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༸གངོ་ས་མཆོག་གིས་འབྲས་སྤུངས་བླ་ོགསལ་གླངི་ད་ུར་ེཚེ་འཛིན་མའ་ིཚེ་དབང་སྩལ་བ།
༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༡༩	ཟླ་	༡༢	ཚེས་	༡༦	
རེས་གཟའ་ཟླ་བ་ཉནི་གི་ས་ྔད་ོབདོ་མིའི་བ་ླན་
མེད་པའ་ིདབུ་ཁདི་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་
མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་མོན་གྷ་ོའདདོ་རུ་
གླངི་བདོ་མིའ་ིགཞིས་ཆགས་སུ་རནེ་གཞི་བྱས་
པའི་དཔལ་ལྡན་འབྲས་སྤུངས་མཁས་མང་
བླ་ོགསལ་བྱ་ེབའི་གླིང་གི་ཆོས་རའི་ནང་དད་
ལྡན་ཆོས་ཞུ་བ་སེར་སྐ་ཆིག་ཁི་བརལ་བར་
ར་ེཚེ་འཛིན་མའི་ཚེ་དབང་བཀའ་དནི་སྩལ་
རསེ་བཀའ་སླབོ་སྩལ་དནོ།	 	 ད་ེས་ྔའདརི་བླ་ོ
གསལ་གླངི་གི་ཆོས་རར་མང་ཚོགས་ལ་ཆོས་
འབྲལེ་དང་གཏམ་བཤད་བྱས་པ་ཡིན།	 ད་ེ
རིང་འདརི་གཙོ་བ་ོཚེ་དབང་བྱ་རུྒྱ་རེད།	གང་
ལརྟ་ཚེ་སུྒབ་ང་ོམ་ན་ིསེམས་ལ་ཞི་བད་ེདགསོ།	
སེམས་ལྷདོ་ལྷདོ་བུྱང་ན།	 ལུས་ཀི་འབུྱང་བ་
ད་ེདག་ཆ་སྙམོས་པ་དང་།	 ལུས་ཀི་འབུྱང་བ་
ད་ེདག་ཆ་སྙམོས་ཡོང་དསུ་ལུས་ཀི་ཟུངས་ད་ེ
དག་ཡར་སོས་ནས་ཚེ་རོང་པ་ོབསདྡ་རུྒྱ་ཡོང་
གི་རེད།	 སེམས་ལ་ཆགས་སངྡ་སྐསེ་ཏ་ེཚེ་
སུྒབ་དང་ཚེ་གཟུང་དངུ་ཕུར་མང་པ་ོབསགས་
པ་ཡིན་ནའང་ཧ་ཅང་ཕན་ཐགོས་མེད།
ཆོས་ཀི་སྙངི་པ་ོབྱང་ཆུབ་སེམས་རེད།	 རུྒྱ་
མཚན་ལནྡ་པའ་ིཐགོ་ནས་བྱང་ཆུབ་ཀི་སེམས་
བཟང་པ་ོའཁརོ་བར་སངོ་ཉདི་ཀི་ལ་ྟབ་དགསོ།	
ངསོ་ཀིས་ཉམས་མངོ་ཐགོ་ནས་བཤད་པ་ཡིན་
ནའང་བྱང་ཆུབ་ཀི་སེམས་དང་སངོ་ཉདི་ཀི་ལ་ྟ

བ་སྒམོ་ན་ཚེ་སུྒབ་ང་ོམ་རེད།	དརེ་བརནེ་ཁདེ་
རང་ཚོ་མང་ཚོགས་ངསོ་ནས་ཀང་སྐབས་སུ་

མཆི་ཞེས་པ་ཙམ་མིན་པར་སྐབས་སུ་མཆི་
སའ་ིཡུལ་ད་ེག་འད་རེད།
དཔལ་མགནོ་འཕགས་པ་ཀླུ་སུྒབ་ཀིས།	 གང་
གིས་ཐུགས་བརྩསེ་ཉརེ་བཟུང་ནས།	 །ལ་ྟབ་
ཐམས་ཅད་སངྤས་པའ་ིཕིར།	།དམ་པའ་ིཆོས་
ན་ིསནོ་མཛད་པ།	 །ག་ཽཏམ་ད་ེལ་ཕག་འཚལ་
ལོ།	 །ཞསེ་དང་།	 ལ་ྟབ་ཐམས་ཅད་སངྤ་རུྒྱའ་ི
དནོ་ད་ུགང་གསུང་ཡོད་ཅ་ེན།	 གང་གི་རནེ་
ཅིང་འབྲལེ་པར་བུྱང༌།	 །འགག་པ་མེད་པ་སྐ་ེ
མེད་པ།	།ཆད་པ་མེད་པ་རག་མེད་པ།	།འངོ་
བ་མེད་པ་འག་ོམེད་པ།	 །ཐ་དད་དནོ་མེད་
དནོ་གཅིག་མིན།	 །སྤསོ་པ་ཉརེ་ཞི་ཞི་བསན་
པ།	 ཞསེ་པ་འདསི་རང་གཞན་ཕུང་བར་བྱ་
རུྒྱའི་ཕིན་ཅི་ལོག་གི་ལྟ་བ་ད་ེདག་སེལ་བར་

རནེ་འབུྱང་གི་ད་ེཁོ་ན་ཉདི་ཤེས་དགོས་ཞེས་
གསུང་གི་ཡོད་པ་རེད།	 གང་ལརྟ་ད་ེརིང་

འདརི་ཡོད་པའ་ིདག་ེའདནུ་པ་ཚོ་ལ་ྟཅི་སྨསོ་སྐ་
བ་ོམི་མང་ཚོ་ཡིན་ནའང་གཞན་ཕན་གི་བླ་ོད་ེ
ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོརེད།
ང་ཚོ་མའི་མངལ་ནས་བཙའ་སབྐས་ཁོང་ཁ་ོ
ལངས་ནས་ཡོང་གི་མ་རེད།		མ་ནས་བཙའ་
སྐབས་ཨ་མས་ཧ་ཅང་བྱམས་སྐོང་གནང་
བཞིན་ཡོད།	 ཕུ་གུ་ད་ེཡང་ལུས་ངག་ཡིད་
གསུམ་ཨ་མར་བསནེ་ནས་ད་ེལྟར་བརྩེ་བའི་
འབྲལེ་བ་འགོ་ནས་ཕུ་གུའ་ིལུས་འཚར་ལོངས་
དང་ལནྷ་ཀདླ་པ་ཡར་རྒྱས་འག་ོགི་ཡོད།	གང་
ལརྟ་བརྩ་ེབ་ཟརེ་རུྒྱ་འད་ིཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོ
རེད་འདགུ	 དདུ་འག་ོཡིན་ནའང་ཕར་བརྩ་ེབ་
བྱས་ན་ཚུར་དགའ་བ་ོབྱདེ་ཀི་རེད།	 འཛམ་
གླིང་འདིའི་སངེ་དངསོ་ཡོད་གནས་ཚུལ་ལ་

མིས་མིར་གསོད་རེས་བཏང་བ་དང་།	མཐར་
ཆོས་དའེང་མི་ཕན་ཚུན་གསོད་རེས་གཏངོ་
རུྒྱའི་རུྒྱ་མཚན་ལ་བཀདོ་ནས་འཁུག་པ་རྒྱག་
བཞིན་པ་ད་ེདག་གཙོ་བ་ོསེམས་ཀི་ཆགས་སངྡ་
གི་དབང་ད་ུབཏང་ནས་བུྱང་བ་རེད།
ཕུ་གུ་ཆུང་ཆུང་གིས་ཕན་ཚུན་ཆོས་ལུགས་
གང་ཡིན་པ་དང་ཆོས་དད་ཡོད་མེད་ཀི་སདྐ་
ཆ་བཤད་ཀི་མ་རེད།	 ཕན་ཚུན་རྩདེ་མོ་རྩདེ་
ནས་བསདྡ་ཀི་རེད།	 རིམ་བཞིན་ནར་སོན་
པའ་ིསབྐས་ང་དང་ཁདོ།	 ང་ཚོ་དང་ཁ་ོཚོ་
ཟརེ་རུྒྱའི་སྐད་ཆ་ཡོང་ས་ེཆུང་དསུ་སྐབས་
ཡོད་པའི་བྱམས་བརྩེ་གཅིག་གུར་བྱས་ནས་
ལ་ྟབཞིན་པ་ད་ེཕར་འགུར་བ་ཕིན་ནས་ང་ཚོ་
དང་ཁདོ་ཚོ་ཟརེ་རུྒྱའི་ཐགོ་ནས་རང་ཕགོས་
ལ་ཆགས།	 གཞན་ཕགོས་ལ་སངྡ་།	 	 རྙགོ་
ག་ཚང་མ་འད་ིལས་ཡོང་བ་རེད།		ད་ེའདའ་ི
རྙགོ་ག་ཡོང་རུྒྱ་འད་ིསགྔས་བགངས་ནས་ཕན་
གི་མ་རེད།	 གཏརོ་མ་བརྒྱབ་ནའང་ཕན་གི་
མ་རེད།	 སེམས་ལ་སྦངོ་བརྡར་སྤད་དགསོ།	
སེམས་ལ་སྦངོ་བརྡར་བྱདེ་ཟརེ་རུྒྱ་ནི་དཀོན་
མཆོག་མཁནེ་ཞསེ་སྨནོ་ལམ་རྒྱག་རུྒྱ་མ་རེད།	
ཅེས་སོགས་ཀི་བཀའ་སླབོ་སྩལ་རེས་རེ་ཚེ་
འཛིན་མའི་ཚེ་དབང་བཀའ་དནི་སྩལ་ཡོད་པ་
བཅས།	།

དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་མཆོག་གཞུང་འབྲལེ་ཕགོས་
ཕབེས་གནང་བ།

༄༅།	 །བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་སདི་སྐངོ་བླ་ོ
བཟང་སེང་ེམཆོག་ཕི་ལོ་	༢༠༡༩	ཟླ་	༡༢	ཚེས་	
༡༧	 ནས་	 ༢༣	 བར་རྒྱ་གར་བྱང་ཕགོས་ལྡ་ེར་
ལྡནུ་ཁུལ་ད་ུཡོད་པའ་ིདག་ེའཕལེ་གླངི་གཞིས་ཁང་
དབུ་འབྱདེ་དང་།	ད་ེབཞིན་རྒྱ་གར་ལྷ་ོཕགོས་མོན་
གྷ་ོའདདོ་རུ་གླིང་བདོ་མིའི་གཞིས་ཆགས་སུ་རནེ་
གཞི་བྱས་པའི་བྱེས་ཀི་གདན་ས་ཆེན་པ་ོདགའ་
ལནྡ་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་གླིང་གི་དགའ་ལནྡ་བ་ླསིྤ་
ནས་མགནོ་འབདོ་ཞུས་པ་ལརྟ།	ར་ེཙོང་པ་ཆེན་པ་ོ
སྐ་ུཞི་བར་གཤེགས་ནས་མི་ལོ་	༦༠༠	འཁརོ་བའ་ི
རསེ་དན་གི་མཛད་སྒ་ོདང་།	 བག་ོགླངེ་།	 སིྤ་ནརོ་
༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་ལ་བརན་
བཞུགས་བསར་འབུལ་ཞུ་རུྒྱ་བཅས་ཀི་ཆེད་མཉམ་
ཞུགས་དང་།	 ཕགོས་མཚུངས་མོན་གྷ་ོའཕདོ་
བསནེ་སནྨ་ཁང་གི་ལས་ཤག་གསར་པ་དབུ་འབྱདེ་
གནང་རུྒྱ་སོགས་ཀི་སླད་གཞུང་འབྲལེ་ཕོགས་
ཕབེས་གནང་ཡོད་པ་དང་།	 དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་
མཆོག་ཕི་ཚེས་	 ༢༣	 ཉནི་བཞུགས་སརྒ་རྡ་སར་
ཕབེས་ཐནོ་གནང་རུྒྱ་ཡིན་འདགུ་པ་བཅས།	།

བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་
ཞིབ་པ་ཆེ་བ་མཆོག་རྒྱ་གར་ལྷ་ོཕགོས་སུ་གཞུང་

འབྲལེ་ཕགོས་ཕབེས་གནང་བ།

༄༅།	 །ཆེས་མཐའོ་ིཁམིས་ཞིབ་ཁང་གི་ཁམིས་
ཞིབ་པ་ཆེ་བ་དྭགས་པ ོ་བསོད་ནམས་ནོར་བུ་
མཆོག་རྒྱ་གར་ལྷ་ོཕོགས་མོན་གྷ་ོདགའ་ལྡན་བླ་
སིྤ་ཁང་ནས་གདན་ཞུས་ལརྟ་།	 	 ཆེས་མཐའོ་ི
ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གི་དཔལ་ལནྡ་ཁིམས་ཞིབ་པ་ཆེ་
བ་དྭགས་པ་ོབསོད་ནམས་ནརོ་བུ་མཆོག་ཕི་ལོ་	
༢༠༡༩	ཟླ་	༡༢	ཚེས་	༡༦	ཉནི་རྡ་ས་ནས་ཕབེས་
ཐནོ་གིས།	ཕི་ཚེས་	༡༩	ནས་	༢༢	བར་དགའ་
ལནྡ་བ་ླསིྤ་ཁང་གིས་ག་ོསིྒག་འགོ	 	 བདོ་མིའ་ིབ་ླ
ན་མེད་པའི་དབུ་ཁིད་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་
མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་དབུ་བཞུགས་ཐགོ	 	 རི་བ་ོ
དགེ་ལནྡ་པའི་ཤིང་རའི་སལོ་འབྱདེ་ར་ེབ་ླམ་ཙོང་
ཁ་པ་ཆེན་པ་ོམཆོག་དགོངས་པ་གཞན་དནོ་ད་ུ
གཤེགས་ཚུལ་བསན་ནས་མི་ལོ་	 ༦༠༠	 ཧལི་པ་ོ
འཁརོ་བའི་མཛད་སྒརོ་མཉམ་ཞུགས་ཀིས་ཕི་ལོ་	
༢༠༡༩	ཟླ་	༡༢	ཚེས་	༢༥	ཉནི་རྡ་སར་ཕབེས་
འབྱརོ་གནང་འཆར་ཡོད་པ་བཅས།	།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གཞུང་འབྲལེ་
ཕགོས་ཕབེས་གནང་བ།

༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༩	 ཟླ་	 ༡༢	 ཚེས་	 ༢༡	
ཉནི་རྒྱ་གར་ལྷ་ོཕགོས་མོན་གྷ་ོའདདོ་རུ་གླིང་བདོ་
མིའི་གཞིས་ཆགས་སུ་རནེ་གཞི་བྱས་པའི་བྱསེ་ཀི་
གདན་ས་ཆེན་པ་ོདགའ་ལྡན་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་
གླངི་ད་ུར་ེཙོང་པ་ཆེན་པ་ོསྐུ་ཞི་བར་གཤེགས་ནས་
མི་ལོ་	༦༠༠	འཁརོ་བའ་ིརསེ་དན་མཛད་སྒ་ོདང་།	
ཕི་ཚེས་	 ༢༦	 ཉནི་རྒྱ་གར་ནབུ་བྷངེ་གལྷ་མངའ་
སྡའེི་རྒྱལ་ས་ཀོལ་ཀ་ཊར་རྒྱ་གར་གི་རང་དབང་
འཐབ་རྩདོ་པ་གགས་ཅན་ཛཱཡཱ་པྲ་ཀཱཤ་ན་ར་ཡན་
མཆོག་ནས་རྒྱ་དམར་གིས་བདོ་ས་བཙན་འཛུལ་
བྱས་པར་ང་ོརལོ་ཆེད་བདོ་དནོ་ཚོགས་ཆེན་བསྐངོ་
ཚོགས་གནང་ནས་ལོ་	༦༠	འཁརོ་བའ་ིམཛད་སྒ་ོ
བཅས་སོ་སོར་དཔལ་ལནྡ་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་
ཚོགས་གཙོ་པདྨ་འབུྱང་གནས་མཆོག་སྐ་ུམགནོ་ད་ུ
གདན་ཞུས་ལརྟ་ཆེད་ཕབེས་གནང་།	།

༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༩	 ཟླ་	 ༡༢	 ཚེས་	
༡༨	 ཉནི་ཨ་རིའ་ིགསོ་ཚོགས་ཀི་ཕི་
འ བྲ ེལ ་ ལ ས ་ དོན ་ ཚོ ག ས ་ ཆུ ང ་ ན ང ་ །	
བོད་ད ོན་རྒྱབ་སྐོར་སིད་བུྱས་ཀི ་ཁིམས་

འཆར་ཨང་ (HR 4331)  Tibetan Policy 

and Support Act 2019	 ཞསེ་པ་ད་ེམང་

གཙོ་དང་སིྤ་མཐུན་ཚོགས་པ་ཐུན་མོང་གིས་
སིྤ་མོས་ཐོག་ནས་རྒྱབ་སྐོར་གནང་འདུག		
ཁིམས་འཆར་དེ་བཞིན་ཐོག་མར་ཕི་ལོ ་	
༢༠༡༩	 ཟླ་	 ༩	 ཚེས་	 ༡༣	 ཉནི་ཨ་རིའ་ི

གོས ་ ཚོ ག ས ་
འོག་མའི་ནང་
གོས ་ ཚོ ག ས ་
འ ཐུ ས ་ མི ་ སྐུ ་
ཞབས་ཇེམ་སི་
མེ ག ་ གྷ ོ ་ ཝ ན ་	
Rep. James 

M c G o v e r n	
མ ཆོ ག ་ གི ས ་
བཏོན ་གནང ་
ཡོ ད ་ ཅི ང ་ །	

གསོ་ཚོགས་གོང་མའི་ནང་ད་ུགསོ་ཚོགས་

འཐུས་མི་སྐ་ུཞབས་མར་ཁ་ོར་ུབྷའི་ོ	 Sen. 

Marco Rubio མཆོག་གིས་བཏནོ་གནང་
འདགུ	
ད་ཆ་ཁིམས་འཆར་ད་ེགསོ་ཚོགས་གོང་འགོ་
འཐུས་མི་ལྷན་ཚོགས་སྐབས་ཐགོ་མར་ཉན་
ཞིབ་དང་ད་ེནས་བག་ོགླངེ་གོ་བསྡུར་སོགས་
གནང་མཐར་ཁིམས་སུ་གཏན་འབབེས་བྱདེ་
མིན་ཐག་གཅདོ་ཞུ་དགསོ་སབས།	 	 བྱང་
ཨ་རི་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅདོ་དངསོ་གུབ་ཚེ་རིང་
ལགས་ཀིས་ལས་གཞི་དརེ་དམིགས་ནས་
ཨ་རིའ་ིན་ེཝ་ཌ་ Nevada	 མངའ་སྡའེ་ིགསོ་
ཚོགས་འཐུས་མི་ལམྕ་སྐ་ུཌི་ན་ཊི་ཊུ་སི་ Dina 

Titus མཆོག་མཇལ་འཕད་གནང་འདགུ	
ཁངོ་ན་ིཨ་རིའ་ིགསོ་ཚོགས་ཀི་ཕི་འབྲལེ་ལས་
དནོ་ཚོགས་ཆུང་གི་ཨེ་ཤི་ཡའ་ིམངའ་ཁུལ་གི་
སྡ་ེཚན་ནང་ཕག་ལས་གནང་བཞིན་པ་དང་།	

མཇལ་འཕད་སབྐས་ལམྕ་སྐུ་མཆོག་གིས་བདོ་
དནོ་རྒྱབ་སྐོར་སིད་བུྱས་ཀི་ཁིམས་འཆར་
ཨང་	 (HR 4331)  Tibetan Policy and 

Support Act 2019 ཞསེ་པ་དརེ་རྒྱབ་སྐརོ་
གནང་རུྒྱའ་ིཁས་ལེན་གནང་བ་མ་ཟད།	 རྒྱ་
ནག་གཞུང་གིས་བདོ་མིའི་ཆོས་དད་རང་
དབང་ལ་རིྩས་མེད་རྡགོ་རོལ་གཏངོ་བཞིན་པ་
དང་།	 བདོ་མཐ་ོསངྒ་གི་ཁརོ་ཡུག་མུ་མཐུད་
གཏོར་བཤིག་གཏོང་བཞིན་པར་སེམས་
འཚབ་ཀི་རྣམ་པ་བཏནོ་པ་དང་སྦྲགས།		དངེ་
སྐབས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་རུྒྱད་གཅིག་ལམ་
གཅིག་ཟརེ་བའ་ིདཔལ་འབྱརོ་རྒྱ་སྐདེ་ཀི་སདི་
བུྱས་དརེ་ཡང་དགོངས་ཚུལ་ཤུགས་ཆེ་ཡོད་
སྐརོ་གསུངས།	།

ཁམིས་འཆར་ཨང་ HR 4331	ཁམིས་མཐུན་གཏན་འབབེས་ཡོང་ཆེད་ཞུ་གཏུག་གི་ལས་
འགུལ་ཤུགས་ཆེ་སྤལེ་བཞིན་པ།
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༸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།

རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་བསནུ་མཁས་ཆེ་དགས་པའ་ིསདི་བུྱས་ལ་སྐནོ་བརདོ་ཤུགས་ཆེ་གནང་འདགུ
༄༅།	 །ཁ་ེན་ཌའ་ིགསོ་ཚོགས་ནང་ཕགོས་
འགལ་ཚོགས་མི་སྐ་ུཞབས་གར་ན་ེཌི་ཇི་ན་སི་
Garnett Genius	 མཆོག་གིས་ཁ་ེན་ཌའ་ི
གཞུང་འཛིན་ཚོགས་པས་རྒྱ་ནག་གཞུང་
ལ་ཧ་ཅང་བསནུ་མཁས་ཆེ་དགས་པའི་སིད་
བུྱས་ལག་བསར་བྱེད་བཞིན་པ་དརེ་སྐོན་
བརདོ་ཤུགས་ཆེ་གནང་འདགུ		ད་ེཡང་ཁངོ་
ན་ིཁ་ེན་ཌའ་ི Sherwood Park-Fort Sas-

katchewan	ས་ཁུལ་ནས་ཡིན་ཞིང་།		ཁངོ་
གིས་གསོ་ཚོགས་ནང་ད་ལའྟི་ཁ་ེན་ཌའི་སིད་
གཞུང་གིས་རྒྱ་ནག་ཐགོ་འཛིན་བཞིན་པའི་
སདི་བུྱས་ད་ེན་ིགཅིག་བསྡསུ་དབང་འཛིན་ལ་
རྒྱལ་ཁ་སིྦན་བཞིན་པར་བརནེ།	 	 དམིགས་
བསལ་ཚོགས་ཆུང་ཞིག་ཟུར་འཛུགས་དགསོ་
པ་དང་།	 	 ཚོགས་ཆུང་དསེ་ཁ་ེན་ཌ་དང་
རྒྱ་ནག་ཡུལ་གཉིས་དབར་གི་འབྲལེ་ལམ་
དརེ་ཞིབ་འཇུག་ངསེ་པར་གནང་དགསོ་པའི་
འབདོ་སྐལུ་ཤུགས་ཆེ་གནང་དནོ།	
རྒྱལ་སིྤའ་ིསྡངིས་སངེས་འག་ོབ་མིའ་ིཐབོ་ཐང་
སུང་སྐོབ་ཆེད་ཁེ་ན་ཌའི་སིད་གཞུང་གིས་
སདྐ་ཤུགས་ཆེ་ཙམ་སྐནོ་ཐུབ་རུྒྱ་རེད།		ལགྷ་
པར་དངེ་སྐབས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་རྒྱལ་

སིྤའི་ཁནོ་ད་ུདཔུང་ཤུགས་ངམོ་ནས་འག་ོབ་
མིའི་ཐབོ་ཐང་ལ་བརིྩ་མེད་རྡགོ་རོལ་གཏངོ་
བཞིན་པ་དརེ་གདངོ་ལེན་ཤུགས་ཆེ་ཙམ་
གནང་དགསོ།			དངེ་སབྐས་རྒྱ་ནག་གཞུང་

གིས་སོ་ལྟའི ་པར་ཆས་དང་རིག་གསར་
འཕུལ་ཆས་ལ་བརནེ་ནས་འག་ོབ་མིའི་གཞི་
རྩའི་འག་ོའདགུ་སྤདོ་གསུམ་གི་ཐབོ་ཐང་ལ་
དམ་བསྒགས་ཇ་ེཆེར་གཏངོ་བཞིན་ཡོད།
བྱདེ་སངས་ད་ེན་ིཨིན་ཇིའི་རྩམོ་པ་པ་ོཇརོ་ཇི་
ཨོར་ཝལེ་	 Geroge Orwell	 གིས་རྩམོ་
ཡིག་ནང་འཁོད་པའི་གཅིག་བསྡུས་དབང་
འཛིན་པའི་རྣམ་པ་དང་ཕགོས་འད་བ་ཞིག་
ཡིན།	 	 ད་ེའདའ་ིལམ་ལུགས་དར་འཕལེ་

གཏངོ་རུྒྱ་ད་ེཁེ་ན་ཌའི་མི་སེར་གི་མངོན་
འདདོ་ཞིག་རྩ་བ་ནས་མིན་པ་མ་ཟད།			མི་
སུ་འད་ཞིག་གིས་ཀང་ལམ་སལོ་ད་ེའད་ཞིག་
དར་འཕལེ་གཏངོ་ཐབས་ནམ་ཡང་བྱདེ་ཀི་

མ་རེད།	 	 དརེ་བརནེ་ང་ཚོས་རྒྱ་ནག་གི་
གཅིག་བསྡུས་དབང་འཛིན་རིང་ལུགས་ལ་
ངསེ་པར་གདངོ་ལེན་བྱདེ་དགསོ།	ཞསེ་དང་།	
ལགྷ་པར་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་དང་ཤར་
ཏུར་ཀི་སི་ཐན།	 	 ཧངོ་ཀངོ་བཅས་ནང་
འག་ོབ་མིའ་ིཐབོ་ཐང་ལ་བརྡལ་བཤིག་ཚབས་
ཆེ་བཏང་དང་གཏོང་བཞིན་ཡོད་སབས།		
དམིགས་བསལ་ཚོགས་ཆུང་ཞིག་བཙུགས་
ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་བྱེད་བབ་དརེ་རགོ་

ཞིབ་ངསེ་པར་བྱདེ་དགསོ་པ་གསུངས།
རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་གཉརེ་བའི་རིག་གསར་
སོ་ལའྟ་ིཔར་ཆས་བཟ་ོལས་ཁང་	 Hikvi-

sion	 གི་ཚོང་འབྲལེ་ནང་ཁ་ེན་ཌའ་ིགཞུང་
གིས་མ་འཛུགས་ལས་གཞི་སྤལེ་བཞིན་ཡོད།		
དརེ་ཁོང་གིས་སྐནོ་བརདོ་ཤུགས་ཆེ་གནང་
འདགུ	 	 བཟ་ོལས་ཁང་	 Hikvision ཞསེ་
པ་དསེ་འཛམ་གླིང་ནང་སོ་ལྟའི་པར་ཆས་
འཚོང་མཁན་ཆེ་ཤོས་ཡིན་པ་དང་།	 	 རྒྱ་
ནག་དམར་པའོི་སིད་གཞུང་གིས་བཟ་ོལས་
ཁང་ Hikvision	 ད་ེབརུྒྱད་དམག་དནོ་རྒྱ་
སྐདེ་དང་།	 	 ལགྷ་པར་ཡུ་གུར་མི་མང་ཚོར་
དམ་བསྒགས་ཧ་ཅང་བྱདེ་བཞིན་ཡོད་པ་ཁངོ་
གིས་གསུང་འདགུ	
གཞན་ཡང་ཁོང་གིས་བདོ་ནང་གི་གནས་
སངས་ཐགོ་གསུང་དནོ།	 	 རྒྱ་ནག་གཞུང་
གིས་བདོ་མིའ་ིཆོས་དང་རིག་གཞུང་།	 སདྐ་
ཡིག་གི་རང་དབང་ཐགོ་དམ་བསྒགས་ཚབས་
ཆེ་བྱདེ་བཞིན་པ་མ་ཟད།	 ད་ཆ་༸རྒྱལ་བའ་ི
ཡང་སིད་ཀི་གནད་དནོ་ཐད་ལའང་ཐ་ེབུྱས་
བྱས་ནས་བདག་དབང་ཐོབ་ཐབས་བྱེད་
བཞིན་ཡོད།	 	 ཆོས་མེད་སྨྲ་ཞིང་།	 དངསོ་

གཙོ་རིང་ལུགས་གཙིགས་ཆེར་འཛིན་པའི་
མར་ཁེ་སི་རིང་ལུགས་ཀི་རེས་འབྲང་པ་
རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་ཚོགས་པས་༸གོང་ས་
ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་གི་༸སྐུའི་ཡང་སིད་ཀི་
གནད་དནོ་ཐག་གཅདོ་ཞུ་རུྒྱ་ཟརེ་བ་ད་ེགལ་
ཏེ་ཁ་ཞེ་གཉིས་མེད་ཡིན་ཟེར་ན་གཟུར་
གནས་བླ་ོལནྡ་རྣམས་ལ་བཞད་གད་སླངོ་བའི་
གཏམ་འབའ་ཞིག་ཏུ་ཟད།	 	 ད་ེས་ྔརྒྱ་ནག་
གཞུང་གིས་ཀུན་གཟིགས་པཎ་ཆེན་རིན་པ་ོ
ཆེ་མཆོག་གི་ཡང་སུྤལ་མཆོག་གར་སོང་ཆ་
རུྒྱས་མེད་པ་བཟསོ་པ་ད་ེང་ཚོས་མིག་མཐངོ་
ལག་ཟནི་རེད།		ཡང་སདི་སྐ་ུང་ོམའ་ིཚབ་ཏུ་
པཎ་ཆེན་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་གི་ཡང་སདི་ཡིན་
ཟརེ་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བསམ་པའི་
ཁིའུ་རྒྱལ་མཚན་ནརོ་བུ་ཕན་ཎེན་རིན་པ་ོ
ཆེར་བསྐ་ོགཞག་བྱས་པ་རེད།		བྱདེ་སངས་
ད་ེན་ིརྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་མིའི་ཆོས་དད་
རང་དབང་ལ་བརྡལ་བཤིག་ཚབས་ཆེ་ཇི་
ཙམ་བཏང་བའ་ིདཔ་ེམཚོན་གཞན་ཞིག་ཡིན།	
ཞསེ་སོགས་གསུངས།	

ལི་ཐུ་ཝ་ེན་ིཡའ་ིགསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་སུམ་ཅུས་རྒྱ་ནག་གི་སདི་འཛིན་ལ་འབདོ་སྐལུ་ཞུ་ཡིག་ཕུལ་བ།
༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༩	 ཟླ་	 ༡༢	 ཚེས་	
༡༠	ཉནི་ལི་ཐུ་ཝ་ེན་ིཡའ་ི	Lithuania	ཡུལ་

གི་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་སུམ་ཅུས་རྒྱ་ནག་
གི་སིད་འཛིན་ཞི་ཅིན་པངི་ལ་འབདོ་སྐུལ་ཞུ་

ཡིག་གཅིག་ཕུལ་འདགུ་ཅིང་།		གསོ་ཚོགས་
འཐུས་མི་ད་ེདག་ཁངོས་ནས་སྐུ་ཞབས་མན་
ཊ་སི་ཨ་ཌ་ོམེ་ན་སི་	 Mantas Adom-

enas	 མཆོག་ན་ིལི་ཐུ་ཝ་ེན་ིཡའ་ིཡུལ་གི་ཡུ་
རོབ་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་ཡིན་འདགུ	 	 ད་ེ
ཡང་འབདོ་སྐལུ་ཞུ་ཡིག་དའེ་ིནང་ད།ུ	 	 རྒྱ་
ནག་གཞུང་གིས་མི་རིགས་དང་ཆོས་ལུགས་
གངས་ཉུང་འགོ་རིྩ་བཞིན་པའི་མི་མང་ཐགོ་
ལ་དམ་བསྒགས་སུན་གཙེར་བཟ་ོམཚམས་
བཞག་དགསོ་པ་མ་ཟད།	 ལགྷ་པར་རྒྱ་ནག་
གུང་ཁན་ཏང་གིས་བདོ་ཀི་ཆོས་དང་རིག་

གཞུང་ད་ེདག་གུང་ཁན་ལམ་ལུགས་ཕགོས་
སུ་བསུྒར་རུྒྱ་ཡིན་ཟརེ་ནས་བཙན་དབང་འགོ་
བདོ་ཡུལ་རྒྱ་ཡུལ་ད་ུསུྒར་རུྒྱའི་སིད་བུྱས་ད་ེ
དག་ལ་སེམས་འཚབ་ཧ་ཅང་ཡོད་པ་གསུང་
འདགུ	 ཆོས་དད་ལས་གུང་ཁན་ལམ་ལུགས་
གཙིགས་ཆེར་འཛིན་དགསོ་པ་དང་།	 	 མི་
སྒརེ་གི་བསམ་བླའོི་རང་དབང་བླསོ་གཏངོ་
བྱས་ནས་གུང་ཁན་རིང་ལུགས་ལ་བླ་ོགཏད་
བྱདེ་དགསོ་པ་ཡིན་སབས།	 ཆོས་དད་རང་
དབང་ལ་བརྡལ་བཤིག་བཏང་བ་དང་།	 སྒརེ་
གི་བསམ་ཚུལ་འཛིན་རུྒྱ་དང་བཤད་རུྒྱའི་

རང་དབང་དརོ་ནས་གུང་ཁན་རིང་ལུགས་
འགོ་གཤར་སྐོད་བྱེད་དགོས་ན་གཞི་རྩའི་
འག་ོབ་མིའ་ིཐབོ་ཐང་བརྡལ་བཤིག་བཏང་བ་
ཞིག་ཅི་ལ་མིན།	ཞསེ་འཁདོ་འདགུ
བདོ་དནོ་སྐརོ་འཁདོ་དནོ།	 	 རྒྱ་ནག་གཞུང་
གིས་མུ་མཐུད་བདོ་མི་རིགས་རིག་གཞུང་
སདྐ་ཡིག་དང་བཅས་པར་བརིྩ་མེད་རྡགོ་རོལ་
བཏང་བ་ད་ེནི་བདོ་མིའི་ཐུན་མིན་ཆོས་དད་
ཙམ་མ་ཟད།	 ཐུན་མིན་མི་རིགས་ཀི་ང་ོབ་ོ
དང་སིྤ་ཚོགས་ཀི་དཔལ་ཡོན་རྩ་མེད་བཟ་ོ
ཐབས་བྱདེ་པ་ཞིག་རེད།	ཅསེ་འཁདོ་འདགུ

༄༅།	།ཁ་ེན་ཌའ་ིགསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་སྐ་ུ
ཞབས་ཨ་རིབ་ཝི་རཱ་ན་ི	Arif Virani མཆོག་

གིས་ཁེ་ན་ཌའི་གོས་ཚོགས་ནང་སིྤ་ནརོ་
༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་

ལ་ན་ོསྦལེ་ཞི་བདའེི་གཟངེས་རགས་འབུལ་
བཞསེ་མཛད་ནས་ལོ་ང་ོ	 ༣༠	 འཁརོ་བའ་ི

ཉནི་མོར་དགའ་བསུ་དང་སྦྲགས།	 མགནོ་
པ་ོགང་ཉདི་ཀིས་སྐ་ེའག་ོསིྤའི་བད་ེརྩར་སནྨ་

པའི་རླབས་ཆེན་གི་མཛད་བཟང་ལ་བསགྔས་
བརདོ་རྒྱ་ཆེ་ཞུས་འདགུ	 ད་ེཡང་ཁངོ་གིས་
གསུང་དནོ།	 ད་ེརིང་ན་ིབདོ་ཀི་༸གངོ་ས་
༸སྐབས་མགོན་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་ལ་ན་ོ
སྦལེ་ཞི་བདའེི་གཟངེས་རགས་འབུལ་བཞེས་
མཛད་ནས་ལོ་ང་ོ	 ༣༠	 འཁརོ་བའ་ིཉནི་མོ་
ཡིན་ཞིང་།	ང་རང་ལ་མཚོན་ན།	པཀ་ཌལེ་
ཧ་ཡི་པག་	Parkdale- High Park	ས་ཁུལ་
གི་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་ཞིག་ཡིན།	 	 	 ས་
གནས་དརེ་བྱང་ཨ་རིའ་ིནང་གི་བདོ་མི་མང་
ཤོས་གནས་སྡདོ་བྱདེ་བཞིན་ཡོད།	 	 དརེ་
བརནེ་ངས་སེམས་ནང་དགའ་སྤབོས་དང་
བཅས་བདོ་མི་ད་ེདག་གི་ཚབ་ཞུས་ནས་ད་ེ
རིང་གི་ཉནི་མོ་འདརི་འཚམས་འད་ིཞུ་བཞིན་
ཡོད།	ཅསེ་གསུངས།

ཕགོས་མཚུངས་ཁངོ་གིས་ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༨	
ལོར་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་
པ་ོམཆོག་མཇལ་བཅར་ཞུས་པ་དང་།	 	 ད་ེ
འབྲལེ་སེམས་ནང་ཚོར་སྣང་རེས་དན་ཞུ་
དནོ།	 ངས་ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༨	 ལོར་བདོ་ཀི་
༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཏཱ་ལའི ་བླ་མ་
མཆོག་མཇལ་བཅར་ཞུས་པ་ཡིན།		མཇལ་
འཕད་ད་ེསེམས་ནང་དན་སྐབས་ཁོང་གི་
མཁནེ་བརྩའེ་ིནསུ་པ་དང་།	 ལགྷ་པར་དབུ་
མའི་ལམ་གི་སིད་བུྱས་གཞིར་བཟུང་བདོ་
མིའི་དནོ་ད་ུསྐུ་ངལ་ཇི་ཙམ་མཛད་བཞིན་
པའི་གནས་སངས་ད་ེདག་ཡིད་ལ་འཁོར་
བཞིན་འདགུ	 	 ཁ་ེན་ཌའ་ིཆེ་བསདོ་མི་སེར་
ཡིན་པ་བདོ་ཀི་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཏཱ་
ལའི་བ་ླམ་མཆོག་ལ་ངས་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་རུྒྱ་

ཡིན།	 ཞསེ་གསུང་པ་དང་སྦྲགས།	 མགནོ་
པ་ོམཆོག་གིས་རྒྱལ་སིྤའ་ིཐགོ་འཚེ་མེད་ཞི་བ་
དང་བྱམས་བརྩེའི་ཉམས་ལེན་གོང་མཐརོ་
གཏངོ་གནང་མཛད་བཞིན་པའི་མཛད་རསེ་
ལ་ཡི་རང་བསགྔས་བརདོ་རྒྱ་ཆེ་ཞུས་འདགུ་
པ་བཅས།	།	

ཨ་རིབ་ཝི་རཱ་ན་ིམཆོག་གིས་ཁ་ེན་ཌའ་ིགསོ་ཚོགས་ནང་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་ལ་ཆེ་བསདོ་ཞུས་པ།
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དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་མཆོག་གིས་ལྡ་ེར་ལྡནུ་དག་ེའཕལེ་གླངི་གཞིས་ཁང་གསར་པ་དབུ་འབྱདེ་གནང་བ།

༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༩	 ཟླ་	 ༡༢	 ཚེས་
༡༧	 ཉནི་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་
ལནྡ་སདི་སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་དང་ནང་
སིད་བཀའ་བླནོ་འཁརོ་ལ་ྷཚང་བསོད་ནམས་
སབོས་རྒྱལ་མཆོག་རྣམ་གཉིས་རྒྱ་གར་
བྱང་ཕགོས་ལྡ་ེར་ལྡུན་ཁུལ་ད་ུཕབེས་འབྱརོ་
མཚམས་བད་ེསིྐད་གླངི་ས་གནས་འག་ོའཛིན་
དང།	 ས་གནས་ཁམིས་ཞིབ་པ།	 ས་གནས་
འཐུས་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་མི།	 མ་སུ་རི་བདོ་
ཁིམ་གི་སིྤ་ཁབ་འགན་འཛིན་གིས་གཙོས་
དུང་ཆེ་ལས་རོགས་བཅས་ནས་ཕབེས་བསུའ་ི
སྣ་ེལེན་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་ཡོད།
ད་ེརིང་ས་ེཕི་ལོ་	༢༠༡༩	ཟླ་	༡༢	ཚེས་	༡༨	
རེས་གཟའ་ལགྷ་པ་ཉནི་རྒྱ་གར་བྱང་ཕགོས་
ལྡ་ེར་ལྡུན་ད་ུརནེ་གཞི་བྱས་པའི་བད་ེསིྐད་
གླངི་བདོ་མིའི་གཞིས་ཆགས་ཀི་ཉ་ེའགམ་གི་
ཐང་ཆེན་ད་ུལྡ་ེར་ལྡནུ་དག་ེའཕལེ་གླངི་གཞིས་
ཁང་དབུ་འབྱདེ་ཀི་མཛད་སྒ་ོསུང་བརིྩ་གཟབ་
རྒྱས་ཞུས་སོང་།	
དེ་ཡང་གོང་ཚེས་ཉིན་གི ་སྔ ་ད ་ོཆུ ་ ཚོད་	
༨།༥༠	 ཐགོ་མཛད་སྒའོ་ིསྐ་ུམགནོ་གཙོ་བ་ོ
བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་ལྡན་སིད་
སྐོང་བླ ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་ས་གནས་སུ་
ཕབེས་འབྱོར་སྐབས་གཞིས་གསར་ལས་
གཞིའི་ཁངོས་ཡོད་པའི་མི་མང་རྣམས་ཀིས་
གཙོས་བད་ེསིྐད་གླིང་ས་གནས་མང་ཚོགས་

སོགས་ནས་ཕབེས་བསུའ་ིསྣ་ེལེན་གཟབ་རྒྱས་
ཞུས་གུབ་མཚམས།	 བ་ླམ་གུབ་དཔནོ་རིན་
པ་ོཆེ་མཆོག་གིས་སྡདོ་ཁང་གསར་པར་རབ་
གནས་མཛད་རསེ།	 དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་
མཆོག་གིས་སྡདོ་ཁང་དབུ་འབྱདེ་དང་སྦྲགས་
གཟགིས་ཞིབ་གནང་།
ད ེ་ནས་སྐུ ་མགོན་གཙོ་བ ོ་བ ོད་མིའི ་སིྒག་
འཛུགས་ཀི་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐངོ་བླ་ོབཟང་
སེང་ེམཆོག་དང་།	དམིགས་བསལ་སྐ་ུམགནོ་
ནང་སིད་བཀའ་བླནོ་འཁོར་ལྷ་ཚང་བསོད་
ནམས་སབོས་རྒྱལ་མཆོག	 བད་ེསིྐད་གླངི་ས་
གནས་འག་ོའཛིན་ནརོ་བུ་ལགས་བཅས་ནས་
སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་གི་སྐ་ུཔར་མཐངོ་གལོ་རིན་པ་ོཆེའི་སྐ་ུ
མདནུ་ད་ུསྣང་གསལ་མར་མེ་ཞལ་ཕ་ེགནང་
བ་དང་འབྲལེ།	 རནེ་འབྲལེ་མཚོན་བྱདེ་ཀི་
གསོལ་ཇ་འབྲས་སིལ་འདགེས་འབུལ་ཞུས།	
ད་ེརསེ་བད་ེསིྐད་གླིང་ས་གནས་འགོ་འཛིན་
ནརོ་བུ་ལགས་ཀིས་དགེ་འཕལེ་གླིང་གཞིས་
ཁང་གསར་རྒྱག་གི་ལས་གཞིའི་ས་ྔཕི་བརུྒྱད་
རིམ་སྐརོ་ང་ོསྤདོ་གནང་།	 ད་ེནས་བདོ་མིའ་ི
སིྒག་འཛུགས་ནང་སིད་བཀའ་བླནོ་འཁོར་
ལྷ་ཚང་བསོད་ནམས་སབོས་རྒྱལ་མཆོག་
གིས་མཛད་སྒའོི་ཐགོ་གསུང་བཤད་གནང་
དནོ།	ཐགོ་མར་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ལས་
ཁུངས་ཀི་ཚབ་ཞུས་ཏ་ེའཚམས་འད་ིབཀྲ་

ཤིས་བད་ེལེགས་ཞུ་
རུྒྱ་ཡིན།
གོང ་དུ་ས ་གནས་
འགོ་འཛིན་ནརོ་བུ་
ལགས་ཀིས་ལས་
ག ཞི ་དང ་འབྲེལ ་
ལས་བསྡམོས་སྙན་
སྒོན ་ ཞུས ་ཟིན ་པ ་
རེད།	 དའེ་ིཐགོ་ང་
ལ་དམིགས་བསལ་
ག ང ་ ཡ ང ་ ཞུ ་ རུྒྱ ་

མེད།	 ལོ་མང་རིང་དདུ་ཚང་ཁག་གཅིག་ལ་
གཞིས་ཆགས་ཀི་ཐབོ་ཐང་ཐབོ་མེད།	སབྐས་
ད་ེདསུ་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀིས་དའེི་
ཐགོ་བསམ་བླ་ོབཏང་ཡོད་ཀང་།	 རུྒྱ་རྐནེ་མ་
འཛོམས་པར་བརནེ་ལགྷ་པ་ཞིག་རེད།	 ད་
ཆ་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་བཀའ་ཤག་སབྐས་	
༡༥	 དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེང་ེ
མཆོག་གིས་ལས་དནོ་ཐད་གཙོ་བ་ོཐུགས་
འགན་བཞེས་པའི་ཐགོ་ལས་གཞི་ད་ེབཞིན་
ཚགས་ཚུད་ངང་གུབ་ཐུབ་ཡོད།
ཕགོས་མཚུངས་དགེ་འཕལེ་གླིང་གཞིས་མི་
རྣམས་ནས་རྒྱབ་སྐརོ་གནང་བར་བརནེ་ནས་
བུྱང་རེད།	 དག་ེའཕལེ་གླངི་ཞསེ་པའ་ིམཚན་
གནས་ད་ེབཞིན་འཛམ་གླིང་ཞེ་བདའེི་དདེ་
དཔནོ།	 བདོ་མིའ་ིབ་ླན་མེད་པའ་ིདབུ་ཁདི་
སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་གིས་བསྩལ་གནང་བ་ཞིག་རེད།
ངས་ད་ེརིང་སྡངིས་ཆ་འདི་བརུྒྱད་བདོ་མིའི་
སིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་མཆོག་
ལ་བཀའ་དནི་ཆེ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	 ཞསེ་དང་།	
གཞན་ཡང་བཀའ་བླནོ་མཆོག་གིས་ས་ཁང་
གི་སིྒག་གཞི་ཐགོ་གསུང་དནོ།	 དག་ེའཕལེ་
གླིང་གཞིས་ཁང་གི་ས་ཆ་འགན་དབང་ད་ེ
བཞིན་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ནང་སདི་ལས་
ཁུངས་ཀི་མཚན་ཐོག་ནས་ཁིམས་མཐུན་

ཐགོ་ཉསོ་ཟནི་པའི་ས་ཆ་ཞིག་ཆགས་ཀི་ཡོད་
སབས།	 མ་འངོས་པ་ཁང་པ་ད་ེདག་གཞན་
ལ་བཙོང་རུྒྱ་སོགས་ནང་སིད་ལས་ཁུངས་ཀི་
ས་ཁང་གི་སིྒག་གཞི་དང་འགལ་བའི་ལས་
རིགས་ནམ་ཡང་བྱདེ་མི་ཆོག
སིྤར་ས་ཁང་སིྒག་གཞི་ནི་བདོ་མིའི་སིྒག་
འཛུགས་ནང་སིད་ལས་ཁུངས་ཀིས་སིྤ ་
ཚོགས་ཀི་གནས་བབ་དང་བསནུ་ནས་གཏན་
འབབེས་གནང་བ་ཞིག་ཡིན་པ་མ་ཟད།	གསོ་
ཚོགས་ནས་བཀའ་བསྡུར་རབ་དང་རིམ་པ་
གནང་ས་ེགཏན་འབབེས་གནང་ཟིན་པའི་
སིྒག་གཞི་ཆགས་ཀི་ཡོད།	 ཚང་མས་ད་ེལག་
བསར་བྱདེ་དགསོ།	ཞསེ་གསུངས།
ད་ེནས་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐོང་མཆོག་གིས་
འཚམས་འདི་དང་སྦྲགས་གསུང་བཤད་
གནང་དནོ།	 ཐངེས་འདའི་ིལས་གཞི་ན་ིབདོ་
མིའི་སིྒག་འཛུགས་དང་མང་ཚོགས་གཉསི་
ཀིས་ཕར་བ་གུ་འདགེས་ཀི་སྒ་ོནས་གུབ་པའི་
ལས་གཞི་ཐེངས་དང་པ་ོཞིག་ཆགས་ཡོད།	
གོང་ད་ུབཀའ་བླནོ་མཆོག་གིས་གསུངས་
པ་ལརྟ།	 དག་ེའཕལེ་གླངི་མཚན་གནས་
ད་ེབཞིན་མགོན་པ་ོགང་ཉིད་མཆོག་གིས་
བསྩལ་བ་ཞིག་ཡིན་སབས།	 གཞིས་གསར་
ལས་གཞིའི་ཁངོས་ཡོད་པའི་མི་མང་རྣམས་
བསོད་ནམས་ཆེན་པ་ོཞ་ེདག་རེད།	བདོ་མིའ་ི
བླ་ན་མེད་པའི་དབུ་ཁིད་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་
༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་གཙོས་
བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས།	 ད་ེབཞིན་མི་ཐགོ་
རན་པ་རྣམས་ཀི་སྐུ་ལས་ལ་བརནེ་ནས་ད་
ཆ་ང་ཚོ་ཧ་ཏག་ཏག་ངང་གནས་ཐུབ་ཡོད།	
མང་ཚོགས་ནས་ཀང་རང་རིགས་ཀི་སིྒག་
འཛུགས་ལ་གུས་བརིྩ་བྱདེ་དགོས་རུྒྱ་ཧ་ཅང་
གལ་ཆེན་པ་ོརེད།	 སིྒག་འཛུགས་ན་ིཧ་ཅང་
གལ་ཆེན་པ་ོཡིན་སབས་བཀའ་དནི་བསམ་
ཤེས་བྱདེ་དགསོ།	 བདོ་མི་རྣམས་ནས་བདོ་
དནོ་འཐབ་རྩོད་ཐགོ་གླངེ་སླངོ་བྱདེ་དགོས་

པའ་ིའགན་ཡོད།	 ངསེ་པར་ད་ུད་ོསྣང་བྱདེ་
དགསོ།	 མ་དགསོ་པའ་ིསིྤ་ཚོགས་ནང་ཁུལ་
གི་རྙགོ་གླངེ་རྣམས་ལ་མགོ་འཐོམས་ནས་
སྡདོ་རུྒྱ་མེད།	 བདོ་མི་ནང་ཁུལ་མཐུན་སིྒལ་
བྱདེ་དགསོ།	 ད་ཆ་བདོ་མིའ་ིམགནོ་སྐབས་
སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་དགུང་ལོ་བགསེ་པ་ོཆགས་པར་བརནེ་
ཕི་རྒྱལ་ཡུལ་གུ་ཁག་ལ་ཕབེས་ཐུབ་ཀི་མེད།	
ང་ཚོའི་ངསོ་ནས་བདོ་དནོ་དང་བདོ་ཀི་ཐུན་
མིན་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་།	 སདྐ་ཡིག་
ཐད་འགན་ཡོད་པའི་ཐགོ་ནས་ཤུགས་སྣནོ་
རྒྱག་དགསོ།	 ཅསེ་སོགས་ཀི་གསུང་བཤད་
གནང་གུབ་མཚམས་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐངོ་
མཆོག་གིས་སྡདོ་ཁང་འཛུགས་སུྐན་གི་ལས་
གཞིའི་བརུྒྱད་རིམ་དང་འབྲལེ་ཡོད་ཨར་
རྒྱག་བགོས་ལེན་པ་དང་།	 འཆར་འགདོ་
པ།	 ཁད་ལས་པ།	 ད་ེབཞིན་ལས་གཞི་དང་
འབྲལེ་བའི་རྒྱ་གར་བ་ཁག་གཅིག་ལ་ལེགས་
གསོལ་ཕག་རགས་གནང་།	ཕགོས་མཚུངས་
དཔལ་ལྡན་སིད་སྐངོ་མཆོག་གིས་རྒྱན་ཐབོ་
མཁན་དདུ་ཚང་ཁག་གཅིག་གི་སྡདོ་ཁང་དང་
འབྲལེ་བའ་ིགན་ཡིག་གནང་།	 མཐར་ལྡ་ེར་
ལྡུན་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁུངས་ཀི་
ལས་དུང་བསན་འཛིན་བསོད་ནམས་ལགས་
ཀིས་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུའི་གསུང་བཤད་གནང་
ས་ེམཛད་སྒ་ོགལོ་ཡོད།	 མཛད་སྒའོ་ིཐགོ་
བྱང་ཕགོས་ས་གནས་ཁིབ་ཞིབ་པས་གཙོས་
ས་གནས་འཐུས་ཚོགས།	 མ་སུ་རི་བདོ་ཁིམ་
གི་སིྤ་ཁབ་འགན་འཛིན་གིས་དབུས་དུང་ཆེ་
ལས་རོགས།	 གཞུང་དང་གཞུང་འབྲལེ་མ་
ཡིན་པའི་ཚོགས་པ་ཁག་གི་སྐུ་ཚབ་སོགས་
ལནྷ་ཞུགས་གནང་འདགུ་པ་བཅས།	།

ནང་སདི་བཀའ་བླནོ་མཆོག་གིས་ལྡ་ེར་ལྡནུ་ཁུལ་གི་བཙན་བྱལོ་བདོ་མིའ་ིགཞིས་ཆགས་ཁག་ལ་
འཚམས་གཟགིས་གནང་བ།

༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༩	 ཟླ་	 ༡༢	 ཚེས་	

༡༩	 རེས་གཟའ་ཕུར་བུ་ཉནི་བདོ་མིའ་ིསིྒག་
འཛུགས་ཀི་ནང་སིད་བཀའ་བླནོ་འཁོར་ལྷ་
ཚང་བསོད་ནམས་སབོས་རྒྱལ་མཆོག་ལྡ་ེར་
ལྡུན་ད་ུརནེ་གཞི་བྱས་པའི་རཱ་ཇི་སྤུར་བདོ་
ཀི་བུད་མེད་མཉམ་ལས་བཟ་ོགྲྭར་འཚམས་
གཟགིས་སྐརོ་སྐདོ་གནང་ཡོད་ཅིང་།	ད་ེཡང་
གངོ་ཚེས་ཉནི་གི་ས་ྔད་ོཆུ་ཚོད་	 ༩	 ཐགོ་ས་

གནས་སུ་ཕབེས་འབྱརོ་སྐབས་མཉམ་ལས་
བཟོ་འགོ ་ ཚེ ་ རིང ་སྒོལ་དཀར་
ལགས་ཀིས་སྣ་ེཁིད་འོག་བཀའ་
བླནོ་མཆོག་ལ་ས་གནས་མི་མང་
ནས་ཕབེས་བསུའི་སྣ་ེལེན་ཞུས་
སོང་།		ད་ེརསེ་བཀའ་བླནོ་མཆོག་
མཉམ་ལས་ཀི་ཡིག་ཚང་ད་ུཕབེས་
བསནུ།	 ས་གནས་སུ་ད་ལ་ྟའཕད་

བཞིན་པའ་ིདཀའ་ངལ་ཁག་ལ་ག་ོབསྡརུ་དང་
སྦྲགས་གསན་གཟགིས་གནང་ཡོད།
སྐབས་དརེ་བཀའ་བླནོ་མཆོག་གིས་ང་ཚོ་
སིྒག་འཛུགས་ཀིས་ས་གནས་སུ་ལས་འཆར་
སྤལེ་སྐབས་ཚགས་ཚུད་པ་ོཞིག་ནམ་ཡང་
ཡོང་ཐུབ་ཀི་མེད།	 	 དརེ་བརནེ་གཙོ་བ་ོ
ས་གནས་མི་མང་གིས་གཙོས་གཞོན་སྐསེ་

རྣམས་བསྐངོ་ནས་འཕད་བཞིན་པའི་དཀའ་
ངལ་ཁག་ལ་གདངོ་ལེན་ཇི་ལརྟ་བྱདེ་དགོས་
སྐརོ་སོགས་གོ་བསྡུར་ལྷུག་པ་ོགནང་ས་ེལས་
འཆར་སྤལེ ་ ཐུབ་པ་ཡིན་ན་དགེ ་མཚན་
ཆེ་བ་ཡོད།	 ཅསེ་གསུངས།	 	 སིྤར་རཱཇ་
སྤུར་བདོ་ཀི་བུད་མེད་མཉམ་ལས་བཟ་ོགྲྭ་
ན་ིཕི་ལོ་	 ༡༩༦༥	 ལོར་ཐགོ་མར་གསར་
འཛུགས་གནང་བ་ཞིག་ཡིན་ཞིང་།	 ཕི་
ལོ་	 ༡༩༦༧	 ལོར་རྒྱ་གར་གཞུང་ལ་ཁམིས་
མཐུན་དབེ་འགདོ་གནང་འདགུ	 	 སབྐས་
དརེ་བདོ་ཀི་བུད་མེད་མཉམ་ལས་བཟ་ོགྲྭར་
སིྤ་ཡོངས་ཀི་ལས་མི་ཁོན་མི་གངས་བརྒྱ་	
ཙམ་གི་ཚད་གཞི་ཡིན་ཡང་ད་ཆ་ལས་མི་
ཁནོ་	 ༦༧	 ཙམ་འདགུ	 བཟ་ོགྲྭར་འཚམས་
གཟིགས་རསེ་བཀའ་བླནོ་མཆོག་བད་ེསིྐད་

གླིང་བདོ་མིའི་གཞིས་ཆགས་སུ་ཡོད་པའི་
བད་ེསིྐད་གླིང་བདོ་ཁིམ་སླབོ་གྲྭར་ཕབེས་
ཡོད།	 	 སབྐས་དརེ་མ་སུ་རི་བདོ་ཁིམ་གི་
སིྤ་ཁབ་འགན་འཛིན་ཀརྨ་ཆུང་བདག་ལགས་
ཀིས་གཙོས་དགེ་ལས་རྣམས་ནས་བཀའ་
བླནོ་མཆོག་ལ་ཕབེས་བསུའི་སྣ་ེལེན་ཞུས་
རེས་སླབོ་གྲྭར་གཟིགས་སྐརོ་གནང་འདགུ		
སིྤར་སླབོ་གྲྭ་ད་ེནི་ད་ེསྔནོ་སམ་བྷ་ོཊ་བད་ེ
སིྐད་སླབོ་གྲྭའི་ཁོངས་གཏགོས་ཡིན་ཡང་།	
ཕི་ལོ་	 ༡༩༨༠	 ཙམ་ལ་སླབོ་གྲྭ་ད་ེབཞིན་
གསར་འཛུགས་གནང་བ་ཞིག་ཡིན་ཞིང་།		
ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༩	 ཟླ་	 ༤	 ཚེས་	 ༡	 ཉནི་མ་
སུ་རི་བདོ་ཁིམ་ནས་རིྩས་བཞསེ་གནང་འདགུ	
ད་ཆ་སླབོ་གྲྭའི་མིང་བད་ེསིྐད་བདོ་ཁིམ་སླབོ་
གྲྭ་ཞསེ་འབདོ་པ་རེད་འདགུ		སླབོ་གྲྭའ་ིནང་

སླབོ་ཕུག་ཁནོ་གངས་	༢༣༠	ཡོད་འདགུ	
བཀའ་བླནོ་མཆོག་བད་ེསིྐད་གླིང་ས་གནས་
འགོ་འཛིན་ལས་ཁུངས་སུ་གཟིགས་སྐརོ་
ཕབེས་པ་དང་སྦྲགས།	 བད་ེསིྐད་གླངི་གཞིས་
ཆགས་སུ་འག་ོབཞིན་པའི་ཆུ་མཛོད་ཀི་ལས་
གཞི་ལ་སོགས་སུ་གཟིགས་ཞིབ་གནང་ཡོད་
འདགུ	 ཕགོས་མཚུངས་ཕི་ཚེས་	 ༡༨	 ཉནི་
རྒྱབ་བཀའ་བླནོ་མཆོག་ཚེ་རིང་དནོ་ལནྡ་བདོ་
མིའ་ིགཞིས་ཆགས་སུ་ཕབེས་པ་དང་།	སབྐས་
དརེ་བད་ེསིྐད་གླངི་ས་གནས་འག་ོའཛིན་གིས་
གཙོས་གཞིས་ཆགས་ཀི་བརྒྱ་དཔནོ་སལྐ་ལནྡ་
ལགས་དང་བླ་ོབཟང་ལགས།	ད་ེབཞིན་སིྤ་མི་
ལས་ཚབ་བླ་ོབཟང་ལགས་བཅས་ལནྷ་བཅར་
ཞུས་ཏ་ེམི་མང་གི་དཀའ་ངལ་ག་ོབསྡུར་ལྷུག་
པ་ོགནང་འདགུ་པ་བཅས།	།
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དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་མཆོག་གིས་ཨིན་ཡུལ་གི་སདི་བླནོ་མཆོག་ལ་འསོ་བསྡ་ུཆེན་མོའ་ིརྒྱལ་ཁ་ཐབོ་པར་
འཚམས་འད་ིགནང་བ།

༄༅།	 །བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་སདི་

སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་གིས་ཨིན་ཡུལ་གི་
སདི་བླནོ་བྷ་ོརི་སི་འཇནོ་སན་	 Boris John-

son	 མཆོག་གི་རྙངི་ཞནེ་ཆབ་སདི་ཚོགས་

པར་འསོ་བསྡུ་ཆེན་མོའི་རྒྱལ་ཁ་ཐོབ་པར་
འཚམས་འདའིི་ཡི་གེ་ཕུལ་བའི་ནང་འཁོད་

དནོ།	སདི་བླནོ་མཆོག་ལ་འསོ་བསྡ་ུཆེན་མོའ་ི
རྒྱལ་ཁ་ཐབོ་པར།	 བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་
དང་བདོ་མི་ཡོངས་ཀི་ཚབ་ཞུས་ཏ་ེདགའ་
སྤའོ་ིངང་འཚམས་འད་ིཞུ་རུྒྱ་ཡིན།
ཉ ་ེཆར་འཛམ་གླིང ་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་
ཚོགས་ཀི་འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་ལནྷ་ཁང་གི་
ཚོགས་འདའིུ་སབྐས་ཨིན་ཡུལ་གིས་སྣ་ེཁིད་
ད་ེརྒྱལ་ཁབ་	 ༢༢	 ཀིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་
རྒྱ་གཞུང་གིས་ཡུ་གུར་མི་རིགས་ཀི་འག་ོབ་
མིའི་ཐབོ་ཐང་ལ་རིྩས་མེད་རྡགོ་རོལ་བཏང་
ས་ེརང་སྣང་གང་དན་གིས་གཞི་རྒྱ་ཆེ་བའི་
ཡུ་གུར་ཁ་ཆེ་མི་རིགས་རྣམས་བཙོན་འཇུག་

བྱདེ་བཞིན་པ་འཕལ་ད་ུམཚམས་འཇགོ་བྱདེ་
དགསོ་པའ་ིའབདོ་སྐལུ་གནང་ཡོད།
ཨིན་ཡུལ་ན་ིའཛམ་གླངི་མཉམ་འབྲལེ་རྒྱལ་
ཚོགས་གསར་འཛུགས་གནང་མཁན་གས་
ཡིན་པའི་ཆ་ནས་ད་བར་རྒྱལ་སིྤའི ་བདེ་
འཇགས་དང་བད་ེསུང་གི་ཐད་ལ་འགན་ཁུར་
ཆེན་པ་ོགནང་ཡོད།	མ་འངོས་པ་ཡིན་ནའང་
མུ་མཐུད་ལས་དནོ་གལ་ཆེའི་རིགས་འགན་
ཁུར་གནང་ཐུབ་ཀི་རེད།
སིད་བླནོ་མཆོག་གི་དབུ་ཁིད་འགོ་ཨིན་ཡུལ་
གིས་འཛམ་གླངི་ཡོངས་ཁབ་ཀི་འག་ོབ་མིའི་
ཐབོ་ཐང་དང་རང་དབང་སུང་སྐབོ་གནང་

བའ་ིརེ་བ་དང་།	ད་ེས་ྔཨིན་ཡུལ་གི་སདི་བླནོ་
ཟུར་པ་གྷརོ་ཌནོ་བྷ་ིརོན་	 Gordon Brow 

མཆོག་དང་།	 ཌ་ེཝི་ཌི་ཀམེ་རོན་	 David 

Cameron མཆོག		སདི་བླནོ་གཞནོ་པ་ནཀི་
ཁི་ལེག་གན་ཌི་ Nick Cleggand མཆོག་
བཅས་ནས་བདོ་ཀི་བ་ླན་མེད་པའི་དབུ་ཁིད་
སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་ལ་མཇལ་འཕད་ཞུས་ཡོད།	སདི་བླནོ་
མཆོག་གི་དབུ་ཁིད་འགོ་ལམ་སལོ་འད་ིརུྒྱན་
སྐངོ་ཡོང་བའི་བདོ་མི་ཚོས་རེ་སྐལུ་ཞུ་བཞིན་
ཡོད།	ཅསེ་གསུངས།	།

ཨ་རིའ་ིགསོ་ཚོགས་ཀི་ཕི་འབྲལེ་ལས་དནོ་ཚོགས་ཆུང་ནང་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་གི་ཁམིས་འཆར་ལ་སིྤ་མོས་རྒྱབ་སྐརོ་
ཐབོ་འདགུ

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༡༩	ཟླ་	༩	ཚེས་	༡༣	
ཉནི་ཨ་རིའི་གསོ་ཚོགས་འགོ་མའི་ནང་བདོ་
དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་སིད་བུྱས་ཀི་ཁིམས་འཆར་
ཨང་	 (HR 4331)  Tibetan Policy and 

Support Act 2019 ཞསེ་པ་ད་ེབཏནོ་གནང་
ཡོད།		ཁམིས་འཆར་འད་ིགསོ་ཚོགས་གངོ་
མའ་ིནང་ཕི་ཟླ་	༩	 ཚེས་	༢༤	ཉནི་བཏནོ་
གནང་ཡོད་འདགུ		མཐར་གསོ་ཚོགས་གངོ་
འགོ་ཐུན་མོང་ཐོག་གཏན་འབབེས་གནང་
རུྒྱ་ཡིན་ཡང་།	 	 བར་དརེ་ཨ་རིའ་ིགསོ་
ཚོགས་ཀི་ཕི་འབྲལེ་ལས་དནོ་ཚོགས་ཆུང་
ནང་	 ༢༠༡༩	 ཟླ་	 ༡༢	 ཚེས་	 ༡༨	 ཉནི་
ཁིམས་འཆར་དརེ་ཉན་ཞིབ་གནང་སྐབས།		
ཨ་རིའི་མང་གཙོ་དང་སིྤ་མཐུན་ཚོགས་པ་
ཐུན་མོང་གིས་སིྤ་མོས་ཐགོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཤུགས་
ཆེ་གནང་འདགུ	 	 བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་སདི་
བུྱས་ཀི་ཁམིས་འཆར་ཨང་	 (HR 4331)	
ད་ེགསོ་ཚོགས་འགོ་མའི་ནང་གསོ་ཚོགས་
འཐུས་མི་སྐུ ་ཞབས་ཇེམ་སི་མེག་གྷ ་ོཝན་	
Rep. James McGovern	 མཆོག་གིས་
བཏནོ་གནང་བ་དང་།	གསོ་ཚོགས་གངོ་མའ་ི
ནང་ད་ུགསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་སྐུ་ཞབས་མར་
ཁ་ོར་ུབྷའི་ོ	 Sen. Marco Rubio	 མཆོག་
གིས་བཏནོ་གནང་ཡོད།
འནོ་ཀང་ཐངེས་འདརི་ཨ་རིའི་གསོ་ཚོགས་
ཀི་ཕི་འབྲལེ་ལས་དོན་ཚོགས་ཆུང་ནང་
ཁིམས་འཆར་འདནོ་མཁན་ན་ིཨ་རིའི་གསོ་
ཚོགས་ཀི་ཕི་འབྲལེ་ལས་དནོ་ཚོགས་ཆུང་གི་
ཚོགས་གཙོ་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་སྐུ་ཞབས་
ཨེ་ལོ་ཡི་ཊི་ཨེན་ཇལེ་	 Rep. Eliot Engel	
མཆོག་ཡིན་འདགུ	 ཁམིས་འཆར་དརེ་གསོ་
ཚོགས་འགོ་མའི་འཐུས་མི་སྐུ་ཞབས་ཁི་རི་
སི་སི་མི་ཐི་ Chris Smith	 མཆོག་གིས་
རྒྱབ་སྐརོ་གནང་བ་དང་།	 	 ཁངོ་ན་ིད་ེས་ྔཨ་
རིའ་ིགསོ་ཚོགས་ཀི་རྒྱ་ནག་ལས་དནོ་ཚོགས་
ཆུང་གི་ཚོགས་གཙོ་གནང་མངོ་ཡོད་འདགུ	
ཁིམས་འཆར་དརེ་རྒྱབ་སྐརོ་གནང་སྐབས་

ཁངོ་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་མིའི་ཐགོ་
དང་བདནེ་མིན་པའི་སིད་བུྱས་ལག་བསར་
བྱས་དང་བྱདེ་བཞིན་པར་སྐནོ་བརདོ་ཤུགས་
ཆེ་གནང་འདགུ	 	 ཁམིས་འཆར་དརེ་ཨ་
རིའི་མང་གཙོ་དང་སིྤ་མཐུན་ཚོགས་པ་ཐུན་
མོང་གིས་སིྤ་མོས་ཐགོ་ནས་རྒྱབ་སྐརོ་ཡོད་
པ་མཚོན་ཆེད་མང་གཙོ་ཚོགས་པའི་གསོ་
ཚོགས་འཐུས་མི་སྐ་ུཞབས་ James McGov-

ern མཆོག་དང་།	སིྤ་མཐུན་ཚོགས་པའ་ིགསོ་
ཚོགས་འཐུས་མི་སྐུ་ཞབས་ཁི་རི་སི་སི་མི་ཐི་
Chris Smith	 མཆོག་གཉསི་ཀིས་ཁམིས་

འཆར་ད་ེབཞིན་ཕི་འབྲལེ་ཚོགས་ཆུང་གི་
ཚོགས་མི་རྣམས་ལ་ང་ོསྤདོ་གནང་འདགུ
སབྐས་དརེ་གསོ་ཚོགས་འགོ་མའི་འཐུས་མི་
སྐ་ུཞབས་ཁི་རི་སི་སི་མི་ཐི་	 Chris Smith 

མཆོག་གིས་བདོ་ནང་རང་ལུས་མེར་སགེ་གི་
ལས་འགུལ་སྤལེ་བའི་གནད་དནོ་གླངེ་སླངོ་
གནང་བ་མ་ཟད།	 ལགྷ་པར་ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༩	
ཟླ་	༡༡	ཚེས་	༢༦	ཉནི་གི་ཕི་ད་ོཆུ་ཚོད་	༤	
པ་ཡོལ་ཙམ་ལ་བདོ་མད་ོསྨད་རྔ་བ་རྨའེུ་རུ་
མ་ཡུལ་ཚོ་དང་ཐག་ཉའེི་གངོ་བར་ནས་རང་
ལོ་	 ༢༤	 ཙམ་ལ་སོན་པའ་ིབདོ་མི་ཡོན་ཏན་
ལགས་ཀིས་རྒྱ་གཞུང་གིས་བདོ་ཐགོ་འཛིན་

པའ་ིསདི་བུྱས་ལ་ང་ོརལོ་གིས་རང་ལུས་མེར་
སགེ་བཏང་བའི་སྐརོ་གསལ་འདནོ་གནང་
བ་དང་།	 བདོ་མིའ་ིཆོས་དད་རང་དབང་ལ་
རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ངསེ་པར་སུང་སྐབོ་བྱདེ་
དགསོ་པ་གསུངས།		
ཕོགས་མཚུངས་གོས་ཚོགས་འོག་མའི ་
འཐུས་མི་སྐ་ུཞབས་སི་ཊིབ་ཆ་བྷཊོ་ Steve 

Chabot	 མཆོག་དང་།	 གསོ་ཚོགས་འགོ་
མའ་ིའཐུས་མི་སྐ་ུཞབས་ཇ་ེརི་ཀ་ོན་ོལི་
Gerry Connolly	 མཆོག་གཉསི་ཀིས་
ཁམིས་འཆར་དའེི་གལ་གནད་འགལེ་བརདོ་

གནང་བ་མ་ཟད།	 གསོ་ཚོགས་འགོ་མའ་ི
འཐུས་མི་སྐ་ུཞབས་ཇ་ེརི་ཀ་ོན་ོལི་ Gerry 

Connolly མཆོག་ཕི་ལོ་	༢༠༡༩	ལོ་འགརོ་
བཞུགས་སྒར་རྡ་རམ་ས་ལར་ཆེད་ཕབེས་
གནང་བའ་ིམངོ་ཚོར་སྐརོ་གསུངས།
ཨ་རིའི་གསོ་ཚོགས་ཀི་ཕི་འབྲལེ་ལས་དནོ་
ཚོགས་ཆུང་ནང་ཁམིས་འཆར་དརེ་ཉན་ཞིབ་
གནང་སབྐས་བྱང་ཨ་རི་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་
དངོས་གུབ་ཚེ་རིང་ལགས་དང་དང་ལས་
བྱདེ་སལྐ་བཟང་སྒལོ་མ་ལགས་ཟུར་ཉན་ད་ུ
ཕབེས་འདགུ
ཁིམས་འཆར་དརེ་དམིགས་ནས་སིད་སྐངོ་

བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་གིས་དབུ་མའི་ལམ་
དང་།	 བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་སྐརོ་སོགས་
ཀི་ཡིག་ཆ་དང་དཔ་ེདབེ་སོགས་གསོ་ཚོགས་
འཐུས་མི་གང་མང་ལ་ཕུལ་ཐབས་གནང་
ཡོད།	 	 སིྤར་ཁམིས་འཆར་ད་ེཁམིས་སུ་
གཏན་འབབེ་ཡོང་ཐུབ་ཐབས་སླད་གཞུང་
དང་གཞུང་འབྲལེ་མིན་པའ་ིཚོགས་པ།	 ད་ེ
བཞིན་སྒརེ ་ སོགས་ཀིས་ཞུ ་གཏུག་ལས་
འགུལ་རྒྱ་ཆེ་སྤལེ་དང་སྤལེ་མུས་ཡིན་འདགུ
ཁམིས་འཆར་དའེ་ིནང་དནོ་གཙོ་གནད་ཁག་
གཤམ་གསལ།

ཀ༽	 ༸གངོ་ས་ཏཱ་ལའ་ིབ་ླམ་མཆོག་གིས་
གཙོས་བདོ་བརུྒྱད་ནང་བསན་གི་བ་ླསུྤལ་ཡང་
སདི་རྩད་གཅདོ་ཞུ་རུྒྱའི་ལམ་སལོ་ད་ེབདོ་མི་
ནང་པ་ཚོ་དང་༸གངོ་ས་ཏཱ་ལའ་ིབ་ླམ་མཆོག་
གི་ལམ་སནོ་ལརྟ་གཤར་སྐདོ་དགསོ་པ་ལས་
སིད་གཞུང་ཁག་གིས་ཐ་ེབུྱས་མི་ཆོག་པ་ཨ་
རིའི་གཞུང་གིས་སིད་བུྱས་གཏན་འབབེས་
གནང་དགསོ་པ།	
ཁ༽	 མ་འངོས་པར་རྒྱ་རིགས་ལས་བྱདེ་སུ་
ཞིག་ནས་ཀང་རང་འཚམ་གིས་༸གོང་ས་
ཏཱ་ལའི་བ་ླམ་མཆོག་གི་༸སྐུའི་ཡང་སིད་བསྐ་ོ
གཞག་ཞུ་ཐབས་བྱས་ཚེ་ཨ་རིའི་རྒྱལ་ཁབ་

ནང་འཛུལ་ཞུགས་མི་ཆོག་པ་བཟ་ོརུྒྱ་དང་།	
བྱེད་གཏ་ེསུ་ཡིན་རུང་དའེི་རུྒྱ་དངོས་ཕིའི་
རྒྱལ་ཁབ་ལ་ཡོད་ཚེ་དརེ་ཨ་རིའི་གཞུང་
གིས་ད་ོདམ་སངས་འཛིན་བྱདེ་དགསོ།		ཨ་
རི་ཕི་སིད་ལས་ཁུངས་ནས་ཀང་རྒྱལ་སིྤའི་
ང་ོབའོ་ིཐགོ་ནས་བདོ་མི་ཚོར་རང་གི་བ་ླམའ་ི
ཡང་སིད་རང་དབང་ཐགོ་ནས་རྩད་གཅོད་
ངསོ་འཛིན་ཞུ་ཆོག་པ་ལས་སིད་གཞུང་སུ་
གང་གིས་ཀང་དརེ་ཐ་ེབུྱས་མི་ཆོག་པ་བཟ་ོ
དགསོ།
ག༽	 བདོ་ཀི་རྒྱལ་ས་ལ་ྷསར་ཨ་རིའ་ིགཞུང་
ཚབ་ཁང་གསར་འཛུགས་མ་ཐུབ་བར་ད་ུ
ཨ་རིའི་ནང་རྒྱ་ནག་གི་གཞུང་ཚབ་གསར་
འཛུགས་མི་ཆོག་པ་བཟ་ོདགསོ།	
ང༽	 ཕི་ལོ་	 ༢༠༠༢	 ལོར་ཨ་རིའ་ིགསོ་
ཚོགས་ནང་གཏནེ་འབབེས་གནང་བའི་བདོ་
དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་གི་སདི་བུྱས་	༢༠༠༢	ཞསེ་པ་
དརེ་ཨ་རིའི་གཞུང་གིས་བསྐར་ཞིབ་གནང་
དགསོ་པ།		
ཅ༽	 རྒྱལ་སིྤའ་ིཐགོ་ནས་གལ་གནད་ཆེ་བའ་ི
བདོ་ཀི་ཆུ་དང་ཁརོ་ཡུག་ཐགོ་འཕད་བཞིན་
པའ་ིདཀའ་ངལ་སེལ་ཐབས་དགསོ་པ།
ཆ༽	 	 ཉུང་མཐར་ཡང་གཞིས་བྱསེ་བདོ་མི་
རྣམས་ལ་ཕི་ལོ་	༢༠༢༥	བར་དཔལ་འབྱརོ་
རོགས་དངུལ་མུ་མཐུད་གནང་རུྒྱའི་ཁིམས་
ལུགས་གཏན་འབབེས་དགསོ་པ།
ཇ༽	༸གངོ་ས་ཏཱ་ལའ་ིབ་ླམ་མཆོག་དང་བདོ་
མི་བཙན་བྱོལ་བ་རྣམས་ཀིས་མང་གཙོའི་
སིད་གཞུང་ལག་བསར་མཛད་བཞིན་པར་
ཡི་རངས་བསགྔས་བརདོ་ཞུ་དགསོ་པ་བཅས་
ཡིན་འདགུ	།

༸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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སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་སྒ་ོམང་གྲྭ་ཚང་གི་ཆོས་ར་གསར་པ་དབུ་འབྱདེ་དང་
བཀའ་ཆོས་སྩལ་བ།

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༡༩	ཟླ་	༡༢	ཚེས་	༡༤	
ཉནི་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་
པ་ོམཆོག་གིས་དཔལ་ལནྡ་འབྲས་སྤུངས་བཀྲ་
ཤིས་སྒ་ོམང་གྲྭ་ཚང་གི་ཆོས་ར་གསར་པ་དབུ་
འབྱདེ་དང་།	ཨེ་མོ་རི་དང་བདོ་ཀི་ཚན་རིག་
ལས་རིམ་དངོས་གཞི་ལག་བསར་རིམ་པ་
མཇུག་སིྒལ་ས་ེརུྒྱན་འཁངོ་རིམ་པར་འཇུག་
པའ་ིམཚམས་སྦརོ་མཛད་སྒརོ་དབུ་བཞུགས་
ཀིས་དཔལ་ནཱ་ལེནའྜ་ིཔཎ་ཆེན་བཅུ་བདནུ་གི་
གསོལ་འདབེས་དང་།	 ལངྕ་སྐ་རོལ་བའ་ིརྡ་ོ
རའེི་ལ་ྟབའི་གསུང་མགུར་ཟབ་མོ་བཅས་ཀི་
ཆོས་འབྲལེ་སྩལ་སོང་།
ད་ེཡང་གངོ་ཚེས་ཉནི་གི་ས་ྔད་ོཆུ་ཚོད་	༨།༢༠	
ཙམ་ལ་མགནོ་པ་ོགང་ཉདི་མཆོག་དཔལ་ལནྡ་
འབྲས་སྤུངས་བཀྲ་ཤིས་སྒ་ོམང་གྲྭ་ཚང་གི་
གཟམི་ཆུང་ཕ་ོབྲང་ནས་ཆོས་ར་གསར་པར་
ཆིབས་སུྒར་སབྐས་རྒྱལ་སྒ་ོནས་མཁན་ལས་
ཟུར་རྣམ་པ་དང་།	 དབུ་ཆོས་རྣམ་གཉསི།	
རྒྱལ་སས་བ་ླསུྤལ་རྣམས་ཀིས་སྤསོ་སྣསེ་སྔུན་
བསུས་ཏ་ེཆོས་ར་གསར་པའི་ནང་ཞབས་
སོར་འཁོད་ད་ེསྣང་གསལ་མར་མེ་ཞལ་ཕ་ེ
དང་།	 སྐ་ུགསུང་ཐུགས་རནེ་ལ་རབ་གནས་
བིྱན་འབབེས་མཛད་གུབ་མཚམས་བཞུགས་
ཁིར་ཞབས་སོར་འཁོད་བསུན་གྲྭ་ཚང་གི་
མཁན་རིན་པ ོ་ཆེ ་བླ ་ོབཟང་རྒྱལ་མཚན་
མཆོག་གིས་མཎྜལ་རནེ་གསུམ་འདགེས་
འབུལ་དང་།	 སིྦན་བདག་གཙོ་བ་ོདང་གནད་
ཡོད་མི་སྣ་ཁག་གཅིག་ལ་མཇལ་ཁ་སྩལ།	
ད་ེནས་གྲྭ་ཚང་གི་མཁན་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་
གིས་ཆོས་ར་གསར་པའི་དབུ་འབྱེད་དང་
འབྲལེ་བའི་ལས་བསྡམོས་ལ་ྷསནྙ་སྒནོ་འབུལ་
ཞུས།	ད་ེརསེ་ཨེ་མོ་རི་དང་བདོ་ཀི་ཚན་རིག་
ལས་རིམ་དངོས་གཞི་ལག་བསར་རིམ་པ་
མཇུག་སིྒལ་ས་ེརུྒྱན་འཁངོ་རིམ་པར་འཇུག་
པའི་མཚམས་སྦརོ་མཛད་སྒ་ོདབུ་འཛུགས་
ཀིས་ཐགོ་མར་འབུམ་རམས་པ་དགེ་བཤེས་
བླ་ོབཟང་བསན་འཛིན་ལགས་ཀིས་ང་ོསྤདོ་
གསུང་བཤད་དང་།	 འབུམ་རམས་པ་ཚེ་
བརན་སྒལོ་དཀར་ལགས་ཀིས་བུྱང་བ་གལ་

ཆེན་ཁག་ང་ོསྤདོ།	 འབུམ་རམས་པ་ཨ་རི་
ཨཡེ་སན་ལགས་དང་འབུམ་རམས་པ་ཁེ་
རོལ་ཝོཐ་མེན་ལགས་རྣམ་གཉསི་ཀིས་སྒརེ་
གི་མངོ་བ་ང་ོསྤདོ།	 དག་ེབཤེས་ལགྷ་རྡརོ་
ལགས་ཀིས་མཐུན་འགུར་གནང་མཁན་གལ་
ཆེ་བ་ཁག་ང་ོསྤདོ་ཞུས།

ད་ེནས་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་
ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་བཀའ་སླབོ་སྩལ་དནོ།	
ད་ེསྔ་ཚན་རིག་ཟརེ་དསུ་ང་ཚོའི་མཁན་པ་ོ
དང་བ་ླམ་ད་ེཚོས་ཕན་བུ་ཐག་རིང་པ་ོབཞག་
གནང་བ་དང་།	 ངསོ་ཀི་ང་ོཤེས་པ་ཁ་ཤས་
ཀིས་ཚན་རིག་ཟརེ་ན་ཆོས་ལ་དད་པ་མེད་
པ་བཟ་ོམཁན་རེད་དརེ་གཟབ་གཟབ་བྱདེ་
དགོས་ཞེས་བརོད་མཁན་ཡང་བུྱང་མོང་།	
འནོ་ཀང་དངསོ་ཡོད་གནས་ཚུལ་ན་ིབདོ་ཀི་
སངས་རྒྱས་པའ་ིཆོས་ན་ིལེགས་སྦར་གི་ཆོས་
བརུྒྱད་སངས་རྒྱས་པའི་ཆོས་གཙོ་བ་ོཆགས་
ཡོད།	 པཱ་ལིའ་ིཆོས་བརུྒྱད་ན་ིསངས་རྒྱས་ཀི་
ཆོས་འཁརོ་དང་པ་ོགསུང་པའི་སབྐས་བསབླ་
པ་གསུམ་དང་འབྲལེ་ནས་སྡ་ེསྣདོ་གསུམ་
ཞེས་པཱ་ལིའི་གཞུང་ནང་ཡོད་པ་འད་ིསངས་
རྒྱས་པའ་ིཆོས་ཀི་རྨང་གཞི་ཆགས་ཡོད།	 ད་ེ
ནས་དའེི་ཚེ་དའེི་དསུ་རྒྱ་གར་ལ་ཤེས་ཡོན་
ཅན་ཚོས་ལེགས་སྦར་གི་སྐད་ཐགོ་ནས་རྒྱ་
གར་གི་ཤེས་ཡོན་སྐརོ་ད་ེདག་འཛིན་བཞིན་

པ་གཙོ་བ་ོཆགས་ཡོད།
ད་ེནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་བྱ་རདོ་ཕུང་
པའོ་ིརིར་འཁརོ་ལོ་བར་པ་གསུང་བའ་ིསབྐས་
ཤེས་ཡོན་གཙོ་བ་ོབྱས་ནས་ཤེར་ཕིན་གི་
གཞུང་གསུང་པ་ད་ེདག་ལེགས་སྦར་སདྐ་ནང་
ཡོད་པ་རེད།	 ད་ེནས་རིམ་པས་ནཱ་ལེནརྜ་

ལེགས་སྦར་གི་ཆོས་བརུྒྱད་གཙོ་བ་ོབྱས་ནས་
དར་བ་རེད།	 དའེ་ིཚེ་དའེ་ིདསུ་རྒྱ་གར་གི་
ཤེས་ཡོན་ཆ་ཚང་ཡོད་པ་ལ་ྟབུ་འདགུ	 དའེ་ི
ཚེ་དའེ་ིདསུ་ཚན་རིག་དར་མེད།	 གལ་ཏ་ེ
དངེ་དསུ་ཀི་ཚན་རིག་སྐབས་དརེ་ཡོད་ན།	
ནཱ་ལེནའྜི་མཁས་པ་ཚོས་ངསེ་པར་སླབོ་སྦངོ་
བྱདེ་ཀི་རེད།	 དརེ་བརནེ་དསུ་ཚོད་འད་ིལརྟ་
ཕིན་པའི་སབྐས་འཛམ་གླངི་ནབུ་ཕགོས་ནས་
དངོས་ཁམས་རིག་པ་གཙོ་བརོ་གུར་པའི་
ཚན་རིག་གི་རིག་ལམ་རིམ་པས་ཐནོ་ཡོད།
ཕི་དངོས་པ་ོདང་འབྲལེ་བའི་ཚན་རིག་གི་
རིག་གནས་འདི་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོརེད་
འདགུ	གང་ལརྟ་མཐངོ་བ་མངནོ་གུར།	ཅུང་
ཟད་ལྐགོ་གུར།	 ཤིན་ཏུ་ལྐགོ་གུར་བཅས་
བཤད་བཞིན་པའི་མཐངོ་བ་མངནོ་གུར་ནི་
ཚན་རིག་པས་བརག་དཔྱད་བྱེད་ས་གཙོ་
བ་ོན་ིམཐངོ་བ་མངནོ་གུར་དང་།	 ཅུང་
ཟད་ལྐགོ་གུར་ད་ེདག་ན་ིརསེ་དཔག་ལོང་བ་
བརུྒྱད་པ་བརདོ་པ་རེད།	 མཐར་མངནོ་གུར་

ལ་ཡར་གཏུག་དགསོ་ཀི་ཡོད།	 དརེ་བརནེ་
ཚད་མའི་གཞུང་སྦོང་བཞིན་པའི་མི་ཞིག་
གིས་མཐངོ་བ་མངནོ་གུར་སྐརོ་སྔནོ་ལ་ཤེས་
དགསོ།	 མཐངོ་བ་མངནོ་གུར་སྐརོ་ཤེས་
པར་ཚན་རིག་པ་དང་ལནྷ་བསྡབེས་ནས་ཕིན་
པ་ཡིན་ན།	 མཐངོ་བ་མངནོ་གུར་གི་གནས་

ཚུལ་ཞིབ་ཚགས་པ་ོཤེས་རུྒྱར་ཏན་ཏན་ཕན་
ཐགོས་ཡོད་པ་རེད།	 གཉསི་ནས་དངེ་དསུ་
ཚན་རིག་སྐརོ་ད་ེདག་ཕི་དངསོ་ཁམས་ལ་
གཙོ་བརོ་བསནེ་ཡོད།	དངསོ་པ་ོཡར་རྒྱས་ཁ་ོ
ནར་དམིགས་པ་ཆགས་སབས།	ཁསོ་སེམས་
ལ་ཞི་བད་ེབཟ་ོཐུབ་ཀི་མི་འདགུ	 དརེ་བརནེ་
ཚན་རིག་གི་སྡ་ེཚན་ནང་རིམ་པས་ཚན་རིག་
གི་ཉམས་ཞིབ་བྱདེ་སའ་ིསྡ་ེཚན་འད་ིགཟུགས་
ཅན་གི་ཆོས་ཁོ་ན་མིན་པ་ནང་ཤེས་པར་
ཉམས་ཞིབ་བམ་ཞིབ་འཇུག་བྱདེ་ཐུབ་ན་ཡག་
པ་ོའདགུ	ཅསེ་ད་ེལ་ྟབུའ་ིསདྐ་ཆ་ཡོང་གི་ཡོད།
གང་ལརྟ་ཚན་རིག་པས་དངསོ་ཁམས་རིག་
པ་གཙོ་བརོ་བཤད་པ་ད་ེདང་།	 ང་ཚོ་སངས་
རྒྱས་པའི་གཞུང་ནང་ནས་སེམས་ཁམས་
རིག་པ་གཙོ་བ་ོབྱས་ནས་གསུང་པ་ད་ེགཉསི་
ཕན་ཚུན་བསྡབེ་ནས་འག་ོཐུབ་ན།	 ཚན་རིག་
ཐགོ་ལ་ཡིན་ནའང་ཕན་པ།	ད་བར་ཚན་རིག་
པས་ཞིབ་འཇུག་བྱེད་ས་ནི་དངོས་ཁམས་
གཙོ་བ་ོཆགས་ཡོད།	 དཔརེ་ན།	 ཚད་རྡལུ་

དངསོ་ཁམས་རིག་པ་སྐརོ་བཤད་ཡོང་སབྐས་
ཧ་ལས་པ་རེད།	 དབུ་སེམས་ཀི་གཞུང་ནས་
སྣང་བ་ལརྟ་གུབ་མེད་ཅེས་པ་འད་ིཚད་རྡལུ་
དངསོ་ཁམས་རིག་པའི་ཐགོ་ནས་ཏག་ཏག་
བཤད་ཡོང་གི་འདགུ	 ངསོ་ཀི་ང་ོཤེས་པ་རྒྱ་
གར་དངོས་ཁམས་རིག་པའི་ཚན་རིག་པ་
སྐ་ུཞབས་རཱ་ཇ་ར་མན་ན་	 Raja Ramana 

ལགས་ཀིས་ཚད་རྡལུ་དངོས་ཁམས་རིག་
པའི་རྣམ་གཞག་འད་ིའཛམ་གླངི་ནབུ་ཕགོས་
ལ་རིག་གནས་གསར་པ་ཆགས་ཡོད།	 རྒྱ་
གར་ནང་ལོ་ང་ོཉསི་སངོ་ལ་ྔབརྒྱ་གངོ་ནས་ལ་ྟ
གུབ་འད་ིབུྱང་ཟནི་པ་རེད།	 ཅསེ་ཕལ་ཆེར་
ལོ་ཉ་ིཤུ་གངོ་ལ་བརདོ་བུྱང་།	 ང་ཚོ་ཟུང་ད་ུ
སྦྲལེ་ནས་དངེ་དསུ་ཚན་རིག་ཤེས་ཡོན་གི་
སྡ་ེཚན་ནང་སེམས་ཁམས་རིག་པ་སྣནོ་ཐུབ་
པར་སྔནོ་ལ་སེམས་ཁམས་རིག་པའི་སྐརོ་
སླབོ་སྦངོ་ཡོད་པ་ཙམ་ད་ུམ་ཟད།	 ཉམས་
མོང་གང་ཙམ་ཡོད་པ་ཚོས་ཚན་རིག་གི་
གནས་སངས་ཡག་པ་ོཤེས་དགསོ།	 དཔརེ་
ན།	 ཚད་མ་རྣམ་འགལེ་ལ་སོགས་པ་ད་ེཚོའ་ི
ནང་མུ་སགེས་པའི་འདདོ་པ་ད་ེཚོ་ཆ་ཚང་
བཀདོ་ཡོང་གི་འདགུ	 སིྤ་ཡོངས་ཀི་ཤེས་
ཡོན་ཆ་ཚང་བ་ཞིག་ཡོང་བར་དའེི་ཚེ་དའེི་
དསུ་རྒྱ་གར་ནང་ཡོད་པའི་ལ་ྟགུབ་འད་མིན་
ད་ེདག་ཚང་མར་སླབོ་སྦངོ་བྱདེ་ཀི་ཡོད་པ་
རེད།	 དངེ་སབྐས་ང་ཚོ་དསུ་རབས་ཉ་ིཤུ་
རྩ་གཅིག་ནང་སླབེ་ཡོད།	 ཚན་རིག་ཡར་
རྒྱས་ཆེན་པ་ོཕིན་ཡོད་པ་འདི་ང་ཚོས་སླབོ་
སྦངོ་བྱདེ་རུྒྱ་བུྱང་ནས་ད་ེགཉསི་ཟུང་ད་ུསྦྲལེ་
ཐུབ་ན་གཉསི་ཕན་རེད་འདགུ	 ཚན་རིག་
པ་ཚོ་ལའང་སེམས་ཁམས་རིག་པའི་སྐརོ་
གཙོ་བ་ོབཤད་ཡོང་དསུ་ཕན་ཐགོས་ཧ་ཅང་
ཡོང་བ་དང་།	 ང་ཚོར་ཡིན་ནའང་ཤེས་ཡོན་
གི་སྡ་ེཚན་ཆ་ཚང་བ་ཞིག་ཡོང་བཞིན་ཡོད།	
ཅེས་སོགས་ཀི་བཀའ་སླབོ་སྩལ་རསེ་དཔལ་
ནཱ་ལེནྜའི་པཎ་ཆེན་བཅུ་བདནུ་གི་གསོལ་
འདབེས་དང་།	 ལངྕ་སྐ་རོལ་བའ་ིརྡ་ོརའེ་ིལ་ྟ
བའི་གསུང་མགུར་ཟབ་མོ་བཅས་ཀི་ཆོས་
འབྲལེ་སྩལ།	།

༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༩	 ཟླ་	 ༡༢	 ཚེས་	

༡༠	 ཉནི་བདོ་མིའ་ིབ་ླན་མེད་པའ་ིདབུ་ཁདི་
སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་ལ་ན་ོསྦལེ་ཞི་བདའེི་གཟངེས་རགས་

འབུལ་བཞསེ་མཛད་ནས་མི་ལོ་	 ༣༠	 ཧལི་
པ་ོའཁརོ་བའ་ིདསུ་ཚིགས་དང་བསནུ།	 ཁ་ེན་
ཌའི་གསོ་ཚོགས་ནང་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་
ལམྕ་སྐ་ུ	 Christine Hogarth མཆོག་གིས་
བདོ་ནང་ཞི་བད་ེབསྐར་གསོ་དང་།	བདོ་མིའ་ི
འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་གི་གནས་སངས་ཡར་
རྒྱས་གཏངོ་དགོས་པའི་རེ་འདནུ་ཤུགས་ཆེ་
བཏནོ་འདགུ	 སབྐས་དརེ་ཁངོ་གིས་གསུང་
དནོ།	 	 ད་ེརིང་ན་ིཁ་ེན་ཌའ་ིབདོ་མི་ཚོས་
བདོ་ཀི་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཏཱ་ལའི་
བླ་མ་མཆོག་ལ་ན་ོསྦལེ་ཞི་བདའེི་གཟངེས་
རགས་འབུལ་བཞསེ་མཛད་ནས་ལོ་ང་ོ	 ༣༠	

འཁོར་བའི་དསུ་ཚིགས་ཁད་པར་ཅན་སུང་
བརིྩ་ཞུ་བཞིན་ཡོད།	 	 ངས་དསུ་སབྐས་འད་ི
དང་བསནུ་བདོ་མི་ཚོར་གདངུ་སེམས་མཉམ་
སྐ་ེཞུ་རུྒྱ་དང་།	 མགནོ་པ་ོགང་ཉདི་ཀིས་འཚེ་
མེད་ཞི་བའི་ཐབས་ལམ་འགོ་ནས་བདོ་མིའི་
རང་དབང་དནོ་ད་ུཐུགས་ཁུར་ཆེ་བཞེས་
མཛད་བཞིན་པར་རྒྱབ་སྐརོ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།
ན་ོསྦལེ་གཟངེས་རགས་ཚོགས་ཆུང་གིས་
མགནོ་པ་ོམཆོག་ལ་ཞི་བདའེ་ིགཟངེས་རགས་
འབུལ་ལམ་ཞུ་རུྒྱའི་ཐག་གཅོད་ཞུ་སྐབས་
༸སྐུའི་རླབས་ཆེན་གི་མཛད་པ་གཙོ་ཆེར་
ནང་པའི་འཚེ་བ་མེད་པའི་ལྟ་གུབ་ལ་གཞི་

བཅལོ་ནས་ཀུན་ཁབ་འགན་ཁུར་དང་།		མི་
ཙམ་མ་ཟད་སྐ་ེལནྡ་སགོ་ཆགས་ཡོངས་ཀི་ཚེ་
སགོ་ལའང་གུས་བརིྩ་དང་སུང་སྐབོ་དགོས་
པའི་ལམ་སནོ་མཛད་པ་ད་ེདག་ངསོ་འཛིན་
ཞུས་པ་ཞིག་ཡིན།	 	 ཞསེ་གསུང་པ་མ་ཟད།	
ཁེ་ན་ཌའི་བདོ་མི་ཚོའི་སྙངི་སབོས་དང་ཧུར་
བརྩོན་ཆེན་པསོ་བདོ་ཀི་ཐུན་མིན་ཆོས་དང་
རིག་གཞུང་།	 སདྐ་ཡིག་སོགས་རུྒྱན་འཛིན་
གང་ལེགས་ཐགོ་ཡར་རྒྱས་ཀི་ཕགོས་སུ་གམོ་
པ་སྤ་ོབཞིན་པར་བསགྔས་བརདོ་རྒྱ་ཆེ་གནང་
འདགུ	 མཐར་ལམྕ་སྐ་ུམཆོག་གིས་ཁ་ེན་ཌའ་ི
གསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་གཞན་ཚོས་ཀང་བདོ་

མི་རྣམས་ལ་འཕད་བཞིན་པའ་ིདཀའ་ངལ་ད་ེ
དག་གསན་འཇགོ་གནང་ནས་བདོ་ནང་འག་ོ
བ་མིའི་ཐབོ་ཐང་བསྐར་གསོ་ཡོང་སདླ་རྒྱབ་
སྐརོ་གནང་དགོས་པའི་རེ་འདནུ་ཤུགས་ཆེ་
བཏནོ་ཡོད་འདགུ		ཕགོས་མཚུངས་ཁ་ེན་ཌ་
བདོ་རིགས་དཀར་པ་ོཆེ་བུ་འཁིད་ལ་མཆོག་
ལའང་བསགྔས་བརདོ་རྒྱ་ཆེ་གནང་འདགུ་པ་
བཅས།	།	

ཁ་ེན་ཌའ་ིགསོ་ཚོགས་ནང་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་དགསོ་པའ་ིའབདོ་སྐལུ་ཤུགས་ཆེ་གནང་བ།
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Adjustment སྙམོ་སིྒག

Civic sense སིྤ་དམངས་འད་ུཤེས།
General ward སྡདོ་ཁང་དཀུས་མ།
Multimedia བརུྒྱད་ལམ་སྣ་མང་།
Projector བརྙན་སནོ་འཕུལ་ཆས།	
Bar code གསང་ཐིག

Folding chair ལྟབེ་སགེས།

Diplomatic corps རྒྱལ་འབྲལེ་མི་སྣ།

སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་དབུ་བཞུགས་ཐགོ་ར་ེརིན་པ་ོཆེ་འདས་ལོ་	༦༠༠	ཧལི་པ་ོའཁརོ་བའ་ི
རསེ་དན་གི་རྒྱལ་སིྤའ་ིམཁས་པའ་ིབག་ོགླངེ་ཚོགས་པ།

༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༩	 ཟླ་	 ༡༢	 ཚེས་	
༢༠	 རེས་གཟའ་པ་སངས་ཉནི་གི་ས་ྔད་ོབདོ་
མིའི་བ་ླན་མེད་པའི་དབུ་ཁིད་སིྤ་ནརོ་༸གོང་
ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་དགའ་ལནྡ་
མ་དགོན་ཆེན་པ་ོདགའ་ལནྡ་བ་ླསིྤ་རུ་གངས་
ཅན་གི་ཤིང་ར་ཆེན་པ་ོརིགས་གསུམ་གཅིག་
བསྡུས་ཀི་བདག་ཉདི་ཁམས་གསུམ་ཆོས་ཀི་
རྒྱལ་པ་ོའཇམ་མགནོ་བ་ླམ་ཤར་རྒྱལ་བ་ཙོང་
ཁ་པའ་ིའདས་ལོ་	༦༠༠	ཧལི་པ་ོའཁརོ་བའ་ི
རསེ་དན་ད་ུརྒྱལ་སིྤའི་མཁས་པའི་བག་ོགླངེ་
ཚོགས་མགནོ་ད་ུཆིབས་སུྒར་གིས་བཀའ་སླབོ་
སྩལ་དནོ།	 ད་ེརིང་འཇམ་མགནོ་བ་ླམ་ཙོང་
ཁ་པ་ཆེན་པ་ོསྐུ་མ་ངན་ལས་འདས་ནས་ལོ་
དུག་བརྒྱ་འཁོར་བའི་རསེ་དན་དང་འབྲལེ་
ནས་འཇམ་མགོན་བླ་མའི་བསན་པའི་སྐརོ་
མཁས་དབང་ཚོས་བག་ོགླངེ་གནང་རུྒྱ་ཡིན་
པ་རེད།	 	 ཁདེ་རང་ཚོ་ཚང་མ་རའེ་ིགཞུང་
ལ་སྦངས་ནས་ར་ེརིན་པ་ོཆེར་དད་པ་ཐབོ་པ་
ན་ིཤེས་ནས་དད་པ་ཐབོ་པ་ཕལ་ཆེར་ཆགས་
ཀི་ཡོད།	
སིྤ་ཡོངས་ཀི་ཆ་ནས་འཛམ་གླིང་ནང་ལོ་
སངོ་ཕག་ཁ་ཤས་རིང་ལ་ཆོས་ལུགས་འད་
མིན་བུྱང་བའི་ནང་ནས་གཙོ་བ་ོརྒྱ་གར་གི་
ཆོས་ལུགས་རེད་འདགུ	 འཚེ་བ་མེད་པ་དང་
བྱམས་བརྩེ་སུྒབ་པར་ཞི་གནས་དང་ལྷག་
མཐོང་གི་ཉམས་བཞེས་ཕལ་ཆེར་ལོ་སུམ་
སངོ་གངོ་ནས་དར་ཡོད།	 	 ད་ེནས་གཅརེ་
བུ་བ་དང་སངས་རྒྱས་པའི་ཆོས་བུྱང་བ་
རེད།	ཆོས་ལུགས་ད་ེདག་དསུ་ད་ལ་ྟཡིནའང་
འཛམ་གླངི་འདའི་ིསངེ་	 དགསོ་མཁ་ོཡོད་པ་
ཞིག་ཆགས་ཡོད།	 	 འཇིག་རནེ་བཀདོ་པ་
པ་ོའདདོ་མཁན་གི་ཆོས་ལུགས་ད་ེདག་རང་
རང་གི་བསམ་པ་དང་མོས་པའི་ཁད་པར་
ལས་འཇིག་རནེ་བཀོད་པ་པ་ོའདདོ་མཁན་
གི་ཆོས་ལུགས་ད་ེདག་གིས་གང་ཙམ་ཕན་
ཐགོས་ཡོང་བཞིན་ཡོད།	 	 སབྐས་རེ་ཆོས་
འཐནེ་ཁརེ་དང་ད་ེལ་བརནེ་ནས་གསོད་རེས་
གཏངོ་རུྒྱ་སོགས་ཡོང་བཞིན་ཡོད།	
སིྤ་ཡོངས་ཐགོ་ནས་བཤད་པ་ཡིན་ན་ཆོས་
ལུགས་ད་ེདག་ཚང་མའི་བསབླ་བྱ་སྙངི་པ་ོན་ི
བྱམས་བརྩ་ེབྱདེ་དགསོ་པ་དང་།	 ད་ེབཞིན་
འཇིག་རནེ་བཀོད་པ་པ་ོའདདོ་མཁན་གི་ཆ་
ནས་བརིྩས་པ་ཡིན་ནའང་གང་ཙམ་ཤུགས་
ཆེན་པ་ོའདགུ	 ལ་ྟགུབ་དའེ་ིཐགོ་ནས་ང་ཚོ་
མི་ཚང་མ་དཀནོ་མཆོག་གིས་བཀདོ་པ་རེད།	
དཀོན་མཆོག་འདི་ང་ཚོའི ་ཕ་ལྟ་བུ ་རེད།		
དཀནོ་མཆོག་ཟརེ་ན་སྙངི་ར་ེམཐའ་ཡས་པ་
ཡོད་མཁན་བྱམས་བརྩེའི་བདག་ཉིད་ཅན་
རེད།	 	 ཟརེ་ཡོང་སབྐས་དསེ་ཕན་ཐགོས་ཧ་
ཅང་འདགུ	 	 བྱམས་བརྩའེ་ིབདག་ཉདི་ཅན་
གི་ཕ་གཅིག་གིས་བསུྐན་པའ་ིའཛམ་གླངི་སངེ་
མི་གངས་དངུ་ཕུར་མང་པ་ོཡོད་པ་ད་ེདག་

ཚང་མར་བྱམས་བརྩེའི་ས་བནོ་ཡོད་པ་ནི་
ཚན་རིག་པའི་ཐགོ་ནས་ཀང་བཤད་ཀི་ཡོད་
པ་མ་ཟད།	 ཆོས་ཕགོས་ཀི་ཐགོ་ནས་ཀང་ད་ེ
ལརྟ་བཤད་རུྒྱ་ཡོད།
གང་ལྟར་ཆོས་ལུགས་མང་དག་ཅིག་ཡོད་
པ་ད་ེདག་གིས་བསབླ་བྱ་གཙོ་བ་ོབྱམས་བརྩ་ེ
དགསོ་པ་རེད།	 	 ཅསེ་གསུང་བཞིན་ཡོད།	
ཉམས་ལེན་བྱདེ་མིན་ཟརེ་རུྒྱ་འད་ིགང་ཟག་
སོ་སོའ་ིགནས་ཚུལ་རེད།		ད་ེམིན་ཞནེ་ཁགོ་

བྱདེ་རུྒྱ་ཤེས།	 ཆོས་ལ་ང་ོཐགོ་ཉམས་ལེན་
གང་ཡང་མེད་པ་ད་ེརིགས་ཆོས་ལུགས་ཁག་
གཅིག་གི་ནང་ཡོང་བཞིན་འདགུ		ད་ལ་ྟདསུ་
རབས་	༢༡	ནང་སླབེ་ཡོད།	ལོ་ང་ོསངོ་ཕག་
ལྷག་གི་ལོ་རུྒྱས་ཡོད་པའི་ཆོས་བརུྒྱད་ཁག་
ད་ེདག་ད་དངུ་ཡིན་ནའང་འཛམ་གླངི་འདའིི་
སངེ་ཕན་ཐགོས་ཡོད་པ་ཞིག་རེད།		ཆོས་ལ་
སྐནོ་བརདོ་བྱདེ་མཁན་ཡང་མང་དག་ཡོད།	
ད་ེབཞིན་བཏང་སྙམོས་ལ་གནས་མཁན་ཡང་
མང་པ་ོཡོད།	 	 དརེ་བརནེ་ངསོ་ཀིས་ནམ་
རུྒྱན་འཛམ་གླིང་འདིའི་སངེ་མི་དངུ་ཕུར་ཁ་
ཤས་ཡོད་པའི་ནང་དམུ་བུ་གསུམ་ད་ུདབྱེ་
ཆོག་གི་རེད།	 ཅསེ་འད་ིལརྟ་བཤད་ཀི་ཡོད།	
ཆོས་ཁས་ལེན་མཁན་ཞིག་དང་།	 ཆོས་ལ་
སྐབས་སུ་ལ་ྟམཁན།	 ཆོས་ལ་བཏང་སྙམོས་
ལ་ྟམཁན་བཅས་མི་དམུ་བུ་གསུམ་ལ་ྟབུ་ཡོད།	
ཆོས་ལ་བཏང་སྙམོས་སུ་འཇོག་མཁན་ད་ེ
དག་གནད་འགག་གང་ཡང་མེད།
ང་ཚོས་བརག་དཔྱད་བྱ་ཡུལ་ནི་ཆོས་ཁས་
ལེན་མཁན་དང་ཆོས་ལ་ང་ོརལོ་བྱདེ་མཁན་
གཉསི་བསྡརུ་བ་ཡིན་ན།	ཆ་སྙམོས་བྱས་ནས་
བཤད་པ་ཡིན་ན།	 ཆོས་ཁས་ལེན་མཁན་ད་ེ
དག་ཏན་ཏན་སེམས་ལ་ཞི་བད་ེམང་བ་ཡོད་
པ་ཕལ་ཆེར་རེད།	 བྱམས་བརྩ་ེགཙོ་འདནོ་
བྱས་ནས་བཤད་མཁན་དང་།	 སུྒབ་བྱདེ་ད་ུ
ལྟ་གུབ་ཀི་རིགས་པ་འད་མིན་བཤད་བཞིན་
ཡོད།	 གང་ལརྟ་བྱམས་བརྩའེ་ིབསབླ་བྱ་
འཁརེ་ཡོང་མཁན་གི་གཞུང་ལུགས་ལ་མོས་

པ་ཡོད་མཁན་ད་ེདག་ཇི་ཙམ་མིན་ལབ་པ་
ཡིན་ནའང་སེམས་ཀི་ཞི་བད་ེཕན་བུ་མང་བ་
ཡོད་པ་པའ་ིབཟ་ོའད་ཞིག་འདགུ
ཆོས་ལ་སྐནོ་ད་ུལ་ྟམཁན་ད་ེདག་ཉནོ་མོངས་
དགུ་གསུམ་གི་གཞན་དབང་ད་ུསོང་ནས་
གང་ཡང་མེད་པར་ཧ་ལམ་དདུ་འག་ོདང་
གཅིག་མཚུངས་རེད།	 མིའ་ིཀདླ་པ་གཅིག་
གུར་རེད།	 བད་ེབ་འདདོ་པ་དང་སྡགུ་བསལྔ་
མི་འདདོ་པ་གཅིག་གུར་རེད།	

འནོ་ཀང་ཆོས་སནེ་མཁན་གི་མི་དང་ཆོས་
སྤངས་ནས་ཆོས་ལ་སྐནོ་ད་ུལྟ་མཁན་གི་མི་
གཉསི་བསྡརུ་བ་ཡིན་ན།	 ལ་ྟགུབ་གང་ཡིན་
ལ་མ་ལྟསོ་པར་བྱམས་བརྩེ་ཟརེ་རུྒྱ་ད་ེགལ་
ཆེན་པ་ོརེད་ཟརེ་མཁན་གི་མི་ད་ེརང་བཞིན་
གིས་སིྤ་ཚོགས་ནང་གཞན་ཕན་གི་བླ་ོཡོད་པ་
ཡག་པ་ོའདགུ
འཛམ་གླིང་འདིའི་སངེ་དངེ་སྐབས་དངོས་
ཡོད་གནས་ཚུལ་ལ་འཚེ་བ་མེད་པ་དང་
བྱམས་བརྩ་ེཟརེ་རུྒྱ་འད་ིདངསོ་འབྲལེ་དགསོ་
མཁ་ོཡོད་པ་ཞིག་ཆགས་ཡོད།	 ཉནོ་མོངས་
དགུ་གསུམ་ཡོད་པ་འཛམ་གླིང་འདིའི་སངེ་
གི་སགོ་ཆགས་ཚང་མ་གཅིག་པ་རེད།	 འནོ་
ཀང་དམག་འཁུག་ལངས་བ་མིའི་སིྤ་ཚོགས་
ནང་མ་གཏགོས་མེད།
དརེ་བརནེ་མིས་བསམ་བླ་ོཧ་ཅང་བཏང་བའ་ི
ཐགོ་ནས་དཔུང་སིྒལ་ནས་གསོད་རེས་གཏངོ་
རུྒྱ་མིའི་སིྤ་ཚོགས་ནང་ཡོང་གི་ཡོད་པ་རེད།	
དངེ་སྐབས་ཡིན་ན་འཛམ་གླིང་འདིའི་སངེ་
དངསོ་གནས་བྱས་ན་འཚེ་བ་བྱདེ་རུྒྱར་ཐང་
ཆད་དགསོ་པའ་ིབཟ་ོའད་ཞིག་རེད།
འནོ་ཀང་ད་དངུ་ཡིན་ནའང་འཛམ་གླངི་སངེ་
འཚེ་བ་བྱདེ་བཞིན་འདགུ	 འཚེ་བའ་ིལས་ལ་
དངསོ་སུ་ཞུགས་མེད་ནའང་གོ་ལག་བཟསོ་
པ་དང་།	 འཛམ་གླངི་འདའི་ིསངེ་ག་ོལག་
བཙོངས་ནས་ཁས་ཕན་བཟའ་རུྒྱ་ད་ེཚོའ་ིགས་
ན་ིབརུྒྱད་ནས་འཚེ་བར་ཞབས་འདགེས་སུྒབ་
ཀི་འདགུ	 ད་ེལ་ྟབུའ་ིའཛམ་གླངི་སངེ་བྱམས་

བརྩེ་ཟརེ་རུྒྱ་འདི་ཆོས་ཁས་ལེན་མིན་གང་
ལྟར་ཡང་བྱམས་བརྩེ་ཟརེ་རུྒྱ་འདི་དགོས་
མཁ་ོཡོད་པ་ཞིག་ཏན་ཏན་རེད་འདགུ
ཚན་རིག་པས་མིའི་ལྷན་སྐེས་རང་བཞིན་
བྱམས་བརྩ་ེལནྡ་པ་རེད།	 ང་ཚོ་ན་ིསིྤ་ཚོགས་
ལ་བརནེ་པ་རེད།	 སིྤ་ཚོགས་ལ་བརནེ་པ་
ཡིན་སབས།	 གང་ལ་བརནེ་སའ་ིསིྤ་ཚོགས་
ད་ེལ་སེམས་ཐག་ཉ་ེབ་ོཞིག་དང་།	 དའེ་ིབད་ེ
སྡགུ་ལ་བསམ་བླ་ོའཁརོ་བ་	 social animal 

གས་ལ་ད་ེའད་རང་བཞིན་གི་འདགུ	 གང་
ཡིན་ཞ་ེན་སོ་སོ་རང་ཉདི་འཚོ་དགསོ།	 ཆོས་
མི་འད་བ་མང་བ་ོཞིག་ཡོད་པའི་ནང་ནས་
འཇིག་རནེ་བཀོད་པ་པ་ོའདདོ་མཁན་གི་སྡ་ེ
ཚན་གཅིག་དང་།	 འཇིག་རནེ་བཀདོ་པ་པ་ོ
མི་འདདོ་མཁན་གི་སྡ་ེཚན་གཅིག	 དའེ་ིནང་
ནས་སངས་རྒྱས་པའི་ཆོས་དང་གངས་ཅན་
ལ་ྷམེད་པ།	 	 གཅརེ་བུ་པ་བཅས་ན་ིདཀནོ་
མཆོག་མི ་འདོད་མཁན་གི ་ཆོས་བརུྒྱད་
ཆགས་ཡོད།	 གང་ལརྟ་སངས་རྒྱས་བཅམོ་
ལྡན་འདས་ཀི་བདག་ཉིད་བདག་གི་མགོན་
ཞེས་གསུངས་བ་མ་གཏགོས་འཇིག་རནེ་
བཀོད་པ་པ་ོགཅིག་གིས་བཀོད་པའི་སྐད་ཆ་
མེད།	 འཇིག་རནེ་བཀདོ་པ་པ་ོའདདོ་མཁན་
ཞིག་ཡིན་ན་དཀའ་ངལ་འཕད་པའི་སྐབས་
སུ་དཀནོ་མཆོག་མཁནེ་ཟརེ་ནས་སྡདོ་བཞིན་

འདགུ	 འཇིག་རནེ་བཀདོ་པ་པ་ོམི་འདདོ་
མཁན་གིས་དཀའ་ངལ་འཕད་སབྐས་སོ་སོའ་ི
བསམ་བླའོི་ནང་ལ་བརག་དཔྱད་བྱས་ཏ།ེ	
བསམ་བླའོི་ནང་དཀའ་ངལ་ལ་གདངོ་ལེན་
བྱས་ནས་སྦངོ་བརྡར་བྱདེ་རུྒྱ་ཞིག་བཤད་ཀི་
ཡོད།	
དངེ་སང་འཛམ་གླིང་འདིའི་སངེ་ཆོས་དད་
བྱདེ་མཁན་མང་པ་ོཡོད།	 ལགྷ་པར་འཇིག་
རནེ་བཀོད་པ་པ་ོམི་འདདོ་པར་བླའོི་འགུར་
བ་ལ་བརནེ་ནས་བད་ེསྡུག་ཡོང་གི་ཡོད་པ་
དང་།	 བླ་ོལ་སྦངོ་བརྡར་བྱདེ་དགསོ་པའ་ི
བསམ་ཚུལ་དའེི་མིང་ལ་ཆོས་ཞེས་བཏགས་
ན་མ་བཏགས་ནའང་།	 གང་ལརྟ་སེམས་
ཁམས་རིག་པས་སེམས་ལ་འགུར་བ་གཏངོ་
བར་འཛམ་གླིང་འདིའི་སངེ་ད་ོསྣང་གསར་
པ་ཞིག་སླབེ་ཡོང་གི་འདགུ	 	 ད་ེལ་ྟབུའ་ི
སངས་རྒྱས་པའ་ིཆོས་ད་ེརྒྱ་གར་ནས་དར་བ་
རེད།	 སངས་རྒྱས་བཅམོ་ལནྡ་འདས་ཀིས་
འཁརོ་ལོ་རིམ་པ་གསུམ་ཟརེ་ནས།	 མད་ོསྡ་ེ
དགངོས་འགལེ་གི་དནོ་དག་ནང་བཞིན་བྱས་
ན་འཁརོ་ལོ་རིམ་པ་གསུམ་བྱས་ནས་འཁརོ་
ལོ་དང་པ།ོ	 འཁརོ་ལོ་པར་བ།	 འཁརོ་ལོ་ཐ་
མ་ཞསེ་ད་ེལརྟ་ཡོད་པ་རེད།	
ཅེས་སོགས་ཀི་བཀའ་སླབོ་སྩལ་རསེ་ཨ་རི་
མི་ཆི་གན་མཐ་ོསླབོ་ཀི་ Michigan State 

University	 སླབོ་དཔནོ་ཆེན་མོ་སྐ་ུཞབས་
ཌ་ོནལ་ྜལོ་པཛེ་ལགས་ཀིས་ར་ེཙོང་པ་ཆེན་པ་ོ
འཛམ་གླངི་ནང་ལོ་རུྒྱས་ཐགོ་མཁས་པ་ཡིན་
ཚུལ་སྐརོ་དང་།	སེར་བྱསེ་དག་ེབཤེས་ཡ་མ་
རིན་ཆེན་ལགས་ཀིས་བསན་པའ་ིརྩ་བ་འདལུ་
བ་དག་ཐརེ་མཛད་ཚུལ་སོགས་ར་ེཙོང་ཁ་
པའི་མཛད་རེས་གཙོ་ཆེ་བ་གང་དང་གང་
ཡོད་སྐརོ་རྩམོ་ཤོག་སྒགོས་སྦང་ཞུས་ཏ་ེདབུ་
འབྱདེ་མཛད་སྒ་ོརྒྱལ་ཁའི་ངང་གལོ་ཡོད་པ་
བཅས།	།
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