མི་མ

ཞིབ་བརྟག
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མི་མང་གི་

མགྲིན

མགྲིན་ཚབ་ཅིག་ལུ་འགྱུ

ཅིག་ལུ་འགྱུར་ཐངས།

ཞིབ་བརྟག་བརྡ་བརྒྱུད་ཀྱི་ལག་དེབ།

ཞིབ་བརྟག་བརྡ་བརྒྱུད་ཀྱི་ལག་དེབ།

ཞུན་དག་རྐྱབ་མི་- སིད་ ན་ཛ་ཀཱཊི་དང་
ཀེ་ཨེ་ཨེསི་གི་
ཞུན་དག་རྐྱབ་མི་སིད་ཨེ་ཤི་ཡ་བརྡ་བརྒྱུད་ལས་རིམ།
ན་ཛ་ཀཱཊི་དང་ ཀེ་ཨེ་ཨེསི་གི་

ཨེ་ཤི ་ཡ་བ

རྒྱབ་ཁུངས་ལོ་རྒྱུས།
ཞིབ་བརྟག་བརྡ་བརྒྱུད་ལག་དེབ་འདི་ ཀཱོན་རེཌི་ ཨེ་ཌི་ནུར སི་ཊིཕ་ཏུང་ ༼ཀེ་ཨེ་ཨེསི་༽

(KAS) གི་ ལས་འགུལ་ཅིག་ཨིན། ལག་དེབ་འདི་ སིང་ག་པོར་ལུ་ཡོད་པའི་ ཀེ་ཨེ་ཨེསི་གི་

ཨེ་ཤི་ཡ་བརྡ་བརྒྱུད་ལས་རིམ་གྱིས་ ཤར་ལྷོ་ཡུ་རོབ་དང་ སོ་ཕི་ཡ་ བཱལ་ག་རི་ཡའི་ ཀེ་ཨེ་ཨེསི་

བརྡ་བརྒྱུད་ལས་རིམ་དང་ མཉམ་འབྲེལ་འབད་དེ་ བཟོ་སྒྲིག་འབད་ཡི། ང་བཅས་ཀྱིས་ ལག་དེབ་
འདི་ དུས་རྒྱུན་དུ་ དུས་མཐུན་བཟོ་བཞིན་དུ་ རིམ་གྱིས་སྦེ་ སྐད་ཡིག་ག་དེ་མང་མང་ཅིག་ནང་
སྐད་སྒྱུར་རྐྱབ་པའི་བསྒང་ཡོད།

དེའི་གནས་ལུགས་སྐོར་ལས ཡོངས་འབྲེལ་ཁ་བྱང་www.investigative-manual.org
ནང་གཟིགས་གནང་།

ཀེ་ཨེ་ཨེསི་དེ་ ཇར་མཱན་གྱི་གཞི་ཚོགས་ཅིག་ཨིནམ་ད་ མིང་དེ་ཡང་ ཧོ་ལོ་ཀཱསི་དང་ འཛམ་གླིང་
དམག་ཆེན་༢ པ་ལུ་བརྟེན་པའི་ དཀའ་སྡུག་མྱོངས་པའི་ཤུལ་ལུ་ ཇར་མཱན་རྒྱལ་ཁབ་དང་ མི་

སེར་ཚུ་ ལོག་སྟེ་ར་ དམང་གཙོའི་རིང་ལུགས་ལུ་ བཀོད་ནི་ལུ་ འགོ་ཁྲིད་འབད་མི་ ཇར་མ་ནི་གི་
དབུ་ཁྲིད་ ཀཱོན་རེཌི་ཨེ་ཌི་ནུར་གྱི་ མཚན་གྱི་རྗེས་སུ་དྲངས་ཏེ་བཏགས་ནུག། ད་རེས་ནངས་པར་

འཛམ་གླིང་ནང་ ཡིག་ཚང་༡༢༠ ཡོད་མི་ ཀེ་ཨེ་ཨེསི་དེ་ དམངས་གཙོའི་རིང་ལུགས་དང་ མི་སྡེའི་
ཚོང་འབྲེལ་དཔལ་འབྱོར་ ཁྲིམས་ཀྱི་རིང་ལུགས་ཚུ་ དར་ཁྱབ་གཏང་ནི་ལུ་ འཛམ་གླིང་ནང་ བརྡ་
དོན་སྐུལ་ཁྱབ་འབད་མི་ཅིག་ཨིན།

ལེའུ་༤ པ་

༤༠

བསྲུང་སྐྱོབ

གནད་སྡུད་ཉེན་སྲུང་གི་ཐབས་ལམ།

ལེའུ་༣ པ་

༢༢

འཆར་གཞི

འཆར་གཞི་བརྩམ་ཚུལ།

ལེའུ་༢ པ་

༡༤

འཚོལ

གནས་ཚུལ་འཚོལ་བར་འགྱོ་ནི།

ལེའུ་༡ པ་

༤

འགྲེལ་བཤད

ཞིབ་བརྟག་བརྡ་བརྒྱུདཔ་ཅིག་ལུ་འགྱུར་ཚུལ།

དཀ

ར་
ཆ

ག

ལེའུ་ ༨ པ་

༩༨

འབྲི

གནས་ཚུལ་འབྲི་ཐངས།

ལེའུ་ ༧ པ་

༧༨

འདྲི

འོས་འབབ་ལྡན་པའི་དྲི་བ་བཀོད་ནི།

ལེའུ་ ༦ པ་

༦༦

འཕྱད

གནས་ཚུལ་གྱི་གསར་ཕུད་འཚོལ་ནི།

ལེའུ་ ༥ པ་

༥༤

ཞིབ་འཚེལ

ཞིབ་འཚོལ། ཞིབ་འཚོལ། ཞིབ་འཚོལ།

༡

ལེའུ་༡ པ་

ཞིབ་བརྟག་བརྡ་བརྒྱུདཔ་ཅིག་ལུ་
འགྱུར་ཚུལ།
ལེའུ་འདི་ནང་ ཞིབ་བརྟག་བརྡ་བརྒྱུད་ཀྱི་ བྱ་སྲོལ་གྱི་དབྱེ་བ་དང་ དེའི་དམིགས་དོན་

དམིགས་ཡུལ་ཚུ་སྟོནམ་ཨིན། འདི་གིས་ཞིབ་བརྟག་བརྡ་བརྒྱུད་དང་ དུས་རྒྱུན་བརྡ་བརྒྱུད་
ཀྱི་ཁྱད་པར་ཚུ་བཤདཔ་ཨིན། འདི་གིས་མ་ཚད་པར་ཞིབ་བརྟག་བརྡ་བརྒྱུདཔ་ཚུ་ལུ་མཁོ་

བའི་རིག་རྩལ་དང་ མི་ངོའི་སྤུས་ཚད་དང་ ཞིབ་བརྟག་གནས་ཚུལ་གྱི་དོན་ལུ་ འོས་བབ་
ཡོད་པའི་ དམིགས་བསལ་གནད་དོན་དང་ ཐབས་ལམ་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ གྲོས་བསྡུར་
འབདཝ་ཨིན།

འགྲེལ་བཤད

འཚོལ

འཆར་གཞི

བསྲུང་སྐྱོབ

ཞིབ་བརྟག་བརྡ་བརྒྱུད་ཟེར་མི་འདི་ ག་ཅི་བཟུམ་ཅིག་ཨིན་ན?
པ་ན་མ་པེ་པརསི། (Panama Papers)བཱོསི་ཊོན་གོ་ལོབ་ (The Boston Globe) གསར་ཤོག་གིས་ ཡེ་ཤུའི་ལྷཁང་ཚུ་

ནང་ ཚུལ་མིན་འདོད་སྤྱོད་དར་ཁྱབ་སོང་ཡོད་མི་དེ་ གསལ་སྟོན་འབད་འབདཝ། ཝ་ཊར་གེཊི།(Water Gate)ཞིབ་བརྟག་བརྡ་བརྒྱུད་

ཀྱི་མནོ་བསམ་གཏངམ་ད་ སེམས་ཁར་དྲན་ཚུགས་པའི་ དཔེ་དག་པ་ཅིག་ འ་ནཱི་ཚུ་ཨིན། ཞིབ་བརྟག་གནས་ཚུལ་དེ་ཚུ་ རྣམ་རྟོག་ལང་
སི་སི་དང་ གནད་དོན་གསརཔ་ ཐ་ན་ དུམ་གྲ་ཅིག་ར་ཨིན་རུང་ བསྒྱུར་བཅོས་གཏང་དགོཔ་ཚུ་ཨིན།

འདི་འབདཝ་ད་ ག་ཅི་གིས་ ཉེན་ཁ་ཅན་གྱི་གནས་ཚུལ་དེ་ ཞིབ་བརྟག་བརྡ་བརྒྱུད་སྦེ་ བཟོཝ་ཨིན་ན། བིརི་ཊིཤ་རྩོམ་འབྲིཔ་ ཇོརཇི་

ཨོར་ཝེལ་གྱིས་བཤད་མིའི་ནང་ “བརྡ་བརྒྱུད་འདི་གཙོ་བོ་ མི་ངོ་གང་རུང་ཅིག་ལུ་ མ་དགའ་བའི་གནད་དོན་ཅིག་ཨིནམ་ད་ གཞན་ཡོད་
ཚད་གཅིགཔོ་ མི་མང་མཐུན་འབྲེལ་ཨིན་” ཟེར་ཨིན་མས། མ་གཞི་གིས་ ཉིན་ལྟར་བཞིན་དུ་འབྱུང་མི་ གནས་ཚུལ་ཚུ་ལུ་ཡང་ ཞིབ་

དཔྱད་འབད་དགོཔ་ཡོད་རུང་ ཞིབ་བརྟག་བརྡ་བརྒྱུད་ཀྱི་ཐད་ཁར་ལྷོདཔ་ད་ ཞིབ་འཚོལ་གཏིང་ཟབ་འབད་དགོཔ་བཞིན་དུ་ རེ་ཚེ་སྐབས་
གནད་དོན་གཅིག་ལུ་ར་ ཟླཝ་དང་ལོ་ལེ་ཤ་སྦེ་ འགོརཝ་ཨིན།

གནས་ཚུལ་བསྡུ་བཀོདཔ་དེ་ཚུ་གིས་ ངན་ལྷད་གསལ་སྟོན་འབད་ཚུགས་པའི་ གཙོ་དོན་ཅིག་ལུ་ ཞིབ་དཔྱད་འབད་ནི་དང་ གཞུང་

ཡང་ན་ ལས་འཛིན་ཚུ་གིསྲིད་བྱུས་ཚུ་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ནི་ ཡང་ན་ མི་སྡེ་དང་ དཔལ་འབྱོར་ སྲིད་དོན་ ཡང་ན་ ལམ་སྲོལ་གྱི་

འགྱུར་འགྲོས་ཚུ་ལུ་ དྲན་བཀུག་འབདཝ་ཨིན། དུས་རྒྱུན་གྱི་གནས་ཚུལ་ མང་ཆེ་བ་ཅིག་ གཞུང་དང་ གཞུང་མིན་ལས་ཚོགས་ཚུ་གིས་
ཁྱབ་བསྒྲགས་འབད་མི་ བརྡ་དོན་ཚུ་ལས་འབྱུངམ་ཨིན་རུང་ ཞིབ་བརྟག་གནས་ཚུལ་ཚུ་ གཙོ་བོ་ གནས་ཚུལ་བསྡུ་བཀོད་པའི་ རྩོལ་
སྒྲུབ་ལས་འབྱུངམ་ཨིན། གནས་ཚུལ་བསྡུ་བཀོདཔ་ཅིག་ལུ་ འབྲེལ་བ་ཡོད་མི་ཅིག་ལས་ ལས་འཛིན་ཅིག་ནང་ བྱ་ངན་ཅིག་བྱུང་་དོ་

ཡོད་པའི་སྐོར་ འཐོར་གཏམ་བཤད་མི་ལས་ ཞིབ་བརྟག་གནས་ཚུལ་འབྱུང་ཚུགསཔ་ཨིན། གང་ལྟར་ཡང་ ཞིབ་བརྟག་བརྡ་བརྒྱུད་ཀྱི་

དམིགས་ཡུལ་དེ་མི་མང་གི་མཐའ་དོན་ལུ་ ཕན་གནོད་་ཡོད་པའི་གནད་དོནཅིག་མནོ་བཞིན་བསམ་བཞིན་ ཡང་ན་ སྣང་མེད་ཐོག་ལུ་ སྦ་
གསང་སྦེ་ བཞག་ཡོད་མི་དེ་ཕྱིར་བཤད་འབདཝ་ཨིན། མི་མང་གི་མཐའ་དོན་ཨིན་མིན་གྱི་ལམ་སྟོན་དེ་ཡང་ བརྡ་དོན་དེ་ ཕྱིར་བཤད་མ་
འབད་བ་ཅིན་མི་སྡེ་ཅིག་ལུ་ སྟབས་མ་བདེཝ་བྱུང་ནི་ ཡང་ན་ རྒྱུ་དངོས་ཀྱི་ཐོག་ལས་ ཡང་ན་ ཤེས་ཡོན་དེ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ ཁུངས་ལྡན་

གྲོས་ཐག་གཅད་ནི་ལུ་ ཁེ་ཕན་འབྱུང་ཚུགས་ནི་ཨིན་མི་ཅིག་དགོ། བརྡ་དོན་ལ་ལོ་ཅིག་གིས་ མི་སྡེ་ཅིག་ལུ་ ཁེ་ཕན་འབྱུངམ་ད་ མི་སྡེ་
གཞན་མི་ཅིག་ལུ་ གནོད་པ་འབྱུངམ་ཨིན།དཔེར་ན་ ནགས་ཚལ་ནང་སྡོད་མི་ མི་སེར་ཚུ་གིས་ ཁྲོམ་ཁར་ཤིང་ཆས་ཀྱི་གོང་ཚད་ཤེས་པ་
ཅིན་ ཤིང་དུམ་ལས་སྡེ་ཚུ་གིས་ ཤིང་བཏོག་པའི་སྐབས་ མི་སེར་ཚུ་གིས་ ཤིང་རིན་སྦོམ་དགོ་པའི་ མཁོ་འདོད་བཀོད་འོང་། དེ་གིས་

སྦེ་ རང་བཞིན་གྱིས་ ཤིང་དུམ་ལས་སྡེ་ཚུ་གིས་ ཤིང་ཆས་ཀྱི་གོང་ཚད་ གསལ་སྟོན་མ་འབད་བར་ བཞག་ནི་ལུ་ གཙོ་བོར་བཏོནམ་
ཨིན། མི་མང་མཐའ་དོན་གྱི་གནས་ཚུལ་ཚུ་གིས་ རྒྱལ་ཡོངས་ལུ་ ཕན་གནོད་འབྱུང་དགོཔ་མེད། གལ་སྲིད་ རྒྱལ་ཡོངས་ལུ་ ཕན་

གནོད་བྱུང་པ་ཅིན་ དེ་ལུ་རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་མཐའ་དོན་ཟེར་སླབ་ཨིན། མིང་ཚིག་འདི་ལུ་ སྟབས་མ་ལེགསཔ་ཅིག་ རེ་ཚེ་སྐབས་ གཞུང་ཚུ་
གིས་ ཁྲིམས་འགལ་དང་ ཉེན་ཁ་ཅན་ ཡང་ན་ བྱ་ངན་ཚུ་ ཡང་ན་ ཚབས་ཆེན་དཀའ་ངལ་ཅིག་གི་སྐོར་ གནས་ཚུལ་བསྡུ་བཀོདཔ་
ཚུ་ལུ་ གནས་ཚུལ་འབྲི་མ་བཅུག་པར་བཞག་ནི་གི་བདེན་ཁུངས་ཟངས་ནི་ལུ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཨིན།

ཞིབ་བརྟག་བརྡ་བརྒྱུད་འདི་ དེ་འཕྲལ་ལས་འབད་ཚུགས་པའི་ལཱ་ཅིག་མེན། འདི་གི་དོན་ལུ་ འཆར་གཞི་དང་ ཞིབ་འཚོལ་ གནས་ཚུལ་
བསྡུ་བཀོད་ཚུ་ གོ་རིམ་ལེ་ཤ་ཅིག་གི་ཐོག་ལས་འབད་དགོཔ་མ་ཚད་ གནས་ཚད་མཐོ་བའི་ བདེན་ཁུངས་དང་ སྒྲུབ་བྱེད་ཚུ་དགོཔ་ཨིན།
ཞིབ་འཚོལ་དེ་ཡང་ འབྱུང་ཁུངས་ངོ་མ་རྐྱངམ་གཅིག་ལུ་ བདེན་དཔྱད་འབད་དེ་ ཐག་བཏོག་ནི་མེན་པར་ དེ་ལས་ལྷག་སྟེ་ གསང་རྒྱ་དེ་
ཚུ་ ཐོབ་ཐབས་འབད་དགོ། མཐར་ཐུག་ལུ་གནས་ཚུལ་དེ་གིས་ བརྡ་དོན་གསརཔ་མངོན་གསལ་འབད་དགོ་ ཡང་ན་ སྔར་ལས་ཡོད་
པའི་བརྡ་དོན་ཚུ་ སྤྲོ་སྣང་གསར་པའི་ཐོག་ལས་བཀོད་དེ་ ཕན་ཐོགས་ཅན་བཟོ་དགོ། གནས་ཚུལ་འབྱུང་ཁུངས་ ཕུད་རྡོག་གཅིག་ལས་

གསང་བ་ཐོག་ལུ་བཞག་ཡོད་པའི་ ནང་འཁོད་ཀྱི་བརྡ་དོན་མང་རབས་ཅིག་ སྤྲོ་སྣང་ཅན་གྱི་སྒོ་ལས་ མངོན་གསལ་འབད་ཚུགས། ཨིན་
རུང་ གནད་དོན་དེ་ཚུ་གེ་ར་ རང་མྱོང་དང་ གློག་བརྙན་ མི་ཚུ་ལས་ཐོབ་པའི་ འབྱུང་ཁུངས་གཞན་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ ཕན་ཚུན་ག་
བསྡུར་རྐྱབ་སྟེ་ དེའི་དོན་དག་ངོ་མ་ མ་ཐོབ་ཚུན་ཚོད་ ཞིབ་བརྟག་གི་གྱལ་ཁར་མི་ཚུད།

ཞིབ་འཚེལ

འཕྱད

འདྲི

འབྲི

ཞིབ་བརྟག་བརྡ་བརྒྱུདཔ་ཅིག་ལུ

ཞིབ་བརྟག་གནས་ཚུལ་ བསྡུ་ལེན་འབད་ནི་ལུ་ དུས་རྒྱུན་གྱི་གནས་ཚུལ་ བསྡུ་ལེན་ལས་ལྷག་པའི་ མཐུན་རྐྱེན་དང་ སྡེ་ཚན་

མཉམ་རུབ་ དུས་ཚོད་ཧེང་བཀལ་དགོཔ་ཡོད། གནས་ཚུལ་ལེ་ཤ་ཅིག་ སྡེ་ཚན་གྱི་ཐོག་ལུ་ ཞིབ་བརྟག་འབད་བའི་གྲུབ་འབྲས་ཨིན།
ཨིན་རུང་ དུས་ཚོད་དང་ མ་དངུལ་ ཁྱད་རིག་ཅན་གྱི་མི་སྟོབས་ལངམ་མེད་པའི་ གསར་ཤོག་ཆུང་ཀུ་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ ལཱ་ཁག་ཡོད།

གནས་ཚུལ་བསྡུ་བཀོདཔ་ཚུ་གིས་ཞིབ་བརྟག་ལུ་རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་མི་འཚོལ་དགོཔ་ཡང་ འཐོན་སྲིད་པ་མ་ཚད་ གནས་ཚུལ་་ལས་ཁང་
གི་ཕྱི་ཁ་ལས་ ཁྱད་རིག་ཅན་གྱི་རྒྱབ་སྐྱོར་ཡང་ ལེན་དགོཔ་འཐོན་འོང་།

“

ཀོང་གོ་ལིསི་ གནས་ཚུལ་བསྡུ་བཀོདཔ་ སེཇི་-ཕི་ཌི་ལི་ག་ཡ་ལ་(Sage-Fidèle་Gayala)གིས་ སྡེ་ཚན་

ཐོག་ལུ་ ལཱ་འབད་ནི་གི་ ཕན་པ་དང་གནོད་པ་ཚུ་ ག་བསྡུར་རྐྱབ་སྟེ་བལྟཝ་ད་ སྡེ་ཚན་ཆུང་ཀུ་ཅིག་ནང་ལཱ་འབད་
བའི་སྐབས་ གྲུབ་འབྲས་ལེགས་ཤོམ་འཐོན་དོ་ཡོདཔ་ད་ དེ་ཡང་ སྡེ་ཚན་འཐུས་མི་རེ་རེ་བཞིན་དུ་ལུ་ཡོད་པའི་

ཕན་ཐོགས་ཅན་གྱི་ཁྱད་རིག་ཚུ་ ངོས་འཛིན་འབད་ཚུགསཔ་ཨིན་མས། དེ་ཡང་ གཅིག་གིས་ཕར་ཚུར་འགྱོ་ནི་གི་
ལཱ་ཚུ་འབད། གཅིག་གིས་ཞིབ་འཚོལ་དང་ ཡིག་ཆ་བསྡུ་སྒྲིག་འབད། གསུམ་པམ་དེ་གིས་ གནས་ཚུལ་འབྲི་བ་
ཅིན་ ལེགས་ཤོམ་འོངམ་ཨིན་མས། སྡེ་ཚན་དེ་གིས་ ལཱ་ཚུ་མགྱོགས་པར་འབད་དེ་ གནས་ཚུལ་དེ་ དུས་ཚོད་

ཁར་བཏོན་ཚུགསཔ་ཨིན་མས། དེ་འབདཝ་ད་ རྒྱལ་ཁབ་ལེ་ཤ་ཅིག་ནང་ གནས་ཚུལ་ལས་ཁང་ཚུ་ནང་ གནས་
སྟངས་གཙང་མ་མེདཔ་ཨིན་མས། དེ་ཡང་ བཟོ་གྲྭ་དང་ ཚོང་ལས་ཁང་ ཡང་ན་ སྲིད་བྱུས་རྩོམ་མི་ཚུ་གིས་

གནས་ཚུལ་བསྡུ་བཀོདཔ་དང་ རྩོམ་སྒྲིགཔ་ཚུ་ལུ་ འཇིགས་སྐྲག་བཏོན་ ཡང་ན་ ནང་གསུག་བྱིན་ཐོག་ལས་

“

ཁོང་གི་ཧིང་ནང་བཙུགསཔ་ཨིན་མས། དེ་མ་ཚད་ གསར་ཤོག་ལེ་ཤ་ཅིག་གི་འབྱུང་ཁུངས་ལུ་ དོགས་པ་ཡོད་མི་
དེ་ཡང་ དང་འདོད་ཅན་གྱི་ མི་ངོའམ་ སྡེ་ཚན་གྱིས་ མ་དངུལ་བྱིན་སྲོལ་ཡོདཔ་ཨིན་མས། དམིགས་གཏད་

གཙོ་བོ་ རྩོམ་སྒྲིགཔ་ཚུ་ལུ་ཨིནམ་ལས་ རེ་ཚེ་སྐབས་ གནོད་འགེལ་འབད་མི་ངོ་མ་ཡང་ ཁོང་ཆ་ཁྱབ་འོངམ་ཨིན་
མས། དེ་བཟུམ་གྱི་གནས་སྟངས་ནང་ཚུད་པའི་སྐབས་ གནས་ཚུལ་བསྡུ་བཀོདཔ་ ན་གཞོན་ཚུ་ལུ་ ཞིབ་བརྟག་
གནས་ཚུལ་གྱི་ལས་འགུལ་ཅིག་ མཇུག་བསྡུ་ཚུགས་པར་ ལཱ་ཁག་གཏངམ་ཨིན་མས།

ཞིབ་བརྟག་བརྡ་བརྒྱུདཔ་ཚུ་ ཞིབ་དཔྱོདཔ་ཨིན་ན?
བརྡ་བརྒྱུདཔ་ཅིག་དང་ ཞིབ་དཔྱོདཔ་ཅིག་གི་ རིག་རྩལ་ཚུ་ ཆ་མཚུངས་ཨིན། ཞིབ་བརྟག་གནས་ཚུལ་གེ་ར་ དྲི་བ་ཅིག་ལས་
འགོ་བཙུགས་དགོ། བརྡ་བརྒྱུདཔ་དེ་གིས་ གནས་ཚུལ་གྱི་གཞི་བཀོད་ཅིག་བཀོད་དགོ། དེ་ལས་ ཡིག་ཆ་དང་ དྲི་དཔྱད་དང་
འདྲ་བའི་ དྲི་བ་དྲི་ལན་ཚུ་གི་ཐོག་ལས་ ཞིབ་འཚོལ་ཧེང་བཀལ་འབད་ཞིནམ་ལས་ སྒྲུབ་བྱེད་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་ཚུ་ གཅིག་
ཁར་བཀོད་དགོ། སྒྲུབ་བྱེད་དེ་ཚུ་ཡང་ལ་ལོ་ཅིག་ ཧ་ཅང་གིས་རྒྱས་དྲགས་པ་དང་ གོ་དཀའ་བའི་ཁྱད་རིག་ཅན་གྱི་ཐ་སྙད་ཚུ་
འོངམ་ཨིན།

6

ཞིབ་བརྟག་བརྡ་བརྒྱུདཔ་ཅིག་ལུ

བརྡ་བརྒྱུདཔ་ཚུ་གིས་ ཁྲིམས་འདུན་ལུ་ལག་ལེན་འཐབ་སྲོལ་ཡོད་པའི་ གནས་ཚད་ཅན་གྱི་ཁུངས་ལྡན་སྒྲུབ་བྱེད་དང་

འབྲེལ་བ་ཡོད་མི་ཚུ་ ངོས་འཛིན་འབད་ཞིནམ་ལས་ དེ་ཚུ་གིས་མཐར་ཐུག་གི་སྒྲུབ་བྱེད་ལུ་ ཕན་ཐོགས་ཡོད་མེད་བལྟ་
དགོ། མ་ཉེས་ཁ་ཡོག་གི་ཁྲིམས་ལུགས་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ བརྡ་བརྒྱུད་པའི་ ཞིབ་བརྟག་འབད་ཐངས་དང་ གནད་དོན་

བདེན་དཔྱད་འབད་ཐངས་ཚུ་ ཞིབ་དཔྱོདཔ་ཅིག་གིས་ རྩོད་ཉོག་གི་ཉེས་འཛུགས་འབད་ཐངས་དང་ ཆ་འདྲ་སུ་ཅིག་
དགོ།

དེ་འབདཝ་ད་ དྲི་བ་ངོ་མ་འདི་ “ཞིབ་བརྟག་བརྡ་བརྒྱུདཔ་ཚུ་གིས་ ཞིབ་དཔྱོདཔ་ཚུ་བཟུམ་སྦེ་ གསང་བའི་ཐོག་

ལས་ ལཱ་འབད་ནི་དང་ སྒྲ་བཟུང་འཕྲུལ་ཆས་དང་ པར་ཆས་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ཚུ་འབད་ཆོག་ག?” དེ་གི་ལན་
འདི་ མགུ་ཐོམ་སི་སི་ཡོད། བརྡ་བརྒྱུདཔ་ལ་ལོ་ཅིག་གིས་ དེ་སྦེ་འབད་དེ་ ཐབས་རིག་དེ་ཚུ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ ལཱ་འབད་
བའི་གྲུབ་འབྲས་ལུ་ གསོལ་རས་ཐོབ་མི་ ལེ་ཤ་ཡོད། ཨིན་རུང་ ཞིབ་དཔྱོདཔ་གིས་ གསང་བའི་ཐོག་ལུ་ལཱ་འབད་

ཐངས་དང་ ཁྲིམས་སྲུང་འགག་པ་གིས་ ཞིབ་དཔྱད་འབད་མི་ མི་སེར་ཚུ་གི་ ཐོབ་དབང་ཚུ་ ཁྲིམས་ཀྱི་གཞི་བཀོད་
ཅིག་དང་འཁྲིལ་དགོཔ་ཨིནམ་ སེམས་ཁར་ངེས་དགོཔ་གལ་ཆེ།

བརྡ་བརྒྱུདཔ་ཚུ་གིས་ ཀུད་སྤྱོད་རྣམ་གཞག་ལུ་གནས་དགོཔ་མ་ཚད་ སྒེར་གསང་གི་ཁྲིམས་ལུགས་ལུ་ཡང་གནས་
དགོ། དེ་གིས་སྦེ་ ཀུན་སྤྱོད་ལྡན་པའི་བརྡ་བརྒྱུད་ ངེས་གཏད་བཟོ་ནི་དང་ རང་ལུ་ཉེས་འཛུགས་བཀག་ཐབས་ལུ་
ཞིབ་བརྟག་བརྡ་བརྒྱུདཔ་ཚུ་གི་ དེ་བཟུམ་མའི་ལཱ་མ་འབད་བའི་གོང་ལས་ གནས་སྟངས་རེ་རེ་བཞིན་དུ་ལུ་དྲན་པ་

བཏོན་ཏེ་ མནོ་བསམ་གཏང་དགོ། གསང་བའི་ཐོག་ལས་ལག་ལེན་འཐབ་མི་ པར་ཆས་དང་སྒྲ་བཟུང་ཚུ་གིས་ སྒྲུབ་
བྱེད་རགས་པ་ ཧེང་བཀལ་ཐོབ་ཚུགས་ནི་ཨིན་རུང་ སྒྲུབ་བྱེད་ཀྱི་དབྱེ་དཔྱད་དང་ བདེན་དཔྱད་ སྐབས་དོན་དང་
འབྲེལ་བ་ཡོདཔ་བཟོ་ནི་ ཁུངས་ལྡན་གྱི་གནས་ཚུལ་ཅིག་སྦེ་བཟོ་ནི་ལུ་ ཕན་ཐོགས་རྒྱ་ཆེཝ་ཅིག་མི་འོང་།

རང་གིས་

འཚོལ་ཐངས་དང་ བསྡུ་སྒྲིག་འབད་ཐངས་ཤེས་པ་ཅིན་ སྒྲུབ་བྱེད་ག་དེམ་ཅིག་དགོ་རུང་ མི་མང་ལུ་ཐོབ་ཚུགས་པའི་
ཡིག་ཆ་ཚུ་ནང་ལས་ཐོབ་ཚུགས།

ལཱ་འབད་ཐངས་ལེ་ཤ་ཅིག་ནང་ ཞིབ་བརྟག་བརྡ་བརྒྱུདཔ་དང་ ཞིབ་དཔྱོདཔ་ཚུ་ ཆ་འདྲཝ་ཨིན་རུང་ ཁོང་གི་

མཐར་ཐུག་གི་དམིགས་ཡུལ་འདི་སོ་སོ་ཨིན། རེ་ཚེ་སྐབས་ བརྡ་བརྒྱུད་པའི་ཞིབ་བརྟག་དེ་ ཉེས་སྐྱོན་བཏོན་ནི་མེན་
པར་ བདེན་དཔང་འབད་ནི་ཙམ་ཅིག་ཨིན། ཞིབ་དཔྱོདཔ་ཚུ་གིས་ ཉེས་ལས་འཐབ་མི་དེ་ཐོབ་ཞིནམ་ལས་ ཞིབ་

དཔྱད་མཇུག་བསྡུཝ་ཨིན། རེ་སྐབས་ཅིག་ ཞིབ་བརྟག་གནས་ཚུལ་དེ་གིས་ ཉེས་ལས་འཐབ་མི་དེ་ སྟོན་ནི་མེན་པར་
འབྱུང་རྐྱེན་མང་རབས་ཅིག་ མངོན་གསལ་འབདཝ་ཨིན།

ལམ་ལུགས་འདི་གི་ཐོག་ལས་ ཞིབ་བརྟག་གནས་ཚུལ་

ཚུ་གིས་ ཉེས་ཅན་ཅིག་ལུ་ མཛུབ་མོ་དཔག་ནི་མེན་པར་ དཀའ་ངལ་ཅན་གྱི་ གནད་དོན་ཅིག་གི་སྐབས་དོན་དང་
གཏིང་ཟབ་པ་དང་ མགུ་རྙོགས་པའི་གནད་དོན་ཚུ་གསལ་བཤད་འབདཝ་ཨིན། ཞིབ་བརྟག་བརྡ་བརྒྱུདཔ་ཚུ་གིས་

ཁོང་རའི་ལཱ་ནང་ གཏིང་ཟབ་ཀྱི་གནས་ཚད་ འ་ནེམ་ཅིག་ལུ་ལྷོདཔ་ད་ རང་གི་ལཱ་འགན་དང་འབྲེལ་བའི་ཚ་གྱང་ཚུ་
མར་ཕབ་རྐྱབ་ཚུགསཔ་ཨིན།

ཁོང་འཁྲོ་ཅན་གྱི་བརྡ་བརྒྱུད་ཟེར་སླབ་སྲོལ་ཡོད་པའི་ཞིབ་བརྟག་གནས་ཚུལ་བསྡུ་བཀོད་ནང་ཕྱོགས་གཉིས་ཚད་སྙོམས་

ཐོག་ལུ་ བཟོ་བཅོས་བཏང་ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ་ཅིག་ བཏོན་ནི་མེན་པར་ གནད་དོན་ངེས་གཏན་ཅིག་ཨིན་དགོ་པའི་
ཁར་ ཁས་མི་ལེན་པའི་གཏམ་ དཔེར་ན་ “ཡང་ཅིན་ ང་བཅས་ལུ་འཛོལ་བ་ཡོདཔ་འོང་” “ཡང་ཅིན་ ང་བཅས་

ཀྱིས་ གོ་བ་ཕྱི་འགྱུར་ལེན་དོ་འོང་” ཟེར་བ་ལ་སོགས་པ་ ངེས་མེད་ཀྱི་ཚིག་ཚུ་ བཀོད་ནི་མེད། དེ་བཟུམ་གྱི་དོགས་

པ་ཡོད་པ་ཅིན་ ཞིབ་དཔྱད་མཐིལ་ཕྱིན་ འགྱོ་མ་ཚུགས་པའི་རྟགས་ཨིནམ་ལས་ གནས་ཚུལ་དེ་ དཔར་སྒྲུན་འབད་

ནི་ལུ་གྲ་སྒྲིག་མེཔ་ཨིན། གནས་ཚུལ་ཅིག་ལུ་ ཕྱོགས་གཉིས་ཙམ་གྱིས་མ་དོ་བར་ཡོད། ཞིབ་བརྟག་གནས་ཚུལ་ཅིག་
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ནང་ ཚད་སྙོམས་ཟེར་མི་འདི་ ཕྱོགས་མང་བཤད་དགོ་པའི་ཁར་ ལོ་རྒྱུས་བྱུང་མི་ཚུ་རྐྱངམ་གཅིག་བཀོད་ནི་མེན་པར་ ག་ཅི་སྦེ་ བྱུང་

ཡོདཔ་ཨིན་ན་བཀོད་དགོ། ཞིབ་དཔྱོདཔ་ཚུ་གིས་ གནས་སྟངས་ཞི་ཐབས་ཚུ་ རྒྱབ་སྲུང་ཁྲིམས་རྩོདཔ་ཚུ་གི་དོན་ལུ་བཞག་དོ་ཡོདཔ་
ད་ ཞིབ་བརྟག་བརྡ་བརྒྱུད་ནང་ སྐབས་དོན་ཆ་ཚང་བཀོདཔ་ཨིན།

མནོ་ལུགས་གཅིག་ལས་ ཞིབ་བརྟག་བརྡ་བརྒྱུདཔ་ཚུ་གིས་ ཚན་རིག་པ་བཟུམ་འབདཝ་ཨིན། གནས་ཚུལ་བཀོད་ནི་གི་ གནས་

སྐབས་ཅིག་ལུ་ རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་ཚུགས་པའི་ སྒྲུབ་བྱེད་ལངམ་མ་ཐོབ་ཚུན་ཚོད་ སེམས་སྒོ་ཕྱེ་སྟེ་བཞག་དགོཔ་ཨིན། དེ་ཡང་ རྒྱབ་
འགལ་གྱི་སྒྲུབ་བྱེད་ཚུ་ སེམས་ཁར་བཞག་སྟེ་ སྒྲུབ་བྱེད་དེ་ཚུ་གིས་ ལམ་ཕྱོགས་སོ་སོ་ཅིག་་སྟོན་པ་ཅིག་ ཧེ་མ་སེམས་ཐག་བཅད་
མི་དེ་ བསྒྱུར་བཅོས་གཏང་དགོཔ་ཨིན། ཞིབ་བརྟག་བརྡ་བརྒྱུདཔ་ཚུ་ འཛིན་སྐྱོང་པ་ཡང་ཨིན། རྒྱ་ཆེ་ཞིང་ ཡུན་རིང་གི་ལུས་པའི་

ལས་འགུལ་ཚུ་ནང་ ཞིབ་འཚོལ་གཏིང་ཟབ་འབད་དགོཔ་ལས་ གནས་ཚུལ་གྱི་འཆར་གཞི་ལུ་གནས་ཐབས་ལུ་ སྡེ་ཚན་གྱི་འཐུས་

མི་གཞན་དང་ མཁས་མཆོག་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ ལཱ་འབད་དགོ། དེ་གི་དོན་ལས་ མི་ངོ་དེ་ཚུ་ལུ་ བརྡ་དོན་སྤྲོད་ལེན་དང་ སྡེ་ཚན་
ནང་ལཱ་འབད་ཐངས་ཀྱི་མཁས་སྦྱང་འབད་དགོ།

ཞིབ་བརྟག་གནས་ཚུལ་བསྡུ་བཀོད་སྐོར་གྱི་བཅོས་གཏམ།
འ་ནི་འདི་ སྤྲོ་སྣང་ཅན་ཨིན།
‘གློག་བརྟན་ ཨཱལ་ད་པེར་སི་ཌེནསི་མེན་” (All the president’s Men) ཟེར་མི་བརྡ་
བྱང་རི་མོ་གུ་ ཊར་གེཊི་གི་ཞིབ་བརྟག་གནས་ཚུལ་འབྲི་མི་ བོབ་ཝུཌི་ཝཌི་དང་ ཀཱརལ་བར་ནིས་
ཊེན་གཉིས་མེན་པར་ གློག་བརྙན་གྱི་འཁྲབ་རྩེདཔ་ རོ་བཊི་རེཌི་ཕོཌི་དང་ ཌསི་ཊིན་ཧོཕ་མཱེན་

བཀོད་དེ་ཡོད་མི་ཡང་ དོན་དག་ཅིག་འདུག། འདི་ཤེས་དགོཔ་ཁག་ཆེ་། ལཱ་ངོ་མ་སྦེ་འབད་བལྟཝ་
ད་ ཞིབ་བརྟག་བརྡ་བརྒྱུད་འདི་ ལཱ་ཁག་དང་ དབངཔོ་ངལ་སི་སི་ཡོད་པའི་ཁར་ འཕྲལ་འཕྲལ་
ར་ ཉེན་ཁ་ཅན་ཡོདཔ་ཨིན།

བརྡ་བརྒྱུདཔ་ཚུ་ ཁོང་གིས་བསྡུ་བཀོད་འབད་མི་ གནས་ཚུལ་ཚུ་ལས་ཁག་ཆེ།
ཞིབ་བརྟག་བརྡ་བརྒྱུད་དེ་ མི་མང་གི་ཞབས་ཏོག་ཅིག་ཨིནམ་ལས་ ངོམ་སྟོན་ས་མེན། ཞིབ་

བརྟག་བརྡ་བརྒྱུདཔ་ཅིག་འབདཝ་ད་ ཁྱེད་ལུ་ཁྱད་རིག་གི་ཀུན་སྤྱོད་གནས་ཚད་ལས་འགལ་ཆོག་
པའི་ ཐོབ་དབང་སྤྲོདཔ་མེན།

ཞིབ་བརྟག་བརྡ་བརྒྱུདཔ་འདི་ རང་རྐྱང་ལས་བྱེདཔ་ཨིན།
གློག་བརྙན་ཅིག་བཟོ་བའི་སྐབས་ འཁྲབ་རྩེདཔ་གཙོ་བོ་གཅིག་ཡོད་པ་ཅིན་ སྲུང་འགྲེལ་བཤད་

འབད་ནི་ལུ་འཇམ་ཏོང་ཏོ་འོངམ་ཨིན་རུང་ ཞིབ་བརྟག་བརྡ་བརྒྱུད་ནང་ སྡེ་ཚན་གྱི་ཐོག་ལུ་ལཱ་མ་
འབད་བ་ཅིན་ ཡུན་བརྟན་སྦེ་ གནས་མི་ཚུགས།
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ཞིབ་བརྟག་བརྡ་བརྒྱུད་འདི་ གཙོ་བོ་ སྒེར་གྱི་བརྡ་བརྒྱུད་ཚུ་གིས་ ལག་
ལེན་འཐབ་ཨིན།
དེ་ལུ་ བདེན་པ་དུམ་གྲ་ཅིག་ཡོད། ཨིན་རུང་ གཞུང་དབང་བརྡ་བརྒྱུད་ཚུ་གིས་གཞུང་གི་རྒྱབ་
འགལ་ལུ་ ཞིབ་དཔྱད་འབད་ཡོད་པའི་ ཡོངས་གྲགས་ཅན་གྱི་དཔེ་ ལེ་ཤ་ཅིག་ཡོད།

ཞིབ་བརྟག་བརྡ་བརྒྱུད་ཀྱིས་ གནས་ཚུལ་ངན་པ་ཚུ་ལུ་རྐྱངམ་གཅིག་ གཙོ་
བོར་བཏོནམ་ཨིན།
མི་སྡེ་དང་ ཁོང་ལུ་ཁྱབ་པའི་ བརྡ་བརྒྱུད་ཚུ་གི་གཙོ་རིམ་དེ་ ནོར་བ་ཚུ་ གསལ་སྟོན་འབད་

ནི་དང་ དེ་ཚུ་བཅོ་ཁ་རྐྱབ་ནི་འདི་ཨིན། ཨིན་རུང་ ཞིབ་བརྟག་བརྡ་བརྒྱུད་ཀྱིས་ཡང་ ལེགས་
པའི་ཆ་རྐྱེན་གྱི་གནས་ཚུལ་ཚུ་ གསལ་སྟོན་འབད་ནིའི་ ལཱ་འགན་ཡང་འབག་དགོ། དཔེར་

ན་ མི་མང་ ཡང་ན་ མི་སྡེ་ཚུ་གི་ ཚད་སྙོམས་མེད་མི་དང་ མནོ་ལུགས་ངན་པ་ཚུ་ལུ་ རྒྱབ་
འགལ་འབད་ནི་དེ་གིས་ ཞིབ་བརྟག་གི་གནས་ཚུལ་ ངོ་མ་དང་ ལེགས་ཤོམ་གྱི་ གཞི་

རྟེན་ཅིག་ལུ་འགྱུར་འོང་། སྤྱོད་ངན་ལོ་རྒྱུས་སྤེལ་མི་དང་ གསང་བའི་གནས་ཚུལ་འཚོལ་ནི་དེ་

གིས་ གཞན་གྱི་སྒེར་དབང་མི་ཚེ་ལུ་ གནོད་ནི་ལས་བརྒལ་ཏེ་ དགོས་དོན་གཞན་འགྲུབ་མི་

ཚུགས། མི་ངོའི་སྤྱོད་ངན་ལས་ལྷག་སྟེ་ མི་མང་གི་མཐའ་དོན་ལུ་ ཕན་ཐོགས་དངོས་སུ་ཡོད་
པའི་ གནད་དོན་ཚུ་ལུ་ ཞིབ་དཔྱད་འབད་དགོ།

ཞིབ་བརྟག་གནས་ཚུལ་དེ་ གནས་ཚུལ་བསྡུ་བཀོད་ལེགས་ཤོམ་ཙམ་ཅིག་
ཨིན།
བཅོས་གཏམ་འདི་ སྔར་སྲོལ་གྱི་མནོ་ལུགས་ནང་ བརྡ་བརྒྱུདཔ་ཚུ་ སྐྱོན་འཚོལ་ཏེ་ མཛུབ་
མོ་དཔག་ནི་དང་ འགྱུར་བ་འབག་འོང་ནི་གི་དམིགས་དོན་ཡོད་པའི་ལྟ་རྟོག་པ་ཅིག་བཟུམ་

སྦེ་ མཐོང་མི་ལས་འབྱུངམ་ཨིན། སྤྱོད་ངན་ཚུ་་བཀག་ཚུགས་པའི་རེ་བ་བསྐྱེད་ཐོག་ ངན་ལྷད་
ཅན་གྱི་མི་ངོ་ཚུ་ གསལ་སྟོན་འབད་དགོཔ་འདི་ གལ་ཅན་ཨིན་རུང་ ཞིབ་བརྟག་སྙན་ཞུ་དེ་
འ་ནེཅིག་ལུ་མཇུག་བསྡུ་སྟེ་ སྐྱོན་ཅན་ལམ་ལུགས་དེ་ལུ་ ཞིབ་དཔྱད་མ་འབད་བ་ཅིན་ དེ་

བཟུམ་མའི་ལཱ་ངན་འབད་མི་ གསརཔ་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ ས་སྒོ་བཟོ་དོ་བཟུམ་ཅིག་ཨིན། ཞིབ་

བརྟག་གནས་ཚུལ་ ལེགས་ཤོམ་ཅིག་ནང་ དཀའ་ངལ་གཙོ་བོ་ཚུ་ངོས་འཛིན་འབད་དེ་ སྐྱོན་
དེ་ཚུ་བསུབ་ཚུགས་མི་ འབྲེལ་བ་ཅན་ཚུ་ལུ་ དྲན་བསྐུལ་འབད་དགོ། དབང་ཚད་ཡོད་མི་ཚུ་

གིས་ དཀའ་ངལ་དེ་ཚུ་ བསལ་མ་བཏུབ་པ་ཅིན་ ག་ཅི་སྦེ་ཨིན་ན་ བཤུལ་དཔྱད་ཀྱི་གནས་
ཚུལ་ཅིག་འབྲི་དགོ།
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ག་ཅི་སྦེ་ ཞིབ་བརྟག་གནས་ཚུལ་འབྲི་དགོཔ་ཨིན་ན?
ཞིབ་བརྟག་བརྡ་བརྒྱུད་འདི་ དུས་ཡུན་འགོར་བ་དང་ ཟད་འགྲོ་ལྕི་བ་ ཉེན་ཁ་ཆེ་བ་ཨིན། ཉིན་ལྟར་འབྱུང་མི་ གནད་དོན་ཚུ་
གིས་ ངལ་རངས་ཅན་གྱི་གསར་ཤོག་ཅིག་ བཏོན་ཚུགསཔ་ཨིན་རུང་ བརྡ་བརྒྱུདཔ་ཚུ་གིས་ རང་སོའི་རྩོམ་སྒྲིགཔ་ཚུ་ལུ་

ཞིབ་བརྟག་གནས་ཚུལ་དེ་ བཏོན་ཚུགས་པ་ཅིན་ ཁེ་ཕན་ལྷག་པར་ འོང་ནི་ཨིན་་པའི་སྐོར་ལས་ ཡིད་ཆེས་བསྐྱེད་ཚུགསཔ་
བཟོ་དགོ།

འགྲན་ནང་ འགྱུར་བཅོས་སོང་ནུག། སྤྱི་ལོ་༢༠༡༧

ལས་ གསལ་བཏོན་འབདཝ་ད་ ལེགས་པའི་

Gazette Mail) གྱི་ གནས་ཚུལ་བསྡུ་

ཁུངས་ཅན་གྱི་གནད་དོན་ཚུ་ གནས་ཚུལ་གྱི་ཐོག་
འགྱུར་བ་ཚུ་ འབག་འོང་ཚུགསཔ་ཨིན།འདས་པའི་
ལོ་ངོ་དག་པ་ཅིག་གི་རིང་ པུ་ལིད་ཛར་ གསོལ་

རས་ཐོབ་མི་ཚུ་ལུ་བལྟ་བ་ཅིན་ ཞིབ་བརྟག་གནས་

ཚུལ་ལེགས་ཤོམ་ཅིག་གིས་ མི་སྡེ་མ་འདྲཝ་ ཡང་
ན་ སྲིད་ཚུ་ལུ་ ཕན་ཐོགས་སྦོམ་བྱུང་ནུག། སྤྱི་
ལོ་༢༠༡༨ ལུ་ གསོལ་རས་དེ་ ཝ་ཤིང་ཊན་

པོསི་ (Washington Post) ལུ་སོང་ཡོདཔ་
ད་ དེ་ཡང་ ཁོང་གིས་ཨ་ལ་བྷ་མ་ལུ་ རྒྱལ་ཡོངས་
ཚོགས་སྡེའི་ (Senate) འདེམས་ངོ་ཅིག་གིས་
འདས་པའི་རིང་ལུ་ བུམོ་ཅུང་ཚུ་ལུ་ ཚུལ་མིན་

འདོད་སྤྱོད་འབད་ཡོད་པའི་ མངོན་གསལ་འབད་

བ་ལས་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་སྡེའི་འདེམས་ངོའི་དོ་

ལུ་ ཅར་ལེསི་ཊོན་ གེ་ཛེཊ་མེལ་ (Charleston
བཀོདཔ་ ཨེ་རིག་ཨ་ཡར་གྱིས་ ཐོབ་ཡོདཔ་

ད༌ དེ་ཡང་ ཁོ་གིས་ སྨན་རྫས་ཨོ་པི་ཨོའིཌ་

(opioid) ཚུ་ ཝེསི་བར་ཇི་ནི་ཡ་ལུ་ འཛུལ་དོ་

ཡོད་པའི་སྐོར་ལས་ གསལ་སྟོན་འབད་ཡོདཔ་ཨིན་

མས། སྤྱི་ལོ་༢༠༡༦ ལུ་ གསོལ་རས་དེ་ ཕོ་ལོ་རི་
ཌི་ཡ་ (Floridia) གི་ གསར་ཤོག་མ་འདྲཝ་

གི་ གནས་ཚུལ་བསྡུ་བཀོདཔ་གཉིས་ཀྱིས་ཐོབ་ནུག།

“

“

ག་ཅི་སྦེ་ འབད་དགོཔ་ཨིན་ན? དེ་ཡང་ བདེན་

དེ་ཡང་ ཁོང་གཉིས་ཀྱིས་ རྒྱལ་ཁམས་ཀྱི་ སེམས་
ཁམས་སྨན་ཁང་ནང་ རྩུབས་སྤྱོད་ཡར་འཕར་སོང་

ཡོད་པའི་སྐོར་ལས་ གསལ་སྟོན་འབད་ཡོདཔ་ཨིན་
མས།

དེ་མ་ཚད་ ཞིབ་བརྟག་བརྡ་བརྒྱུད་འདི་ དམངས་གཙོའི་རིང་ལུགས་ རྩ་བརྟན་བཟོ་ནི་ལུ་ མེད་ཐབས་མེདཔ་ཅིག་ཨིན།

གསར་ཤོག་གི་གནས་ཚུལ་ཚུ་ནང་ གཞུང་གི་གནས་ཚུལ་གསར་སྟོན་ཚུ་ལས་བརྒལ་ཏེ་ འཐོན་ནི་མེད་པ་ཅིན་ དབང་ཚད་
ནང་ཡོད་མི་ཚུ་གིས་ གྱོས་ངན་བརྩམ་ཨིན།བརྡ་བརྒྱུད་ཀྱིས་ དྲི་བ་སྲ་ཀྲག་མ་བཀོད་མི་ཡང་ན་ དོ་འགྲན་འབད་མི་སྡེ་ཚན་

ཚུ་གི་བར་ན་ ཐོབ་བརྗོད་བཀོད་ནི་དང་ དེ་ལུ་རྒྱབ་འགལ་འབད་མི་ཚུ་ལུ་ དབྱེ་ཞིབ་མ་འབད་བ་ཅིན་ གཞུང་ལུ་འགན་འཁྲི་
བཀལ་ནི་གི་ གཞི་རྩ་དེ་ལུ་ འཐུས་ཤོར་འབྱུངམ་ཨིན།
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ཞིབ་བརྟག་བརྡ་བརྒྱུདཔ་ ལེགས་ཤོ མ ་ཅིག་ལུ་འགྱུར་ཚུལ།
དེ་འཕྲལ་ལས་ ཞིབ་བརྟག་བརྡ་བརྒྱུདཔ་ལུ་ འགྱུར་མི་ཚུགས། ཨིན་རུང་ སྤྱིར་བཏང་གི་ཁྱད་ཆོས་དག་པ་ཅིག་ཡོད་མི་ཚུ་ ལུ་

གནས་པ་ཅིན་ ལམ་ཕྱོགས་དེ་ལུ་ཞུགསཔ་ཨིན། ངེས་པར་མཁོ་བའི་ ཁྱད་ཆོས་ཀྱི་བཅུད་སྡུད་ལ་ལོ་ཅིག་འོག་ལུ་བཀོད་མི་ཚུ་ཨིན་:

“

“

བློ་སྟོབས།
མི་ཚུ་གིས་ སྦ་གསང་སྦེ་བཞག་མི་གནད་དོན་ཚུ་ ཁྱོད་ཀྱིས་གསལ་སྟོན་འབདཝ་ད་ ཞིབ་བརྟག་བརྡ་བརྒྱུད་

འདི་གིས་ ཁྱོད་ར་ལམ་ལཱ་ཁག་ཅིག་ནང་ལས་ཕར་འཁྱིད་འོང་། དབང་འཛིན་ཚུ་ལས་ མནན་བསྐུལ་དང་ རང་
གི་གོངམ་ཚུ་གིས་ གནད་དོན་ཕྱིར་སེལ་རྐྱབ་ནི་ རེ་ཚེ་སྐབས་ ཚེ་སྲོག་ལུ་ཉེན་ཁ་ཅན་གྱི༌འཇིགས་བསྐུལ་ཚུ་
ཡང་འབྱུང་འོང་། ལཱ་འཕྲོ་མཐུད་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ བློ་སྟོབས་དང་ འཚེར་སྣང་མེདཔ་དགོ།

ཤེས་འདོད།

ཞིབ་བརྟག་བརྡ་བརྒྱུད་འདི་ ཉིན་ལྟར་བཞིན་དུ་ རང་སོའི་མི་ཚེ་ནང་ ག་ལྔ་(five Ws) དང་ ན་གཅིག་
(one H) གི་དྲི་བ་བཀོད་ཚུགས་མི་ལས་ འགོ་བཙུགསཔ་ཨིན། དྲི་བ་ཚུ་ཡང་ གནས་ཚུལ་ནང་གི་བྱུང་

རྐྱེན་གྱི་སྐོར་ལས་ ཡང་ན་ ཉིན་རིམ་བཞིན་དུ་ རང་གི་མི་ཚེ་ནང་ མཐོང་མི་དང་གོ་མི་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་བཀོད་
བཏུབ།

བརྩོན་ཤུགས།
གནས་ཚུལ་གྱི་ཁྱད་གཡོག་འདི་གིས་ ཁྱོད་ཕྱུགཔོ་བཟོ་མ་ཚུགསཔ་མ་ཚད་ དུས་ཚོད་ལེ་ཤ་དང་ ནུས་སྟོབས་
ལེ་ཤ་རྫོགསཔ་ཨིན། ཞིབ་བརྟག་བརྡ་བརྒྱུདཔ་ཅིག་འབདཝ་ད་ དབང་ཚད་ཅན་གྱི་ མི་ངོ་ཚུ་དང་གདོང་ཐུག་
འབྱུངམ་ད་རེ་ཚེ་སྐབས་ རང་གི་ཚེ་སྲོག་ལུ་ཡང་ ཉེན་ཁ་འབྱུང་འོང་། ཁྱོད་ཀྱིས་ལཱ་འདི་འབད་བ་ཅིན་ ཕན་

ཐོགས་ཆེ་བའི་གནད་དོན་ དྲང་བདེན་ དྲང་ཁྲིམས་ ཡང་ན་ མ་གོ་ཚུ་ལུ་གོཝ་བཟོ་ནི་ལུ་ ཡིད་ཆེས་ཡོདཔ་
ལས་བརྟེན་ཏེ་ཨིན།

རྩོལ་སྒྲུབ།
གནས་ཚུལ་ལས་ཁང་ལེ་ཤ་ཅིག་ འཐོན་ཁུངས་ཉུང་དྲགས་དང་ དུས་ཚོད་ཐུང་ཀུ་ཅིག་ནང་ ལཱ་འབད་དགོཔ་

ཨིན། དེ་གིས་སྦེ་ གནས་ཚུལ་ཞལ་འཛོམས་ནང་ གནས་ཚུལ་གྱི་བསམ་འཆར་བཀོད་པའི་སྐབས་ ཁ་གསལ་
མེད་པ་ཅིན་ འཇམ་ཏོང་ཏོ་སྦེ་ ངོས་ལེན་འབད་མི་བཏུབ། ཞིབ་བརྟག་བརྡ་བརྒྱུདཔ་ཚུ་གིས་ རང་གི་རྩོལ་

སྒྲུབ་ཐོག་ལས་སྔོན་འགྲོའི་ཞིབ་འཚོལ་ཚུ་འབད་ཞིནམ་ལས་བསམ་འཆར་དེ་ གནས་ཚུལ་ངེས་གཏན་ཅིག་ལུ་

བསྒྱུར་ཚུགས་པའི་ འཆར་གཞི་བརྩམ་དགོ། དེ་ལས་ཡང་ གནས་་ཚུལ་ལས་ཁང་གིས་ སྤྲོ་བ་བསྐྱེད་མ་བཏུབ་
པ་ཅིན་ རང་གི་རྩོལ་སྒྲུབ་ཐོག་ལས་ ལཱ་འདི་གི་དོན་ལུ་ རྒྱབ་སྐྱོར་འཚོལ་དགོཔ་ཡང་འཐོན་འོང་། ༼གནང་
སྦྱིན་འཚོལ་ནི༽
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གསང་རྒྱ།

ཁ་ལས་ག་འཐོན་སླབ་ནི་དེ་གིས་ ཞིབ་དཔྱད་རྐྱབ་ནི་དང་ འབྲེལ་བ་ཡོད་མི་ཚུ་གི་ ཚེ་སྲོག་ལུ་ ཉེན་ཁ་

འབྱུངམ་ཨིན། དེ་གིས་མ་ཚད་པར་ དོ་འགྲན་པ་ཚུ་ལུ་ གསང་བརྡ་ཐོབ་སྟེ་ རང་གི་གནས་ཚུལ་དེ་ གཞན་
གྱིས་བརྐུ་ནིའི་ཉེན་ཁ་ཡང་ཡོད་ ཡང་ན་ དྲི་བ་དྲི་ལན་འབད་དགོ་པའི་ མི་ཚུ་དང་འཕྱད་དེ་ ཁ་སླབ་མ་
ཚུགསཔ་ལས་ དེ་ཚུ་ལུ་ ཉེན་བརྡ་འབད་ནིའི་ཉེན་ཁ་ཡོད།

སེམས་ཁར་བཞག་དགོཔ་: ཁ་ཡངས་དྲགས་པ་ཅིན་ འདི་ལུ་ གྲུ་ཆུ་ནང་ཐིམ་ཚུགས་པའི་ནུས་
པ་ཡོདཔ་
དྲང་བདེན་དང་ཀུན་སྤྱོད།

ཞིབ་བརྟག་གནས་ཚུལ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ གནས་ཚུལ་འབྱུང་ཁུངས་ ༼བརྡ་དོན་འབྱུང་ས༽ ཚུ་གི་ཉེན་སྲུང་དང་
ལཱ་གཡོག་མ་ཚད་ ཐ་ན་ མི་ཚེ་ལུ་ཡང་ ཉེན་ཁ་འབྱུང་སྲིད། དེ་བཟུམ་སྦེ་ སྣང་མེད་ཀྱི་སྐྱོན་བཤད་རྐྱབ་ནི་

དེ་ཡང་ ཉེན་ཁ་ཡོདཔ་ཨིན། ཞིབ་བརྟག་གནས་ཚུལ་བསྡུ་བཀོདཔ་ ལེགས་ཤོམ་ཅིག་གིས་ ཀུན་སྤྱོད་རྣམ་
གཞག་ལུ་གནས་ཞིནམ་ལས་ གནས་ཚུལ་འབྱུང་ཁུངས་དང་ དོན་ཚན་ཚུ་ལུ་ བརྩི་བཀུར་བསྐྱེད་དེ་ ག་དེ་

ཚུགས་ཚུགས་ གནོད་པ་ལས་ སྲུང་ཐབས་འབདཝ་ཨིན། དེ་གིས་མ་ཚད་པར་ ཞིབ་བརྟག་གནས་ཚུལ་ལུ་
རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་མི་ གནས་ཚུལ་ལས་ཁང་ཚུ་ནང་ ཀུན་སྤྱོད་དང་འབྲེལ་བའི་དཀའ་ངལ་ཚུ་ སེལ་ཐབས་ཀྱི་
ལམ་སྟོན་ཚུ་ཡོད་དགོཔ་ཨིན།

རྒྱུ་མཚན་ལྡན་པའི་མནོ་ཐངས་དང་ འགོ་འདྲེན་ རང་གི་སྒྲིག་ལམ།
ཞིབ་བརྟག་གནས་ཚུལ་ བསྡུ་བཀོད་འབད་ནི་ལུ་ དུས་ཡུན་འགོར་དོ་ཡོདཔ་དང་ ཁྲིམས་དོན་གྱི་ཉེན་ཁ་

ལུ་བརྟེན་ཏེ་ ཡང་ལས་ཡང་དུ་ བདེན་དཔྱད་མཐིལ་ཕྱིན་ལུ་བརྟེནམ་ཨིན། དེ་གིས་སྦེ་ རང་གི་དུས་ཚོད་དེ་

ལེགས་ཤོམ་སྦེ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཤེས་དགོཔ་དང་ གནད་དོན་ཚུ་ ཚར་ལེ་ཤ་ཅིག་ བདེན་དཔྱད་འབད་ནི་ལུ་
བརྩོན་ཤུགས་བསྐྱེད་ཞིནམ་ལས་ གནས་ཚུལ་དེ་ གཅིག་ཁར་ཤོམ་ཚུགསཔ་ངེས་གཏན་བཟོ་དགོ།

སྤྱིར་བཏང་རྒྱ་ཆེའི་ཤེས་བྱ་དང་ཞིབ་འཚོལ་གྱི་རིག་རྩལ་ལེགས་ཤོམ།
འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་གནད་དོན་དང་ དྲི་བ་ཚུ་ ངོས་འཛིན་འབད་ཐོག་ལས་ ཞིབ་དཔྱད་ཀྱི་གནས་སྟངས་དེ་ ཧ་
གོ་ཚུགས་པ་ཅིན་ བར་ན་ཐོགས་ལུས་ནི་ལས་བཀག་ཚུགས། ཨིན་རུང་ ཞིབ་དཔྱད་དེ་ རྒྱུ་ཆ་མེད་པའི་གཞི་
དོན་ཅིག་ལུ་ཐུག་པ་ཅིན་ ཞིབ་བརྟག་བརྡ་བརྒྱུདཔ་ཚུ་གིས་ ཚ་གཉེར་བཏོན་ཏེ་ གཞི་དོན་དེའི་རྒྱབ་ཁུངས་

དང་ མཐུན་གྲོས་ ཐ་སྙད་ འབྲེལ་གཏོགས་ཅན་གཞི་དོན་དེ་གི་དཀའ་ངལ་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ལྷབ་སྦྱང་འབད་
དགོ། མཁས་མཆོག་ཅིག་དང་གཅིག་ཁར་ ཁུངས་ལྡན་གྱི་བློ་སླབ་ནི་དང་ གློག་ལམ་ཐོག་ལས་འཚོལ་ནི་

ཕན་ཐོགས་ཆེ་བའི་དཔེ་དེབ་ཚུ་ ངོས་འཛིན་འབད་དེ་ལྷག་ནི་ཚུ་ གལ་ཅན་ཨིན། ག་དེ་མང་མང་ ལྷག་དགོཔ་

འདི་ གལ་ཆེ་དྲགས་ཨིན་མི་དེ་ཡང་ ཁྱོད་རའི་ཞིབ་བརྟག་དེ་ལུ་ གལ་གནད་ཆེ་བའི་བརྡ་དོན་ཅིག་ ནམ་འཐོན་
འོང་ག་ ག་ཏེ་ལས་འཐོན་འོང་ག་ སླབ་མི་ཤེས།
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གོ་ཡངས།

ཞིབ་དཔྱད་ཅིག་ལུ་ རྣམ་རྟོག་མེད་པའི་ འགྱུར་བ་འཐོན་ནི་ཡོད་། རེ་ཚེ་སྐབས་ དྲི་བ་དང་པམ་དེ་ལུ་ ཐོགས་
ལུས་ནི་དང་ རེ་ཚེ་སྐབས་ ལྷག་པར་སྤྲོ་སྣང་ཅན་ཅིག་དང་ གོ་བ་ཧིང་སང་ས་མེད་པའི་ དྲི་བ་ལུ་ཐུགཔ་ཨིན།
དེ་བཟུམ་གྱི་གནས་སྟངས་འབྱུང་པའི་སྐབས་ ཞིབ་བརྟག་བརྡ་བརྒྱུདཔ་ཚུ་གིས་ འགོ་ཐོག་གི་གནས་སྐབས་

འདི་ལུ་ར་ གཙོ་བོར་བཏོན་ཏེ་མ་སྡོད་པར་ མནོ་བསམ་འགྱུར་བཅོས་ཀྱི་སྒོ་ལས་ ཞིབ་འཚོལ་འབད་དགོཔ་ཚུ་
ཡང་ བསྐྱར་སྒྲིག་འབད་དགོ།

སྡེ་ཚན་སེམས་ཤུགས་དང་ བརྡ་དོན་སྤྲོད་ལེན་གྱི་རིག་རྩལ།

རེ་ཚེ་སྐབས་ ཉེན་སྲུང་གི་ཐབས་ལམ་མ་བཏོན་ཚུན་ཚེོད་ གནས་ཚུལ་ཅིག་ གཞན་ལུ་མ་སླབ་པར་ གསང་

བ་སྦེ་བཞག་དགོཔ་ གལ་ཆེའི་གནས་སྟངས་ཅིག་ ཤར་ནི་ཡོད། ཨིན་རུང་ གནས་སྟངས་མང་ཤོས་ཅིག་ནང་
གནས་ཚུལ་དྲག་ཤོས་ཚུ་ ཐོབ་ཚུགས་པའི་རིག་རྩལ་གེ་ར་ གནས་ཚུལ་ལས་ཁང་གི་ཕྱི་ནང་གཉིས་ལུ་ ལག་
ལེན་འཐབ་སྟེ་ སྡེ་ཚན་མཉམ་རུབ་ཐོག་ལས་བཏོན་ཚུགསཔ་ཨིན། དཔེར་ན་ སི་པོཊ་ལ་ཡིཊ་སྡེ་ཚན་གྱིས་

(Spotlight Team) ཡེ་ཤུའི་ཆོསཔ་ཚུ་གིས་ ཨ་ལུ་ཚུ་ལུ་ ཚུལ་མིན་འདོད་སྤྱོད་འབད་བའི་སྐོར་ བརྟག་
ཞིབ་འབད་མི་དེ་ མཐར་འཁྱོལ་ཅན་ཅིག་ལུ་གྱུར་ནུག། ཞིབ་བརྟག་གནས་ཚུལ་ཅིག་ལུ་ ཚན་རིག་དང་ གསོ་
བ་ལས་འགོ་བཟུང་སྟེ་ དཔལ་འབྱོར་དང་ སྤྱི་སྙོམས་རིག་པའི་ ཤེས་ཡོན་ཚུ་དགོཔ་ཡོད། བརྡ་བརྒྱུདཔ་ཅིག་
ལུ་ རྒྱ་ཆེའི་ཤེས་ཡོན་ ག་དེམ་ཅིག་ཡོད་རུང་ གཞི་དོན་དེ་ཚུ་ག་རེའི་ནང་ མཁས་མཆོག་མི་འོང་། འབྲེལ་

བ་ལེགས་ཤོམ་བཞག་ནི་དང་ ཡོངས་འབྲེལ་འཐབ་ནི་ཚུ་ སྡེ་ཚན་མཉམ་རུབ་ཀྱི་ ཆ་ཤས་ཅིག་ཨིན། གཞན་

ཡངབརྡ་དོན་སྤྲོད་ལེན་ལེགས་ཤོམ་འབད་དགོཔ་དང་ སྡེ་ཚན་དེ་གིས་ གནས་ཚུལ་དེ་གི་དགོས་དོན་ ཧ་གོ་སྟེ་
གནས་ཚད་མཐོ་བའི་ ངེས་གཏན་དང་ དྲང་བདེན་ གསང་རྒྱ་ཚུ་ལུ་གནས་དགོ།

ལེའུ་འདི་ནང་ ཞིབ་བརྟག་བརྡ་བརྒྱུད་ངེས་འཛིན་འབད་བའི་ཁར་ དེ་ཡང་ མི་མང་གི་མཐའ་དོན་ལུ་ གལ་ཆེའི་སྐོར་ལས་
གསལ་བཤད་འབད་ཡི། འདི་ནང་ལུ་ ཞིབ་བརྟག་གནས་ཚུལ་ཅིག་འབྲི་ནི་ལུ་ བརྡ་བརྒྱུདཔ་ཚུ་གིས་ རང་སོའི་རྩོམ་

སྒྲིགཔ་ཚུ་ལུ་ ཡིད་ཆེས་བསྐྱེད་བཅུག་ནི་ལུ་ ལཱ་ཁག་ཡོད་པའི་སྐོར་ལས་དང་ དེ་ཡང་ གཙོ་བོ་ གནས་ཚུལ་དེ་གི་ཞིབ་
འབྲས་ སྤྲོ་བ་ཡོད་མེད་ལུ་རགས་ལསཔ་ཨིན་པའི་སྐོར་ལས་བཀོད་ཅི། དེ་གིས་སྦེ་ ཤུལ་མའི་ལེའུ་དེ་ནང་ གནས་ཚུལ་

འཚོལ་ཐངས་དང་ འབྱུང་ཁུངས་ཀྱི་བརྡ་མཚོན་ ཡང་ན་ ཕན་བསླབ་རྫུས་མ་ཚུ་གི་རྗེས་སུ་འཇུག་ནི་མེདཔ་ ངེས་གཏན་
བཟོ་ནིའི་སྐོར་ལས་ གྲོས་བསྡུར་འབད་ནི་ཨིན།
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༢

ལེའུ་༢ པ་

གནས་ཚུལ་འཚོལ་བར་
འགྱོ་ནི།
གནས་ཚུལ་གེ་ར་ གནས་སྐབས་ཅིག་གི་ཐོག་ལས་ འགོ་བཙུགས་དགོཔ་བཞིན་དུ་ ལེའུ་
འདི་ནང་ གནས་སྐབས་འདི་ཚུ་ ག་ཏེ་ལས་ འཐོབ་ཚུགསཔ་ཨིན་ན་ བཤད་ནི་ཨིན། དེ་
ཡང་ གསར་ཤོག་དང་ འབྱུང་ཁུངས་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་བློ་སླབ་ནི་ དབང་ནུས་ཡོད་པའི་

མི་ཚུ་དང་འཕྱད་ནི་ ཡང་ན་ གསར་འབྱུང་སྣ་ཚོགས་ཚུ་ལུ་ བལྟ་ནི་ལས་ གནས་ཚུལ་གྱི་
གནས་སྐབས་ མ་འདྲཝ་ཚུ་ཐོབ་ཚུགསཔ་ཨིན། ལེའུ་འདི་ནང་ མི་སྡེའི་ཡོངས་འབྲེལ་ས་
ཁོངས་དང་ ས་ཁོངས་དེ་ཚུ་གིས་ གནས་ཚུལ་གསར་བཏོན་དང་ གཙོ་དོན་ཚུ་ལུ་ བལྟ་
རྟོག་གི་ལཱ་འགན་འབག་པའི་སྐོར་ལས་ཡང་ གཙོ་བོར་བཏོན་ནི་ཨིན། ཞིབ་བརྟག་བརྡ་

བརྒྱུད་ཀྱི་དོན་ལུ་ ཁྱོད་ར་བདེ་ཉམས་ཅན་གྱི་ས་ཁོངས་ནས་ ཕྱི་ཁར་འཐོན་ཏེ་ མ་ཤེས་མ་
ཐོང་པའི་གནད་དོན་ཚུ་ གསར་འཚོལ་འབད་དགོཔ་དང་ དེ་དང་བསྟུན་པའི་ ཉེན་ཁ་ཚུ་
ཡང་འབག་དགོ།

འགྲེལ་བཤད

འཚོལ

འཆར་གཞི

བསྲུང་སྐྱོབ

གནས་ཚུལ་གྱི་གནས་སྐབས་འཚོ ལ ་ཐངས།
གནས་ཚུལ་ཅིག་གི་གནས་སྐབས་དེ་ སྤྱིར་བཏང་ གཞན་གྱིས་སླབ་ས་གོ་བའི་ གཏམ་ལོ་རྒྱུས་ཚུ་ལས་ཡང་ འབྱུང་ནི་ཡོད། སྔར་

ལས་ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ་ཅིག་གི་སྐོར་ལས་ དྲི་བ་བཀོད་མི་ལས་ཡང་ གནས་སྐབས་ཐོབ་ཚུགས། ཞིབ་བརྟག་བརྡ་བརྒྱུདཔ་ཚུ་ལུ་
གནས་ཚུལ་གྱི་གནས་སྐབས་ཡོད་དགོཔ་འདི་ མེད་ཐབས་མེདཔ་ཅིག་ཨིནམ་ད་ དེ་ཡང་ ལཱ་འགན་གྱི་གྲས་ལས་ ལཱ་ཁག་ཤོས་

ཅིག་ཨིན། དུས་རྒྱུན་དུ་ གནས་སྐབས་ལེགས་ཤོམ་ཚུ་ འཐོབ་ཚུགས་པར་ ལཱ་ཁག་ཡོད། ཨིན་རུང་ གནས་སྐབས་ཐོབ་ནི་ལུ་
ཕན་པའི་བསླབ་བྱ་ཡོད་མི་ཚུ་ དག་པ་ཅིག་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོད་:

དང་པ་ར་ གནས་ཚུལ་གྱི་གནས་སྐབས་ཚུ་ འཇམ་ཏོང་ཏོ་སྦེ་ རང་གི་ཕང་མར་ འབབ་འོང་ཟེར་བའི་ མནོ་ལུགས་དེ་ སྤང་དགོ།
ང་བཅས་ར་ ལ་ལོ་ཅིག་གིས་ ཁྱིམ་བར་གྱི་ ལམ་ཁ་ལས་ གསང་བའི་ཡིག་ཆ་ ལེ་ཤ་ཐོབ་པའི་རེ་བ་དང་ དེ་ནང་ལས་ ཉེན་

ཁ་ཅན་གྱི་གསང་རྒྱ་ཚུ་ཐོབ་སྟེ་ གདོང་ཤོག་གི་གནས་ཚུལ་སྦེ་བཀོད་དེ་ དེ་གུ་རང་གི་མིང་ཡང་ རྡོས་རིལ་རི་སྦེ་བྲིས་ཏེ་ བསྟོད་

བསྔགས་དང་བཅས་པའི་ངོས་འཛིན་དང་ གསོལ་རས་ཚུ་ འཐོབ་ཚུགས་པའི་ རེ་ཆི་བསྐྱེདཔ་ཨིན། རེ་སྐབས་ཅིག་ དེ་སྦེ་ཡང་

འབྱུང་སྲིད། དེ་ཡང་ ཝ་ཊར་གེཊི་གིས་ གསང་བའི་བརྡ་དོན་གྱི་ བརྒྱུད་འཕྲིན་ཅིག་ཐོབ་མི་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ མཐའ་མཇུག་ལུ་ སྲིད་

འཛིན་རི་ཅརཌི་ནིག་སཱོན་དེ་ དགོངས་ཞུ་འབད་དགོཔ་འབྱུང་ནུག། མ་གཞི་སྤྱིར་བཏང་གིས་ དེ་བཟུམ་མའི་ གསང་བའི་བརྡ་དོན་
གྱི་བརྒྱུད་འཕྲིན་ཐོབ་ནི་དང་ སྲིད་དོན་གྱི་ངན་ལྷད་སྐོར་གྱི་ གསང་རྒྱ་ཅན་གྱི་ཡིག་ཆ་ཐོབ་ནི་དེ་ ཧ་ཅང་གིས་ དཀོན་དྲགས་ཨིན་

པའི་ཁར་ མཐིལ་ཕྱིན་སྦེ་ ཞིབ་དཔྱད་འབད་དགོ། ཝ་ཊར་གེཊི་དེ་ སྲིད་དོན་གཡོ་འཕྲུལ་དང་འབྲེལ་བའི་ གནས་ཚུལ་གྱི་དཔེ་སྟོན་
ཡོངས་གྲགས་ཅན་ཅིག་ཨིན་པ་མ་ཚད་ འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་ གནས་ཚུལ་བསྡུ་བཀོདཔ་ཚུ་གིས་ ལཱ་ཤུགས་སྦོམ་ བཏོན་ཡོད་པའི་
རྟགས་མཚན་ཅིག་ཨིན་མས།

གཉིས་པ་ལུ་ དུས་ནམ་ཡང་ སྒྲིག་གཡོག་ནང་མེད་པར་མ་སྡོད། གནས་ཚུལ་གྱི་གནས་སྐབས་འཐོབ་ནི་ འཇམ་ཤོས་ཅིག་ ཨ་

རྟག་ར་ རང་གི་མིག་གི་དབང་པོ་འདི་ སྒོ་ཕྱེ་སྟེ་བལྟ་དགོ། བརྡ་བརྒྱུདཔ་ཅིག་ ལཱ་སར་འགྱོ་བའི་ལམ་ཁར་ བཙོག་ཡུར་བསུབ་སྟེ་
ཡོད་ས་དང་ ཕྱི་མི་ནང་་བསྐྱོད་ཡིག་ཚང་ནང་ ལམ་ཡིག་ཞུ་བར་འོང་མི་མང་རབས་ཅིག་ གྱལ་རིངམ་སྦེ་ བཙར་ཏེ་སྡོད་ས་ སྨན་
ཁང་ཅིག་ནང་ སྨན་གཡོགམོ་ཅིག་གིས་ ནདཔ་ཚུ་ལུ་ རྩུབ་སྤྱོད་འབད་སར་ མཐོང་ཚུགསཔ་ཨིན། མཐོང་སྣང་དེ་ཚུ་ཆ་མཉམ་

ར་ དེ་འཕྲལ་ལས་ གནས་ཚུལ་སྦེ་ འགྱོ་མ་བཏུབ་རུང་ བརྟག་ཞིབ་འགོ་བཙུགས་ནི་གི་ གནས་སྐབས་ཅིག་ཐོབ་ཨིན། དེ་འཕྲལ་
ལས་ གནས་སྐབས་དེ་ཚུ་ འབྲི་དེབ་གུ་དྲན་ཐོ་བཀོད་དགོཔ་ད་ རང་གི་སེམས་ཁར་འཆར་མི་ དྲི་བ་ཚུ་ཡང་ བྲིས་ཞིནམ་ལས་

རང་གི་འགྲུལ་འཕྲིན་ནང་བཀོད་དགོཔ་མ་ཚད་ མཐོང་སྣང་ཚུ་གི་པར་བཏབ་ དཔེ་ཁྲམ་ཚུ་བཟོ་སྦེ་ མཉེན་ཆས་ཐོག་ལུ་འདྲ་བཟོ་སྟེ་
རང་ག་ཏེ་འགྱོ་སར་ འབག་འགྱོ་དགོ།

གསུམ་པ་ལུ་ རང་གི་ཤེས་ཚོར་ལུ་ བློ་གཏད་དང་ ཡིད་ཆེས་བསྐྱེད་དགོ། ས་ཁོངས་ཅིག་ནང་སོང་སྟེ་ གནས་ཚུལ་དང་འབྲེལ་བ་

ཡོད་མི་ཚུ་ལུ་ ལོ་རྒྱུས་སླབ་ཚར་བའི་རྗེས་སུ་ གནས་ཚུལ་བསྡུ་བཀོདཔ་ལ་ལོ་ཅིག་གིས་ གཞན་མི་ཚུ་གིས་ ཉམས་མྱོང་བརྗེ་སོར་
མི་འབད་བས་མནོ་སྟེ་ སྔོན་འགྲོའི་ཞིབ་འཚོལ་ཡང་མ་འབད་བར་ བཀོ་བཞགཔ་ཨིན། དེ་འབདཝ་ད་ ཁྱོད་ལུ་གནས་ཚུལ་ཅིག་

འགོ་བཙུགས་ནི་གི་དོན་ལུ་ ཕན་ཐོགས་འབྱུང་ཚུགས། གནས་ཚུལ་བསྡུ་བཀོདཔ་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ དཔང་པོ་དྲག་ཤོས་དེ་ར་ ཁོང་ར་ཚུ་
ཨིནམ་ལས་ གནས་ཚུལ་ཅིག་ འབྲི་ནི་གི་དོན་ལུ་ རང་གིས་མིག་མཐོང་ལག་བཟུང་གི་ ཉམས་མྱོང་ཚུ་ཐོབ་པ་ཅིན་ ལེགས་ཤོམ་
ཨིན། ཁྱོད་ཀྱི་ཉམས་མྱོང་དེ་ སྟབས་ལེགས་སྟེས་དབང་ཅིག་ཨིན་རུང་ དེ་ལུ་མཚམས་འཇོག་འབད་མ་བཞག་པར་ སྔོན་འགྲོའི་
ཞིབ་དཔྱད་ཚུ་ འགོ་བཙུགས་དགོ།

ཞིབ་འཚེལ

འཕྱད

འདྲི

འབྲི

གནས་ཚུལ་འཚོལ་བར་འགྱོ

གནས་སྐབས་ཐོབ་ནི་གི་དོན་ལུ་ ག་དེ་མང་མང་ ལྷག་དགོཔ།
ཁྱོད་ར་ བརྡ་བརྒྱུད་ལུ་ བརྩོན་ཤུགས་བསྐྱེད་མི་ཅིག་ཨིན་པ་ཅིན་ ལྷག་ནི་དེ་ གདམ་ཁ་ཙམ་ཅིག་མེན་པར་ ཁྱད་གཡོག་གི་ལཱ་འགན་

གཙོ་བོ་ཅིག་ཨིན། དེ་གིས་རང་གི་རྩོམ་རིག་ ཡར་དྲག་གཏང་ཚུགས་ནི་ཨིནམ་མ་ཚད་ རྩོམ་བྲིས་དང་ དཔེ་དེབ་ཚུ་ལྷག་ནི་དེ་གིས་ ལམ་
ལུགས་དང་ བྱ་རིམ་ཚུ་ ག་དེ་སྦེ་ ཡོདཔ་ཨིན་ན་ ལེགས་ཤོམ་སྦེ་ ཧ་གོ་ཚུགསཔ་ལས་ ནོར་བ་འབྱུང་པའི་སྐབས་ སྐྱོན་དེ་ཚུ་ ཧ་གོ་

ཚུགས། རང་གི་གདོང་ཁར་འོང་མི་ བརྡ་དོན་རྐྱངམ་གཅིག་ལུ་ དུས་ཚོད་རྫོགས་ཏེ་མ་སྡོད་པར་ རང་གི་ཤེས་ཡོན་གྱི་གཞི་རྟེན་ རྒྱ་བསྐྱེད་
གཏང་ཐབས་ལུ་ བརྡ་དོན་གསརཔ་ཚུ་ འཕྲོ་མཐུད་དེ་ར་ འཚོལཝ་འཚོལ་སར་སྡོད་དགོ།

ཡུ་ཨེསི་ལུ་ཡོད་པའི་ ཞིབ་བརྟག་གནས་ཚུལ་བསྡུ་བཀོདཔ་དང་རྩོམ་སྒྲིགཔ་ (Investigative Reporters and Editors)
ཟེར་བའི་ ཁེ་མེད་ལས་སྡེའི་ བཀོད་ཁྱབ་མདོ་ཆེན་བགྲེསཔ་ བེ་རེནཊ་ ཧུསི་ཊན་གྱིས་བཀོད་མིའི་ནང་ ས་གནས་ཀྱི་གསར་ཤོག་ཚུ་གི་

གནས་ཚུལ་ཚུ་གི་ནང་ན་ ཞིབ་བརྟག་གི་རྒྱས་བཤད་གནས་ཚུལ་གྱི་ ས་བོན་ལེ་ཤ་འདུག་ཟེར་ཨིན་མས། གསར་ཤོག་ནང་ གླ་འཐུས་སྤྲོད་
དེ་ དཔར་སྐྲུན་འབད་མི་ བརྡ་འཕྲིན་ཡོད་ཚད་ཅིག་ལས་ གནས་ཚུལ་རེ་ འཐོན་ཚུགས་ནི་ཨིན་མི་དེ་ཡང་ དཔེར་ན་ མིང་གནས་སོར་
བསྒྱུར་དང་ གོང་ཚད་ཕབ་ཆག་ཚོང་བསྒྱུར་ རིན་བསྡུར་གསལ་བསྒྲགས་ཚུ་ག་ར་ གནས་ཚུལ་གྱི་འབྱུང་ཁུངས་བཏུབ་ཨིན་མས། བརྡ་

བརྒྱུདཔ་ཚུ་གིས་ དྲན་ཤེས་ཀྱི་སྒོ་ལས་ དེ་ཚུ་ ག་ཅི་ཨིན་ན་ ག་ཅི་སྦེ་ཨིན་ན་ བལྟ་དགོ། དེ་མ་ཚད་ ཧེ་མ་ལས་ དཔར་སྐྲུན་འབད་ཚར་

མི་ གནས་ཚུལ་ཚུ་གི་ ཤུལ་དཔྱད་འབད་དགོཔ་དེ་ཡང་ གལ་ཆེ། གནས་ཚུལ་ལྷག་མི་ཚུ་གི་ བརྟག་ཞིབ་དང་ གཙོ་བཏོན་སྡེ་ཚན་ཚུ་དང་
འཁྲིལཝ་ད་ གནས་ཚུལ་ལྷག་མི་ཚུ་གིས་ ཧེ་མ་ཐོན་ཡོད་པའི་ གནས་ཚུལ་གྱི་ཤུལ་དཔྱད་ཚུ་ བལྟ་དགོ་མནོཝ་ཨིན་མས། དེ་ཡང་ དེའི་
ཤུལ་ལས་ ག་ཅི་འབད་ཡི་ག། ག་ཅིག་སྦེ་ འབད་ཡི་ག། ག་དེ་སྦེ་འབད་ཡི་ག། ཉིན་ལྟར་ཐོན་མི་ གནས་ཚུལ་ཐུང་ཀུ་ཚུ་གི་རྒྱབ་ཁར་

ག་ཅི་ཡོད་ག་ ཤེས་དགོ་མནོཝ་ཨིན་མས། ལྷག་པར་དུ་ ག་ཅི་སྦེ་ ཟེར་བའི་དྲི་བ་ མ་བཀོད་པར་ཡོད་པའི་ གནས་ཚུལ་དང་ ཡང་ན་

དཀའ་ངལ་དེའི་ ཕྱོགས་གཅིག་ལུ་རྐྱངམ་གཅིག་ གཙོ་བོར་བཏོན་དོ་བཟུམ་སྦེ་མཐོང་མི་ གནས་ཚུལ་ཚུ་ལུ་བལྟ་དགོ། དུས་རྒྱུན་གྱི་གནས་
ཚུལ་ དཔེར་ན་ རྒྱལ་སྤྱི་ ཡང་ན་ རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་ དུས་དྲན་བརྩི་སྲུང་བཟུམ་གྱི་གནས་ཚུལ་ཚུ་ ཐབས་ལམ་སོ་སོ་ཅིག་གི་ཐོག་ལས་འབྲི་

ནི་གི་ འོས་བབ་བལྟ་དགོ། ཁྱོད་ཀྱིས་ལེ་ཤ་ལྷག་མི་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ ཡོངས་གྲགས་ཅན་གྱི་ གཞུང་གི་བཟོ་སྐྲུན་ལས་འགུལ་ཅིག་ རྒྱབ་ཁར་ཁུ་
སིམ་སི་སྦེ་ ཡལ་དོ་ཡོད་པའི་སྐོར་ལས་ ཧ་གོ་ཚུགས།

གཞུང་དང་ གཞུང་མིན་ལས་ཚོགས་ཚུ་གི་ གཞུང་འབྲེལ་སྙན་ཞུ་ཚུ་ སྤྲོ་བ་མེད་དོ་བཟུམ་སྦེ་མཐོང་རུང་ ལྷག་དགོ། ཐོན་ཁུངས་དཀོན་པའི་
ཁར་ ས་ཆའི་དགནས་སྟངས་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ ཕྱི་ཁའི་དཔེ་སྐྲུན་ཚུ་ ཐོབ་ཚུགས་པར་ལཱ་ཁག་ཡོད་རུང་ འཛམ་གླིང་ནང་ རང་གི་གནས་ཚུལ་
གྱི་གཞི་དོན་དང་འབྲེལ་བའི་ གནད་དོན་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ དུས་མཐུན་སྦེ་སྡོད་དགོ། གཞུང་ཚབ་ལས་ཁང་ ཡང་ན་ གཞུང་མིན་ལས་

ཚོགས་ཚུ་ནང་ གླ་འཐུས་སྤྲོད་མ་དགོ་པའི་ དཔེ་མཛོད་ ཡང་ན་ ལྷག་སའི་ཁང་མིག་ཚུ་ཡོདཔ་ལས་ དེ་ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ གནས་
ཚུལ་ཚུ་ ཧ་གོཝ་སྦེ་སྡོད་དགོ།

དུས་རྒྱུན་གྱི་ཞིབ་དཔྱད་འབད་ཐངས་ གཞན་མི་གཅིག་འདི་ ལས་དོན་སོ་སོའི་ནང་ལུ་ རང་གི་འབྲེལ་བ་ཅན་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ རྒྱུན་ཆད་
མེད་པར་ ལོ་རྒྱུས་སླབ་སྟེ་སྡོད་དགོ། གནས་ཚུལ་བསྡུ་བཀོདཔ་གཞན་ཚུ་གིས་ ཧ་མ་གོཝ་ལས་ རང་ལུ་བརྡ་དོན་བྱིན་ཚུགས་མི་ མཐུན་

འབྲེལ་ལེགས་ཤོམ་ཅིག་ གཞི་བཙུགས་འབད་དགོཔ་ད་ གྲོས་གཞི་ངེས་གཏན་མེད་རུང་ དུས་རྒྱུན་དུ་ བློ་སླབ་སྟེ་ འབྲེལ་བ་བཞག་དགོ།
རང་ལུ་དགོ་པའི་སྐབས་ལུ་རྐྱངམ་གཅིག་ འབྲེལ་བ་འཐབ་པ་ཅིན་ ཁོང་ལུ་ལཱ་བཀོལ་དོ་བཟུམ་སྦེ་མནོ་འོང་། དེ་ལུ་རང་གི་འབྲེལ་བ་བཟོ་

ཐངས་ཟེར་སླབ་ཨིན། འབྱུང་ཁུངས་དེ་ཚུ་ལས་ཐོབ་མི་ བརྡ་དོན་ཚུ་ རང་བཞིན་གྱིས་ གནས་ཚུལ་སྦེ་ མི་བཏུབ་ནི་ཨིནམ་ལས་ རང་
གིས་རིག་རྩལ་དང་ རྩད་བཅད་ཀྱི་སྒོ་ལས་ གནས་ཚུལ་གྱི་གནས་སྐབས་ ལེགས་ཤོམ་འཚོལ་དགོ།

མཇུག་ར་ མི་སྡེའི་བརྡ་བརྒྱུད་ དཔེར་ན་ ཕེསི་བུག་དང་ ཨིནསི་ཊ་ག་རམ་ ཡང་ན་ ཊུའི་ཊར་ཚུ་ བརྡ་དོན་དང་ འཆར་སྣང་གི་འབྱུང་

ཁུངས་ ལེགས་ཤོམ་ཅིག་ཨིན། ཊུའི་ཊར་དེ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༦ ཟླ་ ༡༡ པའི་ནང་ ཨ་མི་རི་ཀའི་སྲིད་འཛིན་ ཌོ་ནཱལ་ཊམཔ་གི་ བཙག་འཐུའི་
ཤུལ་ལས་ ད་རེས་ཁམས་ཅིག་ཁར་ ལོག་སྟེ་ཡོངས་གྲགས་ཐོན་ཡི། གློ་བུར་དུ་ དར་ཁྱབ་འགྱོ་མི་ ལོ་རྒྱུས་ཚུ་ཕར་བཞག་སྟེ་ རེ་སྐབས་
ཅིག་ འཕྲལ་གྱི་དཀའ་ངལ་ ལེ་ཤ་ཅིག་གི་སྐོར་ལས་ གཞི་རྟེན་བརྡ་དོན་ཐོབ་ནི་དང་ འཕྲལ་གྱི་གནས་ཚུལ་ཚུ་བཏོན་ནི་གི་ ཐབས་ལམ་
ལེགས་ཤོམ་ཅིག་ཨིན། གྲོང་གསེབ་ཁག་ལུ་ཡོད་པའི་ བརྡ་བརྒྱུདཔ་ཚུ་གིས་ མཁས་མཆོག་དང་ སྲིད་དོན་པ་ ཡང་ན་ བརྡ་བརྒྱུདཔ་
གཞན་ཚུ་དང་ འབྲེལབ་འཐབ་པ་ཅིན་ ཕན་ཐོགས་འབྱུང་ཚུགས།
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“

“

གནས་ཚུལ་གྱི་ གནས་སྐབས་ཅིག་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི།

ཐབས་ལམ་ག་ཅི་གི་ཐོག་ལས་ཨིན་རུང་ ཁྱོད་ཀྱིས་ གནས་ཚུལ་གྱི་གནས་སྐབས་ཅིག་ ཐོབ་ཞིནམ་ལས་ གོམ་
པ་ཤུལ་མམ་དེ་ དེ་གིས་ ལཱ་འབད་བཏུབ་ག་མི་བཏུབ་ དུམ་གྲ་ཅིག་ ཞིབ་དཔྱད་རྐྱབ་དགོ། གཤམ་གསལ་གྱི་
ཕྱོགས་ལྷུང་དང་ བར་ཆད་འབྱུང་ཉེན་ཚུ་ལུ་ དྲན་པ་བཏོན་དགོ།

རང་ཚོར་ལུ་ ཤུགས་ཐལ་བ།

གནས་ཚུལ་གྱི་ གནས་སྐབས་ཅིག་གི་སྐོར་ལས་ ལཱ་འབད་བའི་སྐབས་ དཀའ་ངལ་ཁག་གཉིས་འཐོན་སྲིད། དང་པ་ ཚད་སྙོམས་
ཅན་གྱི་ཞིབ་བརྟག་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ ཚོར་སྣང་འབྱུང་འོང་། གནས་ཚུལ་དེ་ལུ་ དྲང་བདེན་མིན་པའི་ ཁོང་འཁྲོ་ཅན་གྱི་ གནད་
དོན་གྱིས་གང་སྟེ་ཡོདཔ་ལས་ མི་མང་འགོ་དཔོན་ཚུ་གི་ བྱ་སྤྱོད་ཚུ་ལུ་བལྟ་སྟེ་ ཁྱོད་གནམ་མེད་ས་མེད་ ཙིགཔ་ཟ་འོང་། དེ་གི་

སྐབས་ལུ་ བརྡ་བརྒྱུད་ཀྱི་ལྟ་བ་ལས་མ་འགལ་བར་ རང་གི་ཚོར་སྣང་དྲག་པོ་ལུ་ གདོང་ལེན་འབད་དེ་ བློ་གཏད་རུང་བའི་ བསླབ་
སྟོན་པ་ ཡང་ན་ ཆ་རོགས་ཚུ་ལུ་ ལོ་རྒྱུས་སླབ་ཞིནམ་ལས་ བདེན་ཁུངས་ལུ་བརྟེན་པའི་ གནས་ཚུལ་ཅིག་ཨིནམ་ ངེས་གཏན་
བཟོ་ནི་ལུ་ རྩ་འགེངས་དགོ།

དཀའ་ངལ་འབྱུང་ཉེན་ གཞན་མི་གཅིགཔོ་འདི་ རང་གི་ཚོར་སྣང་གི་ཉམས་མྱོང་དེ་ གཞན་གྱི་ཉམས་མྱོང་མེནམ་འོང་། རང་ལུ་
དཀའ་ངལ་མྱོང་དོ་བཟུམ་སྦེ་ར་ གཞན་མི་ག་དེམ་ཅིག་ལུ་ མྱོངས་ནུག་ག་ ཧ་གོ་དགོཔ་གལ་ཆེ། ཁྱོད་ར་ བརྡ་བརྒྱུདཔ་ཅིག་

ཨིན་པའི་ཆ་ལས་ ཡང་ན་ ཕོ་སྐྱེས་ཅིག་ཨིན་པའི་ཆ་ལས་ ཡང་ན་ ཤེས་ཡོན་ཅན་ཅིག་ཨིན་པའི་ཆ་ལས་ ཁྱོད་ལུ་བརྩི་མཐོང་སོ་

སོ་བསྐྱེད་པའི་ ཉམས་མྱོང་ཐོབ་ཅི་ག། གཞན་མི་ག་དེམ་ཅིག་ལུ་ དེ་བཟུམ་མའི་ཉམས་མྱོང་ཐོབ་ནུག? དཀའ་ངལ་དེ་ ཉིན་རིམ་

བཞིན་དུ་བྱུངམ་ཨིན་ན་ ཡང་ན་ ཁྱོད་ལུ་ཐེངས་གཅིག་ བྱུང་མི་དེ་རྐྱངམ་གཅིག་ཨིན་ན? གནས་ཚུལ་ནང་ལུ་ འབྱུང་རྐྱེན་ཕུད་རྡོག་
གཅིག་གི་སྐོར་མེན་པར་ དེ་ལས་ལྷག་སྟེ་ཚུད་དགོ། རང་གི་ཚོར་སྣང་བཀོད་ས་དེ་ བསམ་འཆར་གྱི་ས་གོ་ནང་མ་གཏོགས་ ཞིབ་
བརྟག་གནས་ཚུལ་ནང་མེན། ཁྱོད་ཀྱི་གནས་ཚུལ་དེ་ རང་རྐྱང་གི་དཀའ་ངལ་ལས་ལྷག་སྟེ་ གཞན་གྱི་དཀའ་ངལ་ཡང་ཨིན་པའི་

ཁུངས་བདེན་གནས་ཚུལ་ཅིག་ཨིནམ་ ངེས་གཏན་བཟོ་ཐབས་ལུ་ རྒྱུ་མཚན་འཚོལ་ཏེ་ སྐབས་དོན་ཧ་གོཝ་འབད་དགོ་པའི་གུ་ མི་
སོ་སོ་དང་གཅིག་ཁར་ བློ་སླབ་དགོ།

ཁྱོད་རའི་མཉམ་རོགས་དང་ ཆ་རོགས་ཚུ་ལས་ཐོབ་པའི་ ལོ་རྒྱུས་དང་ གསང་བའི་བརྡ་དོན་ཚུ་ཡང་ དེ་བཟུམ་ཅིག་ཨིན། ཁོང་ལུ་

བྱུང་མི་ཉམས་ཚོར་དེ་ ངེས་བདེན་ཨིན་རུང་ གཞན་ལུ་དར་ཁྱབ་མེདཔ་དང་ ཕྱོགས་ལྷུང་ཅན་འོང་སྲིད། དཀའ་ངལ་ཐད་ཀར་དུ་ མ་
མྱོངས་མི་ ཆ་རོགས་ཚུ་ལས་ཐོབ་པའི་ གཞན་བརྒྱུད་བརྡ་དོན་ཚུ་ཡང་ ངེས་དཔྱད་འབད་དགོ། ལོ་རྒྱུས་སླབ་མི་དེ་གི་ མིང་དང་ཁ་
བྱང་ཚུ་ ངོས་འཛིན་བྱུང་བའི་ཁར་ དྲི་བ་དྲི་ལན་ འབད་ས་གཅིག་ མ་ཐོབ་ཚུན་ཚོད་ ལོ་རྒྱུས་དེ་ འཐོར་གཏམ་ ཡང་ན་ ཁྲོམ་

ཁའི་བཤད་ཐོ་ཅིག་སྦེ་ ཆ་བཞག་དགོ། ཉམས་ཚོར་དེ་ཚུ་ ཞིབ་བརྟག་ལེགས་ཤོམ་གྱི་དོན་ལུ་ འགོ་བཙུགས་ཀྱི་ གནད་དོན་ཙམ་
ཅིག་སྦེ་བཞག་དགོ།

དེའི་ཁ་སྐོང་ལུ་ ཞིབ་བརྟག་བརྡ་བརྒྱུད་ལྟེ་བའི་ (Centre for Investigative Journalism) བསླབ་བྱ་ཚུ་ སེམས་

ཁར་བཞག་དགོ། དེ་ཡང་ ཁྱོད་ཀྱིས་ངོ་ཤེས་མི་ ལ་ལོ་ཅིག་ གསང་བའི་བརྡ་དོན་ ཕྱིར་བཤད་འབད་མ་ཆོག་པའི་ ལཱ་འགན་འབག་
མི་ཨིནམ་འོང་། དེ་ཡང་ དཔེར་ན་ ཁྲིམས་སྲུང་འགག་པ་བཟུམ་ཅིག་ཨིན། རྒྱུ་མཚན་འདི་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ རང་གི་ཆ་རོགས་ ཡང་ན་
ཁྱིམ་ཚང་ཨིནམ་ཙམ་གྱིས་ ཁྱོད་ལུ་བརྡ་དོན་བྱིན་ནི་ལུ་ ཆ་རོགས་འོང་མནོ་བའི་ རེ་ཆི་མ་བསྐྱེད།

དེ་གིས་ཁོང་ལུ་ ལཱ་ཁག་གཏང་

འོང་། ནམ་རང་འབད་རུང་ མི་ངོ་ཅིག་གི་སྐོར་ལས་ གནས་ཚུལ་མ་བཀོད་གོང་ལས་ མི་ངོ་དེ་ལས་གནང་བ་ལེན་དགོ།
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བཤད་ཐོ་དང་ འཐོར་གཏམ་ཚུ་དང་ འབྲེལ་འཛིན་འབད་ཐངས།
ཁྲོམ་ཁར་ལོ་རྒྱུས་དར་ཁྱབ་གཏང་ནི་དེ་ ལམ་ཟུར་རྒྱང་བསྒྲགས་ (roadside radio) ལས་ལྷག་པའི་ བརྡ་བརྒྱུད་གཞན་མི་འོང་

། Roadside radio ཟེར་མི་འདི་ ཁྲོམ་ལམ་ཁའི་ཚོང་པ་དང་ གླ་འཁོར་དེད་གཡོགཔ་ ལམ་འགྲུལཔ་ གོལཕ་གི་རྩེད་ཆས་འབག་མི་

སྲིད་དོན་པ་དང་ ཁྲིམས་སྲུང་འགག་པའི་ ཆ་རོགས་ ཡང་ན་ ལས་བྱེདཔ་ ས་ཚོང་རྐྱབ་མི་ ཆང་ཁང་དང་ བཟའ་ཁང་གི་ཇོ་བདག་ཚུ་གིས་
བཤད་ཐོ་གཏང་མི་དང་ ལོ་རྒྱུས་སླབ་མི་ཚུ་ དར་ཁྱབ་མགྱོགས་དྲགས་སྦེ་ འགྱོ་མི་ལུ་སླབ་ཨིན། སྤྲོ་སྣང་ཅན་གྱི་ལོ་རྒྱུས་དེ་ཚུ་ མང་ཤོས་
ལུ་ བདེན་ཁུངས་མེད་རུང་ སྦྱོང་བརྡར་ཅན་ཅིག་གིས་ བརྟག་ཞིབ་འབད་བ་ཅིན་ འཐོར་གཏམ་དེ་ཚུ་གིས་ ང་བཅས་ལུ་ གནས་སྟངས་
དངོས་དང་འགྱུར་བ་ཚུ་ སྟོན་ཚུགསཔ་ཨིན། ད་རེས་ཁམས་ བུམོ་ལེ་ཤ་ཅིག་ གར་སོང་མེདཔ་ཡལ་སོ་མི་དེ་གིས་ གསང་བའི་སྒོ་ལས་

འགྲོ་བ་མིའི་ནག་ཚོང་ཡོངས་འབྲེལ་ཅིག་ཡོད་དོ་བཟུམ་སྦེ་ མཐོང་མས་ག? མི་ཚུ་གིས་ ཁྱིམ་ནང་བཟོ་མི་ སྨྱོ་ཆང་གསརཔ་ཅིག་ ལོག་

སྤྱོདའབད་ནི་ འགོ་བཙུགས་ནུག་ག? ཚོང་པ་ཕྱུགཔོ་ཅིག་གིས་ དེ་འཕྲལ་ལས་ ཟད་འགྲོ་གཏང་ནི་ མཚམས་འཇོག་འབད་ནུག་ག? ཡང་
ན་ ཁྲིམས་སྲུང་འགག་པའི་ འགོ་དཔོན་སྦོམ་ཅིག་གིས་ དྲག་རིམ་ཉེས་ཅན་ཚུ་དང་ འབྲེལ་བ་འཐབ་ནི་འགོ་བཙུགས་ནུག་ག? ལོ་རྒྱུས་

དེ་ཚུ་གེ་ར་ ལམ་ཟུར་རྒྱང་བསྒྲགས་ཀྱིས་ སླབ་ནི་ཡོད། དེ་འབདཝ་ད་ བརྡ་བརྒྱུདཔ་ཚུ་གིས་ ཁོང་རང་ལུ་ མི་ཚུ་གིས་ ག་ཅི་སྦེ་ བདེན་
འཛིན་རེཝ་ཨིན་ན་ དྲི་བ་བཀོད་དགོ། འདི་གིས་ང་བཅས་ར་ གནས་པའི་དུས་ཚོད་དང་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་སྐོར་ལས་ ག་ཅི་སླབ་ནི་འདུག་?
ཨ་རྟག་བཟུམ་སྦེ་ གོམ་ཐེངས་དང་པ་འདི་ འཐོར་གཏམ་དེ་ཚུ་ལུ་ བདེན་ཁུངས་ཡོད་མེད་ ངེས་གཏན་བཟོ་དགོ། རང་གིས་ཤེས་པའི་

འབྱུང་ཁུངས་ཚུ་ལས་ བདེན་སྤྱད་འབད་དགོ། དེ་ལས་གཞུང་འབྲེལ་གྱི་གནད་སྡུད་ཚུ་ ག་དེ་མང་མང་འཚོལ་དགོཔ་དེ་ཡང་ དཔེར་ན་ བུམོ་
བྱང་སྟོར་ཞུགས་མི་གི་སྐོར་ལས་ ས་གནས་ཀྱི་ཁྲིམས་སྲུང་འགག་སྡེ་ལུ་ ཞིབ་དཔྱད་འབད་དགོ། སྨྱོ་ཆང་ལོག་སྤྱོད་ཀྱི་སྐོར་ལས་ དྲུང་འཚོ་

ལུ་དྲི་དཔྱད་འབད་དགོ། ཚོང་པ་དེ་གི་ཚོང་ལས་ཀྱི་སྐོར་ལས་ དེའི་ལས་བྱེདཔ་ཚུ་ལུ་ དྲི་བ་བཀོད་དེ་ ཚོང་འབྲེལ་གྱི་འགྱུར་འགྲོས་སྐོར་ལས་
སླབ་ནིའི་དོན་ལུ་ མ་དངུལ་གྱི་རྩིས་དཔྱད་ཚུ་ལེན་དགོ། འཐོར་གཏམ་ཅིག་ལུ་ བདེན་ཁུངས་དུམ་གྲ་ཅིག་ཐོབ་ཞིནམ་ལས་ གནས་ཚུལ་
སྦོམ་ཅིག་ འབྲི་ནི་གི་ འཆར་གཞི་འགོ་བཙུགས་དགོ།

གསང་བའི་བརྡ་དོན་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི།
ཉེས་ལས་ཕྱིར་བཤད་འབད་མི་ གནས་ཚུལ་ལེ་ཤ་ཅིག་ གསང་བའི་བརྡ་དོན་ཅིག་ལས་ འགོ་བཙུགསཔ་ཨིན། དཔེར་ན་ སྣུམ་

འཁོར་ཨར་རྐུན་གྱི་གཡོ་ཚོང་ནང་ འགག་པའི་འགོ་དཔོན་ཅིག་ འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་སྐོར་ འགག་སྡེ་ནང་གི་ འབྲེལ་བ་ཅན་དེ་གིས་
ཤེས། ངན་ལན་འཇལ་དགོ་མནོ་མི་ བཟའ་ཟླ་བགྲེསཔ་ཅིག་གིས་ མོ་གི་རྨགཔ་བགྲེསཔ་དེ་གིས་ ཁྲལ་ལས་ཟུར་ཡོད་པའི་སྐོར་

ལས་ མོ་ར་གིས་ སྔོན་མངགས་འབད་དེ་ཡོད་པའི་ གསར་ཤོག་ལས་ཁང་ལུ་ བརྒྱུད་འཕྲིན་གཏང་འོང་། སྲིད་དོན་པ་ཅིག་གིས་ ཁོ་
རའི་ཆ་རོགས་ རྩོམ་སྒྲིགཔ་ཅིག་ལུ་ གཞུང་གི་ཁག་འབག་རིན་བསྡུར་ལས་སྡེ་ཅིག་དང་ རིན་བསྡུར་བཀོད་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མི་ཅིག་
གི་བར་ན་ ཚུལ་མིན་མཐུན་འབྲེལ་ཡོད་པའི་སྐོར་ལས་སླབ་འོང་།

དེ་འབདཝ་ད་ མིག་གིས་མཐོང་མི་ལས་ལྷག་པའི་ གནད་དོན་གཞན་འོང་སྲིད། བདེན་ཁུངས་མེད་རུང་ གཞན་མི་ཅིག་ལུ་ གནོད་
བཅུག་ནི་གི་དོན་ལུ་ བརྩམས་ཡོད་པའི་ འཆར་གཞི་ཅིག་ཨིནམ་འོང་།

ཡང་ཅིན་ དབང་ཚདཅན་གཞན་ཚུ་གིས་ ཁྱོད་ལུ་གནས་

ཚུལ་འབྲི་བཅུག་ནི་གི་དོན་ལུ་ འཆར་གཞི་བརྩམས་བརྩམསཔ་འོང་ག་མི་ཤེས། དེ་གི་སྐབས་ལུ་ ཐོར་གཏམ་ཚུ་བདེན་དཔྱད་འབད་
ནི་གི་ ལམ་ལུགས་དེ་ ལག་ལེན་འཐབ་དགོཔ་མ་ཚད་ དེ་བཟུམ་མའི་ གསང་བའི་བརྡ་དོན་ཚུ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་
རང་གིས་རང་ལུ་ འོག་གི་དྲི་བ་ཚུ་བཀོད་དགོ།

གསང་བའི་བརྡ་དོན་དེ་ མ་ཐོབ་རུང་ གནད་དོན་འདི་གི་སྐོར་ལས་ ང་གིས་གནས་ཚུལ་འབྲི་འོང་ག?
དཀའ་ངལ་འདི་གི་སྐོར་ལས་ ང་ལུ་སྤྲོ་བ་ཡོད་ག?

ནཱ་ལུ་ཕྱིར་བཤད་འབད་མི་ བདེན་ཁུངས་ཚུ་ མི་མང་གི་མཐའ་དོན་ལུ་ཨིན་པས་ག?
ཁྱོད་ཀྱིས་ དྲི་བ་གསུམ་ཆ་ར་ལུ་ ངོས་ལན་ཡོད་པ་ཅིན་ ལཱ་འགོ་བཙུགས་དགོ།
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ངན་ལྷད་ - གནད་དོན་ཅིག་ལུ་ དོན་དག་ཁག་གཉིས་ཡོདཔ།
གནད་དོན་ལ་ལོ་ཅིག་ནང་ ངན་ལྷད་ཅན་གྱི་མི་ངོ་ གསལ་སྟོན་འབད་མི་དེ་གིས་ མི་སྡེ་ལུ་ ཕན་པ་སྦོམ་ཅིག་མི་འོང་
། དེ་ཡང་ གོང་ལུ་བཀོད་མི་ རིན་བསྡུར་བཀོད་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མི་དང་ ཁྲལ་འབབ་ལས་ཟུར་མི་ རྨགཔ་བགྲེསཔ་
གི་ དཔེ་ཀོད་དོ་བཟུམ་ཅིག་ཨིན། དེ་ཡང་གཙོ་བོ་ རྒྱལ་ཁམས་ཀྱི་གཞི་བཀོད་ནང་འཁོད་དང་ མི་སྡེའི་སྡེ་ཚན་ལ་ལོ་
ཅིག་ནང་ ངན་ལྷད་དང་ ཁྲལ་ཟུར་དར་ཁྱབ་ཡོད་པའི་ རྒྱལ་ཁབ་ཚུ་ནང་ འབྱུང་ནི་ཨིན་མས། བརྡ་བརྒྱུདཔ་ལེ་ཤ་
ཅིག་གིས་ ངན་ལས་འབད་མི་ མི་ངོ་ཅིག་ གསལ་སྟོན་འབདཝ་ད་ གཞན་ཚུ་འདྲོགས་ཏེ་ དེ་བཟུམ་མའི་ལཱ་ངན་

འབད་ནི་ལས་ འཛེམ་ནི་དང་ ངན་ལྷད་བཀག་དམ་གྱི་ཐབས་ཤེས་ཚུ་ ཡར་དྲག་གཏང་ཚུགས་ཟེར་བའི་ བདེན་ཁུངས་
བཀོདཔ་ཨིན་མས། འདི་ལུ་བདེན་ཁུངས་དུམ་གྲ་ཅིག་ཡོད་མི་དེ་ཡང་ ཁྲལ་བཏབ་མི་ཚུ་གི་མ་དངུལ་ཨིནམ་ལས་ མི་

མང་གིས་ཤེས་དགོ་པའི་ ཐོབ་དབང་ཡོད། ཧེ་མའི་བྱུང་སྲོལ་ ལེ་ཤ་ཅིག་དང་འཁྲིལཝ་ད་ ངན་ལྷད་དར་ཁྱབ་སྦོམ་འགྱོ་

སར་ ངན་ལྷད་འབད་མི་ མི་ངོ་གཅིག་ གསལ་སྟོན་འབད་མི་དེ་གིས་ ཕན་ཐོགས་གངམ་ འབྱུང་མི་ཚུགས་པས། ངན་
ལྷད་འདི་ གཞི་བཀོད་ནང་འཁོད་དང་ སྤྲོད་ལེན་གྱི་ལམ་ལུགས་ཚུ་ནང་ གཏིང་ཟབ་སྦེ་ ཚུད་སོ་པའི་ཁར་ ཐ་ན་ ངན་
ལྷད་བཀག་དམ་གྱི་ གཞི་བཀོད་ནང་རང་ ཚུད་དེ་ཡོད་པ་ཅིན་ མི་མང་གིས་ གནས་ཚུལ་འདི་ནང་ གསརཔ་ག་ཅི་
འདུག་གོ་ཟེར་ ཕྱིར་འབུད་གཏང་འོང་།

དེ་འབདཝ་ད་ བརྡ་བརྒྱུདཔ་ཚུ་གིས་ ངན་ལྷད་ཀྱི་གནད་དོན་ཅིག་ ལག་

ལེན་འཐབ་ཐོག་ལས་ ཁྲལ་འབབ་ལས་ཟུར་ནི་དང་ ནང་གསུག་རྐྱབ་ནི་ལུ་ འཇམ་ཏོང་ཏོ་བཟོ་མི་ ལམ་ལུགས་ནང་གི་
སྐྱོན་ཆ་ཚུ་ གསལ་སྟོན་འབད་ཚུགས་པ་ཅིན་ གནས་ཚུལ་དེ་གིས་ ཕན་ཐོགས་སྦོམ་འབྱུང་ཚུགས་ནི་དང་ དེ་ལུ་བརྟེན་
ཏེ་ སྡེ་ཚན་དང་ ཚོགས་པ་ཚུ་གིས་ གསང་བཞག་ནི་ལུ་ ལཱ་ཁག་བཟོཝ་ཨིན།

ཟུར་བརྡ་དང་ འབྱུང་ཁུངས་ཚུ་གི་དབྱེ་ཞིབ།
ཁྱོད་རའི་གནས་ཚུལ་འབྱུང་ཁུངས་ དཔེར་ན་ གསང་བའི་བརྡ་དོན་ ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་འཆར་སྒོ་ནང་ པར་སྐྲུན་འབད་དེ་ཡོད་

པའི་ མིང་མེད་ཡི་གུ་ཚུ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི་འགོ་བཙུགས་དགོ འགོ་དང་འགོ་ལས་རང་ ཡི་གུ་དེ་ ག་གིས་བྲིས་བྲིསཝ་ཨིན་ན་ ཁོ་
གི་ཁྱད་ཆོས་དང་ རེ་སྐུལ་ཚུ་ ག་ཅི་ཨིན་ན་ དྲི་དཔྱད་འབད་དགོ། ཡོངས་འབྲེལ་འཆར་སྒོ་ནང་ ཚོང་འབྲེལ་དང་ སྲིད་དོན་གྱི་དང་
འདོད་ཡོད་མི་ མཁས་མཆོག་ངོ་མ་ལས་ འགོ་བཙུགས་ཏེ་ གྱོས་ངན་རྩོམ་མི་དང་ ཞུ་སྐུལ་འབད་མི་ལ་སོགས་པ་ མི་ངོ་ག་གིས་
ཡང་ གནད་དོན་ག་ཅི་ཡང་ བཀོད་ཚུགསཔ་ཨིན། ཁྱོད་ཀྱིས་མི་ངོ་དེ་ ངོས་འཛིན་འབད་ཞིནམ་ལས་ མི་ངོ་དེ་གི་སྐོར་ལས་ ག་

དེ་མང་མང་ ཤེས་ཐབས་འབད་དགོ། ཁོ་གི་མི་ཚེའི་ལོ་རྒྱུས་: དཔེ་ཆ་ག་ཏེ་ལྷབ་ཅི་ག་དང གོ་གནས་ག་ཅི་འཆངམ་ཨིན་ན་ཚུ་ཤེས་

དགོ། ཁོ་གི་ཕེསི་བུག་རྩིས་ཐོ་དང་ ཊུ་ཡིཊ་ཚུ་ལུ་བལྟ་དགོ། ཁོ་གིས་ཚོང་ལས་ཁང་གསརཔ་ཅིག་གི་སྐོར་ལས་བཤད་པ་ཅིན་ དེ་ནང་
ལཱ་འབད་མི་གཙོ་བོ་ ག་དང་ག་ཨིན་ན་དང་ ཚོང་ལས་ཁང་དང་ མི་ངོ་དེའི་མཉམ་རོགས་ ཡང་ན་ བྱང་འཕྱད་ ཡང་ན་ གཞུང་ནང་
ཡོད་པའི་ འབྲེལ་བ་ཅན་ཚུ་གི་བར་ན་ འབྲེལ་མཐུན་ཡོད་མེད་བལྟ་དགོ། སོ་ནམ་བློན་པོ་གསརཔ་དེ་ འབྲུ་སྣ་ཚོང་འབྲེལ་གྱི་ལས་

སྡེ་སྦོམ་ཅིག་གི་ བཀོད་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མིའི་གྲངས་སུ་བཞུགས་པ་ཅིན་ ཁྲིམས་མཐུན་ཨིན་ན? གལ་སྲིད་ ཆོགཔ་ཨིན་རུང་ ཁེ་

ཕན་ལྟག་སྤྲོད་ གསལ་བཏོན་འབད་ནུག་ག? དེ་བཟུམ་གྱི་འབྲེལ་བ་བཟོ་ཚུགས་པ་ཅིན་ ཁྱོད་རའི་གསང་བའི་བརྡ་དོན་དེ་ དབྱེ་ཞིབ་
འབད་ནི་ལུ་ ཕན་ཐོགས་ཡོདཔ་མ་ཚད་ ཤུལ་ལས་ གནས་ཚུལ་འབྲི་ནི་ལུ་ ཕན་ཐོགས་ཆེའི་བརྡ་དོན་ཚུ་ཐོབ་ཚུགས།

མི་ངོ་དེ་དང་གཅིག་ཁར་ལཱ་འབད་མི་ མི་གཞན་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར བློ་སླབ་སྟེ་བལྟ་དགོ། ཁོང་གིས་ མི་ངོ་དེ་ ག་བཟུམ་ཅིག་

ཨིནམ་སྦེ་ བཤདཔ་མས་གོ? མི་དེ་ཚུ་གིས་སླབ་མི་དེ་ ཁྱོད་ཀྱིས་མནོ་མི་ལས་ རྒྱབ་འགལ་ཨིན་པ་ཅིན་ ཁྱོད་རང་ལམ་ནོར་བ་ལུ་
ཞུགས་ཡོདཔ་ཨིན། ཨིན་རུང་ དྲནམ་བཏོན་ཞིནམ་ལས་ དེ་འཕྲལ་ལས་ གཞན་གྱི་སླབ་ཚད་ཅིག་ལུ་ བློ་གཏད་དང་ཡིད་ཆེས་
བསྐྱེད་ནི་མི་འོང་།
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ཁྱེད་ཀྱིས་ ས་སྣུམ་དང་ ས་ཆ་ཚུ་གི་ བཀྲམ་སྤེལ་དཀོན་པའི་སྐོར་ལས་ ཡང་ན་ སློབ་གཉེར་གྲོགས་རམ་ཚུ་ མ་ལང་པའི་སྐོར་
ལས་ སྙན་ཞུ་ཚུ་ལྷག་པའི་སྐབས་ལུ་ རང་གི་སེམས་ཁར་ དྲི་བ་དུམ་གྲ་རེ་འོང་དགོ། ཐོན་སྐྱེད་དེ་ཚུ་ ཚད་འཛིན་འབད་མི་དང་

བདག་སྐྱོང་འཐབ་མི་ ག་ཨིན་ན་དང་ བཀྲམ་སྤེལ་གྱི་ཐབས་ལམ་ཚུ་ ག་དེ་ཡོད་དགོཔ་ཨིན་ན་ དྲི་བཀོད་འབད་བ་ཅིན་ ངན་ལྷད་
འབྱུང་ཉེན་ཚུ་ ངོས་འཛིན་འབད་ནི་ལུ་ ཕན་ཐབས་ཡོད། ཞིབ་བརྟག་བརྡ་བརྒྱུདཔ་ཚུ་གིས་ མི་ངོ་དེ་ཚུ་གིས་ བརྡ་དོན་ག་ཅི་ར་
གསལ་སྟོན་འབདཝ་ཨིན་ན་དང་ ག་དེམ་ཅིག་ གསང་སྟེ་བཞགཔ་ཨིན་ན་ ཧ་གོ་ཚུགས།

སྐྱོན་བརྗོད་ཀྱི་ རྒྱབ་སྐྱོར་ཡིག་ཆ་ཚུ་གི་ བདེན་ཁུངས་ལུ་ བརྟག་དཔྱད་འབད་དགོ། དེ་ཡང་ མ་བདེན་པའི་སྐྱོན་བརྗོད་ཚུ་ལུ་ རྒྱབ་
སྐྱོར་གྱི་ཡིག་ཆ་ རྫུས་མ་བཟོ་ནིའི་ཉེན་ཁ་ཡོད། ལས་ཤོག་དང་ ཕོ་ཊོ་ཤོབ་ གློག་རིག་ ཡང་ན་ འདྲ་བཤུས་འཕྲུལ་ཆས་ཚུ་ སྤྱོད་
ནི་གི་གོ་སྐབས་ཡོད་མི་ཚུ་གིས་ ཡིག་ཆ་རྫུས་མ་ཚུ་ འཇམ་ཏོང་ཏོ་སྦེ་བཟོ་ཚུགས། མ་གཞི་ཡིག་ཆ་ཚུ་ ངོ་མ་ཨིན་ཏེ་འབད་རུང་ དེ་

ཚུ་འཕྲི་སྣོན་ཐོག་ལས་ བཟོ་བཅོས་བཏང་སྟེ་ ཕྱེད་བདེནམ་དང་ ཕྱེད་མ་བདེནམ་བཟོ་ནིའི་ཉེན་ཁ་ཡོད། ཡིག་ཆ་དེ་ཚུ་ ངེས་བདེན་
ཨིན་མིན་གྱི་སྐོར་ལས་ བློ་གཏད་རུང་བའི་ གཞུང་གི་འབྱུང་ཁུངས་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ བདེན་དཔྱད་འབད་དགོ།

རེ་ཚེ་སྐབས་ ཡིག་ཆ་ཚུ་ མགུ་རྙོགས་དྲགས་དང་ ཚན་རིག་དང་འཕྲུལ་རིག་འོངམ་ལས་ དེའི་གོ་བ་ལེན་ནི་ལུ་ མཁས་མཆོག་

ལུ་བརྟེན་དགོ།་ ཡིག་ཆ་དེ་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ རང་དབང་ཐ་དད་ཀྱི་མཁས་མཆོག་ དཔེར་ན་ རྩིས་འཛིན་པ་ ཁྲིམས་རྩོདཔ་ ཡང་
ན་ དྲུང་འཚོ་བཟུམ་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ གྲོས་བསྡུར་འབད་དགོ། ཡིག་ཆ་འཇམ་ཏོང་ཏོ་ཚུ་ཡང་ གོ་བ་ཕྱི་འགྱུར་ལེན་ནིའི་ཉེན་ཁ་

ཡོད། རེ་ཚེ་སྐབས་ སྐྱོན་བརྗོད་ཚུ་ བདེན་ཁུངས་ཡོདཔ་ཨིན་རུང་ ཉེས་ལས་དེ་ ཆུང་ཀུ་ཅིག་འོངམ་ཨིན། ངན་ལྷད་ཀྱི་སྐྱོན་བརྗོད་
ཚུ་ གཟན་དོམ་འཕུར་དོ་བཟུམ་སྦེ་ དར་ཁྱབ་འགྱོཝ་ད་ བརྡ་བརྒྱུདཔ་ཚུ་གིས་ དྲནམ་བཏོན་ཏེ་ གཞན་གྱི་དབང་ལུ་ ཐལ་ནི་
མེདཔ་ཅིག་འབད་དགོ།

ཟུར་བརྡ་དང་ འཐོར་གཏམ གསང་བའི་བརྡ་དོན་ཚུ་ ཕྱིར་བཙག་འབད་ཞིནམ་ལས་ ག་དེ་མགྱོགས་མགྱོགས་ ཞིབ་
དཔྱད་འབད་ནི་ འགོ་བཙུགས་དགོ། ཞིབ་འཚོལ་གྱི་ལཱ་ནང་ གཏིང་ཟབ་མ་འཛུལ་བའི་གོང་ལས་ ལཱ་འབད་ཐངས་ཀྱི་

འཆར་གཞི་ཅིག་བརྩམ་དགོ། གོ་རིམ་དང་པ་ག་ཅི་ཨིན་ན་ ཞིབ་དཔྱད་མ་བའི་ཧེ་མ་དང་ ཞིབ་དཔྱད་འབད་བའི་སྐབས་
ལུ་ སེམས་ཁར་བཞག་དགོཔ་ ག་ཅི་འདུག་གོ? ལེའུ་ཤུལ་མམ་དེ་ནང་ དྲི་བ་དེ་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་བཤད་ནི་ཨིན།
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༣
འགྲེལ་བཤད

ལེའུ་༣ པ་

འཆར་གཞི་བརྩམ་ཚུལ།
ལེའུ་འདི་ནང་ ཞིབ་བརྟག་གནས་ཚུལ་ཅིག་གི་ འཆར་གཞི་བརྩམ་ཐངས་ཀྱི་ རིམ་པ་མ་
འདྲཝ་ཚུ་སྟོན་ནི་ཨིན། རང་གིས་རང་ལུ་ དྲི་བ་བཀོད་ནི་དང་ འབྱུང་ཁུངས་ཚུ་ལུ་ ཞིབ་
དཔྱད་འབད་ནི་ལས་ འགོ་བཟུང་སྟེ་ གནས་ཚུལ་ངོ་སྤྲོད་འབད་ནི་དང་ འཆར་དངུལ་

གྲ་སྒྲིག་འབད་ནི་ལ་སོགས་པ་ཚུ་ ལེའུ་འདི་ནང་སྟོན་མི་ དཔེ་སྟོན་ཆ་མཉམ་གྱིས་ ཞིབ་

བརྟག་གནས་ཚུལ་གྱི་ ལས་འགུལ་གྱི་དོན་ལུ་ འཆར་གཞི་བརྩམ་དགོཔ་འདི་ ངེས་མཁོ་
ཅན་ཅིག་སྦེ་ སྟོནམ་ཨིན། དེ་གིས་མ་དོ་བར་ བློ་གཏད་རུང་བའི་ གནས་ཚུལ་འབྱུང་
ཁུངས་ཚུ་ ངོས་འཛིན་འབད་ཐངས་དང་ གནས་ཚུལ་གྱི་ཁ་གསལ་ཚུ་

སྤྲོ་བ་ཅིན་གྱི་

འགྲེལ་བཤད་ཀྱི་སྒོ་ལས་ སྒྲུབ་བྱེད་དང་བཅསཔ་སྦེ་ བཀོད་ཐངས་ཚུ་ ངོ་སྤྲོད་འབདཝ་
ཨིན།

འཚོལ

འཆར་གཞི

བསྲུང་སྐྱོབ

ཞིབ་བརྟག་ཅིག་གི་འཆར་གཞི་བརྩམ་ཚུལ།
ཁྱོད་ཀྱིས་ གནས་ཚུལ་གྱི་གནས་སྐབས་ཅིག་ ཐོབ་མི་དེ་ལས་ ཕྲང་ཕྲང་ར་ ཞིབ་དཔྱད་གུ་ འགྱོ་མི་ཚུགས། ཁྱོད་
ཀྱི་གནས་སྐབས་དེ་ འགོ་བཙུགས་ས་ཚིགས་ཙམ་ཅིག་ཨིན། ཞིབ་བརྟག་གནས་ཚུལ་ལུ་ མི་སྡེའི་འགན་ཁག་སྦོམ་
ཡོད་པའི་ཁར་ ཁྲིམས་ཀྱི་ཉེན་ཁ་ཡང་ ལེ་ཤ་ཡོདཔ་ལས་ ག་དེ་དྲག་དྲག་ མཐིལ་ཕྱིན་དང་ དྲང་བདེན་ ཆ་ཚང་

ཡོདཔ་ ངེས་གཏན་བཟོ་དགོ། དེ་བཟུམ་མའི་གནས་ཚུལ་ འབྲི་ནི་གི་དོན་ལུ་ སྡེ་ཚན་མཉམ་རུབ་ཀྱི་ བརྩོན་ཤུགས་

དགོ་པའི་ཁར་ མ་དངུལ་བརྩིས་པའི་ཐོན་ཁུངས་ ལེ་ཤ་དགོཔ་མ་ཚད་ ཕན་ཚུན་གྱི་བརྒྱུད་འབྲེལ་ ལེགས་ཤོམ་དགོ།
དེ་གིས་སྦེ་ གནས་ཚུལ་དེ་གི་གོ་རིམ་ རེ་རེ་བཞིན་དུ་གི་ འཆར་གཞི་ཁ་གསལ་བཀོད་དགོ།

ཁྱོད་ཀྱི་ལཱ་གི་འཆར་གཞི་དེ་ཡང་ གནས་ཚུལ་གྱི་གནས་སྐབས་དེ་ ག་ཏེ་ལས་ བྱུང་མི་དང་འཁྲིལ་དགོ། གནས་

སྐབས་དེ་ ཁྱོད་རའི་མིག་མཐོང་ལག་བཟུང་ ཡང་ན་ ལོ་རྒྱུས་ནང་ལས་ བྱུང་བྱུངམ་ཨིན་པ་ཅིན་ དེབཟུམ་མའི་

རང་རྐྱང་གི་ཉམས་མྱོང་ཚུ་ རྒྱ་ཆེཝ་སྦེ་ གཞན་ལུ་ཁྱབ་སྟེ་ཡོད་མེད་ ངེས་གཏན་བཟོ་དགོ། གནས་སྐབས་དེ་ གསང་
བའི་བརྡ་དོན་ཅིག་ལས་ ཐོབ་ཐོབ་ཨིན་པ་ཅིན་ གོམ་པ་ཐེབས་ གདོང་ཁར་མ་སྤོཝ་ལས་ འབྱུང་ཁུངས་དེའི་བདེན་
ཁུངས་དང་ བློ་གཏད་ ཀུན་སློང་ཚུ་ ཞིབ་དཔྱད་འབད་དགོ། ཁྱོད་ཀྱི་འབྱུང་ཁུངས་ཚུ་ འཁྲུལ་བ་མེདཔ་ཨིན་པའི་
ཁར་ འགོ་ཐོག་གི་བདེན་ཁུངས་ཚུ་ལུ་ འགྱུར་ལྡོག་མེད་པ་ཅིན་ ཁྱོད་རའི་གནས་སྐབས་དེ་ ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་

ཞིབ་བརྟག་གནས་ཚུལ་ཅིག་ འབྲི་ནི་གི་འཆར་གཞི་བརྩམ་དགོ། ཨིན་རུང་ འགོ་ཐོག་གི་འཆར་གཞི་དེ་ གོ་ཡངས་

ཏོག་ཏོ་སྦེ་ བཞག་དགོཔ་ད་ དེ་ཡང་ ཞིབ་དཔྱད་ཀྱི་སྐབས་ལུ་ བརྡ་དོན་གསརཔ་དང་ མཐོང་ཚུལ་མ་འདྲཝ་འཐོན་
པ་ཅིན་ བསྒྱུར་བཅོས་འབད་དགོཔ་འཐོན་འོང་།

འཕྲལ་འཕྲལ་འབད་ གནས་ཚུལ་ཅིག་ རྒྱ་ཆེའི་གནས་སྐབས་ཅིག་གི་ཐོག་ལས་ འགོ་བཙུགསཔ་ད་ གནད་དོན་

རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་ལུ་ ༼འཛིན་སྐྱོང་འཐབ་ནི་ལུ་ལཱ་ཁག་ཡོད་མི༽ ཞིབ་དཔྱད་འབད་དགོཔ་ འཐོནམ་ཨིན། ཨ་མི་

རི་ཀའི་གསར་ཤོག་ ཨེཊི་ལེན་ཊ་ ཇོར་ནཱལ་-ཀཱནསི་ཊི་ཊུས་ཤཱན་ (Atlanta Journal-Constituion) གྱི་

འཛིན་སྐྱོང་རྩོམ་སྒྲིགཔ་བགྲེསཔ་ ཐོ་མཱསི་ཨོ་ལི་བར་གྱིས་ བཀོད་མིའི་ནང་ ལས་འགུལ་ཚུ་ནང་ དོན་ཚན་གཅིག་གི་
སྐོར་ ཤེས་དགོ་མནོ་རེ་མནོ་ཚད་ཀྱི་ གནད་དོན་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་ མང་དྲགས་ལུ་འགྱུར་བའི་བསྒང་ལས་ འདི་ནི་
ལེགས་ཆ་མེན་པར་ ཉེས་ཆ་ཨིན་ ཟེར་ཨིན་མས།

གནས་སྐབས་དེ་ གོང་འཕེལ་གཏང་ནི་དང་ ལེགས་ཤོམ་བཟོ་ནིའི་ ཐབས་རིག་ལེགས་ཤོམ་ཅིག་ རང་གི་འབད་

ཐངས་ཚུ་ འབྲི་དགོཔ་ཨིན། དེ་ཡང་ མཐའ་མཇུག་ལུ་ ཁྱོད་ཀྱི་གནས་ཚུལ་དེ་ ག་ཅི་བཟུམ་ཅིག་ འོང་ནི་ཨིན་ན་

བཤད་པ་རྐྱབ་སྟེ་ སྲུང་གི་བཅུད་དོན་ ཐུང་ཀུ་ཅིག་འབྲི་དགོ། གནས་ཚུལ་དེ་གི་དོན་ལུ་ གནས་ཚུལ་རྩོམ་སྒྲིག་ཁང་

ནང་ སེམས་སྒོ་ཕྱེ་ནི་གི་ཐབས་ལམ་ཅིག་ འདི་ཨིནམ་ད་ འོས་བབ་ཡོད་པའི་ འགྲེལ་བཤད་ལེ་ཤ་བཀོད་དགོ། འདི་

ལུ་བརྟེན་ཏེ་ ཁྱོད་ཀྱི་གནས་ཚུལ་གྱི་སྲུང་དེ་ ས་གནས་ཀྱི་ལྟ་ཐངས་ལས་ བཀོད་སྒྲིག་ལེགས་ཤོམ་ འགྱོ་མ་འགྱོ་དང་
ལུང་ཕྱོགས་དང་ རྒྱལ་ཡོངས་ལུ་ དེ་གི་བྱེམ་ ཕོག་མི་ཕོག་ བལྟ་ནི་ལུ་ཕན་ཐོགས་ཡོད། གོ་རིམ་འདི་ཁར་ འོག་གི་
དྲི་བ་ཚུ་ སེམས་ཁར་བཞག་དགོ།

ག་ཅི་བྱུང་ནུག་གོ? ཁྱོད་ཀྱི་གནས་ཚུལ་ ལྷག་མི་ཚུ་གིས་ ག་ཅི་སྦེ་ སྣང་དག་བསྐྱེདཔ་ཨིན་ན་?

འབྲེལ་བ་ཡོད་མི་ ག་དང་ག་ར་ཨིན་ན? ཁོང་གིས་ ག་དེ་སྦེ་ འབད་འབདཝ་ཨིན་ན? གནོད་སྐྱོན་ག་ཅི་ར་
བྱུང་ནུག?

ཞིབ་འཚེལ

འཕྱད

འདྲི

འབྲི

འཆར་གཞི་བརྩམ་ཚ

ནོར་བ་ག་ཅིག་བྱུང་ནུག? ནོར་བ་དེ་ ག་དེ་སྦེ་ བྱུང་བྱུངམ་ཨིན་ན? ག་ཅི་སྦེ་ ནོར་བ་ཐོན་སོཔ་ཨིན་ན? དེ་ལུ་བརྟེན་པའི་
གནོད་པ་ ག་ཅི་བྱུང་ནུག?

གནས་ཚུལ་དེ་བཏོན་པ་ཅིན་ ག་ལུ་ ཕན་ཐོགས་འབྱུང་ནི་མས་ ཡང་ན་ ག་ལུ་གནོད་ནི་མས? གནས་ཚུལ་དེ་གིས་ མི་

སྡེའི་ཁྱད་བཅུད་དང་ སྤྱོད་ལམ་སྐོར་ལས་ རྩོད་བསྡུར་འབྱུང་ནི་མས་ག? གནས་ཚུལ་དེ་གིས་ ལམ་ལུགས་ ཡང་ན་ བྱ་
རིམ་གྱི་སྐྱོན་ཆ་ཚུ་ གསལ་སྟོན་འབད་ནི་མས་ག?

དྲི་བ་དེ་ཚུ་ལུ་ ལན་རྐྱབ་པ་ཅིན་ ཁྱོད་ཀྱི་གནས་ཚུལ་དེ་ བཀོད་ཐངས་ཀྱི་མནོ་བསམ་གཏང་ནི་དང་ ཞིབ་དཔྱད་འབད་ཐངས་ཀྱི་
ཐབས་ལམ་བསྒྲིག་ནི་ལུ་ ཕན་ཐོགས་འབྱུང་འོང་།

དཔེར་ན་ འཐུང་ཆུ་བཀྲམ་སྤེལ་གྱི་ལཱ་གཡོག་དེ་ སྒེར་སྡེ་ལུ་སྤྲོད་པའི་ཤུལ་ལུ་ ཆབ་གསང་བཤལ་ནད་ཀྱི་ དཀའ་ངལ་

སྦོམ་ཅིག་འཐོན་སོ་པ་ཅིན་ ཁྱོད་ཀྱི་གནས་ཚུལ་གྱི་ ལྟ་ཐངས་ ཡང་ན་ གཙོ་བཏོན་དེ་ མི་སེར་ཚུ་ལུ་ མེད་ཐབས་མེད་
པའི་ གཞི་རྟེན་མཐུན་རྐྱེན་དེ་ སྒེར་སྡེ་ལས་ ཉོ་མ་ཚུགས་པར་ འབྱུང་ཁུངས་གཞན་སྤྱོད་མི་ལས་ དཀའ་ངལ་བྱུང་ཡོད་
པའི་སྐོར་ལས་བཀོད་དགོ། ཡང་ན་ འཐུང་ཆུ་བཀྲམ་སྤེལ་འཕྲུལ་ཁང་ལུ་སོང་སྟེ་ འཐུང་ཆུའི་ཉེན་སྲུང་ཚུ་ ལངམ་ཡོད་

མེད་བལྟ་ཞིནམ་ལས་ ཉེན་སྲུང་མེད་པའི་གནད་དོན་ལུ་ གཙོ་བོར་བཏོན་དགོ། དེ་གི་སྐབས་ལུ་ དྲི་བ་དེ་ཚུ་ སེམས་ཁར་
བཀལ་བ་ཅིན་ གནས་ཚུལ་འབྲི་དགོ་པའི་ རྒྱུ་རྐྱེན་དེ་ཚུ་ སྟོན་ཚུགསཔ་ཨིན།

ཁྱོད་ཀྱི་གནས་ཚུལ་དེ་ མི་མང་གི་མཐའ་དོན་ངོ་མ་ ཨིན་ན་མེན་ འ་ནེམ་ཅིག་ཁར་བལྟ་དགོ། བདེན་པ་མེད་པའི་སྐྱོན་

བརྗོད་ཙམ་ཅིག་ཨིན་པ་ཅིན་ བཀོ་བཞག་དགོ། ཁྱོད་ཀྱིས་གནས་ཚུལ་བཀོད་པའི་སྐབས་ གོ་དོན་མ་འདྲཝ་སོ་སོ་སྟོན་མི་

མིང་ཚིག་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་ནི་མི་འོང་། ཁྱོད་ཀྱིས་རང་ལུ་དགོ་པའི་སྒྲུབ་བྱེད་ཚུ་ གེ་ར་ ཐོབ་ཞིནམ་ལས་ དྲི་བ་དེ་ཚུ་གུ་
ལོག་སྟེ་ དེ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ འབྲི་ནི་འགོ་བཙུགས་དགོ།

གནས་སྐབས་ཅིག་ལས་ དཔག་འཆར་ཅིག་ལུ་བསྒྱུར་ནི།
དེ་གི་ཤུལ་མ་ འགོ་ཐོག་གི་འཆར་སྣང་ཚུ་ ཁྱོད་ཀྱི་གནས་ཚུལ་དེ་གིས་ དཀའ་ངལ་སེལ་ཚུགས་པའི་ དམིགས་བསལ་དྲི་བ་ཅིག་ལུ་
བསྒྱུར་དགོ། འདི་གིས་ཁྱོད་ལུ་ ཕན་ཐོགས་ཡོད་མི་དེ་ཡང་:

!

བདེན་ཁུངས་ནང་ ག་ཅི་ར་ ཚུདཔ་ཨིན་ན་དང་ སྒྲུབ་བྱེད་ག་ཅི་ འབྲེལ་བ་ཡོད་ག་ གྲོས་ཐག་བཅད་དགོ།བཅད་མཚམས་

!

མི་གཞན་ལུ་ བརྡ་དོན་སྤྲོད་ཐོག་ལས་ གནས་སྐབས་དེ་ གཞན་གྱི་སེམས་ཁར་ཚུདཔ་བཟོ་དགོ།

!
!

24

དང་ དམིགས་དོན་ཚུ་ ངེས་གཏན་བཟོ་ཐོག་ལས་ འཛིན་སྐྱོང་འཐབ་ཚུགས་བཟོ་ནི།
དུས་ཚོད་དང་ ཐོན་ཁུངས་ཚུ་ ངེས་གཏན་སྦེ་ འཆར་འགོད་འབད་དགོ།
གནས་ཚུལ་འོས་ལྡན་ལྡན་ཅིག་གི་ གཞི་རྟེན་གཏིང་དགོ།

འཆར་གཞི་བརྩམ་ཚ

གནས་ཚུལ་གྱི་ གནས་སྐབས་རེ་རེ་ལས་ མཐའ་ཐུག་གནས་ཚུལ་གྱི་དོན་ལུ དཔག་འཆར་ ཡང་ན་ ལམ་ཕྱོགས་ ལེ་ཤ་འཐོན་
འོང་། དཔེར་ན་ འཐུང་ཆུ་ལུ་བརྟེན་པའི་ནད་གཞིའི་ གནས་ཚུལ་དེ་ལུ་ དཔག་འཆར་ཁག་གཉིས་འཐོན་འོང་།
༼ཀ༽
༼ཁ༽

འཐུང་ཆུ་བཀྲམ་སྤེལ་ སྒེར་སྡེ་ལུ་སྤྲོད་ནི་དེ་གིས་ མི་སེར་མཉམ་ཆུང་ཚུ་ ཆུ་ཉོ་མ་ཚུགས་པར་ སྟོང་མར་ཐོབ་མི་ གཙང་

སྦྲ་མེད་པའི་ཆུ་ སྤྱོད་མི་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ ནད་ཡམས་ཐོན་ཡོདཔ།

འཐུང་ཆུ་བཀྲམ་སྤེལ་འབད་མི་ སྒེར་སྡེ་གིས་ ཟད་འགྲོ་མར་ཕབ་རྐྱབ་སྟེ་ འཐུང་ཆུའི་གནས་ཚད་ མར་འབབ་འགྱོ་མི་ལུ་

བརྟེན་ཏེ་ ནད་ཡམས་བྱུང་ཡོདཔ།

འ་ནཱི་དཔག་འཆར་གཉིས་ལུ་ ན་འཐན་སྦེ་ དྲན་པ་བཏོན་ཏེ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་དགོ། རྒྱུ་རྐྱེན་དེ་གཉིས་ཆ་ར་ ངེས་གཏན་མེད་པའི་

ཕོ་ཚོད་ཙམ་ཅིག་ཨིན། ༼ཀ༽ པ་གིས་ སྟོང་མར་ཐོབ་པའི་ གཙང་སྦྲ་མེད་པའི་འཐུང་ཆུ་ལས་ ནད་ཡམས་ཐོན་ཡོདཔ་སྦེ་ མནོཝ་
ཨིན། ༼ཁ༽ པ་གིས་ འཐུང་ཆུ་བཀྲམ་སྤེལ་འབད་མི་དེ་གིས་ འཐུང་ཆུའི་གནས་ཚད་ལུ་ སྣང་མེད་བསྐྱུར་ཏེ་བཞགཔ་ལས་ ནད་
ཡམས་ཐོན་ཡོདཔ་སྦེ་མནོཝ་ཨིན། དེ་གཉིས་ལས་ བདེན་པ་ག་ཨིན་ན་ སླབ་མ་ཤེསཔ་ལས་ དབྱེ་དཔྱད་འབད་དགོཔ་གལ་ཆེ།
ནད་ཡམས་དེ་ ག་ཏེ་ལས་ འགོ་བཙུགས་ནུག?

དེ་གི་སྐབས་ལུ་ དེ་བ་དྲག་པའི་དཔག་འཆར་ གཞན་ཡོད་མི་དེ་ཡང་:
༼ག༽

ད་རེས་ཁམས་ ཁྲོམ་ཚོགས་ཅིག་ནང་ ཆུ་ལུ་བརྟེན་པའི་ནད་ཡམས་ཅིག་ ཐོན་མི་དེ་ སྒེར་སྡེ་ལུ་སྤྲོད་མི་ འཐུང་ཆུ་

བཀྲམ་སྤེལ་ ཡང་ན་ གཞུང་འབྲེལ་མིན་པའི་འཐུང་ཆུ་ནང་ལས བྱུང་བྱུངམ་འོང་ནི་ཨིན་མས།

བསྐྱར་བཟོ་འབད་མི་ དཔག་འཆར་དེ་གིས་ ཁྱོད་རའི་གནས་ཚུལ་ བཅུད་སྡུད་དེ་ལུ་ ལོག་བལྟ་ཞིནམ་ལས་ ཁ་
གསལ་དང་ ཚད་སྙོམས་ཅན་གྱི་ ཞིབ་དཔྱད་འཆར་གཞི་ཅིག་ བརྩམ་བཅུགཔ་ཨིན།

༼ང༽ འཐུང་ཆུ་བཀྲམ་སྤེལ་ སྒེར་སྡེ་ལུ་སྤྲོད་ཡོད་པའི་ ཁྲོམ་ཚོགས་ཅིག་ནང་ ཆུ་ལུ་བརྟེན་པའི་བཤལ་ནད་ཀྱི་ ནད་ཡམས་ཚབས་

ཆེན་ཅིག་ཐོན་ནུག། དེ་གིས་སྐབས་ ནད་ཡམས་དེ་ ག་དེ་སྦེ་ བྱུང་ཡོདཔ་ཨིན་ན་ འཚོལ་དགོཔ་ཨིན། མི་སེར་ཚུ་གིས་
སྒེར་སྡེ་གིས་བཀྲམ་མི་ཆུ་ ཉོ་མ་ཚུགས་པར་ གཙང་སྦྲ་མེད་པའི་ ཤར་ཆུ་དང་ རྫིང་ཆུ་ནང་ལས་ སྤྱོད་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་ན?
ཡང་ན་ སྒེར་གྱི་འཐུང་ཆུ་བཀྲམ་སྤེལ་ལས་སྡེ་གིས་ ཟད་འགྲོ་མར་ཕབ་རྐྱབ་སྟེ་ འཐུང་ཆུ་བཀྲམ་སྤེལ་འཕྲུལ་ཁང་ནང་
འཐུང་ཆུའི་སྤུས་ཚད་ཀྱི་གནས་ཚད་ མར་འབབ་སོང་ཡོདཔ་ཨིན་ན?
རིག་པ་དང་གཅིག་ཁར་ བློ་སླབ་དགོ།

དེ་གི་རྒྱུ་རྐྱེན་གྱི་སྐོར་ལས་ ང་བཅས་ཀྱིས་ ཚན་

ང་བཅས་ཀྱིས་ མི་སྡེ་མཉམ་ཆུང་གི་འཐུས་མི་ ཉིན་ལྟར་གྱི་འཐུང་ཆུ་ འཚོལ་བར་འགྱོ་མི་ཚུ་དང་ འཕྱད་དགོཔ་མ་ཚད་ རེག་

གཏོགས་མེད་པའི་ མཁས་མཆོག་ཅིག་དང་མཉམ་ འཐུང་ཆུ་བཀྲམ་སྤེལ་འཕྲུལ་ཁང་ནང་ སོང་ཞིནམ་ལས་ ཉེན་སྲུང་གནས་ཚད་

ལུ་བལྟ་དགོ། ང་བཅས་ཀྱིས་ ནད་ཡམས་དེ་ ག་ཏེ་བྱུང་ཡི་ག་ ངོས་འཛིན་འབད་ཞིནམ་ལས་ ནད་ཡམས་དེ་བཀག་ཐབས་ལུ་ ག་
ཅི་འབད་དགོཔ་འདུག་ག་བལྟ་དགོ།

ཁྱོད་ཀྱིས་ དཔག་འཆར་ཁ་གསལ་དེ་ གཏན་འཁེལ་བཟོ་ཞིནམ་ལས་ ཞིབ་འཚོལ་གྱི་འཆར་གཞི་ཅིག་ བརྩམ་དགོཔ་ད་ དེ་གི་
གྲངས་སུ་ཚུད་དགོཔ་ཡང་;
•

འབྱུང་ཁུངས་འཚོལ་ནི།

•

ཐབས་ལམ་སྐོར༌ གྲོས་ཐག་བཅད་ནི།

•
•
•

སྒྲུབ་བྱེད་ཀྱི་ཁྱད་ཚད་བཟོ་ནི།

དུས་ཚོད་ཀྱི་འཆར་གཞི་ཅིག་བཟོ་ནི།

མ་དངུལ་གྱི་འཆར་གཞི་ཅིག་བཟོ་ནི།
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ལེའུ་འདི་ནང་གི་ འོག་གི་དོན་ཚན་ཚུ་ནང་ གོ་རིམ་དེ་ཚུ་ ག་དེ་སྦེ་ བརྩམ་དགོཔ་ཨིན་ན་གི་སྐོར་ལས་ སྤྱི་དོན་ཅིག་བཀོད་འོང།

ཤུལ་མའི་ལེའུ་ཚུ་ནང་ གོ་རིམ་དེ་ཚུ་ རེ་རེ་བཞིན་དུ་ ག་དེ་སྦེ་ བསྟར་སྤྱོད་འབད་ནི་ཨིན་ན་ རྒྱས་ཤིང་རྒྱསཔ་སྦེ་ གསལ་བཤད་
འབད་འོང་།

མཐའ་མཇུག་ལུ་ ཁྱོད་ཀྱིས་ ཁྱོད་རའི་གནས་ཚུལ་དེ་ ཚིག་ཉུང་ལ་ དོན་གསལ་བའི་ མགོ་རྒྱན་ཅིག་གི་ཐོག་ལས་ འགོ་བཙུགས་
དགོ། གནས་ཚུལ་དེ་གི་ མཐར་ཐུག་གི་མགོ་རྒྱན་དེ་ འདི་ལུ་གནས་མི་ཚུགསཔ་འོང་། ཨིན་རུང་ ཁྱོད་ཀྱིས་སྲུང་དེ་ལུ་གཙོ་བོར་

བཏོན་ནི་ལུ་ མགོ་རྒྱན་དེ་གིས་ ཕན་ཐོགས་འབད་འོང་། དེ་མ་ཚད་ གནས་ཚུལ་དེ ངོ་སྤྲོད་འབད་ནི་དང་ གནས་ཚུལ་ལས་ཁང་

ཅིག་གིས་ གནས་ཚུལ་དེ་ ག་དེ་སྦེ་ བཏོན་དགོཔ་ཨིན་ན་ རྩལ་རིག་གི་ཐོག་ལས་ མནོ་བསམ་གཏང་ནི་ལུ་ཡང་ ཕན་ཐོགས་འོང་།

འབྱུང་ཁུངས།
འབྱུང་ཁུངས་ཐོ་བཀོད་: ཞིབ་བརྟག་གནས་ཚུལ་ འབྲི་ནིའི་བྱ་རིམ་ནང་ ལཱ་གི་གོམ་རིམ་གཉིས་པམ་དེ་ སྲུང་ནང་འབྲེལ་གཏོགས་
ཡོད་པའི་ མི་ངོ་ཚུ་དང་ ཁོང་གི་བྱ་ལས་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ དྲན་ཐོ་བཀོད་དེ་ཡོད་པའི་ ཡིག་ཆ་ཚུ་ ངོས་འཛིན་འབད་ནི་དེ་ཨིན། མི་
མང་གི་ཡིག་ཆ་ མང་རབས་ཅིག་ནང་ གཞུང་དང་ སྨན་ཁང་གི་ལས་བྱེདཔ་ ལས་འཛིན་ ངན་ཚོགས་ (mafia) སྲིད་དོན་པ་

ཚུ་གིས་ ག་ཅི་འབད་ཡོདཔ་ཨིན་ན་ བཀོད་དེ་འོང་། རང་གི་འབྲེལ་གཏུགས་པ་ (contacts) སོ་སོ་ཚུ་གིས་ཡང་ ཁྱོད་ཀྱི་འགོ་
ཐོག་གི་ དཔག་འཆར་དེ་ལུ་ བདེན་དཔྱད་འབད་ཚུགས་ ཡང་ན་ བདེན་མེད་བཟོ་ཚུགས། བརྡ་དོན་གཅིག་ བདེན་དཔྱད་འབད་

དེ་ ངེས་གཏན་བཟོ་ནི་ལུ་ ཉུང་མཐའ་ལུ་ རེག་གཏོགས་མེད་པའི་ འབྱུང་ཁུངས་གཉིས་དགོ། འ་ནཱི་འབྱུང་ཁུངས་དེ་ཚུ་ རྒྱབ་རྟེན་

མཁས་མཆོག་སྦེ་ བཏུབ་ནི་ཨིནམ་ལས་ ཁོང་གི་འབྲེལ་གཏུགས་ཁ་གསལ་ཚུ་ ཁྱོད་རའི་ཁ་བྱང་གི་དེབ་ནང་ བཀོད་དགོཔ་གལ་ཆེ།
འབྱུང་ཁུངས་ལུ་ དབྱེ་བ་གཉིས་ཡོད་མི་དེ་ཡང་ གཙོ་བོ་དང་ ཡན་ལག་ཨིན།

འབྱུང་ཁུངས་གཙོ་བོ་: དེ་ཡང་ སྒྲུབ་བྱེད་ཐད་ཀར་བྱིན་མི་དང་ ཉམས་མྱོང་ཐད་ཀར་སླབ་མི་ འབྱུང་ཁུངས་
ཚུ་ཨིན། དཔེར་ན་ སྨན་ཁང་གི་རྒྱབ་སྒོ་ལས་ སྨན་གཡོགམོ་ཅིག་ལས་ སྨན་ཉོ་ཡོད་པའི་ ནདཔ་ཅིག་

གིས་ སྨན་གཡོགམོ་གིས་ རྒྱབ་ཁ་ལས་ སྨན་བཙོང་བའི་ལོ་རྒྱུས་ ཁ་གསལ་མ་སླབ་རུང་ སྨན་གྱི་ནག་
ཚོང་ཡོད་པའི་སྐོར་ལས་ བདེན་དཔྱད་འབད་ཚུགས། འཐུང་ཆུ་བཀྲམ་སྤེལ་འཕྲུལ་ཁང་གི་ ལཱ་བཀོདཔ་

ཅིག་ལུ་ ཆུའི་གཙང་དྲག་སྤུས་ཚད་ཀྱི་བརྟག་དཔྱད་ བདུན་རིམ་གྱི་ཚབ་ལུ་ ཟླ་རིམ་ལུ་འབད་དགོ་པའི་

བཀོད་རྒྱ་ཐོབ་སྟེ་ཡོད་མི་དེ་ཡང་ འབྱུང་ཁུངས་གཙོ་བོ་ཨིན། དེ་བཟུམ་སྦེ་ ལྷན་རྒྱས་གཞུང་ཚོགས་ཀྱི་བློན་

པོ་ཅིག་གི་ དངུལ་ཁང་གི་ དངུལ་རྩིས་གསལ་བཤད་ནང་ རྒྱལ་སྤྱིའི་གོ་མཚོན་ལས་སྡེ་ཅིག་ལས་ དངུལ་
སྤྲོད་ཡོདཔ་སྦེ་ འཁོད་ཡོད་མི་དེ་ཡང་ བདེན་དཔྱད་འབད་དེ་ ངེས་བདེན་ཨིན་པ་ཅིན་ འབྱུང་ཁུངས་གཙོ་

བོ་ཨིན། དེ་ཚུ་གིས་ ཐད་ཀར་གྱི་སྒྲུབ་བྱེད་བྱིན་ཚུགསཔ་ལས་ ཕན་ཐོགས་ཆེ་ཤོས་ཀྱི་ འབྱུང་ཁུངས་ཨིན།
དེ་ཚུ་ཐོབ་ཚུགས་པར་ གནམ་མེད་ས་མེད་ ལཱ་ཁག་ཡོད། དེ་ཡང་ འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་ ཉམས་མྱོང་ཅན་

ཚུ་གིས་ ཁོང་རང་ལུ་གནོད་ཉེན་འབྱུང་བའི་ དོགས་སྣང་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ ལོ་རྒྱུས་སླབ་མི་བཏུབ། དངུལ་ཁང་
གི་རྩིས་བཤད་ལ་སོགས་པའི་ ཡིག་ཆ་དང་ སྨན་ཁང་གི་དྲན་ཐོ་ཚུ་ཡང་ གསང་བའི་ཐོག་ལུ་བསྡམས་ཏེ་
བཞག་པའི་ཁར་ སྒེར་གསང་གི་ཁྲིམས་ལུགས་ཚུ་གིས་ བཀག་ཆ་འབདཝ་ཨིན།
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༡

༢

འཆར་གཞི་བརྩམ་ཚ

ཡན་ལག་འབྱུང་ཁུངས་: ཡན་ལག་འབྱུང་ཁུངས་ཀྱི་གྲངས་སུ་ ལས་ཚོགས་ཁག་གི་སྙན་ཞུ་དང་ མི་ངོ་

གཉིས་པ་ལས་བརྒྱུད་པའི་ ལོ་རྒྱུས་ཚུ་བརྩིས་ཏེ་ དཔེ་སྐྲུན་འབད་ཡོད་པའི་ ཡིག་ཆའི་རིགས་ ཆ་མཉམ་
ཚུདཔ་ཨིན། ཡན་ལག་འབྱུང་ཁུངས་ཚུ་ གལ་ཆེ་ཏོག་ཏོ་ཨིན་མི་དེ་ཡང་ དམིགས་བསལ་གྱིས་ སྐབས་
དོན་དང་རྒྱབ་ཁུངས་ ངོས་འཛིན་འབད་ནི་དང་ དཀའ་ངལ་ཚུ་གི་བཤད་པ་རྐྱབ་ནི་ལུ་ ཕན་ཐོགས་ཡོད་

པའི་ཁར་ འབྲེལ་གཏུགས་པ་ ལེགས་ཤོམ་ལུ་ འཁྱིད་ཚུགསཔ་ཨིན། ཨིན་རུང་ དེ་ཚུ་ནང་བཏོན་པའི་
སྒྲུབ་བྱེད་དང་ དེ་ཚུ་འབྱུང་སའི་ མི་ངོ་ཚུ་ ཞིབ་དཔྱད་ཀྱི་ཐོག་ལས་ བདེན་དཔྱད་འབད་དགོ།

ཁྱོད་ཀྱིས་ འབྱུང་ཁུངས་ལྷམ་པ་བཞི་གི་ཐོག་ལས་ དབྱེ་བ་ཕྱེ་ཚུགས་ནི་ཨིན་མི་དེ་ཡང་ འགྲོ་བ་མི་ལུ་བརྟེན་པའི་འབྱུང་ཁུངས་

དང་ ཡིག་ཆ་ལུ་བརྟེན་པའི་འབྱུང་ཁུངས་ ཌི་ཇི་ཊཱལ་ ༼འཕྲུལ་རིག༽ ལུ་བརྟེན་པའི་འབྱུང་ཁུངས་ མི་ཚོགས་ལུ་བརྟེན་པའི་འབྱུང་
ཁུངས་ཚུ་ཨིན། (human source, paper source, digital source and crowd-source)
༼ཀ༽

འགྲོ་བ་མི་ལུ་བརྟེན་པའི་འབྱུང་ཁུངས་: འབྱུང་ཁུངས་མང་རབས་ཅིག་ དབྱེ་བ་འདི་ནང་ཚུདཔ་ཨིན་མི་དེ་ཡང་ ་ཐད་ཀར་

བཅའ་མར་གཏོགས་མི་དང་ མིག་མཐོང་ལག་བཟུང་གི་འཛོམས་དཔང་ མཁས་མཆོག་ དང་འདོད་ཡོད་རུང་མེད་རུང་

འབྲེལ་བ་ཡོད་མི་ཚུ་ཨིན། ཁྱོད་ཀྱིས་འཕྱད་པར་འགྱོ་མི་ མི་ངོ་ཚུ་གི་ གོ་གནས་དང་ ལཱ་འགན་ ཀུན་སློང་ཚུ་ཤེས་དགོ།
འཐུང་ཆུ་སྒེར་སྡེ་ལུ་སྤྲོད་པའི་ གནས་ཚུལ་ཅིག་གི་སྐོར་ལས་ཨིན་པ་ཅིན་ སྒེར་སྡེ་ལུ་སྤྲོད་ནི་ལུ་ རྒྱབ་འགལ་འབད་མི་
ལས་ཚོགས་ཚུ་གི་ ངོ་ཚབ་ཚུ་གིས་ རྒྱབ་འགལ་ཀྱི་བརྡ་དོན་ མང་རབས་ཅིག་སླབ་ནི་འོང་།

དེའབདཝ་ད་ བརྡ་དོན་ཚུ་ དམིགས་བསལ་ཕྱོགས་གཅིག་གི་ཁ་ཐུག་ལས་འོངམ་ཨིན། ལས་ཚོགས་ཀྱི་ངོ་ཚབ་ཚུ་གིས་
གཙོ་བོ་ མི་སྡེ་ཁག་ལེ་ཤ་ཅིག་གི་མགྲིན་ཚབ་ལུ་ ལོ་རྒྱུས་བཤདཔ་ད་ མི་སྡེ་ཁག་གི་བསམ་འཆར་ཚུ་ དག་བཅོས་

འབད་ བཅུད་བསྡུ་སྟེ་སླབ་པའི་སྐབས་ གནད་དོན་ཚུ་ལུ་ འགྱུར་བ་དང་ གལ་ཅན་ཚུ་ འཛགས་ལུས་ཤོར་འོང་། དེ་

གིས་སྦེ་ ཁྱོད་ཀྱིས་བསམ་འཆར་ སྣ་མང་ལུ་བལྟ་དགོ། མི་སྡེའི་འཐུས་མི་ཚུ་ལུ་ ལོ་རྒྱུས་འདྲིཝ་ཨིན་པ་ཅིན་ མི་སྡེ་སྣ་

ཚོགས་ ཚང་དགོཔ་དེ་ཡང་ ཕོ་དང་མོ་ རྒསཔ་དང་གཞོནམ་ འོང་འབབ་འདྲ་མིན་ཡོད་མི་ དང་འདོད་མ་འདྲཝ་བསྐྱེད་

མི་སྡེ་ཚན་ གེ་ར་ཚུད་དགོ། འགྲོ་བ་མིའི་བསམ་བཤད་ཀྱིས་ ཁྱོད་ཀྱི་གནས་ཚུལ་དེ་ལུ་ བདེན་ཁུངས་བྱིན་པའི་ཁར་ སྤྲོ་
སྣང་ཅན་བཟོ་ཚུགསཔ་ཨིན།
༼ཁ༽

ཡིག་ཆ་ལུ་བརྟེན་པའི་འབྱུང་ཁུངས་: འདི་གི་གྲངས་སུ་ དཔེ་དེབ་དང་ གསར་ཤོག་ གཞུང་འབྲེལ་དྲན་ཐོ་ བརྒྱུད་

འཕྲིན་ཁ་བྱང་གི་དེབ་/ཐོ་དེབ་ ཚོང་འབྲེལ་ཡིག་ཆ་ དཔེར་ན་ ཁག་འབག་འགན་འཛིན་དང་ དངུལ་ཁང་གི་རྩིས་བཤད་
ཚུ་ཚུདཔ་ཨིན། འདི་གི་གྱལ་ཁར་ ཡིག་ཆ་རྙིངམ་ ཧེ་མ་བཀྲམ་སྤེལ་འབད་ཡོད་རུང་ དཔེ་སྐྲུན་མ་འབད་བར་ལུས་མི་
དཔེར་ན་ སྒེར་གྱི་ལས་ཚོགས་ཚུ་གིས་ བལྟ་ཞིབ་འབད་མི་དང་ སློབ་རིག་གི་ཞིབ་འཇུག་ ཡང༌ན༌ གསང་བའི་ཐོག་

ལུ་ བཞག་ཡོད་མི་ཚུ་ཚུདཔ་ཨིན། དེ་འབདཝ་ད་ ཡིག་ཆ་ཚུ་ ཐོབ་ཚུགས་ནི་ལུ་ དོ་འགྲན་འབྱུངམ་ཨིན། རེ་སྐབས་
ཅིག་ ང་བཅས་ཀྱིས་ སྒྲུབ་བྱེད་ཡོད་མེད་ཡང་ ཤེས་མི་ཚུགས། གཞུང་གི་འདྲ་ཐོ་ཚུ་ ཚུལ་མཐུན་ཅིག་མེད་པའི་ཁར་

བརྡ་བརྒྱུད་ཀྱི་དོན་ལུ་ འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་ཡིག་ཆ་ཚུ་ལེན་ཆོག་པའི་ བརྡ་དོན་རང་དབང་གི་ཁྲིམས་ལུགས་མེད་པའི་དཀའ་
ངལ་ཡོད།
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༼ག༽

“

“

ས་གོ་ནང་ཡོད་པའི་ འགོ་དཔོན་དེ་ཚུ་གིས་ བརྡ་དོན་དེ་ཚུ་ ཕྱིར་བཤད་འབད་མི་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ གནོད་ཉེན་འབྱུང་
བའི་དོགས་པ་བསྐྱེད་དེ་ ཁྱོད་ལུ་གནད་སྡུད་དེ་ཚུ་ ཐོབ་ནི་ལུ་ བར་ཆད་རྐྱབ་འོང་། དེ་གིས་སྦེ་ ཚ་གཉེར་བཏོན་
ཏེ་ རང་ལུ་དགོ་པའི་བརྡ་དོན་ཚུ་ ག་ཏེ་ལུ་ཡོད་ག་ ག་དེ་སྦེ་ འཐོབ་ཚུགས་ག་ ངོས་འཛིན་འབད་དགོ། སྔ་
གོང་ལས་ གནང་བ་ལེན་དགོཔ་རེ་ཡོད་པ་ཅིན་ ག་དེ་མགྱོགས་མགྱོགས་ ལེན་དགོཔ་གལ་ཆེ། དེ་ཡང་ རེ་
སྐབས་ཅིག་ གཞུང་འབྲེལ་གནང་བ་ཐོབ་ནི་ལུ་ བདུན་ཕྲག་དང་ ཟླཝ་ལས་བཅད་དེ་འགོརཝ་ཨིན།

ཌི་ཇི་ཊཱལ་ ༼འཕྲུལ་རིག༽ ལུ་བརྟེན་པའི་འབྱུང་ཁུངས་: འདི་གི་གྲངས་སུ་ ཡོངས་འབྲེལ་འཆར་སྒོ་ནང་གི་བརྡ་

དོན་དང་ ཌི་ཇི་ཊཱལ་ཐོག་ལུ་བསགས་ཏེ་ཡོད་པའི་ དྲན་ཐོ་ཚུ་ཚུདཔ་ཨིན། གློག་ལམ་ཐོག་ལས་ བརྡ་དོན་རྫོགས་

ནི་མེདཔ་ཅིག་ ཐོབ་ཚུགསཔ་ཨིན་རུང་ འབྱུང་ཁུངས་གཞན་ཚུ་བཟུམ་སྦེ་ར་ བརྡ་དོན་དེ་ ག་ཏེ་ལས་ བྱུང་བྱུངམ་
ཨིན་ན་ བདེན་དཔྱད་འབད་དགོ། འགོ་དཔོན་ཚུ་གིས་ ཁོང་རའི་སྐོར་ལས་ ག་ཅི་འབྲི་དོ་ག་ བལྟ་དགོཔ་མ་ཚད་
ཆ་རོགས་དང་ བཟའ་ནང་འཐུས་མི་ཚུ་གིས་ ཁོང་གི་སྐོར་ལས་ ག་དེ་སྦེ་ སླབ་ཨིན་ན་ ཞིབ་དཔྱད་འབད་དགོ།

སེམས་ཁར་ངེས་དགོཔ་ཅིག་ ཡོངས་འབྲེལ་འཆར་སྒོ་ལུ་ ཚད་འཛིན་མེདཔ་ལས་ མི་ག་གིས་ཡང་ བདེན་ཁུངས་
མེད་པའི་ བརྡ་དོན་རྫུས་མ་བརྩིས་ཏེ་ གནད་དོན་ག་ཅི་ཡང་ འབྲི་འོང་། དེ་མ་ཚད་ ཡོངས་འབྲེལ་འཆར་སྒོ་ནང་

གི་ བརྡ་དོན་ཚུ་ ཡུན་རིང་གི་བར་ན་སྡོདཔ་ལས་ རེ་སྐབས་ཅིག་ དུས་ཚོད་རྫོགས་ཏེ་ འབྲེལ་བ་མེདཔ་ཐལ་ཡོད་

པའི་ བརྡ་དོན་ཚུ་ཡང་འོངམ་ཨིན། ཨ་རྟག་ར་ འཕྲལ་ཁམས་ཐོན་པའི་ འབྱུང་ཁུངས་ཚུ་འཚོལ་དགོ། རང་ལུ་ཕན་
ཐབས་ཀྱི་དོན་ལུ་ ཡུ་རོ་པི་ཡན་ བརྡ་བརྒྱུད་ལྟེ་བ་(European Journalism Centre) གིས་ དཔེ་སྐྲུན་
འབད་ཡོད་པའི་ བདེན་དཔྱད་ལག་དེབ་དེ་ (Verification Handbook) ཡོངས་འབྲེལ་ནང་ལས་ རིན་

མེད་སྟོང་མར་ ཕབ་ལེན་འབད་ཚུགས། དེ་ནང་ལུ་ ཌི་ཇི་ཊཱལ་ནང་དོན་ཚུ་ལུ་ འབྲེལ་འཛིན་འབད་ཐངས་ཀྱི་ ལག་
ཆས་དང་ ཐབས་རིག་ཚུ་ཡོད།
༼ང་༽

མི་ཚོགས་ལུ་བརྟེན་པའི་འབྱུང་ཁུངས་: ལག་ཆས་གསརཔ་འདི་གིས་ འགྲོ་བ་མི་དང་ ཌི་ཇི་ཊཱལ་འབྱུང་ཁུངས་

གཉིས་ གཅིག་བསྡོམས་འབདཝ་ཨིན། འདི་གི་ཐོག་ལས་ བརྡ་བརྒྱུད་ལས་སྡེ་ཚུ་གིས་ གནས་ཚུལ་ལྷག་མི་ཚུ་ལུ་
ཁོང་རའི་ཉམས་མྱོང་ཚུ་ ཊུ་ཡི་ཊར་ནང་ བཀོད་བཅུག་ནི་ ཡང་ན་ ཕེསི་བུག་གི་ དངོས་མཐོང་གློག་བརྙན་ཐོག་ལུ་
དྲི་བ་དྲི་ལན་འབད་དེ་ ཞིབ་བརྟག་གནས་ཚུལ་ལུ་ ཕན་འདེབས་འབད་བཅུགཔ་ཨིན།
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འབྱུང་

ཁུངས་ཀྱི་
དབྱེ་བ།

ཕན་ཐབས།
• གནས་ཚུལ་ལུ་

འགྲོ་བ་མི།

• ཚེ་སྲོག་དང་ བདེན་
ཁུངས་བྱིནམ་ཨིན།

ཡོན་ཏན/ལེགས་ཆ།

• དངོས་སུ་འཕྱད་དེ་ དྲི་བ་དྲི་ལན་འབད་ནི་ • མི་ཚུ་གི་ཕྱོགས་ལྷུང་དང་ ཤོབ་རྐྱབ་འོང་།
ལུ་ ཐབས་རིག་སྦོམ་མིན་དགོ།

• མི་ངོ་དང་པམ་ལས་ ཐད་ཁར་ཐོབ་པའི་
ཉམས་མྱོང་འདི་གིས་ གནས་ཚུལ་དེ་
ལུ་ ལྷག་པར་དུ་ ཡིད་ཆེས་ཡོདཔ་
བཟོཝ་ཨིན།

• ཡིག་ཐོག་གི་སྒྲུབ་བྱེད་

• ཡན་ལག་འབྱུང་ཁུངས་ཚུ་གིས་ ཞིབ་

• སྔོན་རབས་དང་སྐབས་

ཚུགས་མི་ལས་ལྷག་སྟེ་ རྒྱ་བསྐྱེད་

ཡིག་ཆ།

བྱིནམ་ཨིན།

དོན་བྱིནམ་ཨིན།

དཀའ་གྱི་ཉེན་ཁ།

འཚོལ་གྱི་རྒྱབ་ཁུངས་དེ་ རང་གིས་
འབདཝ་ཨིན།

• དངོས་གསལ་འབྱུང་ཁུངས་

• སྒྲུབ་བྱེད་ཐུང་ཀུ་རྐྱངམ་ཅིག་སླབ་འོང།

དྲི་བ་དྲི་ལན་གྱི་ཡུལ་དེ་ གཞན་གྱི་ཁྱད་
ཆོདཔ་ཅིག་ཨིན་དགོ།

• གནས་ཚུལ་ལས་ཁང་ལུ་ བློ་སླབ་མི་

ལུ་བརྟེན་ཏེ་ མི་ལུ་གནོད་པ་འབྱུང་འོང།
ཁོང་ལུ་ཉེན་སྲུང་འབད་དགོ།

• སྒེར་གསང་ཁྲིམས་ལུགས་ཀྱིས་བཀག་ཆ་
འབད་འོང་། ཕྱིར་སེལ་རྐྱབ་ནི་ལ་སོགས་
པ་འོང་།

• ཐོབ་ཚུགས་པར་ ལཱ་ཁག་འོང་ ཡང་ན་
དུས་ཡུན་འགོར་འོང་།

• ༼དཔེར་ན་ དངུལ་ཁང་གི་དྲན་ཐོ༽ ཚུ་ • ཧ་གོ་ནི་གི་དོན་ལུ་ མཁས་མཆོག་དགོ།
བློ་གཏད་རུང་བ་ཨིན།

དཔེར་ན་ དངུལ་རྩིས་ཡིག་ཆ་ལྟ་བུ།

• སྤྲོ་བ་མེད་པ ཡང་ན་ དངོས་བཤད་མེད་

པའི་ སློབ་རིག་ཅན་གྱི་གནས་ཚུལ་ཅིག་
འཐོན་འོང་།

ཌི་ཇི་ཊཱལ།

• རང་གིས་ག་ཅི་སླར་

འདྲེན་འབད་མི་དང་

འཁྲིལ་ཏེ་ ལྟག་གི་ཚུ་
གེ་ར་འབད་ཚུགས།

• སྒྲ་དང་གློག་བརྙན་སྤྱོད་ནི་བརྩིས་ཏེ་ རང་ • སྤྲོ་སྣང་ག་ནི་ཡང་མེད་པའི་ གནས་ཚུལ་
གི་གློག་རིག་ནང་ལས་འབད་ཚུགས།

• བརྡ་དོན་དེ་ རྒྱལ་ཡོངས་དང་ རྒྱལ་

སྤྱིའི་འབྱུང་ཁུངས་ལེ་ཤ་ཅིག་ནང་ལས་
མགྱོགས་པར་གཏང་ཚུགས།

ཅིག་ལུ་འགྱུར་འོང་།

• ཡོངས་འབྲེལ་གྱི་ཉེན་སྲུང་ལུ་ ཉེན་ཁ་
འཐོན་འོང་།

• ཡོངས་འབྲེལ་ནང་ གནད་དོན་བདེན་
དཔྱད་འབད་ནི་འདི་ ལཱ་ཁག་ཡོད།

གནད་སྡུད་ཚུ་ཐོབ་ཚུགས་པའི་ ཁྲིམས་ལུགས་ཚུ་ཡོདཔ་འོང་། རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཁྲིམས་ལུགས་ཚུ་ མཚན་གནས་མ་ཚད་
ཁྱབ་ཚད་ལུ་ཡང་ མ་འདྲཝ་ཡོད་ལས་བརྟེན་ ཀུན་ལུ་ཁྱབ་ཚུགས་པའི་བསླབ་བྱ་བྱིན་ནི་ལཱ་ཁག་ཡོད། ཁྱོད་ཀྱིས་ཞིབ་
དཔྱད་ཀྱི་ལཱ་ འགོ་མ་བཙུགས་པའི་ཧེ་མ་ལས་ རང་གི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་གི་ ཁྲིམས་ལུགས་ཚུ་ ཞིབ་འཚོལ་འབད་དགོ།
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འབྱུང་ཁུངས་ཀྱི་ཡོངས་འབྲེལ་བཟོ་ནི།
ཁྱོད་ཀྱིས་ ཁྱོད་རའི་གནས་ཚུལ་གྱི་དོན་ལུ་ འབྲེལ་བ་འཐབ་དགོ་པའི་ མི་གི་ཡོངས་འབྲེལ་དེ་ མགུ་འཐོམ་སི་སི་སྦེ་མཐོང་འོང།
བདེ་ཐབས་ཀྱི་དོན་ལུ་ འབྱུང་ཁུངས་ཚུ་གི་ ཤོག་ཁྲམ་ཅིག་བཟོ་ཞིནམ་ལས་ འབྲེལ་གཏོགས་ཅན་ སོ་སོའི་བར་ན་ འབྲེལ་

མཐུན་སྟོན་ནིའི་དོན་ལུ་ མདའ་རྟགས་ ཡང་ན་ ཚོས་གཞི་སོ་སོ་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་དགོ། གལ་སྲིད་ འོས་མེད་ཀྱི་གནད་རེ་

འཐོན་པ་ཅིན་ དྲན་ཐོ་བཀོད་དགོ། དེ་ཡང་ དཔེར་ན་ ཤིང་དུམ་བཏོག་ནིའི་ལས་སྡེ་ཅིག་གི་ འགོ་འཛིན་དེ་ ནགས་ཚལ་མེདཔ་
གཏང་ནི་ལུ་དགའ་མི་ སྲིད་དོན་པ་ཅིག་གི་ ཉེ་ཚན་ཨིན་པ་ཅིན་ ཤུལ་ལས་ འབྲེལ་བ་དེའི་སྐོར་ གཏིང་ཟབ་སྦེ་ བལྟ་ནིའི་དོན་
ལུ་ དྲན་ཐོ་བཀོད་བཞག་དགོ། ལཱ་འདི་ ལཱ་ཁག་ཅིག་འོང་། ཨིན་རུང་ ཁྱོད་ཀྱིས་མི་སྡེའི་ལྟ་རྟོག་པ་བཟུམ་ཅིག་སྦེ་ རང་གི་

མནོ་བསམ་ སླབ་ས་མ་ཐོབ་མི་ཚུ་ལུ་ སླབ་སའི་ས་གོ་བྱིན་ནི་གི་ ལཱ་འབད་མི་ཅིག་ཨིནམ་སྦེ་ རང་གིས་རང་ལུ་ དྲན་བསྐུལ་
འབདདེ་ ལཱ་དེ་བཤོལ་མ་བཞག་པར་ གཙོ་བོར་བཏོན་དགོ།

བརྡ་བརྒྱུདཔ་ མཱརག་ཧཱན་ཊར་དང་ ལུག་སེན་ཇརསི་གཉིས་ལུ་ གནད་སྡུད་ཀྱི་རེའུ་མིག་བཟོ་སྟེ་ བདེ་ཐབས་སྒྲིག་ཐངས་ཀྱི་
ཕན་བསླབ་ཡོད་མི་ཚུ་ གཤམ་གསལ་ལྟར་དུ་ཨིན།

ལས་སྣའི་འབྱུང་རིམ་ཅིག་འབྲི་དགོ ༼དེ་ནང་ ཚེས་གྲངས་དང་ ས་གནས་ མི་ག་འདུག་ག་ ག་ཅི་སླབ་ཅི་ག་ ག་
ཅི་འབད་ཡི་ག་ གེ་ར་བཀོད་དགོ།༽ བརྡ་དོན་འདི་ ངེས་གཏན་སྒྲིག་བཀོད་ཅིག་ནང་བཀོད་པ་ཅིན་ རང་ལུ་དགོ་
པའི་བརྡ་དོན་དེ་ འཇམ་ཏོང་ཏོ་སྦེ་ཐོབ་ཚུགས།

འབྱུང་ཁུངས་ཀྱི་ཐོ་ཡིག་ཅིག་ ཁོང་གི་འབྲེལ་གཏུགས་ཁ་བྱང་དང་བཅསཔ་སྦེ་

བཟོ་ཞིནམ་ལས་ བརྡ་དོན་དེ་ཉེན་

སྲུང་ཐོག་ལུ་བཞག། ཁོང་དང་འབྲེལ་བ་འཐབ་ཞིནམ་ལས་ དུས་མཐུན་བཟོ་དགོཔ་ད་ ད་རུང་ ག་དང་འཕྱད་དགོཔ་
ཡོད་ག་ དྲན་འཛིན་ཅིག་བཀོད་བཞག་དགོ།

འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་ མི་ངོ་སོ་སོའི་བར་ན་ འབྲེལ་མཐུན་གྱི་དཔེ་ཁྲམ་ཅིག་བཀོད་དགོ།
ཡིག་ཆ་གཙོ་བོ་ཚུ་གི་ ཐོ་ཡིག་ཅིག་བཟོ་སྟེ་ རང་ལུ་ཡོད་མི་དང་ ད་རུང་དགོཔ་ ག་ཅི་ཡོད་ག་ བརྡ་སྟོན་བཀོད་དགོ།
ངོས་འཛིན་གཏན་འཁེལ་བྱུང་ཡོད་པའི་ བདེན་ཁུངས་ཚུ་ལུ་ གཙོ་རྟགས་བཀལ།
རང་གིས་ཕྱི་ཁར་ཞུ་བ་བཏང་ཡོད་མི་ རེ་རེ་བཞིན་དུ་གི་གནས་སྟངས་ དྲན་འཛིན་བཀོད།
རང་གི་གནས་སྐབས་ཚུ་ བཀོད་ནི་གི་དོན་ལུ་ ཨ་རྟག་ར་ འབྲི་དེབ་ཅིག་ རང་དང་མཉམ་བཞག།
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Adequacy of proof
བདེན་ཁུངས་ལངམ་ཡོ
དཔ་ ངེས་གཏན་བཟོ་ནི།

Once you
have listed
likely sources for the evidence
you need, you have ཁྱོད་
to deཁྱོད་ཀྱིས་
འབྱུང་ཁུངས་ཚུ་
རང་གི་འབྲེལ་གཏུགས་པ་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་
འདྲི་བསྟུན་འབད་ཚར་བའི་ཤུལ་ལུ་

cide what will count as proof for your hypothesis or an adequate answer for your
question. Will it be enough to prove that the water plant now does fewer quality
འཕྲུལ་ཁང་དེ་གིས་ ཧེ་མ་དང་འཕྱདཔ་ད་ སྤུས་ཚད་བརྟག་དཔྱད་འབད་ནི་ མར་ཕབ་རྐྱབ་ཡོདཔ་སྦེ་ ཐག་བཅད་དེ་
checks than it used to do? Or do you also need to find out what the consequenབཞག་ནི་ཨིན་ན? ཡང་ཅིན་ བརྟག་དཔྱད་མར་ཕབ་ལུ་བརྟེན་པའི་ གནོད་པ་ག་ཅི་ར་འདུག་ག་ བལྟ་ཞིབ་འབད་ནི་
ces of fewer checks were? The best investigative reporters do not only assemble
ཨིན་ན? བརྡ་བརྒྱུདཔ་ལེགས་ཤོམ་ཚུ་གིས་ ཁོང་རའི་དཔག་འཆར་ལུ་ རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་མི་ སྒྲུབ་བྱེད་ཚུ་རྐྱངམ་ཅིག་ལུ་
evidence that supports their hypothesis, but also evidence that contradicts it. For
བལྟ་ནི་མེན་པར་ རྒྱབ་འགལ་འབད་མི་ སྒྲུབ་བྱེད་ཚུ་ལུ་ཡང་བལྟཝ་ཨིན། དཔེར་ན་ གཞུང་གི་འགོ་དཔོན་ གནམ་མེད་
instance, a government official who is already very rich may be unlikely to waste
ས་མེད་ཕྱུགཔོ་ཅིག་གིས་ ཌོ་ལར་ ༡༠,༠༠༠ དེ་ཅིག་ ནང་གསུག་སྦེ་ མི་ལེནམ་འོང་ ཟེར་ཁྱོད་ཀྱི་འབྱུང་ཁུངས་ཀྱི་ཁ་
his time performing a service for a $10,000 bribe. Considering contradictory
ཐུག་ལས་ དེབཟུམ་གྱི་སྒྲུབ་བྱེད་ལུ་ མནོ་བསམ་གཏང་འོང་ག? ད་རུང་ སྒྲུབ་བྱེད་དེ་ལུ་ བློ་གཏད་ཚུགས་མི་ཚུགས་
evidence is the best way to avoid the ‘wishful thinking’ trap. Keep questioning
དང་
ཆ་ཚང་ཡོat
ད་མེད་
ག་ཏེ་ལས་བྱུང་ཡི་ག་
འཕྲལ་འཕྲལ་ར་
རང་གིས་རང་ལུ་འདྲི་དགོཔ་ད་
སྣ་མང་འབྱུང་ཁུངས་ཚུ་
yourself
various
stages about
reliable and
complete evidence,
types of sources,
གིས་
དེ་ལུ་རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་ཚུགས་ག་མི་ཚུགས་བལྟ་དགོ།
number of sources, and what could invalidate or disprove your evidence. Which
pieces of evidence will require the most careful and detailed checking? Can you
ག་ཅི་སྐོར་ལས་འབད་རུང་ སྒྲུབ་བྱེད་ཆ་ཚང་ ཐོབ་ཚུགས་ནི་འདི་ དཀོན་དྲགས་ཨིནམ་ སེམས་ཁར་བཞག་དགོ། རེ་ཚེ་
deal with this during your research?
ཀྱི་དཔག་འཆར་དེ་གི་དོན་ལུ་ བདེན་ཁུངས་བཏུབ་མི་ ག་ཅི་འདུག་ག་ གྲོས་ཐག་བཅད་དགོ། འཐུང་ཆུ་བཀྲམ་སྤེལ་

སྐབས་ ཁྱོད་ཀྱིས་སྒྲུབ་བྱེད་ཚུ་ མཉམ་བསྡོམས་འབད་མི་ལས་ གྲུབ་འབྲས་གཞན་མི་ཅིག་ སྟོན་ཚུགསཔ་ཨིན། ག་ཅི་

Be careful
the notion
of ‘proof
’. It is very
rare to find absolute proof
of
ར་ཨིན་རུང་
ཐེ་ཚོwith
མ་དང་བྲལ་བའི་
བདེན་ཁུངས་སྟོ
ན་མི་ཚུགས།
ཁྱོད་ཀྱི་མཐའ་མཇུག་གི་གནས་ཚུལ་དེ་
ཧིང་སངས་

something
– the ‘smoking
, as it is called.
Sometimes
you mayཁྱོད་ཀྱིས་གནད་
be able to
ས་ཡོ
ད་པ་ཅིན་ དེ་ཅིག་ར་ཨིན།
ཨིན་རུང་gun’
གནས་ཚུལ་ཅིག་འཐོ
ན་འོང་ག་མི་ཤེས།
འདི་འབདཝ་ད་

enough evidence
only speculate that your hypothesis is correct. This
དོassemble
ན་ལ་ལོ་ཅིག་བཀོད་ཐངས་ལུ་
དྲན་པ་བཏོto
ན་དགོ།
is very similar to how criminal charges require proof ‘beyond reasonable doubt’,
whereas civil charges only require a ‘balance of probabilities’ weighed toward
one side of a case. As long as your final story makes it clear whether you are
presenting proof or probability, you may still have a story, even without watertight proof. But you will need to be very careful how you write it.
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ཐབས་ལམ།
རང་ལུ་དགོ་པའི་ འབྱུང་ཁུངས་ ཡང་ན་ ཡིག་ཆ་ཚུ་ འཚོལ་ནི་དེ་ འཇམ་ཏོང་ཏོ་མེད། ཐབས་ལམ་ ཟེར་མི་ཚིག་འདི་ སློབ་རིག་
གི་ཞིབ་འཚོལ་དང་ འབྲེལ་བ་ཡོདཔ་ཨིན་རུང་ ཁྱོད་ཀྱི་ཞིབ་དཔྱད་ཀྱི་དོན་ལུ་ ལཱ་འབདཝ་ད་ ལག་ལེན་འཐབ་ནིའི་ ཐབས་ཤེས་
ཅིག་ཨིན། ཁྱོད་ལུ་ཡིག་ཆས་དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི་དང་ དངོས་སུ་འབྲི་བ་དྲི་ལན་འབད་ནི་ ས་ཁོངས་ལུ་ལྟ་བསྐོར་འབད་ནི་བརྩིས་ཏེ་

ཐབས་ལམ་ལེ་ཤ་ཅིག་ལུ་བརྟེན་དགོ། ཁྱོད་ཀྱིས་འབྱུང་ཁུངས་ ག་དང་ག་ ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ཨིན་ན་ རེ་རེ་ལུ་ དུས་ཚེད་ག་དེམ་
རེ་བྱིན་ནི་ཨིན་ན་ ཁྱོད་རའི་ཞིབ་འབྲས་ཚུ་ ག་དེ་སྦེ་ བདེན་དཔྱད་འབད་ནི་ཨིན་ན་ ཐག་བཅད་དགོ།

ཐབས་ལམ་གྱི་འཆར་གཞི་ བརྩམ་པའི་སྐབས་ལུ་ ཁག་ཆེ་ཏོག་ཏོ་ཅིག་ བར་ཆད་འབྱུང་སྲིད་པའི་ཉེན་ཁ་ སེམས་ཁར་བཞག་གོ།

དེ་ཡང་ ཁྱོད་ལུ་དགོ་པའི་ ཡིག་ཆ་དེ་ ཐོབ་མ་ཚུགསཔ་ ཡང་ན་ འབྱུང་ཁུངས་གཙོ་ཅན་དེ་གིས་ ཁྱོད་ལུ་ལོ་རྒྱུས་ སླབ་མ་བཏུབ་
པ་ཅིན་ ཁྱོད་ཀྱི་འཆར་གཞི་ ༢ པ་དེ་ ག་ཅི་ཨིནམ? ལྗིད་ཚད་མཉམ་པའི་ རྒྱབ་སྐྱོར་ ཡང་ན་ བདེན་ཁུངས་ཀྱི་ སྒྲུབ་བྱེད་
གཞན་ ཐོབ་ཐབས་ཡོད་ག?

ཁྱོད་རའི་ཐབས་ལམ་ གཏན་འཁེལ་བཟོ་ཞིནམ་ལས་ ཞིབ་དཔྱད་ཀྱི་དོན་ལུ་ འཆར་དངུལ་དང་བཅས་པའི་ འབྱུང་རིམ་ཅིག་

བཟོ་དགོ། འབྱུང་རིམ་དེ་ཡང་ ཁྱོད་ཀྱི་ཞིབ་དཔྱད་དེ་ལུ་ དུས་ཡུན་ག་དེམ་ཅིག་ འགོར་འོང་ག་ ཕོ་ཚོད་དཔག་ནི་གི་དོན་ལུ་ཨིན།

འབྱུང་རིམ་དེ་ནང་ ཡིག་རིགས་ལྷག་ནི་དང་ དྲི་བ་དྲི་ལན་འབད་ནི་ ཡོངས་འབྲེལ་འཆར་སྒོ་ནང་འཚོལ་ནི་ གནས་ཚུལ་འབྲི་ནི་ཚུ་
རེ་རེ་བཞིན་དུ་ལུ་ ཆུ་ཚོད་ག་དེམ་རེ་ དགོཔ་ཨིན་ན་བཀོད་དགོ།

ལས་སྣ་སོ་སོའི་དོན་ལུ་ དུས་ཚོད་འགོར་དོ་བཟུམ་སྦེ་ འབྱུང་རིམ་བཀོད་པའི་སྐབས་ གནད་དོན་གལ་ཅན་གཉིས་ཡོད་མི་དེ་ཡང་

ཞག་དུས་དང་ གཞན་གྱི་ཧེ་མ་བཏོན་དགོ་པའི་ འགྲན་བསྡུར་དེ་ཨིན། གནས་ཚུལ་དེ་བཏོན་ནི་གི་ཚེས་གྲངས་ ཧེ་མ་ལས་ གཏན་
འཁེལ་བཟོ་ཚར་བ་ཅིན་ དྲི་བ་དྲི་ལན་དང་ ཞིབ་འཚོལ་འབད་དགོཔ་ཚུ་ དུས་ཚོད་དེ་ཁར་ཚུདཔ་སྦེ་འབད་དགོ། ཁྱོད་ཀྱི་གནས་
ཚུལ་དེའི་སྐོར་ རྩོམ་སྒྲིགཔ་ལུ་ ངོ་སྤྲོད་འབདཝ་ཨིན་པ་ཅིན་ ཁྱོད་ཀྱི་ངོ་སྤྲོད་དེ་ནང་ གནས་ཚུལ་དེ་ ནམ་གྲ་སྒྲིག་ཚུད་འོང་ག་

ཚེས་གྲངས་ཀྱི་ཕོ་ཚོད་ཅིག་བཀོད་དགོ། ཁྱོད་ཀྱིས་འབྱུང་རིམ་ཅིག་ བཟོ་སྟེ་ཡོད་པ་ཅིན་ དུས་ཚོད་ཀྱི་སྐོར་ལས་ ལོ་རྒྱུས་སླབ་ནི་ལུ་
བྱ་སྟབས་བདེཝ་ཨིན།

གནས་ཚུལ་གྱི་བརྗོད་དོན་དེ་ མི་མང་ལུ་ སྤྲོ་བ་སྦོམ་འབྱུང་ཚུགས་ནི་ཅིག་ཨིན་པ་ཅིན་ རང་དང་འགྲན་བསྡུར་འབད་མི་ བརྡ་བརྒྱུད་
གཞན་གྱིས་ཡང་ གནདདོན་དེ་ལུ་ བལྟ་དོ་ཡོདཔ་འོང་། དེ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ གནས་ཚུལ་དེ་ ག་དེ་མགྱོགས་མགྱོགས་བཏོན་དགོ་པའི་

འགན་ཁག་ཐེབས་ཅིག་ཕོགཔ་ཨིན། དེ་འབདཝ་ད་ ཞིབ་བརྟག་གནས་ཚུལ་ཚུ་ ག་ཐོབ་སྦེ་ བཏོན་ནི་དང་ ཟད་འགྲོ་ཕབ་སྟེ་བཏོན་
པ་ཅིན་ ཁྲིམས་ལུགས་དང་འབྲེལ་བའི་ དཀའ་ངལ་ཚུ་འཐོན་འོང་། ཁྱོད་ལུ་འབྱུང་རིམ་ཅིག་ བཟོ་སྟེ་ཡོད་པ་ཅིན་ ཞིབ་དཔྱད་
མཇུག་མ་བསྡུ་རུང་ འོས་འཚམས་ལྡན་པའི་གནས་ཚུལ་ཅིག་ བཏོན་ཚུགས་ནི་གི་ དུས་ཚོད་ཅིག་ ཐག་བཅད་ཚུགས།
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འཆར་དངུལ།
ཁྱོད་ཀྱི་ལས་འགུལ་འཆར་གཞིའི་ ཆ་ཤས་གཙོ་བོ་ གཞན་མི་གཅིག་ འཆར་དངུལ་ཨིན། ཁྱོད་ཀྱི་ཞིབ་དཔྱད་དེ་ལུ་ མ་དངུལ་དང་
ཐོན་ཁུངས་གཞན་ ག་དེམ་ཅིག་ དགོཔ་ཡོད།

འཆར་དངུལ་གྱི་གྲངས་སུ་ཚུད་དགོཔ་ལ་ལོ་ཅིག་:

འགྲོ་འགྲུལ་ཟད་འགྲོ་ - ཁྱོད་ར་དང་ ཁྱོད་རའི་འབྱུང་ཁུངས་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ གནམ་གྲུའི་གླ་ཆ་དང་ སྣུམ་འཁོར་བརྙ་གླ་
གནས་གླ་ བཟའ་འཐུང་གི་རིན།

གྲོས་བསྟུན་གླ་འཐུས་ - དཔེར་ན་ སྐད་སྒྱུར་པ་དང་ ཡིག་ཐོག་ལུ་ཕབ་མི་ ཡང་ན་ ཞབས་ཏོག་བྱིན་མི་གཞན།
བརྒྱུདའབྲེལ་/བརྡ་དོན་སྤྲོད་ལེན་གྱི་ཟད་འགྲོ་- བརྒྱུད་འཕྲིན་གྱི་རྩིས་ཐོ་ ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་སྤྱོད་འཐུས།
ཡིག་ཆས་འཚོལ་ནི་ ཡང་ན་ ངོས་སྦྱོར་ཅན་གྱི་ ཡིག་ཆའི་འདྲ་བཤུས་ ལེན་ནིའི་གླ་འཐུས།

སྡེ་ཚན་ཐོག་ལུ་ ལཱ་འབདཝ་ཨིན་པ་ཅིན་ འཆར་དངུལ་གྱི་གྲངས་སུ་ གོ་བསྡུར་ཞལ་འཛོམས་ ཡང་ན་ ས་ཁོངས་བལྟ་སྐོར་ཚུ་
ཡང་ཚུད་དགོ།

འཛམ་གླིང་ནང་གི་ གནས་ཚུལ་ལས་ཁང་ཚུ་ལུ་ མ་དངུལ་ལངམ་མེད་པའི་ དཀའ་ངལ་ཡོད། ཡུ་ཨེསི་གི་ གསར་ཤོག་ལས་ཁང་
སྦོམ་ཚུ་གིས་ ཞིབ་དཔྱད་ཀྱི་དོན་ལུ་ མ་རྩ་བཙུགས་མི་དེ་གིས་ གོང་འཕེལ་འགྱོ་བའི་བསྒང་གི་ རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་གི་ གསར་ཤོག་
ཆུང་ཀུ་ཅིག་ལུ་ ལོ་ཅིག་གི་ཟད་འགྲོ་ལང་ཚུགས། ཁྱོད་ར་ མ་འངུལ་མེད་པའི་ གསར་ཤོག་ཅིག་ནང་ ལཱ་འབད་མི་ཨིན་པ་ཅིན་
རིག་རྩལ་གྱི་སྒོ་ལས་ རྒྱབ་སྐྱོར་གྱི་འབྱུང་ཁུངས་གཞན་ འཚོལ་བ་ཅིན་དྲག། དེ་ཡང་ རྒྱལ་སྤྱིའི་གྲོགས་རམ་ལས་ཚོགས་ལས་

འགོ་བཙུགས་པ་ཅིན་ ལེགས་ཤོམ་འོང་། ཨིན་རུང་ གྲོགས་རམ་བྱིན་མི་ཚུགི་ ཀུན་སློང་བལྟ་དགོཔ་འདི་གལ་ཆེ། ཐབས་ཤེས་

གཞན་མི་གཅིག་འདི་ མི་ཚོགས་མ་དངུལ་ བསྡུ་ལེན་འབད་ནི་དེ་ཨིན། དེང་སང་ ཞིབ་བརྟག་བརྡ་བརྒྱུད་ལས་འགུལ་གྱི་དོན་ལུ་

མ་དངུལ་འཚོལ་ནི་དེ་ དར་ཁྱབ་འགྱོ་དོ། ཨིན་རུང་ དེ་ལུ་དོ་འགྲན་འབད་མི་ ལེ་ཤ་འཐོནམ་ལས་ ཐོབ་ཚུགས་པར་ ལཱ་ཁག་ཡོད།

!

གྲོགས་རམ་གྱི་ འོས་བབ་ཡོད་པའི་ མཐུན་ཚོགས་དང་ མི་ཚོགས་མ་དངུལ་བསྡུ་ལེན་ དེ་ལས་

མཐར་འཁྱོལ་ཅན་གྱི་ ལས་འགུལ་ཚུ་གི་ དཔེ་ཚད་ཚུ་ འོག་གི་ཡོངས་འབྲེལ་ཁ་བྱང་ཚུ་ནང་ལས་
འཐོབ།

@
@

http://gijn.org/resources/grants-and-fellowships/

http://gijn.org/resources/crowdfunding-for-journalists-2/

བརྡ་བརྒྱུདཔ་མང་ཤོས་ཅིག་གིས་ གནས་ཚུལ་གྱི་འབྱུང་ཁུངས་ཚུ་ལུ་ གླ་འཐུས་སྤྲོད་ནི་དེ་ གནས་སྐབས་ལེགས་ཤོམ་ཅིག་མེནམ་
འབད་ ཆ་བཞགཔ་ཨིན། དེ་ཡང་ གླ་འཐུས་སྤྲོད་པ་ཅིན་ ཁོང་གིས་ཤོབ་རྐྱབ་ནི་དང་ གནད་དོན་ཚུ་ལུ་ སྒྲོ་བཏགས་ནི་གི་ གོ་
སྐབས་བྱིན་པའི་ཁར་ ལྷག་པར་དུ་ འབྱུང་ཁུངས་ཚུ་གིས་ ཁོང་གི་བསམ་བཤད་ཚུ་ ཕྱིར་བཏོན་འབད་བ་ ཡང་ན་ དམའ་ཕབ་

འབད་བ་ཅིན་ གླ་འཐུས་སྤྲོད་ནི་དེ་གིས་ བལྟབ་ལོག་རྐྱབ་ཨིན། དེ་བཟུམ་གྱི་ཀུན་སྤྱོད་ངན་པ་གིས་ ཁྱོད་རའི་གསར་ཤོག་གི་ མིང་

གཏམ་མེདཔ་གཏང་ནི་ ཡང་ན་ ཁྱོད་ཀྱི་ཞིབ་བརྟག་གནས་ཚུལ་དེ་ལུ་ དོགས་པ་ཆགས་འོང་། ཨིན་རུང་ རེ་ཚེ་སྐབས་ ལ་ལོ་ཅིག་
ལུ་ དུས་ཚོད་རྫོགས་མི་དང་ འགྲོ་འགྲུལ་གྱི་ཟད་འགྲོའི་རྒུད་འཐུས་ དུམ་གྲ་རེ་སྤྲོད་ནི་ཡོད། དེ་གི་སྐབས་ལུ་ ཕྱོགས་གཉིས་ར་
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གིས་ དངུལ་དེ་ ག་ཅི་གི་དོན་ལུ་ཨིན་ན་ ཁ་གསལ་སྦེ་ཤེསདགོཔ་དང་ དངུལ་དེ་ཡང་ ཉུང་མཐའི་ཚད་གཞི་གུ་སྤྲོད་དགོ། འབྱུང་

ཁུངས་ཚུ་གིས་ ཁྱོད་དང་ ཁྱོད་ཀྱི་གསར་ཤོག་ལུ་ བརྡ་དོན་བྱིན་ཏེ་ ཆ་རོགས་འབདཝ་མེན་པར་ གནོད་སྐྱོན་བྱུང་མི་ མི་སྡེ་ ཡང་
ན་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་ གྲོགས་རམ་འབདཝ་ཨིནམ་སྦེ་ འབྱུང་ཁུངས་ཚུ་ལུ་ དྲན་གསོ་འབད་དགོ།

འགོ་དཔོན་ཅིག་ལུ་ བཅར་ཐབས་དང་ བརྡ་དོན་ཐོབ་ནི་ལུ་ ནང་གསུག་བྱིན་ནི་དེ་ཡང་ ལཱ་ངན་ཅིག་ཨིན། དེའབདཝ་ད་

མི་

སྡེ་ལ་ལོ་ཅིག་ནང་ ཁ་ཟས་ལག་ཟས་ཕྱམ་ཕྱེམ་ དཔེར་ན་ མངར་ཆུ་ལ་སོགས་པ་ དུམ་གྲ་རེ་ མཁོ་འདོད་བཀོད་སྲོལ་ཡོད། དེ་
བཟུམ་མའི་གནས་སྟངས་ནང་ མི་ཚུ་སེམས་མ་ལྷུ་བ་ཅིན་ ལཱ་འབད་ཚུགས་པར་ ལཱ་ཁག་ཡོད། ཨིན་རུང་ དེ་བཟུམ་མའི་སྣང་

ཆུང་གི་ སྤྲོད་ལེན་ཚུ་གིས་ཡང་ ཁྱོད་ཀྱི་ཞིབ་དཔྱད་ཀྱི་ལཱ་ལུ་ ཉེན་ཁ་ཡོད། ཨ་རྟག་བྱིན་སྲོལ་ཡོད་པའི་ སྔྣང་ཆུང་གི་ཟས་ཨིན་རུང་

ལས་བྱེདཔ་དེ་གིས་ ཁོ་རའི་འགོ་འཛིན་ ཡང་ན་ དོ་འགྲན་འབད་མི་ བརྡ་བརྒྱུད་ལས་ཁང་ཚུ་ལུ་སླབ་པ་ཅིན་ ནང་གསུག་བྱིན་པའི་
གྲངས་སུ་ཚུདཔ་ཨིན། དེ་བཟུམ་བྱིན་ཡོད་པའི་སྐོར་ ཉོག་བཤད་ཐོན་པ་ཅིན་ གནས་ཚུལ་ལྷག་མི་ཚུ་ལུ་ འོས་ལྡན་གྱི་བདེན་ཁུངས་
བཀོད་ཐབས་འབད་དགོ། མ་གཞི་གིས་ དེ་བཟུམ་གྱི་ནང་གསུག་ ཕྱམ་ཕྱེམ་བྱིན་ཏེ་ མཐུན་ལམ་བཟོ་ནི་མེན་པར་ རང་གི་ལཱ་གི་
གལ་གནད་བཤད་པ་རྐྱབ་སྟེ་ མཉམ་འབྲེལ་དང་ མཐུན་ལམ་བཟོ་བ་ཅིན་ ལེགས་ཤོམ་ཨིན།

གནས་ཚུལ་ངོ་སྤྲོད་འབད་ནི།
ཁྱོད་རའི་གནས་ཚུལ་ལས་ཁང་གིས་ ཁྱོད་ལུ་གནས་ཚུལ་ཅིག་ འབྲི་ནིའི་ལཱ་འགན་སྤྲོད་ཡོད་པ་ཅིན་ ཁྱོད་ཀྱི་ཞིབ་དཔྱད་ཀྱི་དོན་ལུ་

ལཱ་གི་གོ་རིམ་དང་པ་འདི་ ད་ལྟོ་གོང་ལུ་ བཤད་པ་རྐྱབ་མི་འཆར་གཞི་ བརྩམ་ནི་ཚུ་ཨིན། དེ་འབདཝ་ད་ ཁྱོད་ར་ རང་དབང་བརྡ་
བརྒྱུདཔ་ཅིག་ཨིན་པ་ཅིན་ རྩོམ་སྒྲིགཔ་ལུ་ ཡིད་ཆེས་བསྐྱེད་ཚུགས་པའི་ གནས་ཚུལ་ངོ་སྤྲོད་ཅིག་ འབྲི་དགོཔ་གལ་ཆེ། ངོ་སྤྲོད་
ལེགས་ཤོམ་དེ་ཡང་ གནས་ཚུལ་དེ་ ག་ཅི་གི་སྐོར་ལས་ཨིན་ན་ བཤད་པ་རྐྱབ་ཡོད་པའི་ གསལ་སྟོན་ཅིག་ཨིན་པའི་ཁར་ རྩོམ་
སྒྲིགཔ་དེ་ལུ་ གནས་ཚུལ་དེ་ དཔར་སྐྲུན་འབད་ནི་གི་ བརྒྱུད་སྐུལ་འབད་ཚུགསཔ་ཅིག་དགོ། ངོ་སྤྲོད་དེ་ནང་ འོག་གི་ཆ་ཤས་ཚུ་
ཚུད་དགོ།

སྤྲོ་ཅ་ཅིན་གྱི་ མགུ་རྒྱན་ཅིག།

གནས་ཚུལ་གྱི་བཅུད་སྡུད་ཅིག།

གནས་ཚུལ་དེ་ ལྷག་མི་ཚུ་ལུ་ ག་ཅི་སྦེ་ ཁག་ཆེཝ་ཨིན་ན།
ཐབས་ལམ་མདོར་བསྡུས་ཅིག།
འབྱུང་རིམ་ཅིག།

འཆར་དངུལ་ཅིག།
གནས་ཚུལ་ལས་ཁང་ལ་ལོ་ཅིག་གིས་ གནས་ཚུལ་དེ་ བཏོན་ཐངས་ཀྱི་གནས་སྐབས་མ་འདྲཝ་ དཔེར་ན་ བརྙན་ཐུང་དང་ ཚད་
རིས་ ཡང་ན་ སྒྲ་གདངས་ཀྱི་ཐོག་ལས་ སྟོན་དགོ་པའི་རེ་བ་བསྐྱེདཔ་ཨིན་རུང་ ལ་ལོ་ཅིག་གིས་ དེ་གི་གྲོས་ཐག་བཅད་ནི་གི་
འགན་འཁུར་དེ་ རྩོམ་སྒྲིགཔ་དང་ གནས་ཚུལ་བཟོ་བཀོདཔ་ཚུ་ལུ་ བཞགཔ་ཨིན། ག་དེ་སྦེ་ར་ཨིན་རུང་ སེམས་ཁར་བཞག་

དགོཔ་ཅིག་ ཡང་ཅིན་ གནས་ཚུལ་ལས་ཁང་དེ་གིས་ ཁྱོད་ཀྱི་གནས་ཚུལ་དེ་ མི་དགོཔ་འོང་། དེ་གིས་སྦེ་ གནས་ཚུལ་ངོ་སྤྲོད་

གསལ་བཤད་ནང་ལུ་ ངེས་མཁོ་བའི་བརྡ་དོན་ཚུ་མ་གཏོགས་ རང་གིས་ཞིབ་དཔྱད་འབད་ཡོད་པའི་ ཞིབ་འབྲས་ཚུ་ བཀོད་ནི་མི་
འོང་། དེ་ཡང་ ཁྱོད་ཀྱི་གནས་ཚུལ་གྱི་གནས་སྐབས་དེ་ གནས་ཚུལ་ལས་ཁང་ གཞན་ཅིག་ལུ་ ངོ་སྤྲོད་འབད་ཚུགས།

34

འཆར་གཞི་བརྩམ་ཚ

རང་རྐྱང་གིས་འབད་ནི་ ཡང་ན་ སྡེ་ཚན་བཟོ ་ ནི།

Making A Plan

ཞིབ་བརྟག་གནས་ཚུལ་ཅིག་ རང་རྐྱང་གིས་འབད་དགོ་པའི་ རྒྱུ་མཚན་ལེ་ཤ་ཡོད་མི་དེ་ཡང་།

How to Build a Team?

གནས་ཚུལ་དེ་གི་རྒྱ་ཚད་དེ་ རང་གིས་འབད་ཚུགསཔ།

དེ་ལུ་མཁོ་བའི་ འཐོན་ཁུངས་ ཡང་ན་ འབྲེལ་གཏུགས་ཚུ་ ཆ་མཉམ་མེད་རུང་ མང་ཤོས་ཅིག་ རང་ལུ་ཡོདཔ།
If you
decided to investigate a story as a team, there are additional necessary
steps
that
needགto
be planned:
The first isཐེ་ཚོ
toམdecide
སྡེ་ཚན་གྱི་མཉམ་རོ
ས་ཚུ་ལུ་
བློ་གཏད་ཚུགས་མི་ཚུགས་
་ཡོདཔ། on a project manager. This
person will be extremely important element because he or she has to ensure
and ཞིབ་བརྟག་གནས་ཚུལ་ཚུ་
relevant input from
all team members
and has
to assemble it all
ཨིན་རུང་sufficient
འཕྲལ་འཕྲལ་སྦེ་
རྒྱ་ཆེ་དྲགས་ལུ་འགྱུར་ཏེ་
མི་ཅིག་གིས་
འབད་མ་ཚུགསཔ་ཨིན།
together.
The
second
step
is
to
initiate
a
workshop
where
the
teamག་can
ལགཔ་ལེ་ཤ་ཡོདཔ་ད་ ལཱ་འཇམ་པའི་ཁར་ མིག་ཏོ་ལེ་ཤ་ཡོདཔ་ད་ གནས་ཚུལ་གྱི་མཐོང་རྒྱ་ཆེ་བ་མ་ཚད་whole
མི་ཅིག་གིས་
brainstorm subject
matter and emerge with a clear to-do list.
མནོཝ་འབད་ནིའི་ཉེན་ཁ་
མར་ཕབ་འགྱོཝ་ཨིན།
ཁྱོད་ཀྱིས་ གནས་ཚུལ་ཅིག་ སྡེ་ཚན་བཟོ་སྟེ་ ཞིབ་དཔྱད་འབད་ནི་སྦེ་ ཐག་བཅད་པ་ཅིན་ ལཱ་གི་རིམ་པ་ཐེབས་ བརྩམ་

You should
also decide on
a format for
thisཧ་ཅང་གིས་
process:གལ་ཅན་ཨིན་མི་དེ་ ཁོ་
དགོཔ་ཡོད། དང་པ་ར་
ལས་འགུལ་འཛིན་སྐྱོང་པ་ཅིག་
ཐག་བཅད་དགོ།
མི་ངོ་དེ་
གིས་འབད་ སྡེ་ཚན་གྱི་འཐུས་མི་གཞན་
གེ་ར་ལས་ འབྲེལ་བ་ཡོ
་པའི་ཕན་འདེབས་ལངམ་
ཐོབ་ཚུགསཔ་
? How to troubleshoot
whenདnecessary
input does
not ངེས་གཏན་

བཟོ་དགོ་པའི་ཁར་ དེ་ཚུ་གེ་ར་
གཅིག་ཁར་བསྡུ་སྒྲིག་འབད་དགོ། གོ་རིམ་གཉིས་པ་དེ་ གོ་བསྡུར་ཞལ་འཛོམས་ཅིག་ འགོ་
materialise?
འདྲེན་འཐབ་སྟེ་ འཐུས་མི་ཆ་མཉམ་འཛོམས་ཏེ་ གནད་དོན་དེའི་སྐོར་ རིག་བསྡུར་འབད་ཞིནམ་ལས་ ག་ཅི་འབད་དགོཔ་

? When and how do the team members liaise together?

ཨིན་ན་ ཐོ་ཡིག་ཁ་གསལ་ཅིག་བཟོ་དགོ། བྱ་རིམ་དེ་གི་དོན་ལུ་ སྒྲིག་བཀོད་ཅིག་བཟོ་སྟེ་ ཐག་བཅད་དགོ།

? When and how and how often does the project manager liaise?

?
?
?

at every stage of the investigative process?

ཞུན་དག་གི་བྱ་རིམ་
ག་ཅི་བཟུམ་ཅིག་ཨིན་ན?
? How to troubleshoot
when necessary input does not

materialise?
སྡེ་ཚན་གྱིས་
ཞིབ་དཔྱད་ཀྱི་སྐབས་ལུ་ བྱ་སྟབས་མ་བདེཝ་བྱུང་མི་ཚུ་ ག་དེ་སྦེ་ སེལ་ནི་ཨིན་ན?

? How to get everyone to agree on final results?

?

མཐར་ཐུག་གི་གནས་ཚུལ་ལུ་ འཐུས་མི་ཆ་མཉམ་གྱིས་ ག་དེ་སྦེ་ མོས་མཐུན་འབྱུང་ནི་

?

? Will the team
eavesdrop, go undercover or pay for
ཟད་འགྲོ་ག་ཅི་ར་
གཏང་ནི་ཨིན་ན?

?

?
?

? What is the editing, revising, feedback and correcting process

སྡེ་ཚན་གྱི་འཐུས་མི་ཚུ་ དུས་ཚོད་ནམ་དང་ ག་དེ་སྦེ་ བརྒྱུད་འབྲེལ་འཐབ་ནི་ཨིན་ན?

? Which costs will be refunded?
ཨིན་ན?
documents if needed?

སྡེ་ཚན་དེ་གིས་ གསང་བའི་ཐོག་ལུ་ཉན་ནི་ཨིན་ན་ གསང་བའི་ཐོག་ལུ་འབད་ནི་ཨིན་ན་
ཡང་ན་ ཁག་ཆེ་བ་ཅིན་ ཡིག་ཆ་ཚུ་ལུ་ རིན་འཐུས་སྤྲོད་ནི་ཨིན་ན?
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ཁེ་ཕན་ལྟག་སྤྲོད་ བཀག་ཐབས་ལུ་ ལཱ་འགན་ཚུ་ཡང་ ཧིང་སངས་ས་བཟོ་དགོ། གལ་སྲིད་ སྡེ་ཚན་གྱི་འཐུས་མི་ཅིག་ གནས་

ཚུལ་ལས་ཁང་ཅིག་གི་ བཀོད་ཚོགས་འཐུས་མི་ཨིན་པ་ཅིན་ བཀོད་ཚོགས་ཀྱིས་ སྡེ་ཚན་འདི་གི་ཞིབ་དཔྱད་སྐོར་ལས་ གྲོས་ཐག་
བཅད་པའི་སྐབས་ མི་ངོ་དེ་གིས་ འབྲེལ་གཏོགས་མེད་པར་ ཟུར་སྡོད་དགོ། དེ་མ་ཚད་ ལས་འགུལ་འཛིན་སྐྱོང་པ་དང་ ལས་

ཚོགས་ཀྱི་འགོ་འཛིན་གྱི་བར་ན་གི་ འབྲེལ་བ་དེ་ཡང་ ལེགས་ཤོམ་སྦེ་ ཧ་གོ་དགོ། དེ་ཡང་ རེ་སྐབས་ཅིག་ འབྲེལ་གཏུགས་པ་ཚུ་
ལས་ ཧ་གོ་ཚུགས།

སྡེ་ཚན་དེ་གིས་ གནས་ཚུལ་གྱི་གནད་དོན་དེ་གི་སྐོར་ལས་ གོམས་སྦྱང་འབད་དགོ། འཐུས་མི་གེ་ར་གིས་ ཞིབ་དཔྱད་དེ་གི་སྐོར་

ཕྱི་ནང་གསང་གསུམ་གེ་ར་ ཧ་གོ་ཡི་ག? སྡེ་ཚན་འདི་ མི་མང་གི་འཐུས་མི་ཨིན་པའི་ཆ་ལས་ གནད་དོན་འདི་ནང་ དང་འདོད་ག་ཅི་
སྨོ? བྱ་སྲོལ་བཟང་པོ་དང་ ཀུན་སྤྱོད་རྣམ་གཞག་གི་སྐོར་ལས་ཡང་ གྲོས་བསྡུར་འབད་དགོ།

ལས་འགུལ་འཛིན་སྐྱོང་པ་དེ་ ཞིབ་དཔྱད་ཀྱི་འགོ་ཁྲིདཔ་ཨིནམ་ལས་ རྒྱུན་ཆད་མེད་པར་ སྡེ་ཚན་དང་འབྲེལ་བ་འཐབ་ཐོག་ལས་

སྡེ་ཚན་གྱི་འཐུས་མི་ གཞན་ཚུ་ལུ་ ལཱ་གི་གོ་རིམ་ཚུ་གི་སྐོར་ བརྡ་དོན་སྤེལ་དགོ། འཛིན་སྐྱོང་པ་དེ་གིས་ མཐའ་མཇུག་ལུ་ གནས་
ཚུལ་དེ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ མི་མང་གི་བརྒྱུད་ལུ་ ས་གནས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་དེའི་སྐོར་ལས་ ཤེས་བྱ་རྒྱ་བསྐྱེད་གཏང་ཚུགསཔ་ ངེས་གཏན་
བཟོ་དགོ།

36

འཆར་གཞི་བརྩམ་ཚ

སི་པོཊི་ལའིཊི། (Spotlight)
སི་པོཊི་ལའིཊི་སྡེ་ཚན་གྱི་ ཞིབ་འབྲས་ཚུ་ ལུང་ཕྱོགས་ཅིག་ནང་ གནས་ཚུལ་ལས་ཁང་གཅིག་གི་
སྡེ་ཚན་གྱི་གསར་རྙེད་དཔེ་སྟོན་ ལེགས་ཤོམ་ཅིག་ཨིན་མས།

སྤྱི་ལོ་༢༠༠༢ ལུ་ བཱོས་ཊཱོན་གོ་ལོབ་ཀྱི་ བརྡ་བརྒྱུདཔ་སྡེ་ཚན་ཆུང་ཀུ་ཅིག་གིས་ བཱོསི་ཊཱོན་གྱི་ ཡེ་
ཤུའི་བླམ་ཆོསཔ་ཚུ་གིས་ ཨ་ལུ་ཚུ་ལུ་ ཚུལ་མིན་འདོད་སྤྱོད་དར་ཁྱབ་ཡོད་མི་ གསང་བའི་ཐོག་ལུ་
བཞག་ཡོད་མི་དེ་ མངོན་གསལ་འབད་ནུག།

ཁོང་གི་གནས་ཚུལ་དེ་ ཐོན་ཞིནམ་ལས་རྐྱངམ་གཅིག་ བརྡ་བརྒྱུད་ལས་ཁང་གཞན་ཚུ་གིས་ཡང་

ཁོང་རའི་ལུང་ཕྱོགས་ནང་ དེ་བཟུམ་མའི་གནད་དོན་སྐོར་ ཞིབ་དཔྱད་འབད་ནི་ འགོ་བཙུགས་ནུག།
ཞིབ་དཔྱད་དེའི་སྐོར་ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ལུ་ སི་པོཊི་ལའིཊི། (Spotlight) ཟེར་མི་ གློག་བརྙན་
ནང་ གསལ་སྟོན་འབད་ནུག།

Vs.
པཱ་ན་མ་པེ་པངསི། (Panama Papers)
པཱ་ན་མ་པེ་པརསི་ རྒྱལ་སྤྱིའི་མཉམ་འབྲེལ་གྱི་ དཔེ་ལེགས་ཤོམ་ཅིག་ཨིན་མས།
ལོ་ངོ་གཅིག་གི་རིང་ རྒྱལ་ཁབ་ ༧༠ དེ་ཅིག་ནང་ལས་ བརྡ་བརྒྱུདཔ་༤༠༠ དེ་ཅིག་གིས་ པཱ་ན་
མའི་ ཁྲིམས་དོན་ལས་ཁང་ཅིག་གི་ གནད་སྡུད་འཛགས་ལུད་ཤོར་མི་དེ་ལུ་ ཞིབ་དཔྱད་འབདཝ་

ད་ པཱ་ན་མ་ལུ་ སྲིད་དོན་པ་དང་ རྩེད་སྟོན་པ་ ཁྲིམས་འགལ་བ་ དེ་ལས་གཞན་ཚུ་གིས་ ཁྲིམས་
འགལ་གནད་དོན་གྱི་དོན་ལུ་ རྒྱལ་ཁབ་ཕྱི་ཁའི་ དངུལ་ཁང་རྩིས་ཁྲ འཆང་སྟེ་ཡོདཔ་སྦེ་ བདའ་
ཟུན་ནུག།

ཡིག་ཆ་ས་ཡ་༡༡ ལྷགཔ་ཅིག་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་ཡོདཔ་ལས་ བརྡ་བརྒྱུདཔ་གཅིག་གིས་ རྩ་ལས་
ར་ འབད་མ་ཚུགས་པའི་ལཱ་ཅིག་ཨིན་མས།

འཛམ་གླིང་ནང་ དངུལ་འབྲེལ་སྤྱོད་ངན་ སྦོམ་ཤོས་ཀྱི་གྲུབ་འབྲས་དེ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༦ ལུ་ གནས་
ཚུལ་དང་ སྐད་ཡིག་བརྒྱ་ཕྲག་ལེ་ཤ་ཅིག་ནང་ དཔར་སྐྲུན་འབད་ནུག།
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དུས་ཚོད་འཛིན་སྐྱོང་།
བརྡ་བརྒྱུད་ཀྱི་རང་བཞིན་ལས་ དུས་ཚོད་ཅིག་ ངེས་པར་དུ་དགོཔ་ད་ དེང་སང་ བརྡ་དོན་ཁྱབ་ཆེའི་ དུས་རབས་ཅིག་ནང་ དུས་ཚོད་ཀྱི་

ནང་འཁོད་ལུ་ གནས་ཚུལ་དེ་ནང་ ལྷག་བཏུབ་པའི་གནད་དོན་ལངམ་སྦེ་ཡོདཔ་བཟོ་དགོ། དེ་གིས་སྦེ་ དུས་ཚོད་འཛིན་སྐྱོང་འཐབ་དགོཔ་
དེ་ ག་ནི་བ་ གལ་ཆེ། དེ་ལུ་ཕན་ཐབས་དག་པ་ཅིག་ འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོད།

གལ་གནད་ཅན་ཚུ་ གཙོ་རིམ་བཟོ་དགོཔ།
མི་གེ་ར་ ལཱ་འབད་ཐངས་སོ་སོ་ཨིནམ་ལས་ རང་མགུ་འཐོམས་ཏེ་ མི་ལུས་ནི་གི་དོན་ལུ་ རང་གི་འཛོལ་བའམ་ སྐྱོན་ཆ་ཚུ་ ངོས་འཛིན་
འབད་དགོ། དཔེར་ན་ ཞིབ་དཔྱད་ཅིག་ འགོ་བཙུགས་པའི་སྐབས་ལུ་ ཁྱོད་ཀྱིས་ཡིག་ཆ་ག་དེ་མང་མང་ ལྷག་ནི་ལུ་བརྩོན་འོང་། འདི་
འབདཝ་ད་ ཡིག་ཆ་ལྷག་ནི་དེ་ལུ་ དུས་ཚོད་ལེ་ཤ་འགོར་བའི་ཁ་ལུ་ རང་གི་དུས་ཚོད་ནང་འཁོད་ལུ་ འབད་མ་ཚར་བའི་ ཞིབ་འཚོལ་
འབད་དགོ་པའི་ འབྲེལ་གཏུགས་ཡིག་ཆ་ཚུ་དང་འཕྱད་འོང་། དེ་གིས་སྦེ་ གློག་རིག་ཡོངས་འབྲེལ་ནང་ བརྡ་དོན་ཚུ་ དུས་ཚོད་ལེ་ཤ་
མ་འགོར་བར་ མགྱོགས་པར་ཐོབ་ཚུགས་པའི་ཐབས་རིག་ དཔེར་ན་ མིང་ཚིག་གཙོ་ཅན་ཚུ་ལུ་ ལུང་འདྲེན་གྱི་རྟགས་བཀལ་ནི་དང་
ཡོངས་འབྲེལ་ནང་གི་ འབྲེལ་གཏུགས་ཡིག་ཚུ་ལུ་ བུག་མར་ཀིང་ (book marking) འབད་ནི་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་དགོ།

འདི་བཟུམ་སྦེ་ འཕྱད་ཚུགས་པར་ ལཱ་ཁག་ཡོད་མི་ མཁས་མཆོག་ཕུད་རྡོག་གཅིག་ལུ་ བརྟེན་ཏེ་མ་སྡོད་པར་ འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་མི་ངོ་

ག་དེ་མང་མང་ལུ་ འབྲེལ་གཏུགས་འབད་དགོ། ཁྱོད་ཀྱི་ཞིབ་དཔྱད་འདི་ འགོ་བཙུགས་པའི་གནས་སྐབས་འདི་ནང་ གཏིང་ཟབ་འཚོལ་ནི་
བ་ རྒྱ་ཆེཝ་འཚོལ་ནི་དེ་ཁག་ཆེ།

ཁྱོད་ཀྱི་ཞིབ་འཚོལ་གྱི་ཡན་ལག་ རེ་རེ་བཞིན་དུ་ལུ་ དུས་ཚོད་ག་དེམ་རེ་དགོཔ་ཨིན་ན་ ངེས་འཛིན་འབད་ནི་ལུ་ དུས་ཚོད་རེའུ་མིག་ཅིག་
ཡང་བཟོ་དགོ། ཞིབ་དཔྱད་ཅིག་ལུ་ འགྱུར་བ་མ་འདྲཝ་འབྱུང་སྲིད་རུང་

རང་ལུ་དྲན་གསོ་འབད་མི་ འགོ་ཐོག་གི་ལམ་སྟོན་དེ་ ལག་

ལེན་འཐབ་དགོ་ ཡང་ན་ རང་ལུ་དགོ་མི་ཚུ་ཐོབ་ནི་གི་ ཐབས་ལམ་གཞན་ཅིག་འཚོལ་དགོ།

ཁྱོད་རའི་དཔག་འཆར་དེ་ལུ་ འགྱུར་བ་འགྱོཝ་ད་ གྲ་སྒྲིག་འབད་ཚུལ།
ཁྱོད་ཀྱིས་ གཞི་རྟེན་ཞིབ་འཚོལ་ དུམ་གྲ་ཅིག་འབད་ཚརཝ་ད་ ཁྱོད་རའི་འགོ་ཐོག་གི་ དཔག་འཆར་དེ་ ཕྱི་འགྱུར་ཨིན་པའི་ ཚོར་སྣང་
བྱུང་པ་ཅིན་ དེ་ལུ་རྣམ་རྟོག་མ་ལངས་པར་ ཁྱོད་རའི་གནས་ཚུལ་གྱི་སྲུང་དེ་ བརྡ་དོན་གསརཔ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ བསྐྱར་སྒྲིག་འབད་དགོ།
ཞིབ་དཔྱད་ལེགས་ཤོམ་ཅིག་འབད་ནི་ལུ་ གོ་ཡངསས་དྲགས་སྦེ་ བཞག་དགོཔ་འདི་ ཁྱད་ཆོས་གལ་ཅན་གཅིག་ཨིན། བདེན་ཁུངས་
ཅན་གྱི་ བརྡ་དོན་གསརཔ་ཐོབ་མི་ཚུ་ འགྱོ་བཏུབ་རུང་མ་བཏུབ་རུང་ འགོ་ཐོག་གི་དཔག་འཆར་ནང་ སྦང་བཙོང་སྟེ་ བཙུགས་ནི་གི་
རྩིས་མ་རྐྱབ།

རྒྱབ་རྟེན་འདི་ གཞི་བཙུགས་འབད་དེ་ ཁྱོད་རའི་ཞིབ་འཚོལ་དེ་ལུ་ གཏིང་ཟབ་སྦེ་འགྱོ་ཞིནམ་ལས་ འབྲེལ་བ་མེད་པའི་གནད་དོན་ཚུ་

བཀོ་བཏང་དགོ། རང་གི་དྲན་ཐོ་ཚུ་ ཡིག་སྣོད་ནང་བཙུགས་ཏེ་བཞག་པ་ཅིན་ ཤུལ་མའི་གནས་ཚུལ་ཅིག་ལུ་ ཕན་ཐོགས་ཚུགསཔ་འོང་

། གཞུང་འབྲེལ་གྱི་བསམ་བཀོད་ ཁུངས་ལྡན་ཚུ་ལུ་ བལྟ་ཞིནམ་ལས་ སྤྲོ་བ་ཅན་གྱི་འབྱུང་ཁུངས་དང་ འབྲེལ་གནད་ཅན་ཚུ་ལུ་ གཙོ་
རྟགས་བཀལ་དགོ། ཁྱོད་རའི་མནོ་འཆར་སྦེ་ ཡོད་མི་ཚུ་གི་ཚབ་ལུ་ སྒྲུབ་བྱེད་ངེས་གཏན་ཚུ་འཚོལ་དགོ།་ འདི་གི་སྐབས་ལུ་ ཁྱོད་ཀྱིས་
གནད་དོན་དེ་གི་སྐོར་ལས་ ལྷག་པར་དུ་ ཧ་གོ་ཚུགས། རང་ལུ་ཁྲིམས་དོན་གྱི་ཉེས་འཛུགས་ འོང་ནི་མེདཔ་ཅིག་བཟོ་དགོ། རང་གིས་
བདེན་དཔྱད་འབད་མ་ཚུགས་མི་ ག་ཅི་ར་ཡོད་རུང་ བཀོ་བཞག་དགོ། ཁྱོད་རའི་དྲན་ཐོ་ནང་ རྒྱབ་འགལ་གྱི་གནད་དོན་ཡོད་མེད་བལྟ་

ཞིནམ་ལས་ ཡོད་པ་ཅིན་ མཐུན་སྒྲིག་འབད་ཚུགས་ མི་ཚུགས་བལྟ་དགོ། ཁྱོད་རའི་ཕྱོགས་ལྷུང་ཅན་གྱི་ འབྱུང་ཁུངས་ཚུ་གིས་ དེ་གི་
སྐོར་ལས་ ག་ཅི་སླབ་ནི་འདུག? བསམ་འཆར་ཚུ་གེ་ར་ དྲན་ཐོ་བཀོད་ཞིནམ་ལས་ ལོག་ཅི་ལོག་ཅི་ བདེན་དཔྱད་འབད་དགོ།

38

འཆར་གཞི་བརྩམ་ཚ

ཁྱོད་ར་ ལཱ་འབད་ཡི་ར་འགྱོ་བའི་བར་ན་ ག་དེ་སྦེ་ འགྱོ་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་ན་གི་སྐོར་ལས་ ཁྱོད་རའི་རྩོམ་སྒྲིགཔ་ལུ་ སྙན་ཞུ་འབད་བ་ཅིན་
ཁོ་ལུ་ཤོག་གྲངས་བདེ་སྒྲིག་འབད་ནི་ལུ་ ཕན་ཐོགས་འོང་། དེ་ཡང་ཁྱོད་ཀྱིས་ ག་དེ་མགྱོགས་མགྱོགས་འབད་དགོ། དེ་མ་ཚད་ དམའ་
འབེབས་དང་ ཁྲིམས་ཀྱི་གནད་དོན་རེ་ཡོད་པ་ཅིན་ རྩོམ་སྒྲིགཔ་ལུ་སླབ་དགོ། རྩོམ་སྒྲིགཔ་གིས་ མཐའ་དཔྱད་འགྱོ་མི་གནས་ཚུལ་དེ་
བསླབ་བྱའི་དོན་ལུ་ ཁྲིམས་རྩོདཔ་ཅིག་ལུ་ གཏང་ནི་འོང་།

ཤུལ་མའི་ལེའུ་དེ་ནང་ ཞིབ་འཚོལ་གྱི་ལཱ་ འགོ་བཙུགསཔ་ད་ཅིག་ཁར་ ཁྱོད་རའི་གནད་སྡུད་ ཉེན་སྲུང་འབད་ཐངས་ཚུ་ སྟོན་ནི་ཨིན།
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༤
འགྲེལ་བཤད

ལེའུ་༤ པ་

གནད་སྡུད་ཉེན་སྲུང་གི་
ཐབས་ལམ།
ཞིབ་བརྟག་བརྡ་བརྒྱུདཔ་ཚུ་གིས་ ཞིབ་འཚལ་གྱི་སྐབས་ལུ་ བརྡ་དོན་མང་རབས་ཅིག་

བསྡུ་བསྒྱོམ་དང་ ཕྱིར་འདོན་འབད་མི་ཚུ་ མང་ཆེ་ཤོས་ཅིག་ འགྲུལ་འཕྲིན་ ཡང་ན་ གློག་
རིག་ཐབས་འཕྲུལ་ (device) ཚུ་ནང་ བསག་བཞགཔ་ཨིན། ཁྱོད་ཀྱིས་ རང་གི་ཨང་
ཅན་གནས་སྡུད་ (digital data) ཚུ་ ཉེན་སྲུང་འབད་དེ་ གནོད་ཉེན་ཚུ་བཀག་

དགོ། ཞིབ་བརྟག་གི་སྐབས་ལུ་ ཚ་གྱང་གཙོ་བོ་གཅིག་ ཨ་རྟག་ར་ གནས་ཚུལ་འབྱུང་
ཁུངས་ ༼གནས་ཚུལ་བྱུང་ས༽ ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ ཉེན་སྲུང་ཅན་གྱི་ བརྒྱུད་འབྲེལ་

འཐབ་ནི་འདི་ཨིན། ལེའུ་འདི་ནང་ ཨང་ཅན་གནས་སྡུད་ཀྱི་གནོད་ཉེན་སྐོར་ལས་ གྲོས་

བསྡུར་འབད་ནི་དང་ ཉེན་སྲུང་ལྡན་པའི་ ལཱ་གི་གནས་སྟངས་བཟོ་ནི་ལུ་ རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་

མི་ མཉེན་ཆས་དང་ལག་ཆས་ ལེ་ཤ་ཅིག་ ངོ་སྤྲོད་འབད་ནི་ཨིན། འདི་ནང་ལུ་ ཁྱབ་ཆེའི་
སྤྱིར་བཏང་གློག་རིག་རིམ་ལུགས་ (Mac, Windows) དང་ ཆས་ཚང་འགྲུལ་འཕྲིན་
(smartphone) (Androrid, iOS)

འཚོལ

ཚུ་ལུ་ གཙོ་བོར་བཏོན་ནི་ཨིན།

འཆར་གཞི

བསྲུང་སྐྱོབ

གནས་སྡུད་ཉེན་སྲུང་འབད་ཐངས།
ཁྱོད་རའི་གནས་སྡུད་ཚུ་ ཉེན་སྲུང་འབད་དགོཔ་འདི་ ག་ནི་བ་ གལ་ཅན་ཅིག་ཨིན་པའི་ནང་ལས་ གཙོ་བོ་ དབང་ནུས་ཅན་
གྱི་མི་ངོ་ འབྲེལ་གཏོགས་ཡོད་ས་དང་ འགྲོ་བ་མི་ལུ་ རང་དབང་གངམ་མེད་པའི་ རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་ནང་ རྩོད་རྙོག་ཅན་གྱི་

གནད་དོན་ཅིག་ ཞིབ་བརྟག་འབདཝ་ཨིན་པ་ཅིན་ ལྷག་པར་དུ་ གལ་ཆེཝ་ཨིན། ཁྱོད་ཀྱི་ལཱ་དེ་ ཕྱིར་ཁྱབ་འགྱོ་ནི་ལུ་ མ་
དགའ་མི་ཚུ་གིས་ ཁྱོད་ཀྱི་ཞིབ་འཚོལ་དེ་ལུ་ གཡོ་བཅོས་འབད་འོང་ ཡང་ན་ བྱ་བལྟ་འོང་། རང་ལུ་བར་ཆད་རྐྱབ་མི་བལྟ་

ནི་དེ་ འུ་སྡུག་པའི་ལཱ་ཅིག་ཨིན་རུང་ ཁྱོད་ཀྱིས་འབད་མི་ཞིབ་བརྟག་གི་གྲུབ་འབྲས་དེ་ མི་མང་ལུ་ ཁྱབ་བརྡལ་འགྱོ་ནི་ལས་

བཀག་ཆ་འབད་ནིའི་ དང་འདོད་བསྐྱེད་མི་ ག་འོང་སྲིད་ག་ རང་གིས་རང་ལུ་ འདྲི་བ་ཅིན་ ལེགས་ཤོམ་ཨིན། མནོ་བསམ་
གཏང་དགོ་པའི་ དྲི་བ་གཞན་ཡང་ མི་ངོ་དེ་ཚུ་ལུ་ ཐབས་ལམ་ག་ཅི་འདུག? ཁྱོད་ཀྱི་ཞིབ་འཚོལ་འདི་ འགྲོ་བ་མི་ལུ་བརྟེན་
ཏེ་ཨིན་ན་ ཡང་ན་ ཨང་ཅན་འབྱུང་ཁུངས་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ཨིན་ན? ཁྱོད་རའི་ལཱ་གི་ཉེན་སྐྱོབ་ལུ་ ཉེན་སྲུང་ལག་ཆས་ ག་ཅི་ར་
ཡོད?

ཁྱོད་རའི་འབྱུང་ཁུངས་ཚུ་གིས་ཡང་ དྲན་པ་བཏོན་དགོཔ་འདི་ སོ་སོ་སྦེ་ སླབ་མ་དགོཔ་ཅིག་ཨིན། ཁོང་ཆ་ཁྱབ་ལུ་ གཞན་
གྱིས་གསང་འཛུལ་ལས་ སྲུང་སྐྱོབ་འབད་ནིའི་ ཉེན་སྲུང་ལག་ཆས་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ ཤེས་གསལ་ཡོདཔ་ ངེས་གཏན་བཟོ་

དགོ། མ་གཞི་གིས་ ཉེན་སྲུང་བརྒྱ་ཆ་ཐམ་པ་འདི་ རྩ་ལས་ར་ འབད་མི་ཚུགས། ཨིན་རུང་ ཁྱོད་རའི་ལྡོག་ཕྱོགས་ཚུ་གིས་
ཁྱོད་ཀྱི་ཐབས་འཕྲུལ་དང་ དེ་ནང་བསགས་ཏེ་ཡོད་པའི་ བརྡ་དོན་ཚུ་འཐོབ་ནི་ལུ་ ཧེང་བཀལ་ལཱ་ཁག་དང་ ཟད་འགྲོ་ཅན་
དུས་ཡུན་རིངམ་འགོར་ནིའི་ ཐབས་ལམ་བཏོན་དགོཔ་ཨིན།

འོག་གི་ལེའུ་དེ་གིས་ ཁྱོད་ཀྱི་ཐབས་འཕྲུལ་ཚུ་ སྲུང་སྐྱོབ་འབད་ནིའི་ཕན་ཐབས་ལུ་ ཉེན་སྲུང་ཐབས་རིག་ཚུ་གི་ སྤྱི་དོན་ཅིག་
བཤད་ནི་ཨིན། ཡོངས་འབྲེལ་ནང་གི་རིམ་ལུགས་ཚུ་ ཨ་རྟག་ར་ སྒྱུར་བཅོས་འབད་དོ་ཡོདཔ་ལས་ མཉེན་ཆས་ག་ནི་ཡང་

གཞི་བཙུགས་མ་འབདཝ་ལས་ མཐའ་མཇུག་ལུ་ཐོན་ཡོད་པའི་ དུས་མཐུན་རིམ་ལུགས་ རེ་རེ་བཞིན་དུ་ ཞིབ་དཔྱད་འབད་
དགོ། ཞབས་ཏོག་དེ་ཚུ་ལུ་ ཟད་འགྲོ་གཏང་ནི་ལུ་ ཕངས་སེམས་མ་བསྐྱེད། ཁྲོམ་ཁ་ལས་ མཉེན་ཆས་ཚུ་ རིན་མེད་སྟོང་

མར་དང་ རིན་དངུལ་སྤྲོད་དེ་ འཐོབ་ནི་ཡོད། རང་གི་དགོས་མཁོ་ལུ་ འོས་འབབ་ཆེ་ཤོས་འབད་མི་རིམ་ལུགས་ ག་དེ་ཨིན་
ན་བལྟ་ཞིནམ་ལས ཐོན་རིམ་ག་འདི་ ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ཨིན་ན་ ཐག་བཅད་དགོ། ང་བཅས་ཀྱིས་ རྒྱབ་སྣོན་འབད་ནི་དེ་

ཡང་ བརྡ་དོན་འཕྲུལ་རིག་མཁས་མཆོག་གཞན་ཚུ་གིས་ རིན་དངུལ་སྤྲོད་མ་དགོ་པར་ གསང་ཨང་ལེན་ཚུགས་པའི་ ཀུན་
ཁྱབ་མཉེན་ཆས་ཚུ་ ཐོབ་ཚུགས་ག་མི་ཚུགས་བལྟ་དགོ། ཀུན་ཁྱབ་མཉེན་ཆས་ཚུ་གི་ ཉེན་སྲུང་ལུ་གནོད་ཉེན་བྱུང་པ་ཅིན་

མགྱོགས་པ་ར་ ཤེས་རྟོགས་འབྱུང་ཚུགསཔ་ཨིན། སྒེར་གྱི་མཉེན་ཆས་ཚུ་འབད་བ་ཅིན་ ཁོང་གི་གསང་ཨང་ གསལ་སྟོན་

འབད་སྲོལ་མེདཔ་ལས་ གནོད་ཉེན་གྱི་ཞིབ་དཔྱད་འབད་ནི་ ཡང་ན་ གནོད་ཉེན་རྩ་མེད་གཏང་ནི་དེ་ དེའི་ཇོ་བདག་རྐྱངམ་
གཅིག་གིས་མ་གཏོགས་ གཞན་གྱིས་འབད་མི་ཚུགས།

གསང་ཡིག་ཉེན་སྲུང་།
ཐབས་འཕྲུལ་དང་ འཛུལ་སྤྱོད་ལེ་ཤ་ཅིག་ལུ་ གསང་ཡིག་འདི་ ཧ་ཅང་གིས་ གལ་ཅན་ཨིན། དེ་ཡང་ འགྲུལ་འཕྲིན་ ཡང་
ན་ གློག་རིག་ཁ་ཕྱེ་ནི་ ཝའི་ཕའི་ནང་འཛུལ་ནི་ ཡང་ན་ ཁྱོད་རའི་གློག་འཕྲིན་ནང་འཛུལ་ནི་ ཐ་ན་ ཁྱོད་རའི་གནས་སྡུད་

ལུ་ གསང་བརྡ་བཀོད་ནི་ལུ་ཡང་ གསང་ཡིག་འདི་དགོཔ་ཨིན། གསང་ཡིག་སྒྲིང་སྒྲིང་ཅིག་ བཟོ་ནི་འདི་ ལཱ་འཇམ་ཤོས་ཨིན་
རུང་ ཁྱོད་རའི་གནས་སྡུད་ ཉེན་སྲུང་འབད་ནི་ལུ་ ཐབས་ལམ་སྦོམ་ཅིག་ཨིན། རང་གི་གསང་ཡིག་དེ་ འཕྲལ་འཕྲལ་སྦེ་ར་

སོར་སྒྱུར་འབད་བ་ཅིན་ ཉེན་སྲུང་ལེགས་ཤོམ་འབད་ཚུགསཔ་ཨིན། ཁྱོད་རའི་ཐབས་འཕྲུལ་ ཡང་ན་ གློག་འཕྲིན་ཁ་བྱང་དེ་

ཉུང་མཐའ་ ཟླཝ་གསུམ་གསུམ་ནང་ ཚར་རེ་སོར་སྒྱུར་འབད་བ་ཅིན་ ལེགས་ཤོམ་ཨིན། དེ་ལས་ ཁྱེད་རའི་རླབས་འཕྲིན་གྱི་

ཞིབ་འཚེལ

འཕྱད

འདྲི

འབྲི
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ལམ་འཕྲུལ་དེ་ (Wi-Fi router) ལོ་རེ་ནང་ཐེངས་གཉིས་རེ་ སོར་སྒྱུར་འབད་དགོ། རིམ་ལཱ་གཞན་གྱི་དོན་ལུ་ གསང་ཡིག་དེ་
ཉུང་མཐའ་ ལོ་རེ་ནང་ཚར་རེ་སོར་དགོ།

གསང་ཡིག་སྒྲིང་སྒྲིང་བཟོ་ནི་གི་ བསླབ་བྱ་དག་པ་ཅིག་ ཡོད་མི་དེ་ཡང་།

ཁ་བྱང་རེ་རེ་ལུ་ གསང་ཡིག་མ་འདྲཝ་་རེ་ ལག་ལེན་འཐབ་དགོ།

ནམ་ར་འབད་རུང་ ཚིག་མཛོད་ནང་ཡོད་པའི་མིང་ཚིག་ ལག་ལེན་མ་འཐབ།

ནམ་ར་འབད་རུང་ བཟའ་ཚང་འཐུས་མི་ ཆ་རོགས་ ཡང་ན་ གཅེས་འཛིན་སེམས་ཅན་ཚུ་གི་ མིང་དང་སྐྱེས་ཚེས་ཚུ་
ལག་ལེན་མ་འཐབ།

གསང་ཡིག་སྒྲིང་སྒྲིང་དེ་ རིང་སུ་སྦེ་ ཡིག་འབྲུ་༡༥ དེ་ཅིག་ལུ་ དམིགས་གཏད་བསྐྱེད་དགོ།

ག་ཐོབ་སྦེ་ ཡིག་ཆུང་དང་ ཡིག་ཆེན་ དེ་ལས་ དམིགས་བསལ་ཡི་གུ་དང་རྟགས་ཚུ་ བཙུགས་དགོ།
མི་མང་ཤོས་ཅིག་གིས་ མགུ་རྙོག་ཅན་གྱི་གསང་ཡིག་ཚུ་ སེམས་ཁར་དྲན་ཚུགས་པར་ ལཱ་ཁག་གཏངམ་ཨིན། ་ཐབས་ལམ་གཞན་
ཅིག་ ཡིག་ཨང་ཚིག་ཚོགས་ ལག་ལེན་འཐབ་དགོ། དཔེར་ན་ WIw8,mlbtmcitt (‘When I was eight, my
little brother threw my cat in the toilet’). བཟུམ་ཨིན། ཡི་གུ་རེ་རེའི་འགྲེལ་བཤད་རྐྱབ་པའི་སྐབས་
༼ང་ལོ་༨ འབདཝ་ད་ ངེའི་ནུ་གཅུང་ཆུང་ཀུ་དེ་གིས་ ངེའི་བྱི་ལི་ གསང་སྤྱོད་ནང་ བཀོ་བཏང་ཡི་༽ ཟེར་ཨིན་པས།

ཁྱོད་ཀྱི་གསང་ཡིག་ བརྟག་དཔྱད་འབད་ནི་དང་ དུས་རྒྱུན་ཁྱིམ་ནང་གི་གློག་རིག་ཅིག་ ཡང་ན་ མགྱོགས་ཚད་གནམ་་མེད་ས་མེད་
ཡོད་མི་ གློག་རིག་ཅིག་གིས ཧམ་སྤྱོདའབད་ནི་ལུ་ དུས་ཡུན་ག་དེམ་ཅིག་དགོཔ་ཨིན་ན་གི་ བརྡ་མཚོན་སྟོན་ནི་ལུ་ ཕན་ཐོགས་
ཡོད་པའི་ཡོངས་འབྲེལ་འཆར་སྒོ་ ལེ་ཤ་ཅིག་ཡོད། དེ་བཟུམ་གྱི་ཡོངས་འབྲེལ་འཆར་སྒོ་གཅིག་འདི་ https://password.

kaspersky.com. ཨིན། འཆར་སྒོ་འདི་བཟུམ་ཚུ་ནང་ ཁྱོད་རའི་གསང་ཡིག་ངོ་མ་དེ་བཙུགས་པ་ཅིན་ ཉེན་སྲུང་ལུ་གནོད་ཉེན་
ཡོདཔ་ལས་ འདི་དང་ཆ་འདྲཝ་གཅིག་གི་ནུས་ཤུགས་ལུ་ བརྟག་དཔྱད་འབད་དེ་བལྟ་གནང་།

ཁྱོད་རའི་ཁ་བྱང་ གེ་ར་གི་དོན་ལུ་ གསང་ཡིག་རེ་རེ་བཞིན་དུ་ སེམས་ཁར་བཞག་མ་ཚུགས་པ་ཅིན་ “KeePass” (keepass.
info) ཡང་ན་ “Safe in Cloud” (safe-in-cloud.com). བཟུམ་གྱི་རིམ་ལུགས་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་གནང་། འདི་

ཚུ་གིས་ ཁྱོད་ཀྱི་གསང་ཡིག་ཚུ་ ཉེན་སྲུང་ཐོག་ལུ་གསོག་འཇོག་འབད་དེ་ བརྡ་དོན་ལུ་གསང་བརྡ་བཀོད་ཞིནམ་ལས་ གསང་ཡིག་
ཨམ་ སྒྲིང་སྒྲིང་ཅིག་ བཙུགསཔ་ད་རྐྱངམ་གཅིག་ འཛུལ་སྤྱོད་འབད་བཏུབ་ཨིན། སྤྱིར་བཏང་གིས་ ལག་ཆས་འདི་ཚུ་དང་གཅིག་

ཁར་ གསང་ཡིག་བཟོ་སྐྲུན་པ་ཅིག་འོངམ་ཨིན། འདི་བཟུམ་མའི་ལག་ཆས་ཚུ་ ཁྱོད་རའི་འགྲུལ་འཕྲིན་གྱི་ རིམ་ལུགས་མཛོད་ཁང་
ཡང་ཡོད།

གསང་ཡིག་གསོག་འཇོག་དང་ ཉེན་སྲུང་གིས་མ་དོ་བར་ ཐེངས་གཅིག་གི་གསང་ཡིག་ (one-time-passwords (OTP))
ལག་ལེན་འཐབ་ནི་དེ་ ལེགས་ཤོམ་ཡོད། གསང་ཡིག་འདི་ཚུ་ ལས་ཡུན་གཅིག་གི་དོན་ལུ་མ་གཏོགས་ ཆ་གནས་མེདཔ་ད་ དེ་
ཡང་ ཚད་ལྡན་གསང་ཡིག་ཅིག་གི་ཁ་སྐོང་ལུ་ ལག་ལེན་འཐབ་དོ་ཡོདཔ་བཞིན་དུ་ འདི་ལུ་བདེན་རྟགས་གཉིས་དཔྱད་ཟེར་སླབ་
ཨིན། (2-factor-authentication (2FA))

ཐེངས་གཅིག་གི་གསང་ཡིག་འདི་ (OTP)

ཆས་ཚང་འགྲུལ་འཕྲིན་

གྱི་རིམ་ལུགས་ “Google Authenticator” (Android/iOS), “Authenticator Plus” (Android) དང་
“2STP Authenticator” (iOS) ཚུ་བརྒྱུད་དེ་བཟོ་སྐྲུན་འབད་མི་ ཡིག་འཕྲིན་ཐོག་ལས་གཏང་ནི་ ཡང་ན་ དམིགས་

བསལ་ངོ་རྟགས་ཅིག་གི་ཐོག་ལས་ གཏངམ་ཨིན་མས། ཞབས་ཏོག་ལེ་ཤ་ དཔེར་ན་ ཕེསི་བྷུག་ ཇི་མེལ་ ཡང་ན་ ཊུ་ཡི་ཊར་
བཟུམ་ཚུ་གིས་

ཐེངས་གཅིག་གི་གསང་ཡིག་བྱིནམ་ཨིན། གློག་འཕྲིན་ཞབས་ཏོག་བྱིན་མི་གཞན་ (mailbox.org) གྱིས་

བདེན་རྟགས་གཉིས་དཔྱད་ཡང་བྱིནམ་ཨིན། ཐེངས་གཅིག་གི་གསང་ཡིག་དང་བཅས་ འཕྲལ་འཕྲལ་ར་ དུས་མཐུན་བཟོ་དོ་ཡོད་
པའི་ ཞབས་ཏོག་གི་ཐོ་ཡིག་ཅིག་ twofactorauth.org ནང་ལས་ཐོབ་ཚུགས།
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ངལ་གསོ་ནང་ཡོད་པའི་གནས་སྡུད་ ཉེན་སྲུང་འབད་ནི།
ཁྱོད་ཀྱི་གནས་སྡུད་དེ་ སྲ་མཛོད་ ཡང་ན་ གློག་གནས་ ཡང་ན་ སྤིན་གློག་ཅིག་ནང་ བསགས་བཞག་ཡོད་པའི་སྐབས་
གནས་སྟངས་དེ་ལུ་ “ངལ་གསོ་ནང་ཡོད་པའི་གནས་སྡུད་” ཟེར་སླབ་ཨིན། གནས་སྟངས་གཞན་གཉིས་ཡོད་མི་ཚུ་

ཡང་ “ལག་ལེན་ནང་ཡོད་པའི་གནས་སྡུད་” དང་ “འགྲོ་འགྲུལ་ནང་ཡོད་པའི་གནས་སྡུད་” ཟེར་སླབ་ཨིན། ལེའུ་འདི་

གིས་ ཁྱོད་ལུ་བརྡ་དོན་དེ་ཚུ་ གནས་རིམ་རེ་རེ་བཞིན་དུ་ལུ་ ཉེན་སྲུང་འབད་ཐངས་སྟོནམ་དང་གཅིག་ཁར་ དོན་ཚན་ཡན་
ལག་འདི་གིས་ ཁྱོད་ཀྱི་ཡོངས་འབྲེལ་ནང་ ཁྱོད་རའི་ཡིག་སྣོད་ཚུ་ལུ་ འཛུལ་སྤྱོད་ཡོད་མི་ཚུ་ བཀག་ཐབས་ལུ་ གཙོ་བོར་
བཏོནམ་ཨིན།

ཐབས་ཤེས་དང་པ་འདི་ ཁྱོད་རའི་ལེབ་ཊོབ་ ཡང་ན་ གློག་རིག་ནང་གི་ བདག་སྐྱོང་པའི་ཁ་བྱང་གི་གསང་ཡིག་ སོར་སྒྱུར་
འབད་ནི་འདི་ཨིན། རེ་ཚེ་སྐབས་ བདག་སྐྱོང་པའི་གསང་ཡིག་མེད་པར་ ཐུང་ཀུ་ཙམ་ཅིག་འོངམ་ཨིན། འདི་གི་སྐབས་

ལུ་ གློག་རྐུན་ (hacker) ཚུ་གིས་ ཐབས་འཕྲུལ་ནང་ འཇམ་ཏོང་ཏོ་སྦེ་ འཛུལ་སྤྱོད་འབད་ཚུགསཔ་ཨིན། ཐབས་

ཤེས་གཉིས་པ་འདི་ ཁྱོད་རའི་གློག་རིག་འདི་ བདག་སྐྱོང་པའི་ཐོབ་དབང་ཐོག་ལས་ ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ མར་ཕབ་རྐྱབ་

ནི་འདི་ཨིན། ཝིན་ཌོསི་རིམ་ལུགས་གུ་ གནས་བཞིན་ཡོད་པའི་ གློག་རིག་ ཡང་ན་ ལེབ་ཊོབ་ཅིག་གིས་ ལག་ལེན་པ་
གཙོ་བོ་དེ་ལུ་ རང་བཞིན་གྱིས་ ཐོབ་དབང་ཧྲིལ་བུམ་བྱིནམ་ཨིན། ཁྱོད་རའི་གློག་རིག་ བདག་སྐྱོང་པའི་ཁ་བྱང་གསརཔ་

ཅིག་ གཞི་བཙུགས་འབད་ཞིནམ་ལས་ གལ་གནད་ཆེ་བའི་སྐབས་ལུ་རྐྱངམ་གཅིག་ ལག་ལེན་འཐབ་དགོ། ཁྱོད་རའི་སྤྱིར་
བཏང་ཁ་བྱང་གི་ ལག་ལེན་པའི་ཐོབ་དབང་དེ་ ཚད་བཟུང་འབད་དགོ། འདི་གིས་ཁྱོད་ཀྱི་ཐབས་འཕྲུལ་ཚུ་ལུ་ གནོད་མཉེན་

གྱིས་ གནོདཔ་བཀལ་ནིའི་ གོ་སྐབས་མར་ཕབ་འབདཝ་ཨིན། དེ་ཡང་ ཁྱོད་ལུ་རིམ་ལུགས་གཞན་ གཞི་བཙུགས་འབད་
ནིའི་ ཐོབ་དབང་མེད་ནི་དེ་གིས་ཨིན། དེ་ཚུ་གཞན་གྱིས་ལོག་སྤྱོད་འབད་ནི་ལས་བཀག་ཐབས་ལུ་ སྐུ་མགྲོན་ཁ་བྱང་ཚུ་ཡང་
བཞག་ནི་མི་འོང་།

བརྡ་གསང་ལུ་བསྒྱུར་བ།
ཐབས་ཤེས་ཤུལ་མམ་དེ་ ཁྱོད་རའི་ཐབས་འཕྲུལ་དང་ དེ་ནང་ཡོད་པའི་གནས་སྡུད་ཚུ་ལུ་ བརྡ་གསང་ལུ་བསྒྱུར་དགོ། བརྡ་
གསང་ལུ་བསྒྱུར་བ་ཟེར་མི་འདི་ གློག་འཕྲིན་ ཡང་ན་ བརྡ་དོན་ཚུ་ གསང་བ་ལུ་སོར་བསྒྱུར་ཐོག་ལས་ ཡི་གུ་དེ་ གསང་
བ་མེནམ་བཟོ་ནིའི་ གསང་ཡིག་ངོ་མ་ཡོད་མི་ གནང་བ་ཅན་གྱི་མི་ངོ་ཚུ་གིས་ ལྷག་ཚུགས་ནི་མ་གཏོགས་ གཞན་གྱིས་

ལྷག་མི་ཚུགས། གློག་རྐུན་ཚུ་གིས་ རིམ་ལུགས་ནང་ འཇམ་ཏོང་ཏོ་སྦེ་ ཧམ་སྤྱོད་འབད་ནི་ལས་བཀག་ཐབས་ལུ་ གསང་
ཡིག་སྒྲིང་སྒྲིང་ཅིག་ ལག་ལེན་འཐབ་དགོ། དེ་འབདཝ་ད་ བརྡ་གསང་ལུ་བསྒྱུར་ནི་དེ་གིས་ ཁྱོད་ཀྱི་ཐབས་འཕྲུལ་ཚུ་ ཨ་
རྟག་དང་འཕྱདཔ་ད་ ལྷོད་སུ་ཅིག་བཟོཝ་ཨིནམ་ སེམས་ཁར་བཞག།

སྲ་མཛོད་གསང་བརྡ་ལུ་བསྒྱུར་ཚུལ
ཁྱོད་ཀྱི་ཁྱིམ་གྱི་སྒོ་ཁར་ མི་གསརཔ་ཚུ་ ནང་ན་འཛུལ་ནི་ལས་བཀག་ཐབས་ལུ་ སྒོ་ར་སྦོམ་ཅིག་ཡོད་མི་ལུ་ མནོ་བསམ་
གཏང། སྒོ་ར་དེའི་ནང་ན་ལས་ ལྕགས་ཐག་་ཚུ་ལུ་ ལྡེ་མིག་རྐྱབ་སྟེ་མ་གཏོགས་ ཉེན་སྲུང་མེད། སྒོ་ར་འདི་ ཁྱོད་ཀྱི་སྲ་
མཛོད་བཟུམ་ཅིག་ཨིན། སྲ་མཛོད་འདི་ བརྡ་གསང་ལུ་བསྒྱུར་ནི་དེ་གིས་ ཁྱོད་ཀྱི་གློག་རིག་གུ་ ཉེན་སྲུང་གི་ལྕགས་ཐག་

བཏགས་ཏེ་ ཧམ་སྤྱོད་འབད་མི་ཚུ་ ནང་ན་འཛུལ་ནི་ལུ་ ལཱ་ཁག་བཟོཝ་ཨིན། ལྕགས་ཐག་ཚུ་ སྒྲིང་སྒྲིང་ཡོདཔ་བཟོ་ནི་ལུ་
AES 256 འདི་ལག་ལེན་འཐབ། འ་ནཱི་འདི་ ད་ལྟོ་ཚུན་ཚོད་ཀྱི་བར་ན་ཐོན་ཡོད་པའི་ གསང་བརྡ་ལུ་བསྒྱུར་ནིའི་ཐབས་
ལམ་ མཐར་འཁྱོལ་ཅན་ཅིག་ཨིན། ཁྱོད་ཀྱི་སྲ་མཛོད་ གསང་བརྡ་ལུ་བསྒྱུར་ནིའི་ མཉེན་ཆས་གཞན་ཡང་ ཝིན་ཌོསི་གི་
དོན་ལུ་ VeraCrypt དང་ མེཀ་གི་དོན་ལུ་
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གནས་སྡུད་གསང་བརྡ་ལུ་བསྒྱུར་ཚུལ།
ཁྱོད་རའི་སྲ་མཛོད་ གསང་བརྡ་ལུ་བསྒྱུར་བའི་བསྒང་ལས་ དེ་ནང་ཡོད་པའི་གནས་སྡུད་ཡང་ རང་བཞིནགྱིས་ ལྡེ་མིག་རྐྱབ་ཨིན།

ཉེན་སྲུང་ལོག་བལྟབ་སྦེ་དགོ་པ་ཅིན་ གནས་སྡུད་ཡིག་སྣོད་ཚུ་ སོ་སོ་སྦེ་ གསང་བརྡ་ལུ་བསྒྱུར་དགོ། འདི་གིས་བྱ་ལྟ་མི་ཚུ་ ཁྱོད་

ཀྱི་ཐབས་འཕྲུལ་གུ་ཡོད་པའི་ ཡིག་ཆ་ཚུ་ནང་ འཛུལ་སྤྱོད་འབད་ནི་དང་ ལྷག་ནི་ཚུ་ སྔོན་འགོག་འབདཝ་ཨིན། གནས་སྡུད་གསང་
བརྡ་ལུ་བསྒྱུར་ནིའི་ མཉེན་ཆས་ཐོན་སྐྱེད་ ལེགས་ཤོམ་གྱི་གྲངས་སུ་ ཝིན་ཌོསི་གི་དོན་ལུ་ ‘Bitlocker’ དང་ ‘VeraCrypt’
མེཀ་གི་དོན་ལུ་ FileVault ཡང་ན་ Crypto Disk’ ཚུ་ཡོད། དེ་མ་ཚད་ ལི་ནགསི་གི་དོན་ལུ་ ‘7-Zip’ ལག་ལེ་ན་
འཐབ་སྟེ་ ཡིག་སྣོད་ཚུ་ གསང་བརྡ་ལུ་བསྒྱུར་ཡོད་པའི་ གཏན་མཛོད་གཅིག་གི་ནང་ན་ གཅིག་ཁར་བསྡམ་བཏུབ་ཨིན།
སྤྱི་མཐུད་ (USB) གསང་བརྡ་ལུ་བསྒྱུར་ཚུལ་དང་ རྒྱབ་ཐག། ༼འདྲ༽
བརྡ་བརྒྱུདཔ་ཚུ་གིས་ བརྡ་དོན་གསོག་འཇོག་འབད་ས་ཅིག་ སྤྱི་མཐུད་ཐབས་འཕྲུལ་འདི་ཨིནམ་ལས་ ཐབས་འཕྲུལ་འདི་ཚུ་ཡང་
གློག་རིག་དང་ འགྲུལ་འཕྲིན་བཟུམ་ཚུ་སྦེ་ ཉེན་སྲུང་འབད་དགོ།

སྤྱི་མཐུད་ཚུ་ ཐབས་འཕྲུལ་གཙོ་བོ་ཚུ་གི་རྒྱབ་ཐག་སྦེ་ ལག་

ལེན་འཐབ་བཏུབ་ཨིན། གལ་སྲིད་ ཁྱོད་ཀྱི་གནས་སྡུད་ལུ་ སྐྱོན་ཞུགས་པ་ཅིན་ཕན་པའི་དོན་ལུ་ བརྡ་དོན་ཚུ་གི་འདྲ་བཤུས་ ག་
དེ་མང་མང་ བཟོ་བ་ཅིན་ ལེགས་ཤོམ་ཨིན། དེ་འབདཝ་ད་ རྒྱབ་ཐག་འདི་ཚུ་ཡང་ རེ་རེ་བཞིན་དུ་ གསང་བརྡ་ལུ་བསྒྱུར་ཡོདཔ་
ངེས་གཏན་བཟོ་དགོ།

ལག་ལེན་འཐབ་བཞིན་ཡོད་པའི་གནས་སྡུད་ ཉེན་སྲུང་འབད་ཐངས།
ལག་ལེན་འཐབ་བཞིན་ཡོད་པའི་གནས་སྡུད་ ཟེར་མི་འདི་ ཁྱོད་རའི་ཐབས་འཕྲུལ་གུ་ རིམ་ལུགས་གང་རུང་གི་ཐོག་ལས་ གཡོག་
བཀོལ་བཞིན་ཡོད་མི་ལུ་གོཝ་ཨིན། དེ་ཚུ་མང་ཤོས་ར་ རིམ་མེད་ལག་ལེན་གློག་ཤེས་ (RAM) ནང་ ཡང་ན་ འཕྲལ་འཛིན་

(cache) གསོག་འཇོག་འབདཝ་ཨིན། ལེའུ་འདི་གིས་ དེ་བཟུམ་མའི་བརྡ་དོན་ཚུ་ སྲུང་སྐྱོབ་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ ཉེན་སྲུང་གློག་
རིམ་ཚུ་དང་ རིམ་ལཱ་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ གྲོས་བསྡུར་འབདཝ་ཨིན།

སྲུང་གྱང་དང་ ཟློག་གཉེན་མཉེན་ཆས་ གློག་བདག་གི་ཧམ་འཛུལ་སྔོན་འགོག།
སྲུང་གྱང་ (firewalls) ཚུ་གིས་ ཡོངས་འབྲེལ་ནང་འགྱོ་མི་དང་ ཡོངས་འབྲེལ་ནང་ལས་འོང་མི་ བརྡ་དོན་ཚུ་ལུ་ ལྟ་ཏོག་དང་
དམ་འཛིན་འབད་དེ་ ཆང་གི་སྒོ་སྲུང་པ་བཟུམ་ཅིག་སྦེ་ ལཱ་འབདཝ་་ཨིན། སྲུང་གྱང་རེ་རེ་བཞིན་དུ་གིས་ དེ་ནང་འོང་མི་རེ་རེ་བཞིན་

དུ་ ནང་ན་འཛུལ་བཅུག་ནི་ཨིན་ན་ ཡང་ན་ ཁྱོད་ཀྱི་ཡོངས་འབྲེལ་ལུ་ ཁ་གསལ་གཏང་ནི་ཨིན་ན་ གྲོས་ཐག་བཅདཔ་ཨིན། སྲུང་

གྱང་མེད་པར་བཞག་ནི་འདི་ སྒོ་ཕྱེ་སྟེ་བཞག་དོ་བཟུམ་ཅིག་ཨིནམ་ལས་ གནོད་ཉེན་ཚུ་ ཁྱོད་རའི་ཐབས་འཕྲུལ་ནང་ འཇམ་ཏོང་ཏོ་
སྦེ་ འཛུལ་བཅུགཔ་ཨིན། ཐབས་འཕྲུལ་མང་ཆེ་བ་ཅིག་གུ་ སྲུང་གྱང་ཚུ་ རང་གིས་ལྕོགས་ཅན་བཟོ་ཚུགས་ནི་དང་ ཕྱིའི་སྲུང་སྐྱོབ་

མཉེན་ཆས་ དཔེར་ན་ McAfee, BitDefender དང་ Kaspersky. བཟུམ་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་གནང་ཟེར་ རྒྱབ་སྣོན་
འབདཝ་ཨིན།

ཁྱོད་རའི་ཐབས་འཕྲུལ་ནང་ལས་ གནས་སྡུད་ཚུ་ བློ་གཏད་མེད་པའི་ཡོངས་འབྲེལ་ནང་ ཕྱིར་འཐོན་འགྱོ་མི་ཚུ་ལུ་ དམ་འཛིན་

འབད་ནི་གིས་མ་དོ་བར་ ཁྱོད་རའི་གསང་ཡིག་ལྟ་བུའི་ བརྡ་དོན་གལ་ཅན་ཚུ་ལུ་ ལྟ་རྟོག་དང་ འཛུལ་སྤྱོད་འབད་མི་ གནོད་ཉེན་

ཚུ་ལས་ཡང་ སྲུང་སྐྱོབ་འབད་དགོ། ཟློག་མཉེན་མཉེན་ཆས་ (anti-virus software) ཚུ་གིས་ ཁྱོད་ཀྱི་ཐབས་འཕྲུལ་ཚུ་གུ་
གནོད་ཉེན་ཡོད་མེད་བལྟ་སྟེ་ ཡོད་པ་ཅིན་ དེའི་འཛུལ་སྤྱོད་བཀག་ཐབས་འབད་དེ་ གསད་གཏངམ་ཨིན། གློག་རིམ་དེ་ཚུ་ ཁྱོད་
རའི་གློག་རིག་གི་དོན་ལུ་ གལ་ཆེཝ་མ་ཚད་ འགྲུལ་འཕྲིན་གྱི་དོན་ལུ་ཡང་ གལ་ཅན་ཨིན།

44

གནད་སྡུད་ཉེན་སྲུང་གི་ཐ

རྒྱབ་སྣོན་འབད་ཡོད་པའི་ མཉེན་ཆས་ཚུ།

ཝིན་ཌོསི་དང་ ལི་ནགསི་གློག་རིག་གི་དོན་ལུ་ - ESET, Kaspersky དང་ BitDefender
ཨེ་པཱལ་གློག་རིག་གི་དོན་ལུ་ - Microworld, BitDefender དང་ AVG
ཨེན་ཌོ་ཡིད་ འགྲུལ་འཕྲིན་གྱི་དོན་ལུ་ - Avast Mobile Security
ཨའི་ཕཱོན་གྱི་དོན་ལུ་ - Norton དང་ Lookout

མི་མང་ཤོས་ཅིག་གིས་ སྲུང་གྱང་ཚུ་ ག་ཅི་ཨིན་ན་ཤེས་དོ་ཡོདཔ་ལས་ ཉུང་མཐའ་ལུ་ ཟློག་མཉེན་རིམ་ལུགས་ཅིག་ གཞི་

བཙུགས་འབདཝ་ཨིན། ཨིན་རུང་ ལག་ལེན་འཐབ་བཞིན་ཡོད་པའི་ གནས་སྡུད་ཚུ་ལུ་ ཉེན་སྲུང་ཧྲིལ་བུམ་གྱི་དོན་ལས་ གློག་

བདག་གི་ཧམ་འཛུལ་སྔོན་འགོག་གློག་རིམ་ཅིག་ (HIP) གཞི་བཙུགས་འབད་དགོཔ་གལ་ཆེ། ཁ་སྐོང་སྔོན་འགོག་ཐབས་ཤེས་འདི་
གིས་ གློག་རིམ་དང་ ཡོངས་འབྲེལ་ལུ་ ལྟ་རྟོག་འབད་དེ་ བྱ་རིམ་ཚུ་གེ་ར་ ཁྲིམས་མཐུན་ཡོདཔ་ ངེས་གཏན་བཟོ་སྟེ་ གལ་སྲིད་

སྲིད་བྱུས་ལས་འགལ་བ་བྱུང་ཚེ་ ལག་ལེན་པ་དེ་ལུ་ བརྡ་སྐུལ་འབདཝ་ཨིན་མས། གནོད་ཉེན་ཚུ་ངོས་འཛིན་འབད་ཐབས་ལུ་ གློག་
བདག་གི་ཧམ་འཛུལ་སྔོན་འགོག་གློག་རིམ་ཅིག་ (HIP) འདི་གིས་ ད་ལྟོའི་ལག་ལེན་པའི་སྤྱོད་ཚུལ་དང་ ཁྱོད་རའི་སྤྱོད་ཐངས་
གཉིས་ ག་བསྡུར་རྐྱབ་ཨིན། ཉེན་སྲུང་མཉེན་ཆས་འདི་ བྱིན་མི་གཅིག་ ‘McAfee’ ཨིན།

འགོ་ཐོག་བལྟཝ་ད་ ཉེན་སྲུང་མཉེན་ཆས་འདི་ཚུ་ ཆ་མཉམ་ར་ གཞི་བཙུགས་འབད་ནི་འདི་ དཀའ་ངལ་ཅན་གྱི་ལཱ་ཅིག་སྦེ་མཐོངམ་
ཨིན། ཨིན་རུང་ མཉེན་ཆས་ལ་ལོ་ཅིག་གིས་ ལག་ཆས་འདི་གསུམ་ཆ་ར་ གཅིག་སྡུད་སྦེ་བྱིནམ་ཨིན། སྣ་སྡུད་ཐོན་སྐྱེད་འདི་ཚུ་

གི་སྐོར་ལས་ བཤད་དགོ་མི་འདི་ གློག་རིམ་གསུམ་ཆ་ར་ སོ་སོ་སྦེ་ བཙུགས་དགོ་པའི་ བྱ་བ་ལུ་ མི་ཐུག་ནི་གི་དོན་ལས་ཨིན།

གློག་རིམ་གེ་ར་གི་དོན་ལུ་ གཅིག་སྡུད་ལག་ཆས་ཡོད་པའི་དཔེ་ཡང་ ‘McAfee’, ‘BitDefender’ ཡང་ན་ ‘Kaspersky’
ཚུ་ཨིན། ལས་ཚོགས་དང་ གསར་དེབ་སོ་སོ་ཚུ་གིས་ ལོ་ལྟར་བཞིན་དུ་ དེང་སང་མཐའ་མཇུག་ལུ་ཐོན་མི་ གནོད་ཉེན་ཚུ་ལས་
ཉེན་སྲུང་གི་ཕན་ཐོགས་ཆེ་ཤོས་ གློག་རིམ་ག་དང་ག་ཨིན་ན་ བརྟག་དཔྱད་འབདཝ་ཨིན། དེ་ཚུ་མ་ལེན་པའི་སྔ་གོང་ལས་ དྲན་
པ་བཏོན་དགོཔ་གལ་ཆེ། དེའི་དོན་ལུ་ ཁྱོད་ལུ་ཆ་རོགས་འབད་ཚུགས་པའི་ ཕན་ཐབས་ཅན་གྱི་ཡོངས་འབྲེལ་འཆར་སྒོ་ཅིག་
https://www.av-test.org/en/ ཨིན།

མིང་གསང་ཐོག་ལུ་ གློག་རིག་ཡོངས་འབྲེལ་ལག་ལེན་འཐབ་པ།
ཕོ་ཚོད་མེད་པའི་ ཉེན་ཁ་ཅིག་ རླབས་འཕྲིན་འཕྲུལ་ལམ་ (Wi-Fi Router) འདི་ཨིན། གློག་རྐུན་ཅིག་གིས་ ཁྱོད་ཀྱི་ལམ་

འཕྲུལ་ནང་ཧམ་སྤྱོད་འབད་དེ་ ཁྱོད་ཀྱི་ཡོངས་འབྲེལ་ཆ་མཉམ་ལུ་ འཛུལ་སྤྱོད་འབད་ཚུགས། དེ་གིས་སྦེ་ ཁྱོད་རའི་ལམ་འཕྲུལ་ལུ་
བྱིན་ཡོད་པའི་ གསང་ཡིག་དེ་ སོར་བསྒྱུར་འབད་དེ་ ག་དེ་ཚུགས་ཚུགས་ སྒྲིང་སྒྲིང་བཟོ་དགོ། དེ་གི་ཤུལ་ལས་ རླབས་འཕྲིན་དེ་
བརྡ་གསང་ལུ་བསྒྱུར་དགོ། ད་རེས་ནངས་པར་ཡོད་པའི་ བརྡ་གསང་ལུ་བསྒྱུར་ནིའི་ཐབས་ལམ་ ཉེན་སྲུང་ཆེ་ཤོས་འདི་ WPA2

ཨིན། གལ་སྲིད་ ཁྱོད་ཀྱིས་ཁྱོད་རའི་ལམ་འཕྲུལ་དེ་ བརྡ་གསང་ལུ་བསྒྱུར་མ་ཤེས་པ་ཅིན་ ཁྱོད་ལུ་ཞབས་ཏོག་བྱིན་མི་དེ་གིས་ ཆ་
རོགས་འབད་ཚུགསཔ་འོང་། ཨིན་རུང་ གློག་རིག་ཡོངས་འབྲེལ་ལུ་ མཐུད་འབྲེལ་འབད་ནིའི་ཐབས་ལམ་ ཉེན་སྲུང་སྦོམ་ཤོས་དེ་
ས་གནས་ཡོངས་འབྲེལ་གྱི་རྒྱུན་ཐག་ (LAN) བརྒྱུད་དེ་ མཐུད་འབྲེལ་འབད་ནི་འདི་ཨིན། ཁྱིམ་ནང་ལས་ལཱ་འབད་བའི་སྐབས་
ཐབས་ལམ་འདི་ ལག་ལེན་འཐབ་དགོ།

ཁྱོད་རའི་ལམ་འཕྲུལ་དེ་ ཉེན་སྲུང་དང་ལྡནམ་བཟོ་ཞིནམ་ལས་ གློག་རིག་ཡོངས་འབྲེལ་ནང་འཛུལ་ཏེ་ རྒྱབ་ཁུངས་བརྡ་དོན་ ཡང་

ན་ འོས་འབབ་ཅན་གྱི་འབྱུང་ཁུངས་ཚུ་འཚོལ་དགོ། ཁྱོད་ཀྱི་ཉེན་ཁ་ཅན་གྱི་གནད་དོན་ཚུ་ འཚོལ་བའི་སྐབས་ ཁྱོད་ཀྱི་བྱ་བ་ལུ་ ལྟ་
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གནད་སྡུད་ཉེན་སྲུང་གི་ཐ

རྟོག་འབད་མི་ བྱ་ལྟ་མི་ཚུ་ལུ་ དོགས་པ་ཆགསཔ་ཨིན། དེ་གིས་སྦེ་ ཁྱོད་རའི་ཞིབ་འཚོལ་དང་ མ་འོངས་པའི་འབྱུང་ཁུངས་ དེ་
ལས་ཁྱོད་ར་ སྲུང་སྐྱོབ་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ ཁྱོད་རའི་འཚོལ་རིམ་དེ་ (browser) བརྡ་གསང་ལུ་བསྒྱུར་དགོ།

ཉེན་་སྲུང་གི་ཐོག་ལས་ གློག་རིག་ཡོངས་འབྲེལ་ལག་ལེན་འཐབ་ནིའི་ ཐབས་ལམ་གཉིས་ཡོད་མི་ཚུ་གིས་ ཕྱིར་སེལ་རྐྱབ་ནི་ལས་
ཟུར་ཚུགསཔ་ཨིན། ཁྱོད་ཀྱིས་ དངོས་མེད་སྒེར་སྤྱོད་ཡོངས་འབྲེལ་ཅིག་ (VPN) ཡང་ན་ གནས་ཚབ་ (proxy server)

ཅིག་ ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགསཔ་ལས་ དེ་གིས་ཁྱོད་ཀྱི་ས་ཕྱོགས་དེ་ མ་མཐོངམ་བཟོཝ་ཨིན། དངོས་མེད་སྒེར་སྤྱོད་ཡོངས་འབྲེལ་དེ་

གིས་ ག་དེ་སྦེ་ ལཱ་འབདཝ་ཨིན་ན་ བརྡ་དོན་ཁ་གསལ་གྱི་དོན་ལུ་ ཡོངས་འབྲེལ་འཆར་སྒོ་ https://www.youtube.com/
watch?v=zpUHD-PQuZ ནང་ གཟིགས་གནང་།

དངོས་མེད་སྒེར་སྤྱོད་ཡོངས་འབྲེལ་འདི་ གདོང་རས་བཟུམ་ཅིག་ཨིནམ་ད་ དེ་གིས་ཁྱོད་ཀྱི་ས་ཕྱོགས་ངོ་མ་དེ་ སྤུབ་བཞག་སྟེ་ ཁྱོད་
གློག་རིག་ཡོངས་འབྲེལ་གཞན་ཅིག་ནང་ ཨིན་དོ་བཟུམ་བཟོཝ་ཨིན། ཐབས་འཕྲུལ་སོ་སོའི་དོན་ལུ་ མཉེན་ཆས་ཀྱི་གདམ་ཁ་ ལེ་
ཤ་ཡོད། དངོས་མེད་སྒེར་སྤྱོད་ཡོངས་འབྲེལ་འདི་ ནུས་ཅན་བཟོ་ཚརཝ་ད་ ཁྱོད་ཀྱིས་ ཁྱོད་ར་ཡོད་རྫུས་བཏབ་སའི་ ས་ཕྱོགས་

ཅིག་ གདམ་ཁ་རྐྱབ་ཚུགས། དངོས་མེད་སྒེར་སྤྱོད་ཡོངས་འབྲེལ་བྱིན་མི་ ལ་ལོ་ཅིག་ ‘ZenMate’, ‘CyberGhost’ ཡང་ན་
‘ExpressVPN’ ཚུ་ཨིན། དངོས་མེད་སྒེར་སྤྱོད་ཡོངས་འབྲེལ་བྱིན་མི་ མང་ཤོས་ཅིག་གིས་ ཞབས་ཏོག་འདི་ རིན་མེད་སྟོང་

མར་མི་བྱིན། དངུལ་སྤྲོད་པའི་ཁ་གསལ་ཚུ་ སྲུང་བཞག་འབད་འོང་ དེ་གིས་སྦེ་ གཞན་གྱིས་ ཁྱོད་ར་ག་ཏེ་ཡོདཔ་ཨིན་ན་ ཤེས་
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ནིའི་ཉེན་ཁ་ཡོདཔ་ཨིན། མགུ་རྙོག་སུ་ཅིག་ཨིན་རུང་ གདམ་ཁ་གཞན་མི་ཅིག་ རང་དབང་གི་དངོས་མེད་སྒེར་སྤྱོད་ཡོངས་འབྲེལ་
གཞི་བཙུགས་འབད་ནི་འདི་ཨིན།

དེ་བཟུམ་མའི་ཞབས་ཏོག་བྱིན་མི་དང་ རིམ་ལུགས་ཚུ་གི་ བརྡ་དོན་ཁ་གསལ་ཚུ་ zenmate.com,cyberghostvpn.com
ཡང་ན་ expressvpn.com

ནང་ལས་ཐོབ་ཚུགས། དེ་གིས་ ལཱ་ག་དེ་སྦེ་ འབདཝ་ཨིན་ན་གི་སྐོར་ལས་ བརྡ་དོན་ཚུ་

www.youtube.com/watch?v=a6ZtEJazqs8 ནང་ལས་ཐོབ་ཚུགས།
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ཡོངས་གྲགས་ཅན་གྱི་ ཡོངས་འབྲེལ་ལས་ཚབ་ཅིག་ ད་ཨོ་ནི་ཡཱན་རོ་ཊར་ (TOR) འདི་ཨིན། ད་ཨོ་ནི་ཡཱན་རོ་ཊར་གྱི་ འཚོལ་
རིམ་དེ་ ལག་ལེན་འཐབ་པའི་སྐབས་ ཁྱོད་ཀྱིས་ཡོངས་འབྲེལ་ལམ་ལུགས་ཨང་གྲངས་གཞན་ཅིག་གི་ཐོག་ལས་ ལག་ལེན་འཐབ་
ཨིན། དེ་སྦེ་འབད་ཚུགས་མི་འདི་ ད་ཨོ་ནི་ཡཱན་རོ་ཊར་དེ་ བརྡ་གསང་ལུ་བསྒྱུར་ཡོད་པའི་ གློག་རིག་མཐུད་འབྲེལ་གྱི་ ཡོངས་

འབྲེལ་ཅིག་ཨིན། ལག་ལེན་པ་གེ་ར་ཚུ་ ཡོངས་འབྲེལ་འདི་ལུ་ འཛུལ་སྤྱོད་འབད་ས་ཅིག་ཡོད། གློག་གནས་དེ་ཚུ་ གསུམ་ ཡང་

ན་ དེ་ལས་མངམོ་བརྒྱུད་ཞིནམ་ལས་ ལག་ལེན་པ་དེ་ འཐོན་སྒོ་ལུ་ལྷོདཔ་ཨིན། འ་ནཱི་འདི་ མི་ངོ་དེ་གིས་ གཞུང་འབྲེལ་ཐོག་ལས་
ལག་ལེན་འཐབ་པའི་ ཡོངས་འབྲེལ་ལམ་ལུགས་ཨང་གྲངས་ཨིན།

ཨིན་རུང་ ཁྱོད་རྩ་ལས་ར་ བདའ་མི་ཟུན་ཟེར་བའི་ དོན་དག་མེན། སྤྱི་ལོ་༢༠༡༤ ཟླ་༡༡ པའི་ནང་ ཨ་མི་རི་ཀའི་ དབུས་གཞུང་
ཞིབ་དཔྱད་བཀོད་འཛིན་དང་ ཡུ་རོ་པིན་ཞབས་ཏོག་གཞན་ཚུ་གིས་ མི་ངོ་༡༧ གྱིས་ ནག་ཅན་ལས་སྣའི་དོན་ལུ་ ད་ཨོ་ནི་ཡཱན་རོ་
ཊར་ (TOR) ལོག་སྤྱོད་འབད་ཡོདཔ་སྦེ་ བདའ་ཟུན་ནུག། ཨིན་རུང་ འདི་བཟུམ་གྱི་བྱ་རིམ་ ལག་ལེན་འཐབ་ནི་འདི་ གནམ་

མེད་ས་མེད་ ལཱ་ཁག་དང་ ཟད་འགྲོ་སྦོམ་གནསཔ་ཨིན། དེ་གིས་སྦེ་ གསང་བའི་ཞབས་ཏོག་ལས་སྡེ་ཚུ་གིས་ སྲུང་སྐྱོབ་ལུ་གནོད་

ཉེན་དང་ བྱིས་པའི་འདོད་སྤྱོད་ གོ་མཚོན་ཚོང་སྒྱུར་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་ན་མ་གཏོགས་ དེ་མིན་སྤྱིར་བཏང་མི་སེར་དང་ བརྡ་བརྒྱུདཔ་

ཚུ་ འཚོལ་ནིའི་དོན་ལུ་ ཐབས་ལམ་འདི་ ལག་ལེན་མི་འཐབ་འོང་། ཨིན་རུང་ ཁྱོད་ར་ལཱ་འབད་ས་དེ་ གནས་ཚུལ་གྱི་དལ་དབང་
དཀོན་པ་དང་ གསང་བའི་ཞབས་ཏོག་ ལེགས་ཤོམ་ཡོད་པའི་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་ཨིན་པ་ཅིན་ དྲན་པ་ཐེབས་བཏོན་དགོ།
ད་ཨོ་ནི་ཡཱན་རོ་ཊར་གྱི་འཚོལ་རིམ་འདི་ ཨེན་ཌོ་ཡིད་ཐབས་འཕྲུལ་- ‘Orfox’ དང་

the add-on ‘Orbot ’ ཚུ་གི་དོན་

WIFI

ལུ་ ཆས་ཚང་འགྲུལ་འཕྲིན་རིམ་ལུགས་ཅིག་སྦེ་ ཐོབ་ཚུགསཔ་ཨིན། iOS ལག་ལེན་པ་ འཚོལ་རིམ་ལས་ཚབ་ འཚོལ་མི་ཚུ་
གིས་ ཨེན་ཌོ་ཡིད་ཐབས་འཕྲུལ་ (Andriod device) འདི་ ལག་ལེན་འཐབ་བཏུབ།
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སྤྲིན་གློག་ལག་ལེན།།
མི་མང་གསོག་འཇོག་རིམ་ལུགས་ དཔེར་ན་ Dropbox, Google Drive ཡང་ན OneDrive ཚུ་ རིན་མེད་སྟོང་མར་
ཐོབ་པའི་ཁར་ ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ལུ་ འཇམ་ཏོང་ཏོ་ཨིན་རུང་ ཡིག་སྣོད་རྩ་ཅན་ ༼ཉེན་ཅན༽ ཚུ་ བརྗེ་སོར་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་
དེ་ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ལས་འཛེམ་དགོ། དེ་ཡང་ ཁྱོད་ཀྱི་བརྡ་དོན་ཚུ་ ཉེན་སྲུང་འབད་ནའི་དོན་ལུ་ ཞབས་ཏོག་བྱིན་མི་ཚུ་བརྟེན་
དགོཔ་ལས་ ཁྱོད་ར་གིས་དམ་འཛིན་འབད་མི་ཚུགས།

བརྡ་དོན་ཚུ་རང་བཞིན་གྱིས་ བརྡ་གསང་ལུ་བསྒྱུར་ཏེ་འོང་མི་ སྤྲིན་གློག་ལུ་གཞི་བརྟེན་འབད་མི་ཐབས་ཤེས་ཀྱི་ གདམ་ཁ་གཞན་མི་
ཅིག་ ‘BlauCloud’ འདི་ཨིན། ཞབས་ཏོག་འདི་ ཀུན་ཐོབ་མཉེན་ཆས་ལུ་བརྟེན་པའི་ སྤྲིན་གློག་ཐབས་ཤེས་ ‘ownCloud’
ལུ་ གཞི་རྟེན་འབདཝ་ཨིན། གནས་སྡུད་ཚུ་ ཇར་མ་ནི་ལུ་ གསོགས་འཇོག་འབདཝ་ལས་ ལག་ལེན་འཐབ་མི་ཚུ་ལུ་ ཇར་མ་ནི་
ལུ་ གནས་སྡུད་ཉེན་སྲུང་ཁྲིམས་ལུགས་ དམ་དམ་ཡོད་མི་དེ་གིས་ ལག་ལེན་པ་ཚུ་ལུ་ ཁེ་ཕན་ཐེབས་ཡོད། ཨིན་རུང་ ཐབས་
ལམ་འདི་གི་ཐོག་ལས་ཡང་ ཁྱོད་ཀྱིས་ཁྱོད་རའི་གནས་སྡུད་ཚུ་ གློག་བདག་ལུ་ (host) གློད་གཏད་འབད་དགོ།

དངོས་ཅན་དངོས་པོའི་ཉེན་སྲུང་འབད་ཐངས།
གསང་རྒྱ་ཆེའི་ཡིག་ཆ་གེ་ར་ ཨང་ཅན་ཡི་གུ་ (digital) ནང་མི་འོང་། ཡིག་ཆ་གེ་ར་ པར་ལོག་རྐྱབ་སྟེ་ སྲ་མཛོད་ ཡང་ན་ སྤྱི་
མཐུད་ཐབས་འཕྲུལ་ (USB device) ནང་ གསོག་འཇོག་འབད་ཞིནམ་ལས་ བརྡ་གསང་ལུ་བསྒྱུར་བཞག་དགོ། གལ་སྲིད་
ཁྱོད་ཀྱི་རྟིང་བདའ་མི་ ཡང་ན་ བྱ་ལྟ་མི་ཡོད་པ་ཅིན་ ཐབས་འཕྲུལ་དེ་ཚུ་ སྦ་གསང་འབད་བཞག་སའི་ ས་གོ་ལེགས་ཤོམ་ཅིག་

འཚོལ་དགོ། སྦ་གསང་གི་ས་གོ་ལེགས་ཤོམ་དེ་ཡང་ དངུལ་སྲུང་སྒྲོམ་ ཡང་ན་ དངུལ་ཁང་ནང་གི་ དངུལ་སྒྲོམ་ཚུ་ དགོཔ་མེད།

»

སྤྱི་མཐུད་ཐབས་འཕྲུལ་ཚུ་ ཧ་ཅང་གིས་ཆུང་ཀུ་ཨིནམ་ལས་ རང་གི་སྨྱུག་གུ་ ཡང་ན་ རྣ་རྒྱན་ཚུ་ནང་ཡང་ཤོམ་ཨིན། ཨིན་རུང་
རང་གིས་ག་ཏེ་བཙུགས་བཞག་ཅི་ག་ བརྗེད་ནི་མི་འོང་།

ཁྱོད་རའི་འགྲུལ་འཕྲིན་ནང་གི་ པར་ཆས་དང་ སྒྲ་དུང་ཚུ་ ནུས་མེད་བཟོ་ཐངས།

ཕེསི་བྷུག་གཞི་བཙུགས་འབད་མི་ མཱརཀ་ཛཀ་ཀར་བཱརག་ (Mark Zuckerberg) གིས་ཡང་ ཁོ་ལུ་བྱ་ལྟ་མི་ཚུ་གིས་ ཁོ་ལུ་
གནོད་ཉེན་བཀག་ཐབསལུ་ ཁོ་རའི་ལེབ་ཀྲོབ་ཀྱི་པར་ཆས་གུ་ སྦྱར་ཤོག་ཅིག་ སྦྱར་བཞགཔ་ཨིན་མས། དེ་བཟུམ་མའི་མི་ངོ་གསུམ་
པ་ཚུ་གིས་ གསང་འཛུལ་འབད་ནི་ལས་བཀག་ཐབས་ལུ་ རང་གི་ཐབས་འཕྲུལ་ཚུ་གི་ པར་ཆས་ཚུ་ སྦྱར་ཤོག་གིས་སྤུབ་བཞག་
དགོ་ ཡང་ན་ཁྱོད་རའི་ཐབས་འཕྲུལ་གྱི་ པར་ཆས་དང་ སྒྲ་དུང་གི་བྱ་ལས་ཚུ་ ནུས་མེད་བཟོ་དགོ།

མེཀ་གི་ནང་ནའི་བྱ་ལས་ ནུས་མེད་བཟོ་ནིའི་ བརྡ་དོན་ཁ་གསལ་གྱི་དོན་ལུ་- https://www.youtube.com/watch?v=s
RHrTACcF0U དང་ ཝིན་ཌོསི་གི་དོན་ལུ་ - https://www.youtube.com/watch?v=n2r6ByktcFM. ལུ་
གཟིགས་གནང་།

མེཀ་གི་ནང་ན་ཡོད་པའི་སྒྲ་དུང་ནུས་མེད་བཟི་ནིའི་དོན་ལུ་ https://www.youtube.com/watch?v=HVQtrRd2dJw

PN

ནང་གཟིགས་དགོཔ་དང་ ཝིན་ཌོསི་གི་དོན་ལུ་ https://www.youtube.com/watch?v=ECRzidiXDOA
གཟིགས་གནང་།

ནང་
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གནས་སྡུད་ཀྲེག་གཏང་ནི།
གལ་སྲིད་ ཁྱོད་ཀྱི་གནས་ཚུལ་དེ་ ཕྱིར་བཏོན་འབད་མ་བཅུག་པར་ བཀག་ནིའི་དོན་ལུ་ མི་ཚུ་གིས་ ཁྱོད་ཀྱི་རྟིང་བདའ་

དོ་ཟེར་མནོ་བ་ཅིན་ ཁྱོད་རའི་ཐབས་འཕྲུལ་ཚུ་ནང་གི་ གནད་སྡུད་གེ་ར་ ཀྲེག་གཏང་དགོཔ་འོང་། གལ་སྲིད་ གནས་སྡུད་

ཀྲེག་གཏངམ་ཨིན་པ་ཅིན་ ཐབས་འཕྲུལ་ནང་ཡོད་པའི་ བཏོན་གཏང་ནི་ ཡང་ན་ བྱ་ལས་ཀྲེག་གཏང་ནི་ཙམ་ཅིག་ལུ་བརྟེན་

ཏེ་ སྡོད་ནི་མི་འོང། དེསྦེ་འབདཝ་ཙམ་གྱིས་ ཁྱོད་ཀྱི་སྲ་མཛོད་ནང་གི་ ཡིག་ཆ་ངོ་མ་ཚུ་ འཐོན་མ་འགྱོཝ་ལས་ འཉམ་ཏོང་ཏོ་
སྦེ་ ལོགསྟེ་སོར་ཆུད་འབད་བཏུབ། ཨང་ཅན་པར་ཆས་བཟུམ་ཚུ་ནང་ ལག་ལེན་འཐབ་མི་ འོད་ཀེམ་ཐབས་འཕྲུལ་ (flash
drive) ཚུ་གི་དོན་ལུ་ཡང་ ཐབས་རིག་འདི་དང་འདྲ། དེ་གི་ཚབ་ལུ་ ཁྱོད་རའི་གནས་སྡུད་དེ་ལུ་ འབྲི་བསུབ་འབད་བ་ཅིན་
ཡིག་སྣོད་ངོ་མ་ཚུ་གི་ཚབ་ལུ་ ཡིག་སྣོད་གསརཔ་ ཉེན་ཁ་ཆུང་ཀུ་ཚུ་ འཛུལ་སྡོདཔ་ཨིན།

དེ་སྦེ་འབད་ནིའི་ལག་ཆས་ཡང་

ཝིན་ཌོསི་གི་དོན་ལུ་ ‘Eraser’, ‘Secure Eraser’ ཡང་ན་ མེཀ་གི་དོན་ལུ་ ‘Super Eraser’ ཚུ་ཡོདཔ་ཨིན།
དེ་གི་མཉེན་ཆས་ཚུ་ http://eraser.heidi.ie, http://www.secure-eraser.com ཡང་ན་http://www.
doyourdata.com/data-erase-software/super-eraser.html. ནང་ལས་ཐོབ་ཚུགས།

འགྲོ་འགྲུལ་ནང་ཡོད་པའི་གནས་སྡུད་ ཉེན་སྲུང་འབད་ཐངས།
འགྲོ་འགྲུལ་ནང་ཡོད་པའི་གནས་སྡུད་ཟེར་མི་འདི་ གློག་རིག་ཡོངས་འབྲེལ་གཅིག་ལས་གཅིག་ལུ་ འགྲོ་འགྲུལ་འབད་མི་བརྡ་
དོན་ དཔེར་ན་ གློག་འཕྲིན་དང་ ཡིག་འཕྲིན་ཚུ་ལུ་ གོཝ་ཨིན། བརྡ་དོན་དེ་ཚུ་ ཐོབ་ཡུལ་དེ་ལུ་ མ་ལྷོད་པའི་བར་ན་ལས་

མི་ངོ་གཞན་གྱིས་ གསང་འཛུལ་འབད་ནིའམ་ སོར་བསྒྱུར་འབད་ནི་ལས་ བཀག་ཐབས་ལུ་ འོག་གི་ཉེན་སྲུང་ལག་ཆས་ཚུ་ཡོད།

གློག་འཕྲིན་ཉེན་སྲུང་གི་ཐོག་ལས་གཏང་ནི།
སྤྱིར་བཏང་གི་གློག་འཕྲིན་ཞབས་ཏོག་བྱིན་མི་ དཔེར་ན་ Gmail, Yahoo ཡང་ན་ Hotmail ཚུ་གིས་ བརྡ་བརྒྱུདཔ་
ཚུ་ གློག་རྐུན་འབད་མི་ཚུ་ལུ་ ཕྱིར་བཏོན་འབད་ནིའི་ཉེན་ཁ་ ཡར་འཕར་འབདཝ་ཨིན་མི་དེ་ཡང་ ཉེན་སྲུང་དང་ སྒེར་གསང་

གི་གནས་ཚད་ཚུ་ དམ་དམ་མེད། སེམས་ཁར་བཞག་དགོཔ་འདི་ ཞབས་ཏོག་བྱིན་མི་གཅིག་ལུ་ ལག་ལེན་པ་ལེ་ཤ་ལུ་ཡོད་པ་

ཅིན་ གློག་རྐུན་ཚུ་གིས་ ཉེན་སྲུང་གནས་ཚད་ལུ་ དོ་འགྲན་འབད་ནིའི་གོ་སྐབས་ཡང་ མངམོ་ཐོབ་ཨིན། ཁྱོད་ལུ་གློག་འཕྲིན་གྱི་
ཞབས་ཏོག་བྱིན་མི་དེ་ལུ་ འོག་གི་ཉེན་སྲུང་ལག་ཆས་ཚུ་ཡོད་ག་མེད་ ཞིབ་དཔྱད་འབད་དགོཔ་དེ་ཡང་།

༡༽ ཉེན་སྲུང་གློག་ཁ་རིམ་པ། ༼ཨེསི་ཨེསི་ཨེལ༽ (Secure Sockets Layer) (SSL) ཡང་ན།
༢༽ སྐྱེལ་འདྲེན་བང་རིམ་སྲུང་སྐྱོབ་

༼ཊི་ཨེལ་ཨེསི༽ (Transport Layer Security) (TLS).

འ་ནཱི་ཞབས་ཏོག་ཚུ་མེད་པའི་ གློག་འཕྲིན་ཞབས་ཏོག་ཚུ་ སྤྱོད་ནི་མི་འོང་། ཨེསི་ཨེསི་ཨེལ དང་ ཊི་ཨེལ་ཨེསི་ ཚུ་གིས་

ཁྱོད་ཀྱི་གློག་འཕྲིན་ཚུ་ ཡོངས་འབྲེལ་གཅིག་ལས་ གཅིག་ལུ་འགྲོ་འགྲུལ་འབདཝ་ད་ བརྡ་གསང་ལུ་བསྒྱུར་ཡོདཔ་ ངེས་གཏན་
བཟོཝ་ཨིན། ཨིན་རུང་ གློག་འཕྲིན་དེ་ གློག་གནས་གཉིས་ཆ་རའི་ནང་ བརྡ་གསང་ལུ་མ་བསྒྱུར་བའི་ ཡིག་སྣོད་ཅིག་ནང་

གསོག་འཇོག་འབད་དེ་བཞགཔ་ཨིན། དེ་གིས་སྦེ་ གློག་གནས་བདག་སྐྱོང་པ་གིས་ ཁྱོད་ཀྱི་གློག་འཕྲིན་ནང་ འཛུལ་སྤྱོད་འབད་
དེ་ལྷག་ཚུགས་ ཡང་ན་ བསྒྱུར་བཅོས་འབད་ཚུགས།

གློག་འཕྲིན་ཅིག་གི་ནང་དོན་ བརྡ་གསང་ལུ་བསྒྱུར་ནིའི་དོན་ལུ་ ཤིན་ཏུ་ལེགས་པའི་སྒེར་གསང་ ༼པི་ཇི་པི་༽ (Pretty

Good Privacy’) (PGP) གིས་ ཉེན་སྲུང་ལྡན་པའི་ ཐབས་ཤེས་ཅིག་བྱིནམ་ཨིན། དེ་གིས་སྦེ་ ཁྱོད་ཀྱི་གློག་འཕྲིན་
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Do notབརྡ་གསང་ལུ་བསྒྱུར་བ་ཅིན་
use mail provider that
doesབnot
offer these
SSL and
TLS ensure
དེ་ PGP བརྒྱུད་དེ་
གློག་འཕྲིན་ཐོ
་མི་དེ་གིས་མ་གཏོ
གས་services.
གཞན་ག་གིས་ཡང་
དེ་ལུ་འཛུལ་སྤྱོ
ད་
the གནས་ཚུལ་མ་ལེགསཔ་ཅིག་
encryption of your emails
via online ཐབས་ཤེས་འདི་གཞི་བཙུགས་འབད་ནི་ལུ་
transmission from one serverའཇམ་ཏོ
to ང་
འབད་མི་ཚུགས།
ག་ཅི་ཡོད་གོ་ཟེར་བ་ཅིན་

another. However, the email will be stored as a non-encrypted pure text file
on both of the servers. This means that server administrators can access your
readབཟོthem
or change
them.
པི་ཇི་པི་འདི་ emails,
ལྡེ་མིག་གཉིས་
་སྐྲུན་འབད་མི་
གསང་རིག་ཅིག་ཨིན་མི་དེ་ཡང་
དེ་གིས་མི་མང་ལྡེ་མིག་གཅིག་དང་ སྒེར་གྱི་ལྡེ་
ཏོ་མེདཔ་ལས་ ལག་ལེན་འཐབ་མི་ ལེ་ཤ་མིན་འདུག།

མིག་གཅིག་ For
བཟོ་སྐྲུན་འབདཝ་ཨིན།
མི་མང་ལྡེ་མིག་དེ་
གློག་འཕྲིན་བརྡ་གསང་ལུ་བསྒྱུར་ནིའི་དོ
ན་ཨིནམ་དང་
སྒེར་གྱི་ལྡེ་མིག་དེ་
the encryption
of the content
of an email, Pretty Good
Privacy
(PGP) offers
བརྡ་གསང་མེདཔ་བཟོ
ན་ལུ་ཨིན།
མིང་གིས་བརྡ་མཚོ
ན་དོ་བཟུམ་སྦེ་
མི་མང་ལྡེ་མིག་དེ་ལུ་
ག་ར་གིས་
འཛུལ་སྤྱོ
ད་འབད་
a very་ནིའི་དོ
secure
solution.
If you encrypt
your
emails via PGP,
no one
except
the
ཚུགས་ནི་དང་recipient
སྒེར་གྱི་ལྡེ་མིག་དེ་
ལག་ལེན་པ་རྐྱངམ་གཅིག་ལུ་
བདག་དབང་ཡོ
པ་ཨིན།
ཁྱོད་ཀྱིས་པི་ཇི་པི་གིས་
བརྡ་གསང་
can access
it. The bad news
is that itདis
not easy
to implement,
and

ལུ་བསྒྱུར་ཡོདtherefore
་པའི་ གློག་འཕྲིན་ཅིག་
མི་གཞན་ཅིག་ལུ་བཏང་པ་ཅིན་
གློག་འཕྲིན་དེ་ བརྡ་གསང་ལུ་བསྒྱུར་ནི་ལུ་ ཁོ་གི་པི་ཇི་པི་ལྡེ་
not widely
employed.
མིག་དེ་དགོཔ་ཨིན།

Despite these limitations, PGP is a cryptographic system generating two keys,
public one
a private.
the public key is needed
to encrypt
ལྡེ་མིག་འདི་ aགློག་འཕྲིན་ཐོ
བ་མི་and
མི་ངོ་དེ་ལས་
ཡང་ན་Simplified,
མི་མང་ལྡེ་མིག་གི་གློག་གནས་ཅིག་ནང་ལས་ཐོ
བ་ཚུགས།
གློག་འཕྲིན་the
the private keyདེ་དང་བསྟུན་པའི་གསང་ཡིག་གིས་
to decrypt it. The public
key, as the
name
indicates, is
ཐོབ་མི་དེ་གིས་email,
ཁོ་རའི་སྒེར་གྱི་ལྡེ་མིག་དང་
ཁ་ཕྱེ་ཚུགས།
པི་ཇི་པི་
ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ལུ་
everybody,
the private key is only owned by the user. If
ཁྱོད་ཀྱི་གློག་སྤྱོaccessible
ད་ (client)by
དེ་གིས་
ཞབས་ཏོགwhereas
་དེ་ལུ་ རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་དགོ།
you want to send a PGP-encrypted email to another person, you need his public
རྒྱབ་སྣོན་རུང་བའི་
གློག་སྤྱོདthe
་ཡང་email.
པི་ཇི་པི་ལུ་
ཡང་ན་
ཡོངས་གྲགས་
PGPགློག་འཕྲིན་གྱི་
key to encrypt
You ཁ་སྐོང་རྐྱབ་མི་
get this key‘Thunderbird’
either from the
recipient
or from
ཅན་གྱི་ ‘Microsoft
ཚུ་ཨིན།
a public Outlook’
key server.
The receiver can open it with his private key and its respective password. To use PGP, your email client has to support the service.
པི་ཇི་པི་གིས་ ལཱ་ག་དེ་སྦེ་ འབདཝ་ཨིན་ན་གི་སྐོར་ལས་ བརྡ་དོན་ཁ་གསལ་ཚུ་ https://www.youtube.com/

Recommendableནང་ལས་ཐོ
email བclients
watch?v=1-MPcUHhXoc
་ཚུགས། are Thunderbird or the popular Microsoft

Outlook that offer add-ons for PGP. If you want to use PGP with a different

སྐྱེལ་ས་ལས་ email
ལྷོད་ས་ཚུན་ཚོ
ད་ like
བརྡ་གསང་ལྡན་པའི་
ག་བྱིན་མི་ གཞན་མི་ཅིག་
ཨིན།
client,
Gmail, try གློག་འཕྲིན་ཞབས་ཏོ
Mailvelope. However,
be aware ProtonMail
that with these

common
email providers,
cannot hide
the sender,
recipient or
the subject
ཞབས་ཏོག་འདི་གིས་
གནས་སྡུད་དེ་
ProtonMailPGP
གློག་གནས་ནང་
མ་བཏང་གོང་ལས་
གློག་འཕྲིན་དང་
ལག་ལེན་པའི་
the email.
གནས་སྡུད་ཚུ་ofབརྡ་གསང་ལུ་བསྒྱུརཝ་ཨིན།
གློག་གནས་ཚུ་ སུ་ཡིད་ཛར་ལེན་གྱི་ གནས་སྡུད་ཉེན་སྲུང་ནང་ཡོདཔ་དང་ བརྡ་

གསང་ལུ་བསྒྱུར་ནིའི་
ཐབས་རིག་དེ་ཡང་
ཨེསི་ཨེསི་ཨེལ་དང་
པི་ཇི་པི་ that
གཉིས་offers
མཉམ་བསྡོ
ས་འབད་འབདཝ་ཨིན།
གསང་
Another
recommended
email provider
an མend-to-end
encrypted

ཨང་འདི་ ཀུན་ཐོ
བ་མཉེན་ཆས་ཅིག་ཨིན།
‘Thunderbird’
དེ་དང་ཆ་འདྲ་བའི་ལག་ཆས་
‘Evolution’ system,
གི་བར་ན་ using
service
is ProtonMail.
The serviceདང་
is designed
as a zero-knowledge
ཁྱད་པར་འདི་client-side
ProtonMailencryption
འདི་ གློག་སྤྱོདto
་ཅིག་ཨིན་པ་མ་ཚད་
གློག་འཕྲིན་བྱིན་མི་ངོ་མ་ཅིག་ཨིན།
protect emails
and user data before they are sent to

ProtonMail servers. The servers are located in data-secure Switzerland, the
encryption is based on SSL, PGP and the code is open source. The difference
between Thunderbird and the similar tool Evolution is that ProtonMail is an
actual email provider and not only a client.
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Techniques For Data Security
གནད་སྡུད་ཉེན་སྲུང་གི་ཐ

ཡིག་འཕྲིན་ཉེན་སྲུང་གི་ཐོག་ལས་གཏང་ནི།

Texting secure

དེང་དུས་ལུ་ བརྡ་དོན་སྤྲོད་ལེན་གྱི་འགྲོས་འདི་ གློག་འཕྲིན་གཏང་ནི་འདི་ རྩ་བ་ལས་བཤོལ་ཏེ་ དེ་མ་ཐག་ཏུ་སྐྱེལ་ཚུགས་པའི་

The latest communication trends avoid email altogether and rely on instant
འཕྲིན་སྐྱེལ་པ་ (messengers) དཔེར་ན་ ‘WhatsApp’, ‘Telegram’, ‘Facebook Messenger’ ཡང་ན་
messengers
like WhatsApp, Telegram, Facebook Messenger or Snapchat. In few
‘Snapchat’
ཚུ་ send
ལག་ལེན་འཐབ་ཨིན་མས།
བརྡ་དོaround
ན་དང་ ཡིག་ཆས་ཚུ་
དུས་ཡུན་སྐར་ཆ་དག་པ་ཅིག་ནང་
seconds,
you can
information orའདི་ཚུ་གིས་
documents
the globe.
Providers
འཛམ་གླིང་སྐོར་ར་རྐྱབ་ཏེ་
སྐྱེལ་ཚུགསཔ་ཨིན།
ཞབས་ཏོ
ག
་བྱིན་མི་
WhatsApp
བཟུམ་ཚུ་གིས་
གཏང་ས་ལས་
like WhatsApp may advertise their end-to-end encryption; however, none
offer ལྷོད་ས་
ད་ བརྡ་གསང་ཡོ
ད་པའི་སྐོར་ལས་
ཁྱབ་བསྒྲགས་འབདཝ་ཨིན།
ཨིན་རུང་ གཅིག་གིས་ཡང་
totalཚུན་ཚོ
security.
Generally,
it is dangerous
to share confidential
informationཉེན་སྲུང་ཧྲིལ་བུམ་འབད་མི་
using
ཚུགས།
སྤྱིར་བཏང་གིས་
འཕྲིན་སྐྱེལ་པ་
(messengers)
ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་
གསང་བའི་བརྡ་དོ
་ བརྗེ་སོར་འབད་ནི་འདི་
messengers. Some other text messaging applications offer a more secureནendཉེན་ཁ་ཅན་ཨིན།
ཡིག་འཕྲིན་རིམ་ལུགས་གཞན་
‘Signal’,
‘Telegram’
ཡང་ན for
‘Wire’
གཏང་ས་ལས་ ལྷོད་
to-end
encryption,
like Signal, Telegram
or Wire,
which work
bothཚུ་གིས་
iOS and
Android.
ས་ཚུན་གྱི་ བརྡ་གསང་བྱིན་དོ་ཡོདཔ་དང་ དེ་ཡང་ iOS དང་ Android གི་དོན་ལུ་ ལག་ལེན་འཐབ་བཏུབ་ཨིན།
རིམ་ལུགས་དེ་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ བརྡ་དོན་ཁ་གསལ་ https://signal.org/, https://telegram.org ཡང་ན་ https://
wire.com/ ནང་ལས་ཐོབ་ཚུགས།

Using public devices secure

མི་མང་ཐབས་འཕྲུལ་ཚུ་
ག་ལས་ལག་ལེན་འཐབ་ནི།
Try to avoid
public devices. ཉེན་སྲུང་གི་ཐོ
It is easier to
ensure secure communications on
yourམི་མང་གི་ཐབས་འཕྲུལ་ཚུ་
own devices, and ལག་ལེན་འཐབ་ནི་འདི་སྤང་དགོ།
you do not know who བརྡ་དོ
usedནa་སྤྲོpublic
device previously or
ད་ལེན་ ཉེན་སྲུང་ཅན་བཟོ་ནི་ལུ་ རང་གི་ཐབས་འཕྲུལ་
what malware it may have installed on it. If you have to use a public computer,
ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་དྲག། མི་མང་གི་ཐབས་འཕྲུལ་དེ་ ཧེ་མ་ག་གིས་སྤྱོད་ཅི་ག་ ཡང་ན་ དེ་ནང་ལུ་གནོད་ཉེན་ག་ཅི་ གཞི་
bring with you a bootable USB device. This device will work like a temporary
བཙུགས་འབད་ཡི་ག་ ང་བཅས་ཀྱིས་མི་ཤེས། གལ་སྲིད་ མི་མང་གི་གློག་རིག་ཅིག་ ལག་ལེན་འཐབ་དགོཔ་བྱུང་པ་ཅིན་ སྤྱོད་སྒྲིག་
operating system that allows you to work on the public computer without using
འབད་བཏུབ་པའི་ སྤྱི་མཐུད་ཐབས་འཕྲུལ་ཅིག་ འབག་འོང་དགོ། ཐབས་འཕྲུལ་འདི་གིས་ མི་མང་གློག་རིག་ ལག་ལེན་འཐབ་
its own
functions. The content will be saved in the RAM, in the short memory
པའི་སྐབས་
དེའི་བྱ་ལས་དེ་
ལག་ལེན་འཐབ་མ་དགོ་པར་
of the
computer,
and is only
valid for a singleགནས་སྐབས་ལག་ལེན་རིམ་ལུགས་བཟུམ་ཅིག་སྦེ་
session. When you shut down theལཱ་འབད་བཏུབ་
ཨིན།
ནང་དོ
ན
་དེ་
རིམ་མེད་ལག་ལེན་གློག་ཤེས་
(RAM)
ནང་
གློག་རིག་གི་ཡུན་ཐུང་གློག་ཤེས་ནང་
སྲུང་བཞག་འབདཝ་
computer, there will be no data or activity saved on
the public device.
ལས་ ལས་ཡུན་ཐེངས་ཅིག་གི་དོན་ལུ་རྐྱངམ་གཅིག་ ཆ་གནས་ཡོད། ཁྱོད་ཀྱིས་གློག་རིག་དེ་ སྒོ་བསྡམས་པའི་བསྒང་ལས་ གནད་

Booting a device is also recommended when you want to use a different operatསྡུད་ ཡང་ན་ ལས་སྣ་ཚུ་ ག་ནི་ཡང་ མི་མང་ཐབས་འཕྲུལ་ནང་ སྲུང་བཞག་མི་འབད།
ing system. For example, you can install a Linux system on a booted USB device;
afterཁྱོད་ཀྱིས་ལག་ལེན་རིམ་ལུགས་སོ
booting from the stick
Windows computer,
be actually
་སོ་on
ཅིག་your
སྤྱོད་ནི་ཨིན་པ་ཅིན་
ཐབས་འཕྲུལ་ལུ་you
སྤྱོདwill
་སྒྲིག་འབད་དགོ།
དཔེར་ན་ སྤྱོད་སྒྲིག་
working
on
a
Linux
system.
But
remember,
there
will
be
no
data
saved
on your
འབད་ཡོད་པའི་ སྤྱི་མཐུད་ཐབས་འཕྲུལ་ཅིག་ནང་ ལི་ནགསི་རིམ་ལུགས་ཅིག་ གཞི་བཙུགས་འབད་བཏུབ།
ཁྱོད་རའི་ཝིན་ཌོསི་
computer.
Creating
a
bootable
USB
device
is
not
easy,
and
if
you
decide
to
use
གློག་རིག་ནང་ལས་ སྤྱོད་སྒྲིག་འབད་ཞིནམ་ལས་ ལི་ནགསི་རིམ་ལུགས་ཅིག་ནང་ ལཱ་འབད་བཏུབ་ཨིན། དེ་འབདཝ་ད་ སེམས་
this method, you should watch tutorials in the web.
ཁར་བཞག་དགོཔ་ཅིག་ ཁྱོད་རའི་གློག་རིག་ནང་ གནས་སྡུད་ག་ནི་ཡང་ སྲུང་བཞག་འབད་འབདཝ་མི་འོང་། སྤྱོད་སྒྲིག་འབད་

Youབཏུབ་པའི་
should also
avoid free, openགསར་བཟོ
Wi-Fi ་connections,
as ངyou
similarly
not
སྤྱི་མཐུད་ཐབས་འཕྲུལ་ཅིག་
འབད་ནི་འདི་ འཇམ་ཏོ
་ཏོ་མེན།
གལ་སྲིད་doཁྱོད་ཀྱིས་ཐབས་ལམ་འདི་
know
who is logged-in
to the same connection
andདwhether
person is tryལག་ལེན་འཐབ་ནི་སྦེ་
སེམས་ཐག་བཅད་པ་ཅིན་
ཡོངས་འབྲེལ་ནང་ཡོ
་པའི་ སློབ་སྟོthat
ན་ལུ་བལྟ་དགོ།
ing to do you harm. When connecting into free Wi-Fi, use VPNs at all times to
ང་མར་ཐོབ་པའི་
ཀུན་ཐོ
བ་རླབས་འཕྲིན་གྱི་མཐུད་འབྲེལ་ཚུ་ཡང་སྤང་དགོ།
དེ་ཡང་ མཐུད་འབྲེལ་དེ་ནང་ གཞན་མི་ག་
surfརིན་མེད་སྟོ
in the Internet.
This
provides
at least minimal levels of privacy.
འཛུལ་ཏེ་ཡོད་ག་ ང་བཅས་ཀྱིས་མ་ཤེསཔ་མ་ཚད་ མི་ངོ་དེ་གིས་ ཁྱོད་ལུ་གནོད་ཉེན་རྐྱབ་མི་རྐྱབ་ཡང་ ཤེས་མི་ཚུགས། སྟོང་མར་

ཐོབ་པའི་ རླབས་འཕྲིན་ (Wi-Fi) ལུ་ མཐུད་འབྲེལ་འབད་དེ་ གློག་རིག་ཡོངས་འབྲེལ་འཐབ་པའི་སྐབས་ ཨ་རྟག་ར་ དངོས་
མེད་སྒེར་སྤྱོད་ཡོངས་འབྲེལ་ (VPNs)

ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་དགོ། དེ་གིས་སྒེར་གསང་དུམ་གྲ་ཅིག་ བྱིན་ཚུགསཔ་ཨིན།

ཝིན་ཌོསི་༡༠ འབད་མི་ ལག་ལེན་རིམ་ལུགས་ཅིག་ནང་ སྤྱི་མཐུད་ཐབས་འཕྲུལ་ སྤྱོད་སྒྲིག་འབད་ཐངས་ཀྱི་ དཔེ་ཅིག་
https://www.youtube.com/watch?v=wzuCgm7dIEc
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ནང་ཡོད།

Techniques For Data Security
གནད་སྡུད་ཉེན་སྲུང་གི་ཐ

ཉེན་སྲུང་ཅན་གྱི་གདམ་ཁ་གཞན་: ལི་ནགསི།

Secure
Alternative:
LINUXན་ལུ་ གློག་རིག་ཚན་རིག་པ་ཚུ་གིས་ ལག་ལེན་འཐབ་མི་ ཉེན་
ལི་ནགསི་འདི་
གློག་རིག་དང་
ཆས་ཚང་འགྲུལ་འཕྲིན་གྱི་དོ
སྲུང་ཅན་གྱི་Linux
ལག་ལེན་རིམ་ལུགས་ཅིག་ཨིན།
དེང་སང་གི་ཐོནsystem
་སྐྱེད་ ཡང་ན་
མཉེན་ཆས་ཐུམ་ཚན་འདི་ཚུ་
ལག་ལེན་
is an alternative operating
for computers
and smart-

that is mostly
by computer scientists.
Specialists
haveད་མི་
རིམ་ལུགས་phones
གཞན་ཚུ་བཟུམ་སྦེ་
འཇམ་ཏོངused
་ཏོ་སྦེ་ གཞི་བཙུགས་འབད་བཏུབ།
དེ་ཚུ་གི་གྲས་ལས་
དར་ཁྱབ་ཡོ
it as ‘Debian’,
one of the
mostདང་
secure
operatingOS’
systems
‘Ubuntu’,identified
‘openSUSE’,
‘Mint’
‘Elementary
ཚུ་ཨིན། available.
Modern distributions can be installed and used as easily as other

ལི་ནགསི་འདི་
རིན་མེད་སྟོང
་མར་ཐོབ་པའི་
ཀུན་ཐོབ་མཉེན་ཆས་
བྱ་སྟབས་བདེ་ཏོ
ག་ཏོ་ཨིན། openSUSE,
མི་ག་ར་གིས་ འབྱུང་ཁུངས་
operating
systems.
Common
distributions
are Ubuntu,
Deགསང་ཡིག་དང་
ར་བ་ གནོ
ད་ཉེན་ཚུ་
བདའ་ཟུན་ནི་ཨིནམ་ལས་
ལག་ལེན་རིམ་ལུགས་ གཞན་ཚུ་དང་འཕྱདཔ་ད་
bian,ནོMint
and
Elementary
OS.

མགྱོགས་པ་ར་ ཧ་གོ་སྟེ་ སྐྱོན་བཅོས་འབད་ཚུགསཔ་ཨིན། རིམ་ལུགས་འདི་ ཝིན་ཌོསི་དང་ ཨེ་པཱལ་བཟུམ་སྦེ་ དར་ཁྱབ་

The particular advantage of Linux is that it is free, open source and
flexible to configure. Because everyone can help source code errors
ཐོན་སྐྱེད་ དྲག་ཤོས་ཀྱི་ ཐོ་ཡིག་ཅིག་ དཔེ་སྐྲུན་འབདཝ་ཨིན།
and security bugs, they will be unveiled and fixed faster than in other
operation systems. And, because the system is not as widespread as
Windows or Apple, there are fewer viruses on the Linux platform. Every
year, Linux
publishes their
list of the best Linux distributions.
ལི་ནགསི་གི་སྐོར་ལས་
འགྲེལ་བཤད་ཐུང་ཀུ་ཅིག་
https://www.youtube.com/watch?v=JsWQUOEL0N8.
མེདཔ་ལས་ གནོད་མཉེན་ (virus) ཡང་ ལེ་ཤ་མི་འོང་། ལོ་བསྟར་བཞིན་དུ་ ལི་ནགསི་གིས་ ཁོང་རའི་བཀྲམ་སྤེལ་

ནང་ལུ་ཐོབ་ཚུགས།

@
@

Links
the distributions
be found here: ༼ཉེན་སྲུང་ཆེ་ཤོས་དང་ སྤྱི་མཐུད་
ཐོན་སྐྱེད་ཀྱི་དོ
ན་ལུ་ for
འབྲེལ་མཐུད་ཚུ་
ཐོབ་ས་ཡང་ can
https://tails.boum.org/
ཀྱི་དོན་ལུ་ཡང་
https://elementary.io
༼འབྲེལ་ཁའི་ (interface) བཟོ་
Bestལག་ལེན་འཐབ་བཏུབ་༽
security and can།be
used for an USB device:
བཀོད་དྲག་ཤོ
། http://www.ubuntu.com ༼ལེབ་ཀྲོབ་ཀྱི་དོན་ལུ་ཡོངས་གྲགས་ཅན་དང་ལེགས་ཤོམ༽
@ས༽tails.boum.org
https://www.opensuse.org

Best looking:
@ elementary.io
༼ལག་ལེན་འཐབ་ངོ་བདེ་ཏོ
ག་ཏོ༽ ། https://www.debian.org

༼གློག་གནས་ཀྱི་དོན་ལུ་ལེགས་ཤོམ༽ ། https://www.linuxmint.com

Popular and good for laptops:

༼ལག་ལེན་འཐབ་ངོ་བདེ་ཏོ
ག་ཏོ༽ །
@ ubuntu.com

User-friendly:
@ opensuse.org
@ linuxmint.com
Good for servers:
@ debian.org
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ཉེན་སྲུང་གི་ཐོ ག ་ལས་ བརྒྱུད་འཕྲིན་གཏང་ནི།
གསང་བའི་བརྡ་དོན་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ ཨ་རྟག་ར་ མི་ངོམ་སྦེ་ འཕྱད་དགོཔ་དེ་ཡང་ བརྒྱུད་འཕྲིན་ཐོག་ལུ་ སླབ་པའི་ལོ་རྒྱུས་
ཚུ་ནང་ མི་ངོ་གཞན་ཅིག་གིས་ འཇམ་ཏོང་ཏོ་སྦེ་ གསང་འཛུལ་འབད་ཚུགས། ཡོངས་གྲགས་ཅནགྱི་ཞབས་ཏོག་ སི་ཀ་

ཡིབ་ (Skype) ཚུ་གིས་ མཐའ་གཅིག་ལས་གཅིག་ཚུན་ བརྡ་གསང་གི་འགན་ལེན་ འབག་མི་ཚུགས། Wire ཡང་
ན་ Signal ཚུ་གིས་ ཐབས་འཕྲུལ་གྱི་བར་ན་ བརྒྱུད་འཕྲིན་གྱི་བློ་ཚུ་ བརྡ་གསང་ལུ་བསྒྱུརཝ་ཨིན་རུང་ བརྒྱ་ཆ་ཧྲིལ་
བུམ་ འགན་ལེན་འབད་མི་ཚུགས།

ཁྱོད་རའི་འབྱུང་ཁུངས་དང་ འཕྱད་ནིའི་ས་གོ་ གཏན་འཁེལ་བཟོ་ཞིནམ་ལས་ བརྒྱུད་འཕྲིན་དེ་ ཁྱིམ་ནང་བཞག་སྟེ་སོང་

ཡང་ན་ ལཱ་འབད་མ་བཏུབ་བཟོ་ནིའི་དོན་ལུ་ སྒོ་བསྡམས་ཏེ་ འཕྲུལ་ལྟོ་ཡང་བཏོན་གཏང་། དེ་གིས་མ་ཚད་པར་ ཁྱོད་ཀྱིས་
Faraday Cage Phone Case ཟེར་མི་ བརྒྱུད་འཕྲིན་ཤུབས་ ལག་ལེན་འཐབ་པ་ཅིན་ དེ་གིས་གློག་རླབས་ཚུ་

བཀག་ཚུགསཔ་ཨིན། ‘Edward Snowden method’ ཟེར་ ཝི་ཀི་ལིགསི་གི་ ཁྲིམས་འགལ་སྙན་ཞུ་པ་ཟེར་མི་དེ་
གིས་ བློ་གི་སྒེར་གསང་ འགན་ལེན་འབད་ནི་ལུ་ ཐབས་འཕྲུལ་དེ་ ཁྱེགས་སྒྲོམ་ནང་བཙུགསཔ་ཨིན།

ཁྱོད་ཀྱི་རང་གི་བརྒྱུད་འཕྲིན་ནང་ རིམ་ལུགས་ཚུ་ ག་དེ་ཉུང་ཉུང་སྦེ་བཏག་དགོ། ཁྱོད་ཀྱིས་རིམ་ལུགས་རེ་བཙུགསཔ་ད་ དེ་

གིས་ཁྱོད་རའི་ཐབས་འཕྲུལ་ནང་ཡོད་པའི་ དམིགས་བསལ་བྱ་ལས་དང་ གནས་སྡུད་ ཡང་ན་ བརྡ་དོན་ཚུ་ལུ་ འཛུལ་སྤྱོད་
དགོཔ་སྦེ་སླབ་ཨིན། དེ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ ཕྱི་ཁའི་འབྱུང་ཁུངས་ཚུ་གིས་ གནོད་ཉེན་གྱི་སྒོ་ཕྱེཝ་ཨིན། གནོད་པ་མེད་དོབཟུམ་གྱི་

རིམ་ལུགས་ཅིག་གིས་ མི་ཚུ་གིས་ ཁས་ལེན་མེདཔ་སྦེ་བཟོ་དགོ་པའི་ མི་མང་བརྡ་དོན་ས་ཡ་ལས་བཅད་དེ་ ཐོབ་ཡོད་མི་
Cambridge Analytica གི་སྤྱོད་ངན་ལུ་བལྟ་ད། གལ་སྲིད་ ཁྱོད་ལུ་རིམ་ལུགས་དེ་ཡོད་པ་ཅིན་ ཁྱོད་རའི་ཐབས་
འཕྲུལ་གི་གཞི་སྒྲིག་གུ་ ཁོང་གི་གནང་བ་ཚུ་ཚད་འཛིན་འབད། དེ་འབདཝ་ད་ གནང་བ་དེ་ཚུ་མེད་པ་ཅིན་ རིམ་ལུགས་དེ་
གིས་ ལཱ་འབད་མ་བཏུབ་ཨིནམ་ སེམས་ཁར་བཞག་དགོ།

གསལ་བཤད་གློག་བརྙན་ཚུ་ལུ་ མཐུད་འབྲེལ་ཁ་སྐོང་ ལེ་ཤ་ཅིག་

ཡོངས་འབྲེལ་

འཆར་སྒོ་ investigative-manual.org ནང་ལས་ཐོབ་ཚུགས།

!

ལེའུ་འདི་གི་དམིགས་ཡུལ་འདི་ ལཱ་གི་གནས་སྟངས་ ཉེན་སྲུང་ཅན་ཅིག་ གལ་ཆེའི་སྐོར་ལས་ གཙོ་བོར་བཏོན་ནི་དང་

ཞིབ་བརྟག་གི་སྐབས་ལུ་ ཉེན་སྲུང་བརྒྱ་ཆ་ཧྲིལ་བུམ་ རྩ་ལས་མེད་ཟེར་ ཧིང་སངས་ས་ བཟོ་ནི་འདི་ཨིན། ལེའུ་ཤུལ་མམ་དེ་
ནང་ ཁྱོད་རའི་ཞིབ་བརྟག་གི་བཟོ་དབྱིབས་ ག་དེ་སྦེ་ བཟོ་ནི་ཨིན་ན་ ལམ་སྟོན་འབད་ནི་དང་ རང་ལུ་དགོ་པའི་ བརྡ་དོན་

ཐོབ་ཐབས་ལུ་ རང་གི་འབྱུང་ཁུངས་ལུ་ དྲི་བ་དྲང་པོ་བཀོད་ནི་དང་ དྲི་བ་དྲི་ལན་གྱི་ཐབས་རིག་ ག་ཅི་བཟུམ་འདི་དྲག་ག་ཚུ་
གི་སྐོར་ལས་ སྟོན་ནི་ཨིན།
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དྲན་ཐོ:
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༥
འགྲེལ་བཤད

ལེའུ་ ༥ པ་

ཞིབ་འཚོལ། ཞིབ་འཚོལ།
ཞིབ་འཚོལ།
ལེའུ་འདི་ནང་ ཞིབ་བརྟག་བརྡ་བརྒྱུདཔ་ཅིག་གིས་ ལཱ་འགོ་བཙུགས་ནིའི་དོན་ལུ་ དགོས་
མཁོ་ཡོད་པའི་ཞིབ་འཚོལ་གྱི་རིག་རྩལ་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ གྲོས་བསྡུར་འབད་ནི་ཨིན། བརྡ་
བརྒྱུདཔ་ཚུ་གིས་ ཧ་གོ་དགོཔ་དང་ ཡང་དག་སྦེ་ཤེས་དགོ་པའི་ གཞི་རྟེན་ཆ་རྐྱེན་དག་

པ་ཅིག་ཡོད་མི་དེ་ཡང་ གནས་སྡུད་འཚོལ་ནི་དང་ བསྡུ་བསྒྲིག་འབད་ནི་ དེ་ལས་ ཞིབ་

འཚོལ་ཁ་སྐོང་གི་དོན་ལུ་ ཡིག་ཆའི་དྲན་ཐོ་ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ དེ་ལས་ཡོངས་འབྲེལ་ལག་
ལེན་འཐབ་ཐངས་ཚུ་ཨིན། དེ་མ་ཚད་ ཞིབ་བརྟག་བརྡ་བརྒྱུདཔ་ཚུ་གིས་ ཨང་རྩིས་ཤེས་
ཡོན་གྱི་ གཞི་རྟེན་རིག་རྩལ་ཤེས་དགོཔ་ ཁག་ཆེ་མི་དེ་ཡང་ གནས་ཚུལ་མང་ཤོས་ཅིག་
འབྲི་བའི་སྐབས་ གྲངས་ཚད་ཀྱི་གནས་སྡུད་ཚུ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་དགོཔ་འཐོནམ་ཨིན།

འཚོལ

འཆར་གཞི

བསྲུང་སྐྱོབ

བརྡ་དོ ན་ཐོ བ ་ཐངས།
རྒྱལ་ཁབ་མང་ཤོས་ཅིག་ནང་ གཞུང་དང་སྒེར་གྱི་བརྡ་དོན་ཚུ་ གཞུང་འབྲེལ་གྱི་གསང་རྒྱའི་བཅའ་ཁྲིམས་དང་ དྲག་ཐོག་

དབང་བཙོང་བཀག་སྡམ་ཁྲིམས་ལུགས་ ཡང་ན་ དང་འདོད་མེད་པའི་གཞུང་གཡོགཔ་ཚུ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ མི་དམངས་ལུ་མ་སྟོན་

པར་བཞགཔ་ཨིན། ཡུ་རོབ་ཀྱི་རྒྱལ་ཁབ་མང་ཤོས་ཅིག་ནང་ གཞུང་གིས་ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༠༧ གི་ལོ་ནང་ ཚོང་འབྲེལ་གྱི་དོན་ལུ་
ཕབ་ཆག་བྱིན་ཡོད་པའི་སྐོར་ལས་ གནས་ཚུལ་ཚུ་འཐོབ་ཚུགསཔ་བཟོ་ནིའི་དོན་ལུ་ ལོ་ངོ་བདུན་དེ་ཅིག་འགོར་ཡོདཔ་ཨིན།

འདི་བཟུམ་མའི་ གནས་སྟངས་འཇམ་ཏོང་ཏོ་འགྱོ་མི་འདི་ཡང་ གཙོ་བོ་ར་ རྒྱལ་ཁབ་དྲུག་གི་བརྡ་བརྒྱུདཔ་ཚུ་ཁ་བསྡོམས་ཏེ་
གནས་ཚུལ་ཚུ་ གསལ་སྟོན་འབད་དགོ་པའི་དོན་ལུ་ ལོ་ངོ་ལེ་ཤ་ལས་བཅད་དེ་ ཁྲིམས་རྩོད་འབད་ཡོད་པའི་ ལཱ་ཤུལ་ཐོན་

ཡོདཔ་ཨིན། དེ་ཡང་ ཐོ་དང་འཁྲིལཝ་ད་ ཕབ་ཆག་གི་ཁེ་ཕན་ ཐོབ་ཡོད་པའི་མི་ངོམ་ཚུ་ཡང་ བཟོ་གྲྭའི་སྤྱི་དཔོན་དང་ རྒྱལ་
པོའི་སྐུ་འཁོར་ཚུ་ཨིནམ་སྦེ་ ཤེས་རྟོགས་བྱུང་ནུག། མི་སེར་གྱི་ཁྲལ་ལས་ཐོབ་ཡོད་པའི་ དབྱིན་སྒོར་དང་ ཡུ་རོ་ ས་ཡ་ལས་
བཅད་དེ་ ཚོང་སྡེ་ཆུང་ཀུ་དང་ དཀའ་ངལ་ཅན་གྱི་ ཚོང་སྡེ་ཚུ་ལུ་མ་ཐོབ་པར་ ཧེ་མ་ལས་ ཁེ་སང་སྦོམ་ཐོབ་སྟེ་ཡོད་པའི་
ཚོང་སྡེ་ཚུ་གིས་ཐོབ་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

གལ་སྲིད་ ཁྱོད་ཡང་ འདི་བཟུམ་མའི་ཁྲིམས་ལུགས་ཡོད་པའི་ རྒྱལ་ཁབ་དང་ ཡང་ན་ གཞུང་འབྲེལ་གསང་རྒྱའི་བཅའ་

ཁྲིམས་ བསྟར་སྤྱོད་འབད་བཞིན་ཡོད་པའི་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་ སྡོད་མི་ཨིན་པ་ཅིན་ ཁྱོད་ལུ་དཀའ་ངལ་འདི་ ཆེ་སུ་འབྱུང་སྲིད།

ཞི་གཡོགཔ་ཚུ་གིས་ ཁྱོད་ལུ་བརྡ་དོན་ཚུ་མ་བྱིན་པར་ ཡུན་འགྱངས་བཞག་སྟེ་ ཧེང་སྐལ་སྦུང་འགམ་བཅུག་ནི་དང་ ཡང་ན་
འདི་བ་སྐྱོ་བའི་གནས་སྟངས་ཅིག་ བརྡ་དོན་ཚུ་ དངུལ་སྤྲོད་དེ་ ཉོ་དགོཔ་འཐོན་འོང་། གལ་སྲིད་ ཁྱོད་ལུ་དགོ་པའི་ཡིག་ཆ་

ཚུ་ འཐོབ་ནིའི་ཐབས་ལམ་ གཞན་མེད་པ་ཅིན་ དངུལ་སྤྲོད་དེ་ ཉོ་ནི་མ་གཏོགས་ ག་དེ་སྦེ་འབད་ནི? དུས་ཡུན་རིང་ཤོས་
འགོར་ནི་དང་ ལཱ་ཁག་ཤོས་འདི་ བརྡ་དོན་དལ་དབང་གི་དོན་ལུ་ ཁྲིམསལུགས་བརྩམ་ནི་ལུ་ བརྩོན་ནི་འདི་ཨིན། ཁྱོད་ཀྱི་

རྒྱལ་ཁབ་ནང་ བརྡ་དོན་དལ་དབང་གི་ བཅའ་ཁྲིམས་ཡོད་པ་ཅིན་ གཤམ་གསལ་གཞི་རྩ་ཚུ་གིས་ ཁྱོད་ཀྱིས་བརྡ་དོན་ལེན་
ནི་ལུ་ ལམ་སྟོན་འབད་འོང།

!

དོན་ཚན་འདི་གི་ཐོག་ལུ་ གཞུང་འབྲེལ་ཆ་ཤས་ཙམ་ ཡང་ན་ མཁས་མཆོག་ཚུ་གི་དཔེ་དེབ་ག་ཅི་ དཔེ་སྐྲུན་
འབད་ཡོདཔ་ཨིན་ན་ འཚོལ་ཞིནམ་ལས་ འདི་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་ ཡིག་ཆ་བྱིན་ཚུགས་མི་ འགོ་དཔོན་
དང་གཅིག་ཁར་ མཐུན་འབྲེལ་བཟོ་དགོ།

དུས་ཨ་རྟག་ར་ གནས་ཚུལ་ཚུ་ ཧེ་མ་ལས་ ཡོད་ག་མེད་བལྟ་དགོ། དཔེ་སྐྲུན་འབད་ཡོད་པའི་ཡིག་ཆ་ ཁྱབ་
ཚད་ཉུང་སུ་ཅིག་ཡོད་པའི་ རིགས་ཚུ་ནང་ རེ་ཚེ་སྐབས་ གསང་བའི་ཡིག་ཆའི་བཅུད་དོན་དང་ ལུང་འདྲེན་ཚུ་
འོང་།

ཁྱོད་ཀྱིས་ ཐབས་ལམ་གཞན་ཡོད་ཚད་ཅིག་ འཚོལ་འཚོལཝ་ཨིན་པའི་ ཁུངས་བཀལ་ཏེ་ མཐའ་མཇུག་ལུ་
བརྡ་དོན་དལ་དབང་གི་ དོན་ཚན་ཚུ་ གཡོག་བཀོལ་དགོ། འདི་གིས་ ཁྱོད་ཀྱིས་ ཡིག་ཆ་ཚུ་ ཐོབ་བརྗོད་
བཀོད་ནིའི་ གནད་དོན་ཧེང་སྐལ་ སྒྲིང་སྒྲིང་འགྱོ་འོང་།

སྔ་གོང་ལས་འཆར་གཞི་བརྩམ་དགོ། བརྡ་དོན་དལ་དབང་གི་ བྱ་རིམ་འདི་ལུ་ དུས་ཡུན་འགོར་འོང་། ཁྱོད་ལུ་
ནངས་པ་ར་དགོ་པའི་ ཡིག་ཆ་དེ་ དུས་ཚོད་ཁར་འཐོབ་ཚུགས་པར་ ལཱ་ཁག་གཏང་འོང་། འདི་འབདཝ་ལས་
ཧེ་མ་ལས་ གནས་ཚུལ་འབྱུང་ཁུངས་ ཁུངས་ལྡན་ཚུ་ ངོས་འཛིན་འབད་དེ་

ཞིབ་འཚེལ

འཕྱད

འདྲི

ལེན་ཐབས་བསྒྲིག་དགོ།

འབྲི

ཞིབ་འཚོལ། ཞིབ་འཚོལ། ཞིབ་འཚ

ངེས་ཏིག་དགོཔ་ཡོད་པའི་ ཡིག་ཆའི་མིང་ (ཡང་ན་ ཨང་ཡིག) བཀོད་ཐོག་ལས་ འདི་ཚུ་དགོ་པའི་ ཞུ་བ་
འབད་དགོ། ཁྱོད་ཀྱི་དོན་ཚན་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་ཚད་ཅིག་ ལེན་ནིའི་རྩིས་རྐྱབ་པ་ཅིན་ འགོ་དཔོན་ཚུ་གིས་
སྣང་མེད་བསྐྱུར་ནི་དང་ ཡུན་འགྱངས་སྦེ་ བཞག་ནི་ལ་སོགས་པ་ཚུ་ འབད་ནིའི་གོ་སྐབས་ལེན་འོང་།

ཁྱོད་ཀྱིས་ཞུ་བ་འབད་ཡོད་པའི་ཡིག་ཆ་དང་ ཁྱོད་ལུ་ཐོབ་ཡོད་པའི་ ལན་གསལ་ཚུ་ བདག་འཛིན་ལེགས་ཤོམ་
སྦེ་འཐབ་བཞག་དགོ།

འདི་ཚུ་ ཤུལ་ལས་ དབང་འཛིན་ཚུ་གིས་ བརྡ་དོན་དལ་དབང་གི་ ཁྲིམས་ལུགས་

དང་འགལ་བ་འབད་ཡོདཔ་དང་ གནས་ཚུལ་ཚུ་ སྦ་གསང་སྦེ་ བཞག་ཡོད་པའི་གནད་དོན་ཚུ་གི་ཐད་ལུ་
བདེན་ཁུངས་བཀལ་ནི་ལུ་ ཕན་ཐོགས་འོང་།

ཁྱོད་ར་རང་རྐྱང་གི་གནས་སྡུད་བཟོ ་ ནི།
ཞིབ་བརྟག་འབད་ནིའི་ ཁྱད་ཆོས་གཙོ་བོ་འདི་ ལམ་ལུགས་ཚུ་ ག་དེ་སྦེ་ ཡོདཔ་ཨིན་གི་སྐོར་ལས་ ཤེས་ནི་དང་ འདི་

འབད་མ་ཚུགས་རུང་ ལམ་ལུགས་འདི་གི་སྐོར་ལས་ ཕོ་ཚོད་དཔག་ཚུགསཔ་ཅིག་འབད་དགོ། ཁྱོད་ར་ལུ་དགོ་པའི་ བརྡ་
དོན་ཚུ་ འཚོལ་ནིའི་དོན་ལུ་ གཤམ་ལུ་བཀོད་དོ་བཟུམ་གྱི་ དྲི་བ་ཚུ་བཟོ་དགོ།
བྱ་རིམ་ ཡང་ན་ ལམ་ལུགས་འདི་ ག་དེ་སྦེ་ ལཱ་འབད་དགོཔ་སྨོ?
ག་གིས་ ག་ཅི་ དུས་ནམ་ ག་དེ་སྦེ་ འབད་དགོཔ་སྨོ?
བྱ་རིམ་ཚུ་ ག་སྟེ་ལུ་ ཐོ་བཀོད་ཡོདཔ་ཨིན་ན?

གནས་ཚད་དང་ ཚད་གཞི་ཚུ་ ག་དེ་སྦེ་ཡོད་ག། འདི་ཚུ་ག་དེ་སྦེ་ གཞི་བཙུགས་འབད་ཡོདཔ་ཨིན་ན་དང་ ག་
གིས་ བསྟར་སྤྱོད་འབདཝ་ཨིན་ན?

ཁྱོད་ཀྱིས་ ལན་དེ་ཚུ་ རྒྱས་ཤིང་རྒྱསཔ་དང་ ཡོངས་རྫོགས་སྦེ་ ཤེས་པ་ཅིན་ ་ལམ་ལུགས་ཚུ་ འཛོལ་བ་ག་ཏེ་ལས་ ནམ་
བྱུང་ཡི་ག་ ཁ་གསལ་སྦེ་ཤེས་ཚུགས།

དྲི་བ་འདི་ཚུ་གི་ ལན་གྱིས་མ་དོ་བར་ ཁྱོད་ཀྱིས་ཞིབ་དཔྱད་འབད་བའི་སྐབས་ ཁྱད་ཆོས་གཞན་ཡང་ དགོཔ་ཡོད། ཁྱོད་

ཀྱིས་འགོ་བརྩམས་པའི་བསྒང་ལས་ར་ འདི་ཚུ་སེམས་ཁར་བཞག་པ་ཅིན་ གནས་ཚུལ་ཡིག་ཆ་ཚུ་ གསལ་ཏོག་ཏོ་སྦེ་ བཀོད་
ནི་ལུ་ཕན་ཐོགས་ཡོང། འདི་གིས་ཁྱོད་ར་གནས་ཚུལ་འབྲི་བའི་སྐབས་ ཡིག་ཆ་བསྡུ་སྒྲིག་འབད་དེ་ དུས་ཚོད་འཕྲོ་བརླག་མ་
འགྱོཝ་མ་ཚད་ ཡིག་ཆ་མང་དྲགས་པའི་རྐྱེན་གྱིས་ སེམས་ཁ་ལས་མི་བརྗེད་ནི་ལུ་ ཕན་ཐོགས་འོང་།

ལཱ་འབད་བཞིན་ཡོད་པའི་དོན་ཚན་གྱི་ཐད་ལུ་ འབྱུང་རིམ་བཟོ་ནི།
ཁྱོད་ཀྱིས་ཞིབ་དཔྱད་འབད་བའི་སྐབས་ དུས་རིམ་བཟོ་ནི་འདི་ཁག་ཆེ། དེ་འབདཝ་ད་ ཁྱོད་ཀྱིས་ གནས་ཚུལ་འབྲི་བའི་

སྐབས་ཡང་ གོ་རིམ་འདི་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ འབད་དགོ་ཟེརཝ་མེན་པར་ ཁྱོད་ཀྱིས་ གནས་ཚུལ་གྱི་ ལོ་རྒྱུས་བྱུང་རིམ་ཚུ་ནང་
ངེས་བདེན་སྦེ་བཀོད་ཚུགས། འདི་གིས་ གནས་ཚུལ་འབྲི་བའི་སྐབས་ ཧེ་མ་ ག་ཅི་འབད་ཡི་ག་ དེ་གི་ཤུལ་ལས་ ག་ཅི་
བྱུང་ཡི་ག་གི་རིམ་པ་ཚུ་ ལེགས་ཤོམ་སྦེ་ ཧ་གོ་ནི་ལུ་ ཕན་ཐོགས་ཡོད།
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ཁུངས་འབྲེལ་དང་
གྲངས་ཚད་གནས་སྡུད་གྱི་ཁྱད་པར།
Additionally,
it is important to keep track of the chronology in your investigation. This does not mean that you have to present your story in a chronoགྲངས་ཚད་གནས་སྡུད་ཟེར་མི་འདི་ གྱངས་ཁ་ལུ་གོཝ་ཨིན། དཔེར་ན་ སྨན་ཅིག་ ཚོང་བསྒྱུར་ཐབས་ནིའི་དོན་ལུ་ ཚོང་ཁང་ནང་
logical way, but rather that you ‘pin’ found facts on a timeline of the events. This
མ་ལྷོད་པའི་ཧེ་མ་ སྤུས་ཚད་ཀྱི་བརྟག་ཞིབ་ ཐེངས་ག་དེམ་ཅིག་ འབད་དགོཔ་ཨིན་ན་དང་? ཆུ་ནང་ བཙོག་སྒྲིབ་གནས་ཚད་
will help you to build a clear picture of what came before and after, and what
ག་དེམ་ཅིག་ཡོདཔ་ཨིན་ན? འདས་པའི་ལོ་ལྔ་གི་ནང་འཁོད་ ཁྲོམ་ཁར་བྱ་ངན་ ག་དེམ་ཅིག་ བྱུང་ཡོདཔ་ཨིན་ན? ལ་སོགས་པའི་
happened simultaneously.
གྲངས་ཚད་འདི་ལུ་བརྟེན་ ཁུངས་ལྡན་གྱི་བདེན་ཁུངས་ དཔེར་ན་ ཁྱོད་རའི་མི་སྡེ་ནང་ སློབ་གྲྭ་ནང་ལས་ ཐོན་སྡོད་མིའི་གྱངས་ཁ་

You ངwill
also need
to differentiate་བཟུམ་སྦེ་
between
qualitative and quantitative
knowཅིག་གིས་ རྒྱལ་ཡོ
ས་ལུ་ཁྱབ་པའི་
གནས་སྟངས་ལུ་འགྱུར་དོ
གཡུས་སྒོ་ཆུང་ཀུ་ཅིག་ནང་གི་
གནས་ཚུལ་གྱིས་
རྒྱལ་
ledge. Quantitative
is about
placing numbers on the map. For instance, how
ཡོངས་ཀྱི་ཞིབ་དཔྱད་འབད་དགོ་པའི་
གནད་དོ
ན་ཅིག་ལུ་འགྱུར་ཚུགས།
many quality checks does a certain medicine need to undergo? What is the

འཛམ་གླིང་གི་level
ས་སྒོ་མང་
ཤོས་ཅིག་ནང་inགྲངས་ཚད་དང་
ཐོ་བཀོད་འབད་ཡོ
ད་པའི་ཡིག་ཆ་ཚུ་
འཐོབpast
་
of pollution
a water body?
How has
city crimeརྩ་ལས་མེདཔ་ལས་
trended over the
five

often,
it is the འདི་བཟུམ་མའི་
figures thatཡིག་ཆ་མེད་པའི་གནས་སྟངས་ནང་ལུ་
can turn a small local story
intoལ་འབདཝ་
a major
ཚུགས་པར་ years?
ལཱ་ཁག་ཡོVery
དཔ་ཨིན།
འདི་འབདཝ་ད་
ཞིབ་འཚོ
national investigation
providingབལྟ་རྒྱ་མཐོ
concrete
evidence,
likeགཉིས་པ་
schoolའབྲེལ་ཡོ
dropout
ད་ ཐབས་ལམ་ལྷམ་པ་གཉིས་ཡོ
ད། འདི་ཡང་ by
དང་པ་ཁྱོད་རའི་
ང་རྒྱ་གི་ཐོ
ག་ལས་དང་
ད་མི་

in your community
may རྒྱུ་མཚན་དང་
also resonate
with the
entire འཐབ་རྩོད་ཚུ་གི་
country.
ངོམ་ཚུ་དང་ figures
དྲི་བ་དྲིས་ལན་འབད་ནི་འདི་ཨིན།
མི་དང་that
ལས་རིམ་
བརྒྱུད་སྐུལ་
ཚོར་སྣང་དང་

སྐོར་ལས་ བརྡ་དོ
ན་བསྡུ་སྒྲིག་འབད་ནི་འདི་ལུ་
བརྩི་འཇོག་འབདཝ་ཨིན།
སེམས་ཁར་བཞག་
In contrast,
qualitative ཁུངས་འབྲེལ་གྱི་གནས་སྡུད་ཟེར་
mapping is about people,
events, reasons,
motivations,

དགོཔ་འདི་ feelings
གནད་དོན་གཅིག་ལུ་བརྟེན་ཏེ་
མི་རྐྱང་དང་
སྡེ་ཚོགplaces
ས་ཚུན་ ཁྱབ་ཚུགསཔ་ཨིན།
དཔེར་ན་it is
ཁྲོམ་ལམ་གྱི་ཁ་བྱང་ཅིག་
and arguments.
In many
around the world,
hardly possible to

གི་ཐོག་ལས་ access
ཁྱིམ་གྱི་ཇོ་བདག་
འཚོལ་འཐོ
་བཟུམ་ཅིག་ཨིན།
quantitative
orབ་དོ
written
records simply because there are not any. But there

are two other ways to investigate issues in such a document-poor environment:
through
of your own observations and structured interviews of relevant
ཁྱོད་རའི་ཞིབ་འཚོ
ལ་ use
གོ་སྒྲིག་འབད་ཐངས།
people. This is how you can build your own database. Keep in mind that starting
with
an issue often leads you
a person or group ཁོང་གི་མཁས་རིག་ཚུ་
of people, but profiling
daཞིབ་འཚོལ་གྱི་
དྲི་བ་དྲིས་ལན་འབད་བའི་མི་ངོ་དང་
བརྡ་དོtoན་བྱིན་མི་འབྲེལ་གཏུགས་པ་
གནད་སྡུད་བཟོ
་
tabases
works
also
the
other
way
around:
a
piece
of
land
or
a
street
address
can
སྟེ་བཞག་ནི་ལུ་ གློག་རིག་ཐོག་གི་ ལས་འགུལ་འཛིན་སྐྱོང་རིམ་ལུགས་ཚུ་ཡོད། འདི་ནང་ ཁྱོད་ཀྱིས་ བདེན་ཁུངས་བཀོད་ནི་
lead you to the
owner. ཕན་ཐོགས་ནིའི་དོན་ལུ་ དྲི་བཀོད་ཀྱི་ཐོ་གཞུང་དང་ ཞིབ་རྟོག་ཡིག་ཆ་ཚུ་ བཞག་
དང་ ཁུངས་བཀལ་དགོ་པའི་
འཆར་སྣང་ཚུ་ལུ་
དགོཔ་མ་ཚད་Toགཞན་འབྲེལ་ཡོ
ད་ཡིག་ཆ་དང་
རྩིས་དཔྱད་ information,
གནས་སྡུད་གཞི་མཛོthere
ད་དང་ are
དྲི་བ་དྲིས་ལན་ཚུ་
organise all
the researched
electronicམཐུད་འབྲེལ་འབད་
project manageདེ་བཞག་དགོ།ment
དྲན་ཐོtools
་བཀོད་ནིའི་
་དེབ་རིམ་ལུགས་
ཨེ་བར་ནོཊི
(Evernote)
བརྡ་བརྒྱུདཔ་ཚུ་གི་ནང་འཁོད་
ཡོངས་
thatཐོallow
you to create
a་འདི་
database
of interviewees,
knowledgeable

གྲགས་ཅན་ཅིག་ཨིན་རུང་
་ལུ་ ཉེན་སྲུང་དང་ལྡནམ་ཅིག་མེད།
འཛིན་སྐྱོང་གི་རིམ་ལུགས་ཚུ་
contacts, གསང་རྒྱའི་ཡིག་ཆ་བཞག་ནིའི་དོ
informants and theirནareas
of expertise. It should
contain a catalogue

ལག་ལེན་འཐབ་པའི་སྐབས་
ཉེན་སྲུང་འདི་
སེམས་ཁར་བཞག་ཏེ་
of questions,
fact-sheets
to help youགདམ་ཁ་རྐྱབ་དགོ།
record established facts as well as assump-

tions that still need to be proved, plus hyperlinks to relevant documents, facts,
statistics, databanks, minutes and interviews. Evernote is very popular among
journalists but not secure enough to store classified information. Keep in mind
security when choosing a management tool.
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སྒྲིག་བཀོད་ཅན་གྱི་དྲི་བ་དྲིས་ལན་འབད་ནི།
སྒྲིག་བཀོད་ཅན་གྱི་ དྲི་བ་དྲིས་ལན་འབད་ནི་འདི་ བརྟག་ཞིབ་ཆུང་བ་ཅིག་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་མི་དང་འདྲ། དེ་ཡང་

གཞུང་འབྲེལ་ཡིག་ཆ་ཚུ་མེད་པའི་སྐབས་ གནས་སྡུད་ཚུ་ ཚུལ་དང་མཐུནམ་སྦེ་ ལེན་ཐངས་ཅིག་ཨིན། གྲངས་ཚད་ཀྱི་

གནས་སྡུད་འཐོབ་ནིའི་དོན་ལུ་ ཚད་གཞི་ལྡན་པའི་ དྲི་ཐོ་ཅིག་དགོ། ཨིན་རུང་ མི་རེ་ངོ་རེ་སྦེ་ དྲི་བ་དྲིས་ལན་འབད་བའི་
སྐབས་ལུ་ སེམས་ཁར་ཤར་ཏེ་འོངས་པ་ཅིན་ དྲི་བ་ཁ་སྐོང་ཚུ་བཀོད་དགོ།

༡༽

གནས་སྟངས་ངོ་མ་ཚུ་ བདེན་ཁུངས་བཟང་ཚུགས་པའི་ འོས་བབ་ཡོད་པའི་དྲི་བ་ཡོངས་རྫོགས་ ཐོ་བཀོད་འབད་དགོ།

དཔེར་ན་ གནས་ཚུལ་བྱིན་མི་གིས་ གནད་དོན་གང་རུང་ཅིག་ འགོ་ཐོག་ནམ་བྱུང་ཡི་ག་གི་སྐོར་ལས་ དྲན་ཚུགས་མི་

ཚུགས་འདྲི་ནི། འདི་བཟུམ་མའི་ཐབས་ལམ་གྱི་ཐོག་ལས་ དཀའ་ངལ་ཅིག་ ནམ་བྱུང་བྱུངམ་ཨིན་ན་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་

ཚུགས། ༼དཔེར་ན་ དབང་བཙོང་འདོད་སྤྱོད། མི་ངོ་མ་ཤེས་མི་གིས་ གནོད་བཀལ་འབད་བ། ལོ་ཐོག་སྐམ་པ། སྣུམ་
འཁོར་ལམ་ཉམས་ཆག་ཤོར་བ། ས་གནས་ཀྱི་མི་ བྱང་སྟོར་ཤོར་བ།༽ དེ་ལས་ འདི་ཚུ་གི་བྱུང་གཞི་ ག་ཅི་ཨིན་ན།

༼དཔེར་ན་ མི་ཚུ་གིས་ “འདི་སྐབས་གནད་དོན་འདི་བཟུམ་ གཞན་ཅིག་ཡང་བྱུང་ཡོད” ཟེར་སླབ་སྲིད།༽ དེ་ལས་
ལ་ལུ་གིས་ བྱ་རིམ་ཅིག་གི་སྐོར་ལས་ འདྲི་བའི་སྐབས་ ༼”ང་བཅས་ཁྲོམ་འདི་བཟུམ་ཅིག་ཁར་ སྤོ་འགྱོ་ནི་གི་ཐག་
བཅད་ཅི”༽ ཟེར་སླབ་འོང་།
༢༽
༣༽

གནས་ཚུལ་བྱིན་མི་ ག་ར་ལུ་ དྲི་བ་ཅོག་གཅིགཔ་སྦེ་བཀོད་དགོ།
དྲི་བ་ཚུ་ གསལ་ཏོག་ཏོ་སྦེ་བཀོད་དགོ།

ལན་ཚུ་རྡོག་རྡོག་རིལ་རི་སྦེ་ལེན་སྟེ་ ག་ཨིནམ་སྦེ་ ཐོ་བཀོད་འབད་དགོ།

ལན་གསལ་རིལ་རི་སྦེ་ འཐོབ་ཚུགས་པའི་ དྲི་བ་བཀོད་ནི་འདི་ཁག་ཆེ། མ་གཞི་ ལན་ཚུ་མངོན་གསལ་ཅན་དང་ ཟུར་
ཙམ་སྟོན་པའི་ལན་ཚུ་ཡང་ ལེན་ནིའི་རྩིས་རྐྱབ་དགོ། ལན་འདི་ཚུ་གེ་ར་ གཅིག་ཁར་བསྡོམས་ཞིནམ་ལས་ ཁྱོད་རའི་
གནས་སྡུད་བཟོ་ནིའི་དོན་ལུ་ ལག་ལེན་འཐབ་དགོ།
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ཡིག་ཆ་འཚོལ་ཞིབ།
གནས་སྡུད་ནང་ལུ་ གནས་ཚུལ་ཧེང་སྐལ་ཚུ་ ཡིག་ཆ་འཚོལ་ཞིབ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་འཐོབ་ཨིན། ཁྱོད་རའི་དཔག་འཆར་ལུ་

རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་ཚུགས་པའི་ ཡིག་ཆ་ངོས་འཛིན་འབད་དེ་ འདི་ཐོབ་ཚུགས་པའི་ ཐབས་ཤེས་སྒྲིག་དགོ། བྱ་རིམ་འདི་ནང་
ཡིག་ཆ་གཅིག་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ འབྲེལ་ཡོད་ཡིག་ཆ་གཞན་ཅིག་ གསལ་སྟོན་འབྱུང་འོང་། དེ་ལས་ ཁྱོད་རའི་ཞིབ་འཚོལ་གྱི་
གྲུབ་འབྲས་ཚུ་གི་བར་ན་ འབྲེལ་བ་ཚུ་འཚོལ་དགོ།

ཁྱོད་རའི་སེམས་ཁར་ འབྲེལ་བ་ཡོདཔ་སྦེ་ མཐོང་བའི་ཡིག་ཆའི་རིགས་ཡོད་ཚད་ ཐོ་བཀོད་འབད་དགོ།
དཔེར་ན་

འདི་ནང་

རྡོེ་ཕ་ལམ་གྱི་གནད་དོན་དང་འབྲེལ་བའི་ ནང་འཁྲུག་གི་དཀའ་ངལ་ ཐོན་ཡོད་པའི་ས་སྒོ་ནང་ ས་གཏེར་

ལས་སྡེ་ཅིག་གི་སྲུང་སྐྱོབ་འགོ་དཔོན་སྦེ་ ལཱ་འབད་སྡོད་མི་ མི་ངོམ་འདི་གི་ ཁྱད་ཚད་ཡིག་ཆ་ཚུ་ ཐོ་བཀོད་འབད་ནི། མི་
ངོམ་འདི་གི་ ཁྱད་ཚད་ཡིག་ཆ་འདི་ནང་ མི་ངོམ་འདི་གི་ ལཱ་གཡོག་ཚུ་གི་བར་ནའི་ བར་སྟོང་གི་དུས་ཡུན་སྐོར་ལས་ ཐོ་

བཀོད་འབད་དེ་མེདཔ་འོང་། འདི་ནང་ ཨང་རྩིས་ཤེས་ཡོན་གྱི་རིག་རྩལ་ལག་ལེན་འཐབ་དགོ། ལས་སྡེ་ཁག་མ་འདྲཝ་ཚུ་
ནང་ ལཱ་འབད་ཡོད་པའི་ ལོ་གྲངས་ཚུ་ གཅིག་ཁར་བསྡོམ། དེ་ལས་ ལཱ་གཡོག་གི་ཐོ་དེབ་ནང་ ཐོ་བཀོད་འབད་ཡོད་

པའི་ ལོ་གྲངས་ཀྱི་བསྡོམས་ དེ་ལས་ཐོ་བཀོད་མ་འབད་བར་ཡོད་པའི་ ལོ་གྲངས་ཡོད་མེད་བལྟ་ནི། ལཱ་གཡོག་གི་ཐོ་དང་

ཡང་ན་ ལས་སྡེའི་ཐོ་དེབ་ཚུ་ནང་ མི་ངོམ་འདི་གིས་ ལཱ་གཡོག་འདི་ ཧང་སྟོང་མར་ བཀོ་བཞག་བཞགཔ་ཨིནམ་མེནམ་
དགི་ བརྡ་མཚོན་ཚུ་འཚོལ་དགོ། འདི་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ མི་ངོམ་འདི་གི་ ལཱ་གཡོག་གི་ལོ་རྒྱུས་ ཧེང་སྐལ་འཚོལ་དགོཔ་

འབྱུང་འོང་། མི་སྟོབས་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཡིག་ཆ་ནང་ མི་ངོམ་འདི་ལུ་ ཨར་རྐུན་དང་ མགུ་སྐོར་གྱི་ཉོག་བཤད་བཀོད་ཡོད་

པའི་ ཡིག་ཆ་ཚུ་འཐོབ་སྲིད། ཡིག་ཆ་འདི་གི་ཤུལ་དཔྱད་འབད་བའི་སྐབས་ མི་ངོམ་འདི་དང་འབྲེལ་བའི་ ཁྲིམས་སྲུང་དང་
ཁྲིམས་ཁང་ ཡང་ན་ བཙོན་ཁང་གི་ཡིག་ཆ་ལ་སོགས་པ་ཚུ་འཚོལ་དགོ། མདོར་ན་ ཡིག་ཆ་གཅིག་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ ཡིག་ཆ་
གཞན་ཐོབ་སྟེ་ བདེན་ཁུངས་བཟང་ཚུགས།

འབྲེལ་ཡོད་ཡིག་ཆ་ཚུ་ ཧ་གོ་བའི་ཤུལ་ལས་ ཁྱོད་ར་ གནད་དོན་འདི་ནང་གི་ མི་ངོམ་དེ་གི་ གནས་སྟངས་ནང་འཛུལ་
དགོ། ཁོ་གིས་ ག་ཅི་འབད་ཡོདཔ་ཨིན་ན? མོ་གིས་ ཀ་ ཡང་ན་ ཁ་ གདམ་ཁ་རྐྱབ་ཡོད་པ་ཅིན་ ཁེ་ཕན་ག་ཅི་

འཐོབ་འོང་ག? དེ་ལས་ འདི་གཉིས་ཀྱི་བར་ནའི་ལམ་འདི་ ག་ཅི་བཟུམ་ཅིག་འོང་ག? ཟེར་བ་ལ་སོགས་པ་ཚུ་ མནོ་

བསམ་གཏང་དགོ། འདི་གིས་ ཁྱོད་ར་ལུ་ དོན་མེད་ཀྱི་ཞིབ་འཚོལ་འབད་ནི་ལས་ བཀག་ཐབས་འབད་ཚུགས། གནས་

ཚུལ་འཐོབ་ནིའི་དོན་ལུ་ དཔེ་མཛོད་དང་ ཡིག་རྙིང་ཚུ་ལུ་བརྟེན་དགོཔ་ལས་ འདི་ཚུ་ལུ་ སྣང་ཆུང་སྦེ་ བཞག་ནི་མི་འོང་
། བརྡ་དོན་ཚུ་ གློག་རིག་ཐོག་ལས་འཚོལ་བ་ཅིན་ མིང་གཅིག་གློག་རིག་ནང་ བཙུགསཔ་ཙམ་གྱིས་ འབྲེལ་བ་ཡོདཔ་

དང་མེད་པའི་ ཡིག་ཆ་ལེ་ཤ་འཐོན་འོང་། གལ་སྲིད་ གཞུང་གི་ཡིག་ཆ་ཚུ་གེ་ར་ ཤོག་ཀུའི་ཐོག་ལུ་བཞག་ཡོད་པའི་ རྒྱལ་
ཁབ་ཅིག་ནང་ཨིན་པ་ཅིན་ ཁྱོད་ཀྱིས་ དཔེ་མཛོད་འདི་གི་ དཔེ་གཉེར་དང་གཅིག་ཁར་ མོས་མཐུན་བཟོ་སྟེ་ དཔེ་ཁང་
ནང་འཛུལ་ཞིན་ན་ ཡིག་ཆ་ཚུ་ ག་དེ་སྦེབཞག་ནུག་ ག་ཧ་གོ་དགོ།

གཞུང་གི་ཡིག་ཆ་ དཔེར་ན་ སྐྱེ་ཚེས་ལག་ཁྱེར་དང་ སྣུམ་འཁོར་གཏང་ཆོག་པའི་ཆོག་ཐམ་ཚུ་འཚོལ་ནི་འདི་ ཞིབ་འཚོལ་
འགོ་བཙུགས་ནིའི་ཐབས་ལམ་ དྲག་ཤོས་ཅིག་ ཨིནམ་བཟུམ་སྦེ་ཚོར་རུང་ བརྡ་དོན་ཚུ་གེ་ར་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་

ལས་ཐོབ་པ་ཅིན་ འདི་ཚུ་ དུས་ཡུན་ལེ་ཤ་འགོར་དོ་ཡོདཔ་མ་ཚད་ གྲུབ་འབྲས་ཡང་ ཚད་ཅིག་ལས་བརྒལ་མི་འཐོན།

ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས་འཐོབ་པའི་ གསར་ཤོག་གི་ཡིག་རྙིང་ཚུ་ གློང་ནི་དང་ སྒེར་གྱི་འཆར་སྒོ་དང་ མི་སྡེ་བརྡ་བརྒྱུད་

ཚུ་ དེ་ལས་ མི་ངོམ་དེ་གི་ ལཱ་འབད་སའི་ལས་སྡེ་དེ་གི་ ཡོངས་འབྲེལ་འཆར་སྒོ་ཚུ་ གློང་ནི་ལ་སོགས་པ་ཚུ་འབད་དགོ།
གལ་སྲིད་ ཁྱོད་ཀྱིས་ མི་ངོ་དེ་གི་མིང་གསལ་ ངོ་མ་ཤེས་ཚུགས་པ་ཅིན་ མི་ངོ་དེ་གི་སྐོར་ལས་ ཁྲིམས་རྩོད་འབད་ཡོད་

པའི་ཡིག་ཆ་དང་ གཞན་གཞུང་འབྲེལ་ཡིག་ཆ་ཚུ་འཐོབ་ཚུགས། འདི་གིས་ སྤྲོ་བའི་གནས་ཚུལ་ དཔེར་ན་ ཁོ་ཤེས་ཡོན་
སྦྱང་སའི་གཙུག་ལག་སློབ་སྡེ་དང་ ཁོ་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་ གནས་ཚུལ་གཞན་ཚུ་འཐོབ་ཚུགས། གསར་ཤོག་ནང་གི་
རྩོམ་བྲིས་ཚུ་ནང་ཡང་ ཁྱོད་ལུ་ཡིག་ཆ་འཚོལ་ནི་ལུ་ ཕན་ཐོགས་པའི་གནས་སྡུད་ལེ་ཤ་འཐོབ། དཔེར་ན་ ས་གནས་ཀྱི་
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in many, especially undeveloped, countries public records are physical documents stacked in a dusty room. You have to negotiate with the gatekeeper who
Research, Research
controls access to this room and find out how the documents are indexed and
how to use the index. Doing so can save a great deal of time and energy.

སྒྲིང་ཁྱིམ་ ༼དངུལ་ཁང་ ཚོང་སྡེ་དང་ གཞུང་གི་ཡིག་ཚང་༽ དང་ ཁྲིམས་དོན་ཡིག་ཆ ༼དཔེར་ན་ ཁ་ཆེམས། མིང་བརྗེ་སོར་
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ཨང་གནས་ཅན་གྱི་ཉུལ་ཞིབ།
ཡོངས་འབྲེལ་འདི་གིས་ གནས་ཚུལ་བསྡུ་བཀོདཔ་ཚུ་ལུ་ བརྡ་དོན་འཐོབ་ནིའི་གོ་སྐབས་དང་ བརྡ་དོན་ཚུ་ རིམ་སྒྲིག་འབད་ཐངས་
འཚོལ་ཐངས་ དེ་ལས་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་ཐངས་ཀྱི་ ལྕོགས་གྲུབ་ཚུ་ རྒྱ་བསྐྱེད་སྦོམ་སྦེ་ར་ བཏང་ཡོདཔ་ཨིན། ཡོངས་འབྲེལ་

ཐོག་ལས་ འཚོལ་ཞིབ་འབད་ནིའི་ རིམ་ལུགས་ཁ་ཆེ་ཤོས་ དཔེར་ན་ DuckDuckGo དང་ meta-crawlers ཟེར་མི་

ཚུ་ བཟུམ་འབད་བ་ཅིན་ ཚར་གཅིག་གུ་ འཚོལ་ཞིབ་རིམ་ལུགས་བཞི་དང་ལྔའི་བར་ན་ གཡོག་བཀོལ་བཏུབ་ཨིན། མ་དགོ་པའི་
ཡིག་ཆ་ཚུ་ བཀག་བཞག་ནིའི་དོན་ལུ་ ཐབས་ཤེས་ངོ་མ་ར་ མིང་ཚིག་གཙོ་ཅན་དང་ བརྗོད་ཚིག་ངེས་བདེན་ཚུ་བཙུག་ཐོག་ལས་

འཚོལ་དགོཔ་ཨིན། ཁྱོད་ཀྱིས་ ལན་གསལ་ག་དེ་མང་མང་ འཐོབ་ནིའི་དོན་ལུ་ འཚོལ་ཞིབ་ཀྱི་གདམ་ཁ་ ལེགས་ཤོམ་རྐྱབ་དགོ།
DuckDuckGo ཟེར་མིའི་ རིམ་ལུགས་ཐོག་ལས་ཨིན་པ་ཅིན་ འཚོལ་ཞིབ་རེ་རེ་ལུ་ ལན་གསལ་ཚད་དང་ལྡནམ་སྦེ་ འཐོབ་
ཚུགསཔ་བཟོ་ནིའི་དོན་ལུ་ དུས་ཚོད་དང་ ལུང་ཕྱོགས་ ཁ་སྐད་ ཡང་ན་ ཞིབ་འཚོལ་གྱི་བྱ་རིམ་ཚུ་ ཕྱི་སེལ་རྐྱབ་བཏུབ་ཨིན།

མིང་ཚིག་གཙོ་ཅན་ཚུ་ ཁྱོད་ཀྱིས་བརྡ་དོན་འཚོལཝ་ད་ རྒྱས་མ་དྲགསད་སྦེ་ ་བཞག་ནིའི་ཐབས་ཤེས་ འཇམ་ཤོས་གཅིག་ཨིན་

རུང་ མིང་ཚིག་གཙོ་ཅན་རྐྱངམ་གཅིག་གིས་ གོ་མི་ཆོད། དཔེར་ན་ ཁྱོད་ཀྱིས་མི་ངོ་ ཇཱོན་སི་མིཏ་ ཟེར་མི་ཅིག་གི་ བརྡ་དོན་ཅིག་
ཞིབ་འཚོལ་འབད་བའི་དབང་དུ་གཏང་པ་ཅིན་ འཚོལ་ཞིབ་རིམ་ལུགས་ནང་ ཇཱོན་ཟེར་མི་དང་ སི་མིཏ་ཟེར་མི་ཚིག་འདི་བཙུགས་

ཏེ་འཚོལ་བ་ཅིན་ རིམ་ལུགས་འདི་གིས་ མིང་འདི་གཉིས་ འཁོད་དེ་ཡོད་པའི་ཡིག་ཆ་ བརྒྱ་དང་སྟོང་སྦེ་ གསལ་སྟོན་འབད་འོང་

། འདི་བཟུམ་མའི་ ལན་གསལ་ཚུ་ སྤང་ཐབས་ཀྱི་དོན་ལུ་ ཇཱོན་སི་མིཏཟེར་བའི་ མི་ངོ་འདི་གི་དམིགས་གསལ་གྱི་ཁྱད་ཆོས་ ངོས་
འཛིན་འབད་དགོ། དཔེར་ན་ མི་ངོ་འདི་གི་ གཡུས་དང་ ཡང་ན་ ཁྱད་རིག་གི་ལཱ་ཚུ་བཟུམ། གལ་སྲིད་ ཁྱོད་ཀྱིས་ གློག་བརྙན་
གྱི་པར་རིགས་ཚུ་ མི་དམངས་ལུ་ སྤེལ་ནི་ཨིན་པ་ཅིན་ གནས་ཚུལ་ཚུ་ལུ་ ཉམས་ཆག་འབྱུང་ཉེན་ཡོད་པའི་ བརྡ་དོན་ཚུ་གེ་ར་
བཀག་བཞག་དགོ།

ཁྱོད་ར་ལུ ་བྱ་སྟབས་བདེ་ཧིང་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ གནས་སྡུད་གཞི་མཛོད་ཚུ་ རིམ་སྒྲིག་དང་ འཚོལ་ཞིབ་འབད་གོ། བདེ་ཏོག་ཏོ་བཟོ་
ནི་འདི་ ལེགས་ཤོམ་ཅིག་ཨིན། ཁྱོད་ཀྱིས་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས་ ཡིག་ཆ་ཕབ་ལེན་འབད་བཞག་རུང་འདྲ་ དྲི་བ་དྲིས་ལེན་

འབད་བའི་ ཡིག་ཐོ་དང་ གཞན་ཡིག་ཆ་ཚུ་ ལོག ་ཤུལ་ལས་ འཚོལ་བའི་སྐབས་ འཇམ་ཏོང་ཏོ་སྦེ་ འཐོབ་ཚུགསཔ་སྦེ་ བསྒྲིགས་
བཞག་དགོ། འདི་གི་དོན་ལུ་ གོང་ལུ་བཀོད་ཡོད་མི་ ལས་འགུལ་འཛིན་སྐྱོང་རིམ་ལུགས་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ལུ་བརྩོན་དགོ།
མཇུག་ར་ གཤམ་འཁོད་ཀུན་སྤྱོད་རྣམ་གཞག་ཚུ་ སེམས་ཁར་ངེས་དགོ།

!

རབ་བྱུང་པ་ཅིན་ ཡིག་ཆ་ཚུ་ ག་ཏེ་ལས་ ཕབ་ལེན་འབད་ཡོདཔ་ཨིན་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་འཆར་སྒོའི་ ཁ་བྱང་ཚུ་གསལ་སྟོན་

!

གནས་སྡུད་ཚུ་ བརྡ་དོན་གྱི་ཚེས་གྲངས་ལ་སོགས་པ་ཚུ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་ བདེན་དཔྱད་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་ འབད་དགོ

!

འབད་དགོ། ཁྱོད་ཀྱིས་ལག་ལེན་འཐབ་ཡོད་པའི་ ཡིག་ཆ་ཚུ་དྭངས་གསལ་སྦེ་བཀོད་དགོ།

རྩིས་དཔྱད་དང་ གྱངས་ཁའི་རིགས་ཚུ་ མཐའ་བསྡོམས་ཏན་ཏན་བཟོ་སྟེ་ ཁྱོད་ཀྱི་གནས་ཚུལ་ལྷག་མི་ཚུ་ ཁྱོད་ཀྱི་རྩིས་ཁྲ་ལུ་
བློ་གཏད་ཚུགསཔ་བཟོ་དགོ

འཚོལ་ཞིབ་གྱི་ཐབས་ལམ་ཚུ་ ཡོངས་འབྲེལ་འཆར་སྒོ་འདི་ནང་ལས་ འཐོབ་ཚུགས།:
http://researchclinic.net/ ཡང་ན་ https://www.youtube.com/watch?v=
R0DQfwc72PM
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གནས་སྡུད་གློང་བ།
གནས་སྡུད་གློང་ནི་འདི་ སྒྲུབ་བྱེད་འཐོབ་ནིའི་བྱ་རིམ་ གཙོ་ཅན་ཅིག་ཨིན། སྨན་ཁང་ནང་གི་ སྨན་གཡོགམོ་གཅིག་ལུ་ ཨར་
རྐུན་གྱི་ཉོག་བཤད་དང་ ཡང་ན་ གསོ་བའི་ལྷན་ཁག་གི་ གནས་སྡུད་ནང་ལས་ འདས་པའི་ལོ་ལྔའི་རིང་ སྒྲིག་འགལ་དང་
འབྲེལ་བའི་སྙན་གསན་དང་ ཨར་རྐུན་གྱི་ཉོག་བཤད་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ དགོངས་ཕོག་བཏང་ཡོད་པའི་ ཐོ་ཡིག་གཉིསཔོ་ལས་

ཐབས་ཤེས་ག་བཟུམ་དེ་ ལེགས་ཤོམ་འོང་ནི་ཨིན་ན་ མནོ་བསམ་གཏང་དགོ། བརྡ་དོན་ཚུ་གེ་ར་ཡོད་རུང་ རྩིས་དཔྱད་ཚུ་

ཁ་བསྒྱུར་བཏང་སྟེ་ གོ་བརྡ་ཕྱི་འགྱུར་སྦེ་བྱིན་ནིའི་ རྩིས་རྐྱབ་སྲིད་ནི་ཨིནམ་ལས་ འདི་ཚུ་ལུ་རིགཔ་སྒྱིམ་དགོ། དེ་འབདཝ་ད་
འདས་པའི་ལོ་ངོ་ བཅུ་ཕྲག་ཅིག་གི་ནང་འཁོད་ འཇོན་ཐངས་ཅན་གྱི་ཐོག་ལས་ གནས་སྡུད་གློང་མི་ལུ་བརྟེན་ ལོ་རྒྱུས་ཁག་
ཆེ་ཏོག་ཏོ་ལེ་ཤ་ཅིག་ ཤེས་ཚུགས་ཅི།

རྒྱལ་སྤྱིའི་གནས་སྡུད་ཚུ་ལས་ འབྲེལ་ཡོད་བརྡ་དོན་ཚུ་ འཐེབ་འཐོབ་ཚུགསཔ་ཨིན། དཔེར་ན་ གོང་འཕེལ་གྲོགས་རམ་

འབད་མི་ཚུ་གིས་ རེ་སྐབས་ཅིག་ ལོ་འདི་ནང་ ཁོང་གི་མ་དངུལ་ཚུ་ ག་དེ་སྦེ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཅི་ག་གི་སྐོར་ལས་ སྙན་

ཞུ་ཚུ་ དཔེ་སྐྲུན་འབད་འོང་། ཁྱོད་རའི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ གྲོགས་རམ་འབད་མི་འདི་ཚུ་གི་ གནས་སྡུད་ཚུ་ བསྡུ་ལེན་འབད་དེ་

དབྱེ་ཞིབ་འབད་ཞིནམ་ལས་ “རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་ནང་ གོང་འཕེལ་གྲོགས་རམ་གྱི་མ་དངུལ་ཚུ་ མང་ཆེ་བ་ཅིག་ ཞི་གཡོགཔ་ཚུ་
ལུ་ སྦྱོང་བརྡར་བྱིན་ནི་ལུ་བཏང་ནུག” ཟེར་བའི་བརྗོད་དོན་ཐོག་ལུ་ གནས་ཚུལ་འབྲི་བཏུབ།

གནས་སྡུད་གློང་པའི་སྐབས་ ཨིན་ཅི་མིན་ཅི་ དངུལ་དང་འབྲེལ་བ་འོང་དགོཔ་མེད། མི་སྡེ་མཐུད་འབྲེལ་ དབྱེ་ཞིབ་ལུ་བརྟེན་

ཏེ་ མི་སྡེ་ཅིག་ནང་ དྲག་ཐོག་དབང་བཙོང་གི་འབྲེལ་བ་དང་ སྲིད་དོན་ཚོགས་པའི་རྒྱབ་སྐྱོར་པ་ དེ་ལས་ དབང་སྐུལ་ཅན་གྱི་
མི་ངོམ་ཚུ་གི་ལོ་རྒྱུས་ཚུ་ ཧགོ་ཡོདཔ་ཨིན། འབྲེལ་བ་ཡོད་མི་འདི་ཚུ་ཡང་ ཁྱད་རིག་པའི་སྡེ་ཚན་ཅིག་གི་འཐུས་མི་དང་ ས་
གནས་ཅིག་གི་མི་ ཡང་ན་ ཡོངས་གྲགས་ཅན་གྱི་ སྲིད་དོན་ཚོགས་པའི་འཐུས་མི་ཚུ་འོང་། གནས་སྡུད་ཚུ་ མཉམ་སྡེབ་

འབད་དེ་ ཁོང་ཆ་ཁྱབ་ཀྱི་ འོང་འབབ་ག་དེམ་ཅིག་འདུག་ག་ ཁོང་ཆ་ཁྱབ་ ག་དང་གཅིག་ཁར་ལཱ་འབདཝ་ཨིན་ན་དང་ ག་

དང་འཕྱདཔ་ཨིན་ན་ལ་སོགས་པ་ མི་སྡེ་ནང་ མཐུན་ལམ་ཡོད་དགོ་པའི་ རྒྱུ་མཚན་ཚུ་གི་ཐོག་ལས་ ཁོང་ཆ་ཁྱབ་ མི་སྡེ་ནང་
དབང་སྐུལ་ཅན་ཅིག་ལུ་གྱུར་བའི་སྐོར་ལས་ ཧ་ལམ་ཤེས་ཚུགས།

ཁྱོད་ཀྱིས་ དུས་ཨ་རྟག་ར་ རྩ་བ་ལས་ འགོ་བཙུགས་དགོ་པའི་ངེས་པ་མེད། བརྡ་བརྒྱུདཔ་ལེ་ཤ་ཅིག་དང་ ལས་ཚོགས་

ཚུ་གིས་ གནས་སྡུད་ལེ་ཤ་ཅིག་ དཔེ་སྐྲུན་འབད་དེ་ཡོད། འདི་ཚུ་ལུ་གཞི་བཞག་ཏེ་ ཁྱོད་ཀྱིས་ ཞིབ་འཚོལ་ཐེབས་འབད་

ཚུགས། གནས་སྡུད་འདི་ཚུ་ནང་ རྩོམ་བྲིས་དང་ ཞིབ་འཚོལ་སྙན་ཞུ་ སློབ་སྦྱོང་ཆོས་ཚན་དང་ འབྲེལ་བ་འཐབ་སའི་ཁ་བྱང་
ཚུ་འོང་། ཡུ་ཨེསི་དང་ ཡུ་རོབ་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ ཞིབ་བརྟག་བརྡ་བརྒྱུདཔ་ཚུ་གིས་ མི་དམངས་ཀྱིས་ལག་ལེན་འཐབ་ནིའི་དོན་
ལུ་ གནད་སྡུད་གཞི་བཙུགས་འབད་དེ་ཡོདཔ་ཨིན། ཐག་ཉེ་ས་ལས་མནོ་བསམ་གཏང་པ་ཅིན་ སིང་ག་པོར་ གཞུང་གིས་
གནས་སྡུད་ཚུ་ མི་དམངས་ཀྱིས་ཕབ་ལེན་འབད་བཏུབ་ བཟོ་ཡོདཔ་ཨིན།

དཔེར་ན་ ཡུ་ཨེསི་ལུ་ཡོད་པའིགཙུག་སྡེ་ Nicar ཟེར་མི་

གིས་ Guantanamo Bay གི་བཙོན་པ་ཚུའི་སྐོར་ལས་
གནས་སྡུད་བཟོ་སྟེ་ མི་མང་ལུ་ ཁྱབ་སྤེལ་འབད་ཡོད་མི་འདི་
འཆར་སྒོ་འདི་ནང་ལས་འཐོབ་ཚུགས་
www.ire.org/nicar
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རྩིས་རིག་ལག་ལེན་འཐབ་ཐངས།
ཞིབ་བརྟག་བརྡ་བརྒྱུད་རིང་ལུགས་འདི་ མང་ཆེ་བ་ཅིག་ ཁུངས་འབྲེལ་གནས་སྡུད་ལུ་ གཙོ་བོར་བཏོནམ་ཨིན།

འདི་ནང་

བྱ་རིམ་ཚུ་ ག་ཅི་ར་ འཛོལཝ་ཨིན་ན་དང་ ག་ཅི་སྦེ་ འཛོལ་འཛོལཝ་ཨིན་ན་ འདི་གི་འགན་འཁྲི་ ག་ལུ་ཕོགཔ་ཨིན་ན་ཚུ་

བལྟཝ་ཨིན། དེ་འབདཝ་ད་ ཧ་ལམ་ ཞིབ་བརྟག་གནས་ཚུལ་ གེ་རའི་ནང་ གྲངས་ཚད་ཀྱི་གནས་སྡུད་ཚུ་ཡང་འོངམ་ཨིན།
དཔེར་ན་ འོང་འབབ་ལས་ འགྲོ་སོང་ལྷག་པའི་ཚད་གཞི་ ག་དེམ་ཅིག་ཨིན་ན? ཁྱོད་རའི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ ཁྲིམས་འགལ་

ཐོག་ལས་ ཉ་བཟུང་མིའི་ཚད་གཞི་ ག་དེམ་ཅིག་ཨིན་ན? ལོ་རེ་བཞིན་དུ་ ནདཔ་ག་དེམ་ཅིག་ལུ་ སྨན་བཅོས་ཀྱི་ཞབས་
ཏོག་མ་ཐོབ་ཨིན་ན? ལ་སོགས་པ་བཟུམ།

འདི་གི་དོན་དག་འདི་ གྱངས་ཁ་ཉུང་སུ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ གྱངས་ཁ་མངམ་བཏོན་ཤེས་དགོཔ་དང་ དཔྱ་བགོ་བཟུམ་མའི་རྩིས་

བཏོན་ཐངས་ འཇམ་སམ་ཅིག་ལས་ གོ་དོན་སྤྲོད་ཤེསཔ་ འབད་དགོ་ཟེར་བའི་དོན་ཨིན། བརྡ་བརྒྱུདཔ་འབད་མི་འདི་ རྩིས་
རིག་ལུ་ སྤྲོ་བ་ཡོད་ནཔི་དེ་གིས་མེན། ཨིན་རུང་ རྩིས་རིག་འདི་ ལཱ་ཁག་ཅིག་མེན་པའི་ཁར་ ཞིབ་བརྟག་གནས་ཚུལ་
བཤད་ནིའི་དོན་ལུ་ ཁག་ཆེ་ཤོས་ཅིག་ཨིན།

འགོ་བརྩམ་ནིའི་དོན་ལུ་ གཞི་འགྱམ་ཧ་གོ་དགོ། དཔེར་ན་ གལ་སྲིད་ ཁྱོད་ཀྱིས་ སྨན་གཡོགམོ་གཅིག་གི་ ལཱ་གི་འཇོན་
ཐངས་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི་ཨིན་པ་ཅིན་ མཁས་མཆོག་ཚུ་ལས་ གྲོགས་རམ་ལེན་ཏེ་ ལཱ་འདི་གི་དོན་ལུ་ ཉིན་བསྟར་གྱི་བྱ་

རིམ་གྱི་ རིའུ་མིག་ཅིག་བཟོ་དགོ། དེ་ལས་ ཁྱོད་རའི་མིག་མཐོང་ལག་བཟུང་དང་ དྲི་བ་དྲིས་ལན་ཐོག་ལས་ གཤམ་གསལ་
ཚུ་ཤེས་དགོ།

? ལཱ་གི་དབྱེ་བ་ ག་ཅི་བཟུམ་ལུ་ དུས་ཚོད་མང་སུ་འགོརཝ་ཨིན་ན? སྨན་གཡོགམོ་ཚུ་གིས་ ཁོང་རའི་ལཱ་ སྣང་མེད་

བསྐྱུར་བཞག་དོ་ག? འདི་ཚུ་ག་ཅི་རང་ཨིན་ན? སྨན་གཡོགམོ་ཚུ་ལུ་ ལཱ་མང་དྲགས་པའི་རྐྱེན་གྱིས་ ཁོང་རའི་ལཱ་ཚུ་
དུས་ཚོད་ཁར་ འབད་མ་ཚར་བའི་དཀའ་ངལ་འདུག་ག?

? སྨན་ཁང་ནང་ལུ་འོང་མི་ ནདཔ་གི་གྱངས་ཁ་ སྤྱི་སྙོམ་ལུ་ སྨན་གཡོགམོ་ཚུ་གི་ ལཱ་འགན་དང་ ག་དེ་སྦེ་འཁྲིལ་དོ་ག?
ནདཔ་རེ་རེ་ལུ་ དུས་ཡུན་ག་དེ་རེ་འགོར་དོ་ག?

འདི་དང་འདྲཝ་སྦེ་ ཁྱོད་ཀྱིས་ རླུང་གི་དཔེ་ཚད་ཅིག་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི་ཨིན་པ་ཅིན་ དང་པ་རང་ རླུང་འདི་ནང་ བཙོག་

རླུང་ག་ཅི་འདུག་ག་ བལྟ་ཞིནམ་ལས་ གསོ་བའི་མཁས་མཆོག་ཚུ་ལུ་ བཙོག་རླུང་འདི་ཚད་གཞི་ ག་དེམ་ཅིག་གིས་ འཕྲོད་
བསྟེན་ལུ་ གནོད་པ་ཡོདཔ་ཨིན་ན་འདྲི་དགོ། བཙོག་རླུང་འདི་གི་ཚད་གཞི་དང་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཁྲིམས་ལུགས་དང་འཁྲིལ་བའི་

ཚད་གཞི་གཉིས་ ག་བསྡུར་འབད་དགོ། ཁྱོད་ཀྱིས་ དཀའ་ངལ་འདི་ དུས་ཡུན་ལེ་ཤ་ཅིག་གི་ སྔ་གོང་ལས་བྱུང་ཡོདཔ་ཤེས་
ཚུགས། ཚད་གཞི་འདི་ལུ་ཡང་འགྱུར་བ་ གནམ་མེད་ས་མེད་མ་འགྱོཝ་ ཡང་ན་ འདི་བཟུམ་མའི་གནས་ཚད་མཐོ ་ཤོས་གུ་

འཕྲལ་འཕྲལ་ར་ ལྷོད་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་ན་ ཡང་ཅིན་ ཧེ་མ་དང་ཕྱདཔ་ད་ ཚད་གཞི་འདི་ མར་ཕབ་སོང་ཡོདཔ་ཨིན་ན་ཚུ་ཤེས་
དགོ། བརྡ་བརྒྱུདཔ་ཅིག་གི་ལཱ་འགན་འདི་ ཚད་གཞི་འདི་ཚུ་གིས་ དོན་ག་ཅི་སྟོནམ་ཨིན་ན་ གོ་བརྡ་སྤྲོད་ཐོག་ལས་ དཀའ་

ངལ་འདི་ ཧེ་མ་ལས་ ལེ་ཤ་གིས་ ཡར་འཕར་སོང་ཡོདཔ་ཨིན་ན་ཚུ་ གཏན་འབེབས་འབད་དགོ། དེ་འབདཝ་ད་ ཚད་གཞི་
རྐྱངམ་ཅིག་གིས་ གོ་མི་ཆོད། ཁྱོད་གྱི་གནས་ཚུལ་འདི་ དཔེར་ན་ དཀའ་ངལ་འདི་ ཧེ་མ་དང་འཕྱདཔ་ད་ ད་ལྟོ་ ག་ཅི་སྦེ་
མངོན་གསལ་བྱུང་ཡོདཔ་ཨིན་ན་ཟེར་བའི་ སྐབས་དོན་གུ་ གཞི་བཞག་དགོཔ་འཐོན་འོང་།

རྒྱལ་ཁབ་མང་ཆེ་ཤོས་ཅིག་ནང་ གནམ་གཤིས་ཀྱི་གནས་སྡུད་འདི་ རྩིས་རིག་གི་ཐོག་ལས་བཞག་པའི་ ཐོ་བཀོད་རིང་ཤོས་
ཅིག་ཨིན། དཔེར་ན་ ཨཕ་རི་ཀའི་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ གནས་སྡུད་ཐོག་མར་བཞག་མི་ཅིག་ཨིནམ་དང་ འདི་གིས་མ་དོ་བར་

ངག་རྒྱུན་ཐོག་ལས་ ཆུ་རུད་དང་ ཆར་ཆུ་དཀོན་པའི་ ལོ་རྒྱུས་ཚུ་གི་ཐོག་ལས་ཤེས་ཚུགས། ཨེ་ཤི་ཡའི་རྒྱལ་ཁབ་ཚུ་ནང་ཡང་
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ཞིབ་འཚོལ། ཞིབ་འཚོལ། ཞིབ་འཚ

གནམ་གཤིས་འགྱུར་བགྲོད་སྐོར་ དམིགས་གསལ་གྱི་ གནས་སྡུད་ཚུ་ཡོདཔ་ཨིན། འདི་འབདཝ་ལས་ ཁྱོད་ཀྱིས་ གནམ་གཤིས་
གནས་སྟངས་ དཔེར་ན་

གནམ་གཤིས་འགྱུར་བགྲོད་དང་ ཆུ་རུད་ ཆར་ཆུ་དཀོན་པའི་གནས་སྟངས་ཚུ་ ཁྱོད་ཀྱི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་

ཧེ་མ་ བྱུང་མ་མྱོང་མི་ཅིག་ཨིན་མིན་གྱི་སྐོར་ ཞིབ་འཚོལ་འབད་དགོ།

m
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2

འདི་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ གནད་དོན་གཞན་ཅིག་འཐོབ་འོང་། གནས་སྡུད་ཚུ་ འཕྲོ་མཐུད་དེ་ འགྱུར་བ་འགྱོ་མི་ཅིག་ འབད་ནི་འདི་གིས་

གནས་ཚུལ་འབྲི་ནི་གི་ གནས་སྐབས་ཚུ་ལེན་འགོ། དཔེར་ན་ གནས་ཚུལ་གསར་བཏོན་བཟུམ་ཅིག་ལུ་ གཞི་བཞག་པ་ཅིན་ འདི་

ཚུ་ རྩིས་རིག་གི་ཐོག་ལས་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་མེན། (གནས་ཚུལ་གསར་བཏོན་འབད་མི་དང་འཁྲིལ་བ་ཅིན) དེ་འབདཝ་
ད་ གནས་ཚུལ་གསར་བཏོན་འདི་གིས་ བརྡ་དོན་གཙོ་ཅན་ཚུ་བྱིན་ཏེ་ གནས་ཚུལ་སྦོམ་བཟོཝ་ཨིན། ཞིབ་བརྟག་གནས་ཚུལ་བསྡུ་
བཀོདཔ་ ལེགས་ཤོམ་ཚུ་གིས་ གནས་ཚུལ་གྱི་ཟུར་ཆ་ཚུ་ལས ་གོ་སྐབས་ལེན་འོང་།

འདི་དང་གཅིག་ཁར་ གྱངས་ཁ་དང་ ཐིག་

ཁྲམ་ཐོག་གྱི་སྙན་ཞུ་ དེ་ལས་གཞན་ རྩིས་རིག་དང་འབྲེལ་བའི་གནས་སྡུད་ཚུ་ལུ་ དོགས་པ་ཟ་དགོ། འགོ་དང་པ་ གནད་སྡུད་ཚུ་

{a+

གིས་ སྤྲོ་བ་ཆེ་བའི་གནས་ཚུལ་མ་འདྲཝ་ཅིག་ བཀོད་དོ་བཟུམ་མཐོང་རུང་ གནས་ཚད་དང་ལྡན་པའི་ གནས་ཚུལ་བསྡུ་བཀོདཔ་
ཨིན་པ་ཅིན་ གནས་སྡུད་འདི་བཟོཝ་ད་ ཐབས་བྱུས་ག་ཅི་ལག་ལེན་འཐབ་ཡོདཔ་ཨིན་ན་ དཔེར་ན་ བརྟག་ཞིབ་འདི་ ག་དེ་སྦེ་

འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཅི་ག་ ག་གིས་མ་དངུལ་གྲོགས་རམ་འབད་ཡི་ག་དང་ དཔེ་སྐྲུན་ག་གིས་འབད་ཡི་ག་ དེ་ལས་ གནད་དོན་གཙོ་
ཅན་ཚུ་ ཁོང་རའི་ཁེ་ཕན་ལུ་བལྟ་ཏེ་ ཕྱིར་དབྱུང་འབད ་བཞག་ཡོད་མེད་ཚུ་ དབྱེ་དཔྱད་འབད་དགོ།

གཙོ་བོ་སྐབས་དོན་འདི་ཨིན།: གྱངས་ཁ་རྐྱངམ་གཅིག་གིས་ དོན་ག་ནི་ཡང་ སྟོན་མི་ཚུགས། བརྡ་བརྒྱུདཔ་ཅིག་ཨིན་པ་ཅིན་
གནས་སྡུད་འདི་ འགྲེལ་བཤད་རྐྱབ་ནི་དང་ དྲི་དཔྱད་ཚུ་འབད་ཐོག་ལས་ སྤུས་ཚད་ཡོདཔ་བཟོ་དགོ།

དཔེ་གཞི་གི་ཚད་དང་ ག་བསྡུར་གྱི་སྡེ་ཚན།

¾

ཁ་གསལ་མེད་པའི་ཨང་གྲངས་ཀྱིས་ དོན་དག་ཆུང་ཀུ་ཅིག་ལས་བརྒལ་ཏེ་ སྟོན་མི་ཚུགས། ས་ཁོངས་གཅིག་ནང་གི་ ཚད་གཞི་ལུ་

གཞི་བཞག་སྟེ་ མི་སེར་ཡོངས་ཀྱི་དོན་ སྟོན་དོ་བཟུམ་མཐོང་འོང་། “དྲུང་འཚོ་ལྔ་ལས་ བཞི” ཟེརཝ་ད་ ཡིད་ཆེས་སི་སི་ཚོར་རུང་
དཔེར་ན་ བརྟག་ཞིབ་འབད་བའི་སྐབས་ རྒྱ་གར་ལུ་ དྲུང་འཚོ་ སྟོང་ཕྲག་འབད་ཡོད་ས་ལས་ ༢༠ ལས་བརྒལ་ བཅའ་མར་མ་

གཏོགས་པ་ཅིན་ དྲུང་འཚོ་ ༡༦ ཙམ་གྱིས་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་གི་དྲུང་འཚོ་ཡོངས་ཀྱི་ མནོ་ལུགས་དང་སྤྱོད་ལུགས་ཚུ་ མཚོན་ཚུགས་
ག?

བརྟག་ཞིབ་ནང་བཅའ་མར་གཏོགས་མི་ ངོ་ཚབ་ཚུ་ལུ་ཚང་དགོ་པའི་ ཁྱད་ཚད་ལེ་ཤ་ཡོད། དྲུང་འཚོ་བཟུམ་ཅིག་ལུ་ གཞི་བཞག་པ་
ཅིན་ བརྡ་བརྒྱུདཔ་འདི་གིས་ གཤམ་འཁོད་ཚུ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་དགོ།

!

རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་བསམ་འཆར་ཚུད་ནིའི་དོན་ལུ་ བརྟག་ཞིབ་འདི་ ཁྲོམ་མ་འདྲཝ་དང་ སྨན་ཁང་མ་འདྲཝ་ཚུ་ནང་ འགོ་འདྲེན་

!

དྲི་བ་དྲིས་ལན་འབད་བའི་སྐབས་ ཐབས་བྱུས་ག་ཅི་ ལག་ལེན་འཐབ་ཡོདཔ་ཨིན་ན། བརྒྱུད་འཕྲིན་དང་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་

!

བརྟག་ཞིབ་འབད་བའི་སྐབས་ ལག་ལེན་འཐབ་ཡོད་པའི་ ཐབས་བྱུས་འདི་གིས་ བཅའ་མར་གཏོགས་མི་གི་ ལན་གསལ་ལུ་

!

བརྟག་ཞིབ་འདི་ནང་ རྒན་གཞོན་བར་གསུམ་དང་ ཕོ་མོའི་དབྱེ་བ་མེད་པར་ ཆ་མཉམ་ཚུད་ཡོད་མེད།

འཐབ་ཡོད་མེད།

ལས་ ཡང་ན་ མི་ངོ་ཕྱད་དེ་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཡོད་མེད།
ཐོ་ཕོག་ཡོད་མེད།

ཐོབ་ཀྱི་དོན་ཚན་དང་ གྲུབ་འབྲས་ཚུ་ལུ་ རག་ལས་འོང་།
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འདི་ཚུ་དཔེ་མཚོན་ཙམ་ཅིག་ཨིན། བརྡ་བརྒྱུདཔ་ཅིག་གི་ བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་དྲི་བ་དྲིས་ལན་འབད་བའི་སྐབས་ ཁྱད་ཚད་ཚུ་ སྐབས་

ཞིབ་འཚོལ། ཞིབ་འཚོལ། ཞིབ་འཚ

ཐིག་ཁྲམ།
ཨང་ཡིག་དང་ ཐིག་ཁྲམ་ཚུ་ འགྲེལ་བཤད་རྐྱབ་པའི་སྐབས་ ཐོག་མར་ ཐིག་ཁྲམ་ཐོག་ལས་ འགོ་བཙུགས་དགོ། ཐིམ་ཁྲམ་

2

m

འདི་གི་ འཇལ་ཚད་དང་ འགོ་བཙུགས་སའི་ ལྟེ་བ་འདི་ ཧ་གོ་དགོ། ཐིག་ཁྲམ་འདི་གི་ཐོག་ལས་ འཇལ་ཚད་ཆུང་ཀུ་ཅིག་ ཡར་

སེང་ནི་དང་ འགྱུར་བ་ཡོད་སའི་མཚམས་ལས་ འཇལ་ཚད་འདི་ འགོ་བཙུགས་པ་ཅིན་ འཇམ་ཏོང་ཏོ་སྦེ་ ཡ་མཚན་ཆེ་ཏོག་ཏོ་བཟོ་

ཚུགས། ཐིག་ཁྲམ་འདི་ འགྲེལ་བཤདརྐྱབ་པའི་སྐབས་ ཟུར་ཆ་དང་ བརྒྱ་ཆའི་ཚད་གཞི་ལུ་ དོགས་པ་ཟ་དགོ། གོང་གི་ དཔེ་ཚད་
དང་ ག་བསྡུར་སྡེ་ཚན་ཚུ་ སེམས་ཁར་བཞག་དགོ།

རེ་སྐབས་ཅིག་ གྱངས་ཁ་གཉིས་ཀྱིས་ དཔེ་གཞི་ཅོག་འཐདཔ་སྦེ་ སྟོན་དོ་བཟུམ་མཐོང་འོང། ཨིན་རུང་ འདི་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་

གཅིག་གིས་གཅིག་ལུ་ ངོ་བོའི་འབྲེལ་བ་ཡོད་པ་དང་ རྒྱུ་འབྲས་ཀྱི་འབྲེལ་བ་སོགས་ ག་ནི་ཡང་ སྟོནམ་མེན། ཨ་ལོ་ཚུ་ ལོ་སྦོམ་
འགྱོ་ཡི་ར་ གཟུགས་སྟོབས་སྦོམ་ ཐལ་ནི་ཡོད། ལོ་སྦོམ་ནི་དང་གཅིག་ཁར་ ཁ་སླབ་ཐངས་ཀྱི་རིག་རྩལ་ཡང་ འདི་དང་འདྲཝ་

+b}

¾

སྦེ་ གོང་འཕེལ་འགྱོ་འོང་། འདི་འབདཝ་ད་ ཕྱིའི་གཟུགས་སྟོབས་ སྦོམ་ཐལ་ནི་འདི་གིས་ ཁ་སླབ་ཐངས་ཀྱི་རིག་རྩལ་ གོང་

འཕེལ་འགྱོཝ་མེན། དོ་རུང་ འདི་གཉིས་ཀྱི་འབྲེལ་བ ་ག་ཅི་སྦེ་ དགོཔ་ཨིན་ན་ ཤེས་ནི་གི་དོན་ལུ་ ཐིག་ཁྲམ་དང་ ཤོག་ཁྲམ་

ཚུ་ ལེགས་ཤོམ་སྦེ་ བལྟ་དགོ། འབྲེལ་བ་འདི་ བདེན་ཁུངས་བཟང་ནིའི་དོན་ལུ་ འདི་དང་ཆ་འདྲ་བའི་གནས་སྟངས་ཐོག་ལུ་ ཞིབ་
འཚོལ་ཡང་དག་ཅིག་ འབད་དེ་འདུག་ག? དཔེ་འདི་བཟུམ་སྦེ་ གནད་དོན་གཅིག་གི་ཤུལ་ལས་གཅིག་བྱུང་མི་འདི་ ངེས་པར་

དུ་ གནད་དོན་ཤུལ་མམ་དེ་ ཧེ་མམ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ བྱུང་བྱུངམ་ཨིན་པའི་ ཁུངས་བཀལ་མི་ཚུགས། གནས་སྡུད་རྐྱངམ་གཅིག་གིས་

བདེན་ཁུངས་ག་ནི་ཡང་ བཀལ་མི་ཚུགས། ཞིབ་འཚོལ་གྱི་སྐབས་སུ་ སྐབས་དོན་འདི་དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་ ཤུལ་མམ་གྱི་གནད་དོན་

»

དེ་ ཧེ་མམ་གྱི་གནད་དོན་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ བྱུང་བྱུངམ་ཨིནམ་ ཁུངས་བཟང་ཚུགས་པའི་ ཐབས་རིག་ངེས་ཏིག་ཅིག་དགོ།

གནས་སྡུད་ཀྱི་ གནད་དོན་དབྱེ་ཞིབ་འབད་བའི་སྐབས་ གཙུག་སྡེ་ག་གིས་ བརྟག་ཞིབ་འབད་ནུག་ག་དང་ གཙུག་སྡེ་འདི་ལུ་ཁེ་
ཕན་ཡོད་མེད་ཚུ་ དབྱེ་བ་དཔྱད་དགོ།

Philip Morris International Inc. ཟེར་མི་ལས་སྡེ་དེ་གིས་ གློག་མེའི་ཏམ་

ཁུ་གི་ཐོག་ལུ་ ཚོད་བརྟག་གྲུབ་འབྲས་སྙན་ཞུ་གུ་ རོའི་ཊར་གནས་ཚུལ་ལས་ཁང་གིས་ བརྟག་ཞིབ་འབད་ཡོདཔ་ཨིན། ལས་སྡེ་

འདི་གིས་ གློག་མེའི་ཏམ་ཁུ་འདི་ ཀཱོ་ཕི་ཇ་ ཕོརཔ་གང་ འཐུང་འཐུངམ་བཟུམ་མའི་ གནོད་པ་ཙམ་ལས་མེད་ཟེར་ གློག་མེའི་ཏམ་
ཁུ་ བཟོ་སྐྲུན་འབད་ནིའི་འཆར་གཞི་ཡོདཔ་ཨིན། Reuter གནས་ཚུལ་ལས་ཁང་གིས་ རྩོམ་བྲིས་ནང་ ཞིབ་འཚོལ་སྙན་ཞུ་ཚུ་

ཕྱི་འགྱུར་སྦེ་ འགྲེལ་བཤད་རྐྱབ་དོ་ཡོད་པའི་སྐོར་ གསལ་བཏོན་འབད་ནུག།། གཙུག་ལག་སློབ་སྡེ་ཚུ་གིས་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཡོད་
པའི་ཞིབ་འཚོལ་ཚུ་ལུ་ཡང་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་དགོ། སྒེར་པ་ཚུ་གིས་ ཞིབ་འཚོལ་གྱི་མ་དངུལ་གྲོགས་རམ་ཚུ་བྱིན་ཏེ་ ཁོང་རའི་ཁེ་
ཕན་ལུ་བལྟ་སྟེ་ ཞིབ་འཚོལ་འབད་བཅུགཔ་ད་
ནིའི་ཉེན་ཁ་ཡོད།

ལས་ཁུངས་ལ་ལུ་ཅིག་གིས་ ཏི་རུ་གི་དབང་ལུ་ཐལ་བའི་ ཞིབ་འཚོལ་ཚུ་འབད་

འ་ནེམ་ཅིག་ཁར་ ཁྱོད་ཀྱིས་ གནས་ཚུལ་ཚུ་ བསྡུ་སྒྲིག་འབད་དེ་ འོས་བབ་ཡོད་པའི་ གནས་ཚུ་འབྱུང་ཁུངས་ཀྱི་མིང་ཚུ་ཐོབ་སྟེ་

ཁྱོད་རའི་གནས་སྡུད་ བཟོ་ཚར་ཡོདཔ་འོང་། ལེའུ་ཤུལ་མམ་ནང་ལུ་ བློ་གཏད་ཚུགས་པའི་ གནས་ཚུལ་འབྱུང་ཁུངས་ཀྱི་མི་ངོ་ངོས་
འཛིན་འབད་ཐངས་དང་ ཁོང་གིས་བཤད་མིའི་སྙིང་བཅུད་ ག་དེ་སྦེ་ ལེན་ནི་ཨིན་ན་གི་སྐོར་ འགྲེལ་བཤད་རྐྱབ་ནི་ཨིན།
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༦

ལེའུ་ ༦ པ་

གནས་ཚུལ་གྱི་གསར་ཕུད་
འཚོལ་ནི།
མི་དེ་ཚུ་ ཞིབ་བརྟག་བརྡ་བརྒྱུདཔ་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ དགོས་མཁོ་ཆེ་བའི་གནས་ཚུལ་གྱི་ རྒྱུ་
དངོས་སྦོམ་ཤོས་གཅིག་ཨིན། ཁོང་ཆ་ཁྱབ་ཀྱིས་ ཁྱོད་ལུ་བློ་གཏད་དང་ཡིད་ཆེས་ སྦོམ་

ཡོད་པ་ཅིན་ ག་གིས་ཡང་ མ་ཐོབ་པའི་གནས་ཚུལ་ཚུ་ ཁྱོད་ལུ་བྱིན་འོང་། ལེའུ་འདི་ནང་
ཁོང་གིས་ ཁྱོད་ལུ་གནས་ཚུལ་ཚུ་ བཤད་ནིའི་དང་འདོད་ བསྐྱེད་བཅུག་ཐབས་ལུ་ དང་

པ་ར་ ཁོང་དང་གཅིག་ཁར་ མཐུན་ལམ་བཟོ་ཐངས་དང་ ཁོང་གིས་ཁྱོད་ར་ལུ་ ཡིད་ཆེས་
ཚུགསཔ་ བཟོ་ཐབས་ཚུ་སྟོན་ནི་ཨིན། འདི་ནང་ལུ་ དོན་ཚན་མཁས་མཆོག་དང་ མགུ་

སྐོར་རྐྱབ་མི་གི་ ཁྱད་པར་ཕྱེ་ཚུགསཔ་ བཟོ་ནི་ཚུ་ ཚུདཔ་ཨིན། དེ་མ་ཚད་ ཁོང་རའི་ཁེ་
ཕན་ཚུ་ བསྒྲུབ་ཐབས་ལུ་ བརྡ་བརྒྱུདཔ་ཚུ་ལུ་ རྒྱུད་བསྐུལ་འབད་མི་ རྒྱུད་སྐུལ་པ་དང་
གཡོ་སྒྱུ་ཅན་ཚུ་ ངོས་འཛིན་འབད་ཐངས་ཡང་ ཚུད་དེ་ཡོདཔ་ཨིན།

འགྲེལ་བཤད

འཚོལ

འཆར་གཞི

བསྲུང་སྐྱོབ

འབྱུང་ཁུངས་ལེགས་ཤོ མ ་ ངོས་འཛིན་འབད་ཐངས།
འབྱུང་ཁུངས་ཚུ་ འཚོལ་ནི་དང་ བསྡུ་སྒྲིག་འབད་ནི་ དེ་ལས་ བདག་འཛིན་འཐབ་ནི་ཚུ་ ཞིབ་བརྟག་བརྡ་བརྒྱུདཔ་ཚུ་

གི་དོན་ལུ་ ཁག་ཆེ་ཏོག་ཏོ་ཅིག་ཨིན། དུས་རྒྱུན་དུ་ དཔང་པོ་དང་ ལག་ལེན་དངོས་སུ་འཐབ་མི་ ཉམས་མྱོང་ཅན་ ཡང་
ན་ གནས་ཚུལ་འདི་ནང་ ཐད་ཀར་འབྲེལ་བ་ཡོད་མི་ཚུ་ འབྱུང་ཁུངས་ཁག་ཆེ་ཤོས་དང་ ཁུངས་དག་ཤོས་ གསལ་ཤོས་
ཅིག་ཨིན། འབྱུང་རྐྱེན་ས་ཁོངས་ནང་ཡོད་པའི་ མི་ཚུ་གི་མིང་གསལ་ཚུ་ ཞིབ་ཞིབ་སྦེ་འཚོལ་ཏེ་ དཔང་པོ་ངོས་འཛིན་

འབད་དགོ། གལ་སྲིད་ ཁྱོད་ར་ཡང་ འབྱུང་རྐྱེན་གྱི་ས་ཁོངས་ནང་ དངོས་སུ་ཡོད་པ་ཅིན་ དེ་ཁར་ཡོད་པའི་མི་ཚུགིས་

དེ་གི་སྐོར་ལས བཤད་བཅུག་དགོ། ཁོང་གིས་བཤད་རེ་བཤད་ཚད་ཅིག་ ཨིནམ་མེནམ་གི་ དབྱེ་བ་དཔྱད་དགོ། གལ་

སྲིད་ དཔང་པོ་དེ་གིས་ བདེན་པ་སླབ་པ་ཅིན་ ཁྱོད་ར་ཞིབ་འཚོལ་འབད་བའི་སྐབས་ ཡིད་ཆེས་བསྐྱེད་ཚུགས་པའི་དཔང་
པོ་ཨིན། ཁྱོད་ཀྱི་བརྟག་ཞིབ་འདི་ ཁྱོད་ར་གིས་ དངོས་སུ་མཐོང་ཡོད་པའི་ གནད་དོན་ཅིག་ཨིན་པ་ཅིན་ ཁྱོད་ར་ ཁག་

ཆེ་བའི་དཔང་པོ་ཅིག་ཨིནམ་སེམས་ཁར་བཞག་དགོ། གནས་ཚུལ་རེ་རེ་འབྲིཝ་ད་ ཁྱོད་རའི་འབྲེལ་བ་ཡང་ རྒྱ་ཆེ་སུ་གཏང་
ནི་གི་ གོ་སྐབས་བཟོ་དགོ། འབྲེལ་བ་འདི་ གནས་ཚུལ་སྒྲིག་བཀོད་འབད་བའི་སྐབས་ རིམ་པ་བཞིན་དུ་འབྱུང་འོང་། དེ་

འབདཝ་ད་ གལ་སྲིད་ ཁྱོད་ དམིགས་བསལ་གྱི་ལས་འགུལ་དང་གནད་དོན་ དཔེར་ན་ སྡོད་ཁྱིམ་མ་ལང་པའི་ དཀའ་
ངལ་སྐོར་ལས་དང་ མི་སྡེའི་ནང་ དབང་ཚད་ཅན་ཚུ་གིས་ ཕྱོགས་ལྷུང་འབད་བའི་སྐོར་ལས་ ཞིབ་འཚོལ་འབདཝ་ཨིན་
པ་ཅིན་ བློ་གཏད་ཚུགས་པའི་མི་དང་ ཐད་ཀར་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་ མི་ངོ་ཚུ་དང་ འབྲེལ་བ་བཟོ་ནི་ལུ་ བརྩོན་ཤུགས་
ཐེབས་བསྐྱེད་དགོ། ཁྱོད་རའི་ཆ་རོགས་ བརྡ་བརྒྱུདཔ་ཚུ་དང་ཡང་ འབྲེལ་བ་ཁག་ཆེ་ཏོག་ཏོ་ འོང་སྲིདཔ་ལས་ ཁོང་

ཆ་ཁྱབ་ཡང་ སྣང་མེད་བསྐྱུར་སྟེ་ བཞག་ནི་མི་འོང་། མ་གཞི་ གནས་ཚུལ་གྱི་ཞོར་ལས་ ཡིག་ཚང་གཞན་གཅིག་དང་
འགྲན་བསྡུར་འོང་སྲིད་ནི་ཨིནམ་ལས་ ཁྱོད་ཀྱིས་གནད་དོན་ཚུ་ ཁ་གསལ་སྦེ་བཤད་པའི་སྐབས་ དྲན་པ་བཏོན་དགོ།

ཁྱོད་རའི་གནས་ཚུལ་དང་ ཡང་ན་ གནད་དོན་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་མི་ངོ་ཚུ་ སྦ་གསང་མེད་པར་ མི་མང་གིས་མཐོང་
སར་འཚོལ་ཆོག། རྩེད་རིགས་ཚོགས་པ་དང་ ཆོས་སྡེ་ཁག་ གྲོགས་རམ་ཚོགས་པའི་ རིགས་ཚུ་ཡང་ དེའི་ཁོངས་སུ་

བཙུགས་དགོ། གནད་དོན་འདི་དང་ འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་ མི་ངོམ་ཚུ་ལུ་ ཁོའམ་མོའི་ བསམ་ཕྱོགས་དང་ མནོ་ལུགས་
རེ་འོང་སྲིད། འདི་ཚུ་ཡང་ དྲི་བ་དྲིས་ལན་འབད་བའི་སྐབས་ ཚུད་ཚུགསཔ་འབད་དགོ། ཧེ་མ་ལས་ དོན་ཚན་འདི་

དང་ འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་ མི་ངོ་ཚུ་འཚོལ་དགོ། དེ་ཡང་ དཔེར་ན་ ཧེ་མའི་ཚོང་རོགས་དང་ གཉེན་གྲོགས་བགྲེསཔ་ ལཱ་
བྱེདཔ་མི་ དྲུང་འཚོ་ སློབ་དཔོན་ ཡང་ན་ ཁྲིམས་སྲུང་དང་ དམག་སྡེའི་འགོ་དཔོན་བགྲེསཔ་བཟུམ་ཚུ་ཨིན། གནད་
དོན་འདི་དང་ འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་ རྩོད་ཟླ་ཚུ་ཡང་ ཁག་ཆེ་བའི་དཔང་པོ་སྦེ་ བཏུབ་ནི་ཨིན་རུང་

ཁོང་གི་མནོ་ལུགས་

དང་ སེམས་ཚོར་ཤུགས་ཆེ་བའི་རྐྱེན་གྱིས་ ཁོང་གིས་སླབ་མི་དེ་ལུ་ དོན་དག་བཟོ་སྒྱུར་འབད་འབདཝ་ འོང་སྲིད་ནི་
ཨིནམ་ སེམས་ཁར་བཞག་དགོ།

འབྱུང་ཁུངས་དབྱེ་ཞིབ་འབད་ཐངས།
མི་ཚུ་གིས་ ཞིབ་བརྟག་བརྡ་བརྒྱུད་རིང་ལུགས་ལུ་ ཕན་ཐོགས་ནི་དང་ ཉེས་ཅན་ཚུ་ གསལ་སྟོན་འབད་ནི་དང་ འབྲེལ་
བ་ག་ནི་ཡང་མེད་རུང་ རྒྱུ་མཚན་གཞན་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ གསང་བའི་གནས་ཚུལ་ཚུ་བྱིནམ་ཨིན། རང་གིས་ གནས་ཚུལ་

འབྱུང་ཁུངས་ འཚོལ་སྟེ་འགྱོ་བི་སྐབས་ལུ་ཡང་ འདི་དང་ཆ་འདྲ། ཁོང་རའི་སྐྱིད་སྡུག་དང་ གནས་སྟངས་ མནོ་ལུགས་

ཚུ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ གནས་སྟངས་ལ་ལུ་ཅིག་གི་སྐོར་ལས་ ལོ་རྒྱུས་ཐེབས་སླབ་ནི་དང་ ལ་ལུ་ཅིག ་གསང་བཞག་འོང་། ལ་
ལུ་ཅིག་གིས་ ཁྱོད་ལུ་དགོ་ནི་མས་མནོ་བའི་ གནས་ཚུལ་རྐྱངམ་གཅིག་སླབ་འོང་། ཁོང་གི་སྐོར་ལས་ རྒྱབ་ཁུངས་ཞིབ་

འཚོལ་འབད་བ་ཅིན་ ཧ་གོ་ཚུགས། ཁོང་གིས་ ཁྱོད་དང་གཅིག་ཁར་ བློ་སླབ་པའི་སྐབས་ སྤྱོད་ལམ་སྟོན་ཐངས་ཚུ་གིས་
ཡང་ ཁྱོད་ལུ་ཕན་ཐོགས་འབྱུང་འོང་།

ཞིབ་འཚེལ

འཕྱད

འདྲི

འབྲི

གནས་ཚུལ་གྱི་གསར་ཕུད་འཚོ

མི་ཚུ་གིས་ རེ་ཚེ་སྐབས་ ཁ་ལས་ ་ག་མནོ་འཐོན་འགྱོ་ནི་དང་ ཁ་གསལ་སྦེ་ སླབ་མ་ཚུགས་པར་ འཛོལ་དོ་ཡོདཔ་ཨིན།

གནས་སྟངས་འདི་གཉིས་ཆ་ར་ལུ་ རང་དབང་ཅན་གྱི་ འབྱུང་ཁུངས་ཅིག་འཚོལ་ཏེ་ བདེན་དཔྱད་འབད་དགོ། འབྱུང་ཁུངས་མ་

འདྲཝ་ གཉིས་ཆ་ར་ལས་ཐོབ་པའི་ སྒྲུབ་བྱེད་ཚུ་ འགལ་བ་མེདཔ་སྦེ་ འོང་དགོཔ་ཨིན་རུང་ གཉིས་ཆ་ར་ཅོག་འཐདཔ་སྦེ་འོང་ནི་

འདི་ དཀོན་སུ་ཅིག་ཨིན། འབྱུང་ཁུངས་གཉིས་པ་འདི་ མ་ཐོབ་པ་དང་ ཡང་ཅིན་ དུས་ཚོད་ཀྱིས་ བདའ་མ་ཟུན་པ་ཅིན་ གནས་
ཚུལ་ནང་ལུ་ གཏན་འཁེལ་བཟོ་མ་ཚུགས་པའི་སྐོར་ལས་བཀོད་དགོ། དེ་འབདཝ་ད་ ཁྱོད་ཀྱི་གནས་ཚུལ་ནང་ བདེན་ཁུངས་སྐྱེལ་

མ་ཚུགས་པའི་ གནད་དོན་ལེ་ཤ་ཡོད་པ་ཅིན་ འདི་གིས་ ཁྱོད་རའི་གནས་ཚུལ་དེ་གི་ ནུས་པ་ཆུང་ཀུ་བཟོཝ་མ་ཚད་ ཁྱོད་རའི་དྲང་
སྤྱོད་ལུ་ཡང་ དོགས་པ་ཆགས་འོང་།

གལ་སྲིད་ འབྱུང་ཁུངས་གཉིས་པ་ལས་ཐོབ་པའི་ གནས་ཚུལ་འདི་ ཧེ་མའི་གནས་ཚུལ་དང་རྒྱབ་འགལ་སྦེ་ འཐོན་སོང་པ་ཅིན་

མི་མང་ལུ་ བརྗོད་ཚུལ་མ་འདྲཝ་གཉིས་ཆ་ར་ གོ་བརྡ་སྤྲོད་དགོཔ་དང་ ཡང་ན་ གནས་ཚུལ་ནང་ གཉིས་ཆ་ར་འབྲེལ་མཐུན་བཟོ་

སྟེ་བཤད་དགོ། དཔེར་ན་ “ནང་སྲིད་ལྷན་ཁག་གིས་ ཕོ་སྐྱེས་དེ་ཚུ་གིས་ གོ་མཚོན་འབག་སྟེ་ ས་མཚམས་བརྒལ་འོངས་ཡི་” ཟེར་
སླབ་མི་འདི་དང་ སྲུང་སྐྱོབ་ལྷན་ཁག་གིས་ “མི་དེ་ཚུ་ལུ་ གོ་མཚོན་མིན་འདུག་” ཟེར་སླབ་དོ་བཟུམ་ ཁ་གསལ་འདི་ཚུ་ ཁྱོད་ཀྱི་
གནས་ཚུལ་ནང་ཚུད་དགོ་པའི་ འོས་བབ་མ་མཐོང་བ་ཙམ་གྱིས་ སྣང་མེད་བསྐྱུར་སྟེ་ བཞག་དགོཔ་མེད། མ་མཐུན་པའི་གནས་

སྟངས་དེ་ཚུ་ ཁྱོད་ཀྱིས་དོན་ཚན་དང་ འབྲེལ་བ་ཡོད་པ་ཅིན་ ངོས་ལེན་འབད་དགོ། སེ་མུར་ཧརཱཤ་བཟུམ་མའི་ ཁྱད་དུ་འཕགས་
པའི་ལཱ་ཤུལ་ཡོད་མི་དང་ མི་ལེ་ཤ་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་མི་ བརྡ་བརྒྱུདཔ་ཚུ་གིས་ འཕྲལ་འཕྲལ་སྐབས་ འབྱུང་ཁུངས་ཕུད་རྡོག་
གཅིག་ལུ་ གཞི་བཞག་བཞགཔ་འོང་། དེ་འབདཝ་ད་ མང་ཤོས་ཅིག་གིས་ འདི་བཟུམ་མི་འབད།
ཐ་ན་ ཁྱོད་དང་འབྲེལ་བ་འཐབ་མི་ མི་ངོ་དེ་ཡང་ ཁོ་ར་གིས་ ངོ་སྤྲོད་འབད་དོ་བཟུམ་

ཨིནམ་མེནམ་དབྱེ་བ་དཔྱད་དགོ། མི་དེ་ལཱ་ག་ཏེ་འབདཝ་ཨིན་ན་ ཁོ་རའི་ཁ་བྱང་ ནང་
མི་བཟའ་ཚང་གི་ཁ་གསལ་ དམག་སྡེའི་ཁ་གསལ་ ལམ་ཡིག་ མི་ཁུངས་ངོ་སྤྲོད་ལག་

ཁྱེར་ སྣུམ་འཁོར་གཏང་ཆོག་པའི་ཆོག་ཐམ་ཚུ་ ངེས་བདེན་ཨིན་པའི་བདེན་ཁུངས་ སྐྱེལ་
ཚུགས་པས་ག? གལ་སྲིད་ མི་ངོ་འདི་ལུ་ ཧེ་མ་ལས་ བྱ་ངན་དང་ སྒེར་གྱི་དཀའ་ངལ་

སེམས་ཁམས་ནད་གཞི་དང་ འབབ་ཁུངས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་ རྩུབ་སྤྱོད་འབད་མི་དང་ མགུ་
སྐོར་རྐྱབ་སྟེ་ སྡོད་མི་ཅིག་ཨིན་པ་ཅིན་ ཁོ་གི་སླབ་མི་འདི་ཚུ་ལུ་ དམིགས་བསལ་གྱིས་

དོགས་པ་ཆགས་དགོ། གལ་སྲིད་ མི་ངོ་དེ་གིས་ བརྡ་དོན་བྱིན་ནི་གི་ དང་འདོད་མེད་པ་

ཅིན་ བརྡ་དོན་ཚུ་ ག་ཅི་སྦེ་གསང་བཞག་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་ན་གི་སྐོར་ལས་ རྒྱུ་མཚན་སྦོམ་
ཡོདཔ་ལས་ ཁོ་གིས་བྱིན་པའི་བརྡ་དོན་ལུ་ ཡིད་ཆེས་བསྐྱེད་ནི་ཨིན་ན་མེན་ན་ ཐག་
བཅད་ནིའི་དོན་ལུ་ ཆ་རྐྱེན་ཅིག་སྦེ་བཞག་དགོ།

ཁྱོད་ར་ལུ་དགོཔ་ ག་ཅི་ཨིན་ན་ ཧ་གོ་ཞིནམ་ལས་རྐྱངམ་གཅིག་ ཁྱོད་ར་གིས་ཐོབ་ཡོད་

པའི་ བརྡ་དོན་ཚུ་གི་སྤུས་ཚད་ ག་དེ་སྦེ་འདུག་ག ་དབྱེ་བ་དཔྱད་ཚུགས། འབྱུང་ཁུངས་
དེ་གིས་ བརྡ་དོན་དེ་གི་སྐོར་ལས་ ཁྱོད་ལུ་འགྲེལ་བཤད་རྐྱབ་སྟེ་བྱིན་ཡི་ག? ཡང་ན་

སྒྲུབ་འབྱེད་ཆ་ཚང་ཅིག་ བྱིན་ཡི་ག? བརྡ་དོན་ཚུ་ མཉམ་སྡེབ་འབདཝ་ད་ མཐར་ཐུག་

ལུ་ མཐའ་བསྡོམས་སོ་སོ་ཅིག་བཏོན་ཚུགས་ག? འབྱུང་ཁུངས་དེ་ལས་ གནས་ཚུལ་ཁ་
གསལ་ཏོག་ཏོ་དང་ སྒྲུབ་བྱེད་རྡོག་རྡོག་རིལ་རི་ཅིག་ ཐོབ་ཅི་ག? མི་དེ་གི་ཉམས་མྱོང་དེ་
གིས་ མི་སྡེ་སྤྱིའི་ཉམས་མྱོང་ མཚོན་ཚུགས་ནི་ཨིན་པས་ག? གནས་སྟངས་དེ་ ་དུས་
མཐུན་ཨིན་པས་ག? ཡང་ཅིན་ དུས་ཡུན་ལེ་ཤ་གི་ཧེ་མ་ བྱུང་བྱུངམ་ཅིག་འབད་ནི་དེ་

གིས་ གནས་སྟངས་ཚུ་གྱུར་བ་སོང་སྟེ་ ཁ་གསལ་ཚུ་ ཕྱི་འགྱུར་སྦེ་ དྲན་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་
ན་ཚུ་བལྟ་དགོ།
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གནས་ཚུལ་གྱི་གསར་ཕུད་འཚོ

མཁས་མཆོག
དོན་ཚན་ག་ཅི་གི་སྐོར་ལས་འབད་རུང་ མཁས་མཆོག་ཡོདཔ་ཨིན། དཔེར་ན་ བྱུང་རབས་མཁས་མཆོག་ ཚན་རིག་པ་ ཁྲིམས་

རྩོདཔ་ བཟོ་རིག་མཁས་མཆོག་ལ་སོགས་པ་བཟུམ་ཚུ་ཨིན། ལས་འཛིན་ཚུ་དང་འབྲེལ་བ་འཐབ་པའི་སྐབས་ མཁས་མཆོག་གདམ་
ཁ་རྐྱབ་ཐངས་ འཛོལ་ནི་མི་འོང་། དཔེར་ན་ ཁྱོད་ཀྱིས་འབྲེལ་བ་འཐབ་མི་ མི་ངོ་དེ་ ཁྱོད་ཀྱི་ཞིབ་དཔྱད་འབད་བའི་བསྒང་ཡོད་མི་

ལས་སྡེ་དེ་ནང་ ལཱ་འབད་མི་ཅིག་ཨིན་དགོ། དེ་འབདཝ་ད་ ཁག་ཆེ་ཤོས་ར་ མི་དེ་གིས་ མཁས་རིག་དེ་ག་དེ་སྦེ་ ཐོབ་ཡོདཔ་ཨིན་
ན་དང་ ཁྱོད་ཀྱིས་ཞིབ་དཔྱད་འབད་མི་ གནད་དོན་ནང་ འབྲེལ་བ་ཡོདཔ་མེདཔ་ཚུ་ལུ་ རག་ལས་འོང་། འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་ དོན་
ཚན་གྱི་མཁས་མཆོག་ ཁྱད་རིག་མ་འདྲཝ་ཡོད་མི་ཅིག་ཨིན་པ་ཅིན་ ཁྱོད་ཀྱི་དོན་ཚན་ཐོག་ལུ་ རིག་པ་གསརཔ་བྱིན་འོང་། ཁྲིམས་
རྩོདཔ་དང་ ཁྲིམས་སྲུང་འགོ་དཔོན་ དྲུང་འཚོ་ ཐ་ན་ དྲི་དཔྱད་འབད་མི་ཚུ་གིས་ཡང་ འགྲོ་བ་མིའི་དབང་ཆའི་ཁྲིམས་ལུགས་དང་
མ་མཐུན་པའི་དོན་ཚན་ཐོག་ལུ་ གནས་ཚུལ་གྱི་དོན་ལུ་ འགྲོ་བ་མིའི་དབང་ཆའི་སྐོར་ བརྡ་སྐུལ་འབད་མི་ཅིག་བཟུམ་སྦེ་ར་ ཕན་
ཐོགས་འོང་།

ཨིན་རུང་ མཁས་མཆོག་གེ་ར་ ཅོག་ཅིགཔ་སྦེ་ བློ་གཏད་ཚུགསཔ་མི་འོང་། འདི་འབདཝ་ལས་ ཁྱོད་ར་གིས་ བློ་གཏད་པའི་བརྡ་

བརྒྱུདཔ་ གཞན་ཚུ་ལས་ རྒྱབ་སྣོན་ལེན་དགོཔ་མ་ཚད་ མི་ངོ་དེ་གི་ཤེས་ཚད་ཚུ་ཡང་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་དགོ། ལས་སྡེ་ཚུ་གིས་ མ་
དངུལ་རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་ཡོད་པའི་ ཚན་རིག་པ་ཚུ་གིས་ བཤད་ཚུལ་འདི་ རྒྱུད་སྐུལ་རྐྱབ་མིའི་བཤད་ཚུལ་ལས་ སོ་སོ་མི་འོང་དོ་

ཡོདཔ་ལས་ ཚན་རིག་པ་ད་ཚུ་གི་ ཞིབ་འཚོལ་དེ་ ག་གི་དོན་ལུ་ འབད་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་ན་ ཧ་གོ་དགོ། ཁོང་གི་ལཱ་ལུ་ བསྟོད་

བསྔགས་དང་སྐྱོན་བརྗོད་ ག་དེ་སྦེ་འདུག་ག་བལྟ་དགོ། ཁུངས་ལྡན་གྱི་མཁས་

མཆོག་ (མཁས་མཆོག་གི་སྙན་ཞུ) ཚུ་ཨིན་རུང་ དྲི་དཔྱད་འབད་དགོ། གལ་

སྲིད་ མཁས་མཆོག་སོ་སོའི་བར་ན་ འདི་ལུ་མོས་མཐུན་མེད་པ་ཅིན་ ཁྱད་པར་ཚུ་
གསལ་སྟོན་འབད་ནིའི་ ཐབས་ཤེས་བསྒྲིག་སྟེ་ གནས་ཚུལ་ལྷག་མི་ལུ་ གོ་དོན་
སྤྲོད་ཚུགསཔ་བཟོ་དགོ། གལ་སྲིད་ མཁས་མཆོག་ཚུ་གི་བར་ན་ འདོད་ཚུལ་གྱི་

ཐད་ཁར་ ཅོག་ཅིགཔ་ཐོན་པ་ཅིན་ དེ་ཚུ་ག་ཅི་སྦེ་ཨིན་ན་ གནས་ཚུལ་ལྷག་མི་ཚུ་
ལུ་ འགྲེལ་བཤད་རྐྱབ་དགོ། དེ་འབདཝ་ད་ མཁས་མཆོག་ཚུ་གི་ ཁྱད་ཆོས་ཚུ་
ཡང་ ཞིབ་འཚོལ་འབད་དགོ།

ཡུན་རིང་གི་བར་ན་ བརྡ་བརྒྱུད་ཀྱི་ཧོངས་ལས་ འཛམ་གླིང་ཚ་དྲོད་ ཡར་འཕར་

དང་འབྲེལ་བའི་ རྩོད་འགྲན་འདི་ དགག་སྒྲུབ་ གཉིས་ཆ་ར་ འདྲན་འདྲ་ཡོདཔ་
སྦེ་ གསལ་སྟོན་འབད་དེ་ཡོདཔ་ཨིན། ཤུལ་ལས་ བརྟག་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ཚུ་གིས་
འདི་ནང་གི་ དགག་ཕྱོགས་ཀྱི་མཁས་མཆོག་མང་ཤོས་ཅིག་ ནུས་ཤུགས་ལས་

སྡེ་གིས་ གླ་འཐུས་སྤྲོད་ཡོད་པའི་ བརྒྱུད་སྐུལ་པ་ཚུ་ཨིན་པའི་ གསལ་སྟོན་བྱུང་
ཡོདཔ་ཨིན། དོན་དངོས་ཐོག་ལུ་ ལོ་ངོ་མང་རབས་ཅིག་གི་རིང་ ཚན་རིག་གི་

སྒྲུབ་བྱེད་ ལེ་ཤ་ཅིག་གིས་ འཛམ་གླིང་ཚ་དྲོད་ཡར་འཕར་འགྱོ་དོ་ཡོདཔ་དང་ དེ་
ཡང་ཉེན་ཁ་ཅན་ཅིག་སྦེ་ བརྡ་སྟོན་འབད་ཡོདཔ་ཨིན།

འདི་དང་འདྲཝ་སྦེ་ གཞུང་གི་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ མཁས་མཆོག་ཚུ་ལུ་ཡང་ དོགས་
པ་བསྐྱེད་ཐོག་ལས་ ངོས་ལེན་འབད་དགོ། དེ་ཡང་ གཞུང་གི་མཁས་མཆོག་ཚུ་

ཡང་ གཞན་དང་ཅོག་ར་འཐདཔ་སྦེ་ བདེན་ཕྱོགས་དང་ རྫུན་ཕྱོགས་གཉིས་ཆ་ར་
འོང་སྲིད། སྐབས་སྐབས་ལུ་ གཞུང་གིས་ བཙན་དབང་ཐོག་ལས་ བརྡ་དོན་ཚུ་

བཀོད་སྒྲིག་འབད་དེ་ གསལ་སྟོན་འབད་བཅུག་ནི་གི་ ཉེན་ཁ་འབྱུང་སྲིད། འབྱུང་
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ཁུངས་གཞན་དང་ གཅིག་མཚུངས་སྦེ་ གཞུང་གི་བརྡ་དོན་འབྱུང་ཁུངས་ཚུ་ཡང་ འབྱུང་ཁུངས་གཉིས་པ་འཚོལ་ཏེ་ བདེན་དཔྱད་
འབད་དགོ།

འཕྲལ་འཕྲལ་སྦེ་ གཞུང་གི་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ མཁས་མཆོག་ཚུ་གི་ཁ་ཐུག་ལས གཞུང་འབྲེལ་མིན་པའི་ གནད་བཤད་

ཚུ་ ཁྱོད་ཀྱི་གནས་ཚུལ་ནང་བཀོད་ནི་མེད་རུང་ རྒྱབ་རྟེན་གནས་ཚུལ་ཁ་སྐོང་སྦེ་བཏུབ་ཨིན།

རྒྱལ་སྤྱིའི་གཙུག་སྡེ་ཚུ་ ང་བཅས་རའི་ ཡིག་ཐོག་སྙན་ཞུ་དང་ སྲིད་བྱུས་ཚུ་གི་ ཁུངས་གཏུགས་ས་གཅིག་ཨིན་པའི་མནོ་བསམ་
གཏང་ནི་ལུ་ ལང་ཤོར་ཐལ་ཡོདཔ་ཨིན།

དེ་ཚུ་གིས་ ཁོང་རའི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་འཁོད་དང་ ཁོང་ར་ལཱ་འབད་སའི་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་ཚུ་

ནང་ གལ་ཆེ་བའི་ མཐུན་འབྲེལ་བཟོ་ནི་ཚུ་ཡང་འབད་ཚུགས། ལས་སྡེ་དེ་ཚུ་གིས་ ཁྱོད་ལུ་ཆ་རོགས་འབད་དགོ་པའི་ འགན་འཁྲི་
ཕོག་སྟེ་མེད་རུང་ མང་ཆེ་ཤོས་ཅིག་ བྱམས་སེམས་དང་ལྡནམ་མ་ཚད་ ཁྱོད་ཀྱི་ཞིབ་འཚོལ་དེ་ལུ་ ཁོང་རའི་སྤྲོ་བ་སྦོམ་ཡོད་པ་ཅིན་

ཆ་རོགས་འབད་འོང་། ཞིབ་འཚོལ་དེ་གིས་ ཁོང་གི་བསམ་བཀོད་དང་ གནས་ཚུལ་ཚུ་ བཙུགས་བཅུགཔ་ལས་ འདི་དང་དོ་མཉམ་
གྱི་ འབྱུང་ཁུངས་གཞན་ལུ་ཡང་ དྲི་བ་དྲིས་ལན་འབད་དགོཔ་ཡོདཔ་མེདཔ་ཚུ་ ལྟ་ཞིབ་འབད་བྱིན་འོང་།

རེ་ཚེ་སྐབས་ ཁྱོད་ཀྱིས་ཞིབ་འཚོལ་འབད་བཞིན་ཡོད་པའི་དོན་ཚན་ཚུ་ ཤེས་བཅུག་པ་ ཡང་ན་ གནས་ཚུལ་ཚུ་ ཧ་ལམ་ཅིག་ ཧེ་
མ་ལས་ཐོབ་ཡོད་ན་ མཐུན་འབྲེལ་ཚུ་བསྒྲིག་དགོ། དེ་ཚུ་ལུགས་ཡངས་ཐོག་ལས་ འབྲེལ་བ་ཡོད་མི་ཚུ་ལས་བརྒྱུད་དེ་འབད་རུང་

ཡང་ན་ ཞིབ་འཚོལ་ལས་འགུལ་འདི་གི་ སྔོན་འགྲོའི་བཅུད་དོན་ཅིག་ དཔེ་སྐྲུན་ཐོག་ལས་འབད་དགོ། དེ་གི་སྐབས་ལུ་ མི་ངོམ་
གསརཔ་ཚུ་གིས་ གློག་འཕྲིན་དང་ བསམ་བཀོད་ཐོག་ལས་ གནས་ཚུལ་ཐེབས་བྱིན་ནིའི་སྐོར་ལས་ ཁས་བླངས་ཚུ་འབད་འོང་།

ཡང་ན་ ཧེ་མ་ དང་འདོད་མེད་མི་ཚུ་གིས་ཡང་ ཁྱོད་ཀྱི་སྙན་ཞུ་དེ་ བཅོ་ཁ་རྐྱབ་བྱིན་ནི་སྦེ་ གདོང་ཁར་འཐོན་འོང་། དེ་འབདཝ་ད་

ཤུལ་ལས་གནོད་ཉེན་ཡོདཔ་ལས་ ཨ་རྟག་ར་ ཐབས་ལམ་དེ་གི་ ཕན་པ་དང་གནོད་པའི་ཆ་གཉིས་ཆ་ར་ དབྱེ་བ་དཔྱད་དགོ། མི་ཚུ་

གིས་ ཁྱོད་ཀྱི་ཞིབ་འཚོལ་གྱི་སྐོར་ལས་ ཧ་གོ་སྟེ་ སྒྲུབ་བྱེད་ཚུ་ སྦ་གསང་སྦེ་བཞག་ནི་དང་ འབྱུང་ཁུངས་ཚུ་ལུ་ བརྡ་དོན་སླབ་མི་
བཅུག་ནི་ དེ་ལས་ ཁྱོད་ཀྱི་ལཱ་ལུ་ བར་ཆད་རྐྱབ་འོང་།

གལ་སྲིད་ ཁྱོད་ཀྱིས་ ཁྱོད་རའི་གནས་ཚུལ་ལུ་ རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་མི་ མཁས་མཆོག་མ་ཐོབ་རུང་ མཚམས་འཇོག་འབད་དོ་ བཞག་
ནི་མི་འོང་། ཁྱོད་ཀྱིས་འཛོལ་ཏེ་ མཁས་མཆོག་ཕྱི་འགྱུར་ཅིག་ལུ་ དྲི་བ་བཀོད་སྲིད་ནི་ ཡང་ན་ དྲི་བ་དེ་ར་ ཕྱི་འགྱུར་འབད་བཀོད་

སྲིད་འོང་། ཁྱོད་ཀྱི་སྙན་ཞུ་ནང་ བསམ་འཆར་འདྲ་མིན་སྣ་ཚོགས་ཡོད་མི་གིས་ ཁྱོད་ར་བློ་གོ་ཡངས་དྲགས་ཡོད་པའི་ བརྡ་སྟོནམ་མ་
ཚད་ དེ་གིས་མཁས་མཆོག་གཞན་ཅིག་གིས་ བསམ་འཆར་སོ་སོ་བཀོད་ནིའི་ གོ་སྐབས་བཟོ་འོང་།
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གསང་རྡོལ་བ། སྒོ་སྲུང་པ་དང་ དབང་ནུས་ཅན་གྱི་མི།
འཕྲལ་འཕྲལ་སྦེ་ ཁྱོད་ཀྱི་ཞིབ་འཚོལ་དེ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ ཁྱོད་ར་ གསང་རྡོལ་བ་ཚུན་ཚོད་ལྷོད་འོང་། ཡང་ན་ ལས་སྡེ་དེ་ལུ་ མ་དགའ་

མི་དང་གཅིག་ཁར་འཕྱད་དེ་ ལས་སྡེ་གི་ཉེས་སྐྱོན་གྱི་སྐོར་ལས་སླབ་མི་ ལས་གཡོགཔ་གཅིག་དང་ འཕྱད་བཅུག་འོང་། གོང་འཕེལ་
སོང་ཡོད་པའི་ ལས་སྡེ་དང་ ལས་ཚོགས་ གཞུང་གི་ལས་ཁུངས་ ལེ་ཤ་ཅིག་ནང་ གློག་རིག་ཐོག་ལས་ གཞུང་འབྲེལ་མིན་པའི་
འཛོམས་འདུ་ཚོགས་ཁང་ནང་

གནད་འགག་ཆེ་བའི་བསམ་བཀོད་དང་ བརྡ་དོན་ཚུ་ ཕྱོགས་རིས་མེད་པར་ གསང་བའི་ཐོག་ལས་

སྤེལ་དོ་ཡོདཔ་ཨིན། དེ་འབདཝ་ད་ འཆར་སྒོ་དེ་ཚུ་ལས་ཐོབ་པའི་ བརྡ་དོན་དེ་ཚུ་ ཕྲངམ་ཕྲང་ས་ ཁྱོད་རའི་ཞིབ་འཚོལ་ནང་ ལག་
ལེན་འཐབ་ནི་མི་འོང་། གསང་རྡོལ་བ་དེ་ ཁུངས་ལྡན་ཨིནམ་མེནམ་ དབྱེ་དཔྱད་འབད་དེ་ ཁོང་གིས་སླབ་མི་ལུ་ སྒྲུབ་བྱེད་བཀོད་མི་

ཚུ་ བདེན་དཔྱད་འབད་དགོ། ཁོང་གི་སྒྲུབ་བྱེད ་གཏན་འཁེལ་བཟོ་ནིའི་དོན་ལུ་ ཁོ/མོ་དང་གཅིག་ཁར་ དངོས་སུ་འཕྱད་དེ་ བདེན་
དཔྱད་འབད་དགོ།

ཁྱོད་ལུ་མཐུན་འབྲེལ་དགོཔ་ ཁག་ཆེ་ཤོས་དེ་ར་ ལས་སྡེ་ནང་ལུ་ ལཱ་འབད་མི་ཚུ་ཨིནམ་ལས་ དེ་ཚུ་གིས་ ཁྱོད་ཀྱི་ཞིབ་འཚོལ་གྱི་

བཟང་སྤྱོད་ཀྱི་གདམ་ཁ་དང་ ཁྱོད་ར་ལུ་ གསང་བའི་བྱ་ངན་འབད་མིའི་གྲངས་སུ་ཚུད་ནི་ལས་ བཀག་ཚུགས། སྒོ་སྲུང་པ་ཟེར་མི་དེ་

ཁྱོད་ནང་ན་འཛུལ་བཅུག་མི་དང་ ས་སྒོ་དེ་གི་ནང་ན་འཛུལ་མི་དང་ ཕྱི་ཁར་འཐོན་མི་ ག་ཨིན་ན་ སླབ་བྱིན་མི་ དཔེར་ན་ སྐུ་སྒེར་
ལས་རོགས་དང་ བསུ་ལེན་པ་ སྲུང་རྒྱབ་འགོ་དཔོན་ཚུ་ཨིན། གོ་ས་མཐོ་བའི་ འགོ་དཔོན་ཚུ་ལུ་རྐྱངམ་གཅིག་ འགྱིམས་ཏེ་སྡོད་

ནི་མི་འོང། འདི་འཛོལ་བ་ཨིན། ག་ར་དང་གཅིག་ཁར་ མཐུན་འབྲེལ་ལེགས་ཤོམ་བཟོ་ནི་ལུ་བརྩོན་དགོ། སྒོ་སྲུང་པ་ཚུ་གིས་ ནང་

ན་འཛུལ་ནི་ལས་ བཀག་ནི་རྐྱངམ་གཅིག་མེན་པར་ བརྡ་དོན་སྤྲོད་ལེན་ཚུ་ཡང་ འཛིན་སྐྱོང་འཐབ་སྲིད། དེ་བཟུམ་མའི་ལས་བྱེདཔ་
ཚུ་ དམིགས་བསལ་གྱིས་ དངུལ་ཁང་དང་ གཞུང་གི་ལས་སྡེ་ཚུ་ནང་ འགོ་དང་པ་འཛུལ་བའི་སྐབས་ གསང་བའི་གན་ཡིག་གུ་
མཚན་རྟགས་བཀོད་ཡོདཔ་ལས་ བརྡ་དོན་ཚུ་སྤེལ་ནི་དེ་ ཁྲིམས་འགལ་ཨིནམ་ཤེས་དགོ།

དོན་དག་ཡོདཔ་མེདཔ་ ག་རའི་དོན་

ལུ་ ཁོང་ཆ་ཁྱབ་ལས་ ཆ་རོགས་འཚོལ་ནི་མི་འོང་། ཁོང་དང་འབྲེལ་བ་འཐབ་ནི་དེ་ གསང་བའི་ཐོག་ལུ་བཞག་སྟེ་ ཁོང་གི་ངོ་རྟགས་
ཚུ་ ག་དེ་དྲག་དྲག་ གསང་བ་སྦེ་བཞག་དགོ།

“ཞིབ་དཔྱད་འབད་བའི་སྐབས་ བརྡ་དོན་དེ་ ག་ལུ་ཡོདཔ་སྨོ?” ཟེར་བའི་དྲི་བ་དེ་ ཁག་ཆེ་ཤོས་ཅིག་ཨིན། སྤྱིར་བཏང་བརྡ་དོན་ལུ་
འཛིན་སྐྱོང་འཐབ་མི་ ལེ་ཤ་འོངམ་ཨིན། ཕྱོགས་སོ་སོ་ལས མནོ་བསམ་གཏང་དགོ། གལ་སྲིད་ གསོ་བའི་ལྷན་ཁག་གིས་ ཡིག་
ཆ་ཅིག་ བྱིན་མ་བཏུབ་པ་ཅིན་ འཛམ་གླིང་གསོ་བའི་ལས་ཚོགས་དང་ གཞུང་མིན་གསོ་བའི་ལས་ཚོགས་ དོན་ཚན་དེ་གི་ཐོག་ལུ་

ཞིབ་འཚོལ་འབད་མི་ གཙུག་ལག་སློབ་སྡེའི་ཞིབ་འཚོལ་པ་ ཡང་ན་ བྱམས་སེམས་ཅན་གྱི་ སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་གསོ་བའི་ཚོགས་ཆུང་གི་
འཐུས་མི་བཟུམ་ཚུ་ལས་ཐོབ་ཚུགས། ཞིབ་དཔྱདཔ་ཚུ་ལུ་ ཆ་ཚང་ཧ་གོ་ཚུགས་པའི་ཡོན་ཏན་མེད་རུང་ ཁག་ཆེ་ཤོས་ ག་ཅི་ཨིན་ན་
སྟོན་བྱིན་འོང་།

འཐུན་འབྲེལ་བཟོ་མི་ཚུ་ དབང་ནུས་ལྡན་པའི་མི་ཨིན། གལ་སྲིད་ ཁོང་གིས་ཁྱོད་ལུ་དགའ་བ་དང་ ཡང་ན་ ཁྱོད་ཀྱི་ལཱ་དེ་་དོན་དག་
ཡོདཔ་སྦེ་ ཡིད་ཆེས་བསྐྱེད་པ་ཅིན་ ཁོང་གིས་ མི་གཞན་ཚུ་ བརྒྱུད་སྐུལ་འབད་དེ་ ཁྱོད་དང་གཅིག་ཁར་ ཁ་སླབ་བཅུག་འོང་།

མཐུན་འབྲེལ་བཟོ་མི་དེ་ མཁས་མཛངས་ཅན་གྱི་དབུ་ཁྲིདཔ་ རྒན་ཤོས་ ཡང་ན་ འགོ་དཔོན་འོག་མ་ཅིག་ འབདཝ་ད་ མི་སྡེ་དང་

ལས་སྡེ་ནང་ ཆ་བཞག་ཚུགས་པའི་ མི་ངོམ་ཅིག་འོང་། རེ་ཚེ་སྐབས་ སྔར་གྱི་འགོ་ཁྲིདཔ་དེ་ ཁོ་རའི་མི་སྡེ་ནང་ མཐུན་འབྲེལ་བཟོ་
མི་ཅིག་ཨིནམ་འོང་། དེ་ཚུ་གིས་ “བརྡ་བརྒྱུདཔ་དེ་ བློ་གཏད་ཚུགསཔ་ཅིག་ཨིན། ཁྱེད་ཆ་ཁྱབ་ཀྱིས་ ཁོ/མོ་དང་གཅིག་ཁར་ ཁ་

སླབ་པར་ཁྱད་མེད་” ཟེར་སླབ་ད་ མི་ག་ར་གིས་ ཉན་བཏུབ་འོང་། དེ་ཚུ་ངོས་འཛིན་འབད་དེ་ ཞིབ་འཚོལ་ཐོག་ལས་ གོ་སྐབས་
ཐོབ་ཚད་ ཁོང་དང་གཅིག་ཁར་ མཐུན་ལམ་བཟོ་ནི་ལུ་བརྩོན་དགོ།
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བསྟོད་བཤད་རྐྱབ་མི།
གཞུང་གི་མགྲིན་ཚབ་དང་ བརྒྱུད་སྐུལ་འབད་མི་ཚུ་ལུ་ བསྟོད་བཤད་རྐྱབ་མི་ ཟེར་སླབ་ཨིན། ཁོང་ཆ་ཁྱབ་ ཁོང་རའི་ལཱ་གཡོག་

བྱིན་མི་གི་ ཕྱོགས་འབད་ནི་དང་ བྱ་རིམ་ཚུ་ གཡོ་བསྒྱུར་བཏང་སྟེ་ བསྟོད་བཤད་རྐྱབ་ནིའི་དོན་ལུ་ དངུལ་ལེན་མི་ཅིག་ཨིན། དེ་

འབདཝ་ད་ བསྟོད་བཤད་རྐྱབ་མི་ཚུ་ དེ་འཕྲོ་ལས་ ངོས་འཛིན་འབད་ཚུགས་པར་ ལཱ་ཁག་ཡོད། བློན་པོའི་ བརྡ་བརྒྱུད་འགོ་དཔོན་
དེ་ འདི་གི་ཁྱལ་ཁརཨིནམ་ ཐག་ཆོད་ཨིན། དེ་འབདཝ་ད་ གསང་བའི་ཐོག་ལས་ ནང་གསུག་རྐྱབ་སྟེ་ གནད་དོན་གང་རུང་ཅིག་

ཡང་ན་ ཚོགས་པ་ཅིག་ལུ་ རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་བཅུག་མི་ཚུ་ ག་དེ་སྦེ་སྨོ? གསང་བའི་ཐོག་ལས་ལཱ་འབད་མི་འགོ་དཔོན་དང་ ཚོང་སྡེའི་
མི་ངོམ་ཚུ་གིས བརྡ་བརྒྱུདཔ་ཚུ་ལུ་བྱིན་མི་ གནས་ཚུལ་ཚུ་ ག་དེ་སྦེ་སྨོ? ཚོང་སྡེ་གང་རུང་ཅིག་གིས་ ནང་གསུག་བྱིན་ཏེ་ ཁོང་
རའི་ཚོང་ཆས་གང་རུང་ཅིག་ རྒྱ་བསྐྱེད་གཏང་ནིའི་ནང་ ཆ་རོགས་འབད་མི་མཁས་མཆོག་དེ་

ག་དེ་སྦེ་སྨོ? ཡང་ན་ དབྱེ་ཞིབ་མ་

འབད་བའི་ཅ་དངོས་ཅིག་ གསང་བའི་ཐོག་ལས་ ཡོངས་འབྲེལ་ནང་བཙུགས་མི་ཚུ་ ག་དེ་སྦེ་སྨོ? སྤྱི་དང་མ་མཐུན་པའི་ བསྟོད་

བཤད་རྐྱབ་མི་ཚུ་གེ་ར་ གནད་དོན་ཆེ་ཆུང་མེདཔ་ གེ་ར་ལུ རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ཡོདཔ་ཨིན། དཔེར་ན་
ཡུ་ཨེསི་གཞུང་གི་ ཚོང་སྡེ་ཅིག་ལུ་ གོལཕ་དམག་འཁྲུག་གི་སྐོར་ལས་ མི་མང་ལུ་ གོ་བ་སྤེལ་ནི་ནང་ འཛིན་སྐྱོང་འཐབ་བཅུག་
ཡོདཔ་དང་ དེ་གི་བཀོད་ཁྱབ་འགོ་དཔོན་གཙོ་འཛིན་གྱིས་ ཁོ་ར་ གནས་ཚུལ་གྱི་དཔའ་བོ་ཨིན་ཟེར་ བཤད་ཡོདཔ་ཨིན།

ག་དེ་སྦེ་ཨིན་རུང་ གསང་བའི་བསྟོད་བཤད་རྐྱབ་ནི་དེ་བ་ རང་གིས་རང་ བསྟོད་བཤད་རྐྱབ་མི་ཨིན་ཟེར་ གདོང་ཁར་ཐོན་མི་འདི་
དྲག། ཁྱོད་ཀྱིས་ཤེས་དོ་བཟུམ་ བློན་པོའི་བརྡ་བརྒྱུད་འགོ་དཔོན་དེ་ གཙོ་བོ་ར་ དཀའ་ངལ་ཚུ་སྦ་བཞག་སྟེ་ གྲུབ་འབྲས་ཚུ་

དམིགས་སུ་སྟོན་ནིའི་དོན་ལུ་ དངུལ་ཕོགས་སྤྲོད་དོ་ཡོདཔ་ཨིན། རིག་རྩལ་མེད་མི་རྐྱངམ་གཅིག་གིས་ ཤོབ་རྐྱབ་ཨིན། ག་ཅི་སྦེ་

ཟེར་བ་ཅིན་ ཤོབ་ཚུ་ཞིབ་འཚོལ་དུམ་གྲ་ཅིག་གིས་ བཀག་རྐྱབ་ཚུགས་དོ་ཡོདཔ་ཨིན། སྔོན་འགྲོའི་ཞིབ་འཚོལ་སྤུས་དག་འབད་དེ་

དྲི་བ་དྲིས་ལན་གྱི་རིག་རྩལ་ ལེགས་ཤོམ་ཡོད་པ་ཅིན་ འཛོལ་བ་དང་གོ་བ་ཕྱི་འགྱུར་ཚུ་ སེལ་ཚུགསཔ་ཨིན། ང་བཅས་ ང་བཅས་
རའི་ལཱ་འབད་དོ་བཟུམ་སྦེ་ མགྲིན་ཚབ་དེ་ཚུ་ཡང་ ཁོང་རའི་ལཱ་འབདཝ་ཨིནམ་ཤེས་དགོ།

གཞུང་དང་ ལས་འཛིན་སྦོམ་ཚུ་ནང་ གཞུང་འབྲེལ་མགྲིན་ཚབ་ཀྱིས་མ་དོ་བར་ གསང་བའི་གནས་ཚུལ་ལས་ཚབ་ཚུ་ཡང་ཡོདཔ་

ལས་ དེ་ཚུ་གིས་ ཁོང་རའི་འགོ་དཔོན་གྱི་ དམིགས་ལཱ་ཚུ་ བསྒྲུབ་ནི་ལུ་བརྩོནམ་ཨིན། ཡུ་ཨེསི་གཞུང་གིས་ ཁོང་རའི་གསང་བའི་
གནས་ཚུལ་ལས་ཚབ་ཚུ་ལུ་ སཱ་དམ་ཧུ་སེན་ལུ་ གནོད་ཉེན་ཆེ་བའི་ མཚོན་ཆ་འདུག་ཟེར་བའི་གནས་ཚུལ་ ཁྱབ་སྤེལ་འབད་བཅུག་
ཡོད་རུང་ ཤུལ་ལས་ཁོ་ལུ་ མཚོན་ཆ་མེདཔ་སྦེ་ ཤེས་ཡོདཔ་ཨིན།

གནས་ཚུལ་བརྩམ་ནི་དེ་ གསང་བའི་ལས་ཚབ་ཚུ་གིས་ ཉིན་བསྟར་གྱི་ལཱ་འགན་ཨིན། ལས་ཁུངས་དེ་གི་དམིགས་ཡུལ་དེ་ར་ བརྡ་
བརྒྱུདཔ་ཚུ་ ཁོང་གི་དབང་ལུ་བསྡུ་ནིའི་ འཆར་གཞི་བརྩམ་ནི་དེ་ཨིན། ཁོང་གིས་བརྡ་བརྒྱུདཔ་ཚུ་ལུ་ བྱ་བལྟ་སྟེ་ བརྡ་བརྒྱུདཔ་དེ་
གིས་ ག་ཅི་ཤེས་ག་ དབྱེ་བ་དཔྱད་དེ་ ཁོང་གི་གྱལ་ཁར་བཙུག་ནི་གི་ དཔའ་ཡང་བཅམ་ཨིན། གནས་སྟངས་མང་ཤོས་ཅིག་ནང་
ཁོང་གིས་ ཁོང་རའི་དགོས་མཁོ་དང་མཐུན་པའི་ གནས་ཚུལ་ཚུ་ བརྡ་བརྒྱུདཔ་ཚུ་ལུ་བྱིན་ཏེ་ མཐའ་མཇུག་ལུ་ མི་སེར་ཚུ་གིས་
ལྷག་དོ་ཡོདཔ་ཨིན། མི་གང་རུང་ཅིག་གིས་ ཁྱོད་ལུ་ཡིག་ཆ་དང་ ཡོངས་འབྲེལ་གྱི་ཐོག་ལས་ ཆ་རོགས་འབད་ནིའི་ དང་འདོད
ཤུགས་སྦེ་བསྐྱེད་འོངས་པའི་སྐབས་ མཐོང་སྣང་ལུ་ བདེན་བདེན་རང་འདྲཝ་སྦེ་ མཐོང་སྲིད་རུང་ དྲན་པ་བཏོན་དགོཔ་གལ་ཆེ།
ཨཕ་རི་ཀའི་ཞིབ་བརྟག་གནས་ཚུལ་བསྡུ་བཀོད་པའི་ཡོངས་འབྲེལ་ (African Investigative Reporters

Network) གཞི་བཙུགས་འབད་མི་ ཨེབ་ལིན་གོརོ་ནིནཀ་ (Evelyn Groenink) ཟེར་མི་གིས་ པེ་རིས་ལུ་ སྤྱི་
ལོ་༡༩༨༨ ཀྱི་ལོ་ནང་ དམར་བསད་འབད་ཡོད་པའི་ ཨཕ་རི་ཀའི་སྲིད་དོན་ཚོགས་པའི་ངོ་ཚབ་ (African National

Congress) དེ་གི་སྐོར་ལས་ བརྟག་ཞིབ་འབད་ཡོདཔ་ཨིན། གནད་དོན་དེ་གི་ཐད་ལུ་ ཕ་རཱནསི་གི་ གསང་བའི་ལས་ཚབ་ཀྱིས་
ཁོང་རའི་སྐྱོན་སུབ་རྐྱབ་ནིའི་དོན་ལུ་ ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་མི་ངོམ་ཅིག་ལུ་ དམར་བསད་འབད་བའི་ ཉེས་འཛུགས་བཀལ་ཏེ་ གནས་ཚུལ་

རྫུན་མ་ཚུ་ གསར་ཤོས་ཚུ་ནང་ བཀྲམ་ཡོདཔ་ཨིན། འབྱིད་སྐོར་ནང་ཚུད་ཡོད་པའི་ ཚོང་པ་གཅིག་གིས་ གོརོ་ནིནཀ་ལུ་ ཕ་རཱནསི་
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གི་ མཚོན་ཆ་ཚོང་བསྒྱུར་འཐབ་མི་གཅིག་དང་ བློ་སླབ་ཡོད་པའི་ སྒྲ་འཛིན་འཁོར་ལོ་ ཚུ་ཚོད་ ༣༠༠ འབད་མི་ཅིག་ བྱིན་ནིའི་

ཁས་ལེན་འབད་ནུག། གནས་ཚུལ་བྱིན་མི་གིས་ བརྡ་བརྒྱུདཔ་འབད་སར་ འགྱོ་དགོ་པའི་རྒྱུ་མཚན་ སོ་སོཅིག་འོང་། དེ་ཡང་ ཁོ་

ལུ་འབྱིད་སྐོར་རྐྱབ་ཡོད་མི་དེ་གི་ དགྲ་ལན་འཇལ་ནིའི་དོན་ལུ་འོང་སྲིད། ཨིན་རུང་ གོརོ་ནིནཀ་གིས་ མི་ངོམ་དེ་ལུ་ ཚད་མེད་པའི་

དངུལ་དང་ དུས་ཚོད་ གསང་བའི་གོ་སྐབས་ གནམ་གྲུའི་ཤོག་འཛིན་ དེ་ལས་ མཐུན་འབྲེལ་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ དྲི་དཔྱད་འབད་ནི་
འགོ་བཙུགཔ་ཅིག་ གནས་ཚུལ་བྱིན་མི་དེ་ ཁོ་ར་ཧེ་མ་སྡོད་ས་ ལཱན་ཌཱན་ལུ་ བྱོག་སོང་ནུག། དེ་ལུ་བརྟེན་ གོརོ་ནིནཀ་གིས་ མི་
ངོམ་དེ་ ཨིང་ལེནཌ་གཞུང་དང་ ཡང་ན་ དེ་གི་མཚོན་ཆ་མཟོ་གྲྭ་ཁང་ནང་ ལཱ་འབད་མི་ཅིག་ཨིན་པའི་ དོགས་པ་ཟ་ཡོདཔ་ཨིན།

ལག་ལེན་དངོས་བསྟར་དང་འཁྲིལ་བ་ཅིན་ གནས་ཚུལ་བྱིན་མི་གིས་ ཁྱོད་འཚོལ་ཏེ་འོང་ནི་མེན་པར་ རང་གིས་ཁོང་འཚོལ་ཏེ་འགྱོ་

ནི་དེ་དྲག། གསང་བའི་བརྡ་སྐྱེལ་མི་ཅིག་གིས་ ཁྱོད་གསང་ལམ་ཅིག་ནང་ འོང་དགོ་ཟེར་སླབ་ཞིནམ་ལས་ ཞལ་འཛོམས་སྐོར་ལས་
ག་ནི་ཡང་ མ་སླབ་མི་དེ་ “ཁོང་ཆ་ཁྱབ་ གསང་བརྡ་སྐྱེལ་མིའི་རྟིང་བདའ་སྟེ་ཡོདཔ་ལས་” ཁོང་དང་ཁ་གཅིག་ཨིནམ་འོང་། གནས་
ཚུལ་བྱིན་མི་ལ་ལུ་ཅིག་ བློ་སླབ་ནི་གི་ དང་འདོད་མེད་པའི་ཁར་ ཁོང་གིས་ག་ཅི་སླབ་མི་དེ་ ཐོ་བཀོད་མ་འབད་བར་ མིང་ཡང་

མ་བཏོན་ཟེར་སླབ་ཨིན། དེ་འབདཝ་ད་ མི་ངོམ་དེ་ ག་ཨིན་ན་དང་ དེ་གི་རྒྱབ་ཁུངས་ཚུ་ལུ་བལྟ་སྟེ་ ཁོ་གིས་ཤེས་ཟེར་སླབ་མི་ཚུ་
བཤད་ཚུགས་པའི་ལྕོགས་གྲུབ་ ཡོད་མེད་བལྟ་དགོ།

ཁྱོད་རའི་གནས་ཚུལ་བྱིན་མི་ ཉེན་སྲུང་འབད་ནི།
ཞིབ་བརྟག་གནས་ཚུལ་བསྡུ་བཀོད་འབད་ནི་དེ་ དམིགས་བསལ་གྱིས་ ཁྲིམས་ལུ་བརྩི་མཐོང་མེད་མི་དང་ བརྡ་བརྒྱུདཔ་

ཚུ་བཙན་དབང་ཐོག་ལས་ འཛིན་བཟུང་དང་ དམར་བསད་འབད་དོ་ཡོད་པའི་ བཀའ་བཙན་རིང་ལུགས་ཀྱི་ རྒྱལ་ཁབ་ཚུ་
ནང་ ཉེན་ཁ་ཅན་ཅིག་ཨིན། དེ་འབདཝ་ལས་ གསང་བའི་ཐོག་ལས་ ལཱ་འབད་ནི་དེ་ཁག་ཆེ། གནས་ཚུལ་གསལ་སྟོན་
འབད་ནི་དེ་གིས་ གནས་ཚུལ་བྱིན་མི་དེ་ལུ་ ཉེན་ཁ་ཡོད་པ་ཅིན་ ཉེན་བརྡ་འབད་ནིའི་འགན་འཁུར་ ཁྱོད་ར་ལུ་ཕོགཔ་

མ་ཚད་ དེ་བཟུམ་མའི་གནས་ཚུལ་ སྤེལ་དགོཔ་དེ་ཡང་ མཐའ་མཇུག་ལུ་ མི་མང་གི་མཐའ་དོན་ལུ་ཨིན་པའི་སྐོར་ལས་

བཤད་དེ་བྱིན་དགོ། དེ་ཚུ་བསྟུན་གྲོས་འབད་ཞིནམ་ལས་རྐྱངམ་གཅིག་ མི་ངོམ་དེ་གིས་ ཁོའམ་མོའི་མིང་དེ་ གནས་ཚུལ་
ནང་ གསལ་སྟོན་འབད་ཆོག་པའི་ གནང་བ་ཐོབ་ཅི་ཟེར་སླབ་ཆོག། གནས་ཚུལ་བྱིན་མི་དེ་ལུ་ ཉེན་ཁ་ཡོད་པའི་སྐོར་ ངོ་
ཕྲད་སྐབས་ལུ་ གྲོས་བསྡུར་དང་ དེ་མིན་བརྒྱུད་འཕྲིན་ ཡང་ན་ གློག་འཕྲིན་ཐོག་ལས་ ཧ་གོ་བཅུག་དགོ།

གནས་ཚུལ་འབྱུང་ཁུངས་དང་འབྲེལ་བའི་ གནད་དོན་ཚུ་ གཞན་གྱིས་གོ་ས་དང་ གསང་བའི་ཐོག་ལས་ སྒྲ་བཟུང་འཁོར་
ལོ་བཙུགས་ཏེ་ཡོད་ས་ ཡང་ན་ བརྒྱུད་འཕྲིན་གསང་བའི་ཐོག་ལས་རྐུ་ས་དང་ གློག་རིག་ཐོག་ལས་ གསང་འཛུལ་འབད་
སྲིད་པའི་ གནས་སྟངས་ཡོད་ས་ལུ་ གྲོས་བསྡུར་འབད་ནི་མི་འོང་། བརྒྱུད་འཕྲིན་ཐོག་ལས་ བརྡ་སྤྲོད་ལེན་འབད་མི་ཚུ་

འཇམ་ཏོང་ཏོ་སྦེ་ ཤུལ་འཚོལ་འབད་ཚུགས། དེ་ཡང་ ཁྱོད་ཀྱིས་བརྒྱུད་འཕྲིན་ཐོག་ལས་ ཁ་སླབ་ཡོད་མི་དང་ ཁྱོད་ག་ཏེ་

འགྱོཝ་ཨིན་ན་ བལྟ་ནིའི་བརྡ་སྟོན་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་འོང་། གསང་བའི་ཞལ་འཛོམས་ཚུ་ནང་འགྱོ་བའི་སྐབས་ འགྲུལ་
འཕྲིན་བསད་དེ་ འཕྲུལ་ལྟོ་བཏོན་བཞག་དགོ། གནས་ཚུལ་འབྱུང་ཁུངས་དང་འབྲེལ་བའི་ ཡིག་ཆ་དང་ ཟིན་ཐོའི་རིགས་
ཚུ་ཡང་ ཉེན་ཁ་མེད་པའི་ས་གོ་ནང་ བཞག་དགོཔ་དང་ རབ་འབྱུང་པ་ཅིན་ ཞིབ་འཚོལ་དེ་ནང་ མ་པ་ལས་ འབྲེལ་བ་
མེད་པའི་ མི་ཅིག་གི་ལག་པར་བཞག་དགོ།

སྦ་གསང་མེད་པར་ ག་ཅི་དྲིས་རུང་ འཛོལ་བ་མེད་པར་སླབ་མི ་དཔང་པོ་ཨིན་པ་ཅིན་ དབང་ཚད་ཅན་གྱི་འོག་ལུ་ཡོད་

པའི་ གཡོ་སྒྱུ་འབད་མི་དང་ ཤོབ་རྐྱབ་མི་ དེ་ལས་ འཛོལ་བ་འབད་མི་ཚུ་ བཀག་ནིའི་ཐབས་ཤེས་ ནུས་པ་ཅན་ཅིག་

ཨིན། དེ་འབདཝ་དང་ ཁྱོད་ཀྱིས་ དབང་བཙོང་ཐོག་ལས་ ལོ་སླབ་བཅུག་ནི་དང་ སྒྲ་བཟུང་འབད་ནི་ཚུ་ འབད་མི་ཆོག།
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གནས་ཚུལ་གྱི་གསར་ཕུད་འཚོ

ཁོང་གིས་ ཐེ་ཚོམ་ཆགས་མི་དེ་ ག་ཅི་སྦེ་ཨིན་ན་ མ་འདྲོག་པར་འདྲི་དགོ། དྲི་བ་དྲག་ཤོས་དེ་ “གལ་སྲིད་ རོགས་ཀྱིས་ ཁྱོད་
ཨིནམ་ཤེས་པ་ཅིན་ ག་ཅི་འབད་འོང་ག?” ཟེར་འདྲི་ནི་དེ་ཨིན། འཕྲལ་འཕྲལ་སྦེ་ འདྲོག་འབྱེལ་འཐབ་མི་དེ་ ཁོ་ར་རང་བཞིན་

གྱིས་འདྲོག་མི་ཅིག་ཨིནམ་འོང་། ཐོ་བཀོད་མ་འབད་བར་ གནས་སྤོ་འགྱོ་མི་ཅིག་ཨིན་པ་ཅིན་ གལ་སྲིད་ གཞན་གྱིས་ཤེས་པ་ཅིན་
རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལས་ལོག་ བཏོན་གཏང་ནི་གི་ཉེན་ཁ་དང་ ཞི་གཡོགཔ་གོང་མ་ཅིག་ཨིན་པ་ཅིན་ གཡོག་ནང་ལས་དགོངས་ཞུ་གཏང་
ནི་དང་ བཙོན་ནང་བཙུག་ནི་ དེ་ལས་ HIV ནད་གཞི་ཡོད་མི་ཅིག་ཨིན་པ་ཅིན་ མི་སྡེའི་ནང་ གནོད་འཚེ་འབད་ནི་ཚུ་ འབྱུང་
སྲིད་འོང་།

གནས་ཚུལ་བྱིན་མི་དང་གཅིག་ཁར་ བརྡ་དོན་ག་ཅི་ཡང་ བརྗེ་སོར་མ་འབད་བའི་ཧེ་མ་ ཁོང་གི་ངོ་རྟགས་ཚུ་ གསལ་

སྟོན་འབད་དགོ་ཟེར་སླབ་དགོ། ཁོང་གི་ངོ་རྟགས་ཚུ་ ག་དེ་སྦེ་ གསང་བཞག་ནི་ཨིན་ན་གི་སྐོར་ལས་ བསྟུན་གྲོས་འབད་དགོ། དེ་
ནང་ཁོང་གི་ སྡོད་ས་དང་ རྒྱབ་ཁུངས་ གོ་ས་དང་ ཕོ་མོའི་དབྱེ་བ་ཚུ་ ག་དེ་སྦེ་ གསལ་སྟོན་འབད་ནི་ཨིན་ན་ཚུ་ཚུད་འོང་། བརྡ་

དོན་བྱིན་མི་གི་ཁ་ཐུག་ལས་ བརྡ་དོན་ལ་ལུ་ཅིག་ རྒྱབ་ཁུངས་ཧ་གོ་ནིའི་དོན་ལུ་རྐྱངམ་གཅིག་མ་གཏོགས་ ཡིག་ཐོག་ལུ་བཀོད་ནི་

མེདཔ་སྦེ་ སླབ་པ་ཅིན་ དེ་ལུ་ངོས་ལེན་འབད་དེ་ རྩོམ་སྒྲིགཔ་དང་ ཞིབ་འཚོལ་དེ་ནང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་ མཉམ་རོགས་ཚུ་གིས་
ཡང་ ཧ་གོ་བཅུག་དགོ། ཁྱོད་ཀྱི་རྩོམ་སྒྲིགཔ་གིས་ གནས་ཚུལ་བཤད་མི་དེ་གི་མིང་ སླབ་དགོཔ་སྦེ་བཀོད་པ་ཅིན་ མིང་དེ་རྩོམ་

སྒྲིག་པའི་ཡིག་ཚང་ལས་བརྒལ་ཏེ་ ཕྱི་ཁར་སླབ་མ་ཆོགཔ་སྦེ་ མོས་མཐུན་འབྱུང་དགོ། འ་ནཱི་འདི་ གནས་ཚུལ་བསྡུ་བཀོདཔ་དང་

གནས་ཚུལ་བྱིན་མི་འབྱུང་ཁུངས་ གཉིས་ཀྱི་བར་ནའི་ མཐུན་འབྲེལ་གྱི་གཞི་རྩ་ ངོ་མ་ཅིག་ཨིན། གལ་སྲིད་ ཁྱོད་ཀྱིས་མི་ངོ་གཞན་

ཅིག་ལུ་ ཁོང་གི་ངོ་རྟགས་དེ་ གསང་བ་སྦེ་བཞག་ནི་ཟེར་ ཁས་ལེན་འབད་ཡོད་པ་ཅིན་ དེ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ར་འབད་དགོ། ཐ་ན་ ཁྱོད་
ར་བཙོན་ཁང་ནང་ ཚུད་ནི་གུ་ཐུག་རུང་ ཁ་ཚིག་ལས་དེ་འགལ་ནི་མི་འོང་། དེ་འབདཝ་ད་ ཧེ་མ་ལས་ ཁོང་གི་ངོ་རྟགས་ཚུ་ གསང་

བཞག་ནི་ཟེར་སླབ་མི་དགོ། བརྡ་དོན་བྱིན་མི་ལུ་ སྡུག་སྤྱོད་གཏང་བཅུག་ནི་དང་ ཤི་རྐྱེན་འབྱུང་བཅུག་ནི་བ་ གནས་ཚུལ་ནང་ མིང་
རྫུས་མ་བཀོད་ནི་དང་ ཡིག་ཐོག་མ་བཀོད་པའི་ བརྡ་དོན་ལག་ལེན་འཐབ་ནི་དེ་དྲག།

ཁྱོད་ཀྱིས་སེམས་ཁར་བཞག་དགོཔ་དེ་ རྒྱལ་ཁབ་ལ་ལུ་ཅིག་ནང་ གནས་ཚུལ་བསྡུ་བཀོདཔ་དང་ རྩོམ་སྒྲིགཔ་ཚུ་ གནས་ཚུལ་བྱིན་
མི་གི་ མིང་བཏོན་དགོཔ་འབད་ སྡུག་སྤྱོད་གཏང་དོ་ཡོདཔ་ཨིན།

རྒྱལ་ཁབ་དེ་ཚུ་ནང་ བརྡ་བརྒྱུད་དང་འབྲེལ་བའི་བྱ་ངན་དེ་ ཞི་

བའི་ཉེས་སྤྱོད་ཀྱི་ཁོངས་སུ་མིན་པར་ ནག་ཅན་གྱི་ཁོངས་སུ་བརྩི་འཇོག་འབདཝ་ལས་ ངོ་རྟགས་ཚུ་ མ་བཏོན་པ་ཅིན་ ཁྲིམས་ལུ་

ཁྱད་གསོད་ཀྱི་ཉེས་པ་བཀལ་ཏེ་ བཙོན་ཁྲིམས་ཕོགཔ་ཨིན། ཁྱོད་ཀྱིས་ ཞིབ་དཔྱད་དེ་ འགོ་མ་བརྩམ་ལས་ གནས་ཚུལ་བྱིན་མི་དེ་
གི་ངོ་རྟགས་ཚུ་ གསང་བ་སྦེ་ ག་དེམ་ཅིག་ཚུན་ཚོད་ བཞག་ནི་ཨིན་ན་ཚུ་ ཐབས་ཤེས་བརྩམ་དགོ།.

མི་ཅིག་གིས་ གནས་ཚུལ་ཚུ་ ཕྱམ་ཕྱིམ་སྦེ་

གིས་ང་ལུ་བྱིན་མི་ བརྡ་དོན་བ་ལྷགཔ་སྦེ་ བརྡ་

འབད་དགོ་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་མི་འོང་། ཡང་

དེ་ ངེ་གི་བློ་འགྱོད་སྦོམ་ཤོས་གཅིག་ཨིན། ཁོ་

དོན་ལེ་ཤ་ཡོདཔ་ཨིན། དེ་འབདཝ་ད་ ཆ་ཤས་
ཙམ་ཅིག་ ང་ལུ་སླབ་མི་དེ་ མོ་བཏབ་ཀྱི་དོན་
ལུ་ཨིན། ཁོ་གི་ངོ་རྟགས་དེ་ གསང་བ་སྦེ་ར་

བཞག་ནི་གི་རེ་འདོད་ཨིན་པས། དེ་འབདཝ་ད་

ཁོ་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་ མི་ངོ་དེ་ཚུ་གིས་ ཁོ་
ག་ཨིན་ན་ ་འཇམ་ཏོང་ཏོ་སྦེ་ ཤེས་ཚུགསཔ་

ལས་ ཁོ་རྩ་མེད་བཏང་ནུག། གནས་ཚུལ་བྱིན་
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བྱིན་ནི་མེན་པས། དེ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ དམར་གསད་
ན་ ཁྱོད་ར་གིས་ཉེན་ཁ་འབག་སྟྟེ་ ཁྱོད་རའི་ངོ་
རྟགས་ གསལ་བཏོན་འབད་བ་ཅིན་ ཁྱོད་ལུ་
ཉེས་པ་བཀལ་རུང་ ཁྱོད་ཀྱིས་གསང་བ་ཤེས་

བཅུག་ནི་དེ་གིས་ཨིནམ་ ཧིང་སངས་ས་སྦེ་ ཧ་
གོ་ཚུགས།”¬– Sam Sole, Mail &
Guardian, Johannesburg

“

“

གནས་ཚུལ་བྱིན་མི་དམར་གསད་འབད་ཡོད་མི་

གནས་ཚུལ་གྱི་གསར་ཕུད་འཚོ

ཁྱོད་ཀྱི་གནས་ཚུལ་ནང་ མིང་གསང་བ་སྦེ་ བཞག་མིའི་དོན་དག་གཙོ་བོ་ར་ གནས་ཚུལ་བྱིན་མི་དེ་གི་ ཉེན་སྲུང་གི་དོན་ལུ་
ཨིན། མིང་མེད་པའི་གནས་ཚུལ་འབྱུང་ཁུངས་ཚུ་ ལྟ་རྟོག་འབད་ནི་དེ་ ལཱ་ཁག་ཅིག་ཨིན། དེ་གིས་གནས་ཚུལ་བསྡུ་བཀོད་
འབད་བའི་སྐབས་ ངེས་ཏིག་མེན་པའི་གནས་ཚུལ་ཚུ་ལུ་ ལྷན་ཐབས་འབད་ནི་དང་ ལྷག་མི་ཚུ་ལུ་ཡང་ གནས་ཚུལདེ་ལུ་

ཡིད་ཆེས་ཉམས་བཅུག་ནིའི་ཉེན་ཁ་ཡོད། ཨིན་རུང་ དེ་ཚུ་གིས་ ལག་ལེན་དངོས་བསྟར་གྱི་ཉམས་མྱོང་དང་ བློ་གྲོས་ ནང་
འཁོད་ཀྱི་གནས་ཚུལ་དང་ སྒྲུབ་བྱེད་ཐེབས་བྱིན་ནིའི་གོ་སྐབས་ཡང་ཡོད། ཁྱོད་ཀྱི་མཐའར་ཐུག་གི་ཐག་བཅད་དེ་ ཁྱོད་རའི་

ལས་སྡེ་དང་ གནས་ཚུལ་འབྱུང་ཁུངས་ དེ་ལས་ ཞིབ་འཚོལ་སྙན་ཞུ་གུ་ གཞི་བཞག་སྟེ་ དམིགས་བསལ་ཀྱི་གནས་སྟངས་
ཐོག་ལུ་ གྲོས་ཐག་བཅད་དགོ། གནས་ཚུལ་བྱིན་མི་དང་གཅིག་ཁར་ ཁོང་གི་ངོ་རྟགས་ཚུ་ ག་དེ་སྦེ་ གསལ་སྟོན་འབད་ནི་

ཨིན་ན་གི་སྐོར་ལས་ མོས་མཐུན་འབྱུང་དགོ། དེ་ལས་ཁོང་གི་ཁ་གསལ་ཚུ་ ཁོང་ལུ་ཉེན་ཁ་མེདཔ་བཟོ་ནིའི་དོན་ལུ་ གསལ་

རིལ་རི་སྦེ་བཀོད་དགོ། དཔེར་ན་ ནགས་ཚལ་ལྷན་ཁག་ནང་ལུ་ མཐའ་འཁོར་ཚན་རིག་པ་ གཅིག་ལས་ལྷག་སྟེ་ཡོད་པ་ཅིན་
“ཚན་རིག་པ” ཟེར་བྲིས་མི་དེ་བ་ “ནགས་ཚལ་ལྷན་ཁག་ནང་གི་ མཐའ་འཁོར་ཚན་རིག་པ་ཅིག་” ཟེར་འབྲི་བ་ཅིན་དྲག།

ཁྱོད་རའི་ཉེན་སྲུང་འབད་ནི།
བརྡ་བརྒྱུདཔ་ཚུ་ལུ་ སྲུང་སྐྱོབ་ཀྱི་ཁྲིམས་ལུགས་ཚུ་ རྒྱལ་ཁབ་མ་འདྲཝ་ནང་ མ་འདྲཝ་སྦེ་འོང་། ཁྲིམས་འདུན་ལུ་ ཁས་ལེན་
སྒྲུབ་བྱེད་ཚུ་ཡང་ དེ་བཟུམ་སྦེ་འོང་། ཁྲིམས་ལུགས་ཤེས་དགོཔ་དང་ ཁྱོད་རའི་ལཱ་གི་ཉེན་ཁ་ དེ་གི་གྲུབ་འབྲས་ཚུ་གི་སྐོར་
ལས་ ཤེས་དགོཔ་འདི་ ཁྱོད་རའི་འགན་ཁུར་ཨིན།

ཁྱོད་ར་དང་ ཁྱོད་ཀྱི་གནས་ཚུལ་བྱིན་མི་གཉིས་ འཕྱད་སའི་ས་གོ་ ཉེན་སྲུང་དང་ལྡན་ཏོག་ཏོ་ ག་ཏེ་ཨིན་ན་ ལེགས་ཤོམ་སྦེ་
གདམ་ཁ་རྐྱབ་དགོ། གཅིག་ཁར་འཕྱད་ས་དེ་ སྒེར་གྱི་ས་གོ་དང་ མི་མང་ས་གོ་གཉིས་ལས་ ག་དེ་དྲག་ག? མི་མང་གི་སྐད་
དང་ འར་འུར་འཐབ་ས་དང་ སྒྲ་སྐད་མེད་པའི་ ས་གོ་ཟུར་ཁ་དྲག་ག? དེ་མ་ཚད་ ས་གོ་དེ་ གསང་བའི་པར་ཆས་ཡོད་ས་

ཨིནམ་མེནམ་ཚུ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་དགོ། གལ་སྲིད་ གསང་བའི་གནས་ཚུལ་དེ་ གཞན་གྱི་གོ་ནི་གི་ ཉེན་ཁ་འདུག་ཟེར་མནོ་
བ་ཅིན་ འར་འུར་གྱི་སྐད་སྦོམ་ཡོད་སར་འཕྱད་དགོ། འུར་སྐད་དེ་ཚུ་གིས་ ཁྱེད་ཀྱི་བློ་དེ་ འཇམ་ཏོང་ཏོ་སྦེ་ གཞན་གྱི་གོ་མི་
ཚུགས་པའི་ཁར་ སྒྲ་བཟུང་འཕྲུལ་ཆས་ཀྱིས་ཡང་ གསལ་ཏོག་ཏོ་སྦེ་ བཟུང་མི་ཚུགས།

ཨིན་རུང་ ཡིག་ཐོག་དང་ ཀམ་པིའུ་ཊར་ཐོག་ལུ་ ཡང་ཅིན་ སྒྲ་བཟུང་འཁོར་ལོ་དང་ གློག་བརྙན་ཐོག་ལུ་བཟུང་སྟེ་ ཚེས་

གྲངས་ཚུ་བཀག་སྟེ་ ཤུལ་ལས་འཚོལ་བའི་སྐབས་ འཇམ་ཏོང་ཏོ་སྦེ་ ཐོབ་ཚུགསཔ་བཟོ་སྟེ་བཞག་དགོ། བརྡ་དོན་བྱིན་མི་དེ་
གིས་ ཁོང་ལུ་ཡོད་ཟེར་སླབ་པའི་བརྡ་དོན་ཚུ་ ངེས་བདེན་ཡོད་མེད་ ལེགས་ཤོམ་སྦེ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་ ཐེ་ཚོམ་མེདཔ་སྦེ་

བཟོ་དགོ། དེ་མ་ཚད་ བརྡ་དོན་བྱིན་མི་དེ་གིས་ མཐོང་མི་ཚུ་ དྲི་དཔྱད་འབད་ནི་དང་ ཁོ་གི་དམིགས་དོན་ ག་ཅི་ཨིན་ན་ཤེས་

དགོ། ཁོང་གི་ག་ཅི་སླབ་མི་དེ་ ཁ་གསལ་སྦེ་ བཀོད་བཞག་དགོ། དེ་ཡང་ དཔེར་ན་ བློ་ཚུ་གི་གོ་དོན་རྐྱངམ་གཅིག་མིན་པར་
ཚིག་འབྲུ་རེ་རེ་བཞིན་དུ་བཞག་ནི་དང་ ཡང་ན་ ཁོང་གིས་ཉན་བཏུབ་པ་ཅིན་ སྒྲ་བཟུང་སྟེ་བཞག་ནི་ལ་སོགས་པ་ཚུ་ཨིན།

བརྡ་དོན་བྱིན་མི་དང་གཅིག་ཁར་ འཕྱད་རེ་འཕྱད་ཚེ་ ཐོ་བཀོད་འབད་བཞག་དགོ། ཁོང་ལུ་དངུལ་སྤྲོད་དགོ་པའི་སྐོར་ལས་དང་
དངུལ་སྤྲོད་ཡོད་པའི་འབྱོར་འཛིན་ཚུ་ གནས་ཚུལ་གྱི་འགྲོ་སོང་དང་ མཉམ་སྦྲགས་སྦེ་བཞག་དགོ།

བརྡ་དོན་བྱིན་མི་དང་གཅིག་ཁར་ འབྲེལ་བ་ཚུ་ དྭངས་གསལ་དང་ གཡོ་སྒྱུ་མེདཔ་སྦེ་བཞག་དགོ། ཁོང་ཆ་ཁྱབ་ལུ་ དོན་

དག་ག་ཅི་གི་ཐད་ལས་ཨིན་རུང་ དུས་ནམ་ཡང་ ཤོབ་དང་མགུ་སྐོར་ རྐྱབ་ནི་མི་འོང་། ཁྱོད་ར་གིས་ འབད་མ་ཚུགས་པའི་
ཁས་ལེན་ འབད་ནི་མེད་འོང་། ཡང་ན་ འབྱུང་མི་སྲིད་པའི་བྱ་རིམ་ཚུ་ འབྱུང་འོང་ཟེར་ སླབ་ནི་མི་འོང། ངོ་རྐྱང་ལུ་ཆགས་
ཞེན་བསྐྱེད་དེ་ ཁོང་གི་སྒེར་གྱི་དཀའ་ངལ་ནང་འཛུལ་ཏེ་ གཞུང་འབྲེལ་གྱི་འབྲེལ་བ་བཞག་ནི་ལུ་ གནོད་བཅུག་ནི་མི་འོང་།

ཁྱོད་ཀྱིས་ལེན་མི་བརྡ་དོན་ཚུ་གེ་ར་ ངེས་བདེན་ཨིནམ་བཟོ་ནི་ལུ་བརྩོན་དགོ། དེ་འབདཝ་ལས་ ཁོང་གིས་བྱིན་མི་བརྡ་དོན་

ཚུ་ ཁྱོད་ལུ་གནད་འགག་ཅན་ཅིག་ཨིན་རུང་ དེ་ཚུ་ཁྱད་རིག་ཅན་དང་ དོགས་གཅོད་ཀྱི་ཐོག་ལས་ ངོས་ལེན་འབད་དགོ། ཁ་
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ཁོང་གི་སྦ་བཞག་ནི་གི་ རྩིས་རྐྱབ་མི་བརྡ་དོན་ཚུ་ལུ་ དོགས་པ་ཆགས་དགོ། དྲི་བ་ཁག་དྲགས་
You གསལ་ཚུ་བདེན་དཔྱད་འབད་དེ་
must make every effort
to ensure you are being told the truth. So treat their
ཚུ་བཀོད་དགོ། ཁོང་དང་གཅིག་ཁར་ འབྲེལ་བ་འཐབ་པའི་སྐབས་ ཧང་སྟོང་མར་ བཀག་རྐྱབ་བཞག་ནི་དང་ སྟབས་མ་བདེཝ་
information, however critical it is to you, with professional coolness and normal
ཚུ་འཐོན་པའི་སྐབས་
གདོང་ལེན་འབད་ཆོག་ཆོག་སྦེ་སྡོ
་དགོ། be
སྟབས་མ་བདེཝ་
་ཡོདཔ་ཨིན་ན་ཚུ་འདྲི་དགོ།
སྐྱོན་
scepticism.
Verify their
personal details,དand
suspiciousག་ཅི་འཐོ
of anyནparts
of the
རྩ་ལས་མེད་པའི་
དཔང་པོ
་
ཅིག་
འོ
ང
་མི་སྲིད།
དེ་མ་ཚད་
ཤུལ་ལས་
ཁྱོད་ཀྱིས་ཧེ་མ་ལས་
འཕྱད་མ་མྱོ
ང
་བའི་
མི་ངོམ་གྱི་བརྡ་
story they try to hide. Ask difficult questions. Be prepared for unexpected stalls
ན་ལུ་བལྟ་སྟེ་ inཧ་ལས་ནིའི་རེ་ཡང་མ་བསྐྱེད།
ཁྱོད་ཀྱིས་
བརྡ་དོ
ན་བྱིན་མི་དེ་གི་
ཉེན་སྲུང་འབད་ནི་ཟེར་བའི་ཁས་ལེན་མ་གཏོ
གས་
and དོproblems
your relationship with
them,
and
always interrogate
what has
ཁྱོད་ཀྱི་རྩོམ་བྲིས་དང་
རྒྱང་མཐོ
ང
་ནང་
ཚུད་དགོ་པའི་ནང་དོ
ན
་ཚུ་གི་ཐད་ལུ་
ཁོ་གིས་བཏུབ་མི་བཏུབ་སླབ་ནི་མེདཔ་བཟོ
་
དགོ།
gone wrong. There is no such thing as a perfect witness, and you do not want to
be surprised later by information about a source you had not previously known.
Beyond what you may have mutually
agreed for
source
protection,
resist any
ཉེན་སྲུང་གི་དོ
ན་ལུ་
གན་རྒྱ་གུ་
མཚན་རྟགས་བཀོད་པ།
suggestion that your source has a right to control the content of your article or
broadcast.
ཁྱོད་ར་དང་ དཔང་པོ་གཉིས་ཆ་ར་ལུ་ ཉེན་སྲུང་གི་ཐབས་ལམ་ ཁག་ཆེ་ཤོས་གཅིགཔོ་དེ་ ཁྲིམས་མཐུན་གྱི་གན་རྒྱ་གུ་ དཔང་པོ་
དང་བཅས་ མཚན་རྟགས་བཀོད་ནི་དེ་ཨིན། དེ་བཟུམ་མའི་ གན་ཡིག་ཤོག་ལེབ་རེ་རེ་གུ་ ཁྲིམས་རྩོད་པའི་གདོང་ཁར་ རྟགས་
བཀོད་བཀོདཔ་དེ་ རྒྱལ་ཁབ་མང་ཤོས་ཀྱི་ ཁྲིམས་ཁང་ཚུ་ནང་ ངོས་ལེན་འབད་དོ་ཡོདཔ་མ་ཚད་ ཁྲིམས་མཐུན་གྱི་ ཁེ་ཕན་

ཡང་ཡོདཔ་ཨིན། དེ་ཡང་ ཁྱོད་ཀྱི་དཔང་པོ་དེ་གིས་ གལ་སྲིད་ དགོས་མཁོ་བྱུང་པ་ཅིན་
ཁྲིམས་ཁང་ནང་བཅར་ཏེ་ སྒྲུབ་བྱེད་ཚུ་
Affidavit

གསལ་སྟོན་འབད་ནི་ཨིན་པའི་ ཁས་ལེན་འབད་བའི་བརྡ་མཚོན་ཨིན། གན་ཡིག་དེ་ བློ་གཏད་ཚུགས་པའི་ ཁྲིམས་རྩོདཔ་ཅིག་ལུ་

Oneཉེན་སྲུང་དང་ལྡནམ་སྦེ་
form of protection
for both you
and ཁྱོད་ཀྱི་གནས་ཚུལ་དེ་ལུ་
your witness mayཁྲིམས་ཐོ
be a legallyབཞག་བཅུག་དགོ།
གལ་སྲིད་
ག་ལས་ དོ་འགྲན་འབད་མི་འཐོན་པ་
recognised,
signed,
witnessed
statement:
an
affidavit.
Important
often
ཅིན་ གན་རྒྱ་དེ་གིས་ གནས་ཚུལ་བྱིན་མི་ མི་ངོམ་དེ་ལུ་ ཁྲིམས་ཁང་གི་ཉེན་སྲུང་བྱིན་པ་ཅིན་people
ཁྲིམས་འདུན་ལུ་བཅར་ཏེ་
ཁོ་རའི་
haveངོ་རྟགས་
large egos,
and
the
same
personality
traits
that
makes
these
people
indiviགསལ་སྟོན་འབད་ནི་ཨིན་ཟེར་བའི་ གོ་བརྡ་སྤྲོད་འོང་། དེ་མ་ཚད་ གལ་སྲིད་ གནས་ཚུལ་བྱིན་མི་དེ་གིས་ ཤུལ་ལས་བློ་
dualistic
and bossy in dealing with you, may be the traits that possessed them
གྱུར་ཏེ་ གནས་ཚུལ་ཕྱིར་བཏོན་འབད་རུང་ གན་རྒྱ་དེ་གིས་ ཁྱོད་ར་ལུ་ཕན་ཐོགས་འོང་།
to ‘stick their neck out’ and come to you with information.
ཁྱོད་ར་ལུ་ ཕན་ཐོགས་ཡོད་མེད་བསམ་ཞིབ་འབད་དགོ། གནས་ཚུལ་བྱིན་མི་དེ་ ཁྲིམས་འབྲེལ་གྱི་ཡི་གུ་བཟོ་མི་
Thisགན་རྒྱ་དེ་གིས་
kind of legal
statement, initialled on every page and signed in the presence
ལུ་
འཚེར་སྣང་བསྐྱེད་འོ
ང་། དེ་འབདཝ་ལས་ཁོང་གིས་ཁྱོད་ལུ་བློ
་གཏད་ཚུགསཔ་
འགྱོ་ཞིནམ་ལས་
of a lawyer, is acceptable
to courts in most countries
and has
importantགན་ཡིག་བཟོ
legal ་ནིའི་སྐོར་ལས་
བསྟུན་གྲོས་འབད་དགོ།
ཡང་ན་that
ཐོ་བཀོད་འབད་ནི་དང་
སྒྲ་བཟུང་བཞག་ནི་ལ་སོ
གས་པའི་
ཐབས་ཤེས་གཞན་གྱི་ཐོ
consequences.
It signals
your source is
willing to appear
in court
and pro- ག་ལས་ ཉེན་
སྲུང་འབད་དགོ།
vide evidence, if required. An affidavit should be given to a trustworthy lawyer
for safekeeping. If your story results in legal challenge or action, the existence of
the affidavit makes clear to anyone challenging it that your source is prepared to
reveal him or herself if offered the protection of the court. It also protects you if
your source later retracts the story.
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འཇིགས་སྐུལ་དང་ འདྲོག་འཇིགས་ལུ་ གདོང་ལེན།
གལ་སྲིད་ ཁྱོད་ལུ་ཉེས་འཛུགས་འབཕད་མི་དེ ་ དབང་ཚད་ཅན་དང་ ཉེན་ཁ་ཅན་གྱི་ མི་ངོམ་ཅིག་ཨིན་པ་ཅིན་ ཁོ་དང་དངོས་སུ་
སྦེ་ ངོ་འཕྲད་འབད་ནི་མེན་པར་ དྲི་བ་ཚུ་ ཁོ་གི་ཡིག་ཚང་ནང་ སྐྱེལ་གཏང་པ་ཅིན་ ལེགས་ཤོམ་ཨིན། དེ་གིས་ ཁྱོད་ར་ ཁོང་གི་
ས་མཚམས་ནང་ འཛུལ་མ་དགོ་པར་ ཁོང་གི་ཆ་རོགས་དང་ རྒྱབ་ཐག་ཚུ་གིས་ ཁྱོད་ར་ངོ་ཤེས་ནི་ལས་བཀག་ཚུགས། དེ་བཟུམ་

མའི་ དྲི་བ་དྲིས་ལན་ལས་ མི་ངོ་མ་འཕྱད་དེ་ དྲི་བ་དྲིས་ལན་འབད་དོ་བཟུམ་མའི་ གནས་ཚུལ་རྒྱས་ཤིང་རྒྱསཔ་ ཐོབ་མ་ཚུགས་
རུང་ ཁྱོད་ར་གནས་ཚུལ་འབྲི་ནིའི་དོན་ལུ་ གསོན་པོ་སྦེ་སྡོད་ནིའི་ གོ་སྐབས་ཐོབ་ཚུགས།

ཁྱོད་རའི་ལས་སྡེ་དང་ ལས་ཚོགས་ཀྱིས་ ཁྱོད་ར་ལུ་ ཉེན་སྲུང་ག་དེམ་ཅིག་འབདཝ་ཨིན་ན་ཤེས་དགོ། གལ་སྲིད་ ཁྱོད་ར་རང་
དབང་ཅན་གྱི་ བརྡ་བརྒྱུདཔ་ཅིག་ཨིན་པ་ཅིན་ ཁྱོད་རའི་དོན་ལུ་ རྒྱབ་རྟེན་ས་ཅིག་ གྲ་སྒྲིག་འབད་དགོ།

དབང་ཚད་ཅན་གྱི་ མི་ངོམ་དང་ གཙུག་སྡེ་ཅིག་ལུ་ ཚབས་ཆེན་གྱི་རྩོད་རྙོག་སྐོར་ལས་ དྲི་བཀོད་འབད་བ་ཅིན་ དེ་གིས་ དེ་ལུ་

གནས་ཚུལ་དེ་ མཚམས་འཇོག་འབད་དགོཔ་སྦེ་སླབ་སྟེ་ རྩོམ་སྒྲིགཔ་དེ་གིས་ཡང་ མཚམས་འཇོག་འབད་བཞག་འོང་། ཨིན་རུང་

ཁྱོད་རའི་ཞིབ་འཚོལ་གྱི་སྒྲུབ་བྱེད་ཚུ་ སྒྲིང་སྒྲིང་ཡོད་པ་ཅིན་ ཁྱོད་རའི་རྩོམ་སྒྲིགཔ་ལུ་ མི་ངོམ་དེ་གིས་ ཁོ་ར་གིས་ སླབ་དོ་བཟུམ་
སྦེ་ ཁ་ཉེས་ཀྱི་ཉེས་འཛུགས་ མི་སྐྱེལ་ཟེར་སླབ་སྟེ་ གནས་ཚུལ་དེ་ དཔར་སྐྲུན་འབད་ནི་གི་ བློ་སྟོབས་བསྐྱེད་བཅུག་དགོ། རྒྱུ་

མཚན་གཙོ་བོ་གཅིག་འདི་ ཁྲིམས་ཁང་གི་རྩོད་རྙོག་སྐབས་ དམིགས་བསལ་ཐོབ་དབང་ཡོད་མི་ དོན་ཚན་ཚུ་རྐྱངམ་གཅིག་ གཙོ་
བོར་བཏོན་ཏེ་ བཞག་དོ་ཡོདཔ་ལས་ ཁོང་གིས་སྦ་བཞག་ནིའི་ རྩིས་རྐྱབ་མི་སྒྲུབ་བྱེད་ཚུ་ དཔར་སྐྲུན་འབད་བཏུབ་ཨིན། གལ་

སྲིད་ ཁྱོད་ར་འཇིགས་སྐྲག་སྟོན་མི་དང་ ཉེས་འཛུགས་འབད་མི་ དེ་ལས་གཞན་ འཇིགས་སྐུལ་འབད་མི་ མི་ངོམ་ཚུ་དང་འབྲེལ་

བའི་ ཞིབ་འཚོལ་འབད་བ་ཅིན་ “བརྡ་བརྒྱུད་ཉེན་སྲུང་ཚོགས་ཆུང” (Committee to Protect Journalists) དང་
ཡང་ན་ “ས་མཚམས་མེད་པའི་གནས་ཚུལ་བསྡུ་བཀོདཔ་” (Reporters Without Borders) ཟེར་མིའི་ཚོགས་པ་ཚུ་
ལས་ རྒྱབ་སྐྱོར་ལེན་དགོ།

བརྡ་དོན་ཁ་སྐོང་ཚུ་ ཡོངས་འབྲེལ་འཆར་སྒོ: https://www.cpj.org/about/ཡང་ན་https://rsf.org/en. ཐོག་ལས་ཐོབ་
ཚུགས།

ཉེན་ཁ་ནང་ཡོད་པའི་ བརྡ་བརྒྱུདཔ་ཚུ་ལུ་ རྒྱབ་སྐྱོར་སྐོར་ལས་ སྤྱིར་བཏང་བསམ་འཆར་ཚུ་ ཡོངས་འབྲེལ་ཁ་བྱང་: http://gijn.
org/2014/07/14/new-resource-guide-emergency-assistance/. ཐོག་ལས་ཐོབ་ཚུགས།

ངོས་འཛིན་འབད་ཡོད་པའི་ གནས་ཚུལ་འབྱུང་ཁུངས་ཚུ་ དབྱེ་དཔྱད་འབད་དེ་ ག་ཏེ་འཕྱད་ནི་ཨིན་ན་ གཏན་འཁེལ་བཟོ་ཞིནམ་

ལས་ དྲི་བ་དྲིས་ལན་ ངོ་མ་འབད་ནིའི་དུས་ཚོད་ཨིན། ཤུལ་མའི་ལེའུ་ནང་ དྲི་བ་དྲིས་ལན་གྱི་དོན་ལུ་ དྲི་བཀོད་འཆར་གཞི་བཟོ་
ཐངས་དང་ དྲི་བ་དྲིས་ལན་སྐབས་ཀྱི་སྤྱོད་ལམ་ དེ་ལས་ མཐར་འཁྱོལ་ཅན་གྱི་ གྲུབ་འབྲས་འབྱུང་ཐབས་ལུ་
ཚུ་ རྒྱས་ཤིང་རྒྱསཔ་སྦེ་ གྲོས་བསྡུར་འབད་ནི་ཨིན།

བྱ་རིམ་གལ་ཅན་
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ལེའུ་ ༧ པ་

འོས་འབབ་ལྡན་པའི་དྲི་བ་
བཀོད་ནི།
བརྡ་བརྒྱུད་རིང་ལུགས་ནང་ དྲི་བ་འབད་ནི་འདི་ ཡན་ལག་གཙོ་བོ་ཅིག་ཨིན། དེ་འབདཝ་

ད་ ཞིབ་བརྟག་གནས་ཚུལ་གྱི་སྐབས་ གྲ་སྒྲིག་མང་སུ་འབད་དགོཔ་དང་ ཞིབ་འཚོལ་དང་
གནས་ཚུལ་འབྱུང་ཁུངས་སྐོར་ལས་ ལེགས་ཤོམ་སྦེ་ ཧ་གོ་ཞིནམ་ལས་ འདི་དང་འཁྲིལ་
བའི་ དྲི་བ་ཚུ་བཀོད་དགོ། ཞིབ་བརྟག་བརྡ་བརྒྱུད་རིང་ལུགས་འདི་ དྲན་པ་བཏོན་དགོཔ་

ཅིག་དང་ རྩོད་རྙོག་ཅན་ དེ་ལས་ མིང་གཏམ་ལུ་གནོད་པ་ཡོད་པའི་ རང་བཞིན་ཅན་ཅིག་
ཨིན། དེ་འབདཝ་ལས་ དྲི་བ་བཀོད་ཐངས་ཀྱི་རིག་རྩལ་ཚུ་ ཕུལ་ཕྱིན་ཐོག་ལས་ དྲི་བ་ག་
ཅིག་བཟུམ་ བཀོད་ནི་ཨིན་ན་ ག་དེ་སྦེ་ བཀོད་ནི་ཨིན་ན་དང་ རིམ་པ་ག་དེ་སྦེ་ བསྒྲིག་

ནི་ཨིན་ན་ཚུ་ གྲ་སྒྲིག་འབད་དགོ། དྲི་བ་བཀོད་པའི་སྐབས་ ཀུན་སྤྱོད་རྣམ་གཞག་ཚུ་ཡང་
སེམས་ཁར་བཞག་དགོཔ་གལ་ཆེ།

འགྲེལ་བཤད

འཚོལ

འཆར་གཞི

བསྲུང་སྐྱོབ

དྲི་བ་གི་དོ ན་ལུ་ གྲ་སྒྲིག་འབད་ཐངས།
བརྡ་དོན་སྤྲོད་ལེན་གཞན་བཟུམ་སྦེ་ དྲི་བ་བཀོད་ནི་དེ་ཡང་ ཕྱོགས་གཉིས་ཚང་དགོ་པའི་ བྱ་རིམ་ཅིག་ཨིན།

ཁྱོད་ལུ་

དགོ་མི་འདི་ འཐོབ་ནིའི་དོན་ལུ་ ཁྱོད་ར་དང་ དྲི་བ་བཀོད་སའི་ཡུལ་གཉིས་ཆ་ར་ལུ་ རག་ལསཔ་ཨིན། དྲི་བ་རབ་འདི་

ང་བཅས་ར་ སྤྱིར་བཏང་བློ་སླབ་དོ་བཟུམ་མའི་ ཚོར་བ་འབྱུངམ་ཨིན། དེ་འབདཝ་ཁྱོད་ར་དགོ་མི་འདི ་འཐོབ་ནིའི་ཐབས་
ལམ་གྱི་ ཡན་ལག་ཅིག་ཨིན།

དྲི་བ་མ་བཀོད་པའི་ཧེ་མ་རང་ ཁྱོད་རའི་དོན་ཚན་འདི་ ཞིབ་འཚོལ་མཐིལ་ཕྱིན་སྦེ་ འབད་དགོཔ་དང་ དྲི་བ་བཀོད་སའི་

མི་ངོམ་འདི་དང་ དོན་ཚན་འདི་གི་འབྲེལ་བ་ཚུ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་དགོ། འདི་གི་གྲངས་སུ་ ཁྱོད་རའི་དོན་ཚན་འདི་གི་རྒྱབ་
ཁུངས་དང་ ལོ་རྒྱུས་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ བྲིས་ཡོད་པའི་ཡིག་ཆ་དང་ བྲིས་རྩོམ་ཚུ་ཡང་ཚུདཔ་ཨིན། འདི་གིས་ཁྱོད་རའི་དྲི་

བ་ཚུ་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་ བཀོད་སྒྲིག་འབད་ནི་ལུ་ ཕན་ཐོགས་ཡོདཔ་མ་ཚད་ ཁ་གསལ་ཚུ་འཐོབ་ནི་ལུ་ ལམ་སྟོན་འབད་
འོང་། མི་ངོམ་མ་འདྲཝ་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ དྲི་བ་དྲིས་ལན་འབད་ནིའི་ འཆར་གཞི་བརྩམ་དགོ། འདི་མེན་པ་ཅིན་ མི་
དག་པ་ཅིག་དང་ གནས་སྟངས་ངོ་མ་བྱུང་ས་ལས་ ཐག་རིང་སར་སྡོད་མི་ འབྱུང་ཁུངས་ བརྟེན་དགོཔ་བྱུང་སྟེ་

ཉེན་

ཁ་ཡོད། དཔེར་ན་ སོ་ནམ་ཞིང་ལཱ་འབད་མི་དང་ བཟོ་གྲྭ་ཁང་ནང་ལཱ་འབད་མི་ དེ་ལས་གཞན་ སྦུང་སྒུལ་གྱི་ལཱ་འབད་
མི་ཚུ་ལུ་ རྒུད་འཐུས་མ་སྤྲོད་པར་ བཏོན་བཏང་ཡོད་པའི་ ་ས་ཁོངས་ཚུ་ནང་འགྱོ་བལྟཝ་ད་རྐྱངམ་གཅིག་ ཇོ་བདག་ཚུ་
གིས་ ལཱ་འབད་མི་ཚུ་ ལོག་སྤྱོད་འབད་དོ་ཡོད་པའི་སྐོར་ལས་ ལེགས་ཤོམ་སྦེ་ཤེས་ཚུགས། འདི་བཟུམ་མའི་བརྡ་དོན་

ཚུ་ ཁྲོམ་ཚོགས་སྦོམ་ནང་ཡོད་པའི་ གཞུང་མིན་ལས་ཚོགས་ཀྱི་ ལས་བྱེདཔ་ཚུ་ལས་ འཐོབ་ཚུགས་པར་ལཱ་ཁག་འོང་།

ཁྱོད་ར་གིས་ མིག་མཐོང་ལག་བཟུང་གི་ཉམས་མྱོང་དང་ སྲིད་བྱུས་ཡིག་ཆ་ དེ་ལས་ ཁས་བླངས་གསལ་བསྒྲགས་ཚུ་དང་
མ་དངུལ་ཚུ་ ག་བསྡུར་འབད་དེ་བལྟ་དགོ། འདི་གི་གྲུབ་འབྲས་ཚུ་ གནས་སྟངས་འདི་དང་འདྲ་བའི་ ས་ཁོངས་ཚུ་དང་
འདས་པའི་དུས་ཚོད་ཚུ་ནང་ འདི་བཟུམ་མའི་གནས་སྟངས་ བྱུང་ཡོད་མི་ཚུ་དང་

ག་བསྡུར་རྐྱབ་སྟེ་བལྟ་དགོ། གྲ་སྒྲིག་

འབད་མི་འདི་གིས་ འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་དྲི་བ་ཚུ་ འདྲི་ཚུགས་ནི་དང་ ཁྱོད་ར་ལུ་དགོ་པའི་ བརྡ་དོན་ཚུ་འཐོབ་ཚུགས།

མི་ཚུ་ བློ་སླབ་བཅུག་ནི།
ཞིབ་འཚོལ་གྱི་དགོས་མཁོ་དང་བསྟུན་ མི་ཚུ་ཡོད་སར་ དོན་རྐང་བཙུགས་སྦེ་ འཕྱད་པར་འགྱོ་ནི་ (འདི་ནི་གུས་ཞབས་
དང་མ་ལྡན་པའི་རྣམ་འགྱུར་སྦེ་བརྩི་འོང་།) ཡང་ན་ སྒེར་གྱི་ལོ་རྒྱུས་བཤད་ནི་ཡོད་མི་ཚུ་ལུ་ བརྒྱུད་འཕྲིན་ཐོགལས་ ཁ་
སླབ་དགོ། གལ་སྲིད་ ཁྱོད་ཀྱིས་གནས་ཚུལ་འབྱུང་ཁུངས་ཀྱི་མི་ངོམ་དང་ བློ་སླབ་ནིའི་གོ་སྐབས་མ་བྱིན་པར་ ལོག་ཅི་

ལོག་ཅི་རང་ བཀག་རྐྱབ་སྟེ་བཞག་པ་ཅིན་ ཐབས་ཤེས་སོ་སོ་ཅིག་གི་སྒོ་ལས་ ཁྱོད་ར་དམིགས་གཏད་བསྐྱེད་སའི་ ཡིག་
ཚང་གི་ཉེ་འདབས་ལས་ཕར་ བཤལ་བར་འགྱོ་ནི་དང་ བཅའ་མར་གཏོགས་ནིའི་ཨིན་པའི་ ལས་རིམ་ཚུ་ནང་ བཅའ་མར་
གཏོགས་དགོ། ཨིན་རུང་ ཐབས་ཤེས་འདི་གིས་ གནས་ཚུལ་འབྱུང་ཁུངས་བཤད་མི་ མི་ངོམ་འདི་ ལག་པ་ལས་ཤོར་ནི་
ཉེན་ཁ་ཡོདཔ་ལས་ ཁོང་ཆ་ཁྱབ་ལུ་ གསང་བཅོམ་འབད་དོ་བཟུམ་མའི་སྤྱོད་ལམ་ཚུ་ སྟོན་ནི་མི་འོང་། ཁྱོད་ར་ ག་ཨིན་
ན་ ངོ་སྤྲོད་འབད་བའི་ཐོག་ལས་ ཁོང་དང་གཅིག་ཁར་ བློ་སླབ་ནི་གི་ སྤྲོ་བ་ཡོད་ལུགས་ ཤེས་བཅུག་དགོ། གལ་སྲིད་
འབྱུང་ཁུངས་བཤད་མི་ མི་ངོམ་འདི་གིས་ ཁྱོད་ལུ་དོགས་པ་ཟ་དོ་བཟུམ་མའི་ སྣང་བ་ཤར་བ་ཅིན་ མི་ངོམ་འདི་དང་

འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་ སྐུལ་དབང་ཅན་གྱི་ མི་ངོ་ཅིག་དགོཔ་ཨིན། ཚོང་སྡེ་དང་ ལས་ཚོགས་ ཡང་ན་ གཞུང་གི་ལས་སྡེ་

ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ དྲི་བ་དྲིས་ལན་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ གཞུང་འབྲེལ་གྱི་ཐོག་ལས་ བརྡ་བརྒྱུད་ཡིག་ཚང་བརྒྱུད་དེ་ གི་ཞུ་
བ་ཚུ་ ཕུལ་དགོཔ་འོང་། གུས་ཞབས་སྤྱོད་བཟང་གི་ཐོག་ལས་འབད་ནི་འདི་གིས་ཕན་ཐོགས་སྦོམ་འོང་།

ཞིབ་འཚེལ

འཕྱད

འདྲི

འབྲི

འོ ས ་འབབ་ལྡན་པའི་དྲི་བ་བཀ

གནས་ཚུལ་འབྱུང་ཁུངས་ལུ་ བརྒྱུད་འཕྲིན་མ་གཏང་པའི་ཧེ་མ་དང་ འཕྱད་པར་མ་འགྱོ་བའི་ཧེ་མ་ལས་ གནད་དོན་གཙོ་ཅན་ཚུ་

བཙུགས་ཏེ་ ངོ་སྤྲོད་ཀྱི་གསལ་བཤད་ཅིག་ སྦྱང་བ་འབད་བ་ཅིན་ ཕན་ཐོགས་འོང་། འདི་གི་སྐབས་ལུ་ གནད་དོན་ག་ཅི་གི་ཐོག་

ལས་ ཁྱོད་ར་བརྡ་བརྒྱུདཔ་ཅིག་ཨིནམ་སྦེ་ གསལ་སྟོན་འབད་ནི་ཨིན་ན་ མནོ་བསམ་གཏང་དགོ། གནས་སྟངས་ག་ཅི་བཟུམ་ཅིག་
ནང་ ཁྱོད་རའི་ལཱ་འགན་འདི་ གསང་བཞག་སྟེ་ ལཱ་འགན་གཞན་ཅིག་ཨིནམ་སྦེ་ སྟོན་ནི་ཨིན་ན་ (དཔེར་ན་ ཚོང་འབྲེལ་ངོ་ཚབ་

ཨིནམ་བཟོ་ནི)? འདི་གི་དོན་ལུ་ ཡིད་ཆེས་འདྲོང་ཚུགས་པའི་གནས་སྟངས་ ག་དེ་སྦེ་ བཟོ་ནི་ཨིན་ན་ཚུ་ མནོ་བསམ་གཏང་དགོ།
ལུགས་ཡངས་ཞལ་འཛོམས་འདི་གི་ཐོག་ལས་ མ་འོངས་པའི་ནང་ཡང་ ལོག་ཅི་ལོག་ཅི་ འཕྱད་ཚུགས་པའི་གོ་སྐབས་ བཟོ་ནིའི་

འཆར་གཞི་བརྩམ་དགོ། གྲོས་བསྡུར་འབད་ནིའི་འཆར་གཞི་དང་ ཐོ་ཡིག་ཚུ་ བཅའ་སྒྲིག་རྐྱབ་དགོ། མི་འདི་གི་སྤྲོ་བ་ ག་ཅི་ཨིན་ན་
? ཁོ་ར་ལཱ་འབད་སའི་ས་ཁོངས་ནང་ གནད་དོན་འདི་ གྲོས་བསྡུར་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ ག་དེ་སྦེ་ ཨུ་ཚུགས་རྐྱབ་ནི་ཨིན་ན? ཁྱོད་
ཀྱིས་ གཡོགཔ་གོངམ་ཅིག་དང་ ཚོང་པ་ཅིག་ལུ་ བློ་སླབ་པའི་སྐབས་ སྤྱོད་ལམ་སོ་སོ་སྟོན་འོང་ག? ག་དེ་སྦེ? ཉིན་བསྟར་སྦུང་

སྒུལ་གྱི་ལཱ་འབད་མི་ མི་ངོམ་ཚུ་གི་བློ་རིག་ལུ་ མཐོང་ཆུང་བསྐྱེད་ནི་མི་འོང་། དེ་མ་ཚད་ ཁྱོད་ར་ལུ་ ངེས་ཏིག་དགོ་པའི་དུས་ཚོད་ཚུ་
གསལ་རི་རི་བཀོད་དེ་ དོན་དང་མཐུནམ་སྦེ་ ལག་ལེན་འཐབ་དགོ - དཔེར་ན་ གཞུང་གི་བློན་པོ་ཅིག་དོན་ལུ་ དུས་ཡུན་སྐར་མ་
༡༥ འདི་ རིང་དྲགས་འོང་།

དེ་འབདཝ་ད་ སེམས་ནད་ཡོད་པའི་ མི་ངོམ་ཅིག་ལུ་ཨིན་པ་ཅིན་ བློ་ངོ་མ་འགོ་བཙུགས་ཚུགས་

ཚུགས་ལུ་ ཉིནམ་ཧྲིལ་བུམ་སྦེ་ཡང་འགོར་ནི་འོང་།

གལ་སྲིད་ གནས་ཚུལ་བྱིན་མི་གིས་ དྲི་བ་ཚུ་ ཧེ་མ་ལས་ དགོ་ཟེར་སླབ་པའི་སྐབས་ ཁྱོད་ཀྱིས་བྱིན་ནིའི་དང་འདོད་མེད་རུང་བྱིན་
དགོཔ་འཐོན་འོང་།

དེ་འབདཝ་ད་ བྱ་རིམ་འདི་ ལེགས་ཤོམ་ཅིག་མེནམ་ལས་ ཁྱོད་ཀྱིས་དོན་ཚན་གྱི་ རྒྱབ་ཁུངས་བཅུད་བསྡུས་

ཙམ་ཅིག་ གཏང་ནིའི་རྩིས་རྐྱབ་དགོ།

དྲི་བ་སྔ་གོང་ལས་སྤྲོད་ནི་དེ་གིས་ མཁས་མཆོག་ཚུ་ལུ་ ཁྱད་རིག་གི་ཡིག་ཆ་ཚུ་ བསྡུ་སྒྲིག་འབད་ནི་ལུ་ དུས་ཚོད་ཀྱི་ཁེ་ཕན་ཡོད་ན་

མ་གཏོགས་ དེ་མིན་དྲི་བ་དྲིས་ལན་འབད་བའི་སྐབས ལན་བཅོས་མ་དང་ རྫུན་མ་ཚུ་སླབ་འོང་། གལ་སྲིད་ ཁྱོད་ཀྱིས་དྲི་བ་ཚུ ཧེ་
མ་ལས་ གཏང་ར་གཏང་དགོ་པ་ཅིན་ ལྷན་ཐབས་ཀྱི་དྲི་བ་ཚུ་ བཀོད་ཆོག་པའི་ཐོབ་དབང་བཀོད་དགོ།

འཕྲལ་འཕྲལ་སྦེ་ མི་ཚུ་གིས་ ཁྱོད་དང་མ་འཕྱད་པར་ བསམ་བཤད་ཚུ་བྱིན་འོང་། འདི་བཟུམ་མའི་གནས་སྟངས་ཚུ་ལུ་ ག་དེ་སྦེ་
ངོས་ལེན་འབད་ནི་ཨི་ན་གི་སྐོར་ལས་ ཁྱོད་རའི་རྩོམ་སྒྲིགཔ་དང་གཅིག་ཁར་ གྲོས་བསྟུན་འབད་དགོ། རྒྱབ་སྣོན་འབད་ཡོད་པའི་
སྒྲིག་བཀོད་འདི་ དཔེར་ན་ “ང་བཅས་ཀྱིས་ བཀོད་པའི་དྲི་བ་ཚུ་ལུ་ ངོས་ལེན་མེད་པར་ འོག་གི་བསམ་བཀོད་ཚུ་འབྱོར་ཡོད”
ཟེར་ བསམ་བཀོད་ཆ་ཚང་བཙུགས་དགོ།

གནས་ཚུལ་བྱིན་མི་འདི་གིས་ ཁྱོད་དང་བློ་སླབ་ནིའི་དང་ འདོད་ཡོད་པ་ཅིན་ འོས་འབབ་ལྡན་པའི་ས་གོ་ཅིག་ གདམ་ཁ་རྐྱབ་དགོ།
ཁོང་རའི་ཁྱིམ་དང་ ཡང་ན་ ཡིག་ཚང་ནང་ཨིན་པ་ཅིན་ ཁོང་ལུ་བློ་སྟོབས་བསྐྱེད་ནིའི་ ཁེ་ཕན་ཆུང་ཀུ་ཅིག་འཐོབ། ཁྱོད་རའི་ཡིག་

ཚང་ནང་འབོ་པ་ཅིན་ ཁྱོད་ལུ་བློ་སྟོབས་བསྐྱེད་ནིའི་ཁེ་ཕན་ཡོད་རུང་ མི་ངོམ་འདི་ལུ་ ཉེན་སྲུང་མེད་པའི་ ཚོར་སྣང་བསྐྱེད་སྲིད། དྲི་

བ་འདི་གི་ དོན་ཚན་གྱི་གནས་སྟངས་དང་འཁྲིལཝ་ད་ མི་མང་འཛོམས་ས་དང་ གསང་བའི་ས་གོ་གཉིས་ལས་ ག་དེ་ཁེ་ཕན་ཆེ་བས་
ག་བལྟ་དགོ། ཚོར་ཉམས་ག་བཟུམ་ཅིག་ དགོ་ནི་ཨིན་ན་དང་ མཐའ་འཁོར་གྱི་འུར་སྐད་ཀྱིས་ སྒྲ་བཟུང་ནི་ལུ་ བར་ཆད་འབྱུང་ནི་
ཨིནམ་མེནམ་ཚུ་བལྟ་དགོ།

ལུགས་མཐུན་གྱི་དྲི་བ་ཨིན་པ་ཅིན་ བརྒྱུད་འཕྲིན་དང་ གློག་འཕྲིན་གྱི་ཐོག་ལས་ དྲན་གསོ་འབད་དེ་ བཅའ་མར་གཏོགས་མི་འདི་

གིས་ ཤུལ་ལས་ དཔྱད་རིས་མིན་འདུག་ཟེར་ ཧད་བཏགས་ཕུད་ནིའི ་གོ་སྐབས་མེདཔ་བཟོ་དགོ། སྐུ་སྒེར་དྲུང་ཆེན་ཚུ་ལས་ ལན་
གསལ་ལུ་ བསྒུག་སྡོད་ནི་མི་འོང་། ལན་གསལ་གྱི་དོན་ལུ་ དུས་ཚོད་རན་ཏོག་ཏོ་ཅིག་བྱིན་ཞིན་ན་ དོ་རུང་ བརྒྱུད་འཕྲིན་གཏང་
དགོ། ཨུ་ཚུགས་རྐྱབ་དགོ དེ་འབདཝ་ད་ སེམས་བསུན་ཁག་ཁ་བཟོ་ནི་མི་འོང་།
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དྲི་བ་ཚུ་ ཧེ་མ་ལས་བརྩམ་དགོཔ།
ཁྱོད་ཀྱིས་དྲི་བ་གི་དོན་ལུ་ གྲ་སྒྲིག་འབད་བའི་སྐབས་ དྲི་བཀོད་ལས་རིམ་འདི་ ཁྱོད་ར་གིས་ རེ་བ་བསྐྱེད་དོ་བཟུམ་ཅིག་རང་

མཐར་འཁྱོལ་ཅན་ཅིག་ འགྱོ་མ་ཚུགས་རུང་ དགོས་མཁོ་དང་བསྟུན་ བརྡ་དོན་ལ་ལུ་ཅིག་ ལག་ལེན་འཐབ་བཏུབ་སྦེ་ བཟོ་དགོཔ་
དེ་ཡང་།
༡.

གྲབས་སྦྱོང་། (མི་དང་འབྲེལ་བ་བཟོ་ནི་དང་ ཕན་ཚུན་མཐུན་འབྲེལ)

༣.

དྲི་བ་འཇམ་ཏོང་ཏོ།

༢.

༤.

གཞི་རྟེན་བརྡ་དོན། ཡོངས་གྲགས་ལུ་ཡོད་པའི་གནས་སྟངས་ཚུ་ བདེན་དཔྱད་འབད་ནི།
དྲི་བ་སྲ་ཀྲག།

གནས་ཚུལ་བྱིན་མི་འདི་གིས་ གནས་ཚུལ་ཚུ་ ཁྱོད་ལུ་སླབ་ནིའི་བློ་སྤོབས་ འཐོབ་ཚུགས་ཚུགས་ལུ་ དུས་ཡུན་ག་དེམ་ཅིག་འགོར་

ནི་ཨིན་ན་ ཚོད་དཔག་དགོ། ཐོག་མའི་དྲི་བ་ཚུ་འཐུང་སུ་དང་ འཇམ་སུ་སྦེ་ བཞག་དགོ། འགྲོ་ལུགས་དང་བསྟུན་ཏེ་- དོན་ཚན་ངོ་
མ་དེ་ ག་དེ་མགྱོགས་མགྱོགས་འདྲི་དགོ། ཁྱོད་ཀྱི་དྲི་བ་འདི་ རིག་ལམ་དང་མཐུན་པའི་ གནད་དོན་གུ་ གཞི་བཞག་ཞིནམ་ལས་

དྲི་བ་ལཱ་ཁག་ཚུ་ ཤུལ་ལས་འདྲི་དགོ། ཁྱོད་ཀྱི་དྲི་བ་ཚུ་ ཧ་གོཝ་འཇམ་ཏོག་ཏོ་དང་ དྭངས་འཕྲོས་འཕྲོས་ གནད་དོན་དང་མཐུནམ་
སྦེ་བཀོད་དགོ། དྲི་བ་རིངམ་གཅིག་བཀོད་མི་ལས་ དྲི་བ་ཐུང་ཀུ་དག་པ་ཅིག་ བཀོད་མི་འདི་དྲག། དྲི་བ་

༡

་རདྲི་བ་རིང་དྲགས་་

ཅིན་ གནས་ཚུལ་འབྱུང་ཁུངས་འདི་ མགུ་འཐོམ་སྟེ་ གསལ་ ག་སླབ་གུ་སླབ་མེདཔདྲི་བ་འདི་ཚུ་ ཧེ་མ་ལས་ ཁྱོད་རའི་སེམས་
ཁར་ བཙུགས་བཞག་དགོ།

བསླབ་བྱ་།
དྲི་བ་ཅིག་ལུ་ ནང་གསེས་དབྱེ་བ་ ལེ་ཤ་ཡོད་མི་ཚུ་སྤང་དགོ། དཔེར་ན་ “བློན་པོ་ལགས་ ནཱ་
གིས་རིན་བསྡུར་གྱི་ལམ་ལུགས་ ཚུལ་མིན་ཡོད་པའི་སྐོར་ལས་ མཁྱེན་ག་ལགས། ནཱ་གིས་བྱ་

རིམ་འདི་ཚུ་ ལྟ་རྟོག་གནང་དོ་ག་ལགས། དེ་ལས་ འདི་དང་འདི་གིས་ ཁག་འབག་འདི་ ག་དེ་སྦེ་

༢

འཐོབ་ཅི་ག? ཟེར་བཀོད་པ་ཅིན་ ལན་གསལ་ཆ་ཤས་ཙམ་རེ་ལས་བརྒལ་མི་འཐོབ། འདི་ཡང་ཁོ་
རང་གིས་ སླབ་དགོ་མནོ་མི་རྐྱངམ་གཅིག་སླབ་འོང་།

དགག་ཚིག་ཡོད་པའི་དྲི་བ་གཉིས་ མུ་མཐུད་དེ་ འདྲི་ནི་མི་འོང་། འདི་གིས་མགུ་འཐོམ་འོང་

། དཔེར་ན་ “ཁྱོད་ཀྱིས་དངུལ་འདི་ ལོག་མ་བཏབ་མི་འདི་ བདེན་པ་ཨིན་ན་ མེན་ཡ? འདི་
བཟུམ་མའི་དྲི་བ་གིས་ ཡང་ཅིན་ དངུལ་གྱི་སྐོར་ལས་དང་ ཡང་ཅིན་ བདེན་པ་མེན་ཟེར་བའི་
བརྗོད་ཚིག་གཉིས་ལས་ ག་ཨིན་མི་རྐྱངམ་གཅིག་ལུ་ ལན་གསལ་འཐོབ་འོང། “ཁྱོད་ཀྱིས་

དངུལ་ལོག་མ་བཏབ་མི་འདི་བདེན་ག?” ཟེར་བ་ཅིན་ ལན་གསལ་ཨ་ཙི་ གསལ་ཏོག་ཏོ་འོང་
ནི་དང་ “ཁྱོད་ཀྱིས་དངུལ་ ལོག་བཏབ་ཅི་ག?”་ཟེར་བ་ཅིན་ ལེ་ཤ་གིས་དྲག།
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༣

Work out how to turn the person from a casual meeting into a source that you
བདེན་དཔྱད་འབད་ནིའི་
བཙུགས་དགོ།
དྲི་བ་འདི་ཚུའི་ལན་
could contact
again in theདྲི་བའི་རིགས་ཚུ་ཡང་
future. Draw up
a plan and
list issues toཁྱོད་ར་
discuss. What
གིས་ཤེས་རུང་
ཁོང་གིས་ཁ་ཐུག་ལས་
གཞི་ག་ཅི་ལས་བརྟེན་ཏེ་ཨིན་ན་ཚུ་
གསལ་སྟོ
ན
་འབད་དེ་ the
would interest the person? How can you encourage the source to discuss
གནས་ཚུལ་འབྱུང་ཁུངས་འདི་
འཁྲུལ་མེད་ཨིན་པའི་
ངེས་ཤེས་འཐོ
བ
་ཚུགས།
མི་ངོམ་འདི་
issues in his or her workplace? Would your approach be different for a ཁྱོད་
senior civil
ཀྱིདྲི་བ་
འཇམ་ཏོག་ཏོHow?
་ལུ་བལྟ་སྟེ་
དགོད་བྲ་བ་ཅིན་
ཁྱོད་རང་སེམས་ཁར་ཕོ
ག་ནི་མི་འོང་།ofཁྱོད་
servant and
a barman?
Never
underestimate
the intelligence
people who
ར་ལུ་ དགོས་མཁོ་མེད་རུང་
གནས་ཚུལ་ལྷག་མི་འདི་ཚུ་
ཉན་ commitdo apparently
routine jobs! And
be specific andགནས་ཚུལ་བྱིན་མིའི་ཁ་ལས་
realistic about the time
མཐའ་བསྡོwill
མས་ཡོ
ཐོ་བཀོད་འབད་དགོ།
(ཨིན/མིན་
ment youབཅུག་དགོ་ཟེར་སླབ་དགོ།
will need – 15 minutes
beད་པའི་དྲི་བ་ཚུ་
a long time
for a government
minister,
ཟེར་བའི་ལན་དགོ་པའི་དྲི་བའི་རིགས་ཚུ)
but a person
who has experienced trauma might need an entire day before they
open up.

༤

If a source asks you to provide questions in advance, you may have to do so. But
this is generally not considered good practice. See if you can send a broad outམཐའ་བསྡོམས་ནི་མེད་པའི་ དྲི་བ་ཚུ་ཡང་ཚུད་དགོ། དྲི་བ་འདི་ཚུ་གིས་ ཁོང་རའི་ཐབས་
line of the topics you
hope to cover. Advance questions – except sometimes to
ཤེས་ཚུ་ བཤད་ནིའི་གོ་སྐབས་བྱིནམ་ཨིན། མཐའ་བསྡོམས་མེད་པའི་དྲི་བ་གིས་ སྤྲོས་པ་ཆེ་
experts, who may simply need time to collate specialist material – will produce a
སུ་དང་ རྒྱས་སུ་བཟོ
ཝ་ཨིན། འཐའ་བསྡོ
ས་ཡོད་པའི་དྲི་བ་གིས་
ནངོ་མ་གུ་ quesགཞི་
stilted, artificial interview.
And always
reserveམyour
right to askབརྡ་དོ
follow-up
བཞགཔ་ལས་
གཉིས་ཆ་ར་
མཉམ་སྡེབ་འབད་དགོ།
tions for greater detail.

It may also happen that a source refuses to meet you but provides a statement.
You will have to discuss with your editor the most appropriate way to deal with
this ཁྱོད་རའི་མཁོ་ཆས་གྲ་སྒྲིག།
in your story. The Centre for Investigative Journalism suggests the standard
BBC formulation: ‘We asked for an interview but no-one was available, although
སྒྲ་བཟུང་འཁོར་ལོ་དང་ འབྲི་ནིའི་མཁོ་ཆས་ཚུ་ གཡོག་བཀོལ་བཏུབ་ཡོད་མེད་ བརྟག་དཔྱད་འབད་དགོཔ་དང་ སྨྱུ་གུ་དང་
the following statement was faxed to us,’ followed by the statement in full.

བཟུང་འཁོར་ལོ་ འཕྲུལ་ལྟོ་ མཛོད་བྱང་ལ་སོགས་པ་ཚུ་ སོར་ཐེབས་འབག་དགོ། གལ་སྲིད་ མི་ངོམ་འདི་ དྲི་བ་གི་དོན་ལུ་

སྒྲ་

When
a source is willing
to speak with you, choose
a suitable venue. A person‘s
འཛིན་གྲོལ་གྱི་འབྲི་ཤོ
ག་གུ་ མཚན་རྟགས་བཀོད་དགོ་པ་ཅིན་
འདྲ་གཅིག་ཁྱོད་ར་དང་གཅིག་ཁར་བཞག་དགོ།
འདི་ཡང་ དྲི་
‘turf
’
–
home
or
office
gives
them
a
small
psychological
advantage
–
it
is
their
བ་ ཡུན་འགྱངས་སྦེ་ འགོར་མི་དང་ རྒྱང་མཐོང་གི་དོན་ལུ་ བཏོག་དགོ་པའི་རིགས་ལུ་ དགོས་མཁོ་ཡོདཔ་ཨིན།but
འབྲི་ཤོག་འདི་
mayལས་འཛིན་དང་
also put them
ease
and མགྲིན་ཚབ་ཀྱི་དོ
lets you seeན་ལུ་དགོཔ་མེད།
them in context.
Your office gives you
སྲིད་དོatན་ཚོ
གས་པའི་
དེ་ཡང་ ཁོང་རའི་ལཱ་གི་ཁ་གསལ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་
དྲི་
the psychological
advantage
but
may
be
far
too
public
to
give
them
any
sense
of
བ་གི་དོན་ལུ་ མོས་མཐུན་འབད་ནི་དང་ གནས་ཚུལ་འདི་ཚུ་ ཁྱོད་ར་ག་དགའ་སར་ ལག་ལེན་འཐབ་ཆོག། ཨིན་རུང་ ཁྱོད་ཀྱིས་
security.
Think
about theཁོང་གི་སེམས་ལུ་མ་འབབ་པ་ཅིན་
nature of the interviewཉོག་བཤད་བཀོད་ནིའི་དབང་ཚད་ཡོ
and whether it would དbe། most
གསལ་སྟོ
ན་འབད་ཐངས་འདི་
successful in a public or discreet location, the mood you want to set and about
the surrounding noise, which may preclude you from recording the conversation.
For formal interviews, confirm details with a phone call, email or fax, so the
interviewee cannot later say he or she ‘forgot’. Do not wait for secretaries who
promise to ‘get back to you’. Allow for a reasonable time for a response, then call
back. Be persistent, but do not be a nuisance.
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དྲི་བ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཐངས།
བརྡ་བརྒྱུདཔ་ཚུ་ སྐྱོན་བརྗོད་འབད་སའི་ཡུལ་ཅིག་ཨིན། ཁོང་ཆ་ཁྱབ་ རྩིས་དག་ཚ་དྲགས་དང་ རྣམ་རྟོག་ལང་སི་སི་ མི་
ཚུ་གི་མིང་གཏམ་མེདཔ་གཏང་མི་ ལྡོག་ཕྱོགས་ཀྱི་ཕྱོགས་བཟུང་མི་ ལཱ་རྩ་འགེངས་ཏེ་འབད་མི་ཚུ་ལུ་ བར་ཆད་རྐྱབ་མི་

དང་ གུས་ཞབས་མེད་མི་ཅིག་སྦེ་ བརྩི་འཇོག་འབདཝ་ཨིན། ཉེས་འཛུགས་འདི་ཚུ་ ལ་ལུ་ཅིག་ལུ་ བདེན་ཁུངས་ཡོདཔ་
འོང། ལྟ་ཚུལ་ངན་པ་འདི་ཚུ་ བཟློག་ནིའི་ཐབས་ཤེས་འདི་ ཚུལ་དང་མཐུན་ཏོག་ཏོ་དང་ ཀུན་སྤྱོད་རྣམ་གཞག་དང་ལྡན་
པའི་ སྤྱོད་ལམ་ཐོག་ལུ་ གནས་ནི་འདི་ཨིན།

ཨརྟག་ར་ གུས་ཞབས་དང་ལྡན་དགོ་པའི་ ཕོག་ཚོད་མེད་པའི་ ཐོབ་

བརྗོད་བཀོད་ནི་མི་འོང་། ཁྱོད་ལུ་གནས་ཚུལ་གྱི་ཐོབ་ལམ་ཡོད་པའི་ སྤྱོད་ལམ་སྟོན་པ་ཅིན་ གནས་ཚུལ་འབྱུང་ཁུངས་དང་
མི་སྡེ་གིས་ མ་དགའཝ་བསྐྱེད་འོང་།
རང་ལེགས་ཤོམ་དང་

ང་ཉིད་དྲང་པོ་ཨིན་ཟེར་མནོཝ་ཨིན། དེ་འབདཝ་ལས་ ཁྱོད་ཀྱི་གནས་ཚུལ་བྱིན་མི་ཚུ་ཡང་ གཞི་

འདི་ལུ་བཞག་སྟེ་ དྲི་བ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་བཏུབ་ཨིན། དྲི་བ་ཚུ་ཡང དཔེར་ན་ “འདི་ཚུ་ག་དེ་སྦེ་ འབདཝ་ཨིན་ན་ ང་
གནམ་མེད་ས་མེད་ཤེས་དགོ་མནོ་ཡི?” ཡང་ན་ “ང་བཅས་རའི་མི་སྡེའི་མཐའ་དོན་ལུ་བལྟ་སྟེ་ དཀའ་ངལ་འདི་གི་སྐོར་

ལས་ ང་ལུ་འགྲེལ་བཤད་རྐྱབ་གནང་མས” ཟེར་བའི་དྲི་བ་ཚུ་གིས་ ལན་གསལ་ཡང་ ལེགས་ཤོམ་འཐོབ་ཨིན། གནས་
སྟངས་ལེ་ཤ་ཅིག་ནང་ གནས་ཚུལ་བྱིན་མི་ཚུ་གིས་ བརྡ་བརྒྱུདཔ་ཅིག་གིས་ མི་སྡེ་ལུ་ཕན་ཐོག་ནིའི་དོན་ལུ་ ཞིབ་
འཚོལ་འབདཝ་ཨིན་པའི་ ཡིད་ཆེས་བསྐྱེད་ཚུགས་པ་ཅིན་ བརྡ་དོན་ཚུ་བྱིནམ་ཨིན།

འདི་ཐབས་ཤེས་རྐྱངམ་གཅིག་མིན།: བརྡ་བརྒྱུདཔ་ཚུ་ལུ་ ནུས་དབང་བཞི་པ་ (fourth estate) ཟེར་བའི་ མིང་

གཏམ་སྦོམ་ཐོབ་ཡོད་རུང་ བརྡ་བརྒྱུདཔ་ཕུད་རྡོག་གཅིག་ཡང་ གཞུང་གི་འགོ་དཔོན་ཚུ་གི་ བྱ་སྤྱོད་ལྟ་རྟོག་འབད་ནིའི་དོན་
ལུ་ དམངས་གཙོའི་ལམ་ལུགས་ཐོག་ལས་ བཙག་འཐུ་འབད་འབདཝ་མེད། བརྡ་བརྒྱུདཔ་ཚུ་ གཞུང་གིས་མི་སེར་ལུ་

ཞབས་ཏོག་ཞུ་ཡོདཔ་ ངེས་བརྟན་བཟོ་ནིའི་ འགན་འཁུར་འབག་མི་ ཞི་བའི་མི་སྡེའི་ཁོངས་སུ་ གཏོགས་མི་ཅིག་ཨིན།

འདི་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ བརྡ་བརྒྱུདཔ་ཚུ་ལུ་ གསར་ཤོག་ལས་ཁང་དང་ རྒྱང་བསྒྲགས་ལས་ཁང་ལ་སོགས་པའི་ བརྒྱུད་འབྲེལ་
དང་བརྡ་དོན་གྱི་ རྒྱ་ཆེ་བའི་བརྒྱུད་ལམ་ཚུ་ལུ་ དམིགས་བསལ་གྱི་དལ་དབང་ཡོདཔ་ཨིན། དཀའ་ངལ་ཡོད་པའི་ལས་

འཛིན་དང་ ངན་ལྷད་ཅན་གྱི་ སྲིད་དོན་ཚོགས་པའི་འཐུས་མི་ཚུ་གིས་ གསང་བའི་བྱ་ངན་བརྩམས་ཏེ་ ཁྲིམས་ལུགས་

ལས་ཟུར་ནི་དང་ ཁྲིམས་འགལ་འབད་ནི་ལ་སོགས་པའི་ ཐབས་ལམ་ཚུ་བསྒྲིགཔ་ད་ བརྡ་བརྒྱུདཔ་ཚུ་གིས་ སྤྱོད་ལམ་
བཟང་པོ་དང་ དྲང་པོ་ དྭངས་གསལ་ཚུ་ སྟོན་དགོཔ་འདི་ཁག་ཆེ། (དྭངས་གསལ་ག་དེ་དྲག་དྲག་ཡོདཔ་བཟོ་དགོ)

མ་ཆོག་པའི་དབང་ཚད་ ལག་ལེན་འཐབ་ནི་མེདཔ་ ངེས་བརྟན་བཟོ་ནིའི་དོན་ལུ་ རང་གིས་
རང་ལུ་ དྲི་བ་བཀོད་དགོཔ་ཡང་ དཔེར་ན་: གལ་སྲིད་ ཞིབ་་འབད་སའི་ཡུལ་འདི་ ང་

ཨིན་པ་ཅིན་ ང་གིས་ གནས་སྟངས་འདི་གི་ མཐོང་སྣང་འདི་ ག་དེ་སྦེ་མཐོང་འོང་ག? ཡང་
ན་ བརྡ་བརྒྱུད་པའི་ལཱ་འགན་འདི་ ག་ཅི་བཟུམ་ཅིག་འོང་ག? ང་ལུ་འགན་འཁྲི་ ག་ཅི་ར་

ཡོདཔ་ཨིན་ན? ད་ལྟོ་ང་ར་གིས་ ཞིབ་་འབད་མིའི་རེ་བ་འདིའི་དབང་ལུ་ མི་ཐལ་ག? ང་ལུ་
དགག་བཤེར་དང་ཚད་མཉམ་ཡོད་ག? ཟེར་བའི་དྲི་བ་ཚུ་བཀོད་དགོ།

?
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དྲི་བ་གི་སྒྲིག་གཞི།
སྒྲིག་གཞི་

༡ དུས་ཚོད་ཁར་ལྷོད་དགོཔ།

གལ་སྲིད་ ཁྱོད་དུས་ཚོདལས་ ཕྱི་སུ་ཅིག་ལྷོད་པ་ཅིན་ གནས་ཚུལ་བྱིན་མི་འདི་ ཁྱོད་ལུ་མ་དགའཝ་ཆགས་
ནི་དང་ དུས་ཚོད་འཕྲོ་བརླག་འགྱོཝ་མ་ཚད་ དུས་ཚོད་ཨ་ཙི་ཅིག་ཡོད་མི་འདི་ཡང་ བཟོད་གསོལ་ཞུ་སྟེ་

རྫོགས་འོང་། དེ་མ་ཚད་ འགོ་ཐོག་གི་དྲི་བ་ཚུ་ འཚབ་འཚུབ་བཏང་སྟེ་ དམིགས་གཏད་གུ་སྐྱེལ་མི་ཚུགས།
སྒྲིག་གཞི་

༢ གྱོན་ཆས་ཚུལ་མཐུན་གྱོན་དགོཔ།

མ་གཞི་ གྱོན་ཆས་ཀྱི་ཐད་ཁར་ ཧེ་མ་དང་ཕྱདཔ་ད་ སྒྲིག་ཡངས་སུ་ཅིག་ སོང་ཡོདཔ་ཨིན་རུང་ འགོ་དང་
འགོ་ལས་ ཁྱོད་རའི་གནས་ཚུལ་བྱིན་མི་འདི་ལུ་ ཁྱོད་ཀྱི་སྐོར་ལས་ ཚོར་སྣང་ངན་པ་ཅིག་ འབྱུང་བཅུག་

ནི་མི་འོང་ ཁྱོད་རའི་དོན་ཚན་དང་ འོས་འབབ་ཡོད་པའི་ གྱོན་ཆས་གྱོན་དགོ། གུས་ཞབས་ཚུལ་མཐུནམ་
འབད་དེ་ ཁྱོད་རའི་འཚོ་བའི་གནས་སྟངས་ ག་ཅི་བཟུམ་ཨིན་རུང་ འདི་ཚུ་ག་ཨིནམ་སྦེ སྟོན་ནི་མི་འོང་།
སྒྲིག་གཞི་

༣ ཁྱོད་རའི་སྡོད་ས་ གདམ་ཁ་རྐྱབ་དགོཔ།

དགོས་མཁོ་ཡོད་པ་ཅིན་ ཁྱོད་རའི་སྒྲ་བཟུང་འཁོར་ལོ་དེ་ལུ་ ཧད་བཏགས་འཕུལ་ཏེ་ སྡོད་ས་ཅིག་ གདམ་

ཁ་རྐྱབ་དགོ། (དཔེར་ན་ “འདི་ཁར་བཞག་པ་ཅིན་ སྒྲ་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་ བཟུང་ཚུགས་ནི་བཟུམ་ཅིག་འདུག་
”) ཁྱོད་ར་སྡོད་ས་འདི་ལས་ གཅིག་གི་མིག་ཏོག་ གཅིག་གིས་མཐོངམ་སྦེ་དགོ། དོ་རུང་ ཐད་ཕྲང་སྟེ་རང་

སྡོད་པ་ཅིན་ གདོང་ཐུག་རྐྱབ་སྟེ་ དོ་འགྲན་འབད་དོ་བཟུམ་སྦེ་ཚོར་འོང་། ཁོང་གི་གདོང་སྐོར་ ཌི་གི་རི་ ༤༥

དེ་ཅིག་གི་ཕྱོགས་ལུ་སྡོད་དགོ། བར་ན་ལུ་ ཀི་དེབ་དང་ ལེབ་ཊོབ་ཀྱི་ཁབ་ཏོ་ལ་སོགས་པའི་བཀག་ཆས་ ག་
ནི་ཡང་ བཞག་ནི་མི་འོང་། སྡོད་ཁྲི་གཉེན་ཏོང་ཏོ་འབད་བ་ཅིན་ ཡི་གུ་འབྲི་ངོ་ མ་བདེ་ཁག་ག་དང་ བག་
ལྷོད་དྲགས་འོངམ་ཨིན།
སྒྲིག་གཞི་

༤ གཅིག་གིས་གཅིག་ལུ་ མིག་ཏོ་ཚུལ་དང་མཐུནམ་སྦེ་བལྟ་དགོཔ།

སྤྱིར་བཏང་ ང་བཅས་ར་ བློ་སླབ་པའི་སྐབས་ ཕར་ལོགས་མའི་ གདོང་གི་རྣམ་འགྱུར་མཐོང་པ་ཅིན་ སླབ་
ངོ་བདེ་ཏོག་ཏོ་འོངམ་མ་ཚད་ ཐེབས་རང་འབྱུངམ་ཁྱོད་ཀྱིས་ ཟིན་བྲིས་བཏབ་སྡོད་པ་ཅིན་ གདོང་གི་རྣམ་

འགྱུར་མཐོང་ཚུགས་པར་ ལཱ་ཁག་འོང་། ཨིན་རུང་ དྲི་བ་བཀོད་པའི་སྐབས་དང་ འཕྲལ་འཕྲལ་ར་ བལྟ་

དགོཔ་གལ་ཆེ། ཁྱོད་ཀྱི་དྲི་བ་ཚུ་ བྲིས་དེབ་ནང་ལས་ ལྷག་ག་སྟེ་བཀོད་པ་ཅིན་ ཁོང་གི་སེམས་ཁར་ ཁྱོད་
ཀྱིས་དྲི་བ་བཀོད་ནི་འདི་ འགོ་ཐོག་ཨིནམ་འདྲས་མནོ་བའི་ ཚོར་སྣང་དང་ བློ་སྤོབས་མ་འཐོབ་བཟུམ་དང

ཁོང་གི་སླབ་མི་ལུ་ དོ་སྣང་མེདཔ་བཟུམ་མའི་ ཚོར་སྣང་བསྐྱེད་འོང་། འདི་གིས་སྦེ་ དྲི་བའི་ལན་སླབ་ནིའི་སྤྲོ་
བ་ཡང་ ཉམས་ནིའི་ཉེན་ཁ་ཡོད།
སྒྲིག་གཞི་

༥ ལུས་ཀྱི་རྣམ་འགྱུར་ལུ་བསྒྱིམ་དགོཔ།

ཉེན་སྲུང་འབད་བའི་ ཚུལ་དང་རྣམ་འགྱུར་ཚུ་ དྲི་བ་ཚུ་སྣང་མེདབསྐྱུར་བཞག་ནི་གི་ བརྡ་མཚོན་ཨིནམ་ལས་

འདི་གི་སྐབས་ལུ་ དྲི་བ་ཚུ་ ས་ཀྲག་བཀོད་ནིའི་རྩིས་རྐྱབ་དགོ། འདི་མ་ཚད་ ཁོང་གིསེམས་ཁར་ཕོག་པ་དང་
བློ་བདེ་བ་ དགོད་བྲ་བ་ ཙིགཔ་ཟ་བ་ དབངཔོ་ངལ་བ་ལ་སོགས་པའི་ རྣམ་འགྱུར་ཚུ་ལུ་བལྟ་སྟེ་ དྲི་བ་
བཀོད་ནི་དང་ དགག་པ་རྐྱབ་ནི་ཚུ་འབད་དགོ།
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སྒྲིག་གཞི་

༦ གསང་བ་ ཡང་ན་ གསང་བ་མིན་པ།

“གསང་བ་མིན་པ་” ཟེར་མི་འདི་ བརྡ་དོན་བྱིན་མི་གིས་ བཤད་ཚད་གེ་ར་ ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ལུ་གོཝ་ཨིན།
“གསང་བ” ཟེར་མི་འདི་ བརྡ་དོན་བྱིན་མི་ཚུ་ གསལ་སྟོན་མ་འབད་བའི་ཐོག་ལས་ བརྡ་དོན་ཚུ་ ལག་

ལེན་འཐབ་ནི་ལུ་གོཝ་ཨིན། “རྒྱབ་ཁུངས་རྐྱངམ་གཅིག་” ཟེར་བའི་སྐབས་ བརྡ་དོན་ག་ཅི་ཡང་ ལག་ལེན་
འཐབ་མི་ཆོག། གནད་དོན་འདི་གི་རྒྱབ་ཁུངས་ ཧ་གོ་ནི་དོན་ལུ་རྐྱངམ་གཅིག་ཨིན། གསང་བ་དང་ གསང་
བ་མིན་པ་ཟེར་མི་ཚུ་ལུ་ མཐའ་གཅིག་ཏུ་ གནས་དགོ་པའི་ཁྲིམས་ལུགས་མེད་དེ་འབད་རུང་ བརྡ་བརྒྱུདཔ་
དང་ གནས་ཚུལ་འབྱུང་ཁུངས་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་ གུས་བཀུར་བཞག་ནིའི་དོན་ལུ་ཨིན།

གནས་ཚུལ་བྱིན་མི་འདི་ལུ་ འདི་དོན་ཚན་གང་རུང་ཅིག་ གསང་བ་ཨིན་མིན་ དྲི་དཔྱད་འབད་དགོ། རྩོད་
རྙོག་ཅན་གྱི་གནས་ཚུལ་ཚུ་ གནང་བ་ལེན་ཏེ་འབྲི་དགོ།

དྲི་བ་འདི་ ལུགས་ཡངས་ཀྱི་ཐོག་ལས་ཨིན་པ་

ཅིན་ ཁྱོད་རའི་འབྲི་དེབ་དང་ སྒྲ་བཟུང་འཁོར་ལོ་བཏོན་ཏེ་ “ང་བཅས་ཀྱི་དྲི་བ་ ཡིག་ཐོག་བཀོད་པའམ་ སྒྲ་
བཟུང་བཞག་པ་ཅིན་ ཁྱད་མེད་ག?”ཟེར་འདྲི་དགོ། གལ་སྲིད་ དྲི་བ་འདི་ ལུགས་མཐུན་ཨིན་པ་ཅིན་ དུས་
ཚོད་འཕྲོ་བརླག་མ་གཏང་པ་ ་ཏེ་བཀོད་དགོ། ཡིག་ཐོག་ལུ་བཀོད་ནི་དང་ སྒྲ་བཟུང་བཞག་ནི་འདི་གིས་ ལ་
ལུ་གཅིག་ འདྲོག་བྱེལ་འཐབ་དོ་ཡོདཔ་ ཧ་གོ་དགོ། སྒྲ་བཟུང་འཁོར་ལོ་ཚུ་ སྦ་བཞག་ནི་མི་འོང་། ཡིག་
ཐོག་བཀོད་ནི་དང་ སྒྲ་བཟུང་ནི་ཚུ་ ཧམ་འཛུལ་མེད་པར་འབད་དགོ། གལ་སྲིད་ ཁོང་གིས་འདྲི་བ་ཅིན་
གནས་ཚུལ་ཚུ་ འཛོལ་བ་མེདཔ་སྦེ་བཀོད་ནི་ལུ་ ཕན་ཐབས་ཀྱི་དོན་ལས་ཨིན་ཟེར་ བཤད་བྱིན་དགོ།
སྒྲིག་གཞི་

༧ ཨ་རྟག་ར་ ཟིན་ཐོ་བཞག་དགོཔ།

ཟིན་ཐོ་བཞག་ནི་འདི་གིས་ ཁྱོད་ར་ཡེངས་མ་བཅུག་པར་ རྣམ་འགྱུར་དང་ མཐའ་འཁོར་ འཆར་སྣང་ལ་

སོགས་པ་ སྒྲ་བཟུང་འཁོར་ལོ་གིས་ བཟུང་མ་ཚུགས་མི་ཚུ་ ཐོ་བཀོད་འབད་ཚུགས། འདི་གིས་ གལ་སྲིད་
ཁྱོད་རའི་སྒྲ་བཟུང་འཁོར་ལོ་འདི་ལུ་ སྟབས་མ་བདེཝ་རེ་འཐོན་པ་ཅིན་ ལྷན་ཐབས་ཀྱི་དོན་ལུ་ ཕན་ཐོགས་
ཚུགས། ཁྱོད་རའི་བསམ་འཆར་དང་ གཞན་གྱིས་སླབ་མི་ཚུ་གི་བར་ནང་ ཁྱད་པར་ཕྱེ་སྟེ་ སྐྱོན་མེདཔ་བཟོ་
དགོ།
སྒྲིག་གཞི་

༨ ཕྱོགས་རིས་མེད་པའི་དྲི་བ་ གོ་ཡངས་བཀོད་དགོཔ།

སེམས་ཁམས་མཁས་མཆོག་ཚུ་ བསླབ་བྱ་ལུ་གཞི་བཞག་དགོ། ལན་གསལ་འདི་ཚུ་གིས་ ཁྱོད་ལུ་ཚོར་སྣང་
ག་ཅི་བཟུམ་ འབྱུང་འོང་ག་ཟེར་བའི་ བརྡ་མཚོན་སྟོན་ནི་ཨིན་པའི་ དྲི་བའི་རིགས་ཚུ་སྤང་དགོ། དཔེར་ན།

“དབང་ཚད་ལོག་སྤྱོད་འདི་ ཧ་ལས་སི་སི་ཅིག་མེན་པས་ག?” ཟེར་འདྲི་ནི་མིན་པར་ “ཁྱོད་ཀྱིས་དབང་ཚད་
འདི་བཟུམ་ ལག་ལེན་འཐབ་པ་ཅིན་ མནོ་བསམ་ག་ཅི་བཟུམ་ གཏང་འོང་?” ཟེར་འདྲི་དགོ།

གནས་

ཚུལ་བྱིན་མིའི་ བསམ་ཚུལ་ཡང་ ཧ་གོ་ནི་ རྩིས་རྐྱབ་དགོ། དེ་འབདཝ་ད་ ཐད་ཀར་དུ་ “ག་ཅི་སྦེ?” ཟེར་
འདྲི་བ་ཅིན་ ཉེས་འཛུགས་འབད་དོ་བཟུམ་སྦེ་ཚོར་ནི་དང་ ཡིད་ཆེས་ཡང་མི་འོང་། དེ་འབདཝ་ལས་ “ག་ཅི་

སྦེ?” ཟེར་བའི་དྲི་བ་འདི་ ཐད་ཀར་མིན་པར་ བསྐོར་ཏེ་འདྲི་དགོ། “གནས་ཚུལ་སྙན་ཞུ་འདི་ལུ་ ཁྱོད་ག་ཅི་
སྦེ་ ཁོང་ཁྲོ་ལངས་ཡི་?” ཟེར་མ་འདྲི་བར་“གནས་ཚུལ་སྙན་ཞུ་འདི་གིས་ ཁྱོད་ཁོང་ཁྲོ་ལངས་བཅུག་ཅི་ཟེར་
སླབ་དེས་མེན་ན་ ཁ་གསལ་སྦེ་སླབ་གནང་མས” ཟེར་འདྲི་དགོ།
སྒྲིག་གཞི་

༩ ཁུ་སིམ་སིམ་སྡོད་ནི་འདི་ ཟོགཔོ་མིན།

གནས་ཚུལ་བྱིན་མི་ཚུ་ལུ་ ཁྱོད་རའི་ལན་གསལ་འདི་ སླབ་བཅུག་དགོ། འདི་གི་ཤུལ་ལས་ ཕྲང་ཕྲང་ར་ དྲི་
བ་ཤུལ་མམ་ མ་བཀོདཔ་ལས་ ཨ་ཙི་ཅིག་བསྒུག་དགོ། བློ་གི་བར་ན་ས་སྟོང་ བསུབ་དགོཔ་མེད། གལ་
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སྲིད་ གནས་ཚུལ་བྱིན་མི་ལུ་ ལན་གསལ་གྱི་ མནོ་བསམ་གཏང་ནིའི་དུས་ཚོད་དགོ་པ་ཅིན་ དུས་ཚོད་བྱིན་

དགོ། གལ་སྲིད་ ཚོར་ཤུགས་དྲག་པོའི་རྐྱེན་གྱིས་ བློ་འཕྲོ་མཐུད་དེ་སླབ་མ་ཚུགས་པ་ཅིན་ བསྒུག་སྡོད་དགོ།
དེ་ལས་ འགྲོས་ཀྱིས་སྦེ་ “ད་ ང་བཅས་ར་ འཕྲོ་མཐུདན་ན?” ཟེར་འདྲི་དགོ།
སྒྲིག་གཞི་

༡༠ སྤྲོ་ཉམས་དང་ལྡནམ་སྦེ་མཐོང་དགོ། སྤྲོད་བ་བསྐྱེད་དགོ

དྲི་བ་དྲིས་ལན་འབད་བའི་སྐབས་ ་གོ་རེ་གོ་ཚད་ཅིག་ལུ་ སྤྲོད་བ་བསྐྱེད་དེ་ འབྲེལ་བ་འཐབ་དགོ། འདི་ཚུ་

འབྲི་དེབ་ནང་ཟིན་བྲིས་བཏབ་ཞིནམ་ལས་ ལྷན་ཐབས་ཀྱི་དྲི་བ་བཟོ་ནིའི་ རྩིས་རྐྱབ་དགོ། ལན་འདི་ ང་ལུ་

དགོས་མཁོ་ཡོད་པའི་ ལན་ཅིག་ཨིན་ན་? ང་གིས་ག་དེ་སྦེ་ ཧ་གོ་ཡི་ག? ང་གིས་ལན་འདི་ ག་དེ་སྦེ་ ལག་
ལེན་འཐབ་ནི་ཨིན་ན་? ཟེར་བའི་དྲི་བ་ཚུ་ རང་གིས་རང་ལུ་བཀོད་དགོ། ག་ཅི་སྦེ་ ཟེར་བ་ཅིན་ དྲི་བ་འདི་
ཚར་ཅིག་མཇུག་བསྡུ་ཞིནམ་ལས་ ལོག་སྟེ་ལོག་སྟེ་འབད་ནི་འདི་ ལཱ་ཁག་ཡོདཔ་ཨིན། ཁྱོད་ཀྱིས་ ཞིབ་

འཚོལ་འབད་དེ་ དྲི་བ་བཀོད་པའི་སྐབས་ ཁྱོད་ར་རེ་འདོད་བསྐྱེད་མི་ལན་འདི་ མ་འཐོབ་པ་ཅིན་ རྣམ་རྟོག་
ལངས་ནི་མི་འོང་། འདི་བཀོ་བཞག་སྟེ་ དོན་ཚན་སོ་སོ་གུ་ འཕྲོ་མཐུད་དགོ། ཁོང་གི་འདོད་ཚུལ་གསརཔ་

ལུ་ ངོས་ལེན་འབད་དེ་ ལྷན་ཐབས་ཀྱི་དྲི་བ་ཚུ་འདྲི་དགོ། ཧེ་མ་ལས་ཡོད་པའི་ གནས་ཚུལ་ཚུ་ནང་ ཁྱོད་ར་
ལུ་ གནས་ཚུལ་བྱིན་མི་ཚུ་ བཙུགས་ནིའི་རྩིས་རྐྱབ་ནི་མི་འོང་། ཧང་ཏོམ་མར་བྱུང་མི་ཚུ་གིས་ མཐའ་མཇུག་
ལུ་ གནས་ཚུལ་ཚུ་ལེགས་ཤོམ་འཐོནམ་ཨིན། གལ་སྲིད་ གྲུབ་འབྲས་ལེགས་ཤོམ་མ་འཐོན་པ་ཅིན་ ལོག་

སྟེ་ར་ ཁྱོད་རའི་དོན་ཚན་ངོ་མ་འདི་ འཕྲོ་མཐུད་བཏུབ། ཁྱོད་ཀྱི་དྲི་བ་ནང་ བཅའ་མར་གཏོགས་མི་ མི་ངོམ་
འདི་ རྩུབ་དྲགས་ཅིག་འབདཝ་ལས་ དྲི་བཀོད་ལས་རིམ་འདི་ ལེགས་ཤོམ་ཅིག་ འགྱོ་མ་བཏུབ་རུང་ དེ་
ལུ་ཁོང་ཁྲོ་ལང་ནི་མི་འོང་།
སྒྲིག་གཞི་

༡༡ དུས་ཚོད་ལུ་བརྩི་མཐོང་།

མིག་ཏོ་འདི་ ཆུ་ཚོད་འཁོར་ལོ་གུ་ བལྟ་ཡི་རང་སྡོད་དགོ། འདི་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ དྲི་བ་ཚུ་འདྲི་དགོ། མོས་

མཐུན་བྱུང་ཡོད་པའི་དུས་ཚོད་ རྫོགས་ནི་འབདཝ་ད་ “ང་བཅས་ལུ་ དྲི་བ་ (ཀ) འདི་ཚུ་ འདྲི་ནི་གི་དུས་
ཚོད་ཡོད་ག?” ཟེར་འདྲི་དགོ།

དྲི་བཀོད་མཇུག་བསྡུ་བའི་སྐབས་ འདི་གི་ཤུལ་མ་ ག་ཅི་འབྱུང་ནི་ཨིན་ན་ གཏན་འཁེལ་སྦེ་སླབ་དགོ། དེ་
ཡང་ “གནས་ཚུལ་འདི་ རེས་གཟའ་པ་སངས་ལུ་ གསལ་སྟོན་འབད་འོང” ཟེར་བ་ལ་སོགས་པ་ཨིན།

ཨིན་རུང་ རང་གིས་གྲུབ་མ་ཚུགས་པའི་ ཁས་ལེན་ཚུ་ འབད་ནི་མི་འོང། དཔེར་ན་ གནས་ཚུལ་འདི་
གསལ་སྟོན་མ་འབད་བའི་ཧེ་མ་ ཁོང་ལུ་སྟོན་འོང་ ཟེར་བ་ལ་སོགས་པ་ སླབ་ནི་མི་འོང་།
སྒྲིག་གཞི་

༡༢ གནས་ཚུལ་ཚུ་ ག་ཨིནམ་སྦེ་བཤད་དགོ།

ཚད་ལྡན་བརྡ་བརྒྱུདཔ་ཚུ་གིས་ གནས་ཚུལ་འབྱུང་ཁུངས་ཀྱིས་བྱིན་མི་ ཡིག་ཆ་ཚུ་ ག་ཨིནམ་སྦེ་ དྲང་

པོའི་ཐོག་ལུ་ ལག་ལེན་འཐབ་འོང་། དྲི་བ་བཀོད་པའི་སྐབས་ སླབ་ཡོད་པའི་ལན་གསལ་ཚུ་ ཤོབ་རྐྱབ་སྟེ་

བཙུགས་ནི་མི་འོང་། དེ་མ་ཚད་ དྲི་བ་འདི་མཇུག་བསྡུ་ཞིནམ་ལས་ དྲི་བ་དང་ ལན་གྱི་དོན་དག་ཚུ་ འགྱུར་

བཅོས་འབད་དེ་ སྐབས་དོན་ནང་མ་ཚུདཔ་སྦེ་ བཀོད་ནི་མི་འོང་། འདི་གི་ནང་དོན་ཉིད་ལས་ ལན་གསལ་གོ་
རིམ་སྦེ་ཡོད་མི་ཚུ་ དཔེ་བཤུས་འབད་བའི་སྐབས་ དྲནམ་ཐེབས་བཏོན་དགོ། འདི་གིས་ གོ་རིམ་ཚུ་ མགུ་

འཐོམ་སི་སི་སྦེ་ མཉམ་སྡེབ་འབད་དེ་ བདེན་པ་ཚུ་ལུ་ སྐྱོན་ཞུགས་ནིའི་ཉེན་ཁ་ཡོད། ཁྱོད་རའི་གནས་ཚུལ་
འདི་བཤད་ཞིནམ་ལས་ འདི་གི་ཤུལ་ལས་ ལན་གསལ་ཚུ་བཀོད་དགོ། གནས་ཚུལ་ལྷག་མི་ཚུ་ བློ་གྲོས་
ཅན་འབད་ནི་འདི་གིས་ བདེན་པ་འདི་ ག་ཏེ་འདུག་ག་ ཧ་གོ་ཚུགས།
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འོ ས ་འབབ་ལྡན་པའི་དྲི་བ་བཀ

ཞིབ་བརྟག་གི་དྲི་བ་ཚུ་ ག་དེ་སྦེ་ མ་འདྲཝ་ཡོདཔ་ཨིན་ན།

དྲི་བ་ག་རའི་ནང་ གྲ་སྒྲིག་འབད་ནི་དང་ ་ཏོག་ཏོ་ བློ་ཁོག་ཡངས་ཏོག་ཏོ་སྦེ་ སྡོད་དགོཔ་འདི་ གལ་ཅན་ཨིན། ཞིབ་བརྟག་

གནས་ཚུལ་གྱི་དོན་ལུ་ དྲི་བ་བཀོད་པའི་སྐབས་ འདི་ནང་ཚུད་དགོཔ་ མ་འདྲཝ་ལེ་ཤ་ཡོད། འདི་གིས་དྲི་བ་འབད་ཐངས་ནང་
རྒྱུ་རྐྱེན་འབདཝ་ཨིན། ལཱ་འདི་གི་རང་བཞིན་ཅིག་ཨིནརུང་ ཁྱོད་ཀྱིས་གནས་ཚུལ་བྱིན་མི་ཚུ་གི་ འཁོན་སྡང་དང རང་ཕྱོགས་
སྲུང་བ་ གསང་བཞག་དང སྦ་གཞག་པའི་གནས་སྟངས་ཚུ་ལུ་ གདོང་ལེན་འབད་དགོཔ་འཐོནམ་ཨིན། ཞིབ་བརྟག་གནས་

ཚུལ་གྱི་དོན་ལུ་ དྲི་བ་དྲིས་ལན་འབད་བའི་སྐབས་ ཁྱོད་ཀྱིས་སེམས་ཁར་ ངེས་པར་བཞག་དགོ་པའི་ ཁྱད་ཆོས་དག་པ་ཅིག་
གཤམ་ལུ་བཀོད་ཡོདཔ་ཨིན།

འོས་འབབ་ལྡན་པའི་དུས་ཚོད།

ཁྱོད་ཀྱིས་ཞིབ་དཔྱད་ནང་གི་ མི་ངོམ་གཙོ་བོ་དང་ དུས་ནམ་འཕྱད་དགོཔ་སྨོ? ཧ་དྲགས་པ་ཅིན་ ཁྱོད་ཀྱི་གནས་ཚུལ་འདི་

གསལ་སྟོན་མ་འབདཝ་ལས་ ཁོང་གིས་གསང་བརྡ་འཐོབ་སྟེ་ བྱོག་འགྱོ་ནི་དང་ སྐབས་འབབ་བཀག་སྡོམ་ལེན་ནི་ སྒྲུབ་བྱེད་
ཚུ་སྦ་བཞག་ནི་ལ་སོགས་པ་འབད་འོང་། ཕྱི་སོང་པ་ཅིན་ ཁོང་ཆ་ཁྱབ་ བྱོག་འགྱོ་ཡར་སོ་འོང་། ཡང་ན་ ལན་དེ་ཚུ་ ཁོང་རའི་
མནོ་ལུགས་དང་འཁྲིལ་ གྲ་སྒྲིག་བཟོ་སྟེ་ ཁྲིམས་འབྲེལ་ལག་ཆ་ཚུ་བཟོ་སྟེ་ ཞིབ་དཔྱད་ཚུ་འབད་མི་ཚུགས། ལག་ལེན་ལམ་
ལུགས་(Rule of Thumb) ཀྱི་ དགོངས་དོན་བཞིན་དུ་ གནས་ཚུལ་དང་འབྲེལ་བའི་ གཙོ་ཅན་ཚུ་དང་ འཕྱད་པར་
མ་འགྱོ་བའི་ཧེ་མ་ལས་ སྒྲུབ་བྱེད་ག་དེ་མང་་ བསྡུ་ལེན་འབད་དགོ། དཔེར་ན་ ཡིག་ཆའི་རྒྱབ་རྟེན་ཚུ་ རང་དབང་ཅན་གྱི་
གཙུག་སྡེ་ གང་མང་ལས་ བདེན་དཔྱད་འབད་ཡོད་པའི་ ངོ་སྦྱོར་ལ་སོགས་པ་བཟུམ།

ཉེན་ཁ།

ཁྱོད་ཀྱི་གནས་ཚུལ་འདི་ མཇུག་མ་བསྡུ་རུང་འདྲ་ མ་ཕོག་རུང་འདྲ་ ཁྱོད་ར་ག་ཅི་ཅིག་གུ་ བརྩོན་སྡོད་འོང། གནས་སྟངས་
འདི་བཟུམ་ནང་ ཁྱོད་ཀྱིས་བསམ་འཆར་དགོ་པའི་ ཞུ་བ་འབད་བའི་སྐབས་ དབང་ཚད་ཅན་གྱི་ མི་ངོམ་དང་ གཙུག་སྡེ་ཚུ་

གི་སྣང་བ་ལུ་ ཁྱོད་ཀྱིས་ཁོང་ཆ་ཁྱབ་ཀྱི་སྐོར་ལས་ ཞིབ་བརྟག་འབད་དེས་ ཟེར་མནོ་སྟེ་ སྟབས་མ་བདེ་བའི་གནས་སྟངས་སྦེ་
བརྩི་འོང་། ཁོང་གིས་ངོས་ལེན་འདྲ་མིན་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་ཐོག་ལས་འབད་འོང་། འདི་ཚུ་ལུ་ སྣང་མེད་སྦེ་བཞག་ནི་འདི་ གདོང་

ལེན་འབད་ཐངས་འཇམ་ཤོས་ཅིག་ཨིན། འཕྲོ་མཐུད་དེ་ ཞིབ་་འབད་དགོ། འབྱུང་སྲིད་པའི་འཇིགས་སྐུལ་གྱི་རིགས་ཚུ་ཡང་

དངོས་སུ་ འཇིགས་སྐུལ་འབད་ནི་དང་ ཁྲིམས་འབྲེལ་གྱི་འཇིགས་སྐུལ་ འདི་བ་ཡང་ལྷགཔ་སྦེ་ གང་ཟག་གསུམ་པའི་ཐོག་
ལས་ (ཁྱོད་རའི་རྩོམ་སྒྲིགཔ་དང་ལས་སྡེ) གནས་ཚུལ་གསལ་སྟོན་མ་འབདཝ་ལས་ ཁྲིམས་འདུན་ལུ་བསྐྱེལ་ནི་ཚུ་ཨིན།

“ཁ་ཉེས་” ཟེར་བའི་ཚིག་འདི་ གནད་དོན་འདི་ནང་ གཙོ་བོ་ཅིག་ཨིན་རུང་ ཚད་ལྡན་ཁ་ཉེས་ཀྱི་ ཉེས་པ་འདི་ཕོག་མི་སྲིད།

གསང་རྒྱ།

ཞིབ་བརྟག་གནས་ཚུལ་གྱི་ དམིགས་ཡུལ་འདི་ གསང་བ་སྦེ་ ལུས་མི་ཚུ་ ཕྱི་ཁར་སྟོན་ནི་འདི་ཨིན། འདི་ཚུ་མནོ་བཞིན་

བསམ་བཞིན་དོན་ཆེད་སྦེ་ ཤོབ་རྐྱབ་སྟེ་བཞག་པ་དང་ འཛོལ་བཅུག་མི་ལས་བརྟེན་ཏེ་འབྱུངམ་ཨིན། དཔེར་ན་ གཞུང་གི་
བློན་པོ་ཅིག་གིས་ སྤྱི་ཚོགས་དང་ མི་སྡེ་ལུ་ ཤོབ་རྐྱབ་སྟེ་ བུམོ་གཞོནམ་དང་ ཉམས་ཆུང་ཚུ་ ནག་ཚོང་དང་འབྲེལ་བའི་

གསུང་གྲོས་མ་གནང་པར་ བཞག་དོ་བཟུམ། གནས་ཚུལ་ངོ་མ་གོཝ་ད་ རྣམ་རྟོག་ལང་སི་སི་གི་ གནས་སྟངས་ཅིག་འོང་སྲིད།
དེ་འབདཝ་ལས་ ཁྱོད་ཀྱིས་དྲི་བ་གི་དོན་ལུ་ དྲན་པ་བཏོན་ཏེ་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་དགོ། ཁྱོད་ཀྱིས་དྲི་བ་དྲིས་ལན་སྐབས་

དགོ་པའི་དོན་ཚན་ཚུ་ འགོ་དང་འགོ་ལས་ ཤེས་བཅུག་པ་ཅིན་ ་དེ་ནང་བཅའ་མར་གཏོགས་མི་བཏུབ། གལ་སྲིད་ དྲིས་ལན་
འདི་ མི་མང་གི་ས་གོ་ནང་ཨིན་པ་ཅིན་ གནས་ཚུལ་བྱིན་མི་འདི་ ཉེན་ཁ་ནང་ བཙུགས་དོ་བཟུམ་ཅིག་ཨིན།
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དྲི་བ་གི་དོན་ལུ་ཐབས་བྱུས།

དྲི་བ་གི་དོན་ལུ་ ཐབས་བྱུས་ཁག་གསུམ་འདེ་ཅིག་ཡོད། ལུགས་ཡངས་ ཡང་ན་ ཐད་ཀར་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་བའི་སྐབས་

ཨིན་པ་ཅིན་ དྲི་བ་ཚུ་ འཇམ་སུ་ཅིག་སྦེ་འདྲི་དགོ། དྲི་བ་ཚུ་འདྲི་བའི་སྐབས་ལུ་ཡང་ ཧེང་སྐལ་ཁག་ཆེ་ཏོག་ཏོ་ མ་འགྱོཝ་

མ་ཚད་ ཉེན་ཁ་ཆེཝ་སྦེ་ཡང་མི་འགྱོ། དེ་མ་ཚད་ ལན་རྐྱབ་ནི་ལུ་ ལཱ་ཁག་དྲགས་ཡང་མ་འགྱོ་བར་ ཐང་ཐིག་གཅིག་སྦེ་རང་

སྡོད་འོང་། མི་ངོམ་ཅིག་གི་ ལོ་རྒྱུས་འབྲི་ནིའི་དོན་ལུ་ཨིན་པ་ཅིན་ དེའི་ བཀོད་པ་དྲི་བ་ཚུ་ རྒྱ་ཆུང་སུ་ཅིག་སྦེ་ མི་ངོམ་འདི་
ལུ་ དམིགས་ཏེ་བཀོད་འོང་།

ཁོང་སློབ་གྲྭ་ག་ཏེ་ལྷབ་ཅི? ག་དང་གཅིག་ཁར་ གཉེན་རྐྱབ་ཅི? ག་ཅི་སྦེ་? ཁོ་གིས་ སྙན་

ངག་བྲིས་ནི་འདི་ ག་དེ་སྦེ་ འགོ་བཙུགས་ཅི? ཟེར་བ་ལ་སོགས་པ་ཚུ་བཟུམ་དང་ འདི་ཚུ་མང་ཆེ་བ་ཅིག་ མི་ངོམ་འདི་གི་

མི་ཚེའི་སྐོར་ལས་ བདེན་པ་འཚོལ་བའི་ མཇུག་བསྡོམས་དྲི་བའི་རིགས་ཨིན། དེ་འབདཝ་ད་ གནས་ཚུལ་ལྷག་མི་ཚུ་གིས་

མི་ངོམ་འདི་གི་ བསམ་ཚུལ་གྱི་སྐོར་ལས་ཡང་ ཤེས་ནི་གི་སྤྲོ་བ་འོང་། དེ་འབདཝ་ལས་ དྲི་བ་བཀོད་ཡི་རང་ དོན་ཚན་འདི་
རྒྱ་ཆེ་སུ་འགྱོ་འོང་། ཁོང་གིས་ དེང་སང་གི་སྲུང་དེབ་ཚུ་ གནས་སྟངས་ཚུ་ལུ་ མནོ་བསམ་ག་དེ་སྦེ་གཏངམ་སྨོ? ཁོང་གིས་

རྩོམ་སྒྲིག་གི་གསོལ་རས་ལུ་ ཡིད་ཆེས་འདུག་ག? དུས་ཅི་ལོ་གི་ དྲག་ཤོས་ཀྱི་ངོ་བཏོན་དེ་ལུ་ བསམ་འཆར་ག་དེ་སྦེ་འདུག?

དུང་ག་ང་བཟོ་བཀོད་དང་འདྲཝ་སྦེ་ དྲི་བ་ཚུ་ རྒྱ་ཆུང་སུ་ལས་འགོ་བཙུགས་ཏེ་ རིམ་པ་བཞིན་དུ་ གོ་ཡངས་སུ་དང་ རྒྱ་ཆེ་སུ་
འགྱོཝ་ཨིན།

དེ་འབདཝ་ད་ ཞིབ་བརྟག་གནས་ཚུལ་གྱི་དྲི་བ་ཚུ་ ཐབས་བྱུས་མགོ་མཇུག་སྦེ་ འོངམ་ཨིན། དེ་ཡང་ འགོ་བཙུགས་

པའི་སྐབས་ རྒྱ་ཆུང་སུ་སྦེ་ སྤྱིར་བཏང་གི་དྲི་བ་དང་ སྤྱིར་བཏང་གི་གནས་སྟངས་ཚུ་ལས་ འགོ་བཙུགཔ་ཨིན། (དཔེར་

ན་ “གཞུང་གི་རིན་བསྡུར་ཐོག་ལས་ ཁ་འབག་ལུ་བྱིན་ནིའི་ལམ་ལུགས་ ག་དེ་སྦེ་ཡོད?” “ལམ་ལུགས་འདི་ལུ་ བསམ་པ་
རྫོགས་ཚུགས་པས་ག?” གཞུང་གིས་ག་དེ་སྦེ་ ལྟ་རྟོག་མཛདཔ་སྨོ?”) ཟེར་དྲི་བ་དྲིས་ལན་ རིམ་བཞིན་བཀོད་པའི་སྐབས་
རྒྱ་ཆེ་སུ་ཆེ་སུ་སོང་སྟེ་ གནད་དོན་གུ་ དམིགས་སུ་བཀར་འོང་། ཞིབ་བརྟག་གནས་ཚུལ་གྱི་ དྲི་བ་བཀོད་པའི་སྐབས་ ལཱ་

ཁག་ཤོས་རང་ མཇུག་བསྡོམས་ཅན་དང་ གནད་དོན་གཞན་ཡོད་པའི་ བརྡ་མཚོན་བྱུང་པའི་སྐབས་ཨིན། དཔེར་ན་ “ཁྱོད་

ཀྱིས་ གནད་དོན་འདི་གི་ཐད་ཁ་ རིན་བསྡུར་གྱི་ལམ་ལུགས་ལུ་ མ་གནསཔ་ཨིན་ན? ག་ཅི་སྦེ་ མ་གནསཔ་སྨོ?” ཟེར་བའི་
དྲི་བ་ཚུ་ མཇུག་ལུ་འདྲི་དགོ། ག་ཅི་སྦེ་ཟེར་བ་ཅིན་ དུས་ཚོད་འ་ནེམ་ཅིག་གུ་ལྷོདཔ་ད་ ཁོང་གིས་ མཚམས་འཇོག་འབད་

དེ་ དྲི་བ་གཞན་ཚུ་ལུ་ ལན་མི་རྐྱབ་ནིའི་ཉེན་ཁ་ཡོད། དྲི་བ་དེ་ཚུ་ སྤྱིའུ་གི་བཟོ་བཀོད་བཟུམ་སྦེ་ རྒྱ་ཆེ་ས་ལས་འགོ་བཙུགས་
ཏེ་ རྒྱ་ཆུང་ཀུ་སྦེ་ མཇུག་བསྡུ་དགོ།
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ཞིབ་བརྟག་གནས་ཚུལ་གྱི་དོན་ལུ་ དྲི་བ་བཀོད་ཐངས་ཀྱི་བསླབ་བྱ།
ཁྱོད་ལུ་ལན་དགོ་ནིའི་སྐོར་ལས་ཨིན།

ཁྱོད་ཀྱི་དམིགས་ཡུལ་འདི་ རྒྱལ་ཁ་འཐོབ་ནིའི་་མིན་པར་ གནས་ཚུལ་དགོ་ནི་འདི་ཨིན། ལྷོད་ལྷོད་སྦེ་ མགུ་མ་འཐོམས་པར་
དུས་ཚོད་ག་དེམ་ཅིག་ འགོར་མི་འདི་ལེན་དགོ། དྲི་བ་དྲིས་ལན་འབད་དགོ་པའི་ དམིགས་དོན་གཙོ་བོ་ར་ བརྡ་དོན་དང་
ལན་གསལ་འཐོབ་ནིའི་དོན་ལུ་ཨིན། ཁྱོད་ཀྱི་དྲི་བ་ཚུ་ གནད་དོན་འདི་ འགྲུབ་ཨིན། ཁྱོད་ཀྱི་ནང་འཁོད་ཀྱི་ཚོར་བའི་བརྡ་

མཚོན་ དཔེར་ན་ མིག་སྤུ་སེང་ནི་དང་ ཕྱག་ལྟག་འཐུ་ནི་ དགའ་འཛུམ་སྟོན་ནི་ལ་སོགས་པ་གེ་ར་ ཁྱོད་ཀྱིས་དྲི་བ་འབད་

སའི་ མི་ངོམ་འདི་གིས་ བལྟ་བཞག་འོང་། རྒྱང་མཐོང་ནང་འབད་བ་ཅིན་ རྣམ་འགྱུར་ག་ནི་ཡང་ སྟོན་མ་ཤེས་མི་ཅིག་ཨིན་པ་
ཅིན་ ལྟདམོ་དབངཔོ་ངལ་སི་སི་ཅིག་འོང་། དེ་འབདཝ་ད ཟབ་ཟབ་འབད་དེ་ རང་གི་ལཱ་འགན་ཤེས་དགོ། སྡུག་སྐད་བཏོན་
ནི་འདི་གིས་ གནས་ཚུལ་འབྱུང་ཁུངས་ཚུ་ལུ་ ཁོང་གི་སླབ་མི་ལུ་ ཚོད་ལྟ་འབད་དོ་ཟེར་བའི་ བརྡ་མཚོན་ཨིནམ་ལས་ ཁོང་

གིས་ སྒྲུབ་བྱེད་ཧེང་སྐལ་ཚུ་ སྲུང་བཞག་འོང་། ཁོང་ཁྲོ་ལང་བཅུག་པ་ཅིན་ ཟིང་འཁྲུག་ལངས་ གྲུབ་འབྲས་མེདཔ་འགྱོ་འོང་།
ཁྱོད་ར་ཁོང་ཁྲོ་ཟ་ནི་འདི་ཡང་ ཚུལ་དང་མ་མཐུནམ་ཅིག་ཨིནམ་ལས་ ཁྱོད་ར་མི་ངན་ཨིན་པའི་ བརྡ་སྟོན་འོང་། བློ་གི་ལན་ཚུ་
ཤུགས་སྦེ་མ་སླབ་པར་ བཟོ་བཅོས་བཏང་སྟེ་སླབ་དགོ། མི་གཅིག་ཁོང་ཁྲོ་ལངས་བཅུག་པ་ཅིན་ ཁོའམ་མོ་གིས འདི་ལུ་ཧད་
བཏགས་འཕུལ་དེ་ ཁྱོད་ལུ་ལན་ མི་སླབ་ནི་ཨིནམ་ཤེས་དགོ།

དོན་ཚན་གུ་དམིགས་དགོཔ།

ཁྱོད་ཀྱིས་ག་མནོཝ་སླབ་ནི་བ་ གནས་ཚུལ་བྱིན་མི་ལས་ ལན་གསལ་ཐོབ་ནི་འདི་ཁག་ཆེ། དེ་འབདཝ་ལས་ མནོ་ཚེ་དྲན་

ཚེ་སླབ་ནི་དང་ བར་བཀག་རྐྱབ་ནི་ཚུ་ འབད་ནི་མི་འོང་། ཉམས་མྱོང་ཅན་གྱི་ སྲིད་དོན་ཚོགས་པའི་འཐུས་མི་དང་ ཚོང་པ་

འདི་ཚུ་གིས་ དྲི་བ་དྲིས་ལན་ བརྒྱ་དང་སྟོང་ནང་ བཅའ་མར་གཏོགས་གཏོགསཔ་འོང་། ཁོང་གི་དུས་ཚོད་འདི་ཁག་ཆེཝ་ལས་

གལ་སྲིད་ ལན་སླབ་ནིའི་དང་འདོད་མེད་པ་ཅིན་ སྣང་མེད་བསྐྱུར་བཞག་འོང་། གལ་སྲིད་ ཁོང་གིས་རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་དེ་ བཟོ་
ཡོད་པའི་དཀའ་ངལ་ཚུའི་སྐོར་ལས་ ཁྱོད་ཀྱིས་གནས་ཚུལ་སྤེལ་བ་ཅིན་ ཁོང་གི་ ངོ་དང་ གོ་ས་ རྒྱུ་དངོས་ འཕྲལ་འཕྲལ་

སྦེ་ ལཱ་གཡོག་ཚུ་ཡང་ བྱང་འོང་ཟེར་ ཁོང་གིས་ཤེས། གནས་སྟངས་དང་ མི་ངོམ་ཚུ་ལུ་ ལེགས་ཤོམ་སྦེ་བལྟ་དགོ། གལ་
སྲིད་ ཁྱོད་ཀྱིས་དྲི་བ་ཚུ་ བསྐོར་ཏེ་ འཇམ་ཏོང་ཏོ་སྦེ་འདྲིཝ་ད་ འགྲུབ་འབྲས་མ་འཐོན་པ་ཅིན་ ཕྲངམ་ཕྲང་སར་འདྲི་དགོ།

ཁོང་གི་ལན་གསལ་ཚུ་ ཧ་གོ་ཚུགས་པར་ ལཱ་ཁག་ཡོད་པ་ཅིན་ དྲི་བ་ཚུ་ཚིག་བསྒྱུར་ཏེ་ ལོག་སྟེ་འདྲི་དགོ། ལ་ལུ་ཅིག་གིས་
ཁོང་གི་བསམ་འཆར་ཚུ་ འགོ་རིམ་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་ བསྒྲིག་མ་ཚུགས་པའི་སྐབས་ བ་ཅིན་ ལན་ལོག་སླབ་ནི་ལུ་ སྤྲོ་བ་

བསྐྱེད་འོང་། ལན་རྐྱབ་མི་འདི་ལུ་ ལེགས་ཤོམ་སྦེ་ཉན་དགོ - འདི་གིས་ཁྱོད་ཀྱི་ལན་ཕོགཅི་ག་? གལ་སྲིད་ མ་ཕོག་པ་ཅིན་
དོ་རུང་ ལོག་སྟེ་འདྲི་དགོ། ཁོང་གིས་སླབ་མི་འདི་ ངེས་བདེན་ཨིནམ་ ཏན་ཏན་བཟོ་ནིའི་དོན་ལུ་ ཁོང་རའི་ལན་འདི་ ལོག་
ཚར་ཅིག་ སྐྱོར་བྱིན་དགོ། (“ནཱ་གི་གསུངས་མི་འདི་་་་་་?”)

ལན་ཆ་ཚང་ལེན་དགོཔ།

དྲི་བ་དྲིས་ལན་ནང་ བཅའ་མར་གཏོགས་མི་འདི་གིས་ ལན་ཁ་གསལ་སྦེ་ བྱིན་ནིའི་བློ་འདོད་མེད་པ་ཅིན་ ཁོང་གི་ཚིག་

དཔེར་ན་ “ད་རེས་ཁམས་ཅིག” “དག་པ་ཅིག” “ལེ་ཤ” ཡང་ན་ “གལ་ཆེ་བའི་ལཱ” ཟེར་མི་ཚིག་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་འོང།
འདི་གི་སུ་ སྐབས་ ཁྱོད་ཀྱིས་ལྷན་ཐབས་ཀྱི་དྲི་བ་བཀོད་དེ་ དྲིས་ལན་གསལ་ཏོག་ཏོ་ ལེན་ནིའི་རྩིས་རྐྱབ་དགོ། དྲི་བ་ཚུ་

ཡང་ དཔེར་ན་ “ནམ?” “ག་དེམ་ཅིག?” “གྱངས་ཁ་ག་དེམ་ཅིག་ཨིན་ན་ ཕོག་ཚོད་ཤེས་ག་” ཡང་ན་ “ཁྱོད་ཀྱི་ལཱ་་ངོ་མ་
ར སྨོ?” ཟེར་མི་ཚུ་བཟུམ།
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འདི་བཟུབ་སྦེ་ མཇུག་བསྡོམས་ཀྱི་ལན་གསལ་ཚུ་ཡང་ འདི་དང་འདྲ། “ཨིན” ཡང་ན་ “མེན་” ཟེར་མི་ཚུ་ དྲི་བ་འདི་

མཇུག་བསྡོམས་བཞག་ནིའི་དོན་ལུ་ ལག་ལེན་འཐབ་འོང་། འཕྲལ་འཕྲལ་སྦེ་ ཁྱོད་ལུ་བརྡ་དོན་མང་སུ་དགོཔ་འཐོན་ཏེ་ ལོག་
སྟེ་ར་ བློ་འགོ་བཙུགས་དགོཔ་འཐོན་འོང་།

ཁྱོད་ར་: ཁྱོད་ཀྱིས་གན་རྒྱ་འདི་གུ་ མཚན་རྟགས་བཀོད་ཅི་ག?
ལན་སླབ་མི: བཀོད་ཅི།

ཁྱོད་ར: ཁྱོད་ཀྱིས་དེ་སྦེ་འབད་དགོ་པའི་ རྒྱུ་མཚན་ག་ཅི་སྨོ?
དྲི་བ་ཤུལ་མམ་གུ་ མ་འགྱོ་བའི་ཧེ་མ་ ལན་རེ་རེ་བཞིན་དུ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་དགོ། ལན་སླབ་མི་ ཉམས་མྱོང་ཅན་ཅིག་ཨིན་

པ་ཅིན་ ཁྱོད་ཉན་དགོ་མནོ་མི་ལན་ཚུ་སླབ་འོང་། དེ་འབདཝ་ད་ ཁྱོད་ར་གིས་ཟིན་བྲིས་བཏབ་བཞག་མི་ཚུ་ ལོག་སྟེ་ལྷག་བལྟ་
བའི་བསྒང་ལས་ དྲི་བ་ལས་ ཟུར་ཐབས་འབད་ག་མ་འབད་ ཧ་གོ་ཚུགས།

ཁྱོད་ར: རྫོང་ཁག་ གང་རུང་ཅིག་གི་ སྨན་ཁང་ནང་ སྨན་བསྐྱལ་བཏང་ཡི་ག?

ལན་སླབ་མི: བཏང་ཡི། སྨན་ཁང་འདི་ཚུ་དང་འབྲེལ་བའི་ གནད་དོན་ཐད་ལུ་ ལམ་ལུགས་ཚུ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ར་འབད་
ཡི།

ལན་འདི་ནང་ བཏང་ཡི་ཟེར་ སླབ་དོ་བཟུམ་མཐོང་རུང་ ཁྱོད་ཀྱི་དྲི་བའི་ལན་ ཐད་ཀར་དུ་མ་སླབ། དེ་འབདཝ་ལས་ ལྷན་

ཐབས་ཀྱི་དྲི་བ་ “སྨན་ག་ཅི་ར་ཏང་ཡི” “ཚེས་གྲངས་ནམ་དང་ ས་གནས་ག་ཏེ་ལས་བཏང་ཡི?” “འདི་ཚུ་བཏང་ཡོད་པའི་སྒྲུབ་
བྱེད་ ག་ཅི་ཡོདཔ?” “འདི་ཚུ་ཕར་ལུ་ ལྷོད་ཡོད་པའི་སྒྲུབ་བྱེད་ཡོད་ག?” ཟེར་བ་ལ་སོགས་པ་ཚུ་འདྲི་དགོ། གལ་སྲིད་ ཁོང་
གིས་སླབ་མི་ལན་གསལ་ཚུ་ ཧ་མ་གོ་བ་ཅིན་ ཧ་མ་གོ་ཟེར་སླབ་དགོ། ངོ་ཚ་བ་བལྟ་སྟེ་ ཧ་མ་གོ་རུང་ གོ་རྫུས་བཏབ་ལས་
མགོ་མཐོམས་མི་འདི་ ཁས་ལེན་འབད་བ་་དྲག། འདི་ལུ་ཁྱོད་ཀྱིས་ “ང་བཅས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་ལྷག་མི་ ཡང་ན་ ལྟ་མི་ཚུ་

གི་ འདི་ཧ་མི་གོ་ནི་མས། ནཱ་གིས་གོ་བ་འཇམ་སུ་སྦེ་ འགྲེལ་བཤད་རྐྱབ་གནང་མས” ཟེར་འདྲི་དགོ་ནི་དང་ ཡང་ན་ ལོག་

སྟེ་སྐྱོར་བའི་ཁུངས་བཟོ་སྟེ་ “ང་གིས་གོ་བ་ལེན་དོ་བཟུམ་འབད་བ་ཅིན་ བློན་པོ་གིས་གསུངས་མི་དོན་ཚན་ XY. འདི་ཨིན་ན་
ལགས?” ཟེར་འདྲི་དགོ།

ཤོག་ཀུའི་ལཱ་དང་ འབྲེལ་ཡོད་ཡིག་ཆ།

གལ་སྲིད་ གནས་ཚུལ་བྱིན་མི་འདི་གིས་ ཤུལ་ལས་ མ་བཏུབ་མ་བཅའ་བའི་ལོ་རྒྱུས་རེ་ སླབ་འཐོན་འོངས་པ་ཅིན་ གནས་
ཚུལ་གསར་བཏོན་གྱི་འདྲ་དང་ ཡིག་ཆ་ ཞིབ་འཚོལ་སྙན་ཞུ་ དྲི་བ་དྲིས་ལན་སྐབས་བཏབ་པའི་ འདྲ་པར་ཚུ་ བཏོན་ཆོག་
ཆོག་སྦེ་བཞག་དགོ། ཁྱོད་རའི་སྒྲ་བཟུང་འཁོར་ལོ་དང་ རིག་པ་འདི་ གཡོག་བཀོལ་ཏེ་ར་བཞག་དགོ། འདི་ཚུ་གིས་ དྲི་

བ་མཇུག་བསྡུ་རུང་ བྱ་རིམ་གི་སྐོར་ལས་ ལྷན་ཐབས་འབད་འོང་། དྲི་བ་མཇུག་བསྡུ་རུང་ འོས་འབབ་དང་བསྟུན་ཏེ་ ལྷན་
ཐབས་ཀྱི་དྲི་བ་ འདྲི་ནིའི་ གནང་བ་ལེན་དགོ།

ངོ་བསྟོད་ཀྱི་དབང་ལུ་ཐལ་ནི་མི་འོང་།

འདི་དྲི་བ་དྲིས་ལན་འབདཝ་མ་གཏོགས་ མཛའ་བཤེས་མཐུན་ལམ་བཟོཝ་མིན། ཁྱོད་བརྡ་དོན་འཚོལ་བར་ འགྱོ་འགྱོཝ་ཨིན།
གྲོགས་རམ་འབད་བར་མེན། མི་གཅིག་གིས་ཁྱོད་ལུ་ “དྲི་བ་འདི་ མངོན་ཚོར་གྱི་ཐོག་ལས་རིག་སྟེ་ འདྲི་འདྲིཝ་ཅིག་ཨིན་
པས” ཟེར་སླབ་ད་ ཁྱོད་ལུ་ ངོ་བསྟོད་རྐྱབ་མེན། ཁོང་རང་ལུ་ ལན་མནོ་བསམ་གཏང་ནི་གི་ དུས་ཚོད་ལེནམ་ཨིན།
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ཞིབ་བརྟག་གི་དྲི་བ་འདི་གི་མཇུག་ལུ་ ཁོང་ལུ་ བསམ་འཆར་བཀོད་ནིའི་ གོ་སྐབས་བྱིན་དགོ། འདི་གིས་བློ་གྲོས་ཐེབས་

བྱིནམ་ཨིན། དེ་ལས་ཁོང་རའི་ཁ་ཐུག་ལས་ གཞན་ཡོདཔ་མེདཔ་གི་སྐོར་ལས་ འདྲི་ནི་འདི་ གུས་ཞབས་ཀྱི་བརྡ་མཚོན་ཨིན་
པའི་ཁར་ གནས་ཚུལ་འདི་ ནམ་གསལ་སྟོན་འབད་ནི་ཨིན་ན་དང་ ག་དེ་སྦེ་ བཀོད་ནི་ཨིན་ན་གི་སྐོར་ལས་ བཤད་ནིའི་

གོ་སྐབས་ཡང་ཨིན། ནམ་རང་འབད་རུང་ མཇུག་བསྡུ་བའི་སྐབས་ དྲི་བ་བཀོད་དགོཔ་དེ་ཡང་། “ང་གིས་ནཱ་ལུ་འདྲི་དགོཔ་
གཞན་ག་ཅི་ར་འདུག?” ཡང་ན་ ནཱ་གི་ཁ་ཐུག་ལས་ ཁ་སྐོང་རྐྱབ་དགོཔ་ ག་ཅི་ར་ཡོད?” ཟེར་འདྲི་དགོ།

དྲིས་ལན་གྱི་མཇུག་སྡུད་ལག་ལེན་འཐབ་ཐངས།

སྤྱིར་བཏང་ དྲིས་ལན་མཇུག་བསྡུ་བའི་སྐབས་ གནས་ཚུལ་བྱིན་མི་འདི་ གོ་ཡངས་སུ་སོང་སྟེ་ རང་ཕྱོགས་མ་སྲུང་པར་བཞག་
ནི་གི་དུས་ཚོད་འབྱུངམ་ཨིན། འདི་གི་སྐབས་ལུ་ དྲི་བ་དྲིས་ལན་སྐབས་འཐོན་ཡོད་པའི་ ཐ་སྙད་དང་མིང་ དེ་ལས་ གོ་

གནས་ཚུ་དབྱེ་ཞིབ་འབད་དགོ། ཨ་རྟག་ར་ བརྒྱུད་འཕྲིད་ཨང་དང་ ཡང་ན་ གློག་འཕྲིན་ཁ་བྱང་ཚུ་ ཤུལ་ལས་བརྡ་དོན་

ཁ་གསལ་བཟོ་ནིའི་དོན་ལུ་ འབྲེལ་བ་འཐབ་དགོཔ་འཐོན་པ་ཅིན་ ལག་ལེན་འཐབ་ནིའི་དོན་ལསལེན་དགོ། འདི་བཟུམ་སྦེ་

ཁྱོད་རའི་འབྲེལ་གཏུགས་ཁ་བྱང་ཚུ་ཡང་བཞག་དགོ། མཐའ་མའི་གུས་ཞབས་འདི་ སྣང་མེད་བསྐྱུར་ནི་མི་འོང་། ཁོང་གིས་ཁྱོད་

ལུ་ བརྙས་བཅོས་དང་ བཀག་རྐྱབ་ནི་ལ་སོགས་པ་ཚུ་ ག་ཅི་ར་འབད་རུང་ ཁོང་གིས་དུས་ཚོད་བྱིན་མི་ལུ་ དཀའ་དྲིན་དགའ་

ཚོར་ ཞུ་དགོཔ་འདི་ཁག་ཆེ། ཁོང་གིས་ཁྱོད་དང་གཅིག་ཁར་ བློ་སླབ་ནིའི་དང་འདོད་ བསྐྱེད་མི་འདི་ལུ་ ཧིང་ལས་ར་ དགའ་
ཚོར་ཡོད་པའི་ རྣམ་འགྱུར་སྟོན་དགོ།

་འདི་རྒྱབ་ཁུངས་ཀྱི་བརྡ་དོན་ ཤེས་ནིའི་དོན་ལུ་དང་ མཐུན་འབྲེལ་གྱི་ཐོག་ལས་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་འཐབ་ཨིན་པ་ཅིན་

གནས་ཚུལ་འབྱུང་ཁུངས་གཞན་ཡང་ ཡོད་མེད་འདྲི་དགོ། མི་འདི་གི་མིང་ ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ གོ་སྐབས་ཐེབས་འཐོབ་སྲིད།

ཁས་ལེན།

ཚབ་ཚབ་རིལ་རི་སྦེ་ ཅ་ལ་ཚུ་བསྡམ་ནི་དང་ འགྱོ་ཆས་བསྒྲིག་ནི་ཚུ་ འབད་ནི་མི་འོང་། འདི་གི་སྐབས་ལུ་ ཁྱོད་ཀྱིས་སྣང་
མེད་ཐོག་ལས་ གནས་ཚུལ་འདི་ གསལ་སྟོན་མ་འབདཝ་ལས་ ཚར་གཅིག་ཁོང་ལུ་སྟོན་འོང་ཟེར་ ངོས་ལེན་འབད་འོང།

བསྒུག་ཞིན་ན་ ཁྱོད་ར་གིས་ ཧ་གོ་མི་ཚུ་གེ་ར་བཤད་བྱིན་དགོ། “མིན་ ང་གིས་འབད་བ་ཅིན་ ཁྱོད་རང་འདི་གི་སྐོར་ལས་
བསྟུན་གྲོས་འབད་དགོ་པ་ཅིན་ ངེ་གི་རྩོམ་སྒྲིགཔ་དང་གཅིག་ཁར་དྲག་ཟེར་སླབ་སླབ་ཨིན། ཁོ/མོའི་ཁ་གསལ་ནཱ་ལུ་ཡོད”

ཟེར་སླབ་དགོ། གནས་ཚུལ་ལུ་དོ་སྣང་ཅན་ཚུ་གིས་ དུས་ཚོད་འར་འུར་འདི་ ཁོང་རའི་འདོད་པ་བཀང་ནིའི་ གོ་སྐབས་སྦེ་ལེན་
འོང་།

དྲིས་ལན་མཇུག་བསྡུ་བའི་ཤུལ་ལུ་ ཟིན་ཐོ་ལུ་དབྱེ་ཞིབ་འབད་དགོ།

དྲི་བ་དྲིས་ལན་མཇུག་བསྡུཝ་ཅིག་ ཟིན་ཐོ་ཚར་ཅིག་ ལྷག་བལྟ་དགོ། འདི་གི་སྐབས་ལུ་ ཁྱོད་ཀྱི་དྲན་པ་འདི་ ལེགས་ཤོམ་
སྦེ་གཡོག་བཀོལ་བཏུབ་ཨིན། གལ་སྲིད་ ཟིན་ཐོ་འདི་ལུ་མ་བལྟ་བར་ ནངས་པར་ཚུན་ཚོད་བཞག་པ་ཅིན་ ཡིག་འབྲུ་ཧིང་

སངས་ས་མེད་མི་ཚུ་ ག་ཅི་འབྲི་བྲིསཝ་ཨིན་ན་ རིག་མི་ཚུགས་ནི་དང་ འཕྲལ་མགྱོགས་ར བདེན་དཔྱད་འབད་དགོཔ་ ག་

ཅི་ཨིན་ན་ཚུ་བརྗེད་འགྱོཝ་ཨིན། ཟིན་ཐོ་ནང་གི་ བར་སྟོངམ་ཚུ་བསུབ་ཞིནམ་ལས་ ཤུལ་མམ་གྱི་ལྷན་ཐབས་ དྲི་བཀོད་འདི་
ག་ཏེ་ལུ་ཨིན་པས་ག་ རྟགས་བཀལ་བཞག་དགོ།
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བསྟོ ད་བཤད་རྐྱབ་མི་ ་དང་གཅིག་ཁར་ འབྲེལ་བ་འཐབ་ཐངས།
བསྟོད་ཤད་རྐྱབ་མི་གཡོ་ཅན་ -གཞུང་འབྲེལ་མགྲིན་ཚབ་དང་ མི་མང་མཐུན་འབྲེལ་འགོ་དཔོན་ཚུ-་ གཞུང་གི་འགོ་དཔོན་
དང་ གནས་ཚུལ་བསྡུ་བཀོདཔ་ཚུའི་བར་ན་ འབྲེལ་བ་འཐབ་མི་གཙོ་བོ་ཅིག་ཨིན། འཕྲལ་འཕྲལ་ཁོང་གིས་ དྲི་བཀོད་
ནང་བཅའ་མར་གཏོགས་ནི་དང་ ཡང་ན་ དྲི་བ་བཀོད་མ་ཆོག་པའི་རིགས་ཚུ་ ཐོ་རྐྱབ་སྟེ་བྱིན་འོང་།

ཡུ་ཀེ་ལུ་ཡོད་པའི་ གར་དྲི་ཡཱན་གསར་ཤོག་ནང་གི་ གནས་ཚུལ་བསྡུ་བཀོདཔ་བགྲེསཔ་ ཌེ་ནིསི་བར་ཀར་གྱིས་ ཕྱི་
གླིང་གཞུང་གི་མགྲིན་ཚབ་ལས་ (མིང་གསང་བ་འབད་བཞག་ཡོདཔ) བསྟོད་བཤད་རྐྱབ་མི་ སྐོར་ལས་
འཁོད་ཚུ་ མངོན་གསལ་བྱུང་ཡོདཔ་སྦེ་བཀོད་ནུག།

གཤམ་

ཁོང་གིས་ཧད་བཏགས་འཕུལ་མི་འདི་ བདེན་སྲིད། ཨིན་རུང་ ཧད་བཏགས་འདིནི་ ཧད་བཏགས་ར་ཨིན། ཁྱོད་ཀྱིས་

ཁོང་ལུ་ དོ་འགྲན་འབད་ནིའི་དལ་དབང་ཡོད། “ཁྱོད་ཀྱིས་ང་ལུ་མ་སླབ་པ་ཅིན་ ག་གིས་སླབ་ནི་སྨོ?” ཟེར་མི་འདི་ དྲི་
བ་གལ་ཅན་ཅིག་ཨིན། ཁྱོད་ཀྱིས་དྲི་བ་བཀོད་མི་དབང་འཛིན་ཚུ་ མང་ཤོས་ཅིག་ར་ གོང་མའི་བཀའ་རྒྱ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་

ལཱ་འབད་དོ་ཡོདཔ་འོང། དེ་འབདཝ་ལས་ ཁོང་ར་ཡང་ བརྡ་དོན་མ་ཐོབ་པར་ཡོདཔ་འོང་། ཁོང་གིས་ བཀག་རྐྱབ་སྟེ་
ཕྱོགས་སྲུང་སྦེ་བཞག་མི་འདི་ ཁོང་རའི་ལཱ་འགན་འབགཔ་ཨིན། འདི་ཚུ་མགྲིན་ཚབ་ཚུ་གི་ དཀའ་ངལ་ཨིན། ཁྱོད་ཀྱི་

མེན། གཞུང་གིས་ ཁོང་ར་ལུ་འཛོལ་བ་ཡོད་རུང་ དམིགས་བསལ་གྱི་གནས་སྟངས་སྐབས་མ་གཏོགས་ ཁོང་རང་གིས་

ཁོང་ར་ལུ་ སྐྱོན་བརྗོད་འབད་མི་བཅུག། མགྲིན་ཚབ་འདི་ཚུ་ལུ་ གནས་ཚུལ་བཟང་པོ་ཚུ་ ངན་པ་དང་གཅིག་ཁར་ སླབ་

༢

ནིའི་གོ་སྐབས་བྱིན་ ཁོའམ་མོ་ ཁ་སངས་ཧིང་གསལ་འགྱོ་འོང་།

གནས་ཚུལ་བསྡུ་བཀོདཔ་ཚུ་གིས་ ཞི་བའི་མི་སྡེ་གིས་མནོ་མི་ གནད་དོན་འདི་ ཁག་ཆེ་ཟེར་བའི་ཚ་གྱང་ཡོདཔ་
ཨིན། གལ་སྲིད་འདི་ཚུ་གཞུང་ལུ་ཁག་མ་ཆེ་བ་ཅིན་ ཁྲིམས་ལུགས་མཐུན་་གྱི་ཚ་གྱང་ཨིན། ཁྱོད་ཀྱིས་ “ག་ཅི་

སྦེ་ འདི་ཚུ་གྲོས་བསྟུན་མ་འབདཝ་སྨོ?” ཡང་ན་ “ག་ཅི་སྦེ་ གན་དདོན་འདི་ལུ་ གཞུང་གིས་ཚ་གྱང་མ་ལངམ་
སྨོ?་” ཟེར་འདྲི་དགོ། གནས་ཚུལ་བསྡུ་བཀོད་པའི་ གཙོ་རིམ་འདི་ གཞུང་གི་གཙོ་རིམ་མི་འོང་། གཞུང་གི་ཚ་

གྱང་འདི་ རྒྱ་ཆེ་སུ་འོང་། མགྲིན་ཚབ་འདི་ཚུ་ལུ་ དོན་ཚན་དམིགས་སུ་བཀར་ཏེ་ འདྲི་བའི་སྐབས་ ལན་སླབ་ནི་
ལུ་ སྟབས་མ་བདེ་ཁག་ཁག་བཟོ་་ཨིན།

དོན་ཚན་ཧ་གོ་མི་དང་ ཉམས་མྱོང་ཅན་ གཞི་ལྷོད་ལྷོད་ཡོད་མི་ གནས་ཚུལ་བསྡུ་བཀོདཔ་དང་འཕྱདཔ་ད་ ཞེ་སྡང་ཅན་
དང་ ཉམས་མྱོང་མེད་མི་ གནས་ཚུལ་བསྡུ་བཀོདཔ་ཚུ་ ཡིད་ཚིམ་ནི་འཇམ་དོ་ཡོདཔ་ཨིན།

མགྲིན་ཚབ་ཚུ་གིས་འབད་བ་ཅིན་ གནས་ཚུལ་བསྡུ་བཀོདཔ་ཚུ་གིས་ སྤྱིར་བཏང་གི་བརྡ་དོན་ཚུ་གིས་ ཡིད་ཚིམ་ཚུགས་
པའི་རེ་བ་བསྐྱེད་དོ་ཡོདཔ་ཨིན། གནས་ཚུལ་བསྡུ་བཀོདཔ་ཚུ་གིས་ བརྡ་དོན་ཅིག་ནང་ གནས་ཚུལ་གཙོ་དོན་མིན་

འདུག་ ཟེར་མནོཝ་ཅིག་ རང་བཞིན་གྱིས་ སྤྲོ་བ་ཉམས་འགྱོ་དོ་ཡོདཔ་ཨིནམ། དོན་ངོ་མ་འདི་ བསྟོད་བཤད་རྐྱབ་མི་ཚུ་
གིས་ ཐབས་བྱུས་ གནས་ཚུལ་ཚུ་ ཁག་མ་ཆེཝ་བཟུམ་བཟོ་སྟེ་ གནས་ཚུལ་བསྡུ་བཀོདཔ་ཚུ་ ཁ་སྒྱུར་བཅུག་ནི་་ཨིན།
བརྡ་བརྒྱུདཔ་ལ་ལུ་ཅིག་ བརྡ་དོན་གསརཔ་འཚོལ་ཏེ་ བདེན་པ་ཚུ་ སྤྲོ་བ་ཆེ་ཏོག་ཏོ་མེད་རུང་ བརྩོན་ཤུགས་བསྐྱེད་མི་
ཚུ་གིས་ གནས་ཚུལ་ལེགས་ཤོམ་ འཐོབ་དོ་ཡོདཔ་ཨིན།

92

༡
༣

འོ ས ་འབབ་ལྡན་པའི་དྲི་བ་བཀ

༤

གལ་སྲིད་ ཁྱོད་ཀྱི་བརྡ་དོན་འདི་ འཛོལ་བ་ཨིན་པས་ཟེར་སླབ་རུང་ འཛོལ་བ་ཨིནམ་སྦེ་ ཆ་བཞག་ནི་། “གལ་
སྲིད་ ང་གིས་འཛོལ་སོ་པ་ཅིན་ ང་གིས་བཟོད་གསོལ་ཞུ་འོང་ དེ་འབདཝ་ད་་་་་” ཟེར་ སླབ་ཆོག་ཆོག་སྦེ་སྡོད་

དགོ། དེ་དང་སྦྲགས་ཏེ་ ལྷན་ཐབས་ཀྱི་དྲི་བ་ཚུ་དྲིས་ཏེ་ ཁྱོང་རའི་འདོད་ཚུལ་གྱི་ རྒྱབ་རྟེན་ས་བཟོ་དགོ། གལ་

སྲིད་ ཁོང་གིས་ཚུར་དྲི་བ་གཏང་པ་ཅིན་ ལོག་ཕར་གཏང་དགོ། བསྟོད་བཤད་རྐྱབ་མི་ ་ལ་ལུ་ཅིག་གིས་ ཁྱོད་ཀྱི་
དྲི་བ་འདི་ ཁོང་རའི་དྲི་བ་ ཁ་བསྒྱུར་གཏང་འོང་། དཔེར་ན་ ཁྱོད་ཀྱིས་ “བློན་པོ་འདི་ ད་ལྟོ་ཡང་ བརྩེ་འབྲེལ་
ཡོད་ཟེར་མི་འདི་ བདེན་ག?” ཟེར་དྲི་བ་ཅིན་ ཁོང་གིས་ “ཁྱོད་གནས་ཚུལ་བསྡུ་བཀོདཔ་ཚུ་ ག་ཅི་སྦེ་ དོན་

ཚན་འདི་ནང་ སྤྲོ་བ་བསྐྱེད་དེ་ ཐིམ་ལུས་སོངམ་སྨོ?” ཟེར་དྲིས་འོང་། འདི་ལུ་ ཁྱོད་ཀྱི་ལན་འདི་ “མགྲིན་ཚབ་
ཁྱོད་ཀྱིས་ཤེས་ས་ཨིན་ བརྡ་བརྒྱུདཔ་ཚུ་གི་ བསམ་འཆར་ལུ་ སྤྲོ་བ་བསྐྱེད་མི་ག་ཡང་མེད། ང་ནཱ་ལུ་ མི་སེར་
ལུ་དགོ་པའི་ ལན་འཚོལ་བ་ཨིན། དེ་མ་ཚད་ ང་བཅས་ལུ་ བློན་པའི་གཉེན་གྱི་སྐོར་ལས་ཡི་གུ་གཅིག་ཤུལ་
གཉིས་སྦེ་ ལྷོད་དེ་ཡོད་། དེ་འབདཝ་ལས་་་་་་?” ཟེར་སླབ་དགོ།

ཁྱོད་ཀྱི་དྲི་བ་འདི་ལུ་ ལན་མ་འཐོབ་མནོ་བ་ཅིན་ རྩ་འགེངས་དགོ། “ང་ ལན་འདི་ལུ་ངོས་ལེན་འབད་མ་ཚུགས་། དོ་

རུང་ ཚར་ཅིག་བཤད་མི་གནང་ག་?” ཡང་ན་ “ཁྱོད་ཀྱིས་ངེ་དྲི་བ་གི་ལན་ ཚངམ་སྦེ་ རྐྱབ་ག་མ་རྐྱབ་མ་ཤེས་” ཟེར་
སླབ་ནི་འདི་ གུས་ཞབས་ཐོག་ལས་ སླབ་པའི་ཚུལ་ཨིན། གཞན་ཡང་ “དྲི་བ་འདི་གི་ལན་ མི་རྐྱབ་ནི་སྦེ་ཨིན་ན?”

ཡང་ན་ “ག་ཅི་སྦེ་ དྲི་བ་འདི་གི་ལན་ མ་རྐྱབ་སྨོ?” “གལ་སྲིད་ ཁྱོད་ཀྱིས་ང་ལུ་སླབ་པ་ཅིན་ ག་ཅི་འབད་འོང?” ཡང་
ན་ “ལན་འདི་ ག་འབད་ས་ལས་འཐོབ་ག?” ལ་སོགས་པ་ཚུ་འདྲི་དགོ།

༦

༥

དྲི་བ་ཁག་དྲགས་ཚུ་ འདྲི་ནི་ལུ་ ཐབས་ལམ་སྣ་ཚོགས་ མནོ་བསམ་གཏང་དགོ། འཕྲལ་འཕྲལ་སྦེ་ བརྡ་དོན་
ལཱ་ཁག་ཤོས་ འདྲི་ནིའི་ཐབས་ལམ་ འཇམ་ཤོས་འདི་ ཕྲང་སྟེ་འདྲི་ནི་འདི་ཨིན། དེ་འབདཝ་ད་ གལ་སྲིད་

ཁྱོད་ཉམས་མྱོང་ཅན་གྱི་ མགྲིན་ཚབ་ཅིག་དང་ འབྲེལ་བ་འཐབ་པའི་སྐབས་ཨིན་པ་ཅིན་ དྲི་བ་ཐབས་ལམ་ཐོག་
ལས་འདྲིཝ་ཅིག་ འགྱོ་བཏུབ་ནི་དང་ འདི་མིན་ཕྲངམ་ཕྲང་ས་དྲི་བ་ཅིན་ སྣང་མེད་སྐྱུར་བཞག་འོང་། འདི་ནང་

ལུ་ བསམ་འཆར་དག་པ་ཅིག་ཡོད། ཉེན་བརྡ་བྱིན་ཏེ་ གོ་སྐབས་བྱིན་དགོ། “མ་པ་ཁྱོད་ཀྱིས་ སྙན་ཞུ་འདི་ལྷག་
ཡོདཔ་འོང་ ལྷག་ཅི་ག་?” “འདི་བྱ་སྟབས་མ་བདེ་བའི་ གནད་དོན་ཅིག་ཨིན་ཟེར་ ང་གིས་ཤེས་” དེ་འབདཝ་

ད་ ང་བཅས་ཀྱི་གསར་ཤོག་ལྷག་མི་ཚུ་གིས་ ང་ལས་རེ་བ་འདི་ གནད་དོན་འདི་ཕྲང་སྟེ་” “སྙན་ཞུ་འབད་ནི་འདི་
ཨིན། ང་ལུ་སླབ་ནི་ལུ་ ཆ་རོགས་འབད་གནང་” “སྤྱི་ཚོགས་ནང་ ལྡོག་ཕྱོགས་ཀྱི་ཁྱོད་ལུ་་་་་་་ཟེར་སླབ་དེས”
ཡང་ན་ “གནད་དོན་་་་་ གི་སྐོར་ལས་ བསམ་འཆར་བཤད་ནི་ཡོད་ག?”

གནས་ཚུལ་འབྱུང་ཁུངས་ཀྱིས་ ངོས་ལེན་མ་འབད་མི་འདི་ སྙན་ཞུ་ནང་ལན་སྦེ་ བཙུགས་དགོཔ།
གནས་ཚུལ་འབྱུང་ཁུངས་ལ་ལུ་ཅིག་གིས་ ཁྱོད་ཀྱི་དྲི་བ་ལུ་ ལན་རྐྱབ་ནིའི་དང་འདོད་མེད་པར་ གནས་ཚུལ་མི་

བྱིན་ཟེར་ སླབ་མི་འཐོན་པ་ཅིན་ ཁྱོད་ར་གྲ་སྒྲིག་སྦེ་སྡོད་དགོ། རྒྱང་མཐོང་ རྒྱང་བསྒྲགས་ཚུ་གི་ཐོག་ལུ་ སྒྲ་བཟུང་
ཡོད་མི་ནང་ ཐད་ཀར་ཨིན་རུང་ སྐོར་ཏེ་ཨིན་རུང་ ལན་སླབ་མ་བཏུབ་པ་ཅིན་

འདི་ཚུ་ཐབས་ཤེས་ཀྱི་ཐོག་ལས་

གནས་ཚུལ་ནང་ ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས། གསར་ཤོག་ནང་ཨིན་པ་ཅིན་ ཁྱོད་ཀྱིས་ “མི་ངོམ་ག་འབད་རུང་ཅིག་

གིས་ དྲི་བ་་་་་་གི་ལན་ རྐྱབ་མ་བཏུབ་།” ཟེར་བཙུགས་དགོ། ཁྱོད་ཀྱིས་བྲིས་མི་འདི་གི་ གོ་དོན་འདི་ ལན་སླབ་
མ་བཏུབ་པའི་སྐོར་ལས་ འགྲེལ་བཤད་རྐྱབ་ནི་མེན་པར་ སྙན་ཞུ་འབད་ནི་རྐྱངམ་གཅིག་ཨིན།
པའི་ དོན་དག་ག་ཅི་ཨིན་ན་ གནས་ཚུལ་ལྷག་མི་ཚུ་གིས་ ཐག་བཅད་འོང་།

ལན་རྐྱབ་མ་བཏུབ་
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རྒྱུ་མཚན་མེད་པར་ འོས་འབབ་ཅན་དང་ ་གྱི་དྲི་བ་ལུ་ ལན་མ་རྐྱབ་པར་བཞག་པ་ཅིན་ དྲི་བ་དེ་ ཆ་མེད་གཏང་དགོ་པའི་གནས་
སྟངས་ལུ་ཐུག་འོང་། འཕྲལ་འཕྲལ་སྦེ་ འདི་གིས་ཡང་ཕན་ཐོགསཔ་ཨིན། ཁྱོད་ཀྱིས་ “དགོངསམ་མ་ཁྲེལ་ལགས་ བློན་པོ། ང་

གིས་ མི་རྗེ་བློན་པོའི་ཧོངས་ལས་ དོན་ཚན་འདི་གི་སྐོར་ལས་ ག་ནི་ཡང་ གསུང་ནི་མེདཔ་འོང་ཟེར་ མ་ཤེས་ལགས། དོན་ཚན་
འདི་ ངེའི་གནས་ཚུལ་གྱི་ སྙིང་དོན་ཨིན། ང་ལུ་ཡོད་རུང་མེད་རུང་ ང་རའི་འཆར་སྣང་དང་ མཁས་མཆོག་དང་ དཔང་པོ་ཚུ་

འཆར་བཀོད་ཚུ་རྐྱངམ་གཅིག་ཨིན་ལགས། ང་གིས་ མི་རྗེ་ལས་ ཐུགས་འཆར་ག་ནི་ཡང་ བཀོད་ནི་མིན་འདུག་ཟེར་ བཀོད་པ་ལུ་
ཁྱད་མེད་ག་ལགས?” ཟེར་འདྲི་དགོ། འདི་གི་སྐབས་ལུ ལན་རྐྱབ་མི་འདི་ བློ་གྲོས་དང་ལྡནམ་ཅིག་ཨིན་པ་ཅིན་ དེ་འཕྲལ་ལས་

གནས་ཚུལ་ནང་ལས་ ཕྱིར་འཐོན་འབད་ནི་བ་ ག་ཅི་གུ་ཅི་ཅིག་ སླབ་པ་ཅིན་ དྲག་ནི་མས་ཟེར་ གྲོས་ཐག་བཅད་འོང་། གལ་སྲིད་
ཁོང་གིས་རྩ་ལས་ར་ མཉམ་འབྲེལ་འབད་མ་བཏུབ་པ་ཅིན་ གུས་ཞབས་དང་བཅས་པའི་སྒོ་ལས་ དགོངསམ་ཞུ་དགོ།

གལ་སྲིད་ ཁྱོད་ལུ་ཧེ་མ་ལས་ར་ དྲི་བ་གང་རུང་ཅིག་ལུ་ ལན་མི་རྐྱབ་ཟེར་ སླབ་སྟེ་ཡོད་རུང་ དྲི་བ་འདི་ཚུ་ གེ་ར་བཙུགས་པ་ཅིན་
དྲག། འདི་ཚུ་རྒྱང་བསྒྲགས་ཐོག་ལུ་ ལེགས་ཤོམ་འགྱོ་འོང་། ཁྱོད་རའི་དྲི་བ་འབད་མི་ མི་ངོམ་འདི་དང་ མི་མང་གིས་ ཁྱོད་རའི་

ཁ་ཐུག་ལས་ དྲི་བ་འདི་ བཀོད་ཅི་ཟེར་ཤེས་ཚུགས། གལ་སྲིད་ ཁྱོད་ཀྱིས་མ་འདྲི་བ་བཞག་པ་ཅིན་ ཁྱོད་ཀྱི་འཐུས་ཤོར་ཨིནམ་སྦེ་
ཁ་གཏང་འོང་། ཤུལ་ལས་ དྲི་བ་འབད་སའི་མི་ངོམ་འདི་གིས་ གལ་སྲིད་ དྲི་བ་འདི་ ང་ལུ་དྲིས་དྲིསཝ་ཨིན་པ་ཅིན་ ང་གིས་ལན་
སླབ་སླབ་འོང་ཟེར་ བདེན་པ་བཟང་སྲིད།

རྩོད་རྙོག་ནང་འཛུལ་ནི་མི་འོང་།
དྲི་བ་བཀོད་པའི་སྐབས་ འཕྲལ་འཕྲལ་སྦེ་ དྲི་བ་ དཔེར་ན་ མི་ངོམ་འདི་གིས་ དྲག་ཐོག་དབང་བཙོང་དང་ འབྲེལ་

བ་ཡོད་པའི་སྐོར་ལས་དང་ བརྩེ་འབྲེལ་ཚུ་གི་ཐད་ ཁ་ཉེས་ཕོག་ཡོད་པའི་སྐོར་ལས་ འདྲི་དགོཔ་འཐོན་ཏེ་ ཁོང་མགོ་

མཐོམ་སི་སི་ བཟོ་དགོཔ་འཐོན་འོང་། དྲི་བ་ དཔེར་ན་ “ངེ་གི་དྲིས་ལན་འདི་གིས་ ད་ལྟོ་ཚུན་ཚོད་ བསམ་འཆར་མ་

འདྲཝ་་་་་་?” “ངེ་གི་རྩོམ་སྒྲིགཔ་གིས་ དྲི་བ་འདི་ ཁྱོད་ལུ་མ་བཀོད་པར་བཞག་ཟེར་སླབ་མས་་་་་་་་་?” ཟེར་བའི་དྲི་བ་
ཚུ་བཀོད་དེ་་དགོ། དེ་འབདཝ་ད་ ཤོབ་རྐྱབ་ནི་མི་འོང། ཡང་ན་ གནས་ཚུལ་འབྱུང་ཁུངས་གཞན་ ངོས་འཛིན་འབད་

དགོ། དཔེར་ན་ ཁྱོད་ཀྱིས་ “གལ་སྲིད་ ཁྱོད་ཀྱིས་ཤེས་པ་ཅིན་ སྤྲོ་བ་བསྐྱེད་འོང་། དེ་ཡང་ འབྱུང་ཁུངས་སོ་སོ་ཅིག་
ལས་ ཁོང་གི་མཐོང་དོ་བཟུམ་འབད་བ་ཅིན་་་་་” ཡང་ན་ “འཐོར་གཏམ་ འདི་བཟུམ་ཅིག་འདུག། དེ་འབདཝ་ད་ ང་
བཅས་གེ་ར་གིས་ཤེས། འདི་ཚུ་བདེན་མེད་ཀྱི་གཏམ་འོང་སྲིད་ཟེར་” ཟེར་མི་བཟུམ་སླབ་དགོ།

གསང་བའི་ཐོག་དྲི་བ་།
བརྡ་བརྒྱུད་ལས་ཁང་ མང་ཤོས་ཅིག་ནང་ གསང་བའི་ཐོག་ལས་ སྒྲ་བཟུང་ཆོགཔ་ མ་ཆོགཔ་གི་ཁྲིམས་ལུགས་ དམ་
དམ་ཡོདཔ་ཨིན། འདི་ཚུ་རྒྱལ་ཁབ་ལ་ལོ་གཅིག་ནང་ ཁྲིམས་འགལ་སྦེ་བརྩིཝ་ཨིན། ཨིན་རུང་ འཕྲལ་འཕྲལ་སྦེ་

ཁྱོད་ལུ་དགོ་པའི་སྒྲུབ་བྱེད་འཐོབ་ནིའི་ཐབས་ལམ་ འདི་རྐྱངམ་གཅིག་འོང་སྲིད། སྦྱང་བ་འབད་ནི་འདི་ གལ་ཅན་ཅིག་

ཨིན། གལ་སྲིད་ ཁྱོད་ཀྱི་བྱང་ཁོག་གུ་ གསང་བའི་པར་ཆས་ སྦྱར་བཞག་སྟེ་འབད་རུང་ འདི་ནང་ལུ་ གནམ་དང་ལམ་
རྐྱངམ་གཅིག་ མཐོང་པ་ཅིན་ པར་བརྙན་འདི་གིས་ ཕན་མི་ཐོགས།

སྒྲ་འདི་ཚུ་ གསལ་ཏོག་ཏོ་མེད་པ་ཅིན་ དུས་

ཚོད་དང་ རྒྱུས་ཆ་ འཕྲོ་བརླག་ཨིན། གསང་བའི་དྲིས་ལན་འདི་ རྒྱང་མཐོང་ནང་གི་ བྱ་ངན་གྱི་ཁྲབ་སྟོན་བཟོ་དོ་བཟུམ་
འཇམ་ཏོང་ཏོ་མེན། འཕྲུལ་རིག་གི་མཁས་མཆོག་གིས་མ་དོ་བ་ མི་ཚུ་གིས་ ཁྱོད་དང་བློ་སླབ་སྟེ་ ཁྱོད་ར་ལུ་དགོ་པའི་
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བརྡ་དོན་ཚུ་ སླབ་བཅུག་ནིའི་དོན་ལུ་ དྲི་བ་བཀོད་ཐངས་ཀྱི་ ཐབས་ལམ་དགོ། འདི་གི་སྐབས་ལུ་ སྐྱོན་མེད་པར་ ཨ་རྟག་བཟུམ་

Asking The Right(!) Questions
སྦེ་ སྒྲིག་ཡངས་ཐོག་ལས་ འགྱོ་མ་བཏུབ་པར་ ཐབས་བྱུས་འདི་ཚུ་ གཞན་གྱིས་ཤེས་ནིའི་ཉེན་ཁ་ཡོ
ད།

གལ་སྲིད་ གནས་ཚུལ་བྱིན་མི་འདི་གིས་ གསང་བའི་ཐོག་ལས་ སྒྲ་བཟུང་ལ་སོགས་པ་ འབད་པའི་དོགས་པ་ཟ་ཏེ་ ཕྲང་སྟེ་འདྲི་

style that
encourage the people དེ་འབདཝ་ད་
you talk toའདི་གིས་ཁྱོད་ཀྱི་ཅ་ཆས་འདི་ཚུ་
and convey the information
བ་ཅིན་ ཁྱོད་རའི་ཉེན་སྲུང་གི་དོ
ན་ལུ་will
མེན་ཟེར་མ་སླབ་པར་ཐབས་མེད།
ལག་ you
need. This can sound so stilted and artificial that it will reveal your strategy.

ལེན་འཐབ་ནི་ལུ་ བྱ་སྟབས་མ་བདེ་ཁག་ཁག་བཟོ་འོང་། གལ་སྲིད་ ཁྱོད་ཀྱིས་སྒྲ་བཟུང་འཁོར་ལོ་ཚུ་ ག་ནི་ཡང་མེད་ཟེར་ སླབ་པ་

If your
sourceརྒྱུད་སྐུལ་འབད་དེ་
suspects you might
be secretly
recording
andང་།asks
you outright,
ཅིན་ ཁྲིམས་དང་འཁྲིཝ་ད་
མི་ངོམ་འདི་
འཕྲོ་མཐུད་དེ་
སླབ་བཅུག་ཡོ
དཔ་སྦེ་བརྩི་འོ
དྲིས་ལན་འབད་
you are
to say noབརྡ་བརྒྱུད་རྩོད་ཚབ་མང་
to protect yourself.
But that
can lead to
difficulties
བའི་ཐོ་རིགས་ ག་ཅི་ཡང་མི་འོ
ང་། bound
འཛམ་གླིང་ནང་གི་
ཤོས་ཀྱིས་
མི་མང་གི་ཁེ་ཕན་
སྦོམ་སྦེ་ར་ཡོ
ད་ན་མ་in

using the material. If you deny that you are recording the coversation, you can
legally be held to have ‘induced’ the person to continue, in the belief there will
be no record of the conversation. British media lawyers would be reluctant to
agree to the use of the material, unless there was overriding public interest.
Lawyers in many other countries would agree.

གཏོགས་ བརྡ་དོན་འཐོབ་ནིའི་དོན་ལུ་ འདི་ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ལུ་ རྒྱབ་སྐྱོར་མེདཔ་ཨིན།
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བློ ་ འདོ ད་མེདཔ་དང་ འཇིགས་སྣང་།
གནས་སྟངས་མང་ཤོས་ཅིག་ནང་ དྲི་བ་ནང་ བཅའ་མར་གཏོགས་མི་ཚུ་ལུ་ བརྡ་བརྒྱུད་ལུ་བློ་སླབ་ནི་ལུ་ འཇིགས་སྣང་བསྐྱེད་

དགོ་པའི་རྒྱུ་མཚན་ ཁུངས་ལྡན་འོངམ་ཨིན། རྒྱལ་ཁབ་མང་ཤོས་ཅིག་ནང་ དམ་ཚིག་མེད་པའི་ བརྡ་བརྒྱུད་དང་ གསང་བརྡ་
སྐྱེལ་མི་ཚུ་ལུ་ སྡུག་སྤྱོད་དང་ འདི་ལས་ལྷག་པའི་བྱ་ངན་འབདཝ་ཨིན། འདི་གིས་མ་དོ་བར་ ཁྱོད་ཀྱི་ དྲི་བ་འབད་སའི་ མི་
ངོམ་འདི་ཡང་ སེམས་ནད་ཕོག་པའི་ ཉམས་མྱོང་ཡོདཔ་ལས་ དང་འདོད་མེདཔ་མ་ཚད་ དོ་རུང་ ཁོང་གི་བརྡ་དོན་འདི་ མི་

སྡེའི་ནང་ ཁྱབ་སྤེལ་འགྱོ་བ་ཅིན་ མི་ཚུ་གི་གདོང་ཁར བློ་བཙོང་ནི་དང་ ཁ་གཏང་ནི་ལ་སོགས་པ་འབྱུང་ནི་ལུ་ འཇིགས་སྣང་ཚུ་
བསྐྱེད་དོ་ཡོདཔ་ཨིན། གོ་ལེར་སྦེ་ ཨུ་ཚུགས་རྐྱབ་སུ་འབད་བ་ཅིན་ ཉན་ནིའི་གོ་སྐབས་ཡོད། ཨིན་རུང་ དང་འདོད་མེད་པའི་

མི་ངོམ་ཚུ་ བློ་སླབ་བཅུག་ནིའི་ ཐབས་ཤེས་གཙོ་བོ་གཅིག་འདི་ ཁོང་ར་གིས་བློ་གཏད་ཚུགས་པའི་ འབྲེལ་གཏུགས་འབད་མིའ་
གང་ཟག་གསུམ་པམ་ཅིག་བཙུགས་ཐོག་ལས་ སླབ་ནི་འདི་ཨིན།
གནས་ཚུལ་འབྱུང་ཁུངས་ལུ་

འཇིགས་སྣང་ཨིན་ན་དྲི་བ་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ ཁོང་ལུ་ རྒྱབ་སྐྱོར་བྱིན་ནིའི་ ཁས་ལེན་འབད་དགོ།

འདི་ནང་ལུ་ དྲི་བ་དྲིས་ལན་མ་འབདཝ་ལས་ ཉེན་སྲུང་བྱིན་ནི་གི་ཐད་ ཁྱོད་རའི་རྩོམ་སྒྲིགཔ་དང་གཅིག་ཁར་ བསྟུན་གྲོས་རྐྱབ་
སྟེ་ གཏན་འབེབས་བཟོ་དགོ། ག་ཅི་སྦེ་ཟེར་བ་ཅིན་ རང་གིས་གྲུབ་མ་ཚུགས་པའི་ཁས་ལེན་ འབད་ནི་མི་འོང་།

གནས་ཚུལ་གསལ་སྟོན་འབད་ནི་ལུ་ ཐོས་རྒྱ་ཅན་གྱི་གནང་བ།
ཐོས་རྒྱ་ཅན་གྱི་གནང་བ་ཟེར་བའི་སྐབས་ “ང་བཅས་ཀྱིས་ ཁྱོད་ཀྱིས་སླབ་མི་འདི་ གསལ་སྟོན་འབད་བ་ཅིན་ ཁྱད་མེད་

ག?” ཟེར་འདྲི་ནི་རྐྱངམ་གཅིག་ལུ་མི་གོ། འདི་ནང་ལུ་ གནས་ཚུལ་བྱིན་མི་ལུ་ གནས་ཚུལ་གསལ་སྟོན་འདི་གི་ གྲུབ་འབྲས་
དང་ ཉེན་ཁ་ ཉེན་སྲུང་ (བྱིན་ཚུགས་དང་མི་ཚུགས) ཚུ་ ལེགས་ཤོམ་སྦེ་ ཧ་གོ་ཞིནམ་ལས་ ཐོས་རྒྱའི་ཐོག་ལས་ གནང་

བ་བྱིན་མི་ལུ་སླབ་ཨིན། མི་ཚུ་འདྲོག་བྱེལ་ འཐབ་བཅུག་ནི་མི་འོང་། དེ་འབདཝ་ད་ མི་ཚུ་ལུ་ ཉེན་ཁ་འབྱུང་ནི་ཨིན་མི་ཚུ་ཡང་
གསང་བཞག་ནི་མི་འོང་། མི་ཚུ་གིས་ ཁོང་རའི་བརྡ་དོན་དང་གཅིག་ཁར་ གདོང་ཁར་འཐོན་པ་ཅིན་ ཁྱོད་ཀྱི་གནས་ཚུལ་འདི་
ཧེང་སྐལ་ར་ སྒྲིང་སྒྲི་འགྱོ་འོང་། བརྡ་སྤྲོད་འདི་ལུ་བརྟེན་ ཁྱོད་དང་གནས་ཚུལ་བྱིན་མི་གཉིས་ཀྱི་བར་ནའི་ མཐུན་འབྲེལ་ཡང་

ལེགས་ཤོམ་འགྱོ་འོང། གལ་སྲིད་ ངོ་རྟགས་ལ་ལུ་ཅིག་ གསང་བ་སྦེ་ བཞག་ཡོདཔ་ཨིན་རུང་ ཤུལ་ལས་ བདེན་པའི་ལོ་རྒྱུས་
གཞན་ཡང་འཐོན་ནིའི་གོ་སྐབས་ཡོད།

སྙིང་རྗེ་ནི་མེན་པར་ དཀའ་ངལ་ཧ་གོ་དགོ
བསམ་འཆར་ དཔེར་ན་ “ཨ་ཡེ་ ་ འདྲོག་སི་སི་སྦེ་ ཁྱོད་ལུ་བལྟ་སྟེ་ཕངས་མས” ཟེར་མི་ཚུ་གིས་ ཁོང་ཆ་ཁྱབ་ལུ་ ལྕོགས་
གྲུབ་མེདཔ་བཟུམ་དང་ ཧེང་སྐལ་ར ནུས་པ་མེདཔ་དང་

ཐབས་ཆག་སི་སི་ཨིན་པའི་ ཚོར་སྣང་ཤར་བཅུག་འོང་། ཁོང་ལུ་ལོ་

རྒྱུས་བཤད་ནིའི་དོན་ལུ་ ཉེན་སྲུང་དང་ལྡན་པའི་ ས་གོ་བྱིན་དགོ། བཅོས་མ་མ་ཡིན་པ་ གོ་ཡངས་ཐོག་ལས་ མི་ངོམ་འདི་ལུ་

མནོ་བསམ་གཏང་ནི་དང་ བློ་ཁོག་བཙུགས་ནིའི་ དུས་ཚོད་ཚུ་བྱིན་དགོ། འཕྲལ་འཕྲལ་ར་ བློ་སྟོབས་བསྐྱེད་བཅུག་ནིའི་ རྒྱབ་
སྐྱོར་ཚུ་བྱིན་དགོ དཔེར་ན་ མགུ་ཀྱོག་ཀྱོག་འབད་དེ་ “ཨིན་པས་

འཕྲོ་མཐུད་པས་ཆོག་” ཡང་ན་ “དོ་རུང་ཧེང་སྐལ་སླབ་ད་

” ཟེར་སླབ་ནི་ལ་སོགས་པ། གལ་སྲིད་ ལམ་སྲོལ་གྱི་སྒྲིག་ལམ་དང་ འགལ་བ་མེད་པ་ཅིན་ ལག་པར་བཤད་དེ་ སེམས་གསོ་
འབད་ནི་ཚུ་ཡང་ མ་རུངམ་མེད། འགྲོ་བ་མིའི་ཀུན་སྤྱོད་ཀྱི་ཐོག་ལས་ ལམ་སྟོན་འབད་དགོ།
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འབྲི་ནི་འདི་ ནམ་མཚམས་འཇོག་འབད་དགོཔ་ཨིན་ན་ཤེས་དགོཔ།
འཕྲལ་འཕྲལ་སྦེ་ ཁྱོད་ཀྱི་ཟིན་ཐོ་བཞག་ཐངས་ལུ་བལྟ་སྟེ་ གནས་ཚུལ་བྱིན་མི་ཚུ་ སེམས་གཡེང་ནིའི་ཉེན་ཁ་ཡོད།
ཚོར་ཤུགས་ཅན་གྱི་ དོན་ཚན་གུ་ལྷོད་པའི་སྐབས་ འབྲི་ནི་བཞག་སྟེ་ ཉན་ནི་ལུ་གཙོ་བོར་བཏོན་དགོ། ཟིན་ཐོ་འདི་
ཤུལ་ལས་བཀོད་རུང་བཏུབ།

གུས་ཞབས་འབད་དགོཔ།
དྲི་བ་ཚུ་ གཅིག་ཤུལ་གཉིས་སྦེ་ འབྱེལཝ་འབྱེལ་སར་ བཀོད་ནི་མི་འོང་། དྲི་བའི་ལན་ཚུ་ སྤྲོ་བ་ཆེ་བའི་ཤུགས་

ཀྱིས་ ལོག་སྤྱོད་འབད་ནི་མི་འོང་། ཁྱོད་རང་ ཁོང་གི་ས་གོ་ནང་ འཛུལ་ནི་རྩིས་རྐྱབ་སྟེ་ དྲི་བ་སྣང་མེད་སྦེ་ བཀོད་
ནི་མི་འོང་།

རྩལ་དུ་བཏོན་དགོཔ།
སེམས་ཚོར་དྲག་པོའི་གནས་སྟངས་ཚུ་ སེམས་ཁར་བཞག་དགོ་པའི་ཁར་ དྲི་བ་སྲ་ཀྲག་ཚུ་ཡང་བཀོད་དགོ། ཁོང་

གིས་ སྡུག་སྦྱོང་གི་ཉམས་རྒུད་པ་ཨིན་ཟེར་ སླབ་པ་ཙམ་གྱིས་ ངེས་བདེན་འོང་མི་སྲིད། མི་ལ་ལོ་ཅིག་གིས་ སྤྲོས་
བཏགས་ནི་ཡོདཔ་ཨིན། ལ་ལོ་ཅིག་གིས་ ཁོང་ར་ལུ་ དཀའ་ངལ་བྱུང་ཡོད་མི་འདི་ སླབ་དགོ་མ་མནོ་བར་ སྣང་
མེད་བསྐྱུར་ཏེ་ བཞག་། ཁོང་གི་ལོ་རྒྱུས་ཚུ་ ངེས་བདེན་ཨིན་པའི་ ར་ཁུངས་བཟང་མ་ཚུགས་པ་ཅིན་ ཁོང་གི་

གནད་དོན་འདི་ བཏགས་སར་བསྐྱལ་མི་ཚུགས་ཟེར་སླབ་དགོ། དྲི་བ་གཞན་བཟུམ་སྦེ་ འདི་གི་སྐབས་ལུ་ཡང་
གནས་ཚུལ་ཚུ་ ག་བསྡུར་འབད་དེ་བལྟ་དགོ།

གནས་ཚུལ་འཐོབ་ཚུགས་མི་ཚུགས་འདི་ འོས་འབབ་ཡོད་པའི་དྲི་བ་ དྲིས་མ་དྲིས་ལུ་རག་ལས་འོང། དེ་འབདཝ་
ད་ མི་མང་གི་དོན་ལུ་ འདི་གི་སྐོར་ལས་ ཡོངས་སུ་རྫོགསཔ་སྦེ་ འབྲི་དགོཔ་འདི་གལ་ཆེ།

ཤུལ་མའི་ལེའུ་ནང་

ཁྱོད་ཀྱིས་བསྡུ་བསྒྱོམས་འབད་ཡོད་པའི་བརྡ་དོན་ཚུ་ ཕྱི་སེལ་རྐྱབ་སྟེ་ གནས་ཚུལ་སྤྲོ་བ་ཆེ་ཏོག་ཏོ་ ག་དེ་སྦེ་ བཟོ་
ནི་ཨིན་ན་གི་སྐོར་ལས་ གྲོས་བསྡུར་འབད་འོང་།
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གནས་ཚུལ་འབྲི་ཐངས།
བློ་རིག་ཅན་གྱི་ཐོག་ལས་ ཞིབ་དཔྱད་འབད་བའི་གནས་ཚུལ་འདི་ ལེགས་ཤོམ་སྦེ་ བཀོད་
སྒྲིག་མ་འབད་བ་དང་ འབྲི་མ་ཚུགས་པ་ཅིན་ སྤྲོ་བ་མེདཔ་འགྱོ་འོང་། གནས་ཚུལ་འདི་

ལྷག་མི་ཚུ་གིས་ བློ་གཏད་བཏུབ་སྦེ་འོང་དགོ། དེ་འབདཝ་ལས་ གནས་སྟངས་ཚུ་ དུས་
མཐུན་བཟོ་སྟེ་ དུས་ཐོག་ལུ་བཏོན་དགོ།

ཁྱོད་རའི་ཞིབ་དཔྱད་ཀྱི་བཅུད་དོན་ལུ་ ངོས་

ལེན་འབད་མི་ འབྲེལ་བ་ཡོད་མི་དང་ ཡོངས་གྲགས་ཅན་གྱི་ མི་ངོམ་ཚུ་གི་ ལུང་འདྲེན་
ཚུ་ ཁྱོད་རའི་གནས་ཚུལ་ནང་ བཙུགས་པ་ཅིན་ ཁྱོད་ཀྱི་གནས་ཚུལ་གྱི་བརྩི་མཐོང་ལུ་

ཕན་ཐོགས་འོང་། ཐིག་ཁྲམ་དང་ ཤོག་ཁྲམ་ པར་རིས་ཚུ་གིས་ཡང་ གནས་ཚུལ་ལྷག་མི་
ཚུ་ལུ་ ཁྱོད་ཀྱི་ཞིབ་འཚོལ་ མགུ་འཐོམ་སི་སི་ཚུ་ ཧ་གོ་ནི་ལུ་ ཕན་ཐོགས་ཚུགས།

འཚོལ

འཆར་གཞི

བསྲུང་སྐྱོབ

གནས་ཚུལ་ག་དེ་སྦེ་ འབྲི་ནི་སྨོ།
ལྷག་མི་ཚུ་གི་སེམས་བཀུག་ཐབས་ལུ་ ཁྱོད་ཀྱིས་གནས་ཚུལ་གྱི་ སྙིང་དོན་ངོ་མ་ནང་འཛུལ་ཏེ་ ཁོང་གི་སེམས་ཁར་

འབྱུང་ཚུགས་པའི་ ནུས་པ་ཅན་གྱི་ འཆར་སྣང་གསལ་སྟོན་འབད་དགོ། ཨེ་མི་རི་ཀའི་ བརྡ་བརྒྱུདཔ་གོངམ་ ཨིསི་ཊི་

ཕིན་ ཕེརེནཀ་ལིན་གྱིས་བསམ་འཆར་བཤད་དོ་བཟུམ་འབད་བ་ཅིན་ གནས་ཚུལ་ལྷག་མི་ཚུ་གི་ སེམས་བཀུག་ཐབས་
ལུ་ འགོ་བཙུགས་པའི་སྐབས་ སྒེར་དོན་གྱི་བཅུད་དོན་ ཐོག་ལས་ མཐོང་སྣང་ནུས་པ་ཅན་ཅིག་གིས་ འགོ་བཙུགས་
དགོ་ཟེར་ཨིན་མས། གནས་ཚུལ་ཡོངས་རྫོགས་འདི་ ཤུལ་ལས་གསལ་བཏོན་འབད་དགོཔ་ལས་ ངོ་སྤྲོད་སྐབས་ ཁ་

གསལ་མདོར་བསྡུས་ཅིག་མ་གཏོགས་ དགོཔ་མེད་ཟེར་ཨིན་པས། དེ་འབདཝ་ད་ ཁྱོད་ར་གིས་མཐོང་མཐོངམ་ཚུ་ དྲང་

པོའི་ཐོག་ལས་ འབྲི་དགོཔ་གལ་ཆེ། ཁྱོད་རའི་གནས་ཚུལ་གྱི་ འགྲོས་དང་མ་མཐུན་པའི་མཐོང་སྣང་ཚུ་ སྤང་དགོཔ་དང་
ཡང་ན་ བྱུང་རྐྱེན་ཚུ་ འོས་འབབ་མེད་པར་ སྤྲོ་བ་ཅན་བཟོ་ནི་གི་རྩིས་རྐྱབ་ནི་མི་འོང་། གནས་ཚུལ་ལྷག་མི་ཚུ་གིས་ བློ་
གཏད་ཚུགསཔ་བཟོ་ནི་འདི་ ཁག་ཆེཝ་ལས་ འགོ་དང་འགོ་ལས་ བདེན་འཛིན་རེ་མ་ཚུགས་པའི ལོ་རྒྱུས་ཐོག་ལས་
འགོ་བཙུགས་པ་ཅིན་ ཁྱོད་རའི་འབད་རྩོལ་ དོན་མེད་འགྱོ་འོང་།

ཞིབ་འབྲས་ཚུ་ མཐའ་བསྡོམས་འབད་དེ་ དངོས་དོན་ཚུ་གི་ཐོག་ལས་ བདེན་ཁུངས་བཟང་ནི་ཚུ་འབད་དགོ། བརྗོད་

ཚིག་འདི་ཚུ་ སྣང་བ་གང་ཤར་ཐོག་ལས་ ལག་ལེན་འཐབ་ནི་དང་ སྒྲུབ་བྱེད་ཚུ་ མཐའ་དཔྱད་གྲུབ་འབྲས་དང་ འབྲེལ་
བ་བཟོ་ཐངས་ཚུ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ ཁྱོད་རའི་གནས་ཚུལ་ལུ་ གནོད་པ་འབྱུང་བཅུག་ནི་མི་འོང་། གལ་སྲིད་ དེ་སྦེ་འབད་བ་
ཅིན་

ཁྱོད་རའི་གནས་ཚུལ་ཚུ་ ཏན་ཏན་མེདཔ་འགྱོ་འོང་། སྟབས་མ་ལེགས་པའི་སྐབས་ ཁྱོད་ར་ལུ་ ཁ་ཉེས་བཀལ་

བའི་ ཉེས་འཛུགས་ཕོག་སྟེ་ ཁྱོད་རའི་བརྩི་མཐོང་ལུ་ཡང་ ཐོ་ཕོག་འོང་།

སེམས་ཁར་ངེས་དགོ་པའི་ བསླབ་བྱ་དག་པ་ཅིག་ གཤམ་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོད།

འཁྲུལ་བ་མེདཔ་།

ངེས་ཚིག་དང་དཔེ། ཁྱད་ཚིག་དང་ མགུ་རྙོག་པའི་ཚིག་ཚུ་གི་ ངེས་ཚིག་ཚུ་ གནས་ཚུལ་ལྷག་མི་ཚུ་ལུ་ འགྲེལ་

བཤད་རྐྱབ་བྱིན་ཐོག་ལས་ ངེས་ཚིག་འདི་ཚུ་ གཅིག་མཚུངས་སྦེ་ ལག་ལེན་འཐབ་དགོ། དེ་མ་ཚད་ བཅུད་དོན་
ཚུ་ དཔེར་བརྗོད་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ རྡོག་རྡོག་རིལ་རི་སྦེ་བཟོ་དགོ

བདེན་ཁུངས་མེད་པའི་སྤྱིར་བཏང་གི་མིང་ཚིག། སྤྱིར་བཏང་མིང་ཚིག་ དཔེར་ན་ ‘མང་ཆེ་ཤོས’ ‘ལེ་ཤ’ ‘དག་པ་
ཅིག’ ‘ཉུང་སུ་ཅིག’ ཟེར་མི་ཚུ་གི་ གོ་དོན་དང་ ཁྱད་པར་ཚུ་ ཧ་གོ་ཞིནམ་ལས་ འཐོབ་ཐངས་དང་བསྟུན་ཏེ་

ལག་ལེན་འཐབ་དགོ། ‘མང་ཆེ་ཤོས་ དང་‘ལེ་ཤ་ ཟེར་བའི་ཚིག་གཉིས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཚུ་ ལེགས་ཤོམ་སྦེ་ བལྟ་

དགོ་པའི་ཁར་ དམིགས་བསལ་གྱིས་ ‘ཆ་མཉམ་’ དང་ ‘རྩ་ལས་ར’ ཟེར་མི་ཚུ་སླབ་པའི་སྐབས་ དྲནམ་བཏོན་
དགོ། ག་ཅི་འབད་རུང་ཅིག་ལུ་ ‘རྒྱུ་མཚན་གཅིག་རྐྱངམ་གཅིག་’ཨིན་ན་ ཡང་ན་ ‘རྒྱུ་མཚན་ཚུའི་གྲལ་ལས་

གཅིག’ཨིན་ན? ‘ཨ་རྟག་ར་ཨིན་ན་ ཡང་ཅིན་ ཡང་ལས་ཡང་དུ་ཨིན་ན? དཔེ་གསལ་རིལ་རི་བཀོད་ནི་དང་ མི་
ཚུ་གི་མིང་བཏོན་ཏེ་ སྤྱིར་བཏང་གི་ཚིག་ཚུ་ དམིགས་སུ་བཀར་དགོ།

རྩོད་དོན་ལུ་རྒྱབ་སྐྱོར། བརྗོད་གཏམ་གེ་ར་ལུ་ ཁ་གསལ་ཐོག་ལས་ རྒྱབ་རྟེན་བཀོད་དགོ། བསམ་ལུགས་དང་
ལམ་ལུགས་ཚུ་ལུ་སྐྱོན་བརྗོད་འབད་བའི་སྐབས་ མི་ངོམ་ཚུ་ལུ་ སྐྱོན་བརྗོད་འབད་ནི་མི་འོང་། རྩོད་གཞི་དང་

གནས་སྟངས་གུ་ གྲོས་བསྡུར་འབད་དགོ། གནས་ཚུལ་ལྷག་མི་ཚུ་ ཁོང་རའི་མནོ་ལུགས་དང་བསྟུན་ བློ་ཐག་
བཅད་བཅུག་དགོ། འཕྲལ་འཕྲལ་སྦེ་ སྒྲུབ་བྱེད་བཀོདཔ་ཙམ་ཅིག་གིས་གོ་ཆོད།

ཞིབ་འཚེལ

འཕྱད

འདྲི

འབྲི

གནས་ཚུལ་འབྲི་ཐ

དབང་འཛིན་ཚུ་ བདེན་རྟགས་སྦེ་བཀོད་དགོཔ། འདི་གི་ཕན་པ་དང་ གནོད་པ་ཚུ་ ཐོ་བཀོད་འབད་དེ་ འདྲན་འདྲ་སྦེ་ ངོས་
ལེན་འབད་དགོ། དབང་འཛིན་ཚུ་གི་ དང་ལེན་ཚུ་གི་ཐད་ཁར་ རྒྱུ་མཚན་ཤེས་ནི་འདི་ཁག་ཆེ། མི་གང་རུང་ཅིག་གིས་ འདི་

བཟུམ་མའི་བློ་ ག་ཅི་སྦེ་སླབ་སྨོ་ ཟེར་མནོ་དགོ། ཞིབ་འཚོལ་གྱི་རྒྱབ་ཁུངས་དང་ ལུང་འདྲེན་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ གྲོགས་རམ་
ལེན་ནིའི་དོན་ལུ་ གནས་ཚུལ་འབྱུང་ཁུངས་གཅིག་མེན་པར་ ལེ་ཤ་དང་གཅིག་ཁར་ ཁ་སླབ་དགོ།

འཆར་སྣང་། (stereotype) ཡང་ན་ སེམས་ཚོར་དྲག་པོ། འཆར་སྣང་ཚུ་བཟང་པོ་ ཡང་ན་ ངན་པ་ཨིན་རུང་སྤང་དགོ།
ཚིག་དོན་ཚུ་ཕྱོགས་ལྷུང་མེད་པར་ བཞག་དགོཔ་དང་ གནས་ཚུལ་འབྱུང་ཁུངས་ཚུ་གེ་ར་ དྲན་ཤེས་ཐོག་ལས་ ངོས་ལེན་
འབད་དགོ།

“སྟེ་ག་ཅི་སྨོ?” ཟེར་འདྲི་དགོ ཁྱོད་ཀྱིས་བརྡ་དོན་འདི་ཚུ་ ཁྱོད་རའི་དཔག་འཆར་དང་ འབྲེལ་བ་ཡོད་མེད་ དྲན་གསོ་འབད་
ནིའི་ཐབས་ཤེས་དྲག་ཤོས་འདི་ ཁྱོད་ཀྱིས་ཁྱོད་ར་ལུ་ “སྟེ་ག་ཅི་སྨོ?” ཟེར་བའི་དྲི་བ་ འདྲི་ནི་འདི་ཨིན། ཁག་ཆེ་བའི་དོན་

ཚན་གཅིག་བ་ སྒྲུབ་བྱེད་གུ་གཞི་བཞག་ཏེ་འབྲི་བ་ཅིན་ ཡིད་འཕྲོག་ཚུགས་པའི་ ཞིབ་བརྟག་གནས་ཚུལ་འཁྲུལ་མེད་ཅིག་
འབྲི་ཚུགས།

ཁྱོད་ཀྱིས་སྒྲུབ་བྱེད་ཐོབ་ཚརཝ་ཅིག་ ལོག་གནས་ཚུལ་འབྱུང་ཁུངས་ཡོད་སར་སོང་ཞིན་ན་ གནད་དོན་འདི་

འགྲེལ་བཤད་ཧིང་སངས་ས་དང་ རྒྱས་ཤིང་རྒྱསཔ་སྦེ་ རྐྱབ་བཅུག་སྟེ་ སྒྲུབ་བྱེད་འདི་ཚུ་ སྒྲིང་སྒྲིང་དང་ གསལ་ཏོག་ཏོ་བཟོ་

དགོ། སྐབས་དོན་ཚུ་ཡང་ ཧེ་མ་ལས་བརྩམ་དགོཔ་ཨིན། འདི་གིས་གནས་ཚུལ་ལྷག་མི་ཚུ་ལུ་ རྐྱེན་དང་བྱུང་རིམ་གྱི་གནས་
སྟངས་སྐོར་ལས་ གནས་ཚུལ་ཚུ་བྱིན་འོང་། འདི་གིས་ཁྱོད་ཀྱིས་མནོ་བའི་གནད་དོན་ཚུ་ འབྲེལ་གཏོགས་འབད་མི་ཚུ་ལུ་
ཐབས་ལམ་དང་ བསམ་པ་ དེ་ལས་ གོ་སྐབས་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ གནས་ཚུལ་ཁ་སྐོང་སྤྲོདཔ་ཨིན།

གནས་ཚུལ་འབྲི་ཐངས་- དོན་མཚམས་ཐོག་ལས།
ཁྱོད་ཀྱི་གནས་ཚུལ་འདི་ དོན་ཚན་གྱི་འདུ་ཚོགས་ཅིག་ཨིན་པའི་ མནོ་བསམ་གཏང་དགོ། དོན་ཚན་ཚུ་ དོན་མཚམས་ལས་
བསྡུ་བཞག་བཞགཔ་ཅིག་ཨིན། ནང་གསེས་དོན་ཚན་ (དཔེར་ན་ རྒྱལ་ཡོངས་ནང་ ལཱ་ངན་འབད་མི་གཙོ་ཅན་ཚུ་ འཚོལ་
ནི་དང་ ཡང་ན་ གསང་བའི་མི་སྡེའི་བྱུང་རབས་དང་ འདི་གི་ཡར་འཕེལ་གྱི་རྒྱུ་རྐྱེན་) འདི་གཉིས་ལས་གཅིག་ ཁྱོད་རའི་

ཞིབ་དཔྱད་ཀྱི་དོན་ཚན་སྦེ་བཟོ་སྟེ་ འདི་གི་སྐོར་ལས་ ཡོངས་རྫོགས་སྦེ་ འཚོལ་ཞིབ་འབད་དགོ། བརྗོད་དོན་སྦོམ་ཚུ་ ཆུང་
སུ་ཅིག་བཟོ་སྟེ་ མི་ཚུ་གིས་ ཧ་གོ་ཚུགསཔ་བཟོ་དགོ། འདི་འགོ་བཙུགས་པའི་སྐབས་ བརྗོད་ཚིག་གཙོ་དོན་གྱིས་འགོ་

བཙུགས་ཏེ་ གནས་ཚུལ་ལྷག་མི་ཚུ་ལུ་ ཁྱོད་ཀྱིས་དོན་ཚན་ག་ཅི་འདི་ ཞིབ་འཚོལ་འབད་དོ་ག་དང་ ཧེ་མ་བྱུང་ཡོད་པའི་

གནས་སྟངས་དང་ ག་དེ་སྦེ་ འབྲེལ་བ་བཟོཝ་ཨིན་ན་གི་སྐོར་ལས་སླབ་དགོ་། དོན་ཚན་རེ་རེ་ནང་ གཤམ་འཁོད་ཚུ་ཚུད་
དགོ།

༡༽

སྒྲུབ་བྱེད་ (ཁ་གསལ་། ལུང་འདྲེན། གནས་སྟངས་དང་ པར་རིས)

༣༽

སྐབས་དོན། ལོ་རྒྱུས། ཁྱད་པར ་ཡང་ན་ ག་བསྡུར།

༢༽

༤༽
༥༽
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ངེས་ཚིག་དང་ འགྲེལ་བཤད།
རྒྱུ་དང་འབྲས་བུ།

དགག་སྒྲུབ་ཀྱི་རྩོད་པ།

གནས་ཚུལ་འབྲི་ཐ

དབྱེ་ཞིབ་ ཡང་ན་ གྲུབ་འབྲས།t
ཉིན་བསྟར་གསར་ཤོག་ནང་ལཱ་འབད་མི་ གནས་ཚུལ་བསྡུ་བཀོདཔ་ཚུ་གིས་ ཆུང་ཀུའི་བསྒང་ལས་ གོམས་གཤིས་

ཚུད་ཡོད་པའི་ དོན་མཚམས་བཟོ་སྟེ་ འཆར་གཞི་བརྩམ་ཐོག་ལས་ འདྲི་ནི་འདི་ མགྱོགས་པ་ར་ བཀོ་བཞགཔ་ཨིན།
འདི་ཡང་ གནས་ཚུལ་གསར་ཤོག་ཚུ་གིས་ ཁོང་གི་གནས་ཚུལ་ཚུ་ དོན་མཚམས་ཐོག་ལུ་ གསལ་སྟོན་མི་འབད་ནི་

རྩིས་ཨིན། རྩོམ་སྒྲིགཔ་འོག་མ་གིས་ དོན་མཚམས་ཚུ་ཕྱེ་སྟེ་ གྱལ་ཐེབས་ཅིག་བཙུགས་ནི་དང་ ཡང་ན་ གཅིག་ཁར་
བསྡབས་ཏེ་ ས་སྟོང་སྲུང་བཞགཔ་ཨིན། འདི་གི་སྐོར་ལས་ ཚ་གྱང་ལང་མི་དགོ། དོན་མཚམས་འདི་ གནས་ཚུལ་ཆ་
མཉམ་ནང་ ཁག་ཆེ་བའི་ཆ་ཤས་ཅིག་ཨིན། ཁྱོད་རའི་ཁ་ཐུག་ལས་ འཆར་གཞི་བརྩམ་སྟེ་ དོན་མཚམས་ཐོག་ལས་
རང་འབྲི་དགོ། སྒྲིག་བཀོད་ཀྱི་ཐད་ཁར་ལྷོདཔ་ད་ རྩོམ་སྒྲིགཔ་འོག་མ་གིས་ ཤུལ་ལས་བལྟ་སྟེ་འབད་འོང།

ལུང་འདྲེན་ལག་ལེན་འཐབ་དགོཔ།
ལུང་འདྲེན་འདི་ ཁུངས་སྐྱེལ་ནིའི་དོན་ལུ་ཨིན་རུང་ གནས་ཚུལ་ཆ་ཚང་ གསལ་སྟོན་འབད་ནི་དོན་ལུ་མེན། ད་རུང་

བརྡ་དོན་ཚུ་ཁ་སྐོང་ བཀལ་ནིའི་དོན་ལུ་མ་གཏོགས་ ལོག་བསྐྱར་བརྗོད་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་མེན། སྤྱིར་བཏང་གི་ གཞི་
རྟེན་གྱི་གནས་སྟངས་བརྗོད་ནིའི་དོན་ལུ་ ལུང་འདྲེན་དགོཔ་མེད། འདི་ཚུ་གནས་ཚུལ་འབྱུང་ཁུངས་དང་གཅིག་ཁར་

དྲིས་ལན་འབད་ཡོདཔ་ མཚོན་ནི་དང་ ཁྱོད་རའི་གནས་ཚུལ་ སྤྲོས་པ་ཆེ་སུ་ བཟོ་ནི་མ་གཏོགས་ ཁྱོད་ཀྱི་གནས་ཚུལ་
འབྱུང་ཁུངས་ཚུ་གིས་ སླབ་མིའི་ཐད་ལུ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་བའི་ཚབ་སྦེ་དགོཔ་མེད། གཤམ་འཁོད་ཀྱི་གནད་དོན་ཚུ་ནང་
མ་གཏོགས་ མི་ཚུ་གིས་བཤད་མིའི་ཚིག་ ག་ཨིན་མི་དེ་ ལག་ལེན་འཐབ་ནི་འདི་ཁག་ཆེ།

!

མི་ཅིག་གིས་སླབ་མི་འདི་ ཧ་གོ་ཚུགས་པར་ ལཱ་ཁག་ཡོདཔ་དང་ ཡང་ན་ མེས་མེས་བཅོས་པའི་ཚིག་
ཨིནམ་ལས་ ཚིག་གི་ཁྱད་ཆོས་ལུ་ ཁེ་ཕན་མེདཔ།

སྐུར་གཏམ་དང་ བཙོག་གཏམ་ཚུ་ ཁྱོད་ཀྱི་གནས་ཚུལ་ནང་ བཙུགས་མ་ཆོགཔ་་ཅིན།

ཕྱི་སེལ་རྐྱབ་དགོ་པའི་ ཚིག་གཞན་ཡང་ “ལྟ་ཤིག” “ཁྱོད་ཀྱིས་ཤེས་ག” “ང་གིས་མནོཝ་མས་” ཟེར་མི་
ཚུ་ཨིན། འདི་ཚུ་གིས་ དོན་དག་ག་ནི་ཡང་མི་སྟོན།

ལུང་འདྲེན་གེ་ར་ལུ་ འདི་གི་འབྱུང་ཁུངས་ བཀོད་དགོཔ་མ་ཚད་ མ་མཐོངམ་དང་མ་ཤེས་པའི་ གནས་སྟངས་ཚུ་
ལུ་ཡང་ འབྱུང་ཁུངས་བཀོད་དགོ། ཞིབ་བརྟག་གི་གནས་ཚུལ་འབྲིཝ་ད་ འབྱུང་ཁུངས་བཀོད་ནི་འདི་ ལྷག་པར་

དུ་ གཟབ་གཟབ་འབད་དགོཔ་ཨིན། གནས་ཚུལ་ལྷག་མི་ཚུ་གིས་ ཕྲངམ་ཕྲང་ས་ གནས་ཚུལ་འབྱུང་ཁུངས་ལུ་བལྟ་
སྟེ་ ཁྱོད་ཀྱི་སྒྲུབ་བྱེད་ཀྱི་འོས་འབབ་གུ་ དབྱེ་དཔྱད་འབད་འོང་། དེ་མ་ཚད་ ཁྱོད་ཀྱིས་གནས་ཚུལ་ནང་ འབྱུང་ཁུངས་

གསརཔ་ ག་དེ་སྦེ་ འོངས་ཡི་ག་ ཁུངས་ཟང་དགོ། གལ་སྲིད་ ཁྱོད་ལུ་གནས་ཚུལ་བྱིན་མི་ མི་ངོམ་འདི་ རྒྱུ་མཚན་
གང་རུང་ཅིག་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ མིང་མ་སྟོན་པར་ བཞག་པ་ཅིན་ ག་ཅི་སྦེ་ཨིན་ན་ ཁུངས་སྐྱེལ་དགོ། དཔེར་ན་ “ང་གིས་

ཁྱོད་ལུ་འདི་སྟོན་བྱིན་ཡི་ཟེར་ ཁོང་གིས་ཤེས་པ་ཅིན་ ལས་སྡེ་གིས་ ང་ ལཱ་གཡོག་ནང་ལས་ བཏོན་གཏང་འོང་” ཟེར་
སླབ་དོ་བཟུམ།
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ལུང་འདྲེན་ལག་ལེན་འཐབ་ཐངས་ཀྱི་ བསླབ་བྱ་དག་པ་ཅིག ་གཤམ་གསལ་ལྟར་དུ་ཨིན།

!

ལུང་འདྲེན་གྱི་ ཧེ་མའི་བརྗོད་ཚིག་འདི་གིས་ འདི་གི་ཤུལ་ལས་ ག་ཅི་གི་སྐོར་ལས་ཨིན་ན་ ཧ་གོ་ནི་ལུ་ ཕན་ཐོགས་
དགོ།

ལུང་འདྲེན་གྱི་ངོ་སྤྲོད་དེ་གིས་ བརྗོད་དོན་གཅིག་ གོ་བརྡ་སྤྲོད་ནི་ལུ་ གྲ་སྒྲིག་འབད་དགོ།

“ཁོ/མོ་གིས་སླབ་ཅི” ཟེར་མི་འདི་གུ་ར་བཞག་དགོ། འདི་མིན་ཚིག་ལ་ལོ་གི་ནང་ (“གཏན་འཁེལ་སླབ་ཅི” “བདེན་
ཁུངས་བཤད་ཅི”) ཟེར་མི་གིས་ དོན་མེད་ཀྱི་མགོ་འཐོམ་བཅུག་འོང་། ད་རུང་ ཚིག་གཞན་ (“དགག་པ་རྐྱབ་ཅི”

“དགག་ལན་སླབ་ཅི”) ཟེར་མི་ཚུ་གིས་ ལྷག་མི་ཚུ་ལུ་ གོ་བ་ཕྱི་འགྱུར་བྱིན་སྲིད། ཁྱོད་ཀྱི་ ངེས་བདེན་ཨིནམ་ཤེས་པ་
ཅིན་རྐྱངམ་གཅིག་ བྱ་བའི་ཁྱད་ཚིག་འདི་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་དགོ།

ཁྱོད་ཀྱིས་ཚིག་ཚུ་འགྲེལ་བཤད་རྐྱབ་པའི་སྐབས་ གཡོ་སྒྱུར་གཏང་ནི་མི་འོང་། དོན་དག་དང་སླབ་ཐངས་ཚུ་ སྔར་ག་

ཨིནམ་སྦེ་ བཞག་དགོ། གལ་སྲིད་ མགྲིན་ཚབ་ཀྱིས་ “ང་བཅས་ལུ་ འདི་གི་དོན་ལུ་ མ་དངུལ་མེད” ཟེར་མི་འདི་

“མོ་གིས་འབད་བ་ཅིན་ མོ་གི་ལས་སྡེ་འདི་གིས་ བྱ་རིམ་འདི་ལུ་ འགྲོ་སོང་གཏང་ནིའི་གྲ་སྒྲིག་མེད་ཟེར་སླབ་ཅི” ཟེར་
མ་སླབ་ཚུན་ཚོད་ གོ་བ་འདི་བཟུམ་ ལེན་ནི་མི་འོང་། འདི་ནང་ལུ་ མ་དངུལ་གྱི་དཀའ་ངལ་རྐྱངམ་གཅིག་མེན་པར་
གཙོ་རིམ་གཞན་ཡང་ཚུད་འོང་།

ཟིན་བྲིས་བཏབ། ལོག་བྲིས།
གནས་རིམ་འདི་ནང་ལྷོདཔ་ད་ ཁྱོད་རའི་ཡིག་ཆ་་ཚུ་གེ་ར་ སྡེ་ཚན་སྦེ་ བཟོ་ཚར་དགོ། དེ་ལས་ ལུང་འདྲེན་ཚུ་དང་ བརྡ་དོན་ཚུ་གེ་
ར་ བསྡུ་ལེན་འབད་ཚར་དགོ། ཁྱོད་ཀྱིས་སྲུང་གི་ཟིན་བྲིས་དང་པ་ འབྲི་ནིའི་དུས་ཚོད་ཨིན། མི་མང་ཤོས་ཅིག་གིས་ ཟིན་བྲིས་དང་
པའི་རྒྱུ་མཚན་ ཕྱི་འགྱུར་སྦེ་ གོ་བ་ལེན་དོ་ཡོདཔ་ཨིན། ཟིན་བྲིས་དང་པ་འདི་ གནས་ཚུལ་ཆ་ཚང་མེན།

གནས་ཚུལ་འདི་གི་བཟོ་

རྣམ་ ག་བཟུམ་ཅིག་འོང་ནི་ཨིན་ན་དང་ ད་རུང་ ཁ་སྐོང་ག་ཅི་འབད་དགོཔ་ཨིན་ན་གི་ བཀོད་རིས་ཨིན། འདི་བསྒང་ ཡིད་འཕྲོག་
སི་སི་གི་ ངོ་སྤྲོད་དང་ མཇུག་དོན་ཧུམ་ཆི་ཆི་ དེ་ལས་ སྡེབ་སྦྱོར་ཧན་ཏོང་ཏོ་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ ཚ་གྱང་ལང་དགོཔ་མེད། འདི་གི་

སྐབས་ ཁྱོད་ཀྱིས་འབྲི་བའི་བསྒང་ཨིན། ཞུ་དག་འབདཝ་མེན། ཁྱོད་ཀྱིས་འབྲི་རྩོམ་རྒྱུ་ཆ་ཡོད་ཚད་ཅིག་ ཤོག་ཀུ་ཐོག་ལུ་ མཉམ་
སྡེབ་འབདཝ་ཨིན།
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གནས་ཚུལ་གྱི་ བཟོ་བཀོད་དང་བཟོ་རྣམ།
གནས་ཚུལ་ཚུ་ལུ་ གཞི་རྟེན་གྱི་གཞི་བཀོད་ གསུམ་ཡོདཔ་ཨིན།

༡. འབྱུང་རིམ་- གནས་ཚུལ་ཚུ་ དུས་ཚོད་དང་བསྟུན་ཏེ་ འབྱུངམ་ཨིན། བྱ་རིམ་དང་ གནས་སྟངས་འདི་ཚུ་ལས་ གནས་
ཚུལ་འབྱུངམ་ཨིན།

༢. འགྲེལ་བཤད་- དུས་ཚོད་དང་བསྟུན་ གནས་སྟངས་ལུ་གོ། འབྱུང་བའི་སྐབས་ ཞིབ་དཔྱད་ངོ་མ་ འབད་ནི་འདི་ཨིན།
༣. བྱ་རིམ- འདི་ནང་ གནད་དོན་དང་ རྩོད་རྙོག་ཐོག་ལུ་ གནས་ཚུལ་འབྱུངམ་ཨིན།

ཁྱོད་ཀྱིས་གནས་ཚུལ་གྱི་ རྒྱུ་ཆ་འདི་ཚུ་ སྡེ་ཚན་སྦེ་བཟོ་ཞིནམ་ལས་ འབྲི་ནི་འགོ་བཙུགས་དགོ། དེ་ཡང་ གནད་དོན་ག་ཅི་ཨིན་
ན་ ཉམས་རྒུདཔ་ག་ཨིན་ན་ རྩོད་རྙོག་ག་ཅི་ཨིན་ན་དང་ ཁྱོད་ཀྱིས་ག་ཅི་ཐོབ་ཅི་ག་ཚུ་ བཀོད་དགོ།

ཟླཝ་དང་ལོ་འབད་ མ་

འགོར་བར་ བདུན་ཕྲག་དག་པ་ཅིག་ནང་ དཀའ་ངལ་སེལ་ཚུགས་པའི་ བརྟག་ཞིབ་གནས་ཚུལ་གྱི་དོན་ལུ་ ངོ་སྤྲོད་དང་མཇུག་
བསྡུའི་འཆར་གཞི་གིས་ མཐའ་དཔྱད་ཀྱི་གནས་ཚུལ་གྱི་དོན་ལུ་ འཆར་གཞི་ཕུལ་དུ་ཕྱིན་པ་ཅིག་ཨིན།

ཞིབ་བརྟག་གནས་ཚུལ་འབྲི་ནིའི་ནང་ རྩོམ་རིག་གི་ འཇོན་ཐངས་འདི་ ཨང་གཉིས་པ་ཨིན། དངོས་དོན་འདི་ དམིགས་ཡུལ་
སྦེ་བཞག་དགོ།

ག་དེ་སྦེ་ཨིན་རུང་ ཞིབ་བརྟག་གནས་ཚུལ་རབ་འདི་ རང་བཞིན་གྱིས་འབྱུང་འོང་། (In any case,

a good investigative story tends to write itself). འདི་ལུ་ ལོ་རྒྱུས་ཐེབས་བཀལ་ནི་དང་ སྤྲོས་
བཏགས་ནི་ཚུ་འབད་མི་དགོ།

ཞིབ་བརྟག་གནས་ཚུལ་འདི་ རིང་སུ་སྦེ་འོངམ་མ་ཚད་ སྤྱིར་བཏང་གི་གནས་ཚུལ་ (hard news) དང་ཕྱདཔ་ད་ མགོ་རྙོག་
དྲགས་འོང་། སྒྲིག་བཀོད་ལེགས་ཤོམ་ཡོད་པ་ཅིན་ ལྷག་མི་ཚུ་ལུ་ བརྡ་དོན་མགོ་རྙོག་དྲགས་ཚུ་ ཧ་གོ་ནི་ལུ་ ཕན་ཐོགས་འོང་།
ཞིབ་བརྟག་གནས་ཚུལ་གྱི་ སྒྲིག་བཀོད་གསུམ་ཡོད་མི་དེ་ཡང་།

༡༽ ཝཱལ་ཨིསི་ཊིག་གནས་དེབ་ནང་གི་ ཐབས་གཞི་ནང་ ག་ཅི་ཚུདཔ་སྨོ་ ཟེར་བ་ཅིན།

༡. གནད་དོན་དང་ དཀའ་ངལ་གྱི་བར་ན་ མཐོང་སྣང་བཟོ་ནིའི་དོན་ལུ་ མི་ཅིག་ ཡང་ན་ གནས་སྟངས་ཅིག་ལས་ འགོ་
བཙུགས་ནི། ༼སྤྱིར་བཏང་ལུ་ ལོ་རྒྱུས་ཐུང་ཀུ་དང་འབྲེལ་བའི་ བཅུད་དོན་༽

༢. རང་རྐྱང་གི་གནས་སྟངས་འདི་དང་ གནད་དོན་སྦོམ་གཉིས་ཀྱི་ བར་ནའི་འབྲེལ་བ་ འགྲེལ་བཤད་རྐྱབ་ཐོག་ལས་
གནད་དོན་སྦོམ་བསལ་ནིའི་དོན་ལུ་ གནས་སྟངས་འདི་ལས་ རྒྱ་སྦོམ་བཟོ་ནི།

༣. ལོག་ཁྱོད་རའི་ གནད་དོན་ཞིབ་འཇུག་ནང་འོང་སྟེ་ མིའི་སེམས་ལྷུ་ཚུགས་པའི་ གནད་དོན་ཁྱད་པར་ཅན་ཅིག་སྦེ་
མཇུག་བསྡུ་ནི།

༢༽ ཆེ་བ་ལྔ། ཡུ་ཨེསི་ལས་ཨིན་མི་ ཀེ་རོལ་རིཅ་གིས་ གཤམ་འཁོད་ཚུ་ རྒྱབ་སྣོན་འབད་ཡོདཔ་ཨིན།:
༡. གནས་ཚུལ་ (ག་ཅི་བྱུང་ཡི། ཡང་ན ག་ཅི་བྱུང་བཞིན་དུ་འདུག་ག?)
༢. སྐབས་དོན། (རྒྱབ་ཁུངས་ག་ཅི་སྨོ?)

༣. རྒྱ་ཚད (དཀའ་ངལ་འདི་ བྱུང་རྐྱེན་ཨིན་ན་། ས་གནས་ཀྱི་གནས་སྟངས་ཨིན་ན། རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་ཨིན་ན?)
༤. གཞན་ལས་ལྷག་པའི་ཁྱད་ཆོས་ (ཕྱོགས་ག་ཏེ་ལུ་འཁྱིདཔ་སྨོ?)

༥. ཕན་གནོད་ (ག་ཅི་སྦེ་ ལྷག་མི་ཚུ་གིས་ དོ་སྣང་བསྐྱེད་དགོཔ་སྨོ?)
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གཞི་བཀོད་འདི་དང་འཁྲིལ་བ་ཅིན་ འཕོ་འགྱུར་གྱི་གནས་སྟངས་ ལེགས་ཤོམ་སྦེ་ འབྲི་ཚུགས་པའི་ནུས་པ་དགོ། འདི་གིས་ ཡན་

ལག་ལྔཔོ་ཆ་ར་ གཅིག་ཁར་བསྡོམ་ཚུགས། འདི་མེན་པ་ཅིན་ སྲུང་ཐུང་ཀུ་ལྔ་ གཅིག་གི་ཤུལ་ལས་གཅིག་ འཐོན་དོ་བཟུམ་སྦེ་ཚོར་
འོང་། འདི་འབདཝ་ད་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལུ་ བམ་ཚན་སྦེ་ བཏོགས་ཏེ་བཙུགས་པ་ཅིན་ འདི་གིས་གནས་ཚུལ་རིངམ་ཚུ་ ཁྱད་དུ་
འཕགས་པའི་ གཞི་བཀོད་ལུ་འགྱུར་འོང་།
༣༽ གཏོར་གཟུགས་མཆོད་རྟེན།

སྔར་སྲོལ་གྱི་ གནས་ཚུལ་་ཐངས་ཀྱི་ ལུགས་ལྟར་དུ་ཨིན་པ་ཅིན་ མཆོད་རྟེན་ཁ་ནང་ན་བསྒོར་ཡོད་པའི་ དབྱིབས་དང་འདྲ། (དེ་
ཡང་ གནས་ཚུལ་གཙོ་ཆེ་ཤོས་ དང་པ་དང ཁག་མ་ཆེ་མི་རིགས་དང་ རྒྱབ་ཁུངས་ཚུ་ ཤུལ་ལས་ཁ་སྐོང་སྦེ་ བཙུགསཔ་ཨིན།)
ཞིབ་བརྟག་གནས་ཚུལ་བསྡུ་བཀོདཔ་ཚུ་གིས་ མཆོད་རྟེན་གྱི་བཟོ་བཀོད་འདི་ གཡས་ཕྱོགས་ལས་ ཁ་ཡར་བལྟ་སྟེ་བསྒོར་ཡོད།
ཁྱོད་ལུ་གནས་ཚུལ་ལྷག་མི་ཚུ་ ཁྱོད་རའི་གསར་ཐོབ་ཀྱི་ གནས་ཚུལ་དང་གཅིག་ཁར་ སྤྲོ་བ་འབྱུང་བཅུག་ནི་གི་ གནས་ཚུལ་
ཡོངས་རྫོགས་ཡོད།

༡. གནས་ཚུལ་གྱི་བརྗོད་དོན་ མདོར་བསྡུས་ཀྱིས་ འགོ་བཙུགས་དགོ།

༢. ཁྱོད་ཀྱིས་གསར་བཏོན་འབད་ནི་ཨིན་པའི་ གནས་ཚུལ་ལ་ལུ་ཅིག་གི་ སྔོན་རྟགས་གསལ་སྟོན་འབད་ནི།

༣. ཁྱོད་རའི་ཞིབ་དཔྱད་ཚུ་ རིམ་པ་བཞིན་དུ་ སྤོ་འགྱོ་ནི། མི་ཚུ་སེམས་འཚུབ་ཀྱི་ ངང་ལུ་བཞག་སྟེ་ ཧ་ལས་སི་སི་དང་

སྤྲོ་བ་ཆེ་ཏོག་ཏོ་གི་ གནས་ཚུལ་ཅིག་བཟོ་ནི། དཔེར་ན་ ཚན་རིག་གི་གསར་གཏོད་དང་ ཡ་མཚན་ཆེ་བའི་སྲུང་དེབ་ཅིག་
འབྲི་དོ་བཟུམ་སྦེ་འབྲི་ནི།

༤. གནམ་མེད་ས་མེད་ སྤྲོ་བ་ཆེ་ཤོས་དང་ ཁག་ཆེ་བའི་བརྡ་དོན་ཚུ་ མཇུག་ལུ་བཞག་ནི།

བསླབ་བྱ་འདི་ཚུ་ རེ་རེ་བཞིན་དུ་ རྟོག་བཟོའི་སྲུང (fiction) བྲིས་མི་གི་ ཐབས་ལམ་ལས་ བཏོན་བཏོནམ་ཨིན། ཁྱོད་རྟོག་

བཟོའི་སྲུང་འབྲིཝ་མེན། དེ་འབདཝ་ད་ འབྲི་རྩོམ་གྱི་རིག་རྩལ་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཨིན། འདི་ལུ་དོན་དག་ཡོད། ག་ཅི་སྦེ་ཟེར་བ་

ཅིན་ བརྡ་བརྒྱུདཔ་གེ་ར་ སྲུང་གཏང་མི་ཨིན། འདི་ལུ་དེང་སང་ལུགས་ཀྱི་ གནས་ཚུལ་འབྲི་ཐངས་ “འགྲེལ་བཤད་བརྡ་བརྒྱུད་རིང་
ལུགས་” ཟེར་སླབ་ཨིན།
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དྲན་གསོ་ཅིག་ཞུ་བ་ཅིན། ཨེ་མི་རི་ཀའི་ ཞིབ་བརྟག་བརྡ་བརྒྱུདཔ་ ཌོན་ནི་ཤེསི་ཊར་ (Danny Schechter)

གྱིས་ ཨི་རག་གི་དམག་འཁྲུག་སྐབས་ལུ་ གནས་ཚུལ་སྙན་ཞུ་ བཀོད་ཡོད་པའི་སྐོར་ལས་ བཟོ་སྐྲུན་འབད་ཡོད་པའི་
གློག་བརྙན་ Weapons of Mass Deception ཟེར་མི་ནང་ གནས་ཚུལ་བཤད་ཐངས་ལུ་ བྱ་སྟབས་མ་
བདེ་བའི་གནད་འགག ་གཙོ་བོ་དེ་ མི་ཅིག་གི་ལོ་རྒྱུས་ལུ་ སེམས་གཡེང་སྟེ་ འདི་གི་འགྲེལ་བཤད་འདི་ལུ་བརྟེན་ཏེ་

ཡུ་ཨེསི་གི་གནས་ཚུལ་ལས་ཁང་ཚུ་གིས་ གནམ་མེད་ས་མེད་ རྩོད་རྙོག་ཆེ་བའི་དཀའ་ངལ་སྦོམ་ཚུ་ སྣང་མེད་བསྐྱུར་
བཞག་ནུག་ ཟེར་བཤད་ནུག། ཁོ་གིས་བཤད་མི་འདི་གིས་ འགྲེལ་བཤད་རིང་ལུགས་འདི་ ནུས་པ་མེདཔ་བཟོ་ཡི་
ཟེརཝ་མེན།

འདི་དྲན་གསོའི་ཚུལ་ཙམ་ཨིན།

འབྲི་ནིའི་རིག་རྩལ་གཞན་བཟུམ་སྦེ་ གནས་ཚུལ་བཤད་ནི་ལུ་ཡང་

རིག་རྩལ་ཚུ་ དྲན་པ་བཏོན་ཏེ་ ཐབས་རིག་ཅན་གྱི་ཐོག་ལས་ འོས་འབབ་ཡོད་པའི་སྐབས་དོན་གུ་ ལག་ལེན་འཐབ་
དགོཔ་ཨིན།

འགྲེལ་བཤད་བརྡ་བརྒྱུདཔ་ལུ་མཁོ་བའི་ ལག་ཆས་འདི་ཚུ་ཡང།
འདྲ་རིས་དང་ མཐོང་སྣང་སྒྲིག་ཐངས། ཝཱལ་ཨིསི་ཊིག་གནས་དེབ་ཀྱི་ ཐབས་ལམ་གདམ་ཁ་རྐྱབ་པ་ཅིན་
ཞིབ་བརྟག་འབད་བའི་སྐབས་ བྱ་རིམ་ཚུ་གེ་ར་ གསལ་རིལ་རི་སྦེ་ བལྟ་ནིའི་དོན་ལུ་ ཁྱོད་ལུ་ མིག་གི་

དབང་པོ་རྣོན་པོ་ཅིགདགོ། ཁྱོད་ཀྱིས་གནས་ཚུལ་འབྱུང་ཁུངས་ གཙོ་བོ་དང་ མཐོང་སྣང་ལྷག་མི་ཚུ་ལུ་ ངོ་
མ་ཨིན་པའི་ སྣང་བ་དང་ ཚུགས་པའི་ ཐབས་ལམ་གྱི་ཐོག་ལས་བཤད་དགོ། དེ་འབདཝ་ད་ ལཱ་ཁག་

སྦེ་ ཡོད་ཚད་གཅིགཔོ་ ཐོ་བཀོད་འབད་དགོ་པའི་ ལོ་རྒྱུས་མེན། (དེ་གི་དོན་ལུ་ ཁྱོད་ལུ་ས་སྟོང་ཡང་མེད)
ཁྱོད་རའི་གནས་ཚུལ་ལུ་ ལེགས་འགྱུར་འབག་འོང་ཚུགས་པའི་ ཁུངས་ལྡན་གྱི་མཐོང་སྣང་དག་པ་ཅིག་
འགྲེལ་བཤད་རྐྱབ་པ་གིས་འཐུས།

བརྡ་མཚོན་དང་ ཟུར་བརྡ། ཞིབ་བརྟག་གནས་ཚུལ་འབྲི་བའི་སྐབས་ འགོ་དང་འགོ་ལས་ ལྷག་མི་ཚུ་ལུ་
གནས་ཚུལ་འདི་གིས་ག་ཏེ་འཁྱིདཔ་ཨིན་ན་གི་སྐོར་ལས་ བརྡ་མཚོན་དང་ ཟུར་བརྡ་ཚུ་བྱིན་དགོ། གལ་

སྲིད་ ཁྱོད་ཀྱིས་མཆོད་རྟེན་གཏོར་གཟུགས་ཀྱི་གཞི་བཀོད་འདི་ ལག་ལེན་འཐབ་པ་ཅིན་ ཐབས་ལམ་འདི་

ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་དགོ། གནས་ཚུལ་གྱི་ མཐའ་དཔྱད་ཞིབ་འབྲས་མ་སྟོན་ཚུན་ འགྲེལ་བཤད་རྒྱས་ཤིང་
རྒྱསཔ་རྐྱབ་སྟེ་ ལྷག་མི་ཚུ་ སྤྲོ་སྣང་དང་བཅསཔ་སྦེ་བཞག་དགོ།

མགྱོགས་ཚད་ གཞི་བཀོད་དང་ ཚིག། འབྲི་བའི་སྐབས་ མགྱོགས་ཚད་ཀྱིས་ ཁྱད་པར་བཟོཝ་ཨིན།
འགྲལ་བཤད་རེ་རེ་རྐྱབ་ད་ འདིའི་མགྱོགས་ཚད་འདི་ ཁྱོད་ཀྱིས་གདམ་ཁ་རྐྱབ་ཡོད་པའི་ གཞི་བཀོད་

དང་ ཚིག་ལུ་རག་ལས་འོང་། བརྗོད་ཚིག་དང་ཚིག་ཐུང་ཀུ་གིས་ འགྲལ་བཤད་འགྱོགས་སུ་ཨིན། བརྗོད་

ཚིག་རིངམོ་གིས་ འགྲལ་བཤད་ལྷོད་ལྷོད་དང་ གོ་ལེར་སྦེ་་ཨིན། དོན་མཚམས་གཅིག་ནང་ ཁྱད་ཚིག་ལེ་
ཤ་ཡོད་པའི་བརྡ་དོན་ཨིན་པ་ཅིན་ བརྗོད་ཚིག་ཐུང་ཀུ་ཨིན་རུང་ ལྷག་མི་ཚུ་ ཧེང་སྐལ་ར་ འགྲོས་ཀྱིས་

སྦེ་ འགྱོ་བཅུགཔ་ཨིན། དགོས་མཁོ་མེད་པའི རྒྱབ་ཁུངས་དང་ སྐབས་དོན་མང་དྲགས་པ་ཅིན་ ཁྱོད་ཀྱི་
གནས་ཚུལ་འདི་ བཤད་མ་ཚརཝ་ལས་ མཇུག་བསྡུ་འོང་། ཨ་རྟག་ར་ ཁྱོད་ཀྱིས་ཁྱོད་ར་ལུ་ “འདི་གིས་

ཚིག་ཐེབས་ཙམ་མ་གཏོགས་ དོན་ལུ་ཁྱད་པར་བཟོ་འོང་ག? ཟེར་འདྲི་དགོ། གནས་ཚུལ་ནང་མ་དགོ་པའི་
བློ་འདི་ཚུ་ བཏོག་གཏང་དགོ།
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ཁྱོད་ཀྱི་གནས་ཚུལ་འདི་ སྐད་ཤུགས་སྦེ་ལྷག་པ་ཅིན་ མགྱོགས་ཚད་དང་ འགྲེལ་བཤད་ཀྱི་འགྲོས་ཚོར་འོང་། དེ་མ་ཚད་ འགྲེལ་
བཤད་འདི་ ལྷོད་དྲགས་པའི་ཁར་ སྤོབས་པ་ཞུམ་དོ་བཟུམ་དང་ དབང་པོ་ངལ་དོ་བཟུམ་གྱི་ ཚོར་བ་འབྱུང་འོང་། ཁྱོད་རའི་རྣམ་

ཅོ་འདི་ ཁྱོད་ཀྱི་ཞུན་དགཔ་ དྲག་ཤོས་ཨིན་། འདི་གིས་ ཁྱོད་གནས་ཚུལ་བྲིས་མི་ཅིག་ཨིན་པའི་ཆ་ལས་ ཁྱོད་རའི་རང་བཞིན་གྱི་

མི་དང་ འབྲེལ་བའི་ཚོར་བ་ ནམ་བྱང་དཔ་ཨིན་ན་དང་ ཁྱོད་ཀྱི་བརྗོད་ཚིག་ཚུ་ ག་ཏེ་ལུ་ རྒྱ་ཆེ་དྲགས་སོང་ཡོདཔ་ཨིན་ན་ཚུ་ སྟོན་

བྱིན་འོང་། གནས་ཚུལ་འདི་ ང་བཅས་ར་ མི་དང་མི་གི་བར་ན་ བློ་སླབ་པའི་གྱི་ཚུལ་སྦེ་འབྲི་བ་ཅིན་ ལྷག་མི་ཚུ་གིས་ ཁྱོད་ཀྱི་ཚོར་
ཤུགས་ཀྱི་ ངོས་འཛིན་འབད་ཚུགས། ཡི་གུའི་སྦྱོར་བ་དང་ བརྡ་གཞུང་གི་ཐོབ་ཐངས་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ལག་ལེན་འཐབ་པ་ཅིན་ རྩོམ་
འབྲིའི་ཁྱད་ཆོས་དང་ གཙོ་རིམ་ཚུ་ལུ་ ཕན་ཐོགས་ཚུགས། འདི་ཚུ་གིས་ ང་བཅས་ར་ བློ་སླབ་པའི་སྐབས་ལུ་ ལགཔ་དང་ མིག་
ཏོ་དང་ གདོང་དང་ རྩ་འདི་ཚུ་བཟུམ་སྦེ་ ཤོག་ཀུ་ཐོག་ཁར་ ལཱ་འབད་འོང་།

སེམས་ཁར་འཆར་སྣང་འབྱུང་ཚུགས་པའི་ཐོག་ལས་ མནོ་བསམ་གཏང་དགོཔ།
འགྲེལ་བཤད་ཐབས་ལམ་སྐབས་ གནས་ཚུལ་འདི་ སྤྲོ་སྣང་ཅན་ཅིག་ འོང་དགོ་པ་ཅིན་ སེམས་ཁར་འཆར་སྣང་འབྱུང་ཚུགས་པའི་
མནོ་བསམ་གཏང་དགོ། ཁྱོད་ལུ་གཞི་བཀོད་དང་ བཟོ་བཀོད་ཀྱི་ ལཱ་འབད་ནིའི་འགན་འཁུར་ མ་ཕོག་རུང་ ཁྱོད་ཀྱི་གནས་ཚུལ་

འདི་ལུ་ མཐའ་མཇུག་ལུ་དགོ་པའི་ པར་རིས་དང་ སྣང་བརྙན་ཚུ་ མནོ་བསམ་གཏང་དགོ།གནས་སྐབས་ཅིག་གི་ མགུ་རྒྱན་ ཟིན་
བྲིས་བཏབ་བཞག་དོ་བཟུམ་ འདི་བཟུམ་མའི་བྱ་རིམ་གྱིས་ ཁྱོད་རའི་གནས་ཚུལ་གྱི་བརྗོད་དོན་ཚུ་ དྲན་གསོ་འབད་དེ་ འདི་ལུ་

གནས་བཅུག་འོང་། གལ་སྲིད་ གནས་སྟངས་ཚུ་ ཤོག་ཁྲམ་གུ་བཀོད་པ་ཅིན་ ཐོ་འདི་གིས་ གནས་སྟངས་ཅོག་འཐདཔ་ ལོག་ཅི་
ལོག་ཅི་བལྟ་བཅུག་སྟེ་ དབང་པོ་ངལ་བཅུག་འོང་། ཨིན་རུང་ འཆར་སྣང་འབྱུང་ཚུགས་པའི་ཐོག་ལས་ མནོ་བསམ་གཏང་མི་འདི་
གིས་ ཁྱོད་ཀྱི་གནས་ཚུལ་འདི་ལུ་ ཐབས་ལམ་གཞན་ཅིག་གི་ཐོག་ལས་ ཕན་ཐོགས་ཚུགས།

!

འདི་གིས་ ཁྱོད་ཀྱི་གནས་ཚུལ་བཟོ་ནི་ལུ་ ཆ་རོགས་འབད་འོང་། ཁྱོད་ལུ་དགོ་ནི་ཨིན་པའི་ ས་ཁྲ་དང་ ཤོག་ཁྲམ་
ཐིག་ཁྲམ་ པར་འདི་ཚུ་ གྲ་སྒྲིག་འབད་དགོ་པའི་ དྲན་གསོ་འབད་འོང་།

གཞི་བཀོད་དང་ གནས་ཚུལ་ཡིག་ཐོག་ལུ་ ཕབ་ནི་ལ་སོགས་པའི་ལཱ་ཚུ་ནང་ ཆ་རོགས་འབད་དེ་ འདི་གིས་སྡེ་
ཚན་གྱི་ལཱ་ལུ་ ཕན་ཐོགས་འོང་།

འདི་གིས་ ཁྱོད་རའི་ཆ་རོགས་ པར་བཏབ་མི་ཚུ་ལུ་ པར་ལེགས་ཤོམ་ གདམ་ཁ་རྐྱབ་དགོ་པའི་ མནོ་བསམ་
གཏང་ནི་ལུ་ ཆ་རོགས་འབད་འོང་།

འདི་གིས་ མཐོང་སྣང་ཚུ་ ཁྱོད་རའི་སེམས་ཁར་བཙུགས་ཏེ་ ཚིག་གཞན་གྱི་ཐད་ལུ་ མནོ་བསམ་གཏང་ནི་ལུ་
ཕན་ཐོགས་འོང་།

འདི་གིས་ ལྷག་མི་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ བརྡ་སྤྲོད་ལན་འབད་ནི་ལུ་ ཕན་ཐོགས་འོང་། ལྷག་མི་ཚུ་གིས་ རྩོམ་

བྲིས་ལས་ལྷག་སྟེ་ གདམ་ཁ་ཡོད་པའི་ པར་རིས་དང་ ཤོག་ཁྲམ་ཚུ་གི་ཐོག་ལས་ ཧ་གོཝ་འཇམ་དོ་ཡོདཔ་ཨིན།
གཅིག་གིས་སླབ་དོ་བཟུམ་ པར་གཅིག་གིས་ ཡི་གུ་སྟོང་ཕྲག་གི་ཁྱད་ཆོད།
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འཐུད་འབྲེལ་དང་ མཇུག་སྡུད།
གནས་ཚུལ་ཚུ་གེ་ར་ འགོ་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་བཙུགས་ཏེ་ མཇུག་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་བསྡུ་དགོ། འགོ་དང་མཇུག་གཉིསཔོ་འདི་ འབྲི་རྩོམ་
ག་ཅི་ནང་ཨིན་རུང་ ཆ་ཤས་ནུས་ཤུགས་ཅན་ཅིག་ཨིན། འགོ་ལེགས་ཤོམ་བཙུགས་པ་ཅིན་ ལྷག་མི་འདི་ཚུ་གི སེམས་བཀུག་སྟེ་

འདི་གིས་ གནས་ཚུལ་ཆ་ཚང་ ག་དེ་སྦེ་ཡོད་ག་སྟོན་འོང་། ཞིབ་འཚོལ་དང་འཁྲིལཝ་ད་ འགོ་བཙུགས་འདི ་ལེགས་ཤོམ་མེད་པ་

ཅིན་ དོན་ཚན་འདི་ ག་ཅི་བཟུམ་ཨིན་རུང་ མི་ཚུ་གིས་ འཕྲོ་འཐུད་དེ་ མི་ལྷག་དོ་ཡོད་པའི་ མངོན་གསལ་བྱུང་ནུག། འདི་བཟུམ་
སྦེ་ མཇུག་བསྡུ་ཐངས་འདི་གིས་ ལྷག་མི་ཚུ་གི་རྒྱུད་ལུ་ བག་ཆགས་བཞག་ཚུགསཔ་ཨིན། འབཟོ་མི
འགོ་བཙུགས་ཀྱི་ཐབས་ལམ་གྲངས་སུ་ གཤམ་འཁོད་ཚུ་ཚུདཔ་ཨིན།
པར་རིས་ ཡང་ན་ མཐོང་སྣང་སྒྲིག་མི།

སྲུང་གཞིའི་བཅུད་བསྡུས། བརྗོད་ཚིག་གཅིག་ནང་།
གྲུབ་འབྲས། འདི་ག་དེ་སྦེ་བྱུང་ཡི་ག་ སྟོན་འོང།

ག་དེ་སྦེ་ཨིན་རུང་ ལྷག་མི་འདི་ཚུ་གིས་ གནས་ཚུལ་འདི་ ག་ཅི་གི་སྐོར་ལས་ཨིན་ན་ ཤེས་ནི་ལུ་ གནམ་མེད་ས་མེད་བསྒུག་བཅུག་
ནི་མི་འོང་། ཐབས་ཤེས་ལེགས་ཤོམ་ཅིག་ ངོ་སྤྲོད་འདི་ གནས་ཚུལ་ཡོངས་བསྡོམས་ཀྱི་ བརྒྱ་ཆ་ ༡༠ ལས་ལྷག་ནི་མི་འོང་། དེ་
འབདཝ་ད་ ཁྱོད་ཀྱིས་གནས་ཚུལ་གྱི་བཅུད་དོན་འདི་ ཡུན་བསྣར་ཏེ་ བཞག་པའི་གྲངས་སུ་བརྩི་ནི་མི་འོང་། ཁྱོད་ཀྱི་གནས་ཚུལ་
འདི་ འགོ་བཙུགས་ས་ལས་ བཙུགས་ནི་མ་གཏོགས་ གནས་སྟངས་གཞན་དང་ འཁྲིལ་དགོཔ་མེད།
ཁྱོད་ཀྱི་མཇུག་སྡུད་འདི་ཡང་ འདི་དང་ཅོག་འཐདཔ་འོང་དགོ། ཡིད་ཚིམ་པའི་མཇུག་སྡུད།

མཇུག་མ་བསྡུ་བར་ཡོད་མི་ཚུ་ མཇུག་བསྡུ་དགོ། (གནས་ཚུལ་ནང་ཡོད་མི་ཚུ་ལུ་ ག་ཅི་བྱུང་ཡི། འདི་གི་ཤུལ་ལས་ ག་ཅི་བྱུང་
འོང་།)

གནས་ཚུལ་གྱི་གཞི་འདི་ ཚར་གཅིག་བཅུད་བསྡུ་སྟེ་ ང་བཅས་ཚུ་ ག་ཅི་སྦེ་ སྤྲོ་བ་བསྐྱེད་དགོཔ་ཨིན་ན་ དྲན་གསོ་འབད་དགོ
ཧང་སྟོང་གྱི་བྱུང་རྐྱེན། (ལུང་འདྲེན་ཅིག་ཨིན་མི་ མི་ཚུ་མནོ་བསམ་གཏང་བཅུག་མི་ཅིག)

སྐབས་དོན་ གཙོ་བོར་བཏོན་དགོ། འདི་གིས་ ལྷག་མི་ཚུ་ལུ་ རེ་བ་དང་ བར་འགེགས་ དེ་ལས་ གནས་ཚུལ་དང་འབྲེལ་བ་
ཡོད་པའི་ གནད་དོན་ཚུ་གི་སྐོར་ དྲན་གསོ་འབད་འོང་།

གོང་ལུ་འཐོན་མི་ མི་ངོ་ཚུ་འབད་སར་ ལོག་སོང་སྟེ་ ཁོང་ལུ་མཐའ་མཇུག་གི་གཏམ་ བཤད་བཅུག་དགོ
མཇུག་སྡུད་སུན་ཁག་ཁ་

དཔེར་ན་ མཚམས་ཚོད་དུས་ཀྱིས་རནམ་ད་ཤེས་ ཟེར་བའི་ཚིག་གིས་ མཇུག་བསྡུ་ནི་མི་འོང།

ཁྱོད་ཞིབ་་ཨིནམ་ལས་ ཁྱོད་ཀྱིས་མཐའ་མཇུག་ལུ་ གྲུབ་འབྲས་ངེས་ཏིག་ཅིག་ བཏོན་ནི་མེད་པར་ གནས་ཚུལ་མཚམས་
འཇོག་འབད་བ་ཅིན་ གནས་ཚུལ་ལྷག་མི་ཚུ་ ཡིད་ཆེས་མེདཔ་བཟོ་འོང་།

གནས་ཚུལ་ཚུ་གེ་ར་ གོ་རིམ་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་ འོང་ནིའི་དོན་ལུ་ གནས་ཚུལ་གྱི་འཕོ་འགྱུར་འདི་ཡང་ ཁག་ཆེ་ཤོས་ཅིག་ཨིན།

དཔེར་ན་ སྲུང་འདི་ བམ་ཚན་གཅིག་ལས་གཅིག་ལུ་ སྤོ་ཐངསདང་ དོན་མཚམས་ལས་གཅིག་ལུ་ སྤོ་ཐངས་ཚུ་བཟུམ། འབྲེལ་
བ་ཚུ་གེ་ར་ གཅིག་སྒྲིལ་བཟོ་ནིའི་ ཐབས་ལམ་ཁག་ཆེ་ཤོས་ འདི་ཚུ་ཡང།
ཞིབ་འཚོལ་གྱི་ཁས་ལེན་དེ་ལུ་ འཕྲལ་འཕྲལ་ར་ ལོག་བལྟ་དགོ།

དཔེ་འདི་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ ཐབས་བྱུས་ཚུ་ མཉམ་སྡེབ་འབད་དེ་ གསལ་རིལ་རི་བཟོ་དགོ། དཔེར་ན་ མཐའ་འཁོར་
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མིའི་གཟུགས་ལུ་དཔེ་བཞག་སྟེ་
Equallyགནས་སྟངས་འདི་
important for
stringing your storyཡན་ལག་ཚུ་གེ་ར་
together areགཅིག་ཁར་ལཱ་འབད་དགོ་པའི་སྐོར་ལས་གྲོས་བསྡུར་
the transitions: The way
འབད་དགོ།
the story moves from section to section and paragraph to paragraph.
ཅ་ཆས་ དཔེ་གཏམ་ གཞན་ཡང་ ཞིབ་དཔྱད་འདི་ནང་ རྒྱུན་མ་ཆད་པར་ གནས་ཚུགས་པའི་རིགས་ཚུ་ལག་ལེན་
Theཔར་དང་
most useful
techniques for creating a unifying narrative are:
འཐབ་དགོ།

Mention the topic regularly
མགོ་རྙོག་ཅན་གྱི་
ལྷག་མི་ཚུ་
གཡེང་མ་བཅུག་པར་
བཞག་ཐབས་ལུ་
ཐ་སྙད་འཇམ་ཏོང་ཏོ་ཚུ་
Use
extendedགྲོས་བསྡུར་འབད་བའི་སྐབས་
metaphors to tie ideas
together
and make them
vivid. For
ནུས་ཤུགས་ཡོyou
དཔ་ཨིན།
དོནdiscuss
་མཚམས་འདི་
ན་མཚམས་ཀྱི་as འཕྲོ་མཐུད་ཨིནམ་མེནམ་
བརྡ་མཚོall
ན་སྟོthe
ན་ནིའི་དོན་ལུ་
example,
could
theཧེ་མའི་དོ
environment
a human body, where
ལམ་བརྡ་ཚུ་
དཔེར་ན་ (དང) ཕྱོགས་སོར་བ། (དེ་འབདཝ་ད) དེ་གྲུབ་འབྲས་ཨིན། (དེ་འབདཝ་ལས)
parts
haveལག་ལེན་འཐབ་དགོ།
to work together
ཤུལ་བདའ་ནི། (དེ་ལས) ལ་སོགས་པ་བཟུམ།
Use
an image, an object, a proverb or something adaptable for your
investigation
that runs
like a thread
in theཕུལ་དུ་ཕྱིན་པའི་
story
ཁྱོད་ཀྱིས་ཟིན་བྲིས་དང་པ་
བྲིས་ཚརཝ་ད་
གནས་ཚུལ་འདི་
ལོ་རྒྱུས་མེན། མཐའ་མཇུག་ལུ་

འབད་དགོཔ་

ཁག་ཆེ་ཤོsimple
ས་འདི་ ཧེ་མ་བསྡུ་སྒྲིག་འབད་ཡོ
ད་པའི་ བརྡ་དོpowerful
ན་ཚུ་ ད་ལྟོ་ཡང་
དུས་མཐུན་ཨིན་ན་མེན་ན་
These
words can be extremely
in keeping
the readerབལྟ་ནི་དང་
with འདི་ཚུ་
ཤུལ་ལས་
གསརཔ་འཐོ
ཚན་རིག་སྙན་
you
as you
track aབ་མི་ཚུ་དང་
complexརྒྱབ་འགལ་ཨིན་མིན་བལྟ་དགོ།
argument. Use lots ofའདི་བཟུམ་སྦེ་
signpost གནས་སྟངས་གསརཔ་
words to indicate
whether
one paragraph
followsའགྱུར་བ་འགྱོ་སྲིད།
on from the དེ་འབདཝ་ལས་
previous oneལོག(‘་སྟེ་ར་ཚར་གཅིག་
And’), changes
ཞུ་ བརྟག་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ལ་སོ
གས་པ་ཚུ་ཡང
ཡོངས་སུ་རྫོགསཔ་སྦེ་
direction
(‘But’), is a consequence (‘So’), follows after (‘Then’), and so on
བལྟ་དགོཔ་འདི་གལ་ཆེ།

Afterཁྱོད་ཀྱི་གནས་ཚུལ་འདི་
you write your ཞུན་དག་རྐྱབ་ཅི་རང་འགྱོཝ་ད་
initial draft, your story
likely is not perfect
yet; it is
a long- ང་འོང་། འདི་
ཁྱོད་ཀྱི་རྩོམ་བྲིས་ནང་
ལྷག་ངོ་མ་བདེ་བའི་
སྐྱོན་ལེ་ཤ་མཐོ
run ཚུ་ཕྱིར་བཏོ
story, soན་འབད་དེ་
one important
thing
to
do
at
the
finalising
stage
is
to
check
that
ལོགས་ཅིག་ཁ་ལུ་ བཞག་དགོ། གནས་ཚུལ་དྲག་ཤོས་ཚུ་ ཚར་གཅིག་ལས་ལྷག་སྟེ་ ལོག་འབྲི་སྲོལ་
information
collected
early
in
your
reporting
process
is
still
valid
and
has
not
ཡོདཔ་ཨིནམ་ཤེས་དགོ། ཁྱོད་ཀྱིས་བྲིས་མི་ཚུ་ ཞུན་དག་འབད་ནི་འདི་ དལ་ཉམས་དང་ སྤྲོ་བ་ཞན་པའི་ལཱ་མེན། འདི་ཚུ་ གནས་
been contradicted by later discoveries. Equally, new facts, scientific reports or
ཚུལ་དྲག་ཤོས་འབྲི་ཐངས་ཀྱི་ བྱ་རིམ་ཅིག་ཨིན། གལ་སྲིད་ ལོག་ཟིན་བྲིས་བཏབ་ནི་དང་ ཞུན་དག་འབད་ནི་ཚུ་ དབང་པོ་ངལ་སི་
test results may have emerged. It is worth repeating your web-search. That lump
སི་ཅིག་ཨིན་པ་ཅིན་ ཆ་རོགས་ ཡང་ན་ སྡེ་ཚན་ནང་གི་ འཐུས་མི་གཞན་ཅིག་ལས་ ཞུན་དག་དང་ བྱ་རིམ་དབྱེ་དཔྱད་འབད་ནིའི་
of text from the two leaflets still makes for heavy reading. You could pull it out
རྒྱབ་སྐྱོར་ལེན་དགོ། སྡེ་ཚན་གྱི་ལཱ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ གནས་སྐབས་ལེགས་ཤོམ་འཐོན་འོང་།
of the story into a box or a sidebar. However, the best stories are re-drafted more
than once. Editing your writing is not an extra, a luxury or a chore; it is part of
the process of writing the best possible story you can. If re-drafting and editing
alone become oppressive, find a colleague or team member to help move the
editing and critiquing process along. Good ideas come from teamwork.
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རྒྱང་བསྒྲགས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་འབྲི་ཐངས།
ཟུར་བརྗོད། འདི་རྒྱང་བསྒྲགས་ཀྱི་ སྲུང་ཤོག་འབྲིསཐངས་ཀྱི་ལམ་སྟོན་ ཡོངས་རྫོགས་མེན། ཨིན་རུང་ འདི་གིས་ཞིབ་
བརྟག་རྒྱང་བསྒྲགས་ཀྱི་དོན་ལུ་ བློ་སླབ་ཐངས་དང་ འགྲེལ་བཤད་རྐྱབ་ཐངས་ཀྱི་ བསླབ་བྱ་ཚུ་བྱིནམ་ཨིན།

རྒྱང་བསྒྲགས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་ཚུ་གེ་ར་ནང་ གློག་བརྙན་དང ་སྒྲ་བཟུང་ཚུ་ཡོདཔ་ཨིན། པར་དང་སྒྲ་བཟུང་ཚུ་ལས་ སྐབས་

དོན་གྱི་གནས་སྟངས་དང་བསྟུན་ གནས་ཚུལ་ལེ་ཤ་འཐོན་འོང་། གསལ་བཤད་འདི་ གཙོ་བོ་ར་ གནས་ཚུལ་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་
མི་མང་ལུ་ གོ་བརྡ་སྤྲོད་ནིའི་དོན་ལུ་ཨིན།

རིག་རྩལ་དང་ལྡན་པའི་ རྩོམ་བྲིས་ཅིག་གིས་ བལྟ་མི་ཚུ་གི་སྣང་བར་ ཐ་ན་ རྙིང་དུས་ཀྱི་རི་མོ་དང་ ཡིད་སུན་ཁག་ཁ་གི་

གནས་ཚུལ་ཚུ་ལུ་ཡང་ ཚོར་སྣང་གསརཔ་ བྱིན་ཚུགསཔ་བཟོ་འོང་། རྒྱང་བསྒྲངས་རེ་ཌི་ཡོ་གི་ དོན་ལུ་ཨིན་པ་ཅིན་ སྲུང་

ཤོག་ཚུ་ གནས་ཚུལ་བཤད་མིའི་ བློ་དང་གཅིག་ཁར་སྦེ་ བཀོད་སྒྲིག་འབད་བ་ཅིན་ སྐབས་དོན་འདི་ ཧེང་སྐལ་ར་ ནུས་
པ་ཅན་ལུ་འགྱུར་འོང་། དེ་འབདཝ་ད་ རྒྱང་མཐོང་ཨིན་པ་ཅིན་ གནས་ཚུལ་གྱི་བརྒྱ་ཆ་ ༨༥ དེ་ཅིག་ གློག་བརྙན་གྱིས་

དབང་དོ་ཡོདཔ་ཨིན། རྩོམ་བྲིས་ལེགས་ཤོམ་ཡོད་རུང་ འདི་གིས་ དབང་པོ་ངལ་སི་སི་གི་ གློག་བརྙན་དང་ ལུང་འདྲེན་འདི་
གི་ སྐྱོན་སུབ་རྐྱབ་མི་ཚུགས། ག་ཅི་སྦེ་ཟེར་བ་ཅིན་ མི་ཚུ་གིས་ གློག་བརྙན་འདི་ལེགས་ཤོམ་མེད་པ་ཅིན་ བལྟ་མི་བཏུབ།

གནས་སྟངས་གཉིས་ཆ་རའི་ནང་ པར་དང་ སྒྲ་གཟུང་ཡོད་པའི་ བློ་ཚུ་དང་འཁྲིལ་ ཁྲབ་སྲུང་བརྩམ་དགོ། འདི་ལུ་ “རྣམ་ཅོ་
གི་དོན་ལུ་རྩོམ་བྲིས” ཡང་ན་ “པར་གྱི་དོན་ལུ་རྩོམ་བྲིས་” ཟེར་སླབ་ཨིན།

!

ཁྱོད་ཀྱིས་པར་ཆས་ནང་བཏབ་ཡོད་པའི་ དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་འདི་གིས་ འགོ་བཙུགས་དགོ། དེ་ལས་ཁྱོད་ར་གིས་
གདམ་ཁ་རྐྱབ་ཡོད་པའི་ ཚིག་ཚུ་བཙུགས་ཏེ་ གསལ་བཤད་འགོ་བཙུགས་དགོ། འདི་གི་ཤུལ་ལས།
༡.

གནས་ཚུལ་ལུ་ ཁག་ཆེ་བའི་ཁྱད་ཆོས་ཚུ་ལུ་ གཤམ་ཐིག་བཀོད་དགོ།

༣.

ལྟ་མི་ཚུ་གི་སེམས་ཁར་ ངེས་དགོ་པའི་གནས་ཚུལ་ཚུ་ གདམ་ཁ་རྐྱབ་སྟེ་ གཙོ་བོརབཏོན་དགོ།

༢.

པར་དང་ གནས་ཚུལ་ ལ་ལུ་ཅིག་ལུ་ ཁྱད་ཆོས་ཚངམ་མེད་ས་ལུ་ ཤོ་སྙོམས་སྦེ་བཟོ་དགོ།

༤.

པར་མ་འདྲཝ་དང་ གནས་ཚུལ་མ་འདྲཝ་ཚུ་ འབྲེལ་མཐུད་འབད་དེ་ དུས་ཀྱི་འཕོ་འགྱུར་དང་བསྟུན་ འགྱུར་

༥.

པར་དང་གནས་ཚུལ་འདི་ཚུ་ སྐབས་དོན་དང་མཐུནམ་སྦེ་བཟོ་དགོ།

༦.

བ་ཚུ་བཤད་དགོ།

པར་དང་གནས་ཚུལ་ཚུ་ལུ་ འགྲེལ་བཤད་དང་ དོན་དག་ཐེབས་བཙུགས་ཏེ་ བསྒྱུར་བ་བཟོ་དགོ། (དེ་འབདཝ་
ད་ བརྡ་དོན་ངོ་མ་ལུ་ ཐོ་ཕོག་ནི་དང་ སྐབས་དོན་གྱི་ཕྱི་ཁར་ བཏོན་གཏང་ནི་མི་འོང་)

གནས་ཚུལ་བསྡུ་བཀོདཔ་གིས་ གཙོ་རིམ་འདི་ཚུ་གི་ཐོག་ལུ་ འབད་བརྩོན་བསྐྱེད་དགོ། དེ་འབདཝ་དང་ འདི་གིས་ ཁོ/

མོ་ ག་ར་ཨིན་རུང་ ཨ་རྟག་ར་ གནས་ཚུལ་དང་ ལྟ་མི་གཉིས་ཀྱི་བར་ནའི་ བར་མི་བཟུམ་སྦེ་ བཀག་རྐྱབ་མི་དང་ ཡང་ན་
ཕྱི་སེལ་རྐྱབ་མི་ འབད་དགོ་ཟེར་བའི་ ལོ་རྒྱུས་མིན། ཁྱོད་ཀྱི་གནས་ཚུལ་གི་ཐོག་ལུ མི་ཚུ་གིས་ འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་ ལོ་

རྒྱུས་རེ་ སླབ་ཡོད་པ་ཅིན་ འདི་ཚུ་གནས་ཚུལ་བསྡུ་བཀོད་པའི་ ཚིག་འགྲེལ་གྱི་ཚབ་སྦེ་ བཙུགས་དགོ། རྒྱང་བསྒྲགས་དང་
གསར་ཤོག་གཉིས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཚུ་ གཤམ་གསལ་ལྟར་དུ་ཨིན།
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གནས་ཚུལ་འབྲི་ཐ

གསར་ཤོག་

རྒྱང་བསྒྲགས།

གལ་ སྲིད་མི་ཚུ་གིས་ ཧ་མ་གོ་བ་ཅིན་ ནམ་ར་ཨིན་

རྒྱང་བསྒྲགས་འདི་ ཡུདཔ་ཐེངས་ཅིག་འཐོན་ཏེ་ ལྟ་མི་ཚུ་གི་མིག་ཁ་

རུང་ ལོག་བལྟ་བཏུབ།

ལས་ ཡལ་འགྱོཝ་ཨིན། ལྟ་མི་ཚུ་གིས་ འཆར་སྣང་རྐྱངམ་གཅིག་
ལས་བརྒལ་ ཁ་གསལ་དྲན་མི་ཚུགས། དེ་འབདཝ་ལས་ ཆ་ཤས་
གེ་ར་གལ་ཆེ།

འཛོལ་བ་འདི་ཚུ་ གསལ་རིལ་རི་སྦེ་ ཤོག་ཀུ་ཐོག་ལུ་

ལྟ་མི་ཚུ་གིས་ འཛོལ་བ་ཚུ་ ཐེངས་གཅིག་ ཡང་ན་ ཐེངས་གཅིག་

འདི་ནང་ཤོག་ལེབ་ཚུ་ འཚོལ་ནིའི་དོན་ལུ་ - མགུ་

རྒྱང་བསྒྲགས་ལས་རིམ་ བར་ན་ལྷོདཔ་ད་ བལྟ་བ་ཅིན་ ག་ཅི་གི་

སྡོད་འོང་།

རྒྱན། ཁ་ཡིག ཡི་གུའི་དོན་མཚམས། ལ་སོགས་པའི་
ལམ་བརྡ་འོང་།

ཡང་མི་མཐོང་།

ལས་རིམ་ཨིན་ན་ ཧ་གོ་མི་ཚུགས།

ལྷག་མི་ཚུ་གིས་ ལྷག་ནི་མཚམས་བཞག་སྟེ་ ལཱ་སོ་སོ་

གལ་སྲིད་ ལས་རིམ་འདི་ སྒྲ་བཟུང་སྟེ་ བཞག་བཞགཔ་དང་

མཚམས་དེ་ལས་ ཚིག་གཅིག་ཡང་མ་ཆད་པར་ འཕྲོ་

ལཱ་གཞན་འབད་བར་འགྱོ་ཚུགས།

ཅིག་འབད་བར་སོང་སྟེ་ ལོག་འོངས་ཞིན་ན་ བཞག་
མཐུད་དེ་ ལྷག་ཚུགས།

ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལུ་ཡོད་པ་ཅིན་རྐྱངམ་གཅིག་ བལྟ་འཕྲོ་བཞག་སྟེ་

པར་རིགས་དང་ བརྒྱུད་ལམ་སྣ་ཚོགས་ཡོད་པ་ཅིན་

རྒྱང་བསྒྲགས་ཐོག་གི་ གནས་ཚུལ་གྱིས་ ལྟ་མི་ཚུ་ལུ་ གནས་ཚུལ་

འབྲེལ་ཐོག་གི་ གསལ་སྟོན་འདི་ཚུ་གིས་ ལྷག་མི་

འདི་ཚུ་གིས་ རྒྱང་བསྒྲགས་ཀྱི་བརྩི་མཐོང་ རྒྱ་བསྐྱེད་གཏངམ་ཨིན།

གནས་ཚུལ་ལུ་ བརྩི་མཐོང་ཐེབས་བསྐྱེད་འོང་། ཡོངས་
གི་ ཡིད་ཆེས་འཐོབ་ནིའི་དོན་ལུ་ ཐབས་ལམ་འདི་ཚུ་
ལག་ལེན་འཐབ་ཨིན།

ལྷག་ནི་འདི་ དུས་ཡུན་འགོར་རུང་ ལྷག་མི་འདི་གིས་
བརྡ་དོན་ཁ་གསལ་འཐོབ་ཨིན།

གྱི་སྒྲུབ་བྱེད་ (དཔེར་ན་ སྒྲ་དང་ པར་རིགས) ཚུ་སྟོནམ་ཨིན།

(འདི་བདེན་པ་འོང་ནི་ཨིན་པས། ང་གིས་རྒྱང་མཐོང་ནང་མཐོང་ཅི)

ཟེར་དོ་བཟུམ། འདི་བཟུམ་སྦེ་ བདེན་པ་ཚུ་ཡང་ བསྒྱུར་གཏང་ནིའི་
ནུས་པ་ སྦོམ་ཡོདཔ་ཨིན།

རྒྱང་བསྒྲགས་གནས་ཚུལ་གྱི་དོན་ལུ་ འབྲི་ལྷག་གི་ཤེས་ཚད་སྦོམ་

སྦེ་ དགོཔ་མེད་རུང་ སྣ་ཁ་མང་བ་དང་ ཡུད་ཙམ་ཅིག་ གནས་པའི་
ལས་རིམ་གྱི་གོ་བ་ ལེན་ནིའི་དོན་ལུ་ སྤྱིར་བཏང་གི་ཡོན་ཏན་དགོ།

རྒྱང་བསྒྲགས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་ཚུ་ སྒྲ་གདངས་ (podcast) བཟུམ་སྦེ་ སྒྲ་བཟུང་སྟེ་བཞག་ན་མ་གཏོགས་ གསར་ཤོག་
བཟུམ་ ལག་བཟུང་བཏུབ་པའི་ དངོས་པོ་མེན།

རྒྱུ་མཚན་འདི་ཚུ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ རྒྱང་བསྒྲགས་ཀྱི་རང་བཞིན་དང་ མི་མང་གིས་ ལག་ལེན་འཐབ་ཐངས་ལུ་བལྟཝ་ད་ གསར་ཤོག་

ལས་སྡེ་ནང་ལུ་ ལཱ་འབད་མི་དང་འཕྱདཔ་ད་ རྒྱང་བསྒྲགས་སྲུང་ཤོག་གི་དོན་ལུ་ སྐད་ཡིག་གི་ཐབས་ལམ་ གནམ་མེད་ས་མེད་ མ་
འདྲཝ་སྦེ་ ཡོད་དགོཔ་ཨིན། བརྒྱུད་ལམ་ག་ཅི་ཨིན་རུང་འདྲ་ དུས་ཚོད་དང་ ས་གོ་ ཚད་གཅིག་ལས་མེད་པའི་ གནས་སྟངས་

ནང་ གནས་ཚུལ་ཚད་མེདཔ་ཅིག་ སྤེལ་ནི་ལུ་ ག་ཐོབ་རྐྱབ་དོ་ཡོདཔ་ཨིན། མི་མང་གི་སེམས་ འདི་འཕྲོ་ལས་ མགུ་ཚུགས་པའི་
གནས་ཚུལ་ཅིག་ ཡང་ན་ གནས་སྐབས་ཅིག་འཚོལ་ཏེ་ ཞིབ་བརྟག་གི་ལས་འགུལ་ འགོ་བཙུགས་ནི་ལུ་ བརྩོན་དགོཔ་ཨིན་
ནོ།།
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