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སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་ཁ་ཆེའ་ིཆོས་ལུགས་མཐུན་སིྒལ་
ཚོགས་ཆེན་ཐགོ་བཀའ་སླབོ་སྩལ་བ།

༄༅།	 །རྒྱ་གར་རྒྱལ་ས་ལྡ་ིལིར་རནེ་གཞི་
བྱས་པའི་རྒྱ་གར་རྒྱལ་སིྤའི་བས་ིགནས་ཁང་
ད།ུ	 རྒྱལ་སིྤའ་ིརང་བཞིན་ལནྡ་པའ་ིཁ་ཆེའ་ི
ཆོས་ལུགས་མཐུན་སིྒལ་ཚོགས་ཆེན་ཐོག་
བདོ་མིའི་བླ་ན་མེད་པའི་དབུ་ཁིད་སིྤ་ནརོ་
༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་
ཆིབས་སུྒར་བཀའ་དནི་བསྐངས་ཏ་ེབཀའ་
སླབོ་སྩལ་འདགུ	
ད་ེཡང་ཕི་ཟླ་	༦	ཚེས་	༡༥	རེས་གཟའ་སྤནེ་
པའ་ིས་ྔད་ོཆུ་ཚོད་	 ༩།༣༠	 ཐགོ་མཛད་སྒའོ་ི
ཐགོ་མར་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་
ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་རྒྱ་གར་ནང་གི་ཁ་ཆེའི་
ཆོས་ལུགས་ནང་ཁུལ་སིྤ་དང་།	 	 ལགྷ་པར་
མགོན་པ་ོགང་ཉདི་མཆོག་ལ་དྭགས་ཁུལ་ད་ུ
ཆིབས་སུྒར་ཡང་ཡང་བསྐངས་པར་བརནེ།	
ཁུལ་དརེ་སིྤར་ཁ་ཆེ་གྲངས་ཉུང་ཡིན་ཡང་།	
ལ་དགྭས་ཁ་ཆེ་ནང་ཁུལ་སུ་ན་ི	Sunni	དང་
ཤི་ཡ་	Shia	དབར་འཆམ་མཐུན་གི་འབལེ་
ལམ་བཟང་པ་ོམི་རབས་ནས་མི་རབས་རུྒྱན་
སིང་ཐུབ་པ་དརེ་ཐུགས་ཡིད་འཕགོ་པ་དང་།	
ད་ེལས་བླ་ོསྐདེ་བཞེས་ནས་འབུྱང་འགུར་ལ་
དྭགས་ཁ་ཆེའི་ནང་ཁུལ་འཆམ་མཐུན་གི་
གམོས་གཤིས་བཟང་པ་ོདརེ་གཞི་རྩར་འཛིན་
ནས་རྒྱལ་སིྤའི་རང་བཞིན་ལྡན་པའི་ཁ་ཆེའི་
ཆོས་ལུགས་མཐུན་སིྒལ་ཞིག་ལྡ་ིལིར་ཚུགས་
རུྒྱར་ལམ་སནོ་མཛད་པ་ལརྟ་ཐངེས་འདརི་ག་ོ
སིྒག་ཞུས་སྐརོ་བཀའ་སླབོ་སྩལ།

སྐབས ་དེར ་༸གོང ་ས ་༸སྐབས་མགོན ་
ཆེན ་པ ོ་མཆོག་གིས་ཐུགས་བསྐེད ་དམ་
བཅའ་གསུམ་གི ་ཐོག ་བཀའ་སླ ོབ ་སྩལ་

དནོ།	 ད་ེཡང་ཐགོ་མར་ང་ཚོ་ཚང་མ་
འགྲོ་བ་མི ་ཞིག་ཡིན་པའི ་ངོས་ནས་མའི ་
བྱམས་བརྩེ་ལ་བརནེ་ནས་འཚོ་བ་དང་།	
ཇི་ཙམ་མའི་བྱམས་བརྩེ་མང་བ་ཐོབ་པ་ད་ེ
ཚོད་ཀིས་མི་ད་ེསེམས་བག་ཕབེས་པ་དང་།	
སེམས་ནང་སྤ་ོསྣང་ཆེ་བ་ཡོད་སྐརོ་དང་།	 ད་ེ
བཞིན་གནའ་རབས་འཛམ་གླིང་ནང་དར་
ཁྱབ་ཧ་ཅང་ཆེ་བའ་ིརྒྱ་གར་དང་རྒྱ་ནག	 ཨི་
ཇིབ་སོགས་མིའི་སིྤ་ཚོགས་ཀི་དཔལ་ཡོན་རྒྱ་
ཁྱབ་ཏུ་དར་བ་དང་།	 	 རྒྱ་གར་ནང་མཚོན་
ན་ལོ་ང་ོསངོ་གི་རིང་ནས་ཞི་གནས་དང་ལགྷ་
མཐོང་སོགས་གཙོ་བ་ོནང་གི་གཤིས་རུྒྱད་
དང་འབལེ་བའི་སེམས་ཁམས་རིག་པའི་རྣམ་
གཞག་ཐགོ་ཡར་རྒྱས་ཚད་མཐནོ་པརོ་སོན་

ཡོད་པ་དསེ་དངེ་འཛམ་གླིང་ནང་གཙོ་ཆེར་
ཕི་དངསོ་པའོི་དཔལ་ཡོན་ཁོ་ནར་གཙིགས་
ཆེར་འཛིན་པའ་ིདསུ་སབྐས་འདརི།	 སེམས་

ནང་ཞི་བད་ེསུྐན་རུྒྱ་དང་།	 ད་ེབརུྒྱད་འཛམ་
གླིང་ཇེ་བཟང་ད་ུགཏངོ་ཐུབ་རུྒྱ་ཡིན་སྐརོ་
བཀའ་སླབོ་སྩལ།
ད་ེནས་ཐུགས་བསྐདེ་དམ་བཅའ་གཉིས་པ་
ཆོས་ལུགས་མཐུན་སིྒལ་ཐགོ་བཀའ་སླབོ་སོྩལ་
སབྐས།	 རྒྱ་གར་ནང་ལོ་ང་ོསངོ་གི་རིང་ནས་
ཆོས་ལུགས་མཐུན་སིྒལ་དར་ཁྱབ་བུྱང་བ་
དང་།	 	 དསུ་ད་ལའྟང་རྒྱ་གར་ནང་གྲངས་
ཉུང་གི་ཆོས་ལུགས་དཔརེ་ན་པར་སི་ལྟ་བུ་
རྒྱ་གར་གི་སིྤ་ཚོགས་ཆེན་པ་ོའདིའི་ནང་ཞི་
བད་ེབག་ཕབེས་ངང་གནས་ཐུབ་པ་ཙམ་ད་ུ
མ་ཟད།	 	 རྒྱ་གར་གི་ཁ་ཆེའ་ིཆོས་པ་ཚོར་
མཚོན་ན་ཁ་ཆེ་ནང་ཁུལ་སུན་ནི་དང་ཤི་ཡ་
གཉསི་འཆམ་མཐུན་ངང་གནས་ཡོད་སབས།	

ད་ཆ་རྒྱ་གར་ཁ་ཆེ་བ་ཚོས་གཙོ་འགན་ཐགོ་
ནས་ཁིྱམ་མཚེས་རྒྱལ་ཁབ་ཨབ་གྷ་ན་ིསི་ཐན་
དང་།	 པ་ཀི་སི་ཐན།	 ད་ེབཞིན་དཀིལ་ཤར་
ཡུལ་གུྲའི་ནང་ཁ་ཆེ་ནང་ཁུལ་གུྲབ་མཐའ་མི་
མཐུན་པ་རུྒྱ་མཚན་ད་ུབྱས་ནས་འཁུག་རྩདོ་
བྱདེ་བཞིན་པ་ད་ེདག་མཚམས་འཇགོས་ཡོང་
ཐབས་ཆེད་ལས་འགུལ་ཤུགས་ཆེ་ཙམ་སྤལེ་
དགསོ་པའ་ིརུྒྱད་སྐལུ་ཡང་མཛད།	 	 ཆོས་
ལུགས་འཆམ་མཐུན་ཡིན་ནའང་འད།	 མི་
ཕན་ཚུན ་འཆམ་མཐུན་སོགས་གཞི ་རྩ ་
བྱམས་བརྩེའི ་ཀུན་སླངོ ་བརུྒྱད་ནས་ཡོང་
དགོས་སབས་ཐོག་མར་ཆོས་ལུགས་དང་
རིགས་རསུ།	 རྒྱལ་ཁབ་སོགས་ཀི་སདྐ་ཆ་རྩ་
བ་ནས་མིན་པར་ང་ཚོ་ཚང་མ་འཛམ་གླིང་
མི་འབརོ་ཐརེ་འབུམ་བདནུ་ཡོད་ཁངོས་ནས་
འགྲ་ོབ་མི་གཅིག་མཚུངས་ཡིན་སབས།	 མི་
གཅིག་གུར་གི་འད་ུཤེས་འདིའི་ཐགོ་ནས་མི་
བཟང་པ་ོཞིག་ཆགས་ཐུབ་ཚེ།		ཆོས་ལུགས་
མཐུན་སིྒལ་དང་འཛམ་གིང་ཞི་བད་ེལྡན་པ་
ཞིག་ཡོང་ཐུབ་རུྒྱ་ཡིན་སྐརོ་སོགས་ཀི་བཀའ་
སླབོ་སྩལ།	 མཛད་སྒའོ་ིཐགོ་རྒྱ་གར་གི་སདི་
འཛིན་གཞོན་པ་ཟུར་པ་སྐུ ་ཞབས་ཧ་མིཌ་
ཨན་སཱ་རི་	 Hamid Ansari	 མཆོག་ཀང་
ཕབེས་ཡོད་པ་བཅས།	།			

སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་ལ་རོལ་མོའ་ིམཆོད་པ་གཟབ་རྒྱས་ཤིག་
འབུལ་ལམ་ཞུས་པ།

༄༅།	 །འད་ིལོའ་ིས་ག་ཟླ་བའ་ིདསུ་ཆེན་
ཁྱད་པར་ཅན་དང་བསནུ།	 	 ཨུ་ར་ུསུ་
སིྤ ་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་མངའ་ཁོངས་སུ་

གཏགོས་པ།	 ཁལ་མུག་ Kalmykia རྒྱལ་

ཁབ་ཀི་གྲངོ་ཁྱརེ་ཨི་ལིས་ཏ་	 Elista	 ནང་
ཡོད་པའི ་ཁལ་མུག་སིྤ ་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་
ཀི་ནང་པའི་དགོན་པ་ཞིག་གི་མདནུ་ཐང་

ད།ུ	 	 ར་ུསོག་སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་དང་ཁལ་

མུག་ནང་པའི་གཙོ་འཛིན་ཏ་ེལོ་རིན་པ་ོཆེ་
མཆོག་གི་འག་ོཁདི་ལམ་སནོ་འགོ	 བདོ་མིའ་ི
བ་ླན་མེད་པའ་ིདབུ་ཁདི།	 འཛམ་གླངི་ཞི་
བདའེི་དདེ་དཔནོ་ཆེན་པ་ོསིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་
༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་ལ་ཁལ་མུག་
མང་ཚོགས་དུག་སངོ་ཙམ་འད་ུའཛོམས་ཀིས་
༸རྒྱལ་བའི་༸སྐའིུ་འཕདོ་བཞསེ་ཡར་ངའོི་ཟླ་
ལརྟ་གངོ་ནས་གངོ་ད་ུའཕལེ་བ་དང་།	 ༸སྐ་ུ
ཚེ་མི་འཇིག་ར་ོརའེ་ིཁམས་སུ་བརན་པའ་ིསྨནོ་
འདནུ་ཤུགས་དག་དང་འབལེ།	 	 སལོ་རུྒྱན་
གི་རོལ་མོའི་ལམ་ནས་གླུ་དབྱངས་ཀི་མཆོད་
པ་གཟབ་རྒྱས་ཤིག་ཕུལ་འདགུ	
སྐབས་དརེ་ཁལ་མུཀ་སིྤ་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་

ཀི་དཔའ་བ་ོ National Hero	 ཞསེ་པའ་ིབྱ་
དགའ་ཐོབ་མཁན་དང་རོལ་དབྱངས་རྩོམ་
མཁན་སྐ་ུཞབས་	 Savar Katayev	 ལགས་
ཀི་ལམ་སནོ་འགོ་མི་གྲངས་བདནུ་བརྒྱ་ཙམ་
གིས་ཌམོ་བྷྲ་	 Dombra	 ཞསེ་སལོ་རུྒྱན་
གི་གླུ་དབྱངས་ཕུལ།	 	 ཐངེས་འདའི་ིའད་ུ
འཛོམས་ད་ེསྔ་དང་མི་འད་བར་ལོ་རུྒྱས་ཀི་
ཆ་ནས་དམིགས་བསལ་ཁྱད་པར་ཅན་ཞིག་
ཡིན་པ་དང་།	 མགནོ་པ་ོགང་ཉདི་ཕི་ལོ་	
༡༩༩༡།༡༩༩༢།༢༠༠༤	 ལོར་ཁལ་མུག་ཏུ་
ཆིབས་སུྒར་བསྐངས་གནང་མཛད་ཡོད་པ་
བཅས།	།

དཔལ་ལནྡ་སིད་སྐངོ་མཆོག་ཨིན་ཡུལ་ད་ུགཞུང་
འབལེ་ཕགོས་ཕབེས་གནང་བ།

༄༅།	 །བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་ལནྡ་
སདི་སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༩	
ཟླ་	 ༦	 ཚེས་	 ༡༦	 ནས་	 	 ༢༩	 བར་ཉནི་
གྲངས་བཅུ་བཞི་རིང་རྒྱ་གར་གི ་རྒྱལ་ས་ལྡི་
ལིར་ལས་འཆར་དང་།	 ད་ེབཞིན་ཨིན་ཡུལ་ད་ུ
གནད་ཡོད་མི་སྣ་མཇལ་འཕད་གནང་རུྒྱ་དང་
གཙུག་ལག་སླབོ་ཁང་ད་ུགསུང་བཤད།	 གཞན་
ཡང་བོད ་ད ོན ་རྒྱབ་སྐོར ་བ ་དང་ས ་གནས་
སུ་ཡོད་པའི་བ ོད་མི་མང་ཚོགས་དང་མཇལ་
འཕད་གནང་རུྒྱའི ་སླད་གཞུང་འབལེ་ཕོགས་
ཕབེས་གནང་གཏན་འཁལེ་ཡོད་པ་བཅས།	 །	

ནང་སདི་བཀའ་བླནོ་མཆོག་གཞུང་འབལེ་
ཕགོས་ཕབེས་གནང་བ།

༄༅།	 །བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་ནང་སདི་
བཀའ་བླནོ་འཁོར་ལྷ་ཚང་བསོད་ནམས་སབོས་
རྒྱལ་མཆོག་ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༩	 ཟླ་	 ༦	 ཚེས་	 ༡༨	
ནས་ཚེས་	 ༢༡	 བར་ཉནི་གྲངས་ལ་ྔརིང་རྒྱ་གར་
བྱང་ཕགོས་སུ་རནེ་གཞི་བྱས་པའི་ཀུམ་རའ་ོསྒ་
པ་བདོ་མིའ་ིགཞིས་ཆགས་དང༌།	 ས་ཊོན་ཁམས་
ཀཿཐགོ་གཞིས་ཆགས།	 ཧར་པ་སྤུར་འདདོ་རུ་
གཡུལ་རྒྱལ་གླངི༌།	 གླངི་ཚང་གཞིས་ཆགས།	 སྤུ་
ར་ུཝ་ལ་ས་སྐ་གཞིས་ཆགས།	 སྤནོ་ཌ་ཆོལ་
གསུམ་གཞིས་ཆགས་བཅས་སུ་གཞུང་འབལེ་
ཕགོས་ཕབེས་གནང་རུྒྱ་ཡིན་འདགུ་པ་བཅས།	།

ཀ་སྦུག་ས་གནས་འཐུས་ཚོགས་སབྐས་	 ༧	 པའ་ི
ལས་འཁུར་དམ་འབུལ་ལེགས་གུྲབ།

༄༅།	 །ཆེས་མཐའོ་ིཁམིས་ཞིབ་ཁང་གི་ཁམིས་
ཞིབ་པ་ཆེ་བ་བཀའ་བརུྒྱད་དནོ་གུྲབ་མཆོག་གིས་
སྒང་ཏགོ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་མི་འགུར་གཡུ་
སྒནོ་ལགས་བཙན་བྱལོ་བདོ་མིའི་བཅའ་ཁིམས་
དནོ་ཚན་	 ༦༩	 ཆ་རྐནེ་འགོ་འཕལ་སེལ་ས་
གནས་ཁམིས་ཞིབ་པར་བསྐ་ོགཞག་བགིས་ཏ།ེ	ཕི་
ལོ་	 ༢༠༡༩	 ཟླ་	 ༠༦	 ཚེས་	 ༣	 ཉནི་ཀ་སྦུག་
ས་གནས་འཐུས་ཚོགས་སབྐས་	༧	པའ་ིའདམེས་
ཐནོ་ས་འཐུས་ཚོགས་མི་	༡༡	ནས་ཚོགས་མི་	༩	
དང་།	 ད་ེདག་གི་ཁངོས་ནས་ཚོགས་གཙོ་ཚེ་རིང་
ཆོས་སྐབས་ལགས་དང་།	 ཚོགས་གཞནོ་སབོས་
རྒྱལ་ལགས་བཅས་ནས་འཕལ་སེལ་ཁིམས་ཞིབ་
པའི་མདུན་དུ་ལས་འཁུར་དམ་བཅའ་འབུལ་
བཞསེ་ལེགས་གུྲབ་བུྱང་འདགུ་པ་བཅས།	།
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ཨིན་ཡུལ་སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་ཀིས་ཨིན་ཡུལ་གྲངོ་ཁྱརེ་ཞིག་གི་རྙངི་ཞནེ་ཆབ་སདི་ཚོགས་པའ་ིཚོགས་མི་རྣམས་ལ་
བདོ་དནོ་ང་ོསྤདོ་གནང་བ།

༄༅།	 །ཨིན་ཡུལ་སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་
བསོད་ནམས་ཚེ་རིང་ཕར་སི་ལགས་ཀིས།		
ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༩	 ཟླ་	 ༦	 ཚེས་	 ༡༡	 ཉནི་
ཨིན་ཡུལ་གི་ཨེཌ་མོན་ཊོན་ Edmon-

ton	 གྲངོ་ཁྱརེ་གི་རྙངི་ཞནེ་ཚོགས་པའ་ི
འཛིན་སྐོང་ཚོགས་མི་རྣམས་ལ་བདོ་དནོ་
གཏམ་བཤད་རྒྱ་ཆེ་སྤལེ་འདགུ	 	 ལས་
ཁུངས་ཀི་ཟླ་རེའི་གཏམ་བཤད་སྤལེ་རུྒྱའི་
ལས་རིམ་དང་བསནུ།	 ཐངེས་འདརི་ཨིན་
ཡུལ་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་ལ་ཇི་ལྟར་མགྲནོ་
འབདོ་ལརྟ་ཆེད་ཕབེས་ཀིས།	 དངེ་སབྐས་
བདོ་ནང་ད་ུརྒྱ་ནག་གཞུང་གི་དམ་བསྒགས་
ཅན་གི་སདི་བུྱས་ལག་བསར་འགོ	 བདོ་མི་
རྣམས་ལ་ཆོས་དད་རང་དབང་དང་།	 འགྲ་ོ
བ་མིའི་ཐབོ་ཐང་རྩ་བ་ནས་མེད་པ་མ་ཟད།	
བོད་ཀི་རང་བུྱང་ཁོར་ཡུག་ཚུན་ལའང་
རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་རིྩས་མེད་རགོ་རོལ་

བཏང་དང་གཏངོ་བཞིན་པར་བརནེ།	 	 ཕི་
ལོ་	 ༢༠༠༩	 ནས་ད་བར་བདོ་ནང་ད་ུབདོ་
མི་ཁྱནོ་	 ༡༥༠	 ལགྷ་གིས་རང་ལུས་མེར་
སགེ་གི་ལམ་ནས་ཞི་རོལ་རྔམ་སནོ་གནང་
ཡོད་སྐརོ་ང་ོསྤདོ་གནང་བ་མ་ཟད།	 	 ཕི་
ལོ་	 ༡༩༥༩	 ལོར་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་
༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་དབུས་
བདོ་མི་ཁི་ཕག་འགའ་ཤས་རྒྱ་གར་ནང་
བཙན་བྱོལ་ད་ུཕབེས་པའི་རུྒྱད་རིམ་དང་།	
བོད་མིའི ་ སིྒག་འཛུགས་ཀིས་ལས་དོན་
གནང་ཕགོས།	 ལགྷ་པར་ཕི་འབལེ་ལས་
ཁུངས་ཀི་ཁྱབ་ཁོངས་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་
ཁང་གི་ལས་དནོ་གནང་ཕགོས་དང་།	 སྒསོ་
སུ་ཨིན་ཡུལ་དནོ་ཁང་གི་བྱེད་སྒ་ོཁག་ངོ་
སྤདོ་གནང་འདགུ	 རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་
ཀི་གཙང་པ་ོཁ་སུྒར་བྱས་ནས་རྒྱ་ནག་ནང་
གི་ཆུ་དཀོན་པ་ོཡོད་སའི་ས་ཆར་འདནེ་

བཞིན་པ་དང་།	 བདོ་ཀི་གཙང་ཆུའ་ིསངེ་རྒྱ་
ནག་གཞུང་གིས་ཆུ་མཛོད་གང་བུྱང་བརྒྱབ་
དང་རྒྱག་བཞིན་པ་སོགས་ལ་བརནེ་ནས་

ས་ཡོམ་གི་རུྒྱ་རྐནེ་བྱས་པ།	 	 ད་ེབཞིན་རྒྱ་
ནག་གཞུང་གིས་བདོ་ནང་གང་བུྱང་གཏརེ་
ཁ་སྔགོ་འདནོ་བྱས་རྐནེ་ས་རུད་ཀི་གདོ་ཆག་
ཕགོ་པ་དང་།	 གཙང་ཆུ་འབག་བཙོག་བཟ་ོ

བཞིན་པ་སོགས་ཞིབ་ཕ་གསལ་བཤད་གནང་
འདགུ	 ཕགོས་མཚུངས་ས་གནས་སོ་སོའ་ི
གྲསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་བརུྒྱད་གྲསོ་ཚོགས་

ནང་བདོ་དནོ་གླངེ་སླངོ་ཡོང་ཐབས་གནང་
དགསོ་པའ་ིརེ་སྐལུ་གནང་བ་མ་ཟད།		བདོ་
ཀི་ཁརོ་ཡུག་གཞི་ལ་བཞག་ས།ེ	 རྒྱ་ནག་
གཞུང་གིས་བདོ་ཀི་ཁོར་ཡུག་ལ་ད་ོཕགོ་ཇི་

ཙམ་བཏང་དང་གཏངོ་བཞིན་པ་ད་ེདག་ལུང་
འདནེ་དང་སྦྲགས།	 	 བྱདེ་བབ་དསེ་རྒྱལ་
སིྤའི་ཁྱནོ་ད་ུགནམ་གཤིས་འགུར་ལྡགོ་གིས་
གཙོས་གོ་ལའི་ཁོར་ཡུག་ལ་ཤུགས་རྐེན་ཇི་
ལརྟ་ཐབེས་བཞིན་པ་སོགས་གླངེ་སླངོ་གནང་
དགསོ་པ་དང་།	 ལགྷ་པར་བདོ་མིའ་ིཆོས་
དང་རིག་གཞུང་།	 སདྐ་ཡིག་བཅས་མིང་
གི་ལྷག་མར་བྱས་པའི་དམ་བསྒགས་ཅན་
གི་སིད་བུྱས་ད་ེདག་འཕལ་མར་མཚམས་
འཇོག་ཡོང་ཐབས་དགོས་པའི་རེ་འདུན་
ཤུགས་ཆེ་གནང་འདགུ	 	 	 ད་ེརསེ་ད་ིབ་
དསི་ལན་གི་ལས་རིམ་སབྐས་ཚོགས་མི་ཚོས་
ཀུན་གཟིགས་པཎ་ཆེན་དགེ་འདནུ་ཆོས་ཀི་
ཉ་ིམ་མཆོག་གར་སོང་ཆ་མེད་ད་ུགུར་བའི་
གནས་སངས་ཐགོ་སེམས་འཚབ་ཤུགས་ཆེ་
གནང་འདགུ་པ་བཅས།	།

ཁ་ེན་ཌའ་ིགྲསོ་ཚོགས་ནང་བདོ་ཀི་ཉནི་མོ་སུང་བརིྩ་ཞུས་པ།
༄༅།	 །ཨ་རི་སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་དངསོ་
གུྲབ་ཚེ་རིང་ལགས་ཁེ་ན་ཌའི་གྲངོ་ཁྱརེ་ཨོ་

ཊ་ཝར་གཞུང་འབལེ་ཕགོས་ཕབེས་ཀིས་ཕི་
ལོ་	༢༠༡༩	ཟླ་	༦	ཚེས་	༡༡	རེས་གཟའ་
མིག་དམར་ཉནི་ཁ་ེན་ཌའི་གྲསོ་ཚོགས་བདོ་
དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པའི་གོ་སིྒག་འགོ་ཁེ་
ན་ཌའི་གྲསོ་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་ཁང་ནང་བདོ་
ཀི་ཉནི་མོ་	Tibet Day		ཞསེ་སུང་བརིྩའ་ི

མཛད་སྒའོི་ཐགོ་མཉམ་ཞུགས་གནང་ཡོད་
འདགུ

ད་ེཉནི་ཁ་ེན་ཌའི་གྲསོ་ཚོགས་བདོ་དནོ་རྒྱབ་
སྐརོ་ཚོགས་པའི་ཚོགས་གཙོ་སྐུ་ཞབས་ཨ་
རིབ་ཝི་ར་ན་ི	 Arif Virani	 མཆོག་དང་།	
གྲོས་ཚོགས་ཀི་ཕི་འབལེ་ལས་དོན་དང་
རྒྱལ་སིྤའི་ཡར་རྒྱས་རུྒྱན་ལས་ཚོགས་ཆུང་
གི ་ཚོགས་མི ་སྐུ ་ཞབས་གྷར་ན ེ་ཌེ ་ ཇི ་ན ེ་

སི་	 Garnett Genius	 མཆོག	 ཁ་ེན་ཌའ་ི
གྲསོ་ཚོགས་ནང་གྲསོ་ཚོགས་བདོ་དནོ་རྒྱབ་
སྐོར་ཚོགས་པའི་ཚོགས་གཞོན་སྐུ ་ཞབས་
རན་ཌལ་ག་ེརི་སོན་	 	 Randall Garrison 

མཆོག	 གྲསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་ལམྕ་སྐ་ུཨེ་
ལི་ཛེ་བྷ་ེཐི་མེའ་ི	 Elizabeth May	 མཆོག	
གྲསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་སྐ་ུཞབས་	 Larry 

Bagnell	 མཆོག	 གྲསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་སྐ་ུ
ཞབས་	 Peter Julian	 མཆོག	 ཁ་ེན་ཌའ་ི
གྲསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་ལམྕ་སྐུ་ལིན་ཌན་ཀན་	
Ms. Linda Duncan	 མཆོག	 བཀའ་ཟུར་
བཀྲ་ཤིས་དབང་འདསུ་མཆོག་བཅས་མཉམ་
ཞུགས་གནང་ཡོད།	
སབྐས་དརེ་ཁེ་ན་ཌའི་གྲསོ་ཚོགས་བདོ་དནོ་
རྒྱབ་སྐོར་ཚོགས་པའི ་གོ ་སིྒག་འོག་བ ོད་
རིགས་དང་བངླས་ཞབས་ཞུ་བ་རྣམས་ཀིས་
རང་ཉིད་ལས་དནོ་བྱེད་པའི་རིང་ཉམས་
མངོ་ཇི་བསགས་ང་ོསྤདོ་དང་།	 གྲསོ་ཚོགས་
འཐུས་མིས་དང་ཞབས་པ་ཚོའི་བདོ་དནོ་

ཆེད་སྙིང ་སབོས་དང་ལྷག་བསམ་ལ་ཡི ་
རངས་བསགྔས་བརདོ་རྒྱ་ཆེ་གནང་ཡོད་སྐརོ་
གསུངས།
ད་ེནས་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་དངོས་གུྲབ་ཚེ་
རིང་ལགས་ཀིས་ཁ་ེན་ཌའི་གྲསོ་ཚོགས་བདོ་
དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པས།	 	 ད་བར་བདོ་
དནོ་དང་བདོ་མིར་རྒྱབ་སྐོར་གནང་བར་
སྙངི་ཐག་པ་ནས་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུས་པ་དང་།	
ཕོགས་མཚུངས་བོད ་ རིགས་ན་གཞོན ་
རྣམས་ལ་དང་བངླས་ཀི་ལམ་ནས་ལས་དནོ་
བྱེད་ཆོག་པའི་གོ་སྐབས་གནང་བར་སླར་
ཡང་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུས་འདགུ	 	 གཞན་
ཡང་འབུྱང་འགུར་འསོ་བསྡུའི་ལས་རིམ་
ཐོག་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མི་རྣམས་ལ་བྱ་
བ་ལམ་ལྷངོས་ཡོང་བའི་སྨནོ་འདནུ་ཡང་
གནང་འདགུ	 	 འད་ིལོའ་ིཕི་ཟླ་	 ༡༡	 ནང་
གྲསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་རྣམས་གྲསོ་ཚོགས་སུ་
ཕབེས་སྐབས་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་གི་ཐབས་
བུྱས་གསར་པ་ཞིག་ཐོག་དགོངས་བཞེས་

ཡོང་བའ་ིའབདོ་སྐལུ་ཞུས་འདགུ	
སྐབས་དརེ་ཁེ་ན་ཌའི་གྲསོ་ཚོགས་འཐུས་
མི་ལྕམ་སྐུ་ལིན་ཌ་ཌན་ཀན་མཆོག་གིས་ད་ེ
སྔནོ་བཞུགས་སརྒ་ད་ུཕབེས་རསེ།	 	 ཕིར་
ས་གནས་སུ་ཕབེས་མཚམས་རྒྱ་ནག་གཞུང་
ཚབ་ལས་བྱདེ་པ་ཞིག་ཁོ་མོའི་ལས་ཁུངས་
ནང་ཡོང་བ་དང་།	 	 སབྐས་དརེ་ལམྕ་སྐ་ུ
མཆོག་གིས་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་ཕག་
རགས་རྣམས་རྒྱ་མིའི ་ལས་བྱེད་པ་ད ེར་
བསན་གནང་སྐརོ་གསུངས་པ་དང་སྦྲགས།		
བདོ་དནོ་ཐགོ་ཁོ་མོས་ལངས་ཕགོས་འཛིན་
བཞིན་པ་དརེ་འགུར་བ་ནམ་ཡང་མེད་སྐརོ་
གསུངས།	 	 ད་ེརསེ་དནོ་གཅདོ་དང་ཁ་ེན་
ཌ་བདོ་རིགས་ཚོགས་པའ་ིའགན་འཛིན་ཤེས་
རབ་མཐར་ཕིན་ལགས་གཉསི་ཀིས།		རྒྱལ་
སིྤའ་ིལས་དནོ་ཚན་པའ་ི	Global Affairs

འགན་འཛིན་མཆོག་གི ་ལས་ཁུངས་སུ ་
བཅར་ནས་ཁོང་ལ་བདོ་ཀི་གནད་དནོ་སྐརོ་
ང་ོསྤདོ་ཞུས་ཡོད་པ་བཅས།	།

ས་ིཞུ་བ་དུང་གཞནོ་དང་།	དུང་ལས།	སྡ་ེའགན་ཁག་གཅིག་ལ་འཛིན་སྐངོ་དང་འག་ོཁདི་ཀི་ཟབ་སྦངོ་
འག་ོའཛུགས་གནང་བ།

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༡༩	ཟླ་	༦	ཚེས་	༡༧	 ནས་ཉནི་གྲངས་	༡༠	 རིང་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ས་ ལྡ་ིལིར་རནེ་གཞི་བྱས་པའི་རྒྱ་གར་གཞུང་
གི་འཛིན་སྐངོ་སྦངོ་བརར་ལྟ་ེགནས་ཁང་ད་ུ
བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ལས་བྱདེ་འདམེས་
ལནྷ་གི་ག་ོསིྒག་འགོ	 ས་ིཞུ་བ་དུང་གཞནོ་
དང་།	 དུང་ལས།	 སྡ་ེའགན་ཁག་གཅིག་
ལ་འཛིན་སྐོང་དང་འགོ་ཁིད་ཀི་ཟབ་སྦོང་
འག་ོའཛུགས་གནང་ཡོད།	 ཟབ་སྦངོ་ནང་
བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་ལས་བྱདེ་ཁྱནོ་མི་
གྲངས་	༢༣	མཉམ་ཞུགས་གནང་ཡོད།	
ད་ེཡང་ཕི་ཚེས་	 ༡༧	 ཉནི་ཟབ་སྦངོ་དབུ་
འབྱདེ་མཛད་སྒའོི་ཐགོ་སྦངོ་བརར་ཁང་གི་

འགན་འཛིན་སྐ་ུཞབས་	  S.N. Tripathi	
ལགས།	 འཛིན་སྐངོ་འགན་འཛིན་ Regis-

trar	སྐ་ུཞབས་	Amitabh Ranjan	ལགས།	
ལས་འཆར་འགན་འཛིན་	 Program Di-

rector	 སྐ་ུཞབས་	 Dr. Surbhi Pandey	
ལགས།	 	 ད་ེབཞིན་ལས་བྱདེ་འདམེས་བསྐ་ོ
ལྷན་ཁང་གི་དུང་ཆེ་ཚེ་རིང་དབྱངས་སིྐད་
ལགས་བཅས་ཕབེས་ཡོད།	
སྐབས་དརེ་ལས་འཆར་འགན་འཛིན་གིས་
ཟབ་སྦངོ་བ་རྣམས་ལ་ཕབེས་བསུའི་གསུང་
བཤད་དང་སྦྲགས།	 ཟབ་སྦངོ་གི་ལས་རིམ་

དང་།	 བརདོ་གཞི་ཁག་ང་ོསྤདོ་གནང་རསེ་
དུང་ཆེ་ཚེ་རིང་དབྱངས་སིྐད་ལགས་ཀིས་
ཟབ་སྦོང་དང་འབལེ་བའི་གསུང་བཤད་
གནང་ས་ེདབུ་འབྱདེ་མཛད་སྒ་ོགྲལོ་ཏ་ེཟབ་
སྦངོ་དངསོ་གཞི་འག་ོའཛུགས་གནང་ཡོད་པ་
བཅས།	།

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

ད་རྒྱའ་ིཁ་བྱང་	www.bod.asia	ཐགོ་
གཟགིས་པར་འཚལ།
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རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པའ་ིཚོགས་ཆེན་ཐངེས་དུག་པ་གཟབ་རྒྱས་ངང་བསྐངོ་ཚོགས་གནང་བ།
༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༡༩	ཟླ་	༦	ཚེས་	༡༥	
ནས་	༡༦	བར་ཉནི་གྲངས་གཉསི་རིང་བདོ་
མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་བས་ིགནས་བཞུགས་

སརྒ་ར་སར་གངས་སིྐད་ཚོགས་ཁང་གསར་
པའི་ནང་རྒྱ་གར་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་
པའི་ག་ོསིྒག་དང་འཕགས་བདོ་འབལེ་མཐུད་
ལས་ཁུངས་ཀི་མཐུན་འགུར་ཐགོ	 	 	 རྒྱ་
གར་རྒྱལ་ཡོངས་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་
པའི་ཚོགས་ཆེན་ཐངེས་དུག་པའི་དབུ་འབྱདེ་
མཛད་སྒ་ོགཟབ་རྒྱས་ངང་བསྐངོ་ཚོགས་
གནང་ཡོད།
ད་ེཡང་གངོ་ཚེས་ཉནི་གི་ས་ྔད་ོཆུ་ཚོད་	 ༩	
ཐགོ་དབུ་འབྱདེ་མཛད་སྒའོ་ིསྐ་ུམགྲནོ་གཙོ་བ་ོ
བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་ལྡན་སིད་
སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་དང་།	 ཆེ་བསདོ་
སྐ་ུམགྲནོ་ཧནི་བདོ་མཛའ་འབལེ་ཚོགས་པའི་
གཙོ་འཛིན་སྐ་ུཞབས་ཨཱནནྡ་ཀུ་མཱར་ Anand 

Kumar	 ལགས།	 	 དམིགས་བསལ་སྐ་ུ
མགྲོན་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་དང་བླངས་
ཞབས་ཞུ་ཚོགས་པ་ཨར་ཨེ་སི་ཨེ་སི་	 RSS	
ཚོགས་གཙོ་སྐུ་ཞབས་ཨིན་ད་ེརེ་ཤི་ཀུ་མཱར་ 
Indresh Kumar	 ལགས།	 	 རྒྱ་གར་བདོ་
དནོ་རྒྱབ་སྐོར་ཚོགས་པའི་ཚོགས་གཙོ་སྐུ་
ཞབས་རིན་ཆེན་མཁའ་འགྲ་ོཁརེ་མེ་ལགས་
དང་།	 ཚོགས་གཞནོ་སྐ་ུཞབས་སུན་དར་ཀུ་
མཱར་	 	 Sunder Kumar 	 ལགས།	 བདོ་
མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་བཀའ་བླནོ་རྣམ་པ།	
ཕི་དལི་དུང་ཆེ་དང་དུང་འཕར།		ད་ེབཞིན་
རྒྱ་གར་མངའ་སྡ་ེཁག་	༢༡	ནས་ཕབེས་པའ་ི
རྒྱ་གར་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་བཅར་བ་
མི་གྲངས་	 ༢༡༦	 དང་།	 	 གསར་འགདོ་
པ་བཅས་ཁྱནོ་མི་གྲངས་	 ༢༥༠	 ཡས་མས་
ཙམ་ལནྷ་འཛོམས་ཀིས་ཐགོ་མར་ཚང་མ་སྐུ་
བཞེངས་ཐགོ་བདོ་ཀི་ཟླསོ་གར་ཚོགས་པས་
རྔ་རོལ་དང་བཅས་འཕགས་བདོ་གཉསི་ཀི་

རྒྱལ་གླུ་དབྱངས་སུ་གརེ།	
ད་ེནས་སྐུ་མགྲནོ་རྣམས་ནས་སྣང་གསལ་
མར་མེ ་ཞལ་ཕེ ་གནང་ གུྲབ ་མཚམས་

འཕགས་བདོ་གཉསི་ཀི་མི་རིགས་དང་རྒྱལ་
ཁབ་ཀི་ཆེད་རང་སགོ་བླསོ་གཏངོ་གནང་
མཁན་རྣམས་ཀིས་གཙོས་རྒྱལ་གཅེས་པ་
རྣམས་ལ་གདངུ་སེམས་མཉམ་སྐེ་མཚོན་
སླད་མ་ངན་ངག་བཅད་གུས་འདདུ་སྐར་མ་
གཅིག་རིང་ཞུས།
ད་ེརསེ་རྒྱ་གར་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་
པའི་ཚོགས་གཙོ་སྐུ་ཞབས་རིན་ཆེན་མཁའ་
འགྲོ་ཁེར་མེ་ལགས་ཀིས་ངོ་སྤོད་གསུང་
བཤད་གནང་དནོ།	 ཐགོ་མར་འཚམས་འད་ི
ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	 ཚང་མའ་ིམཁྱནེ་གསལ་ལརྟ།	
ཕི་ལོ་	 ༡༩༥༩	 ལོར་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་
བདོ་ས་བཙན་བཟུང་བྱས་པར་བརནེ་བདོ་
མིའི་བ་ླན་མེད་པའི་དབུ་ཁིད་སིྤ་ནརོ་༸གོང་
ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ ོ་མཆོག་གིས་
དབུས་བདོ་མི་འབུམ་གཅིག་ལྷག་ཙམ་རང་
ཡུལ་གར་ནས་རྒྱ་གར་འཕགས་པའི་ཡུལ་ད་ུ
བཙན་བྱལོ་ད་ུ༸ཞབས་སོར་བཀོད་པ་རེད།	
སྐབས་དརེ་རྒྱ་གར་གཞུང་གིས་མགོན་པ་ོ
གང་ཉདི་མཆོག་རྒྱ་གར་འཕགས་པའི་ཡུལ་
ད་ུསྐུ་མགྲནོ་གི་ཚུལ་ད་ུསྣ་ེལེན་ཞུས་པ་ནས་
བཟུང།		ད་བར་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་
མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་རྒྱ་གར་ད་ུབཞུགས་
ཡོད།		ཕི་ལོ་	༡༩༥༩	ལོར་རྒྱ་གར་གི་གྲངོ་
ཁྱརེ་ཀལ་ཀ་ཏར་ར་རྒྱ་གར་གི་རང་དབང་
འཐབ་རྩདོ་པ་གྲགས་ཅན་ཛཱཡཱ་པྲ་ཀཱཤ་ན་ར་
ཡན་ Jai Prakash Narayan	མཆོག་གིས།		
བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ལནྷ་ཚོགས་ཐགོ་	All In-

dia Convention on Tibet	བདོ་དནོ་རྒྱབ་
སྐརོ་གི་གཏམ་བཤད་གྲགས་ཅན་ཞིག་སྤལེ་
མངོ་ཡོད།	 	 དམ་པ་ཁངོ་གི་གཏམ་བཤད་
ད་ེལ་བརནེ་ད་བར་ང་ཚོས་ལས་དནོ་ད་ེདག་

སྤལེ་ཐུབ་པ་བུྱང་ཡོད།
བདོ་ནང་ལ་མཚོན་ན།	 རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་
དམ་བསྒགས་ཅན་གི་སིད་བུྱས་འགོ་བདོ་
མི་རྣམས་དཀའ་སྡུག་ཧ་ཅང་མངས་དང་
མངོ་བཞིན་པར་བརནེ།	 བདོ་ནང་ད་ུཕི་ལོ་	
༢༠༠༩	 ནས་བཟུང་ད་བར་བདོ་མི་	 ༡༥༣	
རང་ལུས་མེར་སགེ་བཏང་ཡོད།	 ང་ཚོ་རྒྱ་
གར་བ་ཚོའ་ིངསོ་ནས།	 	 བདོ་མི་ཚོར་རང་
དབང་ཐབོ་ཐབས་བྱདེ་དགསོ་པ་ཧ་ཅང་གལ་
ཆེན་པ་ོཡིན་པ་ཙམ་ད་ུམ་ཟད་བྱདེ་དགསོ་པ་
ཞིག་ཀང་རེད།	 	 གང་ཡིན་བརདོ་ན།	 རྒྱ་
གར་བ་མ་གཏགོས་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་སུས་
ཀང་ད་ེལརྟ་བྱདེ་མི་ཐུབ།	 	 ད་བར་ང་ཚོས་
བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་གི་ཚོགས་ཆེན་མང་པ་ོ
ཚོགས་པ་རེད།		ཚོགས་ཆེན་ནམ་འཚོགས་
སྐབས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་གནནོ་ཤུགས་སྤད་
ཀང་བྱས་ཡོད།	 	 བདོ་ན་ིང་ཚོའ་ིཁིྱམ་
མཚེས་རྒྱལ་ཁབ་ཡིན་པ་ཙམ་མ་ཟད།	 བདོ་
མི་ཚོ་ན་ིང་ཚོ་དང་ནང་མི་གཅིག་ལ་ྟབུ་ཡིན།		
འད་ུཤེས་འདི་འད་ཞིག་འཛིན་ནས་རྒྱ་གར་
རྒྱལ་ཡོངས་དང་ཕི་རྒྱལ་ཡུལ་གུྲ་ཁག་ཏུ་ང་
ཚོས་བདོ་དནོ་དལི་བསྒགས་རྒྱ་གང་ཆེ་སྤལེ་
དགསོ།	 	 ཞསེ་སོགས་ཀི་གསུང་བཤད་
གནང་།
ད་ེརསེ་ཆེ་བསདོ་སྐུ་མགྲནོ་སྐུ་ཞབས་ཨནཱནྡ་
ཀུ་མར་ལགས་ཀིས་གསུང་དནོ།	 ད་ེརིང་རྒྱ་
གར་རྒྱལ་ཡོངས་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་
པའི་ཚོགས་ཆེན་ཐེངས་དུག་པའི་ཐོག་སྐུ ་
མགྲནོ་རྣམས་ནས་སྣང་གསལ་མར་མེ་ཞལ་
ཕ་ེགནང་བ་ལརྟ།	 ད་ེསྔནོ་ལོ་ང་ོདུག་ཅུ་གངོ་
ས།ེ		 ཕི་ལོ་	༡༩༥༩	ལོར་རྒྱ་གར་གི་གྲངོ་
ཁྱེར་ཀལ་ཀ་ཏར་ཛཱཡཱ་པྲ་ཀཱཤ་ན་ར་ཡན་
མཆོག་གིས་དབུ་ཁདི་འགོ	 རྒྱ་གར་རྒྱལ་
ཡོངས་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་ཆེན་		All 

India Convention on Tibet	ཆེས་ཐགོ་མ་
ཚོགས་པར་བརནེ་རེ་བ་བཟང་པ་ོཞིག་ཐབོ་
པ་རེད།		དརེ་བརནེ་ད་ཆ་རྒྱ་གར་བདོ་དནོ་
རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པའི་ངསོ་ནས་ལས་འགུལ་
འད་མིན་སྤལེ་ཐུབ་པ་བུྱང་ཡོད།
འཛམ་གླངི་ཞི་བདའེ་ིད ེདེ་དཔནོ་དང་།	 བདོ་
མིའི་བ་ླན་མེད་པའི་དབུ་ཁིད་སིྤ་ནརོ་༸གོང་
ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ ོ་མཆོག་གིས་
དབུས་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་སིད་སྐངོ་
རྣམས་ཕི་རྒྱལ་ཡུལ་གུྲ་ཁག་ཏུ་ཕབེས་པའི་
སབྐས་སྣ་ེལེན་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་བཞིན་ཡོད།	
བདོ་མི་ཚོར་བདནེ་པ་ཡོད་སབས་ད་ཆ་རྒྱལ་
ཁབ་མང་པ་ོཞིག་གིས་བདོ་མིའི་དང་བདནེ་
གི་འཐབ་བརྩདོ་ལ་རྒྱབ་སྐརོ་ཤུགས་ཆེ་བྱདེ་
བཞིན་ཡོད།	 བདོ་ནང་བདོ་མི་རྣམས་རྒྱ་
ནག་གཞུང་གི་དམ་བསྒགས་ཅན་གི་སིད་
བུྱས་འགོ་དཀའ་སྡུག་ཧ་ཅང་མངས་དང་
མངོ་བཞིན་པར་བརནེ་ད་བར་བདོ་མི་	༡༥༣	
རང་ལུས་མེར་སགེ་བཏང་ཡོད།		རྒྱལ་ཁབ་
དང་མི་རིགས་ཀི་ཆེད་ད་ུརང་གི་ལུས་སགོ་
མེར་སགེ་གཏངོ་མཁན་ད་ེཙམ་རྒྱལ་ཁབ་

གཞན་ནང་བུྱང་མངོ་མེད།
སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་གིས་བདོ་རྒྱ་གཉིས་ཀི་དཀའ་རྙགོ་
ད་ེབཞིན་འཚེ་མེད་ཞི་བ་གྲསོ་མོལ་ཀི་ལམ་
ནས་སེལ་ཐབས་བྱདེ་དགསོ་ཀི་ཡོད་པ་དང་།		
ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༠	 ནས་བཟུང་བདོ་རྒྱ་འབལེ་
མོལ་ཆད་པ་ད་ེབསྐར་གསོ་ཡོང་སདླ་རྒྱ་ནག་
གཞུང་གིས་འབད་བརྩོན་གནང་དགོས་ཀི་
ཡོད།	 ཅསེ་སོགས་ཀི་གསུང་བཤད་གནང་
གུྲབ་མཚམས་སྐུ ་ཞབས་ཨིན་ད་ེརེ་ཤི་ཀུ་
མཱར་ལགས་ཀིིས་གསུང་བཤད་གནང་བསནུ།		
སྐུ་མགྲནོ་གཙོ་བ་ོདཔལ་ལྡན་སིད་སྐོང་བླ་ོ
བཟང་སེང་ེམཆོག་གིས་ཐོག་མར་དགའ་
བསུའི་འཚམས་འདི་དང་སྦྲགས་གསུང་
བཤད་གནང་དནོ།	 	 ཁ་སང་བདོ་ཀི་ཟླསོ་
གར་ཚོགས་པ་ནས་གཞས་དང་རྒྱ་གར་རིག་
གཞུང་འཁབ་སནོ་གཟགིས་འབུལ་ཞུས་ཡོད།		
ཕགོས་མཚུངས་རྒྱ་གར་གཞུང་མང་གཉསི་
ནས་ད་བར་བདོ་དནོ་དང་བདོ་མི་རྣམས་ལ་

རྒྱབ་སྐོར་ཤུགས་ཆེ་གནང་བར་ངས་སྙིང་
ཁུང་རུས་པའི་གཏིང་ནས་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་
སདླ།	 	 བདོ་ཀི་ཟླསོ་སརྒ་ཚོགས་པ་བརུྒྱད་
ནས།	 ཐུགས་ར་ེཆེ་རྒྱ་གར།		ཞསེ་པའ་ིགླུ་
གཞས་ཤིག་གཟགིས་འབུལ་ཞུས་ཡོད།		གླུ་
གཞས་འདི་བཞིན་རྒྱ་གར་གཞུང་དང་མང་
ཆོགས་ལ་ཆེད་ད་ུདམིགས་ནས་བརྩམས་པ་
ཞིག་ཡིན།	 	 ཁྱདེ་རྣམ་པ་སྤ་ོབ་ོབུྱང་བའ་ིརེེ་
བ་ཡོད།		ཆོགས་ཆེན་ད་ེབཞིན་ཚགས་ཚུད་
པ་ོཡོང་བ་དང་།	 བདོ་ཀི་གནད་དནོ་རྣམས་
མུར་ད་ུགསལ་ཏ་ེསིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་
མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་བདོ་ལ་གདན་འདནེ་
ཞུས་ཐུབ་པའ་ིསྨནོ་འདནུ་ཡོད།
བདོ་ཀི་གནད་དནོ་ན་ིཧ་ཅང་ཛ་དག་པ་ོཞིག་
རེད།	 	 ལོ་ལརྟ་རྒྱལ་སིྤའ་ིའགྲ་ོབ་མིའ་ིཐབོ་
ཐང་རགོ་ཞིབ་པ་རང་དབང་ཁང་པ་	 Free-

dom House ཞསེ་པས།		འཛམ་གླངི་ནང་
གི་རང་དབང་།	ཞསེ་པའ་ིསནྙ་ཐ་ོབཏནོ་པའ་ི
ནང་།	 	 ལོ་གསུམ་བསདུ་མར་འཛམ་གླངི་
ནང་རང་དབང་ཆེས་ཞན་ཤོས་ཀི་རྒྱལ་ཁབ་
ཨང་གཉསི་པ་ད་ེབདོ་ཆགས་ཡོད་པ་འཁདོ་
ཡོད།	 	 རང་དབང་སྡགུ་ཤོས་རྒྱལ་ཁབ་སི་
རི་ཡ་དང་།	 	 ད་ེརསེ་བདོ་ཡིན་པ་འཁདོ་
ཡོད།	 	 སནྙ་ཐ་ོད་ེལརྟ་ན།	 བདོ་ནང་ཆོས་
དད་རང་དབང་མེད་པ་དང་།	 བདོ་མིའ་ི

འགྲ་ོའདགུ་སྤོད་གསུམ་ལ་རྒྱ་ནག་གཞུང་
གིས་དམ་བསྒགས་ཚབས་ཆེ་བྱདེ་བཞིན་པ་
སོགས་འཁདོ་འདགུ	
བདོ་ནང་གནས་ཚུལ་མཁོ་སུྒབ་བྱ་རུྒྱ་ཧ་
ཅང་ཁག་པ་ོཡོད་པར་བརནེ།	 ཉ་ེལམ་ཨ་
རིའི་གྲསོ་ཚོགས་ནས་བདོ་ནང་ཕར་འགྲ་ོ
ཚུར་འངོ་གི་ག་ོསབྐས་འད་མཉམ་གི་ཁིམས་
འཆར་ Reciprocal Access to Tibet Act	
ཁམིས་སུ་གཏན་འབབེས་གནང་ཐུབ་པ་བུྱང་
ཡོད་སབས།	 ད་ཆ་ཡུ་རོབ་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ཏུ་
གངོ་གི་གནད་དནོ་ཐགོ་གླངེ་སླངོ་བྱདེ་བཞིན་
ཡོད།	 ཕགོས་མཚུངས་རྒྱ་གར་གཞུང་ནས་
ཀང་ད་ེད་ེབཞིན་གནང་དགོས་པའི་འབདོ་
སྐལུ་ཞུས་ཡོད།
ད་ཆ་རྒྱལ་ཁབ་འད་མིན་ཁག་ཏུ་རྒྱ་ནག་
གཞུང་གི་གནནོ་ཤུགས་ད་ེབཞིན་ཚོང་འབལེ་
ཙམ་མ་ཟད།	 རྒྱལ་ཁབ་ཀི་ཆབ་སདི་ཐགོ་
ལའང་གནནོ་ཤུགས་སྤདོ་བཞིན་ཡོད།	 ད་ེ
སྔནོ་རྒྱ་གར་གི་སིད་བླནོ་ཟུར་པ་དང་མཁས་

དབང་མང་པ་ོཞིག་གིས་བདོ་རང་བཙན་
ཤོར་བ་ད་ེནི་རྒྱ་གར་གི་བད་ེའཇགས་ལ་
ཉནེ་ཁ་ཆེན་པ་ོཞིག་ཡིན་སྐརོ་དང་།	 དའེ་ི
ཐགོ་ངསེ་པར་ད་ུད་ོསྣང་དང་ཤུགས་བསྐནོ་
དགོས་ཀི་ཡོད་སྐརོ་སོགས་ཀི་གསུང་བཤད་
གནང་ཡོད་པ་རེད།	ཅསེ་དང་།
གཞན་ཡང་སིད་སྐངོ་མཆོག་ད་ེསྔནོ་ལྷ་ོཨ་
ཕི་རི་ཀ་དང་ཊོ་རོན་ཊོའི་མཐ་ོསླབོ་སོགས་
ལ་གསུང་བཤད་གནང་སྐབས་རྒྱ་རིགས་
སླབོ་ཕུག་ཁག་གཅིག་གིས་ང་ོརལོ་བྱས་ཡོད་
སྐརོ་སོགས་ཀི་གསུང་བཤད་གནང་གུྲབ་
མཚམས་སྐ་ུམགྲནོ་རྣམས་ནས་ཧནི་སདྐ་ཐགོ་
ནས་ཡིན་པའ་ིདཔ་ེདབེ།	 ལོ་རུྒྱས་ཐགོ་བདོ་
རྒྱ་ནག་གི་ཆ་ཤས་ནམ་ཡང་མིན།	 འནོ་
ཀང་དབུ་མའི་ལམ་གི་སདི་བུྱས་ན་ིབདོ་རྒྱའི་
དཀའ་རྙགོ་སེལ་བར་འོས་ཤིང་འཚམས་
པའ་ིཐབས་ལམ་ཞིག་ཡིན།	 ཞསེ་པའ་ིདཔ་ེ
དབེ་དབུ་འབྱདེ་གནང་།
མཐར་རྒྱ་གར་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐོར་ཚོགས་
པའི་ཚོགས་གཞོན་གིས་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུའི་
གསུང་བཤད་གནང་ས་ེདབུ་འབྱདེ་མཛད་སྒ་ོ
རྒྱལ་ཁའ་ིངང་ནས་གྲལོ་བ་བཅས།	།
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སུད་སི་གྲསོ་ཚོགས་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པས་ལནྷ་ཚོགས་ཤིག་བསྐངོ་ཚོགས་གནང་བ།
༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༡༩	ཟླ་	༦	ཚེས་	༡༧	
རེས་གཟའ་ཟླ་བའི་ཉནི་སུད་སི་རྒྱལ་ས་བནྷ་	
Bern	 ད་ུཡོད་པའ་ིགྲསོ་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་
ཁང་ནང་།		ཡུལ་དའེ་ིགྲསོ་ཚོགས་བདོ་དནོ་
རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པའི་ལོ་འཁརོ་ཚོགས་ཆེན་
ཐངེས་གཉསི་གནང་སལོ་ཡོད་པ་ལྟར་འདི་
ལོའི་དབྱར་ཁའི་ཚོགས་ཆེན་ད་ེགོང་ཚེས་
ཉནི་ག་ོསིྒག་གནང་འདགུ	
སྐབས་དེར་ཚོགས་གཞོན་ལྕམ་སྐུ ་མ་ཡ་
ག་ྷརཕ་	 Ms. Maya Graf	 མཆོག་གིས་
གཙོས་སུད་སི་གྲསོ་ཚོགས་བདོ་དནོ་རྒྱབ་
སྐརོ་ཚོགས་པའི་འཐུས་མི་ལམྕ་སྐ་ུབར་བཱ་རཱ་
ག་སི་	 Barbara Gysi ལགས་དང་།	 Ms. 

Claudia Friedl	 ལགས།	 	 Mr. Claude 

Begle	 ལགས།	 	 Mr. Martin Naef 

ལགས།	 	 Ms. Martina Munz	 ལགས།		
Mr. Nik Gugger	ལགས།		Ms. Prisca 

Birrer-Heimo	 ལགས།	 	 Ms. Regula 

Rytz	 ལགས།	 ད་ེབཞིན་སུད་སི་སྐ་ུཚབ་
དནོ་གཅོད་འཆི་མེད་རིག་འཛིན་ལགས་
དང་།	 འབལེ་ཡོད་ལས་བྱདེ་སལྐ་ལནྡ་མཚོ་
མོ་ལགས།	 	 ཡུ་རོབ་སིྤ་འཐུས་ཟམ་མད་ོ
བྱམས་པ་ཚེ་རིང་ལགས།	 སུད་བདོ་མཐུན་
ཚོགས་ཀི་ཚོགས་གཙོ་སྐ་ུཞབས་	 Thomas 

Buchli	 	 ལགས་དང་ཚོགས་གཞནོ་ངརོ་
ཁང་གསར་ལྷ་དབང་ལགས་བཅས་མཉམ་
ཞུགས་གནང་ཡོད།
ཚོགས་འདའུ་ིཐགོ་ད་ེསྔནོ་ཕི་ལོ་	༢༠༡༩	ཟླ་	
༥	 ཚེས་	 ༧	 ནས་	 ༡༠	 བར་ཉནི་བཞིའ་ི
རིང་ལཊ་ཝི་ཡའི་རྒྱལ་ས་རི་ག་ར་ུརྒྱལ་སིྤའི་
གྲསོ་ཚོགས་འཐུས་མིའི་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་
ཚོགས་ཆེན་ཐངེས་བདནུ་པ་ཐགོ་བཞག་པའི་
གྲསོ་ཆོད་ཁག་དང་།	དབུ་མའ་ིལམ་གི་སདི་
བུྱས་སྐརོ་ག་ོབསྡརུ་གླངེ་སླངོ་གནང་འདགུ	
སྐབས་དརེ་སུད་སི་དནོ་གཅོད་འཆི་མེད་
རིག་འཛིན་ལགས་ཀིས་སུད་སི་གྲསོ་ཚོགས་

བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་བ་ཚོས་ད་བར་བདོ་ཀི་
གནད་དནོ་དང་བདོ་མི་རྣམས་ལ་ད་ོསྣང་

དང་རྒྱབ་སྐོར་གནང་བར་ཐུགས་རེ་ཆེ ་
ཞུས་པ་དང་སྦྲགས།	 ལོ་རུྒྱས་ཀི་ཐགོ་ནས་
བདོ་ད་ེརང་བཙན་རྒྱལ་ཁབ་ཞིག་ཡིན་སྐརོ་
དང་།	 	 གྲསོ་ཚོགས་འཐུས་མིའ་ིངསོ་ནས་
བདོ་རྒྱའི་དཀའ་རྙགོ་སེལ་སདླ་བར་ལམ་ཕི་
ལོ་	 ༢༠༡༠	 ནས་གྲསོ་མོལ་བར་མཚམས་

ཆད་ཀང་།	 བདོ་རྒྱ་འབལེ་མོལ་ད་ེབཞིན་
ཧ་ཅང་གལ་གནད་ཆེན་པ་ོཡིན་སབས་རྒྱ་

ནག་གཞུང་གིས་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་
མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་སྐུ་ཚབ་དང་ལྷན་
འབལེ་མོལ་བསྐར་གསོ་ཞུ ་དགོས་གལ་
སོགས་གསུངས།			
ད་ེནས་ཡུ་རོབ་སིྤ་འཐུས་ཟམ་མད་ོབྱམས་
པ་ཚེ་རིང་ལགས་ཀིས་ཉ་ེཆར་རི་གར་རུ་

རྒྱལ་སིྤའི་གྲསོ་ཚོགས་འཐུས་མིའི་བདོ་དནོ་
རྒྱབ་སྐོར་ཚོགས་ཆེན་ཐེངས་བདུན་པའི་
ཐགོ་གྲསོ་ཆོད་དནོ་ཚན་བཅོ་ལ་ྔཙམ་བཞག་
སྐརོ་དང་།	 སབྐས་དརེ་གནད་དནོ་གལ་ཆེ་
འགའ་ཤས་ཤིག་ཟུར་འདནོ་གིས་འགྲ་ོབཞིན་
པའི་གྲསོ་ཚོགས་སུ་གླངེ་སླངོ་བྱེད་དགོས་
པའ་ིའབདོ་སྐལུ་ཡང་ཞུས་འདགུ	 	 ཕགོས་
མཚུངས་སུད་བདོ་མཐུན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་
གཙོ་སྐུ་ཞབས་ཐ་ོམས་བུ་ཅིལ་ལགས་ཀིས་
ས་ྔལོའི་ལས་དནོ་ཁག་ལ་བསྐར་ཞིབ་གནང་
ཡོད།			
སིྤར་ཐངེས་འདརི་དབྱར་ཁའ་ིཚོགས་མཐུན་
ད་ེབཞིན་ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༩	 ཟླ་	 ༦	 ཚེས་	 ༣	
ནས་	 ༢༡	 བར་ཉནི་གྲངས་	 ༡༨	 རིང་
ཚོགས་རུྒྱ་ཡིན་འདགུ་པ་དང་།	 འད་ིལོའ་ི
ཚོགས་མཐུན་ཐངེས་གཉསི་པ་ན་ིཕི་ཟླ་	 ༡༢	
ནང་འཚོགས་གཏན་འཁལེ་ཡོད་པ་བཅས།	།

ས་གནས་འཐུས་ཚོགས་ཚགས་ཚུད་དང་ས་བརན་ཡོང་སདླ་ལས་དནོ་བྱདེ་ཕགོས་ཀི་ཉནི་ལའྔ་ིཟབ་སྦངོ་།
༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༩	 ཟླ་	 ༦	 ཚེས་	
༡༣	 ཉནི་མོན་གྷ་ོའདདོ་རུ་གླངི་ད་ུས་གནས་
འཐུས་ཚོགས་ཚགས་ཚུད་དང་ས་བརན་སདླ་
ལས་དནོ་བྱདེ་ཕགོས་སྐརོ་གི་ཉནི་ལྔའི་ཟབ་
སྦོང་གི་ཚོགས་བཅར་ཚོས་ཐོ་འགོད་ཀིས་
འག་ོབཙུགས་གནང་།
ད་ེཡང་ཕི་ཟླ་	 ༦	 ཚེས་	 ༡༤	 ཉནི་གི་ས་ྔད་ོ
ཆུ་ཚོད་	༩	པའ་ིཐགོ་ཚོགས་བཅར་བ་	༥༠	
ཙམ་འད་ུའཛོམས་སར་མོན་གྷའོི་ས་གནས་
འགོ་འཛིན་ལྷག་པ་ཚེ་རིང་ལགས་ཀིས་
དཔལ་ལྡན་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ཚོགས་
གཞོན་ཨ་ཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆོག་
དང་།	 སིྤ་འཐུས་ཚོགས་ཟུར་མཁན་པ་ོ
བསོད་ནམས་བསན་འཕལེ་མཆོག	ད་ེབཞིན་
ཟབ་སྦངོ་གོ་སིྒག་ཆེད་ས་གནས་སུ་བསྐདོ་
མཁན་ཚོགས་དུང་ལས་ཁུངས་ཀི་ལས་བྱདེ་
རྣམ་པ་གཉསི་བཅས་ལ་ས་གནས་སུ་ཕབེས་
པར་དགའ་བསུའ་ིའཚམས་འད་ིཞུས་པ་དང་
སྦྲགས།	 ས་གནས་ཀི་ལས་བསྡམོས་སནྙ་

སྒནོ་ཞུས།	 དའེ་ིརསེ་ཚོགས་གཞནོ་ཨ་ཅཱརྱ་
ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆོག་གིས་ཚོགས་དུང་

ལས་ཁུངས་དང་དའེི་ལས་དནོ་བྱདེ་ཕགོས་
དང་།	 ས་བགསོ་ཕགོས་བསྐདོ།	 རྒྱ་གར་
དང་རྒྱལ་སིྤའི་ནང་བདོ་དནོ་ཐགོ་རྒྱབ་སྐརོ་
ཐབོ་སདླ་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ཀི་འཚམས་
གཟགིས།	 སིྤ་འཐུས་རུྒྱན་ལས་ཀི་ལས་དནོ་
བྱདེ་ཕགོས་བཅས་ཀི་སྐརོ་ལ་འགྲལེ་བརདོ་

གནང་།	 ད་ེནས་སིྤ་འཐུས་ཚོགས་ཟུར་
མཁན་པ་ོབསོད་ནམས་བསན་འཕལེ་མཆོག་

གིས་བཙན་བྱལོ་བདོ་མིའི་མང་གཙོ་འཕལེ་
རིམ་དང་།	 ཟབ་སྦངོ་ལས་འཆར་དང་དའེ་ི
གལ་གནད་སྐརོ་འགྲལེ་བརདོ་གནང་།
ས་གནས་འཐུས་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་གཙོ་
དགེ་བཤེས་རྣམ་རྒྱལ་རྒྱལ་མཚན་ལགས་
ཀིས་བ ོད་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་

དང་ཚོགས་དུང་ལས་ཁུངས་ནས་ཟབ་
སྦངོ་གོ་སིྒག་གནང་བར་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུའི་
གསུང་བཤད་གནང་།	 ཁངོ་གིས་མོན་གྷའོ་ི
ས་གནས་འཐུས་ཚོགས་ལ་ད་ེལྟ་བུའི་ཟབ་
སྦོང་མ་ཐོབ་ནས་ཡུན་རིང་ཕིན་པའི་སྐརོ་
ཡང་གསུངས།	 ད་ེནས་ཚོགས་བཅར་བ་སོ་
སོས་ང་ོསྤདོ་བྱས་པ་དང་།	 ཟབ་སྦངོ་དརེ་
བཅངས་པའ་ིསོ་སོའ་ིརེ་བ་རྣམས་ཞུས།
ཟབ་སྦངོ་ཉནི་དང་པརོ།	 སིྤ་འཐུས་ཚོགས་
ཟུར་མཁན་པ་ོབསོད་ནམས་བསན་འཕལེ་
མཆོག་གིས་ས་ྔད་ོཆུ་ཚོད་	༡༡	ནས་	༡	བར་
དང་།	ཉནི་རྒྱབ་ཆུ་ཚོད་	༢	ནས་	༣།༣༠	
བར་གྲསོ་ཚོགས་ཀི་ལས་རིམ་དང་།	 བཙན་
བྱལོ་བདོ་མིའ་ིབཅའ་ཁམིས།	 བདོ་མི་མང་
སིྤ་འཐུས་ལནྷ་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་འདའིུ་འགྲ་ོ
ལུགས་དང་།	 ལས་དནོ་བྱདེ་ཕགོས་ཀི་སིྒག་
གཞི།	 ད་ེབཞིན་སརྐ་རགས་ཅན་གི་ད་ིབ་
འད་ིསངས་དང་།	 ཐུགས་སྣང་གཞནེ་བསྐལུ་
གི་གྲསོ་འཆར་འདནོ་ཕགོས།	 གྲསོ་ཆོད་

གྲདོ་འཆར་འདནོ་ཕགོས།	ཁམིས་ཡིག་དང་
སིྒག་གཞི་འཆར་ཟིན་འབུལ་ཕོགས་སྐརོ་
འགྲལེ་བརདོ་ཁ་གསལ་གནང་།	 ཕི་ད་ོཆུ་
ཚོད་	 ༤	 ནས་	 ༥	 བར་ཁངོ་དང་ཚོགས་
གཞོན་མཆོག་གིས་ཚོགས་བཅར་བའི་ད་ི
བར་ལན་འདབེས་གསལ་བཤད་གནང་།			
ཉིན་གསུམ་པར་གྲསོ་ཚོགས་ཀི་ལས་དནོ་
བྱདེ་ཕགོས་ཟབ་སྦངོ་དམར་འཁིད་ཀི་ལས་
རིམ་གྲ་སིྒག་གནང་རུྒྱ།
ཟབ་སྦོང་འདིའི་དམིགས་ཡུལ་ནི་ཚོགས་
བཅར་བ་རྣམས་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་
འཛིན་སྐངོ་སིྒག་གཞི་དང་།	 བདོ་མི་མང་
སིྤ་འཐུས་ལནྷ་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་འདའིུ་འགྲ་ོ
ལུགས་དང་།	 ལས་དནོ་བྱདེ་ཕགོས་ཀི་སིྒག་
གཞི།	 ལོ་འཁརོ་སྔནོ་རིྩས་ཀི་སིྒག་གཞི་ལ་
སོགས་ཆ་ཚང་ཤེས་པའི་ཐགོ་ནས་ས་གནས་
འཐུས་ཚོགས་ཚགས་ཚུད་དང་ས་བརན་སདླ་
གནང་བ་ཞིག་ཡིན་འདགུ་པ་བཅས།	།

བིྱས་སུྒང་བདོ་སུྒར་ཞུས་པ་ཁག་ཅིག་གི་བསྐར་ཞིབ།
༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༩	 ཟླ་	 ༦	 ཚེས་	
༡༠	 ནས་	 ༡༢	 བར་ཉནི་གསུམ་རིང་བདོ་

མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཤེས་རིག་ལས༌ཁུངས་

ནས་ས་རཱ་མཐ་ོསླབོ་ཏུ་བིྱས་པའི་ཀླགོ་རྩལ་
ལས་གཞིའི་འགོ་བདོ་སུྒར་དང་རྩོམ་སིྒག་

ཞུས་པའི་བིྱས་སུྒང་ཁག་ཅིག་གི་བསྐར་ཞིབ་

ཚོགས་འད་ུཚོགས་ཡོད།
ཚོགས་འད་ུདརེ་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀི་
ཤེས་ཡོན་ལྷན་ཚོགས་ཀི་སིྤ ་ཁྱབ་འགན་
འཛིན་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན་ལགས་དང་།	
བོད་སུྒར་ཚན་པའི ་འགན་འཛིན་བསོད་
ནམས་བཟང་པ་ོལགས།	 བིྱས་སུྒང་བདོ་
སུྒར་བ་ཚེ་རིང་དཔལ་འཛོམས་ལགས།	 ད་ེ
བཞིན་སཾ་བྷ་ོཊ་བདོ་སླབོ་ཁྱབ་ཁོངས་གངས་
སིྐད་དཔ་ེསནོ་སླབོ་གྲྲྭའི་བདོ་དག་ེབསམ་གུྲབ་
ལགས་དང་།	 ས་རཱ་མཐ་ོསླབོ་ཀི་ལོ་རུྒྱས་
དགེ་རན་ཚུལ་ཁིམས་དཔལ་ལྡན་ལགས།	
འཇམ་དབྱངས་ཤེས་ཡོན་ཞབས་ཞུ་ཁང་

གི་འགན་འཛིན་བུདྡྷ་སྐབས་ལགས་བཅས་
ཚོགས་ཞུགས་གནང་ཡོད།
ད་ལན་ཉིན་གསུམ་གི་བསྐར་ཞིབ་ཚོགས་
འད་ུདརེ་བིྱས་སུྒང་བདོ་སུྒར་ཞུས་པ་ཁག་
བཅུ་ནས་བིྱས་སུྒང་དུག་གི་བསྐར་ཞིབ་
ལེགས་གུྲབ་བུྱང་ཡོད།		བིྱས་སུྒང་བདོ་སུྒར་
ལས་གཞིི་འདིའི་འགྲ་ོགྲནོ་མཐུན་འགུར་
གནང་མཁན་ཨ་རིའི་རོགས་ཚོགས་ཆགས་
ཀི་ཡོད་པ་བཅས།	།


