སྐ་ུའཁུངས།	 ཨ་འཛོམས་རྒྱལ་སས་
འགུར་མེད་རྡ་ོར་ེམཆོག་དང་།	 རངོ་གསར་
འཇམ་དབངས་མཁནེ་བརྩེ་ཆོས་ཀི་བླ་ོགསོ་
མཆོག	 ཀརྨ་པ་རིག་པའ་ིརྡ་ོར་ེམཆོག་སོགས་
ནས་ངསོ་འཛིན་གནང་བ་བཞིན་ཤར་རྒྱལ་
བ་ཀཿཐགོ་དགནོ་ད་ུཕི་ལོ་	 ༡༩༨༠	 ལོར་
ཁ་ིའདནོ་མཛད་སྒ་ོཟབ་རྒྱས་གནང་།	 ད་ེ
རསེ་སུྤལ་སྐ་ུཉ་ིཟླ་མཆོག་དང་།	 མཁན་ཆེན་
འཇིགས་མེད་ཕུན་ཚོགས་མཆོག	 ཀཿཐགོ་
མཁན་རྒན་རྒྱལ་མཚན་ན ོར ་ བུ ་མཆོག	
ཀཿཐགོ་རྨགོ་ཚ་རིན་པ་ོཆེ།	 ཨ་འཛོམས་
འབུྲག་པ་རིན་པ་ོཆེ་སོགས་ཀི་མདནུ་ནས་
དབང་ལུང་གིས་ཐུགས་རུྒྱད་ཡོངས་སུ་ཕུག་
པར་མཛད།
ཕི་ལོ་	 ༡༩༩༧	 ལོར་རྒྱ་གར་འཕགས་པའ་ི
ཡུལ་ད་ུཕབེས་འབརོ་རསེ་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་
༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་དབུས།	
སྐབས་ར་ེའཁུལ་ཞིག་རིན་པ་ོཆེ།	 སྐབས་
ར་ེསག་ལུང་རྩ་ེསུྤལ་རིན་པ་ོཆེ།	 སྐབས་ར་ེ
གུབ་དབང་པད་ནརོ་རིན་པ་ོཆེ་སོགས་ཀི་
མདནུ་ནས་དབང་ལུང་གདམས་ངག་མང་པ་ོ

ཞུས་ཤིང་།	 འཕགས་པའ་ིགནས་ཆེན་ཁག་
ཏུ་སྐུ་མཚམས་ལ་བཞུགས་གནང་བ་དང་།	
འཛམ་གླིང་ཤར་ནབུ་མང་པ་ོཕབེས་ནས་
བསན་འགའོི་དནོ་མཛད་བཞིན་ཡོད་པ་དང་།	
གནས་མཆོག་རྡ་ོར་ེགདན་ད་ུསྔ་འགུར་རྙིང་
མའ་ིསྨནོ་ལམ་ཆེན་མོ་ཐངེས་	 ༢༩	 ཚོགས་
སབྐས་དང་འབྲལེ་ས་ྔའགུར་རྙངི་མའི་བ་ླཆེན་
ཁག་དང་།	སྐ་ུཚབ་བཅས་ལནྷ་འཛོམས་སར་
ས་ྔའགུར་རྙིང་མའི་དབུ་འཛིན་ཕབེས་ཕགོས་
སྐརོ་གོ་བསྡུར་ཐག་ཆོད་བུང་བར་རྙིང་མའི་
མ་དགནོ་དུག་ནས།	 ད་ེཡང་དང་པ་ོཀཿཐགོ་
དང་།	 ད་ེརསེ་རགོས་ཆེན།	 ཞ་ེཆེན།	 སྨནི་
གལོ་གླངི་།	རྡ་ོར་ེབྲག	དཔལ་ཡུལ་བཅས་ཀི་
བླ་ཆེན་ཁག་རིམ་པས་དབུ་འཛིན་གི་མཚན་
གནས་ལོ་གསུམ་རེ་རེས་མོས་བཞེས་གནང་
རུྒྱའ་ིཐག་ཆོད་བུང་དནོ་བཞིན།	 དཔལ་རྒྱལ་
བ་ཀཿཐོག་པའི་བླ་ཆེན་སྐབས་རེ་ཀཿཐོག་
དགེ་རྩེ་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་ལ་ཇི་ལྟར་གསོལ་
འདབེས་ཞུས་པ་ལརྟ་རྙིང་མའི་དབུ་འཛིན་ཁི་
རབས་བདནུ་པའི་མཚན་གནས་ཞལ་བཞེས་
ལེགས་ཐབོ་བུང་ཡོད།	།

བཀའ་ཤག་གིས་ཐུགས་གསོ་གནང་བ།	

༄༅།།ས་ྔའགུར་རྙིང་མའི་དབུ་འཛིན་ཁི་རབས་
བདནུ་པ་༸སྐབས་ར་ེཀཿཐགོ་དགེ་རྩེ་རིན་པ་ོཆེ་
མཆོག་གི་བླ་བྲང་ཞབས་འབྲིང་བ་རྣམས་དང་།	
བལ་ཡུལ་ས་ྔའགུར་ཀཿཐགོ་ཨ་འཛོམ་དགནོ་དང་
ས་ྔའགུར་ཀཿཐགོ་གཞི་ཆེན་བ ེ་ེརོ་དགནོ་གཉསི་ཀི་
འདསུ་སིྤ།	 ༸སྐབས་ར་ེདམ་པའ་ིའདས་མཆོད་
ག་ོསིྒག་ཚོགས་ཆུང་།	 མག་ོལོག་ཐབེས་རྩ་ཁང་།	
སལྐ་བཟང་རྡ་ོར་ེཁིམ་ཚང་བཅས་ཐུན་མོང་ལ།	
ཆེད་ཞུ།	ཉ་ེཆར་ཕི་ལོ་	༢༠༡༨	ཟླ་	༡༡	ཚེས་	༡༩	
ཉནི་གསང་ཆེན་སྔ་འགུར་རྙིང་མའི་ཆོས་བརུྒྱད་
ཀི་དབུ་འཛིན་ཁི་རབས་བདུན་པ་༧སྐབས་རེ་
ཀཿཐགོ་དགེ་རྩ་ེའགུར་མེད་བསན་པ་རྒྱལ་མཚན་
རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་གླ ་ོབུར་དུ་དགོངས་པ་ཆོས་
དབིངས་སུ་བསྡུས་ཚུལ་བསན་པའི་ཤིན་ཏུ་ཡིད་
སྐའོ་ིགནས་ཚུལ་བུང་བ་ན།ི	བསན་པ་སིྤ་དང་ཁད་
པར་སྔ་འགུར་རྙིང་མའི་བསན་པ་ལ་གོད་ཆག་
ཆེན་པ་ོཞིག་ཡིན་པས།	 བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་
བཀའ་ཤག་ནས་མྱ་ངན་ གུས ་བཏུད ་དང་ །	
༸སྐབས་རེ་དམ་པ་དའེི་ཤུལ་བཞུགས་ཞབས་
འབྲངི་དང་།	 སྐ་ུཉ་ེལྟསོ་བཅས།	 གཞིས་བསེ་ཕི་
ནང་ཞལ་སླབོ་སེར་སྐ་ཡོངས་རགོས།	 ད་ེབཞིན་
ས་ྔའགུར་བསན་པའི་བརུྒྱད་འཛིན་འདསུ་སྡ་ེདང་
རསེ་འཇུག་ཡོངས་བཅས་ལ་ཐུགས་གསོ་གཏིང་
ཟབ་ཞུ་བཞིན་ཡོད།	 ད་ེལརྟ་མཚོན་སདླ་ད་ཉནི་
ཕི་ཚེས་	 ༢༢	 ཉནི་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་
མཛད་གཙོ་རྣམ་པ་དང་སི་ཞུའི་ལས་བདེ་རྣམས་
ཚང་འཛོམས་ཀིས་ཆུ་ཚོད་གཅིག་རིང་སྨནོ་ལམ་
གསུང་འདནོ་དང་།	ད་ེརསེ་གཞུང་འབྲལེ་མྱ་ངན་
གུས་བཏུད་མཚོན་ཕིར་སིྒག་འཛུགས་ཀི་ལས་
ཁུངས་རྣམས་ལས་མཚམས་འཇགོ་རུྒྱ་ཞུས་ཡོད།	
མཐའ་དནོ།	 ༸སྐབས་ར་ེབད་ེབར་གཤེགས་པ་ད་ེ
ཉདི་ཀི་ཐུགས་དགོངས་ཟབ་མོ་ཇི་མཆིས་རྣམས་
ཡོངས་སུ་རགོས་པ་དང་།	 སརླ་ཡང་བདོ་ཀི་
བསན་འགའོི་དནོ་ད་ུཡང་སདི་འཁུལ་བྲལ་རིན་པ་ོ
ཆེ་མུྱར་ད་ུབནོ་པའི་སྨནོ་འདནུ་ཤུགས་དག་ཞུ་རུྒྱ་
བཅས།	།

༄༅།		།ཉ་ེཆར་ས་ྔའགུར་རྙངི་མའ་ིདབུ་འཛིན་
ཁི་རབས་བདནུ་པ་༸སྐབས་ར་ེཀཿཐགོ་དགེ་རྩེ་
རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་གླ་ོབུར་དགོངས་པ་གཞན་དནོ་
ད་ུགཤེགས་པའི་མྱ་ངན་གུས་བཏུད་མཚོན་ཕིར་
དང་།	 ས་ྔའགུར་རྙངི་མ་གཙོ་གུར་བ་ླསུྤལ་མཁན་
སླབོ་ཆེ་ཁག་གཞན་མང་པའོང་གངོ་གསལ་གནས་
ཚུལ་ལ་བརྟནེ་ནས་ཚོགས་འདརུ་ཕབེས་སབས་མི་
འགིག་པ་འགུར་ངསེ་ཀི་རུྒྱ་མཚན་ལ་གཙོ་བརོ་
བརྟནེ་ཏ།ེ	 བཞུགས་སརྒ་ད་ྷརམ་ས་ལར་ཕི་ལོ་	
༢༠༡༨	ཟླ་	༡༡	ཚེས་	༢༩	ནས་ཟླ་	༡༢	ཚེས་	
༡	 བར་ཉནི་གསུམ་རིང་བསྐང་རུྒྱའ་ིབདོ་ཀི་ཆོས་
བརུྒྱད་ཁག་དང་གཡུང་དུང་བནོ་བཅས་ཀི་ཆོས་
ཚོགས་ཐངེས་	 ༡༣	 པ་ད་ེབཞིན་རེ་ཞིག་དསུ་
ཚེས་ངེས་མེད་བར་ཕིར་འགངས་གནང་རུྒྱར་
ཐག་གཅདོ་བུང་སོང་ན།	 འབྲལེ་ཡོད་ཚང་མའ་ི
དགངོས་པར་མངའ་བ་དང་།	 ད་ེའབྲལེ་སྐ་ུངལ་
བརྡབ་གསིགས་ཇི་བཟསོ་ལ་སྙངི་ནས་དགོངས་
སེལ་ཞུ་རུྒྱ་བཅས།	།

བདོ་ཀི་ཆོས་བརུྒྱད་ཁག་དང་གཡུང་དུང་བནོ་
བཅས་ཀི་ཆོས་ཚོགས་ཐངེས་	༡༣	པ་ད་ེབཞིན་
རེ་ཞིག་དསུ་ཚེས་ངསེ་མེད་བར་ཕིར་འགངས།	
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ལྷ་ོཨ་ཕ་ིརི་ཀའ་ིསྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་ཁང་ནས་ཆོས་ལུགས་འད་མིན་གི་ལནྷ་ཚོགས་སུ་མཉམ་ཞུགས་གནང་བ།	
༄༅།	།ལྷ་ོཨ་ཕ་ིརི་ཀའ་ིསྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་
ཁང་ནས་ཆོས་ལུགས་འད་མིན་གི ་ལྷན་
ཚོགས་སུ་མཉམ་ཞུགས་དང་།	 	 ད་ེབཞིན་
དནོ་གཉརེ་ཅན་རྣམས་ལ་བདནེ་པ་བཞིའི་
སྐརོ་ང་ོསྤདོ་གནང་འདགུ
ད་ེཡང་ལྷ་ོཨ་ཕི་རི་ཀའི་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་
དངསོ་གུབ་རྡ་ོར་ེལགས་དང་།	 དནོ་ཁང་
གི་ལྟ་གུབ་དགེ་རྒན་དགེ་བཤེས་བླ་ོབཟང་
དནོ་གུབ་ལགས་རྣམ་གཉིས་གངོ་ཁེར་ཇོ་
ཧན་ནསིེ་བགྷ་	 	 	 Johannesburg	 ནང་
ཚོགས་གནང་བའི་ཆོས་ལུགས་འད་མིན་གི་
ལྷན་ཚོགས་ཤིག་ལ་ཚོགས་ཞུགས་གནང་

ཡོད།	 ལནྷ་ཚོགས་ཀི་གསོ་གཞི་གཙོ་བ་ོལ་ྔ
ཡོད་པ་ད་ེདག་ན།ི	 འཇིག་རྟནེ་བཀདོ་པ་པ།ོ	
འཇིག་རྟནེ་ཆགས་ཚུལ།	འཇིག་རྟནེ་ཁམས་
ཀི་གུབ་ཆ།	 འག་ོབ་མིའ་ིབཀདོ་པ་དང་འཚོ་
གནས་བདེ་པའ་ིརུྒྱ་མཚན་བཅས་ཡིན་འདགུ
ལནྷ་ཚོགས་སུ་ནང་པ་དང་།	 ཡེ་ཤུ།	 ཨ་ཕ་ི
རི་ཀའ་ི Hebrew	 ཁ་ཆེ་སོགས་ཀི་སྐ་ུཚབ་
འཐུས་མི་མཉམ་ཞུགས་གནང་ཡོད་པ་དང་།	
སྐབས་དརེ་དགེ་བཤེས་བླ་ོབཟང་དནོ་གུབ་
ལགས་ཀིས་ཚོགས་འདའིུ་བརདོ་གཞི་དང་
འབྲལེ་ནང་ཆོས་ཐགོ་ནས་གཟིགས་ཚུལ་ཇི་
འད་ཡིན་པ་ཞིབ་ཕ་ངོ་སྤདོ་གནང་ཡོད་པ་

མ་ཟད།	 ཚོགས་ཞུགས་པ་ནང་ཁུལ་ཤེས་
བ་བར་ེརེས་དང་ཆོས་ལུགས་འད་མིན་གི་
འདདོ་ཚུལ་སྐརོ་གོ་རྟགོས་གང་ལེགས་བུང་
ཡོད་འདགུ
གཞན་ཡང་ཕི་ཚེས་	 ༢༠	 ཉནི་རྒྱལ་ས་	
Pretoria	 ནང་དག་ེབཤེས་བླ་ོབཟང་དནོ་
གུབ་ལགས་ཀིས་རྒྱལ་སའ་ིཁུལ་དང་།	གངོ་
ཁརེ་ཇ་ོཧན་ནསིེ་བགྷ་གཉསི་ནས་ཕབེས་པའ་ི
སྦངོ་བརྡར་བ་དང་སླབོ་སནོ་དག་ེརྒན་སོགས་
ཁནོ་མི་གྲྭངས་	༧༠	ལགྷ་ལ་བདནེ་པ་བཞིའ་ི
སྐརོ་ལ་ང་ོསྤདོ་གནང་འདགུ
ལས་རིམ་འདི ་བཞིན་ལྷ ོ་ཨ ་ཕི ་ རི ་ཀའི ་	

Coaching and Mentoring Association 

of South Africa	ཞསེ་པའ་ིཚོགས་པས་ག་ོ
སིྒག་གནང་བ་ཞིག་ཡིན་པ་དང་།	ལས་རིམ་
ནང་མཉམ་ཞུགས་གནང་མཁན་ཡོངས་

ནས་ནང་ཆོས་ལས་བདནེ་པ་བཞིའི་སྐརོ་གི་
འགལེ་པ་ད་ེསིྤ་སྒརེ་གཉསི་ཀི་ལས་དནོ་ཐགོ་
ཕན་ཐོགས་ཆེན་པ་ོབུང་སྐརོ་བརོད་ཡོད་
འདགུ་པ་བཅས།	།

སུད་སི་སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་དངསོ་གུབ་རྡ་ོར་ེལགས་ཀིས་འཇར་མ་ན་ིཁུལ་གནས་སྡདོ་བདོ་རིགས་རྣམས་ལ་
གསུང་བཤད་གནང་བ།

༄༅།	 །སུད་སི་སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་དངསོ་
གུབ་རྡ་ོར་ེལགས་ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༨	 ཟླ་	 ༡༡	

ཚེས་	 ༡༦	 ནས་	 ༡༩	 བར་ཉནི་གངས་
བཞིའི་རིང་ཇར་མ་ནི་ནང་གི་གོང་ཁེར་

ཧམ་བགྷ་	Hamburg	དང་།	ཕ་ེརེངྐ་ཕཌོ།	
Frankfurt	བྷནོ།Bonn	བ་ྷདནེ།	Baden	ད་ེ
བཞིན་མུན་ཅིན་	Munchin	བཅས་ཀི་ནང་
གཞུང་འབྲལེ་འཚམས་གཟགིས་གནང་ཡོད།
སབྐས་དརེ་སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་དངསོ་གུབ་རྡ་ོ
ར་ེལགས་ཀིས་གོང་གསལ་ས་གནས་ཁག་
ནང་གནས་སྡདོ་བདོ་མི་རྣམས་ལ་བདོ་མིའི་
ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་རིག་གཞུང་དང་ངོ་
བ་ོསུང་སྐབོ་བདེ་དགོས་རུྒྱ་ནི་ཧ་ཅང་གལ་
ཆེན་པ་ོཡིན་སྐརོ་དང་།	 ལགྷ་པར་ཕིའ་ིརྒྱལ་
ཁབ་ཀི་ཁོར་ཡུག་ནང་གནས་སྡདོ་བདེ་པའི་

སབྐས་བདོ་མིའི་ང་ོ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་བུས་གཉསི་
སྨན་དབུ་མའི་ལམ་གི་ང་ོབ་ོདང་བུང་རིམ།	
གུབ་འབྲས་སོགས་ཀི་སྐརོ་ངོ་སྤོད་གསུང་
བཤད་གནང་འདགུ
གཞན་ཡང་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་ཁང་གི་རིྩས་
པ་བསོད་ནམས་མཐར་ཕིན་ལགས་ཀིས་
བཙན་བལོ་བདོ་མིའི་དང་བངླས་དཔྱ་དངུལ་

འབུལ་ཕོགས་ཀི་ལམ་སནོ་ཁག་ངོ་སྤོད་
གནང་འདགུ
སབྐས་དརེ་ཇར་མན་བདོ་རིགས་ཚོགས་པའ་ི
ཚོགས་གཙོ་བླ་ོབཟང་ཕུན་ཚོགས་ལགས་
ཀིས་ལོ་འཁོར་ལས་བསྡམོས་སྒོགས་སྦང་
ཞུས་པ་དང་སྦྲགས།	 བདོ་རིགས་ཚོགས་
པའི་ཚོགས་མི་རྣམས་ནས་ལས་དནོ་ཚགས་
ཚུད་སདླ་མཐུན་འགུར་གནང་བར་ཐུགས་ར་ེ
ཆེ་ཞུས་གནང་འདགུ་པ་བཅས།	།

དཔལ་ལནྡ་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གིས་ཡུ་རོབ་རྒྱལ་ཁབ་གསུམ་ནང་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་སོགས་
མཇལ་འཕད་ཀིས་མཛད་འཆར་ཁག་ལེགས་གུབ།	

༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༨	 ཟླ་	 ༡༡	 ཚེས་	
༢༡	 ཉནི་དཔལ་ལནྡ་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པ་ོབསོད་ནམས་བསན་
འཕལེ་མཆོག་ཕ་རན་སི་རྒྱལ་ས་པ་ེརི་སིར་	
(Paris)	 ཕབེས་འབརོ་གནང་ཡོད་པ་དང་།	
སབྐས་དརེ་ཕ་རན་སི་སྐུ་ཚབ་འབྲལེ་མཐུད་
ལས་ཁང་གི་ལས་བདེ་དང་།	 ས་གནས་བདོ་
རིགས་ཚོགས་པ་ཁག་གིས་ཕབེས་བསུའི་ས་ེ
ལེན་ཞུས་གནང་ཡོད།
ད་ེཡང་ཕི་ཚེས་	 ༢༢	 ཉནི་ས་ྔད་ོདཔལ་ལནྡ་
ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ཕ་རན་སི་གསོ་ཚོགས་
གོང་མའི་ནང་གསོ་ཚོགས་གོང་མའི་བདོ་
དནོ་རྒྱབ་སྐོར་ཚོགས་པའི་ཚོགས་མི་ཁག་
ཅིག་གིས་ས་ེལེན་མཇལ་འཕད་གནང་ཡོད་

པ་དང་།	 སབྐས་དརེ་དཔལ་ལནྡ་ཚོགས་
གཙོ་མཆོག་གིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་
ནང་གཞི་རྩའི ་འགོ་བ་མིའི ་ཐོབ་ཐང་མུ་
མཐུད་རྡགོ་རོལ་གཏངོ་བཞིན་ཡོད་པ་སོགས་
བདོ་ནང་གི་ཛ་དག་གནས་སངས་སིྤ་དང་།	
བདོ་ཀི་ཁོར་ཡུག་ཉམས་ཉསེ་ཆེན་པ་ོའག་ོ
བཞིན་ཡོད་པའ་ིསྐརོ།	 བདོ་ནང་རྒྱ་ནག་གི་
མི་འབརོ་སྤ་ོཤུགས་ཆེད་ཁནེ་ཏུ་ནས་ལྷ་ས་
བར་མེ་འཁརོ་ལགྕས་ལམ་གསར་རྒྱག་ལས་
འཆར་སོགས་བང་སིྒག་བཞིན་ཡོད་གནས།	
བོད་ནང་རང་ལུས་མེར་བསེགས་ཕུལ་
བཞིན་ཡོད་སྐརོ།	 ད་ེབཞིན་ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༩	
ནི་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་ས་དབང་བསུྒར་
བས་ནས་ལོ་ང་ོ	༧༠	དང་།

སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་རྒྱ་གར་བཙན་བོལ་ད་ུཞབས་སོར་
འཁདོ་ནས་ལོ་ང་ོ	 ༦༠	 འཁརོ་བཞིན་ཡོད་
སབས།	དཔལ་ལནྡ་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གིས་
ཁོང་རྣམ་པར་བདོ་ཀི་གནད་དནོ་མགགོས་
མུྱར་གསལ་རུྒྱར་མུ་མཐུད་རྒྱབ་སྐརོ་གནང་
སྐངོ་ཡོང་བའི་འབདོ་སྐུལ་ཞུས་གནང་ཡོད་
པ་དང་།	 ཉནི་རྒྱབ་དཔལ་ལནྡ་ཚོགས་གཙོ་
མཆོག་ཕ་རན་སི་གསོ་ཚོགས་འགོ་མའི་ནང་
གསོ་ཚོགས་འགོ་མིའི་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐོར་
ཚོགས་པའི་ཚོགས་གཙོ་ལྕམ་སྐུ ་ཨེ་ལི་ཛ་
བྷཏེ་ཊུ་ཊུ་པ་ིཀར་ཌ་ Elisabeth Toutut-

Picard	 མཆོག་གིས་ས་ེལེན་དང་།	 ད་ེནས་
ལམྕ་སྐུ་མཆོག་གིས་གཙོས་གསོ་ཚོགས་འགོ་
མའི་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པའི་འཐུས་
མི་ཁག་ཅིག་དང་མཇལ་འཕད་ཀིས་གནད་
དནོ་གལ་ཆེ་མང་པའོི་ཐགོ་གོ་བསྡུར་ལྷུག་པ་ོ
གནང་ཡོད་འདགུ
ཕི་ཚེས་	 ༢༣	 ཉནི་དཔལ་ལནྡ་ཚོགས་གཙོ་
མཆོག་གིས་ཕ་རན་སི་རྒྱལ་སིྤའ་ིཉསེ་ཡངས་
ཚོགས་པའ་ིཚོགས་གཙོ་ལམྕ་སྐ་ུསེ་སི་ལི་	ཀ་ོ
ཌིར་ཡུ་	 Ms Cecile Coudriou,President 

of Amnesty International,France 

མཆོག་དང་།	 ཁངོ་གི་ཕག་སྦྲལེ་ཁག་ཅིག་
དང་མཇལ་འཕད་ཀིས་ཆུ་ཚོད་གཅིག་ལགྷ་
རིང་གནད་དནོ་གལ་ཆེའི་ཐོག་གོ་བསྡུར་
ལྷུག་པ་ོགནང་ཡོད།

གོང ་གསལ་མཇལ་འཕད་སྐབས་གོས ་
ཚོགས་འཐུས་མི་རྣམ་པ་དང་།	 རྒྱལ་སིྤའ་ི
གཞུང་འབྲལེ་མིན་པའི་ཚོགས་པ་ཁག་གི་
འཐུས་མི་རྣམ་པས་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་
མཆོག་ལ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་གནནོ་ཤུགས་
ཇི་ཙམ་ཡོད་རུང་མུ་མཐུད་བདོ་དནོ་ཐོག་
རྒྱབ་སྐརོ་དང་།	 མཐུན་འགུར་གནང་རུྒྱའ་ི
ཞལ་བཞསེ་གནང་ཡོད་འདགུ

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གིས་ཕི་ལོ་	
༢༠༡༨	ཟླ་	༡༡	ཚེས་	༡༣	ནས་	༢༣	བར་
ཉནི་བཅུའ་ིརིང་ལཏ་ཝི་ཡ་	 Latvia དང་།	
སྦལེ་ཇམ་	 Belgium	 ཕ་རན་སི་	 France 

བཅས་ཡུ་རོབ་རྒྱལ་ཁབ་གསུམ་གི་ནང་
གསོ་ཚོགས་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པའི་
འཐུས་མི་སོགས་མཇལ་འཕད་གནང་རུྒྱའི་
མཛད་རིམ་ཁག་ལེགས་པར་གུབ་རསེ།	 ཕི་
ཚེས་	༢༤	ཉནི་རྒྱ་གར་ལ་ཕབེས་ཐནོ་གིས་
ཕི་ཚེས་	 ༢༥	 ཉནི་བཞུགས་སརྒ་རྡ་སར་
ཕབེས་འབརོ་གནང་ཡོད་པ་བཅས།	།

སྐུ་ཚབ་དནོ་ཁང་གི་གནས་ཚུལ།
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སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་དབུ་ཞུགས་ཐགོ་ཉ་ིཧངོ་ད་ུའདས་མཆོད་སྨནོ་ལམ་ཚོགས་པ།
༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༨	 ཟླ་	 ༡༡	 ཚེས་	
༢༢	 རེེས་གཟའ་ཕུར་བུའ་ིཉནི་ཉ་ིཧངོ་གི་
གངོ་ཁརེ་ཕུ་ཀུ་ཨོ་ཀར་རྟནེ་གཞི་བས་པའི་	
Tochoji Temple in Fukuoka ཏ་ོཆོ་ཇི་
དགནོ་པར་བདོ་མིའ་ིབ་ླན་མེད་པའ་ིདབུ་ཁདི་
སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་དབུ་ཞུགས་ཐོག་ཡུལ་དའེི་ནང་ས་
ཡོམ་དང་ཆུ་ལོག་སོགས་འབུང་བའི་གོད་
ཆག་རྐེན་པས་དསུ་མིན་འཆི་བའི་འཇིགས་
པའི་འགོ་དཀའ་སྡུག་མྱངས་དང་མྱངོ་བཞིན་
པ་རྣམས་ལ་དམིགས་ནས་མཆོད་འབུལ་
སྨནོ ་ལམ་ཞིག་གོ ་ སིྒག་ཞུས་ཡིན་འདུག	
སྐབས་དརེ་མགོན་པ་ོགང་ཉདི་ཀིས་བཀའ་
སླབོ་སྩལ་དནོ།	 	 ངསོ་རང་ལོ་བདནུ་སབྐས་
སྨནོ་ལམ་གི་སམྐ་ཚོགས་སུ་བད་ེསྨནོ་བསྐརོ་
བ་ཡིན།	 	 ཧ་ཅང་ཞདེ་སང་བུང་།	 གྲྭ་པ་

ཕལ་ཆེར་ཁ་ིགཅིག་ཙམ་ཡོད།	 དའེ་ིདཀིལ་
ནས་ངོས་རང་གཅིག་པུས་སྐོར་དགོས་ཀི་

ཡོད།	 སབས་ལེགས་པ་ཞིག་ལ་སབྐས་དརེ་
རྒྱང་གགས་མེད།	 དརེ་བརྟནེ་འདནོ་པ་ཆད་
ནས་ལབྡ་སྐརོ་བརྒྱབ་པ་ཡིན་ནའང་དམིགས་
བསལ་ད་ོསང་སླབེས་ཀི་མ་རེད།		ཅསེ་ཞལ་

ཤོབ་མཛད།	 སབྐས་དརེ་བད་ེསྨནོ་སྐརོ་བའ་ི
ཚོར་བ་རྣམས་ད་ལྟའང་དན་བཞིན་འདགུ		

ར་ེརིན་པ་ོཆེའི་དང་ངསེ་ལེགས་བཤད་སྙངི་
པ།ོ	 སེམས་ཙམ་པ་དང་དབུ་མ་པའ་ིལ་ྟབའ་ི
སྐརོ་ལ་དམིགས་བསལ་གི་ལེགས་བཤད་
བརྩམས་གནང་ཡོད།

ད་ེའད་བའི་དང་ངེས་ལེགས་བཤད་སྙིང་
པ་ོད་ེབར་སྐབས་ཝཱ་རཱ་ཎ་སིའི་ལེགས་སྦར་
མཁས་པ་གཅིག་དང་།		བདོ་ཀི་དག་ེབཤེས་
བཅས་ཁོང་གཉསི་ཀིས་ཧིན་སྐད་ཐགོ་ཕབ་
སུྒར་གནང་བ་རེད།	 རྒྱ་གར་བ་ཁངོ་ཏ་ིཔཱ་
ཊི་	 Tripati	 ཞུ་བ་རེད།	 ལེགས་སྦར་ཧ་
ཅང་མཁས་པ་རེད།	 	 	 ཁངོ་ངསོ་ཀི་ང་ོ
ཤེས་རེད།	 	 	 སབྐས་དརེ་ངསོ་ཀིས་ཁངོ་
ལ།	དང་ངསེ་ལེགས་བཤད་སྙངི་པ་ོབརྩམས་
མཁན་གི་བདོ་པའི་མཁས་པ་ཁོང་དཔལ་ན་
ལེནྡྲའི་མཁས་པའི་གལ་ད་ུཚུད་པ་འདགུ་
གམ་མི་འདགུ	 ཅསེ་འད་ིསབྐས་ཁངོ་གིས།		
བདོ་པའི་མཁས་པ་ད་ེན་ལེནྡྲའི་མཁས་པའི་
གལ་ད་ུཚུད་པ་ཙམ་ད་ུམ་ཟད།	 	 ན་ལེནྡྲའ་ི
མཁས་པའི་ཡང་རྩེར་སོན་པ་རྣམས་དང་
འད་མཉམ་ཆགས་ཐུབ་པ་འདགུ	 ཅསེ་

གསུང་བུང་།	བད་ེསྨནོ་འད་ིབདོ་པའ་ིམཁས་
པ་ཁངོ་གིས་མཛད་པ་རེད།
དེ་ རིང་འདིར་གཙོ་བ ོ་བར་སྐབས་ཤིག་
ནས་ས་ཡོམ་དང་།	 	 ཆུ་ལོག་སོགས་
རང་འབུང་གོད་ཆག་ལ་བརྟནེ་ནས་དསུ་
མིན་འཆི་བའི་འཇིགས་པའི་འོག་དཀའ་
སྡུག་མྱངོ་བཞིན་པ་མང་པ་ོཞིག་གི་ཆེད་ད་ུ
རེད།	 	 འདརི་ཤེས་རབ་སྙངི་པ་ོགསུང་
རུྒྱ་ཧ་ལས་པའི་གནད་འགག་ཆེན་པ་ོའདགུ	
སིྤར་སགྔས་ཀི་ཆོ་ག་ལ་སོགས་ཡོད་ནའང་།	
སངས་རྒྱས་པའི ་ཆོས་ནི ་བདེན་པ་བཞི ་
གསུང་ནས་སྡུག་བསྔལ་གི་རིགས་རྣམས་
མེད་པར་བཟ་ོཐུབ།	 ཅསེ་སོགས་ཀི་བཀའ་
སླབོ་སྩལ་རསེ་མང་ཚོགས་ཀི་ད་ིབར་བཀའ་
ལན་སྩལ་ཡོད་པ་བཅས།	།

དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་གིས་ཀལ་ག་ྷརིའ་ིབདོ་རིགས་རྣམས་ལ་གསུང་བཤད་གནང་བ།	
༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༡༨	ཟླ་	༡༡	ཚེས་	༢༠	
ཉནི་གི་ཉནི་རྒྱབ་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་
དཔལ་ལྡན་སིད་སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་
ཁ་ེན་ཌའ་ིམངའ་སྡ་ེཨལ་བརྷ་ཌའ་ི	 Al-

berta  གངོ་ཁརེ་ཀལ་ག་ྷརིའ་ི Calgary ནང་
ཕབེས་འབརོ་གིས་ཁུལ་དའེི་གསར་འགུར་
ཚན་པའི་བཅར་འད་ིལ་དང་ལེན་གནང་ས་ེ
ད་ལྟའི་བདོ་ནང་གི་གནས་སངས་སིྤའི་སྐརོ་
འགལེ་བརདོ་གནང་ཡོད་པ་དང་།	 	 	 ཉནི་
དའེི་དགོང་ད་ོདཔལ་ལྡན་སིད་སྐངོ་མཆོག་
དང་བང་ཨ་རིའི་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་དངསོ་
གུབ་ཚེ་རིགས་ལགས་རྣམ་གཉསི་ཀིས་ཨལ་
བརྷ་ཌའ་ིཁུལ་གི་བདོ་རིགས་ལ་ྔབརྒྱ་ཙམ་ལ་
གསུང་བཤད་གནང་ཡོད།
ད་ེཡང་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐོང་མཆོག་གིས།	
སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་དང་།	བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས།	ལགྷ་
པར་ཁ་ེན་ཌའ་ིམི་སེར་དང་གཞིས་སྤ།ོ	 ས་
མང་རིག་གཞུང་གི་བླནོ་ཆེན་ཟུར་པ་འཇའ་

སན་ཀནེ་ན་ེ	 Jason Kenney	 ལགས་
བཅས་ཀི་ཐུགས་རེ་བཀའ་དནི་ལ་བརྟནེ་
ནས་གངོ་ཁརེ་ཀལ་གྷ་རིའ་ིནང་རྒྱ་གར་བང་
ཤར་ཨ་རུ་ན་ཅལ་མངའ་སྡའེི་ནང་གནས་
སྡདོ་བདོ་མི་ཆིག་སངོ་ཙམ་གཞིས་སྤ་ོགནང་
ཐུབ་ཡོད།	ཅསེ་དན་གསོའ་ིཚུལ་ད་ུགསུང་།
ཕོགས་མཚུངས་དཔལ་ལྡན ་སིད ་སྐོང ་
མཆོག་གིས་ཨ་རུ་ན་ཅལ་མངའ་སྡའེི་ཁུལ་
ནས་གསར་ད་ུཕབེས་པའ་ིབདོ་རིགས་སྤུན་ཟླ་
ཚོས་ཁེ་ན་ཌའི་ནང་གཞིས་སྤ་ོགནང་དགོས་
པའི་རུྒྱ་མཚན་ཅི་ཡིན་ཤེས་པའི་ཐོག་ས་
གནས་བདོ་རིགས་སིྤ་མཐུན་ཚོགས་པ་དང་།	
ཨལ་བརྷ་ཌ་བདོ་རིགས་སིྤ་མཐུན་ཚོགས་པ་
དང་མཉམ་རུབ་ཀིས་བདོ་ཀི་ཆོས་དང་རིག་
གཞུང་།	 སདྐ་ཡིག་སོགས་མི་ཉམས་རུྒྱན་
འཛིན་བདེ་དགསོ་པ་དང་།	 ད་ེབཞིན་བདོ་
རིགས་ནང་ཁུལ་མཐུན་སིྒལ་བེད་དགོས་
པའ་ིརེ་འདནུ་བཏནོ།	
གཞན་ཡང་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐངོ་བླ་ོབཟང་

སེང་ེམཆོག་གིས།	 ཁ་ེན་ཌའ་ིཨོན་ཊེ་རིའ་ོ	
Ontario	 མངའ་སྡའེ་ིརྒྱལ་ས་ཊོ་རོན་ཊོའ་ི	
Toronto	 ནང་རྟནེ་གཞི་བས་པའ་ིཊོ་རོན་
ཊོའ་ིམཐ་ོསླབོ་ཁང་ University of Toronto	
ད་ུགསུང་བཤད་གནང་སྐབས་རྒྱ་མིའི་སླབོ་
ཕུག་ཚོས་ང་ོརྒལོ་གིས་བདོ་དནོ་དང་འབྲལེ་
བའ་ིསྐརོ་ད་ིབ་དསི་ཡོད་པ་དང་།	 སབྐས་
དརེ་དཔལ་ལནྡ་སིད་སྐངོ་མཆོག་གིས་ད་ིབ་
རེ་རེ་ལ་ལན་འདབེས་གནང་རསེ་རྒྱ་རིགས་
སླབོ་ཕུག་ཚོས་དགའ་མོས་གནང་ཡོད་པའི་
སྐརོ་དང་།	 ཕི་རྒྱལ་ད་ུཡོད་པའ་ིབདོ་རིགས་
སྤུན་ཟླ་ཚོ་དང་།	 ལགྷ་པར་གཞནོ་སྐསེ་རྣམ་
པ་ཚོས་བདོ་རྒྱ་གཉིས་ཀི་ལོ་རུྒྱས་ལ་སླབོ་
སྦངོ་བདེ་རུྒྱ་གལ་ཆེན་པ་ོཡིན་སྐརོ་དང་།	ད་ེ
བཞིན་རྒྱ་རིགས་རྣམས་ལ་ག་ོརྟགོས་སྤལེ་རུྒྱ་
གལ་ཆེན་པ་ོཡིན་པའ་ིསྐརོ་གསུང་།
ད་ེབཞིན་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐངོ་མཆོག་གིས།	
སིྤ་ན ོར་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་
པ་ོམཆོག་དགུང་ལོ་བགསེ་པ་ོཆགས་ཡོད་

སབས་ཕི་རྒྱལ་ཡུལ་གུ་ཁག་ཏུ་ཆིབས་སུྒར་
གནང་རུྒྱའི་མཛད་རིམ་ཁག་ཉུང་ད་ུམཛད་

ཡོད་པའ་ིསྐརོ་དང་།	 བདོ་ནང་གི་བདོ་མི་
ཚོས་རང་ལུས་མེར་སགེ་མུ་མཐུད་གནང་
བཞིན་པའ་ིསྐརོ།	 རང་དབང་ལུང་པར་ཡོད་
པའི་བཙན་བོལ་བདོ་རིགས་སྤུན་ཟླ་ཚོས་
བདོ་དནོ་ལས་འགུལ་གང་ཐུབ་སྤལེ་དགོས་
པ་སོགས་ཀི་སྐརོ་གསུངས།			
བང་ཨ་རིའི་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་དངསོ་གུབ་

ཚེ་རིང་ལགས་ཀིས།	 སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་
༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་ཐུགས་ར་ེ

བཀའ་དནི་དང་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་
བཀའ་དནི་བརདེ་མི་རངུ་བ་དང་།	རང་ཉདི་
བདོ་མི་ཡིན་པ་ད་ེབརདེ་མི་རུང་བ་བཅས་
བརེད་མི ་རུང་བ་གསུམ་གི་སྐརོ ་གསུང་
བཤད་གནང་ཡོད་པ་བཅས།	།

དཔལ་འབརོ་བཀའ་བླནོ་མཆོག་གིས་རྒྱལ་ཡོངས་བག་ོགླངེ་ལནྷ་ཚོགས་སུ་གསུང་བཤད་གནང་བ།	
༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༨	 ཟླ་	 ༡༡	 ཚེས་	
༢༢	རེས་གཟའ་ཕུར་བུ་ཉནི་ཧནི་བདོ་མཛའ་
འབྲལེ་ཚོགས་པའི་ག་ོསིྒག་འགོ་རྒྱ་གར་བང་

ཤར་ཨ་རུ་ན་ཅལ་མངའ་སྡའེི་མོན་རྟ་དབང་
ད་ུཡོད་པའི་ཀ་ལ་དབང་པའོི་ཚོགས་ཁང་ད་ུ	
Strong and Secured Border: A Way 

to Developed and Cultured India ཞསེ་
པའི་བག་ོགླངེ་ལནྷ་ཚོགས་སུ་བདོ་མིའི་སིྒག་

འཛུགས་ཀི་དཔལ་འབརོ་བཀའ་བླནོ་ཀརྨ་ཡེ་
ཤེས་མཆོག་ལྷན་ཞུགས་ཀིས་གསུང་བཤད་
གནང་ཡོད།

ད་ེཡང་སྐུ་མགནོ་གཙོ་བ་ོརྒྱ་གར་བང་ཤར་
ཨ་རུ་ན་ཅལ་མངའ་སྡའེི་ནང་སིད་བླནོ་ཆེན་
སྐ་ུཞབས་ཀུ་མར་ཝ་ཡེ་མཆོག་ Shri Ku-

mar Waii, Hon’ble Home Minister of 

Arunachal Pradesh	 	 དང་།	 ཧནི་བདོ་

མཛའ་འབྲལེ་ཚོགས་པའི་གཙོ་འཛིན་སྐུ ་
ཞབས་ཨིན་ད་ེརེཤ་ཀུ་མར Indresh Ku-

mar	 ལགས།	 རྒྱ་གར་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་
ཚོགས་པའི་ཚོགས་གཙོ་སྐུ་ཞབས་རིན་ཆེན་
མཁའ་འག་ོལགས། Shri R. K. Khrimey 

ཨ་རུ་ན་ཅལ་མངའ་སྡའེི་བླནོ་ཆེན་ཟུར་པ་
སྐུ་ཞབས་ཚེ་རིང་འགུར་མེད་ལགས་དང་།	
ད་ིཀ་ེམཐངོ་མདགོ་ལགས།	 D.K. Thong-

dok ནཱ་རེཤ་གུ་ལོ་ལགས།	  Naresh Glow 

དག་ེབཤེས་ཀུན་ཕན་ལགས།	 Geshe Kun-

phen	 ལགས།	 གཞན་ཡང་གནད་ཡོད་མི་
ས་དང་བདོ་དནོ་གོམ་བགདོ་ལས་འགུལ་བ་	
༡༠༠	ཙམ་མཉམ་ཞུགས་གནང་ཡོད།
སབྐས་དརེ་དཔལ་འབརོ་བཀའ་བླནོ་མཆོག་
གིས་ཕི་ལོ་	 ༡༩༥༩	 གངོ་ལ་འཕགས་བདོ་
གཉིས་དབར་ས་མཚམས་ཀི་དཀའ་ངལ་
གང་ཡང་མེད་སྐརོ་དང་།	 བདོ་མིའ་ིབ་ླ

ན་མེད་པའི ་དབུ་ཁིད་སིྤ་ན ོར་༸གོང་ས་
༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་ཐུགས་
བསྐདེ་དམ་བཅའ་བཞིའི་སྐརོ་ང་ོསྤདོ་དང་
ད་ེདག་ལག་བསར་ཞུ་དགོས་སྐརོ་དན་སྐུལ་
ཡང་གནང་ཡོད་པ་མ་ཟད།	 བདོ་ཀི་གནད་
དནོ་ད་ེབཞིན་བདོ་མི་ཙམ་མིན་པར་འཛམ་
གླངི་སིྤ་ཡོངས་དང་།	 ལགྷ་པར་གླངི་ཆེན་
ཨེ་ཤི་ཡའི་ཁོར་ཡུག་དང་འབྲལེ་བ་ཆེན་པ་ོ
ཆགས་ཀི་ཡོད་སྐརོ་དང་།	 ད་ེབཞིན་བདོ་
མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ནས་ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༨	 ལོ་
འདི་བཞིན་རྒྱ་གར་གཞུང་མང་གཉིས་ལ་
ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུའི་ལོར་སུང་བརིྩ་ཞུ་བཞིན་
ཡོད་པ་ལརྟ།	 བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་དང་།	
བོད་མི ་ཡོངས་ཀི ་ཚབ་བས་ཏེ་རྒྱ་གར་
གཞུང་མང་གཉསི་ནས་ད་བར་བདོ་དནོ་དང་
བདོ་མིར་རྒྱབ་སྐོར་ཤུགས་ཆེ་གནང་བར་
ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུས་གནང་ཡོད།	

ད་ེརསེ་ཨ་རུ་ན་ཅལ་མངའ་སྡའེི་ནང་སིད་
བླནོ་ཆེན་སྐུ ་ཞབས་ཀུ་མར་ཝ་ཡེ་མཆོག་
གིས་ད་ེསྔ་ཨ་རུ་ན་ཅལ་དང་བདོ་དབར་
ས་མཚམས་བཀག་འགོག་མེད་པར་ཚོང་
འབྲལེ་བདེ་སལོ་ཡོད་སྐརོ་དང་།	 ས་གནས་
ཀི་ཡུལ་མི་རྣམས་བདོ་ད་ུཚ་ཉ་ོརུ་འག་ོགི་
ཡོད་སྐརོ་སོགས་ཀི་གསུང་བཤད་གནང་
མཚམས།	 སྐ་ུཞབས་ཨིན་ད་ེརེཤ་ཀུ་མར་
མཆོག་གིས་ད་ཆ་རྒྱ་བདོ་ཀི་ས་མཚམས་
ཀི་སུང་སྐབོ་ཐད་འག་ོགནོ་ཕནོ་ཆེར་བཏང་
དང་གཏངོ་མུས་ཡིན་སྐརོ་སོགས་ཀི་གསུང་
བཤད་གནང་ཡོད།	 བག་ོགླངེ་ལནྷ་ཚོགས་
གུབ་རསེ་བཀའ་བླནོ་ཀརྨ་ཡེ་ཤེས་མཆོག་ཨ་
རུ་ན་ཅལ་མངའ་སྡའེི་སིྤ་ཁབ་བླནོ་ཆེན་ཟུར་
པ་སྐུ་ཞབས་རྡ་ོར་ེམཁའ་འག་ོདམ་པ་མཆོག་
གི་དན་རྟནེ་འགམེས་སནོ་ཁང་ད་ུཕབེས་ཡོད་
པ་བཅས།	།
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དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་ན་ེདར་ལན་ཌི་གཞུང་མང་གཉསི་ལ་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུའ་ིམཛད་སྒརོ་ཕབེས་པ།	
༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༨	 ཟླ་	 ༡༡	 ཚེས་	
༢༥	 ཉནི་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་
ལྡན་སིད་སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་ན་ེདར་
ལན་ཌས་	 Netherlands	 རྒྱལ་ས་ཨམ་
སི་ཊར་ཌམ་Amsterdam	 ནང་ཡོད་པའ་ི
ཆི་པལོ་ Schipol 	 གནམ་ཐང་ད་ུཕབེས་
འབརོ་སྐབས་སྦར་སེལ་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་
བཀྲ་ཤིས་ཕུན་ཚོགས་ལགས་ཀིས་གཙོས་
དནོ་གཅདོ་ཁང་གི་ལས་བདེ་དང་།	 ཡུ་རོབ་
ཁུལ་གི་རྒྱལ་སིྤའི་བདོ་དནོ་ལས་འགུལ་ཁང་
གི་འགན་འཛིན་ཚེ་རིང་བམས་པ་ལགས།	
ན་ེདར་ལན་ཌིས་བདོ་རིགས་ཚོགས་པའི་སྐུ་
ཚབ་བཅས་ནས་ཕབེས་བསུའི་ས་ེལེན་གཟབ་
རྒྱས་ཞུས་ཡོད།
ད་ེཡང་དཔལ་ལནྡ་སིད་སྐངོ་མཆོག་གིས་ན་ེ
དར་ལན་ཌས་རྒྱལ་ས་ཨམ་སི་ཊར་ཌམ་
ཁུལ་ད་ུཡོད་པའ་ིབདོ་རིགས་	 ༤༠༠	 ལགྷ་
དང་ཐུག་འཕད་ཀིས་བདོ་རིགས་ནང་ཁུལ་
གི་རྙགོ་ག་ཙག་ཙིག་ལ་མགོ་འཁོར་ནས་མ་
བསྡད་པར་གཙོ་བ་ོབདོ་རྒྱ་གཉསི་ཀི་གནད་
དནོ་སྐརོ་ད་ོསང་བདེ་རུྒྱ་གལ་ཆེན་པ་ོཡིན་པ་
དང་།	ན་ེདར་ལན་ཌའ་ིནང་གནས་སྡདོ་བདོ་
རིགས་གཞོན་སྐསེ་ཚོས་སླབོ་སྦངོ་ཐགོ་ཧུར་
བརྩོན་བས་ཏ་ེན་ེདར་ལན་ཌའི་གཞུང་གི་
ལས་ཀ་ཚད་ལནྡ་ཐབོ་ཐབས་བདེ་དགོས་པ།	
ད་ེལརྟ་བུང་ན་སོ་སོ་སྒརེ་དང་བདོ་ཀི་རྩ་དནོ་
ལའང་ཞབས་འདགེས་ཆེན་པ་ོསུྒབ་ཐུབ་ཀི་
ཡོད་སྐརོ་དང་།		ད་ེབཞིན་བཙན་བལོ་བདོ་
མིའི་དང་བླངས་དཔྱ་དངུལ་ལག་དབེ་ཀི་

གལ་གནད་སྐརོ་གསུང་རསེ་དཔལ་ལནྡ་སདི་
སྐངོ་མཆོག་གིས་ན་ེདར་ལན་ཌི་བདོ་རིགས་
ཚོགས་པའི་ཚོགས་མི་རྣམ་པ་དང་ཁུལ་དའེི་
གཟའ་མཇུག་སླབོ་གྲྭའ་ིདག་ེརྒན་ཁག་གཅིག་
ལ་ཐུགས་ར་ེལེགས་འབུལ་གི་ཕག་འཁརེ་
གནང་།	
ཉིན་རྒྱབ་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐོང་མཆོག་ཡུ་
རོབ་ཁུལ་གི་རྒྱལ་སིྤའི་བདོ་དནོ་ལས་འགུལ་
ཁང་དང་ན་ེདར་ལན་ཌིི་བདོ་རིགས་ཚོགས་
པ་གཉིས་ཀིས་གོ་སིྒག་གནང་བའི་ན་ེདར་
ལན་ཌི་གཞུང་མང་གཉསི་ལ་ཐུགས་ར་ེཆེ་
ཞུའ་ིམཛད་སྒརོ་ཕབེས་ཡོད།	 མཛད་སྒའོ་ི
ཐོག་མར་ཡུ་རོབ་ཁུལ་གི་རྒྱལ་སིྤའི་བདོ་
དནོ་ལས་འགུལ་ཁང་གི་འགན་འཛིན་ཚེ་
རིང་བམས་པ་ལགས་ཀིས་ཚོགས་བཅར་བ་
ཡོངས་ལ་ཕབེས་བསུ་དང་སྦྲགས་མཛད་སྒ་ོ
ང་ོསྤདོ་མདརོ་བསྡུས་གནང་གུབ་མཚམས་
ན་ེདར་ལན་ཌའི་གཞུང་མང་གཉིས་ནས་
འདས་པའི་ལོ་ངོ་དུག་ཅུའི་རིང་བདོ་དནོ་
ཆེད་ལྷག་བསམ་ཟལོ་མེད་ཀིས་རྒྱབ་སྐོར་
གནང་དང་གནང་བཞིན་པར་ཐུགས་ར་ེཆེ་
ཞུས་ཡོད།	 	 ད་ེརསེ་ན་ེདར་ལན་ཌས་ཁུལ་
གནས་སྡདོ་བདོ་ཕུག་དང་བུད་མེད་ཁག་
གཅིག་ནས་གཞས་དང་སྒརོ་བྲ་ོགཟིགས་
འབུལ་ཞུས་ཡོད།
ད་ེནས་དཔལ་ལནྡ་སིད་སྐངོ་མཆོག་གིས་ཡུ་
རོབ་ཁུལ་གི་རྒྱལ་སིྤའི་བདོ་དནོ་ལས་འགུལ་
ཁང་གི་འགན་འཛིན་ཚེ ་རིང་བམས་པ་
ལགས་དང་།	 སྐ་ུམགནོ་གཙོ་བ་ོལམྕ་ཨེ་རི་

ཁ་	 Errica Terpstra	 ལགས།	 སརྦ་སེལ་
སྐུ ་ཚབ་དནོ་གཅོད་བཀྲ་ཤིས་ཕུན་ཚོགས་
ལགས།	 དནོ་གཅདོ་ཁང་གི་ལས་བདེ་རྣམ་
པ་བཅས་ལ་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུས་པ་དང་འབྲལེ་
གསུང་བཤད་གནང་དནོ།	 སིྤ་ནརོ་༸གངོ་
ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་ད་
བར་བཙན་བལོ་ནང་བདོ་ཀི་ཆོས་དང་རིག་

གཞུང་སོགས་མི་ཉམས་རུྒྱན་འཛིན་ཆེད་སྐུ་
ངལ་འཛེམས་མེད་ཀིས་ཕག་ལས་གནང་
བར་བརྟནེ།	 བཙན་བལོ་བདོ་མི་རྣམས་
འདས་པའི་ལོ་ང་ོདུག་ཅུའི་རིང་འཚོ་གནས་
ཐུབ་ཡོད།	
བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ནས་ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༨	
ལོ་ཧིལ་པ་ོརྒྱ་གར་གིས་གཙོས་བདོ་མིའི་
གནས ་ ཡུལ ་གཞང ་མང ་གཉིས ་དང ་ །	
འཛམ་གླིང་ནང་བདོ་དནོ་ཆེད་རྒྱབ་སྐོར་
གནང་མཁན་ཡོངས་ལ་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུའི་ལོ་
སུང་བརིྩ་ཞུ་བཞིན་ཡོད་པར་བརྟནེ་འཛམ་
གླིང་ནང་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་གནང་མཁན་
ཡོངས་ལ་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུའི་ཆེད་ཕན་རང་

ཆོས་བརྡ་གསལ་བསྒགས།	
༄༅།	 །འཛམ་གླངི་ཤར་ནབུ་སོགས་
ཕོགས་གང་སར་བཞུགས་པའི་སེམས་ལ་
ཕན་པའི་ནང་ཆོས་ལ་ད་ོསང་ཅན་ཡོངས་ལ་
གསལ་བསྒགས་མདརོ་བསྡུས་ཞུ་དནོ་སྙངི་
པ།ོ	 ཆོས་གགོས་ཡོངས་ནས་དགངོས་པ་
མངའ་གསལ་བཞིན།	 འབྲ་ིགུང་ཆོས་ར་ེཨཱ་
ཿདབངས་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་ནས་ད་བར་ལོ་
མང་རིང་འཇའ་ལུས་འཕ་ོབའ་ིགདམས་ཟབ་
བཀའ་ཆོས་གནས་མཆོག་རྡ་ོར་ེགདན་ལ་ལོ་
ལརྟ་ཚུགས་སབྐས།	ཆོས་གགོས་མང་པ་ོནས་
ཞུ་དནོ་འདོ་དཔག་ཁིད་རིམ་བཅུ་ཅན་དང་།	
སེམས་ཁིད་བཅས་མ་འངོས་དསུ་ལ་གནང་
ཐུབ་པ་ནན་ཏན་ཞུས་དནོ་བཞིན།	འད་ིལོ་ཕི་
ལོ་	༢༠༡༨	ཟླ་	༡༢	ཚེས་	༢༥	ནས་ཕི་ལོ་	
༢༠༡༩	 ཟླ་བ་དང་པའོ་ིཚེས་	 ༥	 བར་འདོ་
དཔག་ཁདི་རིམ་བཅུ་པ་དང་།	 སེམས་ཁདི་
བཅས་ཉནི་གངས་	 ༡༢	 ནང་གནང་གཏན་
ཁལེ་སོང་བས།	 ཕི་ཚེས་	 ༢༥	 ནས་	 ༢༩	
བར་སེམས་ཁིད་ཞུ་མཁན་གསར་པ་རྣམས་
རིན་པ་ོཆེ་མཉམ་མི་རེ་བཞིན་ད་ིབ་ད་ིལན་
གནང་རུྒྱ་དང་།	ཕི་ཟླ་	༡༢	པའ་ིཚེས་	༣༠	
ནས་གནམ་ལོ་གསར་ཚེས་ཕི་ཟླ་དང་པའོི་
ཚེས་	 ༣	 བར་འདོ་དཔག་ཁདི་རིམ་བཅུ་

པའ་ིབཀའ་ཁདི་གནང་རུྒྱ་དང་།	 ཕི་ཟླ་དང་
པའོ་ིཚེས་	 ༤	 དང་	 ༥	 གཉསི་ལ་སེམས་
ཁིད་དང་མི་ལའི་ཚོགས་མཆོད་བཅས་ཀི་
མཛད་རིམ་ལེགས་པར་གུབ་པའ།ོ
༄༅།	 །གངོ་གསལ་བཀའ་ཆོས་ཁག་
གཉསི་སྐརོ་གསལ་བཤད་མདརོ་བསྡསུ་ཞུས་
ན།
༼འད་ོདཔག་ཁདི་རིམ་བཅུ་པའི་ནང་གཤམ་
གསལ།༽
༡༽	ཞིང་ཁམས་སྒམོ་པ།
༢༽བསོད་ནམས་ཚོགས་བསགས་སྒམོ་ཁདི།
༣༽	མད་ོལུགས་འདོ་དཔག་སྒམོ་ཁདི།
༤༽བ་རུྒྱད་ལུགས་ལརྟ་འདོ་དཔག་སྒམོ་ཁདི།
༥༽སྤོད་རུྒྱད་ལུགས་ལྟར་འདོ་དཔག་སྒམོ་
ཁདི།
༦༽རྣལ་འབརོ་ལུགས་ལརྟ་འདོ་དཔག་སྒམོ་
ཁདི།
༧༽ཕ་རུྒྱད་ལུགས་ལརྟ་འདོ་དཔག་སྒམོ་ཁདི།
༨༽མ་རུྒྱད་ལུགས་ལརྟ་འདོ་དཔག་སྒམོ་ཁདི།
༩༽	འདོ་དཔག་སྒ་ོནས་ཚེ་སུྒབ་ཟབ་ཁདི།
༡༠༽བསྐེད་རོགས་ཟུང་འཇུག་སྒ་ོནས་རིྨ་
ལམ་དང་འོད ་གསལ་སྒམོ ་ཁིད ་བཅས་
བཅུའ།ོ

༄༅།	 །	 ཆོས་ཞུ་བ་གསར་ཞུགས་རྣམས་
ཀི་ཆེད་ད་ུསེམས་ཁིད་སྐརོ་གསལ་བཤད་
མདརོ་བསྡསུ་ཞུས་ན།
སངས་རྒྱས་ཀི་གོ་འཕང་ཐབོ་པ་ལ་སེམས་
ཀི་གནས་ལུགས་མ་བཅསོ་པའི་ང་ོབ་ོསྐངོ་བ་
དང་།	བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་སྒམོ་པ།	ཚོགས་
བསགས་སིྒབ་སྦང་མ་བས་པ་ལ་སངས་རྒྱས་
གོ་འཕང་ཐོབ་རུྒྱ་ཐབས་ལམ་མེད་སབས།	
སེམས་ཀི་གནས་ལུགས་མ་བཅསོ་པའི་ང་ོབ་ོ
སྐངོ་བ་ལ་ཐགོ་མར་སེམས་ཁདི་ཐབོ་དགསོ།	
སངས་རྒྱས་པར་བདེ་པ་ལས་ས་བནོ་ལྟ་བུ་
གཞི་བད་ེབར་གཤེགས་པའི་སྙངི་པ་ོད་ེཉདི་
རང་གི་སེམས་ལ་ཡེ་གདདོ་མ་ནས་ཡོད་
བཞིན་པ་ད་ེཉིད་ངོ་སྤདོ་པ་ལ་སེམས་ཁིད་
ཅསེ་གསུངས་པ་རེད།
འཕགས་ཡུལ་ལྷ་ོཕོགས་མའི་སོར་བཀའ་
དགོན་ཐུབ་བསན་བཤད་སུྒབ་བང་ཆུབ་གླངི་
འཕ་ོབའི་བཀའ་ཆོས་ག་སིྒག་ཚོགས་ཆུང་
ནས་ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༨	 ཟླ་	 ༡༡	 ཚེས་	 ༡༢	
ལ།	།
འབྲལེ་གཏུགས་གནང་ཡུལ།
ཁ་པར།	༠༩༩༣༩༩༩༤༩༩༣

ཆོས་ལུགས་ལ་མ་བརྟནེ་པའ་ིབཟང་སྤདོ་སྐརོ་
ང་ོསྤདོ་གནང་བ།	

༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༨	 ཟླ་	 ༡༡	 ཚེས་	
༢༠	 རེས་གཟའ་མིག་དམར་ཉནི་ར་ུསོག་སྐ་ུ
ཚབ་དནོ་གཅདོ་ཏ་ེལོ་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་གིས་
ནང་ཆོས་དང་ཆོས་ལུགས་ལ་མ་བརྟནེ་པའི་
བཟང་སྤདོ་ཞེས་པའི་བརདོ་གཞིའི་ཐགོ་མོ་
སི་ཁ་ོགཙུག་ལག་སླབོ་
གཉ ེར ་ཁང་དུ་དགེ ་
ལས་སླབོ་ཕུག་རྣམས་
ལ ་ ག སུ ང ་ བ ཤ ད ་
གནང་འདགུ
དེ་ཡང ་རུ ་ སོག ་ སྐུ ་
ཚབ ་ད ོན ་གཅོད ་ཏ ེ་
ལོ་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་
གིས།	 རང་རེའ་ིསིྤ་ཚོགས་ནང་འག་ོབ་མིའ་ི
གཞི་རྩའི་རིན་ཐང་བམས་པ་དང་སྙིང་རེ་
གོང་སྤལེ་གཏངོ་གལ་ཆེ་བའི་སྐརོ་སིྤ་དང་།	
ལགྷ་པར་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་
ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་ཐུགས་བསྐདེ་དམ་བཅའ་
བཞི་ང་ོསྤདོ་གནང་འདགུ་པ་མ་ཟད།	 ཆོས་

ལུགས་དང་མ་འབྲལེ་བའི་བཟང་སྤདོ་སྐརོ་
ང་ོསྤདོ་གནང་སབྐས།	ཆོས་ཁས་ལེན་མཁན་
དང་མི་ལེན་མཁན་གཉསི་ཀར་དབ་ེབ་མེད་
པའི་ཐགོ་ནས་འག་ོབ་མི་ཡོངས་རགོས་སྡུག་
བསྔལ་མི་འདདོ་པ་དང་བད་ེབ་འདདོ་པ་

གཅིག་མཚུངས་ཡིན་པའ་ིའད་ུཤེས་བཅངས་
ཏེ་ཕན་ཚུན་གུས་བརིྩ་ཞུ ་དགོས་པ་ཡིན་
ཞསེ་གསུང་གནང་བ་དང་།	 གསུང་བཤད་
ཀི་ལས་རིམ་གུབ་རསེ་དགེ་ལས་སླབོ་ཕུག་
རྣམས་ཀི་ད་ིབར་ལན་འདབེས་གནང་ཡོད་
འདགུ་པ་བཅས།	།

གཞུང་འབྲལེ་ཕགོས་བསྐདོ་བདེ་བཞིན་ཡོད།	
ཅསེ་དང་།	
མའ་ོཙེ་ཏུང་དང་རྒྱ་ནག་གི་འགོ་ཁིད་ཚོས་
བདོ་བརུྒྱད་ནང་བསན་རྩ་གཏརོ་ད་ུབཏང་
ཡོད་ཀང་།	 ཕིས་སུ་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་
༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་ཐུགས་ར་ེ
བཀའ་དནི་ལ་བརྟནེ་ནས་བཙན་བལོ་ནང་

བདོ་བརུྒྱད་ནང་བསན་སརླ་གསོ་གནང་ཐུབ་
ཡོད་པ་མ་ཟད།	ད་ེརིང་ཁ་སང་རྒྱ་ནག་ནང་
ལའང་ནང་ཆོས་རསེ་འབྲངེ་པ་མང་པ་ོཡོད།	
ད་བར་བདོ་མི་	 ༡༥༢	 ཀིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་
གི་དག་གནནོ་ཅན་གི་སིད་བུས་ལ་ང་ོརྒོལ་
གིས་རང་ལུས་མེར་སགེ་བཏང་ཡོད།	 ཁངོ་
རྣམ་པའ་ིམངནོ་འདདོ་ན།ི	 སིྤ་ནརོ་༧གངོ་
ས་སྐབས་མགོན་ཆེན་པ ོ་མཆོག་བ ོད་ལ་
གདན་འདནེ་ཞུ་རུྒྱ་དང་བདོ་ནང་གཞི་རྩའི་
སྨྲ་བརདོ་རང་དབང་སརླ་གསོ་གནང་རུྒྱ་ད་ེ
ཡིན།	 ཞསེ་སོགས་ཀི་གསུང་བཤད་གནང་
ཡོད་པ་མ་ཟད།	 	 དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་
མཆོག་འཛམ་གླིང་ས་ཕགོས་གང་ད་ུཕབེས་
ཀང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་གནནོ་ཤུགས་སྤདོ་
ཀི་ཡོད་པ།	དཔརེ་ན་ད་ེསྔནོ་ལྷ་ོཨ་ཕ་ིརི་ཁའ་ི

ཁིམས་ཀི་མཐོ་སླབོ་ཁང་ད་ུགསུང་བཤད་
གནང་སབྐས་རྒྱ་རིགས་ཁག་གཅིག་གིས་ང་ོ
རྒལོ་བས་ཡོད་སྐརོ་དང་།	 ལྷ་ོཨ་ཕ་ིརི་ཁའ་ི
རང་དབང་འཐབ་རྩོད་པ་དང་སིད་འཛིན་
ཟུར་པ་ནལེ་སན་མན་ཌེ་ལ་ལགས་དང་
འཛམ་གླིང་ཞི་བདའེི་གཟངེས་རྟགས་ཐོབ་
མྱངོ་མཁན་ཨང་སང་སུ་སིྐད་Ang Sang 

Sui Kyi	སོགས་ཀིས་རང་དབང་གི་ཆེད་ད་ུ
འཐབ་རྩོད་ཡུན་རིང་གནང་རསེ་མཐར་སོ་
སོའ་ིལུང་པར་ཕབེས་ཐུབ་ཡོད་པ།	ད་ེབཞིན་
སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་ཀང་རང་ཡུལ་བདོ་ལ་ཆིབས་སུྒར་
གནང་ཐུབ་རུྒྱའི་ཉ་ིམ་ཞིག་འཆར་གི་རེད།	
སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་ཕི་ལོ་	 ༡༩༥༩	 ཟླ་	 ༣	 ཚེས་	 ༡༧	
ཉནི་གི་མཚན་མོ་རང་ཡུལ་བདོ་ནས་རྒྱ་གར་
ལ་ཆིབས་སུྒར་གནང་ཡོད།	ཅསེ་གསུངས།	
ད་ེནས་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐོང་མཆོག་གིས་
ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུའི་ཕག་རྟགས་ན་ེདར་ལན་
ཌི་ཆབ་སིད་འགོ་ཁིད་ཟུར་པ་ལྕམ་ཨེ་རི་
ཁ་	 Erica Georgina Terpstra	 ལགས་
ལ་གནང་སྐབས་ལྕམ་ཨེ་རི་ཁ་ལགས་ཀིས་
དགའ་ཚོར་དང་བཅས་ཕག་རྟགས་འདི་
ནི་བདོ་དནོ་ཆེད་རྒྱབ་སྐོར་གནང་མཁན་
ནེ་དར་ལན་ཌས་མི ་མང་གི ་ཡིན་ཞེས་
གསུངས།	 མཐར་ན་ེདར་ལན་ཌས་བདོ་
རིགས་ཚོགས་པའི་འགན་འཛིན་གཞོན་པ་
ཀརྨ་ངག་དབང་ལགས་ཀིས་ཐུགས་རེ་ཆེ་
ཞུའི་གསུང་བཤད་གནང་ས་ེམཛད་སྒ་ོགལོ་
ཡོད་པ་བཅས།	།



5 TIBETAN NEWS  28th November 2018 དབུས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་བདནུ་རེའ་ིལས་རིམ་གསར་ཤོག བདོ་ཟླ་	༡༠	ཚེས་	༢༡	ཕི་ཟླ་	༡༡	ཚེས་	༢༨

དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་མཆོག་གིས་ཊོ་རོན་ཊོའ་ིམཐ་ོསླབོ་ཁང་ད་ུགསུང་བཤད་གནང་སབྐས་རྒྱ་རིགས་སླབོ་ཕུག་
ཁག་གཅིག་གིས་ང་ོརྒལོ་བས་པ།	

༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༨	 ཟླ་	 ༡༡	 ཚེས་	
༡༩	 ཉནི་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་
ལནྡ་སིད་སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་གིས་ཁེ་
ན་ཌའ་ིཨོན་ཊེ་རིའ་ོ	 Ontario	མངའ་སྡའེ་ི
རྒྱལ་ས་ཊོ་རོན་ཊོའི་ནང་རྟནེ་གཞི་བས་པའི་
ཊོ་རོན་ཊོའི་མཐ་ོསླབོ་ཁང་ད་ུགསུང་བཤད་
གནང་སྐབས་རྒྱ་མིའི་སླབོ་ཕུག་ཁག་གཅིག་
གིས་ང་ོརྒལོ་བས་ཡོད།	 སབྐས་དརེ་དཔལ་
ལནྡ་སིད་སྐངོ་མཆོག་གིས་ཚོགས་བཅར་བ་
ཡོངས་ལ་གསུང་དནོ།	 ད་ེརིང་གི་མཛད་
སྒ་ོནི་སྨྲ་བརདོ་ཀི་རང་དབང་སུང་བརིྩ་ཞུ་
བཞིན་ཡོད།	 ཚོགས་ཁང་ནང་ད་ུཡོད་པའ་ི
མི་མང་ཚོར་སྨྲ་བརདོ་ཀི་རང་དབང་ཡོད་པ་
ལརྟ་ཚོགས་ཁང་གི་ཕི་ལོགས་ན་ཡོད་པའ་ིརྒྱ་
རིགས་སླབོ་ཕུག་ཚོ་ལའང་སྨྲ་བརདོ་ཀི་རང་
དབང་གཅིག་མཚུངས་སུ་ཡོད།	ཚོགས་ཁང་
ནང་ཡོད་པའི་ཚོགས་བཅར་བ་ཚོར་མཚོན་
ན་ཚོགས་ཁང་ནང་དནོ་པ་ོཡོད་པའི་ཁ་ེཕན་
ཡོད།	 འནོ་ཀང་ཚོགས་ཁང་གི་ཕི་ལོགས་སུ་

ལངས་ནས་བསདྡ་ན་གང་ངར་ཆེན་པ་ོཡོད།	
ཅསེ་ཀུ་རེའ་ིཚུལ་ད་ུགསུང་།	 ད་ལ་ྟཚོགས་
ཁང་གི་ཕི་ལོགས་སུ་རྒྱ་རིགས་སླབོ་ཕུག་
ཚོས་ང་ོརྒལོ་རྒྱག་གི་ཡོད་པ་ལརྟ།	ཁངོ་ཚོས་
རྒྱ་ནག་ནང་ད་ེལྟར་ངོ་རྒོལ་རྒྱག་མི་ཐུབ།	
གལ་ཏ་ེསླབོ་ཕུག་ཚོས་རྒྱ་ནག་ནང་ད་ེལརྟ་ང་ོ
རྒལོ་བརྒྱབ་པ་ཡིན་ན།	 རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་
ཁོང་ཚོ་མང་པ་ོཞིག་འཛིན་བཟུང་བས་ཏ་ེ
བཙོན་ཁང་ནང་འཇུག་གི་རེད།	ཅསེ་གསུང་།	
ཚོགས་བཅར་བ་རྒྱ་མིའི་སླབོ་ཕུག་ཅིག་གིས་
བདོ་ཀི་འགོ་ཁིད་སུའི་གནང་དགོས་སམ་
ཞེས་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐོང་མཆོག་ལ་ད་ིབ་
བཏང་སབྐས།	 དའེ་ིལན་ད་ུདཔལ་ལནྡ་སདི་
སྐངོ་མཆོག་གིས་བདོ་པས་བདོ་ཀི་འགོ་ཁིད་
ངསེ་པར་ད་ུབདེ་དགོས་ཞེས་ལན་འདབེས་
གནང་།	 	 འདས་པའ་ིལོ་ང་ོདུག་ཅུའ་ིརིང་
བདོ་རང་སྐོང་ལྗངོས་དམར་ཤོག་ཚོགས་
པའི་དུང་ཆེར་བདོ་པ་ཞིག་སླབེས་མྱངོ་མེད།			
བདོ་རང་སྐོང་ལྗངོས་དམར་ཤོག་ཚོགས་

པའི་དུང་ཆེ་ད་བར་ཧན་རྒྱ་རིགས་ཤ་སག་
རེད།	 རྒྱ་ནག་གི་རྒྱབ་ཤ་དཀར་པའོ་ིཡིག་
ཆ་ནང་བདོ་ཀི་བདག་པ་ོབདོ་མི་ཡིན་ཞེས་
འཁདོ་ཡོད་ཀང་།	 	 བདོ་རང་སྐངོ་ལྗངོས་

ནང་གི་བདོ་མི་ཚོས་དམར་ཤོག་ཚོགས་པའི་
དབང་སུྒར་འགོ་མི་རིགས་དབེ་འབེད་ཀི་
དཀའ་ངལ་མྱངོ་བཞིན་ཡོད།	 བདོ་མི་ཞིག་
རྒྱ་རིགས་ལས་ལྷག་ཆ་རྐེན་ཚང་གི་ཡོད་
ནའང་།	 རང་སྐངོ་ཁུལ་དང་རངོ་རིམ་པའ་ི
གཞུང་གིས་ག་ོགནས་མཐ་ོབ་ཞིག་ནམ་ཡང་
སྤདོ་ཀི་མེད།	 གལ་ཏ་ེསང་ཉནི་བདོ་ནང་
འསོ་འདམེས་བས་པ་ཡིན་ན།	 ཏན་ཏན་ང་

འསོ་ཐབོ་ཀི་རེད།	 ད་ེན་ིཕན་བླ་ོབཟང་སེང་ེ
ཡིན་པའ་ིརུྒྱ་མཚན་མ་ཡིན་པར།	 ཕན་བདོ་
པ་ཡིན་པའ་ིཆ་ནས་རེད།
རྒྱ་རིགས་སླབོ་མ་ཞིག་གིས།	 ང་བདོ་ལ་

འག་ོམྱངོ་ཡོད་པ་མ་ཟད།	 བདོ་ཡིག་འཛིན་
གྲྭ་འཚོགས་ཀི་ཡོད་པ་དང་།	 ད་ེབཞིན་རྟག་
པར་སྔ་ད་ོསླབོ་ཕུག་ཚོས་བདོ་ཀི་སལོ་རུྒྱན་
གླུ་གཞས་ལེན་གི་འདགུ	 དརེ་ཁདེ་རང་
གིས་འགལེ་བརོད་ཇི་ལྟར་གནང་རུྒྱ་ཡིན་
ནམ་ཞེས་སིད་སྐངོ་མཆོག་ལ་ད་ིབ་བཏང་།	
དཔལ་ལནྡ་སིད་སྐངོ་མཆོག་གིས་རྒྱ་རིགས་
སླབོ་ཕུག་ཚོས་ད་ིབ་བཏང་བར་ཐུགས་རེ་

ཆེ་གསུང་པ་དང་སྦྲགས།	 རྒྱ་རིགས་ཡུལ་
སྐརོ་སྤ་ོའཆམ་པ་ཞིག་བདོ་ལ་ཕིན་ནས་བདོ་
མི་ཞིག་ལ་ཁེད་རང་སིྐད་པ་ོའདུག་གམ་
ཞསེ་ད་ིབ་དསི་ན།	 བདོ་མི་དསེ་ཏན་ཏན་
ང་ཧ་ཅང་སིྐད་པ་ོའདགུ་ཅེས་ལན་འདབེས་
གནང་གི་རེད།	 རུྒྱ་མཚན་ཅིའ་ིཕིར་ཞ་ེ
ན།	 ཉནེ་རྟགོ་པ་དང་།	 དམག་མི།	 གསང་
བའ་ིམི་ས་སོགས་རྒྱ་རིགས་རེད།	 གལ་ཏ་ེ
བདོ་མི་ཞིག་གིས་ལན་དང་པ་ོབརྒྱབ་པ་ཡིན་
ན།	 རང་ཉདི་ལམ་ལོག་པར་འག་ོརུྒྱ་ངསེ་པ་
རེད།	ཅསེ་གསུང་།		དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་
མཆོག་གི་མཇུག་སྡམོ་གསུང་བཤད་སྐབས་
རྒྱ་རིགས་སླབོ་མ་ཞིག་གིས།	 མ་འངོས་པར་
ཁོང་ཚོས་བདོ་རྒྱ་གཉསི་དབར་བག་ོགླངེ་གི་
ཚོགས་འད་ུད་ེའད་བསྐངོ་ཐུབ་ཀི་ཡོད་དམ་
ཞསེ་ད་ིབ་དསི་སབྐས།	དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་
མཆོག་གིས་ཡིན་དང་ཡིན།	 ཁདེ་ཚོས་འད་ི
འད་བའི་ཚོགས་འད་ུབསྐངོ་རོགས་གནང་
ཞསེ་སྐལུ་མ་གནང་ཡོད་པ་བཅས།	།

མཆིན་ནད་དགུ་ཐབས་ཁ་པའ་ིནད་གཞི་སྔནོ་འགགོ་དང་སནྨ་བཅསོ་ཞུ་ཕགོས་ཀི་ཚོགས་འད་ུཚོགས་པ།
༄༅།	 །བདོ་པའ་ིསིྤ་ཚོགས་ཁདོ་ལ་ནད་
གཞི་ཚབས་ཆེ་བ་གཅིག་ན་ིམཆིན་ནད་དགུ་
ཐབས་ཁ་པ་	 Hep B	 ད་ེཡིན་པ་མ་ཟད།	

ནད་གཞི་འདི་ངོ་རྟགས་ཆོད་ཐབས་དང་།	
སནྨ་བཅོས་སོགས་ཀི་ཆེད་ད་ུའག་ོགནོ་གང་
ཙམ་གཏངོ་དགསོ་པ་སིྤ་དང་།	 ལགྷ་པར་
ནད་གཞི་འདིའི་རྐེན་པས་བདོ་མི་མི་ཉུང་
བའི་ཚེ་སགོ་ཤོར་བཞིན་པའི་དཀའ་ངལ་ད་ུ
མར་གཟིགས་ནས་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་

ཀི་འཕདོ་བསནེ་ལས་ཁུངས་དང་།	 དགའ་
ལནྡ་བང་རྩ་ེསིྤ་ཚོགས་འཕདོ་བསནེ་སནྨ་ཁང་
གཉསི་ཟུང་སྦྲལེ་ཐགོ་རྒྱ་གར་ལྷ་ོཕགོས་མོན་

གྷ་ོའདདོ་རུྒ་གླིང་བདོ་མིའི་གཞིས་ཆགས་སུ་
ཡོད་པའི་དགའ་ལྡན་བང་རྩེའི་སྨན་ཁང་ད་ུ
མཆིན་ནད་དགུ་ཐབས་ཁ་པའི་ནད་གཞི་སྔནོ་
འགོག་དང་སནྨ་བཅོས་ཞུ་ཕགོས་ཀི་ཚོགས་
འད་ུཞིག་སྐངོ་ཚོགས་གནང་ཡོད།
ད་ེཡང་ཟླ་འདའི་ིཕི་ཚེས་	 ༡༩	 དང་	 ༢༠	

བཅས་ཉིན་གངས་གཉིས་རིང་གི་ཚོགས་
འདའུ་ིགསོ་གཞི་གཙོ་བ་ོན།ི	ནད་གཞི་བརྟག་
དཔྱད་བེད་ཕོགས་ཐོག་ལ་རྩ་འཛིན་ལམ་
སནོ་གཏན་འབབེས་གནང་ཕགོས་དང་།
མཆིན་ནད་དགུ་ཐབས་ཁ་པ་ནད་པ་ཚོར་
ལ་ྟརྟགོ་གནང་ཕགོས།	 ད་ེབཞིན་སནྨ་
བཅོས་བེད་སྐབས་དཀའ་ངལ་དང་ཉམས་
མྱངོ་ཁག་ཕན་ཚུན་བར་ེརེས།	 མ་འངོས་
པར་མཆིན་ནད་དུག་ཐབས་ཁ་པ་དང་
ག་པའི་ནད་གཞིའི་སྐརོ་ཉམས་ཞིབ་དང་
ཐབས་བུས་སནོ་ཕོགས་བཅས་རེད་འདགུ	
ཚོགས་འདའིུ་ཐོག་རྡ་ས་བད་ེལེགས་སྨན་
ཁང་དང་།	 	 ས་གནས་འཕདོ་བསནེ་ཡན་
ལག་སྨན་ཁང་ཁག་བདནུ་གི་སྨན་པ་དང་།	
སནྨ་རིྩས་ཁང་གི་སནྨ་པ།	 མོན་གྷ་ོདགའ་
ལནྡ་བང་རྩའེ་ིསནྨ་ཁང་འགན་འཛིན།	 ལགྷ་
པར་མཆིན་ནད་དགུ་ཐབས་ཁ་པ་ནད་གཞིའ་ི

ཆེད་ལས་པ་དང་སནྨ་པ་ཁག་གཅིག་བཅས་
མཉམ་ཞུགས་གནང་ཡོད།	 ཚོགས་འད་ུདབུ་
འབེད་ཀི་མཛད་སྒརོ་འཕདོ་བསནེ་བཀའ་
བླནོ ་ཆོས་སྐོང་དབང་ཕུག་མཆོག་དང་།	
དགའ་བང་མཁན་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་རྣམ་
གཉསི་གདན་ཞུ་གནང་འདགུ
ཚོགས་ཐངེས་དང་པརོ་སྨན་པ་བླ་ོབཟང་ཚེ་
རིང་ལགས་ཀིས་འཕདོ་བསནེ་ལས་ཁུངས་
ནས་མཆིན་ནད་དགུ་ཐབས་ཁ་པ་ནད་གཞི་
དང་འབྲལེ་བའ་ིལས་གཞི་ལག་བསར་གནང་
ཕགོས་སྐརོ་ང་ོསྤདོ་གནང་བ་དང་།	 ཨ་
རི་ནས་ཕབེས་པའ་ི	 Dr. Homie Razavi 

ལགས་ཀིས་རྒྱལ་སིྤའི་སངེ་མཆིན་ནད་དགུ་
ཐབས་ཁ་པ་ནད་གཞིའི་གནས་སངས་ཁག་
ང་ོསྤདོ་གནང་བ་དང་ཆབས་ཅིག་བདོ་པའི་
སིྤ་ཚོགས་ནང་གི་མཆིན་ནད་དགུ་ཐབས་ཁ་
པ་དང་འབྲལེ་ནས་ལས་རིམ་འཆར་འགོད་

གནང་ཕགོས་སྐརོ་ང་ོསྤདོ་གནང་འདགུ
ཉནི་གངས་གཉསི་ཀི་ཚོགས་འདའིུ་ཚོགས་
ཞུགས་པ་ཕི་ནང་སནྨ་པ་ཁག་སྡ་ེཚན་གཉསི་
ལ་བགསོ་ནས།	 ཆེད་ལས་སནྨ་པ་རྣམས་
ནས་ནད་གཞི་བརྟག་དཔྱད་དང་ནད་གཞི་
འདི་ཡོད་མཁན་ནད་པ་ཚོར་ལྟ་རྟགོ་གནང་
ཕོགས་བཅས་ཀི་ཐོག་ལམ་སནོ་ཟིན་བྲིས་
བཟསོ་གནང་བ་དང་།	 སིྤ་ཡོངས་སནྨ་པ་
རྣམས་ནས་བ ོད་པའི ་སིྤ ་ཚོགས་ནང་གི ་
ཚབས་ཆེའི་ནད་གཞི་འདིའི་དཀའ་ངལ་ལ་
གདངོ་ལེན་བེད་ཕོགས་དང་ཐབས་བུས།	
སནྨ་བཅསོ་གནང་སབྐས་ཉམས་མྱངོ་ཇི་བུང་
ཕན་ཚུན་བརེ་རེས་སོགས་གནང་ཡོད་པ་
བཅས།	།

བང་ཁ་ེལི་ཧརོ་ན་ིཡའ་ིམངའ་སྡའེ་ིབདོ་རིགས་སིྤ་མཐུན་ཚོགས་པས་མེ་སྐནོ་ཚབས་ཆེན་ཕགོ་པའ་ིཤུལ་ལུས་ནང་མི་
ཚོར་ཨ་སྒརོ་	༧༢༣༦	ཞལ་འདབེས་སུ་ཕུལ་བ།	

༄༅།	 །ཨ་རིའ་ིཁ་ེལི་ཧརོ་ན་ིཡའ་ིམངའ་
སྡའེི་ནང་ཉ་ེཆར་མེ་སྐནོ་ཚབས་ཆེན་ཤོར་
བར་བརྟནེ་མི་གངས་	 ༨༠	 ལགྷ་རྐནེ་ལམ་
ད་ུགུར་ཡོད་པ་དང་མི་མང་སངོ་ཕག་མང་
པ་ོསྡདོ་ཁང་མེད་པར་གུར་འདགུ	 ཐངེས་
འདིའི་མེའི་འབུང་བའི་རྐེན་གིས་ས་གནས་
མི་ཟོག་གཉིས་ཀར་གནོད་འཚེ་ཧ་ཅང་
ཚབས་ཆེན་ཕགོ་ཡོད་སབས།	 ཨ་རིའ་ིབང་
ཁེ་ལི་ཧརོ་ནི་ཡའི་མངའ་སྡའེི་བདོ་རིགས་
སིྤ་མཐུན་ཚོགས་པའི་རུྒྱན་ལས་རྣམ་པ་དང་
དང་བླངས་པ་བཅས་མི་གངས་ཉི་ཤུ་ཙམ་
ནས་མ་སྐུལ་དང་བླངས་ཀིས་བདོ་རིགས་

སིྤ་མཐུན་ཚོགས་པའི་སབས་བད་ེཇ་ཁང་ད་ུ
ཕབེས་ཏ་ེཉནི་གུང་གི་ཞལ་ལག་ཉསོ་པ་མ་
ཟད།	 ཞལ་འདབེས་བསྡསུ་ནས་མེའ་ིའབུང་
བའི་གནདོ་འཚེ་ཕགོ་པའི་ཤུལ་ལུས་ནང་མི་
ཡོངས་ལ་གདངུ་སེམས་མཉམ་སྐེ་མཚོན་
བདེ་ཨ་སྒརོ་	 ༧༢༣༦	 འབུལ་རུྒྱའ་ིཐག་
ཆོད་བུང་ཡོད།	 ཉནི་རྒྱབ་ཆུ་ཚོད་གཉསི་
ལྷག་མེའི ་འབུང་བའི་གནདོ་འཚེའི་རྐེན་
གིས་འདས་གངོས་སུ་གུར་བ་རྣམས་ལ་མྱ་
ངན་གུས་འདདུ་དང་མཆོད་འབུལ་སྨནོ་ལམ་
ཚོགས་ཡོད།	 	 བང་ཁ་ེལི་ཧརོ་ན་ིཡའ་ིབདོ་
རིགས་སིྤ་མཐུན་ཚོགས་པའི་ཚོགས་གཞོན་

ཚེ་བརྟན་ཕུན་ཚོགས་ལགས་ཀིས་གསུང་
དནོ།	 དང་བངླས་པ་རྣམ་པ་ཚོ་མེད་པ་ཡིན་
ན་ཐངེས་འདིའི་ཞལ་འདབེས་བསྡུ་རུབ་ཀི་
ལས་འགུལ་སྤལེ་རུྒྱ་ཁག་པ་ོཡིན་པས།	 ག་ོ
སབྐས་འད་ིབརུྒྱད་ངས་དང་བངླས་པ་རྣམ་པ་
ཚོས་ཧུར་བརྩནོ་ཆེན་པའོི་སྒ་ོནས་སིྤ་ཚོགས་
ལ་ཞབས་འདགེས་བསུྒབས་པར་སྙངི་ཐག་པ་
ནས་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	ཞསེ་གསུངས།			
བདོ་རིགས་སིྤ་མཐུན་ཚོགས་པའི་རུྒྱན་ལས་
རྣམ་པས་དཔལ་འབརོ་བསྡུ་རུབ་གནང་བའི་
ཨ་སྒརོ་རྣམས་རི་ཆི་མོན་ཌིའ་ི	 Richmond 

གངོ་སྡའེ་ིསིྤ་ཁབ་པ་ཊོམ་བ་ྷཊི་	 Tom Butt 

ལ ག ས ་ ཀི ་
ལས་ཁུངས་
སུ ་ འ བུ ལ ་
རུྒྱ འི ་ ཐ ག ་
ཆོ ད ་ བུ ང ་
ཡོད་པ་དང་།	
རི ་ ཆི ་ མོ ན ་
ཌི འི ་ གོ ང ་
སྡའེི ་སིྤ ་ཁབ་
པ་ཊོམ་བ་ྷཊི་ལགས་ཀིས།	 མེའ་ིའབུང་བའ་ི
གནདོ་འཚེ་བུང་བར་ས་གནས་བདོ་མི་ཚོས་
གདངུ་སེམས་མཉམ་སྐ་ེདང་དཔལ་འབརོ་

གི་མཐུན་འགུར་རོགས་རམ་གནང་བར་
རེས་སུ་ཡི་རངས་དང་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུས་
འདགུ་པ་བཅས།	།
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སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་ཉ་ིཧངོ་རྒྱལ་ཡོངས་གསོ་ཚོགས་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་
ཚོགས་པའ་ིཚོགས་མི་དང་མཇལ་འཕད་གནང་བ།	

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༡༨	ཟླ་	༡༡	ཚེས་	༢༠	
ཉནི་བདོ་ཀི་བ་ླན་མེད་པའི་དབུ་ཁིད་སིྤ་ནརོ་
༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་
གིས་བ ོད་མི ་དང་འབུྲག་པ་སོགས་ཁོན་
མི་གངས་	 ༣༠༠	 ལགྷ་ཙམ་ལ་དམིགས་
བསལ་མཇལ་ཁ་དང་བཀའ་སླབོ་སྩལ་རསེ་
ཉ་ིཧངོ་གི་རྒྱལ་ས་ཊོ་ཀེ་ཡའ་ོནང་རྟནེ་གཞི་
བས་པའི་ཉི་ཧ ོང་གོས་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་
ཁང་ད་ུཞབས་ཀིས་བཅགས་སྐབས་ཉ་ིཧངོ་
རྒྱལ་ཡོངས་གསོ་ཚོགས་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་
ཚོགས་	 All Party Japanese Parlia-

mentary Group for Tibet	 པའ་ིཚོགས་
མི་ཡོངས་ནས་ཕབེས་བསུ་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་
ཡོད།
སབྐས་དརེ་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་རྣམ་པས་
ཁོང་ཚོའི་འཆར་གཞི་དང་གསོ་ཆོད་ཁག་
སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་ལ་སནྙ་སྒནོ་དང་སྦྲགས།	 བདོ་ཀི་
ཆོས་དང་རིག་གཞུང་།	 སདྐ་ཡིག་སོགས་
སུང་སྐབོ་ཀི་ཆེད་ད་ུཞབས་འདགེས་སུྒབ་རུྒྱ།	
ད་ེབཞིན་བདོ་ནང་གི་ཤེས་ཡོན་དང་དཔལ་
འབརོ་ཡར་རྒྱས་ཀི་ཆེད་རྒྱབ་སྐརོ་གནང་
རུྒྱ་དང་།	 	 རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་བདོ་ནང་གི་
བདོ་མི་ཆབ་སདི་བཙོན་པ་རྣམས་གླདོ་བཀྲལོ་

གཏངོ་དགོས་པའི་འབདོ་སྐུལ་ཞུས་སྐརོ།		
ལགྷ་པར་འཛམ་གླངི་གི་རྒྱབ་ཁབ་ཚང་མར་
བདོ་ནང་གི་འག་ོབ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལ་རྒྱབ་
སྐརོ་བདེ་དགོས་པའི་བཟང་སྤདོ་ཀི་འགན་
ཞིག་ཡོད་སྐརོ་སནྙ་སྒནོ་ཞུས།				
སྐབས་ད ེར་སིྤ ་ན ོར་༸གོང་ས་༸སྐབས་
མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་བཀའ་སླ ོབོ་སྩལ་
དནོ།	 ངསོ་རང་ཉ་ིཧངོ་གི་གསོ་ཚོགས་
འཐུས་མི་རྣམ་པ་ཚོ་དང་ཐུག་འཕད་བེད་
རུྒྱའི་གོ་སྐབས་བུང་བར་ཧ་ཅང་དགའ་པ་ོ
བུང་།	 ཉ་ིཧངོ་དང་བདོ་ཀི་འབྲལེ་བ་ན་ི
༸རྒྱལ་དབང་སྐ་ུཕངེ་	 ༡༣	 པའ་ིསབྐས་
ནས་བུང་བ་ཞིག་རེད།	 ད་ེནས་འཛམ་གླངི་
དམག་ཆེན་གཉིས་པའི་རེས་སུ་འབྲལེ་བ་
ཆད་པ་རེད།	 གང་ལརྟ་ཉ་ིཧངོ་ན་ིཨེ་ཤེ་
ཡའི་རྒྱལ་ཁབ་གལ་ཆེན་ཞིག་ཡིན་པ་མ་
ཟད།		ང་ཚོ་དང་ཉ་ིཧངོ་དབར་ཆོས་ཕགོས་
ཀི་འབྲལེ་བ་གཏངི་ཟབ་ཡོད།					
ཉི་ཧངོ་ནི་ཧ་ཅང་ཡར་ཐོན་ཅན་གི་རྒྱལ་
ཁབ་ཅིག་ཡིན་པ་མ་ཟད།	 མང་གཙོ་དང་
རང་དབང་ལ་གཙིགས་ཆེར་འཛིན་བཞིན་
ཡོད།	 ངསོ་ཀིས་ཁདེ་རྣམ་པས་བདོ་དནོ་
རྒྱབ་སྐརོ་གནང་བཞིན་པར་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་
རུྒྱ་ཡིན།	 རྒྱ་ནག་གི་ཡིག་ཆ་ཁག་གཅིག་གི་

ནང་འཁདོ་པ་ལརྟ་ན།	 དསུ་རབས་བདནུ་པ་
དང་།	 བརྒྱད་པ།	 དགུ་པའ་ིནང་བདོ་དང་།	
སོག་པ།ོ	 རྒྱ་ནག་བཅས་རང་བཙན་གཙང་
མའ་ིརྒྱབ་ཁབ་ཡིན་པ་འཁདོ་འདགུ		
འནོ་ཀང་ད་ཆ་ང་ཚོས་རང་བཙན་རྩོད་ཀི་
མེད།	ང་ཚོར་རྒྱ་ནག་མི་མང་སིྤ་མཐུན་རྒྱལ་

ཁབ་ཀི་རྩ་ཁིམས་ཀི་སྒམོ་གཞིའི་འགོ་མིང་
དནོ་མཚུངས་པའི་རང་སྐངོ་གི་གནས་བབ་
ཚད་ལྡན་ཞིག་བུང་བ་ཡིན་ན་ང་ཚོ་རྒྱ་ནག་
མི་དམངས་སིྤ་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ནང་སྡདོ་
འདདོ་ཡོད།	 ངསོ་རང་ཡུ་རོབ་སིྤ་མཐུན་
ཚོགས་པ་ལ་ྟབུར་ཡིད་སྨནོ་བདེ་མཁན་ཞིག་
ཡིན།	ཞསེ་སོགས་ཀི་བཀའ་སླབོ་སྩལ།	

ཉི་ཧངོ་རྒྱལ་ཡོངས་གསོ་ཚོགས་བདོ་དནོ་
རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པའི་ཚོགས་གཙོ་ཞི་མོ་མུ་
ར་ཧ་ཀུ་བྷུན་	Mr. Shimomura Hakubun 

ལགས་ཀིས།	 འཛམ་གླངི་མི་མང་གིས་
སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་གི་ལམ་སནོ་ལ་བརིྩ་བཀུར་ཞུ་བཞིན་

ཡོད།	 ང་ཚོ་ཡང་སྐ་ུཉདི་ལ་ཡིད་སྨནོ་ཧ་ཅང་
ཞུ་མཁན་ཞིག་ཡིན།	 མགནོ་པ་ོགང་ཉདི་
མཆོག་གི་བསབླ་བ་ན།ི	 ང་ཚོར་མཚོན་ན་
མུན་པ་སེལ་བའ་ིའདོ་ཟརེ་རེད།	 ཅསེ་དང་།	
ང་ཚོས་གཞུང་འབྲལེ་མ་ཡིན་པའི་ཚོགས་
པ་ཚོ་དང་ལྷན་བདོ་དནོ་ཆེད་ལས་ཀ་བེད་
བཞིན་ཡོད།	 ང་ཚོ་ཚང་མའ་ིཚབ་ཞུས་ཏ་ེ

ངས་མགོན་པ་ོགང་ཉདི་མཆོག་ང་ཚོའི་གསོ་
ཚོགས་སུ་ཆིབས་སུྒར་བཀའ་དནི་བསྐངས་
པར་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	ཞསེ་ཞུས།
ཉི་ཧངོ་རྒྱལ་ཡོངས་གསོ་ཚོགས་བདོ་དནོ་
རྒྱབ་སྐོར་ཚོགས་པའི ་ ཚོགས་གཞོན་སྐུ ་
ཞབས་ཝ་ཊ་ན་བྷ་ེ	 Mr. Shu Watanabe 

ལགས་ཀིས།	 འད་ིན་ིསིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་
༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་ཉ་ིཧངོ་གསོ་
ཚོགས་ནང་གདན་འདནེ་ཞུས་པ་ཐངེས་བཞི་
པ་ད་ེཡིན་ཞིང་།	 	 	 	 སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་
༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་ནི་བདོ་མིའི་
དབུ་ཁདི་ཡིན་ནའང་།	 མགནོ་པ་ོགང་ཉདི་
མཆོག་གིས་འཛམ་གླིང་གི་མི་འབརོ་ཐེར་
འབུམ་བདནུ་གི་བད་ེདནོ་ཆེད་ད་ུཕག་ལས་
གནང་གི་ཡོད་པ་མ་ཟད།	 ཉ་ིཧངོ་འཕུལ་
ཆས་ཐགོ་ནས་ཧ་ཅང་ཡར་རྒྱས་ཕིན་པ་དང་
མཉམ་རང་གི་རིག་གཞུང་དང་སལོ་རུྒྱན་
བཟང་པ་ོརྣམས་མི་ཉམས་རུྒྱན་འཛིན་གནང་
ཐུབ་ཡོད་པ་དརེ་བསྔགས་བརདོ་གནང་གི་
ཡོད་པ་རེད།	ཅསེ་གསུངས།།	

༸གངོ་ས་མཆོག་གི་མཛད་འཕནི་ཁག་དང།	
དབུས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་གནས་ཚུལ།	

སོགས་ད་རྒྱའ་ིཁ་བང་	www.bod.asia	ཐགོ་
གཟགིས་པར་འཚལ།

༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༨	 ཟླ་	 ༡༡	 ཚེས་	 ༡༩	 ཉནི་ས་ྔའགུར་རྙངི་མའ་ིདབུ་འཛིན་ཁ་ི
རབས་བདནུ་པ་༸སྐབས་ར་ེཀཿཐགོ་དགེ་རྩེ་འགུར་མེད་བསན་པ་རྒྱལ་མཚན་རིན་པ་ོཆེ་
མཆོག་གླ་ོབུར་དགོངས་པ་གཞན་དནོ་ད་ུགཤེགས་ཚུལ་བསན་པའི་ཡིད་སྐའོི་གནས་ཚུལ་
བུང་བར།	 འད་ིག་ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་འག་ོལས་ཡོངས་ནས་ས་ྔའགུར་རྙངི་མའ་ིའདསུ་སྡ་ེ
ཡོངས་དང་།	 ༸སྐབས་ར་ེདམ་པ་དའེ་ིཤུལ་བཞུགས་ཞབས་འབྲངི་དང་།	 སྐ་ུཉ་ེལྟསོ་བཅས།	
གཞིས་བསེ་ཕི་ནང་སླབོ་ཚོགས་བཅས་ལ་སྙངི་ནས་ཐུགས་གསོ་ཞུ་རུྒྱ་དང་།	 ༸སྐབས་ར་ེ
བད་ེབར་གཤེགས་པ་དའེི་ཟབ་མོའི་ཐུགས་དགངོས་ཇི་ཡོད་རྣམས་ཡོངས་སུ་རགོས་པ་དང་།	
སརླ་ཡང་གངས་ལྗངོས་བསན་འགའོི་དནོ་ད་ུའཁུལ་བྲལ་ཡང་སིད་རིན་པ་ོཆེ་མུྱར་ད་ུབནོ་ཏ།ེ	
སྐ་ུཕངེ་གངོ་མ་རིམ་བནོ་གི་མཛད་པ་རྣམ་ཐར་བདག་བཞསེ་ཐུབ་པའ་ིསྨནོ་འདནུ་ཤུགས་དག་
ཞུ་རུྒྱ་ཡིན་པ་བཅས།	།

ཆོས་རིག་བཀའ་བླནོ་མཆོག་གིས་ཐུགས་
གསོའ་ིའཕནི་ཡིག་གནང་བ།	

བདོ་ནང་འག་ོའངོ་གི་ཐབོ་ཐང་དགསོ་པའ་ིགསོ་ཆོད་ལ་ཨ་རིའ་ི
གསོ་ཚོགས་གངོ་མའ་ིཕི་འབྲལེ་ལས་དནོ་ལནྷ་ཁང་གིས་

རྒྱབ་སྐརོ་གནང་འདགུ	
༄༅།	 །འད་ིགར་རྒྱལ་སིྤའ་ིབདོ་དནོ་ལས་
འགུལ་ཁང་གི་འགན་འཛིན་སྐུ ་ཞབས་མེ་
ཐིའུ་མེ་ཁ་ཆི་	 Matteo Mecacci ལགས་
ཀིས་བཏང་གནས་ནང་འཁདོ་དནོ།	 	 ཕི་
ལོ་	 ༢༠༡༨	 ཟླ་	 ༡༡	 ཚེས་	 ༢༨	 ཉནི་
ཨ་རིའི་གོས་ཚོགས་གོང་མའི་ཕི་འབྲལེ་
ལས་དནོ་ལནྷ་ཁང་ United States Senate 

Foreign Relations Committee	 གིས་
བདོ་ནང་འག་ོའངོ་གི་ཐབོ་ཐང་དགོས་པའི་
གསོ་ཆོད་ལ་རྒྱབ་སྐརོ་གནང་འདགུ		སིྤར་
གསོ་ཆོད་ད་ེབཞིན་ད་ེའད་ིལོའ་ིཕི་ཟླ་	 ༩	
ནང་ཨ་རིའི་གསོ་ཚོགས་འགོ་མའི་ནང་རྒྱབ་
སྐརོ་ཐབོ་ཟནི།	 	 ད་ེཡང་གསོ་ཆོད་དའེ་ི
དགོས་དམིགས་གཙོ་བ་ོནི་རྒྱ་ནག་གཞུང་
གིས་བདོ་ནང་ཨ་རིས་གཙོས་ཕི་རྒྱལ་མི་ས་
འག་ོའངོ་བ་རུྒྱར་དམ་དག་བས་པ་བརུྒྱད་
བདོ་མི་རྣམས་ཀི་དངསོ་ཡོད་གནས་སངས་
ཇི་ཡིན་འཛམ་གླངི་ཕིས་ཤེས་རྟགོས་མེད་པ་
བཟ་ོཐབས་བདེ་བཞིན་པའི་སིད་བུས་དརེ་
དམིགས་པ་ཞིག་ཡིན་འདགུ	 དརེ་བརྟནེ་
གོས་ཆོད་ད ེས་བ ོད་ནང་ཕི་རྒྱལ་གཞུང་
འབྲལེ་མི་ས་དང་རང་དབང་ཅན་གི་གསར་
འགདོ་པ།	 ཡུལ་སྐརོ་སྤ་ོའཆམ་པ་སོགས་
ལ་འག་ོའངོ་བ་རུྒྱའི་ཐོབ་ཐང་དགོས་པའི་

དགསོ་འདནུ་འདནོ་བཞིན་ཡོད།	 རྒྱ་མི་
རིགས་སུ་འད་ཞིག་ཨ་རིའི་ས་གནས་གང་
ད་ུརང་དབང་ཐགོ་ནས་འག་ོབསྐདོ་བ་རུྒྱའི་
ཐོབ་ཐང་ཡོད་པ་ལྟར་ཨ་རིའི་མི་སེར་སུ་
འད་ཞིག་ཡིན་ཕིན་བདོ་ཀིས་གཙོས་རྒྱ་ནག་
གི་ས་གནས་གང་འད་ཞིག་ནང་དམ་དག་
རྩ་བ་ནས་མེད་པར་རང་དབང་ལྡན་པའི་
ཐགོ་ནས་འག་ོའངོ་བ་རུྒྱའི་ཐབོ་ཐང་གཅིག་
མཚུངས་སུ་དགསོ་པའ་ིཆ་རྐནེ་བཏནོ་ཡོད།	
ད་ེཡང་རྒྱལ་སིྤའི་བདོ་དནོ་ལས་འགུལ་ཁང་
གི་འགན་འཛིན་སྐུ་ཞབས་མེ་ཐིའུ་མེ་ཁ་ཆི་
Matteo Mecacci ལགས་ཀིས་གསུང་དནོ།	
“ད་ེརིང་ཨ་རིའི་གསོ་ཚོགས་གོང་མའི་ཕི་
འབྲལེ་ལས་དནོ་ལནྷ་ཁང་གིས་སིྤ་མོས་ཐགོ་
ནས་གསོ་ཆོད་དརེ་རྒྱབ་སྐརོ་གནང་བ་དསེ་
ཨ་རིའི་མི་མང་ཚོས་བདོ་ནང་གི་བདོ་མི་
ཚོའ་ིགནས་སངས་དང་།	 	 ཨ་རིའ་ིམི་སེར་
ལ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་ནང་རང་དབང་
ཐགོ་ནས་འག་ོའངོ་བ་རུྒྱའི་ཐབོ་ཐང་མ་སྤད་
པ་དརེ་སེམས་འཚབ་ཇི་ཡོད་གསལ་འདནོ་
གནང་ཡོད།
ང་ཚོས་གསོ་ཆོད་ཐོག་མར་འདནོ་གནང་
མཁན་གསོ་ཚོགས་གངོ་མའི་འཐུས་མི་མར་
ཀ་ོར་ུབྷ་ིའ་ོ	Sen. Rubio མཆོག་དང་།	ཨ་

རིའི་གསོ་ཚོགས་གོང་མའི་ཕི་འབྲལེ་ལས་
དནོ་ལྷན་ཁང་གི་ཚོགས་གཙོ་གསོ་ཚོགས་
འཐུས་མི་སྐུ་ཞབས་ཀུར་ཀར་མཆོག་དང་།	
གསོ་ཚོགས་གངོ་མའ་ིའཐུས་མི་མི་ནནེ་ཌ་ེཛི་
Sen. Menendez མཆོག་རྣམ་གཉསི་ལ་ག་ོ
སབྐས་དང་བསནུ་སྙངི་ཐག་པ་ནས་ཐུགས་ར་ེ
ཆེ་ཞུ་བཞིན་ཡོད།	
གསོ་ཆོད་དའེ་ིནང་ཨ་རིའ་ིམི་སེར་ཡིན་པའ་ི
བདོ་མི་རྣམས་བདོ་ནང་ད་ུརང་གི་གཉནེ་ཉ་ེ
དང་གནས་མཇལ་སོགས་འག་ོརུྒྱར་ཨ་རིར་
རྟནེ་གཞི་བས་པའི་རྒྱ་ནག་གཞུང་ཚབ་ཁང་
ད་ུམཐངོ་མཆན་ཞུ་བར་འག་ོསབྐས་བདོ་མི་
རིགས་ཡིན་པའི་རུྒྱ་མཚན་ད་ུབས་ནས་དབ་ེ
འབེད་བེད་བཞིན་པའི་གནས་སངས་སྐརོ་
འཁདོ་འདགུ	 	 དབ་ེའབདེ་བདེ་མཁན་རྒྱ་
ནག་གཞུང་ཚབ་ཁང་གི་ལས་བདེ་སུ་ཡིན་
ངསོ་འཛིན་བས་ཏ་ེཨ་རིའ་ིཕི་སདི་དུང་ཆེས་
གསོ་ཚོགས་ནང་སྙན་སེང་ཞུས་པ་བརུྒྱད་
ཇི་སིད་ཨར་རྒྱ་ཡུལ་གཉིས་ཀི་ཆབ་སིད་
ལ་འགུར་བ་མ་ཕིན་བར་ད་ེསིད་ད་ུརྒྱ་ནག་
གཞུང་ཚབ་ཁང་གི་ལས་བེད་ད་ེདག་སླད་
ཕིན་ཨ་རིའ་ིནང་འག་ོརུྒྱར་མཐངོ་མཆན་ལ་
དམ་དག་བདེ་དགསོ་པའ་ིརེ་འདནུ་འདནོ་རུྒྱ་
ཡིན་འདགུ

བར་ལམ་ལོ་ཤས་རིང་ནས་ཨ་རིའི་མང་
གཙོ་དང་སིྤ་མཐུན་ཚོགས་པ་གཉིས་ཀས།	
རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་ཨ་རིས་ཚོང་དནོ་ཙམ་
མ་ཟད།	 རྒྱ་མི་རིགས་སུ་འད་ཞིག་ཡིན་
རུང་ཨ་རིའི་ནང་རང་དབང་ཐགོ་འག་ོའངོ་
བེད་ཆོག་པ་ལྟར་རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་ཀང་
ད་ེམཚུངས་ཨ་རིའི་གསར་འགོད་པ་དང་
ཡུལ་སྐརོ་སྤ་ོའཆམ་པ།	 གཞུང་འབྲལེ་མི་
ས་སོགས་ལ་བདོ་དང་རྒྱ་ནག་ནང་ད་ུརང་
དབང་ཐོག་ནས་འགོ་འོང་གི ་ཐོབ ་སྤོད ་
དགོས་པའི་ཚོར་སང་དག་པ་ོཞིག་བསླབེས་
ཏ་ེགསོ་ཆོད་དརེ་རྒྱབ་སྐརོ་ཤུགས་ཆེ་ཐབོ་པ་
ཞིག་ཡིན་འདགུ	 འདས་པའ་ིལོ་ཤས་གངོ་

ནས་ཨ་རིའི་མི་སེར་ཡིན་པའི་བདོ་མིས་
གཙོས་ཨ་རིའི་ནང་གི་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་
བ་བཅས་ཀིས་ས་གནས་སོ་སོའི་འབྲལེ་ཡོད་
གསོ་ཚོགས་གོང་འགོ་གི་འཐུས་མི་རྣམས་
ཆེད་མངགས་མཇལ་འཕད་ཞུས་ནས་བདོ་
ནང་འག་ོའངོ་གི་ཐབོ་ཐང་དགོས་པའི་གསོ་
ཆོད་ལ་རྒྱབ་སྐརོ་གནང་དགོས་པའི་འབདོ་
སྐལུ་ཤུགས་ཆེ་ཞུས་ཡོད་འདགུ	 རིང་མིན་
ཨ་རིའ་ིགསོ་ཚོགས་གངོ་མའ་ིནང་གསོ་ཆོད་
དའེ་ིཐགོ་གླངེ་སླངོ་གནང་རསེ་ལངས་ཕགོས་
ཇི་འད་འཛིན་རུྒྱའི་ཐད་ཐག་གཅོད་གནང་
འཆར་ཡོད་འདགུ


