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རྒྱ་ནག་མི་དམངས་སིྤ་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་རྩ་ཁིམས་

ཀི་སྒམོ་གཞིའི་ནང་ཁིམས་མཐུན་གི་ཐབོ་ཐང་ཡོད་

པའི་བདོ་རིགས་ཡོངས་ལ་མི་རིགས་ས་གནས་རང་

སྐོང་གི་གནས་བབ་ཚད་ལྡན་མིང་དནོ་མཚྱུངས་པ་

ཞིག་དགསོ།  

   བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་བཀའ་ཤག་གིས། 

དམིགས་བསལ་སྐ་ུཚབ་རགོ་ཞིབ་ཚོགས་ཆྱུང་ཞིག་བདོ་ནང་ཕབེས་ཐབས་གནང་རོགས།
༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ 
༢༣ ཉནི་ཁ་ེན་ཌའ་ིརྒྱལ་ས་ཨོ་ཊ་ཝའ་ི  
Ottawa ནང་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་
ཀི ་དཔལ་ལྡན ་སིད ་སྐོང ་བླ ོ་བཟང་སེང ེ་
མཆོག་གིས་ཁེ་ན་ཌའི་གསོ་ཚོགས་ཀི་འག་ོ
བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་སུང་སྐོབ་ཚན་པའི་ལྷན་
ཁང་ནང་བདོ་དནོ་ཉན་ཞིབ་སབྐས། རྒྱ་
ནག་གཞུང་གིས་བདོ་མིའི་གཞི་རྩའི་འག་ོ
བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་མུ་མཐུད་བརིྩ་མེད་རགོ་
རོལ་གཏངོ་བཞིན་ཡོད་སྐརོ་སོགས་ང་ོསྤདོ་
གནང་། སབྐས་དརེ་གསོ་ཚོགས་འཐུས་
མི་སྐ་ུཞབས་ཌ་ེཝི་ཌི་སུ་ཝི་ཊི་ David 

Sweet མཆོག་དང་སྐ་ུཞབས་རན་ཌལ་
གྷ་ེརི་སོན་ Randall Garrison མཆོག 
ད་ེབཞིན་ལམྕ་སྐ་ུཨིག་ར་ཁ་ལི་ད་ི Iqra  

Khalid མཆོག  སྐ་ུཞབས་ཌ་ེཝི་ཌི་ཨེན་ཌར་
སོན་ David Anderson མཆོག་བཅས་དང་།  
གཞན་ཡང་ཁེ་ན་ཌའི ་ཆབ་སིད་ཚོགས་
པ་ཁག་གི་སྐུ་ཚབ་དང་གཞུང་འབལེ་མིན་
པའི་འག་ོབ་མིའི་ཐོབ་ཐང་སུང་སྐོབ་ཚན་
པ་ཁག་གི་སྐུ་ཚབ་འཐུས་མི་སོགས་ཕབེས་
འདགུ སདི་སྐངོ་མཆོག་གིས་དངེ་སབྐས་
རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་གསེར་ར་བླ་རུང་སྒར་

དགོན་པའི་དགེ་བཙྱུན་རྣམས་ཀི་གྲྭ་ཤག་
གཏརོ་བཤིག་བཏང་བ་མ་ཟད། དསུ་ཚོད་
རྒྱས་བཅད་ནང་དགེ་འདུན་པའི་ད་ཡོད་
ཞལ་གངས་ནས་ཕེད་ཀ་བཟ་ོརྒྱྱུ འི་ཁིམས་
ལུགས་ལག་བསྟར་བ་རྒྱྱུ ་སོགས་གཞི་རྩའི་
བདོ་མིའི་ཆོས་དད་རང་དབང་ལ་རིྩས་མེད་
རགོ་རོལ་གཏངོ་བཞིན་པའི་ཛ་དྲག་གནས་

སྟངས་སྐརོ་ང་ོསྤདོ་གནང་བ་མ་ཟད། བདོ་
མིའི་སིྒག་འཛུགས་ངསོ་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་
དང་ལནྷ་གསོ་མོལ་བ་རྒྱྱུ ་ག་སིྒག་ཡོད་ཀང་། 
རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་ད་བར་བཟང་ཕགོས་ཀི་
བར་ལན་གང་ཡང་བཏང་མེད་སྐརོ་དང་།  
༸ཀུན་གཟིགས་པཎ་ཆེན་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་
གི་གནས་སྟངས་ཐད་བདོ་མི་དང་བདོ་མིའི་

སིྒག་འཛུགས་ལ་སེམས་འཚབ་ཆེན་པ་ོཡོད་
སྐརོ་གསུངས་པ་དང་སྦྲགས།   ཁངོ་ད་ལ་ྟས་
གནས་གང་ད་ུཡོད་མེད་དང་ཁོང་དང་ཁོང་
གི་ནང་མི་བཅས་ཀི་གནས་སྟངས་ཇི་ཡིན་
ཤེས་རགོས་སདླ་རྒྱལ་སིྤའི་འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་
ཐང་ལནྷ་ཚོགས་ནས་རང་དབང་ལནྡ་པའི་སྐུ་
ཚབ་ཚོགས་ཆྱུང་ཞིག་ཆེད་འཛུགས་ཀིས་རྒྱ་

ནག་གཞུང་དང་ལནྷ་གསོ་མོལ་གནང་དགསོ་
པའ་ིརེ་འདནུ་ཤུགས་ཆེ་བཏནོ་འདགུ གསོ་
ཚོགས་འཐུས་མི་སྐུ་ཞབས་ཌེ་ཝི་ཌི་སུ་ཝི་ཊི་ 
David Sweet མཆོག་གིས་བདོ་ཀི་གནད་
དནོ་ཐོག་རྒྱལ་སིྤའི་ནང་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་
གིས་ད་ོསྣང་ཇི་ཙམ་གནང་གི་ཡོད་མེད་དང་། 
ལྷག་པར་ཁེ་ན་ཌའི་སིད་གཞུང་ངོས་ནས་

བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཆེད་འབད་བརྩནོ་འཕར་
མ་ཇི་དགསོ་ཐགོ་གི་དྲ་ིབར་སདི་སྐངོ་མཆོག་
གིས།   རྒྱལ་སིྤའ་ིརྒྱལ་ཁབ་མང་པ་ོཞིག་
རྒྱ་ནག་གི་དཔལ་འབོར་དང་ཆབ་སིད་ཀི་
གནནོ་ཤུགས་འགོ་ཞདེ་སྣང་བདེ་བཞིན་ཡོད་
ཀང་། བདོ་མི་རྣམས་ཀིས་ཞུམ་པ་མེད་པའ་ི
སྙངི་སྟབོས་དང་ཆོད་སེམས་རྒྱྱུ ན་སྐངོ་བས་
ནས་བདོ་མི་ཚོར་མགགོས་མྱུར་བདནེ་པའི་
རྒྱལ་ཁ་ཐབོ་རྒྱྱུ ་ཡིན་པའི་རེ་བ་བདེ་བཞིན་
ཡོད་སྐརོ་གསུངས་པ་དང་སྦྲགས། ལགྷ་
པར་ཐངེས་འདརི་ཁ་ེན་ཌའ་ིསདི་གཞུང་དང་
ཆབ་སིད་ཚོགས་པ་ཁག་གི་རྒྱབ་སྐརོ་འགོ་
བདོ་ནང་གི་གནས་སྟངས་རྒྱལ་སིྤའི་ཐོག་
གསལ་བཤད་ཞུ་རྒྱྱུ འི་གོ་སབྐས་བསུྐན་པ་ད་ེ
ན་ིགཞིས་ལུས་བདོ་མི་ཚོར་དམིགས་བསལ་
རྒྱབ་སྐརོ་གནང་བ་ཞིག་ཡིན་པ་མཚོན་ཐུབ་
པ་དང་། འབྱུང་འགྱུར་ཁ་ེན་ཌའ་ིཆབ་སདི་
ཚོགས་པ་ཁག་གི་དམིགས་བསལ་སྐུ་ཚབ་
ཞིག་བདོ་ནང་རགོ་ཞིབ་སདླ་ཕབེས་ཐུབ་རྒྱྱུར་
འབད་བརྩནོ་གནང་རོགས། ཞསེ་འབདོ་
སྐལུ་ཡང་ཞུས་འདགུ་པ་བཅས།།

སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་
བཞུགས་སརྒ་ད་ུ༸ཞབས་སོར་བད་ེབར་འཁདོ་པ།
༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༢༨ 
ཉནི་གི་ས་ྔདྲའོ་ིཆྱུ་ཚོད་ ༡༠།༣༠ ཙམ་ལ་སིྤ་ནརོ་
༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་ཉ་ིཧངོ་
དང་སོག་ཡུལ་ད་ུགདན་ཞུས་བཞིན་བསྟན་འགའོི་
བདེ་ཐབས་ལ་སྨན་པའི་རླབས་ཆེན་གི་མཛད་
འཕིན་ཁག་ལེགས་གུབ་བྱུང་སྟ་ེབཞུགས་སྒར་ད་ུ
༸ཞབས་སོར་བད་ེབར་འཁདོ་ཡོད། ད་ེཡང་
མགནོ་པ་ོགང་ཉདི་མཆོག་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༡༡ 
ཚེས་ ༧ ཉནི་གི་ས་ྔདྲརོ་བཞུགས་སརྒ་ཕ་ོབང་ནས་
ཉ་ིཧངོ་ད་ུཆིབས་སྒྱུར་གིས་ཕི་ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༨ 
ནས་ ༢༧ བར་སྤདོ་འཇུག་ཆེན་མོའ་ིབཀའ་ཆོས་
དང་སྒལོ་དཀར་དབང་། མི་གཡོ་བའ་ིརསེ་གནང་། 
སླབོ་གྲྭ་དང་གཙྱུག་ལག་སླབོ་གྲྭ་ཁག་སོགས་ནང་
དསུ་རབས་ ༢༡ ནང་པ་ཚོར་བཀ་ིབའ་ིལས་
འགན། ཞསེ་དང་བམས་བརྩ་ེན་ིབད་ེསིྐད་ཀི་རྩ་
བ་ཡིན། ཞསེ་སོགས་ཀི་ཐགོ་བཀའ་སླབོ་དང་། ད་ེ
བཞིན་ཕི་ཚེས་ ༡༨ ནས་ ༢༠ བར་སོག་ཡུལ་ད་ུ
པཎ་གུབ་བཅྱུ་བདནུ་གི་ལགྗས་ལུང་། རནེ་འབལེ་
བསྟདོ་པ་དང་ལམ་གཙོ་རྣམ་གསུམ། ར་ེརིགས་
གསུམ་སིྤ་གུབ་ཀི་རེས་གནང་དང་བཀའ་ཆོས་
སོགས་བསྟན་འགའོི་བད་ེཐབས་ལ་སནྨ་པའི་རླབས་
ཆེན་གི་མཛད་འཕིན་ཁག་ལེགས་གུབ་བྱུང་རསེ་
ཕི་ཚེས་ ༢༨ ཉནི་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ས་ལྡ་ིལི་བརྒྱྱུད་
བཞུགས་སྒར་ད་ུ༸ཞབས་སོར་བད་ེབར་འཁོད་
ཡོད་པ་བཅས།།

མི་རབས་གསུམ་གི་བཀའ་དྲནི་དསུ་རག་ཏུ་སྙངི་བཅངས་ཞུ་བཞིན་ཡོད།
༄༅། །སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་
ཆེན་པ་ོམཆོག་སོག་ཡུལ་ཁུལ་གི་མཛད་
འཕནི་ཁག་རེ་ཞིག་ལེགས་པར་གུབ་རསེ་ཕི་

ཚེས་ ༢༤ ཉནི་སརླ་ཡང་ཉ་ིཧངོ་ད་ུཆིབས་
སྒྱུར་བསྐངས་ཏ་ེཕི་ཚེས་ ༢༤ ནས་ ༢༥ 
བར་ཉནི་གངས་གཉསི་རིང་མགོན་པ་ོགང་
ཉིད་མཆོག་དང་ཐུགས་འདྲསི་ཧ་ཅང་ཆེ་
བའི་ཉི་ཧངོ་གི་ཆོས་གགོས་ཤིག་གི་གཟིམ་
ཁང་ད་ུ༸སྐུ་ངལ་གསོ་གནང་མཛད་རེས།  
ཕི་ཚེས་ ༢༦ ཉནི་སརླ་ཡང་བསྟན་འགའོ་ི
ཕན་བདའེི་སདླ་ཉ་ིཧངོ་གི་ས་ཡི་ཏ་མ་སནྨ་གི་

མཐ་ོསླབོ་ Saitama Medical University 

ཏུ་༸ཞབས་སོར་འཁདོ་འཕལ།  མཐ་ོསླབོ་
ཀི་གཙོ་འཛིན་སྐུ་ཞབས་མ་རུ་ཀི་ཀི་ཡོ་ཧ་ིརོ་ 

Maruki Kiyohiro མཆོག་ཉ་ེལམ་སྐ་ུཚེའ་ི
འཕནེ་པ་རགོས་པར་བརནེ། ཤུལ་ལུས་ནང་
མི་ལྟསོ་བཅས་རྣམས་ལ་ཐུགས་གསོ་མཛད། 
ད་ེནས་མཐ་ོསླབོ་ཀི་དག་ེལས་མཐ་ོགས་ཁག་
གཅིག་དང་ལྷན་ཉིན་གུང་ལྗགས་སྨིན་གུབ་
བསྟནུ། ༸གངོ་ས་མཆོག་མཐ་ོསླབོ་ཀི་ཚོགས་
ཁང་གསར་རྒྱག་ལེགས་གུབ་བྱུང་བ་དརེ་
ཆིབས་སྒྱུར་བཀའ་དྲནི་བསྐངས་སབྐས་མཐ་ོ

སླབོ་ཀི་ཚོགས་མི་རྣམས་དང་ད་ེསྔ་ཉི་ཧངོ་
སླབོ་ཡོན་ཐགོ་སླབོ་གཉརེ་གནང་མཁན་བདོ་
མི་ཁག་གཅིག་དང་ཁངོ་ཚོའི་ནང་མི་བཅས་
ཀིས་ཕབེས་བསུའི་སྣ་ེལེན་གཟབ་རྒྱས་ཞུས། 
ད་ེརསེ་༸གོང་ས་མཆོག་གིས་ཐགོ་མར་མ་
རུ་ཀི་མི་རབས་གསུམ་གིས་མགོན་པ་ོགང་
ཉདི་མཆོག་ལ་ད་བར་སེམས་ཐག་ཧ་ཅང་ཉ་ེ
བའི་མཛའ་བརྩེའི་འབལེ་ལམ་རྒྱྱུ ན་སྐངོ་ཞུ་
མུས་དརེ་ཡི་རང་བསགྔས་བརདོ་དང་སྦྲགས་
བཀའ་སླབོ་སྩལ་དནོ།  གང་ད་ུསྐ་ེབ་ཡོད་
པ་དརེ་འཆི་བའང་ཡོད། དསུ་ཚོད་ན་ིདསུ་
རག་ཏུ་འག་ོབཞིན་པ་རེད། དརེ་བརནེ་
གནས་སྟངས་ཡང་འགྱུར་བ་འག་ོརྒྱྱུ ་ཡིན་པ་
ན་ིཆོས་ཉདི་ཡིན།   ང་ཚོ་སུ་ཡིན་རངུ་
སྐ་ེབའ་ིམཐའ་མར་འཆི་རྒྱྱུ ་རེད།   གལ་
ཆེ་ཤོས་དརེ་ང་ཚོ་སོན་པརོ་སྡདོ་རིང་མི་ཚེ་
དནོ་དང་ལྡན་པ་ཞིག་ཐགོ་ནས་བསྐལ་ཐུབ་
པ་བདེ་དགསོ། མ་ར་ུཀི་ཕ་བུ་དམ་པ་གཉསི་
ལྟ་བུར་མཚོན་ན་གཞན་ཕན་གི་བ་བ་རྒྱ་
ཆེ་བསུྒབས་ཡོད་པ་མ་ཟད།   ལགྷ་པར་
བདོ་མིར་རོགས་ཕན་ཧ་ཅང་གནང་མཁན་

ཞིག་ཡིན།   ང་ཚོ་བདོ་མི་ཚོ་བཙན་བལོ་
ད་ུའབརོ་འཕལ་བདོ་ནང་གནས་ཚྱུལ་གང་
བྱུང་མིན་ཤེས་མཁན་ཧ་ཅང་ཉུང་ཉུང་རེད། 
དསུ་སབྐས་དརེ་མ་རུ་ཀི་དམ་པའི་ཡབ་ཞིང་
གཤེགས་ཁངོ་གིས་བདོ་མི་རྣམས་ལ་རོགས་
རམ་ཧ་ཅང་གནང་བ་ད་ེང་ཚོས་དསུ་རག་
ཏུ་སྙངི་བཅངས་ཞུ་བཞིན་ཡོད།  འད་ིགར་
མ་རུ་ཀི་ཀི་ཡོ་ཡུ་ཀུ་མཆོག་ལ་མཚོན་ན། 
དངསོ་གནས་དྲང་གནས་ཁ་ཞེ་གཉསི་མེད་
ཐོག་ནས་བདོ་མིར་ཧ་ཅང་སེམས་ཐག་ཉ་ེ
པ་ོབས་ནས་གདངུ་སེམས་མཉམ་སྐའེི་ཐགོ་
རོགས་རམ་གནང་མཁན་མ་རུ་ཀི་མི་ཐགོ་
གསུམ་པ་ཆགས་ཡོད།  ཁདེ་ནས་ཀང་རང་
གི་ཕ་མེས་ཚོས་བདོ་མིར་རྒྱབ་སྐརོ་དང་ཤ་
ཚ་གནང་བ་ལརྟ་མུ་མཐུད་ང་ཚོར་རྒྱབ་སྐརོ་
གནང་རྒྱྱུའི་ཁས་ལེན་གནང་བ་དརེ་ངསོ་ཀི་
བཀའ་དྲནི་ཆེ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡིན།  ཞསེ་བཀའ་སླབོ་
སྩལ་རསེ་ཚོགས་བཅར་བ་རྣམས་ལ་བམས་
བརྩའེ་ིཉམས་ལེན་སྐརོ་བཀའ་སླབོ་སྩལ།།

རྒྱ་བལ་གཉསི་ཀི་གཞི་རིམ་བར་མའ་ིབདོ་དགའེ་ི
ཟབ་སྦངོ་ཐངེས་གཉསི་པ་མཇུག་བསིྒལ་བ།

༄༅། །ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀིས་ག་ོསིྒག་
གནང་བའ་ིཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༡༦ 
ནས་ ༢༤ བར་གི་གཞི་རིམ་བར་མའ་ིབདོ་དགའེ་ི
ཟབ་སྦངོ་གཉསི་པ་ད་ེབཞིན་ཕི་ཚེས་ ༢༤ ཉནི་
རྒྱབ་ས་རཱ་བདོ་ཀི་མཐོ་རིམ་སླབོ་གཉརེ་ཁང་ད་ུ
མཇུག་བསིྒལ་ཞིང་། མཇུག་བསིྒལ་མཛད་སྒའོ་ི
སྐུ་མགནོ་གཙོ་བརོ་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀི་དུྲང་
ཚབ་ཀརྨ་སེང་ེལགས་གདན་འབོད་ཀིས་ཐོག་
མར་ཤེས་རིག་ཤེས་ཡོན་འགན་འཛིན་དངོས་
གུབ་བསྟན་པ་ལགས་ཀིས་ཉནི་གངས་བརྒྱད་རིང་
ལས་རིམ་གོ་སིྒག་ཇི་ཞུས་ཀི་ལས་བསྡམོས་སྙན་
སྒནོ་གནང་། ད་ེནས་ས་རཱ་མཐ་ོསླབོ་ཀི་སླབོ་སིྤ་
པ་སངས་ཚེ་རིང་ལགས་དང་ཤེས་རིག་དུྲང་ཚབ་
བཅས་ཀིས་གསུང་བཤད་གནང་ཡོད།།

༄༅། །ཆེས་མཐའོ་ིཁམིས་ཞིབ་ཁང་གི་ཁམིས་
ཞིབ་པ་ཆེ་བ་མཆོག་ནས་བཙན་བོལ་བདོ་མིའི་
བཅའ་ཁམིས་དནོ་ཚན་ ༦༩ པའ་ིནང་གསེས་ 
༡ ཆ་རྐནེ་འགོ་ཆེས་མཐའོ་ིཁམིས་ཞིབ་ཁང་
གི་དུྲང་ལས་རིན་ཆེན་བཟང་མོ་འཕལ་སེལ་ས་
གནས་ཁམིས་ཞིབ་པར་བསྐ་ོགཞག་བགིས་ཏ།ེ ཟླ་
འདའི་ིཚེས་ ༢༡ ས་ྔདྲ་ོཆྱུ་ཚོད་ ༡༠ ཐགོ་ད་ྷས་
ས་གནས་ཁོར་ཡུག་ཚོགས་ཁང་ད་ུའཕལ་སེལ་
ས་གནས་ཁིམས་ཞིབ་པའི་མདུན་དུ་ས་གནས་
འཐུས་ཚོགས་སབྐས་ ༩ འདམེས་ཐནོ་ས་འཐུས་
ཚོགས་མི་ ༡༥ ནས་ཚོགས་མི་ ༡༣ དང་། 
ཚོགས་གཙོ་ཚོགས་གཞོན་བཅས་ཀི་ལས་འཁུར་
དམ་བཅའ་འབུལ་བཞེས་ལེགས་གུབ་བྱུང་ཡོད་པ་
དང་། ད་ྷརམ་ས་ལ་ས་འཐུས་སབྐས་ ༩ ཚོགས་
གཙོ་ཚེ ་རིང་དབངས་འཛོམས་ལགས་དང་། 
ཚོགས་གཞོན་བླ་ོབཟང་ཚེ་རིང་ལགས་གཉིས་
བདམས་ཐནོ་བྱུང་ཡོད་པ་བཅས།།

ས་གནས་འཐུས་ཚོགས་ཀི་དམ་འབུལ་ལེགས་གུབ།



པར་ངསོ་གཉསི་པ། དབུས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་བདནུ་རེའ་ིལས་རིམ་གསར་ཤོག བདོ་ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༡ ཕི་ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༣༠2

མེ་སྐནོ་ཤོར་བ་རྣམས་ལ་ངལ་སེལ་རོགས་
དངུལ་ཧནི་སྒརོ་འབུམ་ ༡༣༨ གནང་བ།

༄༅། །ལྡ་ིལི་གཞུང་གིས་ལྡ་ིལི་ལལ་ཀི་
ལར་ Lal Qila མེ་སྐནོ་ཤོར་བའ་ིབདོ་མི་
སུད་ཚོང་བ་རྣམས་ལ་ངལ་སེལ་རོགས་
དངུལ་ཧནི་སྒརོ་འབུམ་ ༡༣༨ གནང་
རྒྱྱུའ་ིཞལ་བཞསེ་གནང་འདགུ  ད་ེཡང་
ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༨ ཉནི་
ཁུལ་དརེ་མེ་སྐནོ་ཚབས་ཆེ་ཕགོ་རྐེན་ཁམོ་

ས་ ༡༣༨ ཙམ་མ་ཟད།  ཁམོ་ཟགོ་འཇགོ་
སའི་དསོ་ཁང་དང་བཅས་པ་མེས་ཚིག་ནས་
ཤུལ་མེད་ད་ུསོང་བར་བརནེ།  ལྡ་ིལི་སྐ་ུ
ཚབ་དནོ་ཁང་གི་ལས་བདེ་དང་། ལྡ་ིལི་
བདོ་སརྒ་བསམ་ཡས་གླངི་གི་ས་གནས་འགོ་
འཛིན།  ད་ེབཞིན་བརྒྱ་དཔནོ་བཅས་ཀིས་
ལྡི་ལིའི་མངའ་གཞུང་ལ་ངལ་སེལ་རོགས་
རམ་ཡོང་བའ་ིའབདོ་སྐལུ་ཞུས་པ་ལརྟ།  ཕི་

ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་  ༢༣ ཉནི་
ལྡ་ིལི་སིད་གཞུང་གིས་མེ་སྐནོ་ཤོར་བའི་བདོ་
མི་ཁིམ་ཚང་ ༡༣༨ རྣམས་ལ་ཛ་དྲག་ངལ་
སེལ་རོགས་དངུལ་ཧནི་སྐརོ་འབུམ་ ༡༣༨ 
གནང་རྒྱྱུ འི་ཞལ་བཞེས་གནང་འདགུ་པར་
བརནེ། བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ནང་སདི་
ལས་ཁུངས་ནས་ལྡ་ིལིའི་མངའ་སྡའེི་གཞུང་

ལ་གདོ་ཆག་ཕགོ་པའི་བདོ་མི་ཡོངས་ཀི་ཚབ་
ཞུས་ནས་བཀའ་དྲནི་ཆེ་ཞུས་འདགུ  ངལ་
སེལ་རོགས་དངུལ་ད་ེདག་མངའ་སྡའེི་གོད་
ཆག་སུང་སྐབོ་ཚན་པ་ State Disaster 

Management Authority ནས་གནང་ཡོད་
འདགུ་པ་དང་། བདོ་པའ་ིཁིམ་ཚང་རེ་རེར་
ཧནི་སྒརོ་འབུམ་རེ་ཐབོ་རྒྱྱུ ་ཡིན་འདགུ །

ཆོས་རིག་བཀའ་བླནོ་མཆོག་གིས་དསུ་དབང་ག་ོསིྒག་ཆེད་
ག་ྷཡ་རངོ་དཔནོ་དང་མཇལ་འཕད་གནང་བ།

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༢༤ 
ཉནི་གི་ས་ྔདྲ་ོཆོས་རིག་བཀའ་བླནོ་གཡུ་ཐགོ་
ཀརྨ་དགེ་ལེགས་མཆོག་དང་འཕདོ་བསྟནེ་
བཀའ་བླནོ་ཆོས་སྐངོ་དབང་ཕྱུག་མཆོག་གྷ་
ཡའི་རོང་དཔནོ་མཆོག་དང་མཇལ་འཕད་
གནང་རསེ་ཆྱུ་ཚོད་ ༡༠།༣༠ ཐགོ་ག་ྷཡ་
རངོ་དཔནོ་མཆོག་གིས་བསྐངོ་ཚོགས་གནང་
བའི་དསུ་འཁོར་དབང་ཆེན་གོ་སིྒག་གནང་
ཕོགས་དང་འབལེ་བའི་ཚོགས་འདརུ་ངོ་
ཞུགས་གནང་། ཚོགས་བཅར་བ་རྣམས་ནས་
དཔལ་དསུ་ཀི་འཁོར་ལོའི་དབང་ཆེན་གོ་
སིྒག་དང་འབལེ་བའི་ལས་དནོ་ཇི་གུབ་སྐརོ་
སནྙ་སེང་ཞུས་པ་དང་། ད་ེརསེ་དསུ་འཁརོ་
དབང་ཆེན་ག་ོསིྒག་གནང་ཕགོས་དང་འབལེ་
བའི་གནད་དནོ་མང་པརོ་ཕན་ཚྱུན་བཀའ་
བསྡརུ་གནང་། ཆོས་རིག་བཀའ་བླནོ་མཆོག་
གིས་ཚོགས་འདའིུ་མཇུག་བསྡམོས་གསུང་
བཤད་ཐོག་གྷ་ཡ་རོང་ནས་ད་བར་མཐུན་
འགྱུར་རོགས་རམ་གང་ལེགས་གནང་བར་

ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུས་འདགུ  ཐངེས་འདའི་ི
ཚོགས་འད་ུནང་ག་ྷཡ་རངོ་དཔནོ་ D.M 
དང་། S.S.P/ S.P  ག་ྷཡའ་ིཆྱུ་གླགོ་དང་

གཙང་སྦྲ་སོགས་ཀི་སྐུ་ཚབ་འཐུས་མི་བཅས་
དང་།   དསུ་འཁརོ་དབང་ཆེན་ག་ོསིྒག་
ཚོགས་ཆྱུང་གི་ཚོགས་གཙོ་ཆོས་རིག་བཀའ་
བླནོ་མཆོག་དང་། ཚོགས་གཞནོ་འཕདོ་
བསྟནེ་བཀའ་བླནོ་མཆོག   ཚོགས་དུྲང་
ཆོས་རིག་དུྲང་ཚབ་བསྟན་འཛིན་ལུང་རགོས་
ལགས་དང་བྷ་ོདྷི་གྷ་ཡ་མཆོད་རནེ་འཛིན་

སྐངོ་ལནྷ་ཚོགས་ Bodh Gaya Temple 

Management Committee  ཀི་ འགན་
འཛིན་སྣང་སས་ར་ོར་ེལགས་དང་། ཚོགས་

ཆྱུང་ཁག་གི་འཐུས་མི་སོགས་ཁནོ་མི་གངས་ 
༤༠ བརྒལ་བ་ལནྷ་ཞུགས་གནང་འདགུ ཕི་
ཚེས་ ༢༥ ཉནི་བཀའ་བླནོ་མཆོག་དསུ་
དབང་ཚོགས་ཡུལ་གི་ཆོས་རྲྭ་དང་། དབུ་
གུར་འཛུགས་ཡུལ་ས་གནས་མ་གྷ་ཏ་མཐ་ོ
སླབོ་ཏུ་འཚམས་གཟིགས་གནང་རྒྱྱུ ་ཡིན་
འདགུ་པ་བཅས།།

སོག་པའོ་ིགཞུང་མང་གཉསི་ཀི་སྙངི་སྟབོས་མིག་དཔརེ་བཟུང་ནས་
༸གངོ་ས་ཏཱ་ལའ་ིབ་ླམ་མཆོག་གདན་འདྲནེ་ཞུ་དགསོ།

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ 
༢༣ རེས་གཟའ་ལགྷ་པའ་ིཉནི་ཡུ་རོབ་
གསོ་ཚོགས་ཀི་རྒྱལ་སིྤའི་གསོ་ཚོགས་བདོ་
དནོ་འབལེ་མཐུད་ཚོགས་པས་ (INPaT)  

ཐངེས་འདིར་སོག་པའོི་གཞུང་གིས་༸གོང་
ས་ཏཱ་ལའི་བ་ླམ་མཆོག་སོག་ཡུལ་ད་ུཆིབས་
སྒྱུ ར་བསྐང་ཆེད་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་གནནོ་
ཤུགས་ལ་མ་འཛེམས་པར་མཐུན་འགྱུར་ཇི་
དགོས་ཞུས་པར་བསྔགས་བརོད་གནང་བ་
དང་སྦྲགས།   ཚོགས་པའ་ིཚོགས་གཞནོ་
སྐ་ུཞབས་ཐ་ོམ་སི་མན་ Thomas Mann 

མཆོག་གིས་གསུང་དནོ་ལརྟ་ན། སོག་པའོ་ི
སིད་གཞུང་མིག་དཔརེ་བཟུང་ནས་འཛམ་
གླིང་ནང་པའི་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་ཚོས་ཀང་
༸གོང་ས་ཏཱ་ལའི་བ་ླམ་མཆོག་གདན་འདྲནེ་
ཞུ་ཐབས་གནང་དགོས་པའི ་འབོད་སྐུལ་
གནང་འདགུ ད་ེཡང་ཚོགས་གཞནོ་མཆོག་
གིས་གོང་ཚེས་ཉིན་བསྒགས་གཏམ་ཞིག་
སྤལེ་བ་བརྒྱྱུ ད་ཚོགས་པའི་ངསོ་ནས་ཐངེས་
འདརི་བདོ་ཀི་༸གངོ་ས་ཏཱ་ལའི་བ་ླམ་མཆོག་
སོག་ཡུལ་ད་ུཆིབས་སྒྱུ ར་བསྐངས་གནང་
མཛད་པ་དརེ་དགའ་བསུ་ཞུ་རྒྱྱུ ་དང་། སོག་

ཡུལ་ནི་རང་དབང་ལྡན་པའི་ནང་པའི་རྒྱལ་
ཁབ་གཅིག་ཡིན་སྟབས་ནང་པའི་དབུ་ཁིད་
༸གོང་ས་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་ཁུལ་དརེ་
གདན་འདྲནེ་ཞུས་ནས་བཀའ་ཆོས་ཞུ་ཐུབ་པ་
ད་ེན་ིའསོ་ཤིང་འཚམས་པ་ཞིག་དང་། ང་
ཚོས་རསེ་སུ་ཡི་རང་ཞུ་བཞིན་ཡོད། སོག་
པ་ོཚོས་རང་གིས་གཅེས་འཛིན་
བདེ་བཞིན་པའི་རིན་ཐང་སུང་
སྐབོ་ཆེད་ཕིའི་གནནོ་ཤུགས་ལ་
གདངོ་ལེན་བེད་པའི་བ་སྤོད་
དརེ་ནང་པའི་ཡུལ་གུ་གཞན་
ཚོས ་ མིག ་དཔེ་ བལྟ ་ དགོས ། 
ཞསེ་གསུངས། པ་ེཅིང་སདི་
གཞུང་གི་གནནོ་ཤུགས་ཆེན་པ་ོ
ཡོད་མིན་ལ་མ་ལྟསོ་པར་༸གངོ་
ས་མཆོག་སོག་ཡུལ་ད་ུགདན་འདྲནེ་ཞུས་
ཏ་ེམགོན་པ་ོགང་ཉདི་མཆོག་གི་༸སྐུའི་དུྲང་
ནས་ནང་ཆོས་ང་ོསྤདོ་དང་བཀའ་སླབོ་ལམ་
སྟནོ་སོགས་ཡང་ཡང་ཞུ་བཞིན་ཡོད། སོག་
ཡུལ་ཉ་ེའཁོར་ནས་༸གོང་ས་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་
མཆོག་གི་དད་ལྡན་རེས་འབང་པ་རྣམས་
དང་རྒྱབ་སྐརོ་ཞུ་མཁན་མི་མང་ཧ་ཅང་མང་

པ་ོཞིག་གིས། ལོ་ང་ོབཅྱུ་ཕག་ནང་གང་ངར་
ཆེ་ཤོས་སུ་བརིྩ་བཞིན་པའི་འདི་ལོའི་དགུན་
ཁ་གནམ་གཤིས་ཧ་ཅང་གང་ངར་ཆེན་པ་ོ
ཡོད་ཀང་མ་འཛེམས་པར་༸གངོ་ས་ཏཱ་ལའི་
བླ་མ་མཆོག་གི་༸ཞལ་མཇལ་གསུང་ཐསོ་
ཆེད་བཅར་བཞིན་ཡོད། ཐངེས་འདརི་རྒྱ་

ནག་ཕི་སིད་ལས་ཁུངས་ཀིས་རྒྱ་སོག་ཡུལ་
གུ་གཉསི་ཀི་འབལེ་ལམ་བཟང་པ་ོརྒྱྱུན་སྐངོ་
ཡོང་སདླ། སོག་པའོ་ིགཞུང་ནས་ཡུལ་དརེ་
༸གོང་ས་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་གི་ཆིབས་
སྒྱུ ར་ལ་དམ་བསྒགས་བེད་དགོས་པའི་རེ་
འདནུ་ཤུགས་ཆེ་བཏནོ་ཡོད།།

དཔལ་དསུ་ཀི་འཁརོ་ལོའ་ིདབང་ཆེན་སབྐས་
གསར་འགདོ་པ་རྣམས་ཀི་མིང་ཐ་ོདབེ་སྐལེ་

གནང་ཕགོས་ཀི་ལམ་སྟནོ།
༄༅། །དསུ་འཁརོ་དབང་ཆེན་ཐངེས་ 
༣༤ ཐགོ་ཕབེས་མཁན་གསར་འགདོ་པ་
རྣམས་ལ་ང་ོསྤདོ་ལག་ཁརེ་ཐབོ་ཆེད་ངསེ་
པར་ད་ུམིང་ཐ་ོདབེ་སྐལེ་གནང་རོགས་ཞུ་
རྒྱྱུ །
 ༡༽ གསར་འགདོ་པའ་ིང་ོསྤདོ་
ལག་ཁེར་ཐོབ་ཆེད་ད ོ་བདག་རང་ཉིད་
གསར་ཁང་གང་རུང་གི་ཚོགས་མི་ཡིན་
དགསོ།  རང་ཉདི་ཀི་ཕདེ་པར་ཞིག་དང་
འབལེ་ཡོད་གསར་ཁང་ནས་གནང་བའི་
གསར་འགོད་པའི་ང་ོསྤདོ་ལག་ཁརེ་ང་ོའདྲ་
གང་རངུ་མཉམ་འཁརེ་དགསོ།  ཕི་རྒྱལ་མི་
སེར་ཡིན་ཚེ་མི་སེར་ལག་ཁརེ་འདྲ་བཤུས་
དང་མཐོང་མཆན་ངོ་མ་ཁ་གསལ་བཀོད་
པའ་ིཡིག་ཆ་དགསོ། རྒྱ་གར་མི་སེར་ཡིན་
ཚེ་རྒྱ་གར་གཞུང་གིས་གནང་བའི་ང་ོསྤདོ་
ལག་ཁརེ་ཨ་དཱར་ Aadhaar དང་ཡང་
ན། འསོ་ཤོག་འཕནེ་ཆོག་པའ་ིལག་ཁརེ། 
མི་སེར་ལག་ཁེར་བཅས་མཉམ་འཁེར་
དགསོ། སྔནོ་ཚྱུད་ནས་མིང་ཐ་ོདབེ་སྐལེ་
ཆེད་གངོ་བརདོ་ཡིག་ཆ་ཁག་དྲ་རྒྱའ་ིཁ་བང་ 
tibetpressofficer@tibet.net བརྒྱྱུད་
གཏངོ་འཐུས།
 འདི་ལས་ནས་གསར་འགོད་
པའི་ང་ོསྤདོ་ལག་ཁརེ་ར་ོར་ེགདན་ད་ུའབུལ་

རྒྱྱུ །
 ཐུགས་སྣང་དགསོ་པ། སིྤ་
ཚོགས་དྲ་ལམ་ཐགོ་གནས་ཚྱུལ་དང་བརྙན་
པར་སོགས་འགོད་མཁན་རྣམས་ལ་འདི་
ལས་ནས་གསར་འགོད་པར་ངསོ་འཛིན་ཞུ་
ཐབས་མེད།
 ༢༽ གསར་འགྱུར་ལས་ཁང་
བ་ེབག་པ་ཞིག་གི་ལས་བདེ་མིན་ཡང་སྒརེ་
གི་གསར་འགདོ་པའམ་པར་པ་ freelance 

Journalist & Photographer ཡིན་ཚེ་
ལས་དནོ་གང་གི་ཆེད་པར་ལེན་བདེ་པའམ་
གསར་འགྱུར་འགོད་རྒྱྱུ ་ཡིན་པའི་འབལེ་
ཡོད་གསར་ལས་ཁང་ཞིག་ནས་མངགས་བ་
བས་པའི་རྒྱབ་གཉརེ་ཡི་ག་ེདང་ཚད་ལནྡ་ང་ོ
སྤདོ་ལག་ཁརེ་དགསོ་པ།
 ༣༽ རརོ་གདན་དསུ་འཁརོ་
དབང་ཆེན་ཐང་ཆེན་དུ་བ ོད་མིའི ་ སིྒག་
འཛུགས་ནས་གསར་འགོད་ལས་ཁུངས་ 
Press Booth ཤིག་འཛུགས་རྒྱྱུ ་དང་། 
ཅི་སྟ་ེསྔནོ་ཚྱུད་ནས་མིང་ཐ་ོདབེ་སྐལེ་མ་ཐུབ་
པ་བྱུང་ཚེ། གསར་འགདོ་ལས་ཁུངས་དརེ་
དངསོ་སུ་ཡིག་ཆ་ད་ེདག་མཉམ་འཁརེ་གིས་
མིང་ཐ་ོདབེ་སྐལེ་གནང་དགསོ།
 མིང་ཐོ་ད ེབ་སྐེལ་སྟབས་བདེ་
ཡོང་སླད་ཡིག་ཆ་དང་ཕེད་པར་ད་ེདག་

མཉནེ་བཤུས་ soft copy འཁརེ་ཐབས་གནང་དགསོ།
དགསོ་ངསེ་ཡིག་ཆ།
༡༽རང་ཉདི་ཀི་ཕདེ་པར་ཚད་གཞི་ཨེམ་བྷ་ི (1 MB ) གཅིག་ལས་ཉུང་བ་དགསོ་རྒྱྱུ ། (sized less than 1 MB)

༢༽ མི་སེར་ལག་ཁརེ་དང་མཐངོ་མཆན་ལག་ཁརེ་འདྲ་བཤུས་དགསོ་པ། (རྒྱ་གར་མི་སེར་ཡིན་ཚེ་གཞུང་གིས་གནང་བའ་ིང་ོསྤདོ་ལག་ཁརེ་
དགསོ། )
༣༽འབལེ་ཡོད་གསར་ལས་ཁང་ནས་གནང་བའ་ིང་ོསྤདོ་ལག་ཁརེ་དགསོ་པ། 
དགོས་འདྲ་ིཡོད་ཚེ་གཤམ་གསལ་དྲ་རྒྱའ་ིཁ་བང་ཐགོ་འབལེ་བ་གནང་རོགས་ཞུ། 
diiraddl.secy@tibet.net or tibetpressofficer@tibet.net
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སྐུ་ཚབ་དོན་ཁང་གི་གནས་ཚུལ།

སོག་པའོ་ིགཞུང་མང་གཉསི་ཀི་སྙངི་སྟབོས་ལ་
བསགྔས་བརདོ་ཞུས་པ།

༄༅། །ཨ་རིར་ཡོད་པའ་ིསིྤ་དམངས་ནསུ་
སྟབོས་ཚོགས་པ་ Initiative for China 
ཞེས་གཞུང་འབལེ་མིན་པའི་རྒྱ་རིགས་མང་
གཙོ་གོང་སྤལེ་གི་ལས་འགུལ་ཚོགས་པའི་
ཚོགས་གཙོ།  རྒྱ་རིགས་མཁས་དབང་
མང་གཙོ་གདནོ་གཉརེ་བ་སྐུ་ཞབས་ཡང་ཅི་
ལིས་ Dr. Yang Jianli  ཐངེས་འདརི་སོག་
པའོི་གཞུང་མང་གཉསི་ཀིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་
གིས་གནནོ་ཤུགས་ལ་འཛེམས་ཟནོ་སྤུ ་ཙམ་
མེད་པའི་ཐགོ་ནས་བདོ་ཀི་དབུ་ཁིད་སིྤ་ནརོ་
༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་
སོག་ཡུལ་ད་ུགདན་འདྲནེ་ཞུས་ཏ་ེརང་གི་ཕ་
མེས་ཀི་རིག་གཞུང་ད་ེདག་རང་མོས་ལྟར་
རང་དབང་ཐགོ་ནས་འཛིན་སྐངོ་སྤལེ་གསུམ་
གི་ལས་དནོ་ལ་ཡི་རང་བསྔགས་བརདོ་རྒྱ་
ཆེ་ཞུས་པའི་བསྒགས་གཏམ་ཞིག་སྤལེ་འདགུ  
ད་ེཡང་བསྒགས་གཏམ་ནང་འཁོད་པ་ལྟར་
ན་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་སོག་པའོི་གཞུང་ལ་
ཆིབས་སྒྱུ ར་ལ་བསྙད་ད་ེསོག་གཞུང་དང་
འབེལ་བ་མཚམས་འཇོག་བ་རྒྱྱུ འི ་རྣམ་
འགྱུར་བསྟན་པ་ད་ེན་ིཐུབ་སར་བརྙས་བཅསོ་
དང་། མ་ཐུབ་སར་སྤལེ་ལད། ཞསེ་ཟརེ་
སལོ་ཡོད་པ་ད་ེལྟར་ཤིན་ཏུ་མི་འཚམས་པ་
ཞིག་ཡིན་པ་དང་། ༸གངོ་ས་ཏཱ་ལའ་ིབ་ླམ་
མཆོག་ཁུལ་དརེ་ཆོས་ཕགོས་ཁ་ོནའི་དནོ་ད་ུ
ཡིན་མིན་ལ་མ་ལྟསོ་པར་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་

སོག་པའ་ིགཞུང་ལ་ཞ་ེཁལེ་ནས་སྡདོ་རྒྱྱུ ་ད་ེན་ི
ཐ་ཤལ་གི་བ་སྤདོ་ཅིག་ཡིན་སྐརོ་སྐནོ་བརདོ་
ཤུགས་ཆེ་གནང་འདགུ ད་ེཡང་བསྒགས་
གཏམ་ནང་འཁདོ་དནོ།  སོག་ཡུལ་མིག་
དཔརེ་བཟུང་ནས།  རྒྱལ་ཁབ་གཞན་ཚོས་
ཀང་མཉམ་རབུ་ཐགོ    རྒྱལ་སིྤའ་ིའབལེ་
ལམ་ཐད་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་རང་ཁ་ེཁ་ོནར་
དམིགས་ནས་རང་སྣང་གང་དྲན་གིས་གནནོ་
ཤུགས་སྤདོ་རྒྱྱུ འི་གཏི་ཐུག་གི་བ་སྤདོ་དརེ་
ངསོ་ལེན་བདེ་ཐབས་རྩ་བ་ནས་མེད། ཅསེ་
པའི་བར་ལན་གསལ་པ་ོཞིག་སྤོད་ཐབས་
གནང་དགསོ། རྒྱྱུ ་མཚན་དརེ་བརནེ་ང་ཚོས་
ཐ་ེཝན་དང་ལྷ་ོཨ་ཕ་ིརི་ཀ ད་ེབཞིན་རྒྱལ་
ཁབ་གཞན་ཚོར་སོག་ཡུལ་ལ་མིག་དཔ་ེབལ་ྟ
རོགས། ཞསེ་འབདོ་སྐལུ་ཤུགས་ཆེ་ཞུ་རྒྱྱུ ་མ་
ཟད།  ཨ་རིའ་ིསདི་འཛིན་ད་ུའསོ་འདམེས་
བྱུང་བ་སྐ་ུཞབས་ཌ་ོནལ་ཊམ་ Donald 

Trump མཆོག་གིས་༸གངོ་ས་ཏཱ་ལའ་ིབ་ླ
མ་མཆོག་མགོགས་མྱུར་མཇལ་འཕད་ཞུ་
དགསོ་པའ་ིརེ་འདནུ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡིན། ཅི་ཡང་
མི་སྨྲ་བའི་རུལ་ཞུགས་ཀི་སྤདོ་པ་བརོ་ཚེ་ད་
གཟདོ་གཉའ་གནནོ་དང་ཐུབ་ཚོད་ཤོད་རྒྱྱུའི་
ཁརོ་ཡུག་ལས་ལྡགོ་སྟ།ེ  དྲང་བདནེ་དང་
འཆམ་མཐུན་གི་ཁོར་ཡུག་བཟང་པ་ོཞིག་
རྒྱལ་སིྤའི་ཁནོ་ལ་ཡུག་གཅིག་ཏུ་ཁབ་པར་
བདེ་ཐུབ། ཅསེ་འཁདོ་འདགུ །

སུ་ཝི་ཌནེ་གསོ་ཚོགས་ནང་བདོ་དནོ་གླངེ་ཐབས་གནང་རོགས།
༄༅། །ཨིན་ཡུལ་སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་ཆོས་
འཕལེ་ཚེ་རིང་ལགས་སུ་ཝི་ཌནེ་ Sweden 

རྒྱལ་ས་སི་ཊོག་ཧམོ་ Stockholm ནང་ད་ུ
ཕི་ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༡༩ ནས་ ༢༩ བར་
གཞུང་འབལེ་ཕགོས་ཕབེས་ཀིས་ཁུལ་དརེ་
གནས་སྡདོ་བདོ་རིགས་རྣམས་དང་ཐུག་
འཕད་གནང་འདགུ ད་ེཡང་ཕི་ཚེས་ ༡༩ 
ཉནི་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་ཀིས་ས་གནས་བདོ་
རིགས་སིྤ་མཐུན་ཚོགས་པའི་འཛིན་སྐོང་

ཚོགས་མི་རྣམས་དང་ཐུག་འཕད་གནང་
ནས་འཆར་ལོ་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༧ ལོར་དནོ་ཁང་
དང་བདོ་རིགས་ཚོགས་པ་གཉསི་ཐུན་མོང་
ཐགོ་ནས་བདོ་དནོ་ལས་འགུལ་སྤལེ་ཕགོས་
ཐད་ག་ོབསྡརུ་སྦངས་བཤད་གནང་འདགུ
སྐབས་དརེ་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་ཆོས་འཕལེ་
ལགས་ཀིས་སུ་ཝི་ཌནེ་བདོ་རིགས་སིྤ་མཐུན་
ཚོགས་པའི་འཛིན་སྐོང་ཚོགས་མི་རྣམས་
ནས་ད་བར་བདོ་དནོ་ལས་འགུལ་ཚགས་
ཚྱུད ་ཡོང་སླད ་མཉམ་རུབ ་གནང་བར་

བསྔགས་བརོད་དང་སྦྲགས་འབྱུང་འགྱུར་
ཕི་ལོ་ ༢༠༡༧ ལོར་མུ་མཐུད་བདོ་དནོ་
ལས་འགུལ་སྤལེ་སབྐས་རྒྱབ་སྐརོ་ཡོང་བའི་
འབདོ་སྐལུ་ཡང་གནང་འདགུ   ལགྷ་པར་
འཆར་ལོ་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༧ ལོ་ན་ིསུ་ཝི་ཌནེ་
བདོ་རིགས་ཚོགས་པ་དབུ་བརྙསེ་ནས་མི་ལོ་
ཧལི་པ་ོ ༥༠ འཁརོ་བའ་ིདསུ་ཚིགས་འཁལེ་
བཞིན་ཡོད་སྟབས་བདོ་དནོ་ལས་འགུལ་ཐགོ་
ཚང་མས་ཕར་གུ་མཉམ་འདགེས་གནང་རྒྱྱུ ་

ད་ེབས་འསོ་འཚམས་
ལྡན་པ་ཞིག་ཡིན་སྐརོ་
གསུངས། ད་ེརསེ་
སྐུ ་ ཚབ ་ད ོན ་གཅོད ་
ནས ་ས ་གནས་བ ོད ་
རིགས ་མང ་ ཚོགས ་
རྣ མ ས ་ ད ང ་ ཐུ ག ་
འཕད་གནང་སབྐས་སྐུ་
ཚབ་དནོ་གཅོད་ཀིས་

བདོ་མིའི་ཐུན་མིན་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་། 
ལྷག་པར་ཕ་མ་ཚོས་རང་གི་ཕུ་གུ་རྣམས་
ལ་བདོ་ཀི་སྐད་ཡིག་མི་ཉམས་རྒྱྱུ ན་འཛིན་
གནང་རྒྱྱུ ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོཡིན་སྟབས་
གཟའ་མཇུག་སླབོ་གྲྭ་སོགས་ནང་ཕུ་གུ་ཆེད་
མངགས་བཏང་ནས་བདོ་ཡིག་སླབོ་སྦོང་
ཐགོ་འབད་འབུང་གནང་དགོས་པའི་འབདོ་
སྐལུ་ཤུགས་ཆེ་གནང་བ་དང་། ས་གནས་
བོད ་རིགས་རྣམས་ཀིས་བ ོད ་ད ོན ་ལས་
འགུལ་སྤལེ་སབྐས་ལགྷ་བླ་ོཆེ་སྐདེ་ཐགོ་ནས་

མཉམ་རུབ་གནང་བར་བསགྔས་བརདོ་དང་
སྦྲགས་སླད་ཀང་བདོ་མི་རིགས་ཀི་རྩ་དནོ་
ཆེད་བདོ་དནོ་བདནེ་མཐའ་མ་གསལ་བར་
འབད་བརྩོན་མུ་མཐུད་ནས་གནང་དགོས་
སྐརོ་གསུངས། ཕི་ཚེས་ ༢༡ དང་ ༢༢ 
ཉིན་སྐུ ་ཚབ་ད ོན་གཅོད་ནས་སུ ་ཝི ་ཌེན་
ཡུལ་གི་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་ Swedish 

Parliamentarian བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་བ་
ཁག་གཅིག་དང་མཇལ་འཕད་ཀིས་བདོ་དནོ་
རྒྱབ་སྐརོ་གནང་བར་བཀའ་དྲནི་རསེ་དྲན་
ཞུས་འདགུ་པ་མ་ཟད། གསོ་ཚོགས་ནང་
བདོ་དནོ་གླངེ་ཐབས་གནང་རོགས། ཞསེ་
འབདོ་སྐལུ་ཡང་ཞུས་འདགུ སིྤར་མཇལ་
འཕད་ཞུས་པའི་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་ཚང་
མས་གཅིག་གྱུར་ཐགོ་བདོ་དནོ་ལ་རྒྱབ་སྐརོ་
གིས་ཤ་ཚའི་རྣམ་འགྱུར་བསྟན་པ་ཙམ་མ་
ཟད། འབྱུང་འགྱུར་ལོ་ཟླའ་ིནང་ག་ོསབྐས་
ནམ་བྱུང་སྐབས་གང་ཐུབ་བདོ་དནོ་དང་
བདོ་མི་རྣམས་ལ་མུ་མཐུད་རྒྱབ་སྐརོ་གནང་
རྒྱྱུའ་ིཁས་ལེན་ཡང་གནང་འདགུ ཕགོས་
མཚྱུངས་དོན་གཅོད་ནས་ཡུལ་ད ེའི ་ ཕི ་
འབལེ་ལས་ཁུངས་ཀི་ཨེ་ཤི་ཡ་དང་ཞི་བད་ེ
རྒྱ་མཚོའི་མངའ་ཁུལ་གི་ལས་ཁུངས་ནང་
ཆེད་བཅར་གིས་འབེལ་ཡོད་ལས་བེད་
རྣམས་དང་མཇལ་འཕད་ཞུས་འདགུ །

སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་དངསོ་གུབ་ར་ོར་ེལགས་ཀིས་རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་གཏན་འཇགས་སྐ་ུཚབ་མཆོག་མཇལ་འཕད་ཞུས་པ།
༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ 
༢༡ ཉནི་སུད་སི་སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་དངསོ་
གུབ་ར་ོར་ེལགས་ཀིས་མཉམ་འབལེ་རྒྱལ་
ཚོགས་ནང་སྦལེ་འཇམ་གི་གཏན་འཇགས་
སྐ་ུཚབ་གསར་པ་སྐ་ུཞབས་ Geert Muylle 
མཆོག་དང་། ཅགེ་སིྤ་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་
གཏན་འཇགས་སྐ་ུཚབ་གཞནོ་པ་ Karl 

Dhaene མཆོག ད་ེབཞིན་ཇི་ན་ིཝའ་ིནང་
རནེ་གཞི་བས་པའི་རྒྱལ་སིྤའི་ཚོགས་པ་ཁག་
གི་སྐུ ་ཚབ་བཅས་དང་ལྷན་མཇལ་འཕད་
ཞུས་འདགུ སབྐས་དརེ་སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་
དངསོ་གུབ་ར་ོར་ེལགས་ཀིས་བདོ་མིའི་སིྒག་
འཛུགས་དང་སྐུ་ཚབ་དནོ་ཁང་གི་ཚབ་ཞུས་
ཏ་ེསྦལེ་འཇམ་གི་གཏན་འཇགས་སྐུ ་ཚབ་
གསར་པ་མཆོག་དང་གཏན་འཇགས་སྐུ ་
ཚབ་གཞོན་པར་འཚམས་འདྲ་ིཞུས་པ་དང་
སྦྲགས།   བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་དང་དནོ་
ཁང་སྐརོ་ང་ོསྤདོ་ཞུས་པ་དང་འབལེ། ད་ལའྟ་ི
བདོ་ནང་གི་ཛ་དྲག་གནས་སྟངས་སྐརོ་དང་། 
འདས་པའ་ིལོ་ང་ོ ༥༠ ལགྷ་རིང་རྒྱལ་སིྤའ་ི
སིྤ་ཚོགས་ཀིས་བ ོད་ད ོན་ཐོག་རྒྱབ་སྐོར་
ཤུགས་ཆེ་གནང་བར་བརནེ་བདོ་ཀི་གནད་

དནོ་ད་ེད་བར་མུ་མཐུད་གནས་ཡོད་སྐརོ་
སོགས་ཞུ་སབྐས།  གཏན་འཇགས་སྐ་ུཚབ་
གསར་པ་མཆོག་གིས་སྐབས་དརེ་བདོ་དནོ་
ལ་གདངུ་སེམས་མཉམ་སྐ་ེགནང་བཞིན་ཡོད་
སྐརོ་གསུངས་པ་དང་སྦྲགས། བདོ་ཀི་གནད་
དནོ་ད་ེའག་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་གི་གནད་དནོ་
ཙམ་མ་ཡིན་པར།  བདོ་ཀི་ཁརོ་ཡུག་གི་
གནས་སྟངས་ད་ེཡང་བླ་ོའཚབ་བདེ་དགོས་
པའ་ིགནད་དནོ་ཞིག་ཆགས་ཡོད་སྐརོ་སོགས་
གསུངས་གུབ་བསྟནུ། སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་
ཀིས་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ལོའ་ིབདོ་ནང་གི་འག་ོབ་
མིའ་ིཐབོ་ཐང་གི་གནས་སྟངས་སྐརོ་དང་། ད་ེ
བཞིན་བདོ་དནོ་དང་འབལེ་བའ་ིཡིག་ཆ་ཁག་
གཅིག་འབུལ་ལམ་ཞུས་པར་ཁངོ་གིས་ཡིག་
ཆ་ད་ེདག་སྦལེ་འཇམ་གཞུང་ལ་འབུལ་རྒྱྱུའི་
ཁས་ལེན་ཡང་གནང་འདགུ 
 ཕི་ཚེས་ ༢༢ ཉནི་སྐ་ུཚབ་དནོ་
གཅོད་དངོས་གུབ་ར་ོརེ་ལགས་ཀིས་ཅེག་
སིྤ་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་གཏན་འཇགས་སྐུ་
ཚབ་གཞནོ་པ་སྐ་ུཞབས་ཌ་ེན་ིཡལ་ Dan-

iel Mic  མཆོག་དང་མཇལ་འཕད་ཀིས་
༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་

དང་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་ཚབ་ཞུས་
ཏ་ེའཚམས་འདྲའིི་མཇལ་དར་ཕུལ་བ་དང་
སྦྲགས། ཅགེ་སིྤ་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་གཞུང་
མང་གཉསི་ཀིས་འད་ིལོའ་ིཕི་ཟླ་ ༡༠ ནང་
སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་ཡུལ་དརེ་ཆིབས་སྒྱུ ར་སྐབས་རྒྱབ་
སྐརོ་གི་རྣམ་པ་ཤུགས་ཆེ་བཏནོ་པར་ཐུགས་
ར་ེཆེ་ཞུས་ཡོད་པ་མ་ཟད། ༸གངོ་ས་མཆོག་
ཅགེ་གི་རྒྱལ་ས་པ་རག་ནང་གི་མཛད་འཆར་
སྐརོ་དང་། ཅགེ་གི་རིག་གཞུང་བླནོ་ཆེན་
མཆོག་དང་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་རྣམ་པས་
གཞུང་འབལེ་ཐོག་ནས་༸གོང་ས་མཆོག་
ལ་ཕབེས་བསུའི་སྣ་ེལེན་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་པ་
སོགས་ཁུལ་དརེ་མཛད་འཆར་བསྐངས་པ་
ཁག་གཅིག་ཐགོ་ག་ོབསྡརུ་གནང་འདགུ
 སྐབས་དརེ་སྐུ་ཞབས་ཌེ་ནི་ཡལ་
མཆོག་གིས་བདོ་དནོ་ཐགོ་བླ་ོའཚབ་ཡོད་པ་
མ་ཟད། ཁངོ་གི་ལས་ཁུངས་ནས་བདོ་ནང་
གི་ཛ་དྲག་གནས་སྟངས་སྐརོ་ཤེས་རགོས་
ཡོད་སྐརོ། ད་ེབཞིན་རྒྱ་ནག་གི་སདི་འཛིན་
ཅེག་ཁུལ་ད་ུསླབེ་སྐབས་བདོ་མི་དང་བདོ་
དནོ་རྒྱབ་སྐོར་བ་ཚོས་ངོ་རྒོལ་བས་པའི་

གནས་ཚྱུལ་སྐརོ་གསུངས་པ་མ་ཟད། ཁངོ་
གི་ལས་ཁུངས་ལ་མཁེན་རགོས་གང་ཡང་
མེད་པའ་ིཐགོ་ནས་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༩ 
ཚེས་ ༡༦ ཉནི་ད་ེསའྔ་ིཅགེ་སིྤ་མཐུན་རྒྱལ་
ཁབ་ཀི་ཁརོ་ཡུག་བླནོ་ཆེན་དང་སིད་བླནོ་སྐུ་
ཞབས་ Martin Bursik མཆོག་གིས་ཇི་
ན་ིཝར་ Palais des Nations ཞསེ་པའ་ི
མདུན་དུ་བདོ་དནོ་གདུང་སེམས་མཉམ་
སྐའེ་ིགམོ་བགདོ་ Tibet Solidarity Rally 

སབྐས་བསྒགས་གཏམ་སྒགོས་སྦང་གནང་བ་
དརེ་ཡ་མཚན་སྐསེ་ཡོད་སྐརོ་གསུངས་འདགུ 
མཐར་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་ཀིས་ཁོང་ལ་ཕི་
ལོ་ ༢༠༡༦ ལོའ་ིབདོ་ནང་འག་ོབ་མིའ་ིཐབོ་
ཐང་གི་གནས་སྟངས་སྐརོ་དང་། ད་ེབཞིན་
བདོ་དནོ་དང་འབལེ་བའ་ིཡིག་ཆ་ཁག་གཅིག་
འབུལ་ལམ་ཞུས་པ་དང་སྦྲགས། བདོ་མིའ་ི
སིྒག་འཛུགས་ཀི་ངསོ་ནས་རྒྱ་ནག་དང་ཁ་
བལ་གི་རང་བཙན་མ་རྩོད་པར་མིང་དནོ་
མཚྱུངས་པའི་རང་སྐངོ་ཐབོ་ཐབས་སུ་བདོ་
རྒྱ་གཉིས་སྨན་གི་སིད་བྱུས་དབུ་མའི་ལམ་
གིཐབས་ལམ་རྒྱྱུ ན་སྐོང་བེད་བཞིན་པ་མ་
ཟད། རྒྱ་ནག་གཞུང་དང་མཉམ་གསོ་མོལ་

བསྐར་གསོ་ཡོང་ཐབས་གནང་བཞིན་ཡོད་
སྐརོ་སོགས་ང་ོསྤདོ་ཞུས་ཡོད། སབྐས་དརེ་སྐ་ུ
ཞབས་ཌེ་ན་ིཡལ་མཆོག་གིས་བདོ་དནོ་དང་
འབལེ་བའི་ཡིག་ཆ་ཁག་ལ་གཟིགས་ཞིབ་
གནང་རྒྱྱུ ་མ་ཟད་བདོ་དནོ་ཐོག་རྒྱབ་སྐོར་
གནང་རྒྱྱུའ་ིཁས་ལེན་ཡང་གནང་འདགུ
 ཕགོས་མཚྱུངས་ཕི་ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ 
༡༤ ཉནི་སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་ཀིས་སུད་སིའ་ི
གངོ་ཁརེ་བནྷ་ནང་ཨེ་ཤི་ཡ་དང་ཞི་བད་ེརྒྱ་
མཚོའི་མངའ་ཁངོས་ཀི་ཕི་འབལེ་ལས་དནོ་
ལནྷ་ཁང་གི་སྐ་ུཚབ་སྐ་ུཞབས་ Johannes 

Matyassy མཆོག་དང་ལནྷ་མཇལ་འཕད་
གནང་སྟ།ེ ཉ་ེལམ་༸གངོ་ས་མཆོག་ཡུ་རོབ་
རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ལའྔི་ནང་ཆིབས་སྒྱུར་ལེགས་
གུབ་བྱུང་ཡོད་སྐརོ་ཞུས་པ་དང་ཆབས་ཅིག  
༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་
དང་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་ཚབ་ཞུས་ཏ་ེ
སུད་སི་དབུས་སའི་གཞུང་སོ་སོར་མགོན་པ་ོ
གང་ཉདི་མཆོག་ཁུལ་དརེ་ཆིབས་སྒྱུར་སབྐས་
སྐུ་ཕྱྭའི་བད་ེའཇགས་སོགས་ཀི་ཐད་མཐུན་
འགྱུར་རོགས་རམ་རྒྱ་ཆེ་ཞུས་པར་ཐུགས་ར་ེ
ཆེ་ཞུས་འདགུ །



པར་ངསོ་བཞི་པ། དབུས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་བདནུ་རེའ་ིལས་རིམ་གསར་ཤོག བདོ་ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༡ ཕི་ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༣༠4

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ 
༡༩ ནས་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ཚོགས་
གཞོན་ཨ་ཅཱ་རྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆོག་

དང་། སིྤ་འཐུས་སླབོ་དཔནོ་ཐུབ་བསྟན་རྒྱལ་
མཚན་ལགས། སིྤ་འཐུས་དཀནོ་མཆོག་
ཡར་འཕལེ་ལགས་བཅས་ཀི་སྐུ་ཚབ་ཚོགས་
ཆྱུང་དང་། ཚོགས་དུྲང་ལས་ཁུངས་ཀི་ཟུང་
དུྲང་བསྟན་འཛིན་ཆོས་སྒོན་ལགས་བཅས་
རྒྱ་གར་རྒྱལ་ས་ལྡ་ིལིར་དགུན་དསུ་རྒྱ་གར་
གསོ་ཚོགས་ཚོགས་བཞིན་པའི་སྐབས་དང་
བསྟནུ་གསོ་ཚོགས་གོང་འགོ་འཐུས་མི་དང་
བླནོ་ཆེན་ཁག་ལ་མཇལ་འཕད་ཀིས་ད་ལའྟི་

བདོ་ནང་གི་ཛ་དྲག་གི་གནས་ཚྱུལ་དང་རང་
ལུས་མེར་སེག་སོགས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་
ཞི་རྒོལ་བྱུང་བ་ཁག་སྙན་སེང་དང་འབལེ།  
བདོ་དནོ་ཞུ་གཏུགས་གནང་ཕིར་ཆེད་ཕབེས་
གནང་ཡོད་པ་ལརྟ། ཕི་ཚེས་ ༢༡ ཉནི་
གི་ཕི་དྲ་ོཆྱུ་ཚོད་ ༢ ཐགོ་གསོ་ཚོགས་གངོ་
མའ་ིའཐུས་མི་ Sardar Sukhdev Singh 

Dhindsa ལགས་དང་། རིམ་བཞིན་གསོ་
ཚོགས་འགོ་མའ་ིའཐུས་མི་ Manoj Tiwari 

ལགས། Dinesh Kashyap ལགས་ཀིས་
གཙོས་པའི ་འཐུས་མི ་ཁག་གཅིག་དང་
མཇལ་འཕད་ཀིས་བདོ་དནོ་ཞུ་གཏུགས་
གནང་ཡོད། ཕི་ཚེས་ ༢༢ ཉནི་གི་ས་ྔདྲ་ོརྒྱ་
གར་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པའི་འབལེ་

མཐུད་པ་སྐུ་ཞབས་ཤན་ཏ་ཀུ་མར་མཆོག་
དང་མཇལ་འཕད་ཀིས་འབྱུང་འགྱུར་ལས་
དོན ་གནང་ཕོགས་སྐརོ ་གོ ་བསྡུར ་ཞུས། 

དའེི་ཉིན་རྒྱབ་རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་གི་མེ་
འཁརོ་བླནོ་ཆེན་གཞནོ་པ་སྐ་ུཞབས་ Rajen 
Gohain ལགས་དང་། ཨ་ཡུ་ཤི་བླནོ་ཆེན་
མཆོག ཀངོ་རི་སི་ཚོགས་པའ་ིགསོ་ཚོགས་
གངོ་མའ་ིའཐུས་མི། ཀར་ན་ཏྲ་ཀ་མངའ་སྡ་ེ
སིྤ་ཁབ་དང་དབུས་གཞུང་གི་བླནོ་ཆེན་ཟུར་
པ་སྐ་ུཞབས་ Veerappa Moily ལགས་
སོགས་མཇལ་འཕད་ཞུས་ཡོད། མཇལ་
འཕད་སྐབས་རྒྱ་གར་གསོ་ཚོགས་འཐུས་

མིའི་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པའི་ཚོགས་
འད་ུརིམ་པའ་ིགསོ་ཆོད་དགངོས་དནོ་བཞིན། 
ད་ལྟའི་བདོ་ནང་རང་ལུས་མེར་སགེ་གིས་
གཙོས་ཛ་དྲག་གི་གནད་དནོ་དང་། བདོ་དནོ་
དཀའ་རྙགོ་སེལ་ཐབས་གསོ་ཚོགས་གོང་
འགོ་གི་འཐུས་མི་རྣམ་པས་རྒྱབ་སྐརོ་ཡོང་
བ་བཅས་འབདོ་སྐུལ་ཞུ་བཞིན་ཡོད་པ་དང་། 
རྒྱ་གར་གསོ་ཚོགས་འགོ་མའ་ིའཐུས་མི་རྣམ་
པ་དང་རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་གི་མེ་འཁོར་
བླནོ་ཆེན་གཞནོ་པ་མཆོག་དང་མཇལ་འཕད་
སབྐས། ད་བར་སདི་དནོ་ཚོགས་པ་ཁག་ལ་ྔ
དང་གསོ་ཚོགས་གངོ་འགོ་གི་འཐུས་མི་བཅྱུ་
གཅིག་དབུས་གཞུང་གི་བླནོ་ཆེན་སོགས་
མཇལ་ཡོད་པ་མ་ཟད། ད་ལའྟ་ིཆར་རྒྱ་གར་

གསོ་ཚོགས་ནང་དངུལ་ལོར་གསར་བརེ་
དང་འབལེ་བའི་རྒྱ་གར་གསོ་ཚོགས་ནང་
རྙགོ་ཟིང་ལང་བཞིན་ཡོད་ན་ཡང་མཇལ་
འཕད་ཟིན་པའི་འཐུས་མི་ཚང་མས་གསོ་
ཚོགས་ནང་བདོ་དནོ་གླངེ་སླངོ་གནང་རྒྱྱུ འི་
ཁས་ལེན་དང་རྒྱབ་སྐརོ་གི་རྣམ་པ་ཤུགས་
ཆེར་བསྟན་གནང་ཡོད། སདི་དནོ་ཚོགས་
པ་ཚང་མས་བདོ་དནོ་ཐགོ་ཐུགས་སྣང་དང་
རྒྱབ་སྐརོ་གནང་ཕགོས་ཀི་སིད་བྱུས་གཅིག་
གྱུར་ཡིན་པའ་ིསྐརོ་གསུང་གནང་ཡོད།
 ཕི་ཚེས་ ༢༣ ཉནི་རྒྱ་གར་གསོ་
ཚོགས་འགོ་མའ་ིའཐུས་མི་ Shri Sharad 

Tripathi ལགས་དང་མཇལ་འཕད་ཞུས་
ནས་བདོ་དང་འབལེ་བའ་ིཁརོ་ཡུག་དང་།
བཙན་བོལ་ནང་བདོ་མིའི ་གནས་སྟངས་
སོགས་ང་ོསྤདོ་དང་སནྙ་སེང་ཞུས། དེ ་ རེས ་
གསོ་ཚོགས་གངོ་འགོ་གི་འཐུས་མི་ Prem 

Singh Chandumajra ལགས་དང་ Shri 

Alok Sanjar, Shri Chhedi Paswan 
ལགས། Shri Joice George,  Shre Ram 

Nath Thakur ལགས་བཅས་མཇལ་འཕད་
གནང་ནས་བདོ་དནོ་དང་འབལེ་བའི་གནས་
ཚྱུལ་སནྙ་སེང་དང་ང་ོསྤདོ་ཞུས།
 ཕི་ཚེས་ ༢༤ ཉནི་ས་ྔདྲ་ོཚོུད་ 
༩།༠༠ ཐགོ་ཞིང་ལས་བླནོ་ཆེན་ Shri 

Radha Mohan Singh མཆོག་དང་མཇལ་
འཕད་གནང་ནས་ད་ལྟའི་ཆར་བདོ་ནང་ལ་
དམ་བསྒགས་དང་རྒྱ་དཀར་ནག་གི་འབལེ་
ལམ་བརྒྱྱུ ད་བདོ་དནོ་གླངེ་སླངོ་ཡོང་ཐབས་
དང་། ཁརོ་ཡུག་སོགས་ཀི་སྐརོ་སནྙ་སེང་
དང་ང་ོསྤདོ་ཞུས། དའེ་ིརསེ་གསོ་ཚོགས་
འགོ་མའ་ིའཐུས་མི་ Shri Ajay Nishad 
ལགས་དང་།  Shri Ramchandra Paswan 
ལགས། ལམྕ་སྐ་ུ Smt.Ramadevi ལགས། 
Smt.Geetha Kothaplli ལགས། Shri 

Anant Kumar Hegde ལགས་བཅས་
མཇལ་འཕད་ཞུས་ནས་གངོ་བཞིན་བདོ་དནོ་
ང་ོསྤདོ་ཞུས། ཕི་དྲ་ོཚོུད་ ༤།༣༠ 
ཐགོ་རྒྱ་གར་ཏ་མིལ་ན་དྷུའི་བླནོ་ཆེན་ཟུར་
པ་ Karunanidhi མཆོག་གི་སས་མོ་ད་
ལྟའི་གསོ་ཚོགས་གོང་མའི་འཐུས་མི་ལྕམ་
སྐ་ུ Kanimozhi Karunanidhi མཆོག་
དང་མཇལ་འཕད་གནང་ནས་བདོ་ནང་རང་
ལུས་མེ་སགེ་གི་གཙོས་པའི་ཛ་དྲག་གནས་
ཚྱུལ་དང་བདོ་དནོ་དཀའ་རྙགོ་སེལ་ཐབས་
ལ་རྒྱབ་སྐརོ་ཡོང་ཐབས་སོགས་ཞུས། ད་ེ
རསེ་ཕི་དྲ་ོཆྱུ་ཚོད་ ༥།༠༠ ཐགོ་གསོ་ཚོགས་
འཐུས་མི་ Kamalbhan Singh ལགས་
་དང་། Ronald Sapa Tlau ལགས་རྣམ་
གཉསི་དང་མཇལ་འཕད་གནང་ནས་གོང་
ལརྟ་ང་ོསྤདོ་སནྙ་སེང་ཞུས། འཐུས་མི་རྣམ་
པ་ཚང་མས་ཧ་ཅང་དོ་སྣང་དང་ཐུགས་
ཁུར་ཆེན་པའོི་ངང་ནས་རྒྱབ་སྐརོ་གི་རྣམ་

པ་ཤུགས་ཆེར་སྟནོ་གནང་འདགུ ད་བར་
གསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་དང་བླནོ་ཆེན་ཁོན་
ཉརེ་བརྒྱད་དང་། སདི་དནོ་ཚོགས་པ་ཁག་
བཅྱུ་གཅིག་བཅས་ཀི་འཐུས་མི་དང་མཇལ་
འཕད་གནང་ནས་བདོ་དནོ་དང་འབལེ་བའི་
ཛ་དྲག་གནས་སྟངས་རྣམས་རྒྱ་གར་སིད་
འཛིན་དང་སིད་བླནོ་གི་མཚན་ཐགོ་ལ་ཡང་
སནྙ་ཞུ་འབུལ་རྒྱྱུའ་ིཞལ་བཞསེ་བཟང་པ་ོཐབོ་
ཡོད།
 ཕི་ཚེས་ ༢༥ ནས་ ༢༨ མུ་
མཐུད་གོས་ཚོགས་འོག་མའི ་མཐུས་མི་ 
Shri Dharambir Singh ལགས་གཙོས་

པའི་འཐུས་མི་ཁག་གཅིག་དང་ཆབ་སིད་
ཚོགས་པ་གགས་ཅན་ J.D.U དང་། 
B.J.P ཚོགས་པ་གཉསི་ཀི་སིྤ་ཁབ་དུྲང་ཆེ་
བཅས་མཇལ་འཕད་བགིས་ཏ་ེསྔར་བཞིན་
བ ོད་ཀི ་ཁོར་ཡུག་དང་བ ོད་ནང་ཛ་དྲག་
གི་གནས་སྟངས་སོགས་ང་ོསྤདོ་ཞུས། ཕི་
ཚེས་ ༢༨ ཉནི་རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་གི་
བད་ེསུང་བླནོ་ཆེན་ཟུར་པ་ད་ལ་ྟགསོ་ཚོགས་
གངོ་མའ་ིའཐུས་མི་ A.K Anthonyལགས་
ཀིས་གཙོས་པའི ་འཐུས་མི ་བདུན ་ཙམ་
མཇལ་འཕད་བས་ནས་ཐངེས་འདིའི་གསོ་
ཚོགས་འཐུས་མིའི་མཇལ་འཕད་ཀི་ལས་
རིམ་ལེགས་གུབ་ཟནི། སབྐས་འདའི་ིགསོ་

ཚོགས་འཐུས་མི་མཇལ་འཕད་ཀི་ལས་རིམ་
ནང་ད་ེསྔནོ་མཇལ་འཕད་གནང་མ་མངོ་བ་
ཁནོ་མངའ་སྡ་ེཁག ༡༨ ནང་ནས་ཕབེས་
པའི་སིད་དནོ་ཚོགས་པ་ཆེ་ཁག་བཅིུག་གི་
གོས་ཚོགས་གོང་འོག་གི་འཐུས་མི་བཞི་
བཅྱུ་ལགྷ་དང་། དབུས་གཞུང་གི་བླནོ་ཆེན་
གསུམ་ཙམ་མཇལ་འཕད་གནང་ནས་ད་
ལའྟི་བདོ་ནང་ཛ་དྲག་གི་གནས་སྟངས་དང་། 
ཁོར་ཡུག་གཏོར་བཤིག་སོགས་ཀི་སྐརོ ་
འཁདོ་པའི་ཡིག་ཆ་ཁག་གསུམ་ཙམ་མཇལ་
འཕད་གནང་མཁན་ཚང་མའི་ཕག་ཏུ་ཕུལ་
ཡོད་པ་དང་། གསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་དང་

བླནོ་ཆེན་རྣམས་ཀིས་ཡིག་ཆ་ཁག་ལ་ལ་ྟཀླགོ་
དང་གཟགིས་ཞིབ་གནང་ཞིང་། སདླ་ནས་
མུ་མཐུད་ལམ་སྟནོ་དང་རྒྱབ་སྐརོ་ཡོད་པ་
མ་ཟད་གསོ་ཚོགས་ནང་གླངེ་སླངོ་གནང་རྒྱྱུ ་
དང་། འཐུས་མི་སོ་སོས་སདི་འཛིན་དང་
སིད་བླནོ་སོགས་ཀི་མཚན་ཐགོ་ལ་ཡང་སནྙ་
ཞུ་འབུལ་རྒྱྱུའ་ིཞལ་བཞསེ་གནང་ཡོད་འདགུ
 ཕི་ཚེས་ ༣༠ རེེས་གཟའ་ལགྷ་
པའ་ིཉནི་རྒྱབ་ཆྱུ་ཚོད་ ༡།༣༠ ཐགོ་གསོ་
ཚོགས་ཀི་ཚོགས་གཙོའི་ལས་ཁུངས་ནང་རྒྱ་
གར་གསོ་ཚོགས་འགོ་མའི་ཚོགས་གཙོ་ལམྕ་
སྐ་ུ Sumitra Mahajan མཆོག་དང་མཇལ་

འཕད་ཞུས།  སབྐས་དརེ་སྐ་ུཞབས་ Shanta 

Kumar མཆོག་གིས་རྒྱ་གར་བདོ་དནོ་རྒྱབ་
སྐརོ་ཚོགས་པའི་མཚན་ཐགོ་ནས་བདོ་དནོ་
དང་འབལེ་བའི་ཞུ་སྙན་ཞིག་ཕུལ་བ་དང། 
བདོ་མིའི་མང་གཙོའི་སྒོམ་གཞི་ཚད་ལྡན་
ཡོད་པ། བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ལནྷ་ཚོགས་
ལ་བསགྔས་བརདོ་དང་། ༸གངོ་ས་མཆོག་
གི་བཀའ་དྲནི་ལ་བརནེ་ནས་ད་ྷརམ་ས་ལ་ད་ེ
བཞིན་ཡུལ་སྐརོ་བ་ཡོང་སའི་ལྟ་ེགནས་ཤིག་
ཏུ་གྱུར་ཡོད་པ་སོགས་ཞིབ་ཕ་སནྙ་སེང་ཞུས། 
བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ལནྷ་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་
གཞོན་ཨ་ཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆོག་
གིས་ཚོགས་གཙོ་ལམྕ་སྐུ་མཆོག་ལ་སྟནོ་པའི་

སྐུ ་ཐང་ཞིག་ཕག་རགས་སུ་ཕུལ་ནས་ད་
ཐེངས་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ལ་ཞུ་དནོ་གཙོ་
བ་ོབདོ་ནང་ཛ་དྲག་གི་གནས་སྟངས་སོགས་
གནད་དནོ་སནྙ་སེང་ཞུས། ཚོགས་གཙོ་
ལམྕ་སྐུ་མཆོག་ན་ིབདོ་དནོ་ཐགོ་ལ་མཁནེ་རྒྱ་
ཡངས་ཤིང་། ད་རེས་ཀང་གནད་དནོ་སནྙ་
སེང་ཞུས་པ་ཁག་ལ་དགོངས་བཞེས་གནང་
རྒྱྱུ ་ཞལ་བཞསེ་གནང་ཡོད།།

སིྤ་ལནྷ་སྐ་ུཚབ་འཐུས་མིས་རྒྱ་གར་གསོ་ཚོགས་གངོ་འགོ་གི་འཐུས་མི་དང་བླནོ་ཆེན་བཅས་
མཇལ་འཕད་ཀིས་བདོ་དནོ་ཞུ་འབདོ་གནང་བ།

མེ་འཁརོ་བླནོ་ཆེན་གཞནོ་པ་མཆོག་དང་ལནྷ།

སོ་ནམ་བད་ེདནོ་བླནོ་ཆེན་མཆོག་དང་ལནྷ།

རྒྱ་གར་གསོ་ཚོགས་འགོ་མའ་ིཚོགས་གཙོ་མཆོག་དང་ལནྷ།

གསོ་ཚོགས་འགོ་མའ་ིའཐུས་མི་དང་ལནྷ།

གསོ་ཚོགས་གངོ་མའ་ིའཐུས་མི་དང་ལནྷ།
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བདོ་དནོ་ཉན་ཞིབ་སབྐས་ཡུ་རོབ་མཐུན་ཚོགས་ཀིས་བདོ་མིའ་ིའག་ོབ་མིའ་ིཐབོ་ཐང་ལ་
རྒྱབ་སྐརོ་གི་རྣམ་པ་གསལ་སྟནོ་གནང་བ།

༄༅། །ཞིང་གཤེགས་དམ་པ་སུྤལ་སྐ་ུ
བསྟན་འཛིན་བད་ེལེགས་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་
གི་ཚ་མོ་ཉ་ིམ་ལ་ྷམོ་ལགས་ཀིས། ཕི་
ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༢༨ ཉནི་
ཡུ་རོབ་གསོ་ཚོགས་ཀི་འག་ོབ་མིའི་ཐབོས་
ཐང་སུང་སྐབོ་ཚན་པའ་ི Human Rights 

Subcommittee of the European Par-

liament བདོ་དནོ་ཞུ་གཏུག་གི་ཉན་ཞིབ་
སབྐས། ཡུ་རོབ་མཐུན་ཚོགས་ཀི་ཕི་འབལེ་
རྒྱ་ནག་སྡ་ེཚན་གི་སིད་བྱུས་སླབོ ་སྟནོ་པ་
བགསེ་པ་ལམྕ་སྐ་ུཌ་ེརེན་ཌརེ་ཡ་ Ms Deren 

Derya མཆོག་གིས་གསུང་དནོ། སུྤལ་སྐ་ུ
བསྟན་འཛིན་བད་ེལེགས་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་
སྐུ ་གངོས་མ་ཐག་ཡུ་རོབ་ཕི་འབལེ་ལས་
དནོ་ཚན་པས་བསྒགས་གཏམ་ཞིག་སྤལེ་བ་
བརྒྱྱུད། རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་གི་ནང་མི་སྤུན་
མཆེད་དང་གགོས་པ་ོགགོས་མོ། ད་ེབཞིན་
རྒྱབ་སྐརོ་བ་བཅས་ལ་ང་ཚོས་སེམས་གསོ་
དང་སྦྲགས་གདངུ་སེམས་མཉམ་སྐ་ེཤུགས་
ཆེ་ཞུས་ཡོད།  ཡུ་རོབ་མཐུན་ཚོགས་
ཀིས་དསུ་རག་ཏུ་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་སུྤལ་སྐུ་
བསྟན་འཛིན་བད་ེལེགས་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་
མགགོས་མྱུར་གླདོ་བཀལོ་གནང་ནས་སྨན་
བཅོས་ཀི་མཐུན་འགྱུར་སྦརོ་དགོས་པའི་རེ་
འདནུ་བཏནོ་པ་མ་ཟད། རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་
རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་སྐུ་གངོས་རྐེན་ང་ོམ་གང་
ཡིན་ཐད་ཞིབ་འཇུག་གནང་ནས་དངསོ་ཡོད་
གནས་ཚྱུལ་རྣམས་ཕི་གསལ་ནང་གསལ་
ཐོག་མང་ཚོགས་ལ་གསལ་བསྒགས་བེད་
རོགས་ཞེས་རེ་འདནུ་བཏནོ་པ་ནས་བཟུང་
ད་ཆ་གནས་སྟངས་ཇི་འདྲ་ཞིག་ལ་བསླབེས་
མིན་ཐགོ་ང་ཚོར་ད་བར་བར་ལན་ཁ་གསལ་
ཞིག་གང་ཡང་འབརོ་མ་བྱུང་།
 སིྤར་སྟངས་ང་ཚོས་རྒྱ་ནག་དང་
འབལེ་བ་བདེ་སབྐས། རྒྱ་ནག་དང་བདོ་
ནང་གི་འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་སུང་སྐབོ་གོང་
འཕལེ་བ་རྒྱྱུའ་ིསདི་བྱུས་ན་ིཆ་རྐནེ་གཙོ་བརོ་
འཛིན་བཞིན་ཡོད། ཕི་འབལེ་སདི་བྱུས་ཀི་
ཆ་རྐནེ་གཙོ་བ་ོད་ེརྒྱབ་ལྗངོས་ལ་བཞག་ནས་
ང་ཚོས་བདོ་ནང་གི་གནས་སྟངས་ཇི་ཡིན་

ཐག་ཉ་ེཔའོི་ཐོག་ནས་མཇུག་འདདེ་བེད་
བཞིན་ཡོད་སྟབས། འདས་པའ་ིལོ་ཤས་
རིང་ནས་བདོ་ནང་གི་གནས་སྟངས་ཇ་ེཞན་
ཇེ་སྡུག་ཏུ་འག་ོབཞིན་ཡོད་པ་མཐངོ་བྱུང་། 
དེར་བརནེ་ང་ཚོར་ད ོན་དམ་གི་སེམས་
འཚབ་ཧ་ཅང་ཡོང་བཞིན་འདགུ
 ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༧ ནས་
བཟུང་ཡུ་རོབ་སིྤ་མཐུན་ཚོགས་པས་རྒྱ་
ནག་ཐགོ་ཐབས་བྱུས་གསར་པ་ཞིག་གཏན་
འབབེས་བས་ནས་འབལེ་བ་བདེ་བཞིན་ཡོད་
སྟབས། ཕི་ལོ་ ༢༠༠༦ ཕི་ཟླ་ ༧ ནང་རྒྱ་
ནག་དང་འབལེ་བ་བྱུང་བ་ད་ེདག་རིྩས་མེད་
ཕིན་པ་རེད།
 ཐབས་བྱུས་གསར་པ་འདི་རྒྱ་
ཆེན་པ་ོཡིན་ཞིང་། དའེ་ིནང་ང་ཚོས་རྒྱ་ནག་
དང་འབལེ་བ་བདེ་སབྐས། རྒྱ་ནག་གཞུང་
གིས་རྒྱལ་སིྤའ་ིཁམིས་སིྒག་ལ་གུས་བརིྩ་ལནྡ་
ཞིང་འག་ོབ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལ་བརིྩ་བཀུར་
བདེ་དགསོ་པ་རྨང་གཞིའ་ིཆ་རྐནེ་འདའི་ིའགོ 
ཕོགས་གཉིས་དབར་གཞི་རྩའི་ལྟ་གུབ་རྩ་
འཛིན་བ་རྒྱྱུ ་དང་། ལག་བསྟར་དནོ་འཁལོ་
ཐུབ་པའ་ིསདི་བྱུས་རྒྱྱུན་སྐངོ་བ་རྒྱྱུ ། དངསོ་
ཡོད་གནས་སྟངས་དང་འཚམས་པའི་སིད་
བྱུས་འཛིན་རྒྱྱུ ། བཅས་སདི་བྱུས་ད་ེགསུམ་
གཞི་རྩར་བཟུང་ནས་ད་ལྟ་ང་ཚོས་རྒྱ་ནག་
དང་འབལེ་བ་བདེ་བཞིན་ཡོད།
 ང ་ ཚོས ་གོ ་སྐབས ་ནམ་བྱུ ང ་
སྐབས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་འག་ོབ་མིའི་ཐོབ་
ཐང་གི་གནས་སྟངས་ཐད་སེམས་འཚབ་ཀི་
རྣམ་པ་འདནོ་བཞིན་ཡོད་པ་ན་ིདཔརེ་ན། ཕི་
ལོ་ ༢༠༡༦ ཕི་ཟླ་ ༧ ནང་ཡུ་རོབ་མཐུན་
ཚོགས་དང་རྒྱ་ནག་གཞུང་དབར་ཆེ་མཐའོི་
བགོ་གླ ེང ་ལྷན ་ཚོགས་ཤིག་གནང་ཡོད། 
སབྐས་དརེ་ཡུ་རོབ་མཐུན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་
གཙོ་སྐ་ུཞབས་ཌ་ོནལ་ཊ་སི་ Donald Tusk 

མཆོག་གིས་རྒྱ་ནག་གི་སིད་བླནོ་ལི་ཁི་ཅང་
ཁོ་པར་ཐད་ཀར་རྒྱ་ནག་དང་བདོ་ནང་གི་
འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་གི་གནས་སྟངས་ཐགོ་
ཡུ་རོབ་མཐུན་ཚོགས་ལ་སེམས་འཚབ་ཧ་
ཅང་ཡོད་སྐརོ་གསུངས་པ་མ་ཟད། ད་ེརསེ་

གསར་འགདོ་གསལ་བསྒགས་སྤལེ་བ་བརྒྱྱུད་
མང་ཚོགས་རྣམས་ལའང་རྒྱ་ནག་དང་བདོ་
ནང་གི་འགོ་བ་མིའི ་ཐོབ་ཐང་གི་གནས་
སྟངས་ཐད་ཡུ་རོབ་མཐུན་ཚོགས་ལ་སེམས་
འཚབ་ཧ་ཅང་ཡོད་སྐརོ་སོགས་གསུངས་
ཡོད།
 ང ་ ཚོས ་འཛམ ་གླི ང ་མཉམ ་
འབལེ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་འགོ་བ་མིའི ་ཐོབ་
ཐང་ལྷན་ཁང་ནང་འག་ོབ་མིའི་ཐོབ་ཐང་
གི་གནས་སྟངས་སིྤ་དང་ལྷག་པར་བདོ་མིའི་
འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་གི་གནས་སྟངས་ཐད་
དམིགས་སུ་བཀར་ནས་སེམས་འཚབ་ཀི་
རྣམ་པ་ཤུགས་ཆེ་འདནོ་བཞིན་ཡོད་པ་མ་
ཟད། པ་ེཅིང་ད་ུརནེ་གཞི་བས་པའ་ིཡུ་རོབ་
མཐུན་ཚོགས་ཀི་ཆེས་མཐོའི་སྐུ་ཚབ་དང་
འདི་ནས་པ་ེཅིང་ད་ུདམིགས་བསལ་སྐུ་ཚབ་
ཚོགས་ཆྱུང་ཕབེས་སྐབས་བདོ་མིའི་འག་ོབ་
མིའི་ཐབོ་ཐང་གི་གནས་སྟངས་ཐད་སེམས་
འཚབ་ཡོད་སྐརོ་པ་ེཅིང་གཞུང་ལ་ཡང་ཡང་
ར་སྤདོ་བདེ་བཞིན་ཡོད།
 གཞི་རྩའི་ང་ཚོས་རྒྱ་ནག་གཅིག་
གི་སིད་བྱུས་ལ་རྒྱབ་སྐརོ་ཞུ་བཞིན་ཡོད་པ་
ལས་བདོ་ད་ེརྒྱ་ནག་གི་ཆ་ཤས་ཡིན་མིན་ལ་
རྩདོ་པ་གང་ཡང་བདེ་ཀི་མེད། འནོ་ཀང་ང་
ཚོས་བདོ་ནང་གི་དངསོ་ཡོད་གནས་སྟངས་
ཡར་རྒྱས་གཏངོ་ཆེད་ཆོད་སེམས་བརན་པ་ོ
རྒྱྱུ ན་སྐོང་འགོ་རྒྱ་ནག་དང་ལྷན་འབལེ་བ་
བདེ་བཞིན་ཡོད།
 ང་ཚོས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་བདོ་
མིའི་འག་ོབ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལ་བརིྩ་བཀུར་
ཞུས་ནས་བདོ་མི་ཞི་རྒོལ་བ་ཚོར་རང་གི་
མངོན་འདོད་ཕིར་འདོན་རྒྱྱུ འི ་ཐོབ་ཐང་
སྤདོ་དགསོ་པ་ལས། དྲག་གནནོ་བདེ་རྒྱྱུ ་
མཚམས་འཇགོ་དགསོ་པ་དང་། ཕགོས་
མཚྱུངས་རྒྱ་ནག་གི་ས་གནས་གཞན་ཁག་
གི་ནང་དའུང་ད་ེམཚྱུངས་ལག་བསྟར་བདེ་
དགསོ་པའི་རེ་འདནུ་ཡང་ཡང་འདནོ་བཞིན་
ཡོད། བདོ་ཀི་གནད་དནོ་གསལ་བའ་ིཐབས་
ལམ་ན་ིགསོ་མོལ་གི་ཐབས་ལམ་ཁ་ོན་ཡིན། 
དེའི ་ཐོག་ནས་བོད་མིའི ་ ཐུན་མིན་རིག་

གཞུང་དང་ཆོས། སལོ་རྒྱྱུན་ད་ེདག་སུང་
སྐབོ་བདེ་ཐུབ།
 རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་མི་མང་
ཚོགས་ཀི་འཚོ་བའི་གནས་སྟངས་ཡར་རྒྱས་
གཏངོ་འདདོ་ཡོད་པ་དརེ་ང་ཚོས་དགའ་
བསུ་ཞུ་བཞིན་ཡོད།
 འོན་ཀང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་
བདོ་ནང་འཛུགས་སུྐན་ཡར་རྒྱས་ཀི་སིད་
བྱུས་ད་ེདག་ལ་ས་གནས་བདོ་མིའི ་ཁོད་
འདདོ་བླ་ོམི་འཁེང་པའི་རྣམ་པ་ཇེ་མང་ད་ུ
འག་ོབཞིན་ཡོད་པ་ང་ཚོས་ཤེས་བཞིན་ཡོད། 
ལགྷ་པར་གཏརེ་ཁ་སྔགོ་འདནོ་གི་ལས་གཞི་
དང་ཆྱུ་ཤུགས་གླགོ་ཁང་གསར་རྒྱག་གི་ལས་
གཞི་ད་ེདག་ལ་ས་གནས་བདོ་མི་མང་པ་ོཞིག་
གིས་ཞི་རྒལོ་བདེ་བཞིན་འདགུ
 རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཞི་རྒལོ་བ་ད་ེ
དག་ལ་རྒྱལ་ཁབ་ཁ་བལ་གི་ཉསེ་འཛུགས་
བས་ནས་བདོ་མི་ད་ེདག་ཐགོ་རྒྱ་གཞུང་གི་
ཉནེ་རགོ་མི་སྣས་དྲག་གནནོ་བེད་བཞིན་
པ་དརེ་ང་ཚོར་སེམས་འཚབ་ཧ་ཅང་ཡོད།  
དཔལ་འབརོ་ཡར་རྒྱས་ཀི་ཁེ་ཕན་བདོ་མི་
ལས་རྒྱ་ཧན་མི་རིགས་ལ་མང་བ་ཐབོ་བཞིན་
ཡོད་སྟབས། བདོ་མི་རྣམས་རསེ་ལུས་འཐབེ་
བཞིན་ཡོད། དའེ་ིཁར་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་
བདོ་མིའི་ཐོག་དྲག་གནནོ་ཤུགས་ཆེ་བས་
རྐེན་བདོ་མིའི་ཁདོ་འདདོ་བླ་ོམི་འཁེང་པའི་
སེམས་ཚོར་ཤུགས་ཆེ་རུ་འག་ོབཞིན་ཡོད།   
སིྤར་རང་ལུས་མེར་སགེ་གཏངོ་མཁན་ཉུང་
ད་ུཕིན་ཡོད་ཀང་རྦད་ད་ེམཚམས་ཆད་པ་ད་ེ
འདྲའང་རེད་མིན་འདགུ    ཕི་ལོ་ ༢༠༠༩ 
ནས་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཕི་ཟླ་ ༣ བར་བདོ་
མིའི་ཁདོ་རང་ལུས་མེར་སགེ་གཏངོ་མཁན་ 
༡༥༠ བྱུང་འདགུ
 རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་རང་ལུས་
མེར་སགེ་གཏངོ་བའི་ལས་འགུལ་ད་ེདག་
ཁིམས་འགལ་ལ་ངསོ་འཛིན་བདེ་པ་དང་། 
རང་ལུས་མེར་སགེ་གཏངོ་མཁན་གི་འབལེ་
ཡོད་གགོས་པ་ོགགོས་མོ་དང་། ནང་མི་སྤུན་
མཆེད་ཙམ་མ་ཟད། རང་ལུས་མེར་སགེ་
གཏངོ་མཁན་དའེི་གངོ་ཚོ་ཡོངས་རོགས་

ལ་ཁམིས་ཆད་བཀལ་ནས། ལ་ལར་སགོ་
ཁམིས་དང་བཙོན་འཇུག་གི་ཉསེ་ཆད་བཀལ་
བ། གངོ་ཚོ་ཡོངས་ལ་འཚོ་བའ་ིམཐུན་རྐནེ་
ད་ོདམ་བཀག་བསིྐལ་བས་པ་སོགས་ཁིམས་
ཆད་ནན་པ་ོགཅདོ་བཞིན་འདགུ
 བདོ་ནང་ད་ུབདོ་མི་ཚོས་རང་གི་
ཐུན་མིན་མི་རིགས་ཀི་ང་ོབ་ོསུང་སྐབོ་བདེ་
པ་དང་སྨྲ་བརདོ་རང་དབང་ལོངས་སུ་སྤདོ་
སྐབས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་དམ་བསྒགས་
བེད་བཞིན་པ་དརེ་ཡུ་རོབ་མཐུན་ཚོགས་
ལ་སེམས་འཚབ་ཧ་ཅང་ཡོང་བཞིན་འདགུ 
འདས་ལོའི་ནང་བདོ་མི་ཤེས་ཡོན་ཅན་དང་
དྲ་རྒྱའ་ིརྩམོ་པ་པ།ོ ད་ེབཞིན་སལོ་རྒྱྱུན་རིག་
གནས་རྒྱྱུན་འཛིན་པ་གནད་ཡོད་མི་སྣ་མང་
པ་ོཞིག་ལ་ཁམིས་འགལ་གི་ཉསེ་ཆད་བཀལ་
ནས་བཙོན་དུ་འཇུག་བཞིན་པའི ་གནས་
སྟངས་ཇ་ེམང་ད་ུའག་ོབཞིན་ཡོད།
 རིག་གཞུང་སུང་སྐབོ་ལ་མཚོན་
ན། རྒྱ་ནག་གི་རྩ་ཁམིས་ནང་གངས་ཉུང་
མི་རིགས་ཀི་སདྐ་ཡིག་སུང་སྐབོ་བདེ་དགསོ་
སྐརོ་གསལ་ཡོད། འནོ་ཀང་རྒྱ་ནག་གཞུང་
གིས་ཆེད་མངགས་རྒྱ་ཧན་གངས་མང་མི་
རིགས་ཀི་སྐད་ཡིག་གངས་ཉུང་མི་རིགས་
ཐགོ་བཙན་དབང་གིས་དར་སྤལེ་བདེ་བཅྱུག་
ནས་གངས་ཉུང་མི་རིགས་ཀི་སདྐ་ཡིག་རིམ་
བཞིན་རྩ་ཡལ་ད་ུགཏངོ་རྒྱྱུའི་སིད་བྱུས་རྒྱྱུན་
འཛིན་བདེ་བཞིན་པར་བརནེ། གངས་ཉུང་
མི་རིགས་མང་པ་ོཞིག་གིས་སྐནོ་བརདོ་བདེ་
བཞིན་ཡོད། ད་ལ་ྟགསེར་ར་བ་ླརངུ་སརྒ་ད་ུ
རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་དགེ་བཙྱུན་རྣམས་ཀི་གྲྭ་
ཤག་གཏརོ་བཤིག་གཏངོ་བཞིན་པ་མ་ཟད། 
དགེ་བཙྱུན་ཞལ་གངས་ཚད་བཀག་གཏན་
འབབེས་བཟ་ོཆེད་དགེ་བཙྱུན་མང་པ་ོཞིག་
དགོན་པ་ནས་གནས་དབྱུང་གཏངོ་བཞིན་
པ་དརེ་ང་ཚོས་སེམས་འཚབ་ཧ་ཅང་བདེ་
བཞིན་ཡོད།   ཅསེ་གསུངས།།

མ་ཡིག་ནས་ཕི་དྲལི་བདོ་ཡིག་ཚན་པས་བདོ་
སྒྱུར་ཞུས་པས་ཨིན་ཡིག་ལ་རྩ་འཛིན་ཡོང་
བ་ཞུ།

གསར་འགདོ་ལས་རིགས་སླབོ་གཉརེ་བ་ཚོས་བདོ་དནོ་དངསོ་བྱུང་གླགོ་བརྙན་བཅྱུ་བདནུ་བཟསོ་འདགུ
༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ 
༡༤ ནས་ ༡༩ བར་ལྡ་ིལིར་རནེ་གཞི་བས་
པའི་འཕགས་བདོ་འབལེ་མཐུད་ལས་ཁུངས་
དང་བད་ེསིྐད་གླིང་ས་གནས་འགོ་འཛིན་
ལས་ཁུངས། ད་ེབཞིན་ཇ་མི་ཡ་མི་ལི་ཡ་ཁ་
ཆེའ་ི Jamia Milia Islamia University 
མཐ་ོསླབོ་བཅས་ཀི་ག་ོསིྒག་འགོ་ Anwar 
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Research Centre ཞསེ་པའ་ིགསར་འགདོ་
ལས་རིགས་ཉམས་ཞིབ་བསྟ་ིགནས་ཁང་ད་ུ
གསར་འགོད་ལས་རིགས་ཐགོ་གཙྱུག་ལག་

རབ་འབམས་པའི་སླབོ་གཉརེ་གནང་བཞིན་
པའ་ིསླབོ་ཕུག་གངས་ ༢༣ དང་དག་ེརྒན་
གངས་ ༣ བཅས་ཀིས་ལྡ་ེར་ལྡནུ་བདོ་མིའ་ི
གཞིས་ཆགས་སུ་ཉནི་གངས་དུྲག་རིང་ཤེས་
ཡོན་སྐརོ་བསྐོད་གི་ལས་རིམ་ནང་མཉམ་
ཞུགས་གནང་འདགུ ད་ེཡང་ཁངོ་རྣམས་
ཀིས་བདོ་པའི་བུད་མེད་རྐང་རྩདེ་སྤ་ོལོ་དང་། 
བདོ་བརྒྱྱུ ད་ནང་བསྟན་གི་ཉམས་ལེན་དང་
འབལེ་བའི་བཀདོ་པ་དང་མཚོན་དནོ་སོགས་
སྒྱུ ་རྩལ་གི་རྣམ་པ་འདྲ་མིན་ཁག་གཅིག ད་ེ
བཞིན་བ ོད་མིའི ་ཁ་ཟས་མོག་མོག་བཟོ་

སྟངས་དང་། བདོ་མི་དག་ེའདནུ་པའ་ིགནས་
སྟངས། ད་ེབཞིན་བཙན་བལོ་བདོ་མི་རྣམས་
ཀིས་དམིགས་བསལ་ལ་ྟསྐངོ་དགོས་པའི་ཕུ་
གུ་རྣམས་ལ་ལ་ྟསྐངོ་ཇི་ལརྟ་བདེ་བཞིན་པའི་
སྐརོ་སོགས་བརདོ་གཞི་འདྲ་མིན་ཐགོ་དངསོ་
བྱུང་གླགོ་བརྙན་བཟོ་ཐབས་གནང་ཡོད། 
སླབོ་ཕུག་ད་ེདག་གིས་ཟླ་གངས་གཅིག་ཙམ་
རིང་དངསོ་བྱུང་གླགོ་བརྙན་ ༡༧ བཟསོ་
ཡོད་པའ་ིཁངོས་ནས་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ 
༡༠ ཚེས་ ༢༤ ཉནི་ཇ་མི་ཡ་མི་ལི་ཡ་ཁ་
ཆེའི་མཐ་ོསླབོ་ཏུ་བདོ་ཀི་ཉནི་མོ་སུང་བརིྩ་ཞུ་

སབྐས་གླགོ་བརྙན་ ༥ དྲག་འདམེས་ཀིས་
བསྟན་ཡོད་པ་མ་ཟད། གཙྱུག་ལག་སླབོ་
གཉརེ་ཁང་ནས་དངསོ་བྱུང་གླགོ་བརྙན་ལྔ་

པ་ོད་ེད་ེདག་རྒྱལ་ནང་དང་རྒྱལ་སིྤའི་སྡངིས་
ཆའི་ཐགོ་འགན་བསྡུར་ཆེད་གཏངོ་རྒྱྱུ ་ཡིན་
འདགུ་པ་བཅས། །



པར་ངསོ་དྲུག་པ། དབྲུས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛྲུགས་ཀི་བདནུ་རེའ་ིལས་རིམ་གསར་ཤོག བདོ་ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༡ ཕི་ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༣༠6

བདོ་ཀི་ཞི་བའ་ིའཐབ་རྩདོ་ཅསེ་པའ་ིཕག་དབེ་དཔལ་ལནྡ་ཚོགས་གཙོ་
མཆོག་གིས་དབུ་འབདེ་གནང་བ།

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ 
༢༨ ཉནི་རྒྱབ་ར་ས་མེག་གནྷ་ནརོ་བུ་
གསོལ་མགནོ་ཁང་ད་ུགཞུང་འབལེ་མིན་
པའི་ཚོགས་པ་བདོ་ཀི་འག་ོབའི་མིའི་ཐོབ་

ཐང་དང་མང་གཙོ་འཕལེ་རྒྱས་ལྟ་ེགནས་
ཁང་གིས་བདོ་དནོ་ཞི་བའི་འཐབ་རྩོད་པ་
གླིང་ཚ་ཚེ་བརན་ར་ོར་ེལགས་ཀི་ཕག་དབེ་
པར་བསུྐན་ལེགས་གུབ ་ཟིན ་ནས་དབུ ་
འབདེ་གནང་རྒྱྱུའི་ལས་རིམ་ཐགོ་སྐུ་མགནོ་
གཙོ་བ ོར་བ ོད་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ཚོགས་
གཙོ་མཁན་པ་ོབསོད་ནམས་བསྟན་འཕལེ་

མཆོག་གདན་ཞུས་ལྟར་ཆེད་ཕབེས་ཀིས་
དཔ་ེདབེ་དབུ་འབདེ་གནང་ཡོད། ད་ེཡང་
ཐོག་མར་བདོ་ཀི་འག་ོབའི་མིའི་ཐོབ་ཐང་
དང་མང་གཙོ་འཕལེ་རྒྱས་ལྟ་ེགནས་ཁང་གི་

འགན་འཛིན་ཚེ་རིང་མཚོ་མོ་ལགས་ཀིས་
གླིང་ཚ་ཚེ་བརན་ར་ོར་ེལགས་ཀི་ཕག་དབེ་
པར་བསུྐན་ཞུ་དགོས་པའི་རྒྱྱུ ་མཚན་གཏམ་
བཤད་གནང་ཟནི་རསེ།   སྐ་ུམགནོ་གཙོ་
བ་ོདཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཁན་པ་ོབསོད་
ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆོག་གིས་ཕག་དབེ་
དབུ་འབེད་གནང་བ་དང་འབལེ་གསུང་

བཤད་གནང་དནོ། གླངི་ཚ་ཚེ་བརན་ར་ོ
རེ་ལགས་ཀིས་བ ོད་ད ོན་ཞི ་བའི ་འཐབ་
རྩོད་གནང་བའི་ཐོག་མའི་ཀུན་སླངོ་དང་། 
དམིགས་ཡུལ། འཐབ་རྩདོ་ནང་དངསོ་
སུ་ཞུགས་པའི་རྒྱབ་ལྗངོས་སོགས་བརྒྱྱུ ད་
ལམ་ཁག་ཏུ་རྒྱྱུས་ལོན་བས་པ་ཡིན། ཁངོ་
གི་དམིགས་ཡུལ་ན།ི བདོ་ལ་རང་དབང་
དང་། ༸རྒྱལ་བ་རིན་པ་ོཆེ་བདོ་ལ་ཕབེས་
མ་ཐུབ་བར་ད་ུཞི་བའི་འཐབ་རྩོད་གནང་
རྒྱྱུའ་ིདམིགས་ཡུལ་བཅངས་ཡོད་འདགུ ད་ེ
ཡང་སོ་སོའི་དམིགས་ཡུལ་མ་འགུབ་བར་
ཞི་བའི་འཐབ་རྩོད་གནང་རྒྱྱུ འི་དམ་བཅའ་
འཇགོ་གནང་ཡོད་པ་མ་ཟད། ཁ་ོརང་ཞི་
བའི་འཐབ་རྩོད་ལ་ཞུགས་རྒྱྱུ འི་ཀུན་སླངོ་
རྣམ་དག་དང་ཆོད་སེམས་བརན་པ་ོཡོད་
པ་གསལ་པརོ་རགོས་ཐུབ་ཀི་འདགུ ཅསེ་
སོགས་ཀི་བཤད་གནང་ཡོད།།

སུྤལ་སྐ་ུབསྟན་འཛིན་བད་ེལེགས་རིན་པ་ོཆེ་སྐ་ུགངོ་རྐནེ་ང་ོམ་གང་ཡིན་ཐགོ་རགོ་ཞིབ་གནང་རོགས།
༄༅། །ཞིང་གཤེགས་དམ་པ་སུྤལ་སྐ་ུ
བསྟན་འཛིན་བད་ེལེགས་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་གི་
ཚ་མོ་ཉ་ིམ་ལ་ྷམོ་ལགས་དངེ་སབྐས་ཡུ་རོབ་
གསོ་ཚོགས་ཀིས་གཙོས་རྒྱལ་ཁབ་འགའ་
ཤས་ནང་ཞུ་གཏུག་གི་ལས་འགུལ་སྤལེ ་
མུས་ཡིན་པ་ལརྟ། ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༡༡ 
ཚེས་ ༢༨ ཉནི་ལམྕ་སྐ་ུཝ་ེལེན་ཤིའ་ན་ོ Va-

lenciano མཆོག་གི་གཙོ་སྐངོ་གནང་བའ་ི
ཡུ་རོབ་གསོ་ཚོགས་ཀི་འག་ོབ་མིའི་ཐབོས་
ཐང་སུང་སྐབོ་ཚན་པའ་ི Human Rights 

Subcommittee of the European Parlia-

ment  བདོ་དནོ་ཞུ་གཏུག་གི་ཉན་ཞིབ་སབྐས།  
བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཕི་དྲལི་ལས་ཁུངས་
ཀི་མཉམ་འབལེ་རྒྱལ་ཚོགས་དང་ཡུ་རོབ་
མཐུན་ཚོགས། འག་ོབ་མིའ་ིཐབོ་ཐང་ཚན་
པའི་ལས་བེད་བསྟན་འཛིན་བསོད་ནམས་
ལགས་ཀིས་སདྐ་སྒྱུར་གནང་ཐགོ་ཉ་ིམ་ལ་ྷམོ་

ལགས་ཀིས་སརྐ་མ་ ༡༥ རིང་ཁ་ོམོའ་ིཨ་
ཞང་ཞིང་གཤེགས་སུྤལ་སྐ་ུབསྟན་འཛིན་བད་ེ
ལེགས་རིན་པ་ོཆེ་དམ་པ་མཆོག་ཐགོ་མར་
རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་འཛིན་བཟུང་བདེ་སྟངས་
དང་།  བར་ད་ུབཙོན་ད་ུབཀག་བསིྐལ་བས་
པ། མཐར་དགོས་གཞི་ཧ་ཅང་འགོ་རིན་པ་ོ
ཆེ་མཆོག་སྐ་ུགངོས་པའ་ིགནས་སྟངས་སོགས་
ཞིབ་ཕ་གསལ་བཤད་ཞུས་པ་དང་སྦྲགས།  
ཁོ་མོ་རང་ཉིད་དང་རང་གི་ནང་མི་སྤུན་
མཆེད་སོགས་ལ་ཉནེ་ཁ་ཇི་ལརྟ་འཕད་སིད་
ཀང་འཛེམས་ཟནོ་མེད་པར་རིན་པ་ོཆེ་དམ་
པ་ཁོང་སྐུ་གངོས་རྐེན་ང་ོམ་གང་ཡིན་ཐད་
རང་དབང་ཅན་གི་སྡ་ེཚན་ཞིག་ནས་རགོ་
ཞིབ་གནང་སྐངོ་ཡོང་བའི་འབདོ་སྐུལ་ཞུས་
འདགུ ཉན་ཞིབ་སབྐས་ཡུ་རོབ་མཐུན་ཚོགས་
ཀི་ཕི་འབལེ་རྒྱ་ནག་སྡ་ེཚན་གི་སིད་བྱུས་
སླབོ་སྟནོ་པ་བགསེ་པ་ལྕམ་སྐུ་ཌེ་རེན་ཌེར་

ཡ་ Deren Derya མཆོག་གིས་གཙོས་གསོ་
ཚོགས་འཐུས་མི་ ༥༠ ཙམ་གིས་ད་ོསྣང་
ཧ་ཅང་ཆེན་པསོ་གསན་འཇགོ་གནང་བ་མ་
ཟད། ཁ་ོམོར་གདངུ་སེམས་མཉམ་སྐའེ་ིརྒྱབ་
སྐརོ་གི་རྣམ་འགྱུར་བསྟན་འདགུ ལམྕ་སྐ་ུཌ་ེ
རེན་ཌརེ་ཡ་མཆོག་གིས་ཉན་ཞིབ་སབྐས་ཡུ་
རོབ་མཐུན་ཚོགས་ཀི་འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་
ཐད་སིད་བྱུས་ལངས་ཕགོས་ཇི་ཡིན་དང་། 
ཡུ་རོབ་མཐུན་ཚོགས་དང་རྒྱ་ནག་དབར་གི་
གསོ་མོལ་ཚོགས་འད།ུ ད་ེབཞིན་ཡུ་རོབ་
མཐུན་ཚོགས་ཀི་འབལེ་ཡོད་ལས་བདེ་ནས་
བསྒགས་གཏམ་འདྲ་མིན་སྤལེ་བ་ཁག་དང་། 
རང་ལུས་མེར་སགེ་གི་གནས་སྟངས། བདོ་
མིའ་ིཆོས་དང་རིག་གཞུང་། སདྐ་ཡིག་བཅས་
ལ་རྒྱབ་སྐརོ་གི་སིད་བྱུས་རྒྱྱུ ན་སྐངོ་གནང་
ཚྱུལ་སོགས་ང་ོསྤདོ་གནང་བ་མ་ཟད། ཡུ་
རོབ་མཐུན་ཚོགས་ཀིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་དང་

འབལེ་བ་གནང་སབྐས་ཕགོས་གཉསི་དབར་
གཞི་རྩའ་ིལ་ྟགུབ་རྩ་འཛིན་བ་རྒྱྱུ ་དང་། ལག་
བསྟར་དནོ་འཁལོ་ཐུབ་པའི་སིད་བྱུས་རྒྱྱུ ན་

སྐངོ་བ་རྒྱྱུ །  དངསོ་ཡོད་གནས་སྟངས་དང་
འཚམས་པའ་ིསདི་བྱུས་འཛིན་རྒྱྱུ ་བཅས་སདི་
བྱུས་ད་ེགསུམ་གཞི་རྩར་བཟུང་ནས་རྒྱ་ནག་
དང་ལྷན་འབལེ་བ་གནང་བཞིན་ཡོད་སྐརོ་
གསལ་བཤད་གནང་འདགུ ཐངེས་འདརི་
ཉ་ིམ་ལྷ་མོ་ལགས་ཡུ་རོབ་ཀི་ཡུལ་གུ་བྷལེ་

འཇམ་ Belgium དང་ཕ་རན་སི་ France 
བཅས་ཀི་ནང་ཕི་ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༢༦ ནས་
ཕི་ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༡༥ བར་ཕགོས་ཕབེས་

ཀིས་བདོ་དནོ་ཞུ་གཏུག་གི་ལས་འགུལ་རྒྱ་ཆེ་
སྤལེ་ཐབས་གནང་བཞིན་ཡོད་འདགུ ད་ེཡང་
བདོ་དནོ་ཞུ་གཏུག་གི་ལས་འགུལ་གོ་སིྒག་
གནང་མཁན་སརྦ་སེལ་སྐ་ུཚབ་དནོ་ཁང་དང་
ཡུ་རོབ་རྒྱལ་སིྤའི་བདོ་དནོ་ལས་འགུལ་ཚན་
པ་བཅས་ཡིན་འདགུ །

སདི་སྐངོ་མཆོག་གིས་འཇར་མན་ཁུལ་གི་བདོ་མི་རྣམས་ལ་གསུང་བཤད་གནང་བ།
༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༢༥ 

ཉིན་འཇར་མན་གི་གངོ་ཁེར་ཕརེངྐ་ཕཌོ་ 
Frankfurt ནང་རནེ་གཞི་བས་པའ་ིགཞུང་

འབལེ་མིན་པའ་ིཚོགས་པ་ Schwarz-

Schilling Foundation ཞསེ་པའ་ིག་ོསིྒག་
འོག་བཞུགས་མོལ་ལྷན་ཚོགས་ནང་བདོ་

མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐངོ་
བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་མཉམ་ཞུགས་གནང་། 
སྐབས་ད ེར་ཕི ་འབ ེལ་དུྲང་ཆེ ་དྭགས་པ ོ་
བསོད་ནམས་ནརོ་བུ་ལགས་དང་སུད་སི་
སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་དངསོ་གུབ་ར་ོར་ེལགས་
ཀང་ལནྷ་བཅར་ཞུས་འདགུ གཞན་ཡང་
ད་ེཉནི་སིད་སྐངོ་མཆོག་གིས་ཁུལ་དརེ་བདོ་
མི་རྣམས་ལ་གསུང་བཤད་གནང་བའི་སྙངི་
དནོ། ཕི་སྡདོ་བདོ་མི་ཚོས་རང་གི་མི་རིགས་
ཀི་ང་ོབ་ོདང་ལེགས་བང་མ་བརླག་པར་མུ་
མཐུད་སུང་སྐབོ་བདེ་དགསོ་གལ་དང་། སིྤ་

ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཡོང་བར་ཤེས་ཡོན་ཇི་
ཙམ་དགསོ་གལ་ཆེ་སྐརོ། ལགྷ་པར་ཕུ་གུ་
ཡོད་པའི་བདོ་མི་ཚོས་རང་གི་ཕུ་གུར་གནའ་
དངེ་ཟུང་འབལེ་གི་ཤེས་ཡོན་སྤདོ་རྒྱྱུའི་གལ་
གནད་སྐརོ་སླབོ་གསོ་སྤོད་རྒྱྱུ ་ཙམ་མ་ཟད། 
གནས་ཡུལ་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་སིད་གཞུང་ནང་
གཞུང་ཞབས་བས་ནས་མི་རིགས་ཀི་རྩ་དནོ་
རྩདོ་ཐུབ་ཐབས་ཆེད་འབད་འབུངས་གནང་
གལ་སྐརོ་དང་། ད་ེབཞིན་བདོ་དནོ་བདནེ་
མཐའ་གསལ་ཆེད་བཀའ་ཤག་སྐབས་བཅོ་
ལའྔི་ལ་ྔདང་ལ་ྔབཅྱུའི་ལས་གཞིའི་སྐརོ་དང་། 

བདོ་ནང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་གདགུ་རྩྱུབ་ཅན་
གི་སིད་བྱུས་འགོ་དཀའ་སྡུག་ཚད་མེད་མངོ་
བཞིན་པའི་བདོ་རིགས་སྤུན་ཟླ་རྣམས་ཀི་
དཀའ་ངལ་སེལ་ཐབས་ནི་བདོ་མིའི་སིྒག་
འཛུགས་ཀི་ཆབ་སིད་དབུ་ཁིད་ཞིག་ཡིན་
པའི་ཆ་ནས་ལས་འགན་གཙོ་བ་ོཞིག་ཡིན་
པར་ངོས་འཛིན་གནང་བཞིན་ཡོད་སྐརོ ་
སོགས་ཀི་གསུང་བཤད་གནང་རསེ། ཕརེངྐ་
ཕཌོ་རནེ་གཞི་བས་པའི་བདོ་ཁང་ད་ུཕབེས་
ཏ་ེབདོ་ཁང་གི་ལས་བེད་དང་ལྷན་ཚོགས་
འད་ུཚོགས་ཡོད་པ་བཅས།།

རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་གི་འབལེ་ཡོད་
བླནོ་ཆེན་མཇལ་འཕད།

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༢༢ 
ཉིན་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ཚོགས་གཞོན་
ཨཱ་ཅཱ་རྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆོག་དང་སིྤ་
འཐུས་སླབོ་དཔནོ་ཐུབ་བསྟན་རྒྱལ་མཚན་
ལགས། སིྤ་འཐུས་དཀནོ་མཆོག་ཡར་འཕལེ་
ལགས། འཕདོ་བསྟནེ་བཀའ་བླནོ་ཆོས་སྐངོ་
དབང་ཕྱུག་མཆོག ད་ེབཞིན་ཚོགས་དུྲང་
ལས་ཁུངས་ཀི་ཟུང་དུྲང་བསྟན་འཛིན་ཆོས་
སྒནོ་ལགས། བདོ་ཀི་གསོ་བ་རིག་པའ་ིལནྷ་
ཚོགས་ཀི་དུྲང་ཆེ་སྨན་པ་ཚེ་རིང་མཚམས་
གཅདོ་ལགས་བཅས་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ས་ལྡ་ིལིར་
གཞུང་འབལེ་ཆེད་བཅར་དང་འབལེ་ད་ེཉནི་
གི་དགངོ་མོ་ཆྱུ་ཚོད་ ༦།༢༠ ཐགོ་རྒྱ་གར་

དབུས་གཞུང་ཨཱ་ཡུ་ཤའི་བླནོ་ཆེན་སྐུ་ཞབས་
ཤི་ཤི་པ་ད་ཡེ་སོ་ནཱ་ཡ་ག་ Shripad Yesso 

Naik མཆོག་དང་མཇལ་འཕད་གནང་། 
མཇལ་ཕད་སྐབས་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་
ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་མི་རྣམས་ནས་བདོ་
ནང་རང་ལུས་མེར་སགེ་གིས་གཙོས་ཛ་དྲག་
གི་གནད་དནོ་དང་བདོ་དནོ་དཀའ་རྙགོ་སེལ་
ཐབས་གསོ་ཚོགས་གོང་འགོ་གི་འཐུས་མི་
རྣམ་པས་རྒྱབ་སྐོར་ཡོང་བ་བཅས་འབདོ་
སྐུལ་ཞུ་ཡིག་དང་འབལེ་བཀའ་བསྡུར་ཞུས་
པ་དང་། ད་ེརསེ་འཕདོ་བསྟནེ་བཀའ་བླནོ་
མཆོག་དང་གསོ་རིག་ལནྷ་ཚོགས་ཀི་དུྲང་ཆེ་
སནྨ་པ་ཚེ་རིང་མཚམས་གཅདོ་ལགས། ལནྷ་

ཚོགས་ཀི་སླབོ་སྟནོ་པ་ཨཱ་ཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆོག་གིས་བདོ་ཀི་གསོ་བ་རིག་པ་དང་འབལེ་བའ་ིགནད་དནོ་ཐགོ་བཀའ་བསྡརུ་ཞུས། བླནོ་
ཆེན་མཆོག་ནས་ཞུ་དནོ་ཁག་ལ་ཐུགས་སྣང་ཆེན་པསོ་རྒྱབ་སྐརོ་གནང་རྒྱྱུ ་ཡིན་སྐརོ་གསུངས་ཡོད་པ་བཅས།།


