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སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་རྒྱ་གར་གི་བུད་མེད་ཚོང་ལས་སྡ་ེཚོགས་
ལ་བམས་བརྩའེ་ིནསུ་པའ་ིསྐརོ་བཀའ་སླབོ་སྩལ་བ།

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༡༧	ཟླ་	༡	ཚེས་	༢༡	
ཉནི་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་
པ་ོམཆོག་ལ་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ས་ལྡ་ིལིར་རནེ་གཞི་
བས་པའི་རྒྱ་གར་གི་བུད་མེད་ཚོང་ལས་སྡ་ེ
ཚོགས་	 Federation of Indian Chamber 

of Commerce and Industries 	ཞསེ་པའ་ི
ཚོགས་པས་ཇི་ལརྟ་སྔནོ་ནས་གསོལ་འདབེས་
ཞུས་དནོ་ལྟར་བཀའ་བཞེས་བཟང་པ་ོསྨིན་
སྩལ་ཐབོ་ས།ེ	 ཚོགས་པའ་ིཚོགས་མི་རྣམས་
ལ་བམས་བརྩའེ་ིནསུ་པ་སྐརོ་བཀའ་སླབོ་སྩལ་
དནོ།			འཛམ་གླངི་འདའི་ིསངེ་མི་དངུ་ཕུར་
བདནུ་ཅུ་ཡོད་པ་ཚང་མ་ལུས་སེམས་དང་
སེམས་ཚོར་གང་གི་ཆ་ནས་འག་ོབ་མི་གཅིག་
གུར་ཆགས་ཡོད།	 ང་ཚོ་ཚང་མ་མའ་ིབམས་
བརྩརེ་བརནེ་ནས་འཚོ་སྐངོ་བས་ཡོད།	 གཞི་
རྩའི་འག་ོབ་མིའི་ལནྷ་སྐསེ་ཀི་རང་བཞིན་ན་ི
བམས་བརྩ་ེལནྡ་པ་ཞིག་ཡིན་པ་ཚན་རིག་པ་
ཚོས་བརག་དཔྱད་བས་པ་བརུྒྱད་ར་འཕདོ་
ཐུབ་པ་བུང་ཡོད།			དརེ་བརནེ་ངསོ་ལ་མ་
འངོས་པར་འཛམ་གླངི་འད་ིབཟང་ཕགོས་སུ་
འགུར་ཐུབ་རུྒྱའ་ིརེ་བ་ཆེན་པ་ོའདགུ	 	 གང་
ལ་ཞ་ེན།	 གལ་ཏ་ེགཞི་རྩའ་ིའག་ོབ་མིའ་ིལནྷ་

སྐེས་རང་བཞིན་ད་ེཞེ་སྡང་གི་རང་བཞིན་
ཅན་ཞིག་ཡིན་ན་རེ་བ་རྒྱག་ས་ཧ་ལམ་ལྷག་
མེད།	 ཚན་རིག་པ་ཚོས་བརག་དཔྱད་བས་
པ་བརུྒྱད་དསུ་རག་ཏུ་དངངས་སྐྲག་དང་
ཁོང་ཁའོི་བླ་ོམ་རུང་པ་དསེ་མིའི་ལུས་པའོི་

ནང་ནད་སྔནོ་འགོག་བདེ་མཁན་གི་ཟུངས་	 
Immune System	 ཞསེ་པ་ད་ེཉམས་རུད་
ད་ུགཏངོ་བཞིན་ཡོད་པ་ར་འཕདོ་བུང་ཡོད།	
དརེ་བརནེ་ང་ཚོས་དཀའ་ངལ་འཕད་སབྐས་
བསམ་བླའོ་ིནང་ཞི་བད་ེབག་ཕབེས་དགསོ་རུྒྱ་
ཧ་ཅང་གལ་ཆེ་ཡིན་པ་དང་།	 	 བསམ་བླ་ོཇི་
ཙམ་བབས་ལྷངི་བརན་གསུམ་ཡོད་པ་ད་ེཚོད་
ཀིས་དཀའ་ངལ་ལ་གདངོ་ལེན་བ་རུྒྱ་ལས་ས་ླ

བ་དང་དཀའ་ངལ་དརེ་གདངོ་ལེན་བ་རུྒྱའ་ིག་ོ
སབྐས་མང་བ་ཡོད།	 གནས་སངས་ཛ་དྲག་ཇི་
འདྲ་ཞིག་ཡིན་པ་དང་།		དཀའ་ངལ་ཇི་འདྲ་
ཞིག་འཕད་ཀང་བསམ་བླ་ོཞི་བད་ེབག་ཕབེས་
དགསོ་རུྒྱ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོཡིན།	མིའ་ིརྣམ་

དཔྱདོ་ཀི་ཐགོ་ནས་ང་ོགདངོ་ལ་དཀའ་ངལ་ཇི་
འདྲ་ཞིག་འཕད་ཀང་དཀའ་ངལ་དརེ་ཕགོས་
ཡོངས་ནས་བལ་ྟཐུབ་རུྒྱ་ཞིག་ཡོད།	 	 	 རང་
ཉིད་ལ་འཕད་བཞིན་པའི་དཀའ་ངལ་དརེ་
ཕགོས་ཡོངས་ནས་བལ་ྟསབྐས་དཀའ་ངལ་ད་ེ
ད་ེཙམ་ཛ་དྲག་པ་ོཞིག་དང་ཆེན་པ་ོཞིག་མིན་
པ་ཤེས་རགོས་ཐུབ་རུྒྱ་རེད།	 རྣམ་དཔྱདོ་ཀི་
ཤེས་རབ་དང་བམས་བརྩ་ེགཉསི་ཟུང་འབལེ་

ཐགོ་ནས་འག་ོཐུབ་ཚེ་སེམས་ནང་ཞི་བད་ེགངོ་
འཕལེ་གཏངོ་ཐུབ།	 འནོ་ཀང་འགུར་བ་ད་ེ
ཐགོ་མར་གང་ཟག་སྒརེ་ནས་འགོ་འཛུགས་
དགསོ།	 	 སབྐས་རེ་མི་གཅིག་གིས་འཛམ་
གླངི་འགུར་བ་གཏངོ་ཟརེ་རུྒྱ་ཁག་པ་ོཡིན་པའ་ི
རྣམ་རགོ་སྐ་ེསདི།	 འནོ་ཀང་སིྤ་ཚོགས་ནང་
འགུར་བ་གཏངོ་རུྒྱ་ད་ེམི་སྒརེ་པ་ནས་འགོ་
འཛུགས་དགསོ།	ང་ཚོས་ཚང་མ་འག་ོབ་མིའ་ི
རིགས་ཀི་ཆ་ཤས་ཤིག་ཆགས་ཡོད་སབས།	
ང་ཚོ་ཚང་མར་སིྤ་པའི་བད་ེདནོ་ཆེད་ཞབས་
འདགེས་བསུྒབ་རུྒྱའི་འགན་འཁི་ད་ེཡང་
གཅིག་གུར་ཡོད།	 ཅསེ་སོགས་ཀི་བཀའ་སླབོ་
སྩལ་གུབ་མཚམས།	 ཚོགས་མི་རྣམ་པའ་ིདྲ་ི
བར་བཀའ་ལན་སྩལ་ཡོད།	ཕདེ་ཡོལ་སིྤ་ནརོ་
༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་	
Sri Aurobindo Education Society	ཞསེ་
པའ་ིཚོགས་པས་བཙུགས་པའ་ིསླབོ་གྲྭ་	 The 

Mother’s International School	 ཞསེ་པ་
དརེ་ཆིབས་སུྒར་བསྐངས་ཏ་ེདགེ་ལས་སླབོ་
ཕུག་རྣམས་ལ་བཀའ་སླབོ་སྩལ་ཡོད།།

སདི་སྐངོ་མཆོག་གིས་སླབོ་ཕུག་སངོ་ཚོ་བརལ་བར་རྒྱ་གར་གི་བ་ླསགོ་དཔལ་ན་ལེནྡྲའ་ི
གནའ་རབས་ཀི་ལེགས་སྦྱང་སརླ་གསོའ་ིསྐརོ་གསུང་བཤད་གནང་བ།

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༡༧	ཟླ་	༡	ཚེས་	༡༨	
ཉནི་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་ལྡན་
སིད་སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་གིས་རྒྱ་གར་
མཧཱ་རཱཤཀྲ་མངའ་སྡའེི ་གངོ་ཁེར་པུ་ནའེི་
ནང་རནེ་གཞི་བས་པའི་རྒྱ་གར་སླབོ་ཕུག་
ཚོགས་པ་	 Bharatiya Chhatra Sansad 

Foundation	 ཞསེ་པའ་ིལོ་འཁརོ་ཚོགས་
ཆེན་ཐངེས་བདནུ་པའི་སྐུ་མགནོ་ད་ུམགནོ་
འབདོ་ལརྟ་ཆེད་ཕབེས་ཀིས་རྒྱལ་སིྤའ་ིགནས་
བབ་ཐོག་ནས་རྒྱ་གར་གི་གོ་ས་སྐར་གསོ་
ཡོང་ཐབས།	 	  Repositioning India : 

A Global Perspective	 	 ཞསེ་པ་དང་།	
རྒྱ་གར་གི་བླ་སགོ་དཔལ་ན་ལེནྡྲའི་གནའ་
རབས་ཀི་ལེགས་སྦྱང་སརླ་གསོ།	  Reviving 

the soul of India: the Nalanda tradition			
ཞེས་པའི་བརདོ་གཞིའི་ཐོག་གསུང་བཤད་
གནང་ཡོད།	 སབྐས་དརེ་རྒྱ་གར་ཙམ་མ་
ཟད་འཇར་མ་ནི་སོགས་ཡུལ་གུ་འདྲ་མིན་
ནས་སླབོ་ཕུག་	 ༡༠༠༠༠	ལགྷ་མཉམ་ཞུགས་

གནང་འདགུ	 ད་ེཡང་དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་
མཆོག་གིས་སབྐས་དརེ་གསུང་བཤད་གནང་
དནོ།	 དསུ་རབས་	 ༡	 དང་	 ༡༣	 ཙམ་
བར་རྒྱལ་སིྤའི་ཁནོ་ད་ུདཔལ་འབརོ་དང་སིྤ་
ཚོགས་ཀི་དཔལ་ཡོན་སོགས་གང་གི་ཆ་ནས་
རྒྱ་གར་གི་གནས་སངས་ཡང་རྩརེ་སོན་ཡོད།	
དརེ་བརནེ་ད་ེརིང་གི་བརདོ་གཞི་ད་ེགོ་ལའི་
གནས་བབ་ཐགོ་ནས་རྒྱ་གར་གི་གོ་ས་སྐར་
གསོ།	 ཞསེ་པ་དའེ་ིཚབ་ཏུ་ངས་བསམས་
ན།	 	 གནའ་བའོ་ིརྒྱ་གར་གི་ག་ོས་སྐར་ལེན།	
ཞསེ་འཇགོ་དགསོ་པ་འདགུ	 	 དའེ་ིཚེ་དའེ་ི
དསུ་རྒྱ་གར་ན་ིརྒྱལ་སིྤའི་ཐགོ་ནས་བརདོ་ན་
སབོས་འབརོ་མངའ་ཐང་ཧ་ཅང་རྒྱས་ཤིང་།	
ད་ེཡང་དམག་དཔུང་དང་།	 	 ཚོང་འབལེ་
ཐགོ་ནས་དཔལ་འབརོ་གི་གནས་སངས།	 ད་ེ
བཞིན་སིྤ་ཚོགས་ཀི་དཔལ་ཡོན་སོགས་ཕགོས་
གང་ཅིའི་ཐགོ་ནས་འཛམ་གླིང་ནང་རྒྱ་གར་
གི་ག་ོས་ད་ེཡང་རྩརེ་སོན་ཡོད།	 འནོ་ཀང་ད་
ཆ་རྒྱལ་སིྤའི་ཁནོ་ཡོངས་ཀི་གནས་སངས་ལ་

འགུར་བ་ཇི་འདྲ་ཞིག་འག་ོབཞིན་ཡོད་པ་ཚང་
མས་གཟགིས་ཐུབ།	 	 རྒྱལ་སིྤའ་ིརིང་ལུགས་
ཀི་བསམ་བླ་ོདང་གུ་ཡངས་ཀི་བསམ་བླ།ོ	 ད་ེ
བཞིན་གོ་ལ་གཅིག་གུར་གི་འད་ུཤེས་དང་

མང་གཙོའི་རིང་ལུགས་ལ་ཐད་ཀར་གདངོ་
ལེན་བ་རུྒྱའི་ལམ་སལོ་ཞིག་དར་ནས་ཐལ་
ཆ་ཆེ་བའི་རྒྱལ་ཞནེ་རིང་ལུགས་དང་གཡས་
ཕགོས་ཀི་བསམ་བླ་ོའཛིན་མཁན་ཇ་ེམང་ད་ུ
འག་ོབཞིན་ཡོད།	 རྒྱ་གར་ནས་དར་བའ་ིནང་
ཆོས་ད་ེཨེ་ཤི་ཡ་མངའ་ཁུལ་གི་ས་བབ་ཀི་
ཆབ་སིད་གནས་སངས་ཐགོ་ཤུགས་རྐེན་ཧ་

ཅང་ཡོད་པར་བརནེ།	 	ནང་ཆོས་ད་ེརྒྱ་གར་
གི་འཇམ་པའོ་ིསབོས་ཤུགས་ཤིག་ཆགས་ཡོད།	
དསུ་རབས་དང་པ་ོནས་བཅུ་དུྲག་བར་རྒྱལ་
སིྤའ་ིདཔལ་འབརོ་གནས་ཚད་ཀི་ཚད་གཞིའ་ི

ཐགོ་ནས་ལ་ྟསབྐས་ཨང་དང་པ་ོཆགས་ཡོད་པ་
མ་ཟད།	 སནྨ་གི་ཐགོ་ནས་ཀང་རྩ་ེམོར་སོན་
ཡོད།		ལོ་ང་ོསངོ་གཅིག་གི་རིང་དརེ་རྒྱ་གར་
འཛམ་གླངི་ནང་ཕུག་ཤོས་ཆགས་ཡོད།	 དསུ་
རབས་	 ༡༦	 བར་གནས་སངས་ད་ེམུ་མཐུད་
གནས་ཐུབ་པ་བུང་འདགུ	 ཅསེ་སོགས་ཀི་
གསུང་བཤད་གནང་།།

སརླ་ཡང་ཕབེས་པའ་ིསྤན་རས་གཟགིས།	བདོ་
གསུམ་པའ་ིལོ་རུྒྱས།	ཞསེ་པའ་ིརྒྱ་ཡིག་གི་དཔ་ེ

དབེ་དཔར་སུྐྲན་ཞུས་པ།
༄༅།	 །སིྤ་ནརོ་
༸གོང་ས་༸སྐབས་
མ གོ ན ་ ཆེ ན ་ པ ོ ་
མ ཆོག ་ གི ་ ཐུགས ་
རེ ་ བ ཀ འ ་ དྲི ན ་
དང་།	 རྒྱ་རིགས་
དང ་འབེལ ་ལམ ་
ཤུགས་ཆེར་གཏངོ་

དགོས་པའི་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་མཛད་
ཕོགས ་སིད ་ བུས ་ལ ་བར ེན ་ནས ་རྒྱ ་ རིགས ་
ཚོས ་ བ ོད ་ ད ོན ་ ལ ་ ད ོ ་ སྣང ་བེད ་ ཤུ གས ་ཇེ ་
ཆེར་འག་ོབཞིན་པ་མ་ཟད།	 རྒྱ་ཡིག་ནང་
བ ོད ་ད ོན ་སྐ ོར ་རྩོམ ་ ཡིག ་སྤ ེལ ་མཁན་དང ་ །	
དབེ་འབ་ིམཁན་ཡང་ཇ་ེམང་ད་ུའག་ོབཞིན་པ་ལརྟ།	
རྒྱ་རིགས་རྩམོ་པ་པ་ོལི་ཅང་ལིན་	 Jianglin	 Li	
གིས་བསི་པའ་ིབདོ་དནོ་སྐརོ་གི་དབེ་	 ༼སརླ་ཡང་
ཕབེས་པའ་ིསྤན་རས་གཟགིས།	 བདོ་གསུམ་པའ་ི
ལོ་རུྒྱས།༽	 	 ཞསེ་པ་ད་ེཐ་ེཝན་ནང་ཡོད་པའ་ི
ལིང་ཀིང་	Linking	པར་སུྐྲན་ཁང་ནས་ཕི་ཟླ་	༢	
ཚེས་	༨	ཉནི་དངསོ་སུ་དཔར་སུྐྲན་གིས་འགམེས་
ཚོང་བདེ་རུྒྱ་གཏན་འཁལེ་ཡོད་པ་རེད།
	 ༼སླར་ཡང་ཕབེས་པའི་སྤན་རས་
གཟགིས།	 བདོ་གསུམ་པའ་ིལོ་རུྒྱས།༽	 ཞསེ་པའ་ི
རྒྱ་ཡིག་གི་དབེ་འདི་ནི་ལི་ཅང་ལིན་གིས་བིས་
པའི་བདོ་དནོ་སྐརོ་གི་དབེ་བཞི་པ་ད་ེཡིན་ཞིང་།	
ད་ེཡང་པར་སུྐྲན་གསལ་བཤད་དང་།	 སྔནོ་གླངེ་།	
(༡)རྡ་རམ་ས་ལར་བསྐདོ་པ།	 (༢)	 རྡརོ་ལ་རྡར་	
Dhauladhar	རི་གཤམ་གི་གངོ་གསེབ་ཆུང་ཆུང་།	
(༣)ཧི་མཱ་ལ་ཡའི་རི་རུྒྱད་ལྷ་ོཕོགས་ཀི་གནས་
མཆོག	 	 བཅས་ཁནོ་ལེ་ཚན་ཆེ་བ་གསུམ་ལ་
དབ་ེཡོད་པ་ད་ེདག་གི་ནང་ད།ུ	 རྒྱ་རིགས་རྩམོ་
པ་པ་ོཞིག་གི་མཐོང་ཐོས་མོང་གསུམ་གཞི་ལ་
བཞག་ནས་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་
པ་ོམཆོག་དང་།	 བདོ་མི་བཙན་བལོ་བ་རྣམས་	
༡༩༥༩	 ལོར་རྒྱ་གར་འཕགས་པའ་ིཡུལ་ད་ུབཙན་
བོལ་ལ་མ་ཕབེས་ཀ་མེད་བུང་ནས་ད་བར་གི་
གནས་ཚུལ་ལས་འཕསོ་ཏ།ེ	 བཞུགས་སརྒ་རྡ་
རམ་ས་ལའི་ཕགོས་ཡོངས་ཀི་གནས་ཚུལ་དང་།	
བཞུགས་སྒར་རྡ་རམ་ས་ལ་ནི་བདོ་མི་རིགས་ཀི་
ང་ོབ་ོས།ེ	 ཆོས་དང་རིག་གཞུང་སུང་སྐབོ་ཀི་བས་ི
གནས་ཡིན་པའ་ིསྐརོ་ཞིབ་བཀདོ་བས་འདགུ

༸གངོ་ས་མཆོག་གིས་མཛད་འཆར།

༄༅།	།སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་གི་མཛད་འཆར་ལརྟ་ན།	 ཕི་ཟླ་	 ༢	 ཚེས་	
༥	 ཉནི་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་ལ་བདཱི་ལོཀ་	 Vidyaloke	 ནས་ཇི་ལརྟ་
གསོལ་བ་བཏབ་པ་ལརྟ་རྒྱ་གར་གི་རྒྱལ་ས་ལྡ་ིལིའི་
ཏལ་ཀ་ཏ་ོར་	Talkatora	རྩདེ་ཐང་ད།ུ		དངེ་རྒྱ་
གར་སིྤ་ཚོགས་ནང་གནའ་བའོ་ིརྒྱ་གར་སལོ་རུྒྱན་གི་

ལེགས་བཤད་སརླ་གསོ།		   Reviving Indian 
Wisdom in Contemporary India		ཞསེ་
པའ་ིབརདོ་གཞིའ་ིཐགོ་མི་མང་ལ་བཀའ་སླབོ་བསྩལ་
རུྒྱ་དང་།				
	 ཕི་ཟླ་	 ༣	 ཚེས་	 ༡༢	 ཉནི་གི་ས་ྔདྲ་ོ
བཞུགས་སྒར་རྡ་རམ་ས་ལའི་ཐགེ་ཆེན་ཆོས་གླིང་
གཙུག་ལག་ཁང་ད་ུསྐསེ་རབས་གསུང་ཆོས་བསྩལ་
རུྒྱ་ཡིན་འདགུ་པ་བཅས།།
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བརྡ་འཕནི་གི་དསུ་སབྐས་འདརི་དག་བའོ་ིཕགོས་ནས་རུན་གཏམ་གི་མཚོན་ཆ་འཕནེ་བཞིན་ཡོད་སབས་
སྤང་གུང་དགསོ་རུྒྱ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོརེད།

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༡༧	ཟླ་	༡		ཚེས་	༡༧	
ཉནི་རྒྱ་གར་གི་གསར་ཤོག་ཧནི་ད་ུ	 The 

Hindu	 ཞསེ་པའ་ིརྩམོ་སིྒག་ལས་རོགས་
ཨ་ཏུལ་ཨ་ན་ེཇ་	 Atul Aneja 	 ཟརེ་བས།		
བདོ་ཐགོ་འཛིན་བཞིན་པའི་སིད་བུས་དརེ་
ཊམ་གིས་འགུར་བ་གཏངོ་རུྒྱ་ག་སིྒག་བདེ་
བཞིན་ཡོད་དམ།	 ‘Is Trump preparing 

to change the script on Tibet?’     ཞསེ་
འགོ་བརདོ་ད་ུའཁོད་པའི་རྩོམ་ཡིག་གཅིག་
སྤལེ་བ་དརེ་སྐུ་ཞབས་མེ་ཁལ་པིལ་སི་བྷུ ་རི་
མཆོག་ Michael Pillsbury	གིས་ཁངོ་རང་
ཉིད་ཀི་ངོ་དབེ་ཐོག་གསལ་བཤད་གནང་
དནོ།	གནས་ཚུལ་ད་ེབདནེ་པ་མ་རེད།		སྐ་ུ
ཞབས་ཊམ་མཆོག་གིས་༸གོང་ས་མཆོག་
དང་མཇལ་འཕད་ཞུ་མིན་སྐརོ་ངས་མི་ཤེས།	
ང་རང་ཡང་ཊམ་གི་སླབོ་སནོ་པ་ཡིན།	 ཞསེ་
ནམ་ཡང་བརདོ་མེད།	 དརེ་བརནེ་སྐ་ུཞབས་
ཊམ་མཆོག་གིས་འདི་བས་འདི་མིན་གི་
ཐག་གཅོད་སྐརོ་ལ་ངས་གང་ཡང་ཞུ་ཤེས་

ཀི་མ་རེད།	 འནོ་ཀང་ངས་རྩམོ་ཞིག་ནང་།	
སྐུ་ཞབས་ཊམ་མཆོག་ལ་རྒྱ་གར་དང་བདོ་
ཐོག་སིད་བུས་ལངས་ཕོགས་ཇི་འདྲ་ཞིག་
འཛིན་མིན་ཐད་འདམ་ག་འགའ་ཤས་ཡོད།	
ཅསེ་བསི་པ་ད་ེབདནེ་པ་རེད།	 འནོ་ཀང་ཁ་ོ
པ་ཚོས་གནས་ཚུལ་ད་ེརྩ་བ་ནས་མ་བཏནོ་
པར་རྒྱ་ཡིག་དྲ་རྒྱ་ཞིག་ལུང་འདྲནེ་བས་
པ་དང་།	 ལུང་འདྲནེ་དའེ་ིཁུངས་དའེང་
རྒྱ་སྐད་གསར་འགུར་བརྙན་འཕིན་ཚན་པ་
ཞིག་ལ་གཞི་བཅོལ་ཡོད་ཚུལ་བིས་འདགུ		
དརེ་བརནེ་ངས་གང་བཤད་པའི་སྐད་ཆ་ད་ེ
ཚོར་བདག་སྤདོ་བས་མེད།	 ང་རང་སྒརེ་
ལ་མཚོན་ན་ཕོགས་བསྡམོས་བས་ནས་ལྟ་
སབྐས་སྐུ་ཞབས་ཊམ་མཆོག་གིས་༸གོང་ས་
མཆོག་མཇལ་འཕད་ཞུ་ན་བསམ་པ་འདགུ			
འནོ་ཀང་སིད་འཛིན་ཕ་ོབང་གི་ནང་གནས་
ཞུ་ཚོད་ཐིག་མ་སོང་།	ཞསེ་བཀདོ།	ཕགོས་
མཚུངས་སིད་སྐོང་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་
གིས་གནས་ཚུལ་རུན་བཟོ་བས་པ་ད ེར་

གསུང་དནོ།	 སྐ་ུཞབས་མེ་ཁལ་པལི་སི་བྷུ ་རི་
མཆོག་གིས་མདང་དགོང་མོར་ངའི་དྲ་རྒྱའི་
ཁ་བང་ཐགོ་ནས་ང་ལ་ཕག་བསི་ཤིག་བཏང་
གནང་འདུག་པ་དའེི ་ནང་སྐུ ་ཞབས་ཊམ་
མཆོག་གིས་༸གོང་ས་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་
དང་མཇལ་འཕད་ཞུ་རུྒྱ་མིན་ཚུལ་བཀོད་
པའི་གནས་ཚུལ་ད་ེདག་ཚང་མ་བདནེ་པ་
རྩ་བ་ནས་མིན་པ་དང་།	 	 ཁངོ་སྐ་ུསྒརེ་ཐགོ་
ནས་དབུ་ཁིད་རྣམ་གཉིས་མཇལ་འཕད་
མཛད་རུྒྱར་རྒྱབ་སྐརོ་ཡོད་ཚུལ་བསི་གནང་
འདགུ	 	 	 ཅསེ་གསུངས།	 ད་ེཡང་སིྤར་
སྐུ་ཞབས་མེ་ཁལ་པལི་སི་བྷུ ་རི་མཆོག་ན་ིཕི་
ལོ་	༢༠༡༡	ཟླ་	༨	ནང་སདི་སྐངོ་བླ་ོབཟང་
སེང་ེམཆོག་སིད་སྐངོ་གི་ལས་ཡུན་དང་པའོི་
ལས་ཁུར་དམ་འབུལ་གི་མཛད་སྒའོི་ཐོག་
མཉམ་ཞུགས་གནང་ཆེད་རྡ་སར་ཕབེས་
ཡོད།	 གཞན་ཡང་ཝ་ཤིང་ཊོན་ཌི་སི་ར་ུདྲ་
རྒྱ་ཉནེ་སུང་གི་ཁིམས་རྩདོ་པ་ཉ་ིམ་བྷ་ིན་ར་ 
Nima Binara	 ལགས་ཀིས་གསུང་དནོ།			

རྩམོ་ཡིག་ད་ེཧིན་དའིུ་གསར་ཤོག་ནང་ཐནོ་
པ་ད་ེམིང་པའ་ོཟརེ་བའི་གསར་ཤོག་ལུང་
འདྲནེ་བས་ཤིང་།	 	 མིང་པའོ་ིགསར་ཤོག་
ནང་ཐོན་པ་ད་ེཡང་རྒྱ་ནག་གཞུང་འབལེ་
གསར་འགུར་བརྙན་འཕནི་ཚན་པ་སི་སི་ཊི་
ཝི་	 CCTV	 ཟརེ་བར་ལུང་འདྲནེ་བས།				
སི་སི་ཊི་ཝིས་མེ་ཁལ་པིལ་སི་བྷུ ་རི་ཁོང་རྒྱ་
ནག་ཏུ་རྒྱལ་དནོ་འཚམས་གཟིགས་སྐབས་
སུ་ད་ེའདྲ་བརོད་ཡོད་ཚུལ་བཀོད་པ་ཞིག་
རེད།	 སིྤར་ད་ིཧནི་ད་ུཟརེ་བའ་ིགསར་ཤོག་
ད་ེཨེན་རཱམ་ N. Ram	 ཟརེ་བ་ཁ་ོཔས་
རྩམོ་སིྒག་བདེ་ཅིང་།	 ཁ་ོཔ་ན་ིརྒྱ་ནག་གིས་
བདོ་ནང་དབང་སུྒར་བདེ་བཞིན་པ་དརེ་ལགྷ་
བསམ་རྣམ་དག་ཐགོ་ནས་མཐའ་གཅིག་ཏུ་
རྒྱབ་སྐརོ་བདེ་མཁན་ཞིག་རེད།	 	 	 སིྤར་
རྒྱ་ནག་གི་གསར་འགོད་པ་ཚོས་ཕི་རྒྱལ་
གཞུང་འབལེ་མི་སྣ་རྒྱལ་ནང་ད་ུའཚམས་
གཟིགས་སུ་ཕབེས་སྐབས་རང་སྣང་གང་
དྲན་གི་གཏམ་འཆལ་སྣ་ཚོགས་བཟསོ་ནས་

གནས་ཚུལ་སྤལེ་སལོ་ཡོད་པ་ནི་ཡོངས་སུ་
གགས་ཡོད།	 ཅསེ་གསུངས།	 ད་དངུ་ཁངོ་
གིས་མུ་མཐུད་ནས་གསུང་དནོ།	བརྡ་འཕནི་
གི་དསུ་སྐབས་འདིར་དག་བའོི་ཕགོས་ནས་
རུན་གཏམ་གི་མཚོན་ཆ་འཕནེ་བཞིན་ཡོད་
སབས་ང་ཚོས་དསུ་རག་ཏུ་ཡིད་གཟབ་དང་
སྤང་གུང་གནང་དགོས་རུྒྱ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་
པ་ོརེད།	 	 	 གནས་ཚུལ་རུན་བཟ་ོབས་པ་
ད་ེདག་ལ་ང་ཚོས་ངེས་པར་ལྟ་དགོས་རུྒྱ་
གལ་ཆེན་པ་ོརེད།		དསེ་གང་མཚོན་བཞིན་
ཡོད་ཅ་ེན།	རྒྱ་ནག་དང་རྒྱ་ནག་གི་རྒྱབ་སྐརོ་
བ་ཁ་ོཔ་ཚོའི་བསམ་བླའོི་ནང་བདོ་ཀི་གནས་
སངས་དརེ་བཟང་ཕོགས་ཀི་ཤུགས་རྐེན་
ཞིག་ཐབེས་མི་ཡོང་ངམ་བསམས་པའི་རྣམ་
རགོ་ཞིག་བསམ་བླའོི་ནང་འཁརོ་བཞིན་ཡོད་
པ་གསལ་པརོ་མཚོན་བཞིན་ཡོད།	 ཅསེ་
གསུངས།	།

བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ལནྷ་ཚོགས་ཀིས་ཨ་རིའ་ིསདི་འཛིན་སྐ་ུཞབས་ཌ་ོ
ནལ་ཊམ་མཆོག་ལ་འཚམས་འདྲ་ིཞུས་པ།

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༡༧	ཟླ་	༡	ཚེས་	༢༠	
ཉནི་སྐ་ུཞབས་ཌ་ོནལ་ཊམ་ Donald Trump	
མཆོག་གིས་ཨ་རིའ་ིསདི་འཛིན་	 ༤༥	 པའ་ི
ལས་ཁུར་དམ་འབུལ་ཞུས་པར་བོད་མི་
མང་སིྤ་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་མཁན་པ་ོབསོད་
ནམས་བསན་འཕལེ་མཆོག་གིས་གཞིས་
བསེ་བདོ་མི་ཡོངས་ཀི་ཚབ་ཞུས་ཏ་ེཁོང་ལ་
འཚམསའཕིན་ཞིག་ཕུལ་བའི་ནང་འཁོད་
དནོ།	རྒྱ་ནག་གིས་བདོ་ས་བཙན་བཟུང་བས་
པ་ནས་བཟུང་།	 	 འཚེ་མེད་ཞི་བའ་ིལ་ྟགུབ་
ལ་གཞི་བཅོལ་བའི་བདོ་མིའི་འཐབ་རྩདོ་ལ་
ཨ་རིའི་གཞུང་མང་གཉསི་ཀིས་རྒྱབ་སྐརོ་
ཤུགས་ཆེ་གནང་དང་གནང་མུས་ཡིན་པ་
མ་ཟད།	 	 བདོ་མི་རྣམས་ཀིས་སོ་སོའ་ིཐུན་
མིན་ང་ོབ་ོསུང་སྐབོ་ཀི་མངནོ་འདདོ་ལ་རྒྱབ་

སྐརོ་གནང་སདླ།	 	 ཨ་རིའ་ིགསོ་ཚོགས་
ནས།	 	 བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་གི་སདི་བུས་ཕི་
ལོ་	 ༢༠༠༢	 ཞསེ་ Tibetan Policy Act, 

2002	 པའ་ིགསོ་ཆོད་བཞག་གནང་ཡོད།	
ལགྷ་པར་ཕི་ལོ་	 ༢༠༠༧	 ལོར་ཨ་རིའ་ི
གསོ་ཚོགས་ཀིས་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་
མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་ལ་གསེར་གི་རགས་མ་	
US Congressional Gold Medal 	འབུལ་
ལམ་ཞུས་ཡོད།	 ད་ེན་ིགཙོ་བ་ོ༸གངོ་ས་
མཆོག་གིས་འཛམ་གླངི་ཁནོ་ད་ུཆོས་ལུགས་
མཐུན་སིྒལ་གངོ་སྤལེ་དང་།	 འག་ོབ་མིའ་ི
ཐབོ་ཐང་སུང་སྐབོ་ཆེད་ཐུགས་ཁུར་ཧ་ཅང་
མཛད་བཞིན་པ་དང་།	 ད་ེབཞིན་རྒྱ་ནག་
གི་འགོ་ཁིད་དང་ལྷན་འཚེ་མེད་ཞི་བ་གསོ་
མོལ་གི་ལམ་ནས་བདོ་ཀི་གནད་དནོ་གསལ་
ཐབས་མཛད་བཞིན་པའ་ིམཛད་རསེ་ལ་ངསོ་
འཛིན་ཞུས་པ་ཞིག་ཆགས་ཡོད།	འདས་པའ་ི
ལོ་ང་ོ	 ༦༦	 རིང་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་
བདོ་ནང་བཅིངས་བཀྲལོ་དང་འཛུགས་སུྐྲན་
ཡར་རྒྱས་ཧ་ཅང་བཏང་ཡོད་སྐརོ་ཁ་ཕ་ོཆེ་
བའ་ིགཏམ་བསྒགས་ཡོད་ཀང་།	དནོ་དངསོ་
ཐགོ་བདོ་མིའི་ཆབ་སིད་ཀི་རང་དབང་ཐགོ་
དམ་བསྒགས་ཚོད་འཛིན་ཤུགས་ཆེ་བེད་

བཞིན་ཡོད།				དརེ་བརནེ་ཕི་ལོ་	༢༠༠༩	
ལོ་ནས་བཟུང་བདོ་ནང་གི་བདོ་མི་	 ༡༤༥	
ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་བདོ་མིའི་ཐགོ་འཛིན་
བཞིན་པའི་དམ་བསྒགས་ཅན་གི་སིད་བུས་
ལ་ཞི་རལོ་དང་།	 བདོ་ནང་རང་དབང་སརླ་
གསོ་དགསོ་པ་དང་།	 ༸གངོ་ས་མཆོག་བདོ་
ལ་གདན་འདྲནེ་ཞུ་དགོས་པ་སོགས་དགོས་
འདནུ་འདནོ་བཞིན་ད་ུརང་ལུས་མེར་སགེ་
བཏང་ཡོད།	 ཨ་རིའ་ིསདི་འཛིན་རིམ་བནོ་
གིས་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་
པ་ོམཆོག་དང་མཇལ་འཕད་གནང་ཡོད་པ་
དང་།	 	 མཇལ་འཕད་ད་ེདག་སབྐས་ཨ་
རིའི་སིད་གཞུང་གིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་བདོ་
རྒྱ་གསོ་མོལ་བསྐར་གསོ་དགོས་པའི་དགོས་
འདནུ་ཡང་བཏནོ་ཡོད།	 དརེ་བརནེ་སྐ་ུཉདི་
མཆོག་ནས་ཀང་སིད་འཛིན་གི་ལས་ཡུན་
རིང་ད་ེསྔའི་ལམ་སལོ་ལྟར་མུ་མཐུད་དབུ་
མའི་ལམ་གི་སིད་བུས་ཐགོ་ནས་བདོ་རྒྱའི་
དཀའ་རྙགོ་སེལ་ཐབས་ཆེད་རྒྱལ་སིྤའི་སིྤ་
ཚོགས་ཁདོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཤུགས་ཆེ་རུང་གཏངོ་
ཐབས་གནང་རོགས།		ཞསེ་འཁདོ་འདགུ

སརྦ་སེལ་སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་ཀིས་ཡུ་རོབ་གསོ་
ཚོགས་ཀི་ཚོགས་གཙོ་གསར་པར་

འཚམས་འདྲ་ིཞུས་པ།
༄༅།	 །སྐ་ུཞབས་ཨན་ཊོ་ནའི་ོཏ་ཇ་ན་ི	
Antonio Tajani	 མཆོག་ཉ་ེལམ་ཡུ་རོབ་
གོས་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་གཙོ་གསར་པར་
འསོ་འདམེས་བུང་བར་བརནེ།	 	 སརྦ་སེལ་	
Brussels	སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་བཀྲ་ཤིས་ཕུན་
ཚོགས་ལགས་ཀིས་སྐ་ུཞབས་ཨན་ཊོ་ནའི་ོཏ་
ཇ་ན་ི	མཆོག་ལ་དགའ་བསུའ་ིའཚམས་འདྲ་ི
ཞུས་པའ་ིནང་འཁདོ་དནོ།	སྐ་ུཉདི་མཆོག་ཡུ་
རོབ་གསོ་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་གཙོར་བདམས་
ཐོན་བུང་བར་སྦར་སིལ་སྐུ་ཚབ་དནོ་ཁང་
ནས་གོ་སབྐས་འདི་བརུྒྱད་སྐུ་ཉདི་མཆོག་ལ་
དགའ་བསུ་དང་སྦྲགས་འཚམས་འདྲའིི་བཀྲ་
ཤིས་བད་ེལེགས་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	 སིྤ་ནརོ་༸གངོ་
ས་༧སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་དང་བདོ་
མི་རྣམས་ནི་ཡུ་རོབ་གསོ་ཚོགས་དང་ཡུ་
རོབ་སིྤ་མཐུན་ཚོགས་པར་དམིགས་བསལ་
འབལེ་བ་དམ་ཟབ་ཡོད་པ་དང་།	 ༸གངོ་ས་
མཆོག་ལ་ྟབུར་མཚོན་ན།	 ཡུ་རོབ་སིྤ་མཐུན་
ཚོགས་པ་ལྟ་བུ་རྒྱལ་ཁབ་མང་པ་ོསིྤ་པའི་
སིྒག་འཛུགས་གཅིག་གི་འགོ་མཉམ་གནས་
བ་རུྒྱའི་གཞི་རྩའི་འཆར་སྣང་དརེ་རྒྱབ་སྐརོ་
མཛད་མཁན་གཙོ་བ་ོཞིག་ཆགས་ཡོད་པ་
མ་ཟད།	 དངེ་སབྐས་རྒྱལ་ཁབ་ཕན་ཚུན་ད་ེ
ས་ྔལས་ལགྷ་ཕན་ཚུན་གཅིག་ལ་གཅིག་རནེ་
དགསོ་པའ་ིདངསོ་ཡོད་འཛམ་གླངི་གི་གནས་
སངས་འདའི་ིའགོ	 ཡུ་རོབ་སིྤ་མཐུན་ཚོགས་
པ་དཔ་ེམཚོན་ད་ུའཇོག་གནང་མཛད་ནས་
ཡུལ་གུ་གཞན་ཚོས་ཀང་ཡུ་རོབ་སིྤ་མཐུན་
ཚོགས་པར་མིག་དཔ་ེབལྟ་དགོས་པའི་ལམ་

སནོ་ཡང་མཛད་བཞིན་ཡོད།	 ད་ེབཞིན་
ཕི་ལོ་	 ༡༩༨༨	 ཟླ་	 ༦	 ཚེས་	 ༡༥	 ཉནི་
སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་གིས་འབུང་འགུར་བདོ་མི་རིགས་ཀི་
གནད་དནོ་གསལ་ཆེད།		ཕ་རན་སིའ་ིགངོ་
ཁརེ་སི་ཌར་སི་སགྦ་ Strasbourg ཏུ་ཞི་བའ་ི
དནོ་ཚན་ལ།ྔ	 	 ཞསེ་པའ་ིསདི་བུས་འདནོ་
གནང་མཛད་པ་ནས་བཟུང་ཡུ་རོབ་གསོ་
ཚོགས་སུ་ཡང་ཡང་ཆིབས་སུྒར་མཛད་མངོ་
ཡོད་པ་མ་ཟད།	 	 ས་ྔལོའ་ིཕི་ཟླ་	 ༩	 ནང་
ད་ེསྔའི་ཡུ་རོབ་གསོ་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་གཙོ་
སྐ་ུཞབས་མར་ཀྲནི་ཤུ་ཛི་	 Martin Shulz 

མཆོག་གིས་སིྤ་ན ོར་༸གོང་ས་༸སྐབས་
མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་སི་ཌར་སི་སྦག་གསོ་
ཚོགས་ནང་ད་ུཕབེས་བསུའི་སྣ་ེལེན་གཟབ་
རྒྱས་ཞུས་ཡོད་པ་མ་ཟད།	 	 སབྐས་དརེ་
༸གོང་ས་མཆོག་གིས་ཡུ་རོབ་གསོ་ཚོགས་
ཀི་ཕི་འབལེ་ལས་དནོ་ཚོགས་པའི་ཚོགས་
གཙོ་སྐ་ུཞབས་ཨེལ་མར་བྷུ ་རོག་ Elmar 

Brok མཆོག་དང་མཇལ་འཕད་ཡང་མཛད་
ཡོད།	 ཡུ་རོབ་གསོ་ཚོགས་ནས་ཀང་བདོ་
དནོ་དང་བདོ་མིའི་འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་ལ་
འཕད་བཞིན་པའི་དཀའ་ངལ་ཐགོ་གསོ་ཆོད་
མི་ཉུང་བ་ཞིག་བཞག་གནང་ཡོད།			ལགྷ་
པར་གསོ་ཆོད་ཐག་ཉ་ེཤོས་ད་ེསྔ་ལོའི་ཕི་
ཟླ་	 ༡༢	 ཚེས་	 ༡༥	 ཉནི་བདོ་དནོ་ཐགོ་ཛ་
དྲག་གི་གསོ་ཆོད་བཞག་གནང་བ་སོགས་
ལ་བརནེ་བདོ་མི་རྣམས་ལ་སྙངི་སབོས་ལྷག་
པར་སྤལེ་ཡོད་པ་དང་།	 བདོ་མི་རྣམས་ཀིས་

ཡུ་རོབ་གོས་ཚོགས་འདི་ནི་འགོ་བ་མིའི་
ཐབོ་ཐང་སུང་སྐབོ་གནང་མཁན་ཞིག་དང་།	
ལྷག་པར་ཉམ་ཐག་མགོན་མེད་རྣམས་ཀི་
མགོན་སྐབས་དམ་པ་ཞིག་ལ་ངསོ་འཛིན་ཞུ་
བཞིན་ཡོད།	 	 	 ཡུ་རོབ་སིྤ་མཐུན་ཚོགས་
པའི་འཆར་སྣང་རུྒྱན་སྐངོ་གང་ལེགས་འགོ་
ད་བར་ཡུ་རོབ་ས་ཁུལ་ཙམ་མ་ཟད།	འཛམ་

གླངི་ས་ཕགོས་གཞན་དའུང་ད་ེས་ྔམ་གགས་
པའི་ཞི ་བདེ་བརན་ལྷིང་དང་བདེ་འཇག་
སོགས་ཧ་ཅང་ལེགས་པ་ོབུང་ཐུབ་ཡོད་པ་
ལརྟ་སྐུ་ཉདི་མཆོག་གི་དབུ་ཁིད་འགོ་ཡུ་རོབ་
སིྤ་མཐུན་ཚོགས་པའི་འཆར་སྣང་ད་ེདག་མུ་
མཐུད་རུྒྱན་སྐོང་གང་ལེགས་ཐུབ་རུྒྱ་ཡིན་
པ་ང་ཚོར་ཡིད་ཆེས་བརན་པ་ོཡོད།	 ཕགོས་

མཚུངས་སྐ་ུཉདི་མཆོག་གི་ལས་ཡུན་རིང་རྒྱ་
ནག་དང་འབལེ་བ་གནང་ནས་བདོ་ཀི་གནད་
དནོ་གསལ་ཐབས་གནང་རུྒྱ་ཡིན་པ་དང་།		
ལགྷ་པར་གཞིས་ལུས་བདོ་མི་རྣམས་ཀི་གཞི་
རྩའི་འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་སུང་སྐབོ་དགོས་
པའི་འབདོ་སྐུལ་ངསེ་པར་ད་ུགནང་རུྒྱ་ཡིན་
པའ་ིརེ་བ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	ཞསེ་འཁདོ་ཡོད།།



3TIBETAN NEWS 25th January 2017 དབུས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་བདནུ་རེའ་ིལས་རིམ་གསར་ཤོག བདོ་ཟླ་	༡༡	ཚེས་	༢༨	ཕི་ཟླ་	༡	ཚེས་	༢༥

བདོ་མིའ་ིཐབོ་ཐང་རྡགོ་རོལ་བཏང་བའ་ིསྐརོ་གི་ཡིག་ཆ་ཕགོས་སིྒག་
ཞུས་པ་ཁག་གཅིག་ཅཀེ་སིྤ་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་

གསོ་ཚོགས་འཐུས་མིར་ཕུལ་བ།
༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༦	 ཟླ་	 ༡༡	 ཚེས་	
༡༨	 ཉནི་སུད་སི་སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་དངསོ་
གུབ་རྡ་ོར་ེལགས་ཀིས་ཅེཀ་སིྤ་མཐུན་རྒྱལ་

ཁབ་	 	 Czech Republic 	 ཀི་རྒྱལ་ས་
པརག་	Prague	ནང་ད་ུརནེ་གཞི་བས་པའ་ི
གསོ་ཚོགས་གོང་མའི་ཚོགས་གཞོན་ལྕམ་
སྐ་ུམིལ་ཡུས་ཧརོས་ཀ་	  Miluse Horska 

མཆོག་དང་།	 གསོ་ཚོགས་གངོ་མའ་ིའཐུས་
མི་པ་ིཏྲར་ས་ྦར་ཊ་སི་ཀ་ེ	 Petr Bratsky 

མཆོག	 	 ད་ེབཞིན་པ་ིཏྲར་སི་ལར་	 Petr 

Silar	མཆོག་དང་།		ཇི་རི་སེས་ཏཀ་	Jiri 

Sestak	 མཆོག	 	 	 	 གསོ་ཚོགས་འཐུས་
མི་མ་རེཀ་བནེ་ཏྲ་ Marek Benda	 མཆོག་

བཅས་དང་ལནྷ་མཇལ་འཕད་ཞུས་འདགུ
སྐབས་དརེ་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་དངསོ་གུབ་
རྡ་ོར་ེལགས་ཀིས་ད་ལྟའི་བདོ་ནང་གི་འག་ོ

བ ་ མིའི ་ཐོབ ་
ཐ ང ་ གི ་
གནས་སངས་
སྐ ོ ར ་ ད ང ་ །	
ད་ེབཞིན་བདོ་
ན ང ་ ག ཞི ས ་
ལུས་བ ོད ་ མི ་
རྣ མ ས ་ ཀི ་
འགོ་བ ་ མིའི ་

ཐབོ་ཐང་ལ་རིྩས་མེད་རྡགོ་རོལ་བཏང་དང་
གཏངོ་བཞིན་པའི་ཡིག་ཆ་ཕགོས་སིྒག་ཞུས་
པ་ཁག་གཅིག་འབུལ་ལམ་ཞུས་པའི་ནང་།	
རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༦	 ལོར་
བདོ་ནང་ད་ུབདོ་མིའི་འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་
ལ་རིྩས་མེད་རྡགོ་རོལ་བཏང་བའི་རྐནེ་གིས་
བདོ་མི་ཁག་གཅིག་འུ་ཐུག་ཐབས་ཟད་ཐགོ་
ནས་རང་ལུས་མེར་སགེ་བཏང་ཡོད་པའི་
སྐརོ་འཁདོ་པ་མ་ཟད།	 	 ཡིག་ཆ་དའེ་ིནང་
འཛམ་གླིང་ཁདོ་བདོ་བརུྒྱད་ནང་བསན་གི་

ཤེས་ཡོན་བས་ིགནས་ཁང་ཆེ་ཤོས་སུ་གགས་
པ་གསེར་ར་བ་ླརངུ་སརྒ་དང་ཡ་ཆེན་སརྒ་གི་
ཛ་དྲག་གནས་སངས་སྐརོ་ཡང་འཁོད་ཡོད།	
གཞན་ཡང་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅདོ་ཀིས་རྒྱལ་ས་
པ་རག་ཏུ་རནེ་གཞི་བས་པའི་རྒྱལ་སིྤའི་ཉསེ་
ཡང་ཚོགས་པའི་ཚོགས་གཙོ་སྐུ་ཞབས་མཱག་
མར་ཊིན་	 Mark Martin	 མཆོག་དང་
མཇལ་འཕད་ཀིས་བདོ་ནང་གི་བདོ་མིའི་
འག་ོབ་མིའ་ིཐབོ་ཐང་སྐརོ་དང་།	 ལགྷ་པར་
རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་གསེར་ར་བ་ླརངུ་སརྒ་གི་
དགེ་བཙུན་རྣམས་ཀི་གྲྭ་ཤག་གཏརོ་བཤིག་
བཏང་བ་མ་ཟད།	 གྲྭ་བཙུན་རྣམས་དགནོ་
པ་ནས་བཙན་དབང་འགོ་ཕིར་འབུད་བཏང་
བའི་གནད་དནོ་སྐརོ་ཞིབ་ཕ་འགལེ་བརདོ་
གནང་འདགུ་པ་དང་།		ད་ེརསེ་སྐ་ུཚབ་དནོ་
གཅོད་ནས་རྒྱལ་སའི་མངའ་ཁུལ་ད་ུརནེ་
གཞི་བས་པའི་གཞུང་འབལེ་མིན་པའི་བདོ་
དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པ་པ་ོཏཱ་ལ་དང་རུླང་ར།		
གླངེ་སགེས་ཕི་ལོ་	 ༢༠༠༠།	 	 ད་ེབཞིན་ས་
གནས་བདོ་རིགས་ཚོགས་པའི་ཚོགས་མི་
སོགས་དང་ཡང་ཐུག་འཕད་གནང་ཡོད་པ་
བཅས།།

ཐ་ེཝན་དནོ་གཅདོ་ཀིས་བདོ་ཀི་ལོ་རུྒྱས་དང་
རིག་གཞུང་སྐརོ་ང་ོསྤདོ་གནང་བ།

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༡༧	ཟླ་	༡	ཚེས་	༡༧	
ཉནི་ཐ་ེལནྦ་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅདོ་ཟླ་བ་ཚེ་རིང་
ལགས་ལ་ཐ་ེཝན་གི་རྒྱལ་ས་ཐ་ེཔ་ེནང་རནེ་
གཞི་བས་པའ་ིརོ་ཊ་རི་ཚོགས་པ་ Rotary 

Club 	 ཞསེ་པའ་ིཚོགས་པས་མགནོ་འབདོ་
ལརྟ་ཚོགས་པའི་ཚོགས་ཁང་ཞིག་ཏུ་ཚོགས་
མི ་རྣམས་ལ་བོད ་ཀི ་ ལོ ་ རུྒྱས་དང་རིག་
གཞུང་སྐརོ་ང་ོསྤདོ་གནང་འདགུ	 ད་ེཡང་
ཚོགས་པ་དསེ་ཨིམ་པི་རལ་གསོལ་མགནོ་
ཁང་	 Imperial Hotel ད་ུགུང་ཚིགས་ག་ོ
སིྒག་དང་བསནུ་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་ཟླ་བ་ཚེ་

རིང་ལགས་ཀིས་བདོ་རྒྱ་གཉིས་དབར་ལོ་
རུྒྱས་ཐགོ་འབལེ་བ་ཇི་བུང་དང་།	 	 ད་ལ་ྟ
བཙན་བོལ་བདོ་མི་རྣམས་ཀིས་བདོ་དནོ་
བདནེ་མཐའ་གསལ་ཆེད་འབད་བརྩོན་ཇི་
ལརྟ་གནང་བཞིན་པའ་ིསྐརོ་ཆུ་ཚོད་ཕདེ་ཀའ་ི
རིང་གསུང་བཤད་གནང་ཡོད་འདགུ

	 སྐབས་དརེ་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་
ཀིས་རང་ཉིད་སྒརེ ་གི ་ཉམས་མོང་དང་
འབལེ་ནས་གཞིས་བེས་གཉིས་སུ་གནས་
པའི་བདོ་མི་རྣམས་ལ་དཀའ་ངལ་གང་འདྲ་
འཕད་བཞིན་ཡོད་སྐརོ་དང་།	 	 ད་ེརསེ་
ཆུ་ཚོད་གཅིག་དང་ཕདེ་ཀའི་རིང་གི་དྲ་ིབ་
དྲསི་ལན་གནང་སྐབས་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་
༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་དང་བདོ་
བརུྒྱད་ནང་བསན་གི་གནས་སངས་སྐརོ་གི་དྲ་ི
བ་རྣམས་ལ་ལན་འདབེས་ཁ་གསལ་གནང་
འདགུ				ད་ེརསེ་ཚོགས་པའ་ིའགན་འཛིན་

ལམྕ་པ་ིཆི་ལིའུ་	 P. Clio ལགས་ཀིས་སྐ་ུ
ཚབ་དནོ་གཅོད་ལ་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུས་ཡོད།					
སབྐས་དརེ་ལས་རིམ་གཞན་ཁག་གཅིག་ནི་
ཚོགས་པས་སིྤ་ཚོགས་ཞབས་ཞུའི་ལས་དནོ་
སྤལེ་ཕོགས་སྐརོ་ངོ་སྤོད་གནང་འདགུ་པ་
བཅས།།

ཕ་རན་སིའ་ིགསོ་ཚོགས་ནང་དའུང་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་གི་གསོ་ཆོད་འཇགོ་ཐུབ་པ་གནང་རོགས།
༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༦	 ཟླ་	 ༡༢	 ཚེས་	
༡༥	 ཉནི་ཡུ་རོབ་གསོ་ཚོགས་སུ་རྒྱ་ནག་

གཞུང་གིས་གསེར་ར་བླ་རུང་སྒར་གཏརོ་
བཤིག་གཏོང ་བཞིན་པ་ད ེ་འཕལ་མར་
མཚམས་འཇོག་དགོས་པ་སོགས་བདོ་དནོ་
རྒྱབ་སྐརོ་གི་གསོ་ཆོད་བཞག་གནང་བ་ལརྟ།	
ཕ་རན་སིའི་ཡུལ་གི་གསོ་ཚོགས་སུའང་ད་ེ
མཚུངས་གསོ་ཆོད་གཅིག་གཞག་ཐུབ་པ་

གནང་རོགས།	 ཞསེ་སརྦ་སེལ་སྐ་ུཚབ་དནོ་
གཅདོ་བཀྲ་ཤིས་ཕུན་ཚོགས་ལགས་ཀིས་ཕི་

ལོ་	༢༠༡༧	ཟླ་	༡	ཚེས་	༢༤	ཉནི་ཕ་རན་
སིའི་གསོ་ཚོགས་འགོ་མའི་བདོ་དནོ་རྒྱབ་
སྐོར་གནང་མཁན་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་
ཁག་གཅིག་དང་མཇལ་འཕད་ཞུས་ནས་རེ་
འདནུ་ཤུགས་ཆེ་བཏནོ་གནང་འདགུ	ད་ེཉནི་
སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་ཕ་རན་སིའི་གསོ་ཚོགས་

འགོ་མའི་ནང་བཅར་ནས་གསོ་ཚོགས་འགོ་
མའི་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པའི་ཚོགས་
གཙོ་ལས་རོགས་སྐུ་ཞབས་ཇེན་པ་ེཊིག་གི་
ལེ་ Jean-Patrick GILLE	 མཆོག་དང་།	
ན་ུཝལེ་མ་མེར་ Noel MAMERE  མཆོག་
དང་ལནྷ་མཇལ་འཕད་གནང་འདགུ	 སབྐས་
དརེ་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་ནས་ཕ་རན་སིའི་
ཡུལ་གི་རྩ་ཁམིས་ནང་ཧ་ཅང་གཙིགས་ཆེར་
འཛིན་བཞིན་པའི་གཞི་རྩའི་རང་དབང་དང་
དྲང་བདནེ།	 འདྲ་མཉམ་སོགས་ཀི་རིན་
ཐང་ལ་ཆེ་མཐོང་དང་བརིྩ་བཀུར་ཧ་ཅང་
ཞུ་བཞིན་པའི་ཁད་ཆོས་ད་ེདག་ལུང་འདྲནེ་
གནང་བ་དང་སྦྲགས།	 བདོ་དནོ་ཐགོ་ལའང་
རྒྱབ་སྐོར་ཤུགས་ཆེ་གནང་བཞིན་པ་དརེ་
བཀའ་དྲནི་རསེ་དྲན་ཞུས་ནས།	 	 ཉ་ེལམ་
ཡུ་རོབ་གསོ་ཚོགས་སུ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་
གསེར་ར་བླ་རུང་སྒར་གཏརོ་བཤིག་དང་།		

གྲྭ་བཙུན་རྣམས་བཙན་དབང་འགོ་དགོན་པ་
ནས་གནས་དབུང་གཏངོ་བཞིན་པའི་བ་སྤདོ་
ད་ེདག་ལ་སྐོན་བརོད་ཤུགས་ཆེ་གནང་བ་
བརུྒྱད་བ་སྤདོ་ད་ེདག་འཕལ་མར་མཚམས་
འཇོགས་དགོས་པའི་གོས་ཆོད་བཞག་པ་
ལརྟ།	 གསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་རྣམས་ནས་
ཀང་ཕ་རན་སིའ་ིགསོ་ཚོགས་ French 

Parliament  ནང་མགགོས་མུར་བདོ་དནོ་
རྒྱབ་སྐརོ་གི་གསོ་ཆོད་འཇགོ་ཐུབ་པ་གནང་
རོགས།	 	 ཞསེ་རེ་སྐལུ་ཤུགས་ཆེ་གནང་
འདགུ	 	 	 སབྐས་དརེ་གསོ་ཚོགས་འཐུས་
མི་རྣམ་གཉིས་ནས་བདོ་མིའི་བདནེ་པའི་
འཐབ་རྩདོ་ལ་རྒྱབ་སྐརོ་མུ་མཐུད་གནང་རུྒྱ་
ཡིན་པའི་ཁས་ལེན་གནང་ཡོད་པ་མ་ཟད།			
ལགྷ་པར་བདོ་ཀི་ཁརོ་ཡུག་གནས་སངས་ད་ེ
བདོ་ཙམ་མ་ཟད།	 ཨེ་ཤི་ཡ་དང་འཛམ་གླངི་
ཁོན་ད་ུཤུགས་རྐེན་ཧ་ཅང་འཐེབ་བཞིན་

ཡོད་པར་བརནེ།		ཧ་ཅང་གནད་འགག་ཆེན་
པ་ོཆགས་ཡོད་སྐརོ་གསུངས།	སབྐས་དརེ་སི་
ཊར་སི་བགྷ་ Strasbourg	ནས་སྐ་ུཞབས་ཨེ་
རིག་ཨེལ་ཀ་ོབྷ་ེ	 Eric Elkouby	 མཆོག་
དང་ཇ་ེརེ་མི་ཀ་ལོ་ཧ་ཌི་ Jeremy Calohard 

མཆོག་བཅས་ཀང་ཕ ེབས་ཡོད་པ་དང་།	
ཕགོས་མཚུངས་སརྦ་སེལ་སྐུ་ཚབ་དནོ་ཁང་
ནས་དུྲང་ཡིག་ཚེ་རིང་དནོ་གུབ་ལགས་དང་།	
འཇིགས་མེད་རྡ་ོརེ་ལགས་བཅས་ཕབེས་
འདགུ	 ཕ་རན་སིའ་ིགསོ་ཚོགས་འགོ་མའ་ི
བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པ་ད་ེན་ིཐགོ་མར་
ཕི་ལོ་	 ༡༩༩༠	 ལོར་དབུ་འཛུགས་གནང་
བ་དང་།	 ཕ་རན་སིའ་ིགསོ་འགོ་མའ་ིནང་
བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་བ་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་
གངས་	༤༥	འདགུ	།

བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་བཀའ་ཤག་གིས་རྒྱ་གར་མང་གཙོའ་ིདསུ་ཆེན་ཐངེས་	༦༨	ཉནི་འཚམས་འདྲ་ིཞུས་པ།
༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༧	 ཟླ་	 ༡	 ཚེས་	
༢༦	 ཉནི་གི་ས་ྔདྲ་ོཆུ་ཚོད་	 ༩	 ཐགོ་བདོ་
མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐངོ་
བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་གིས་དབུས་ཕག་སྦྲལེ་
བཀའ་བླནོ་རྣམ་པ་དང་།	 ལནྷ་ཁང་ཁག་གི་
དུྲང་ཆེ་དང་དུྲང་འཕར་རྣམ་པ།	བཀའ་དུྲང་

ཡིག་ཚང་གི་སི ་ཞུའི ་ལས་
བེད་བཅས་བདོ་མིའི་སིྒག་
འཛུགས་བཀའ་ཤག་མདནུ་
ད་ུལནྷ་འཛོམས་ཀིས།	 རྒྱ་
གར་གི་རྒྱལ་གླུ་འབུལ་མུར་
སིད་སྐོང་མཆོག་གིས་རྒྱ་

གར་གི་རྒྱལ་དར་མཁའ་དབིངས་སུ་སྒེང་
འཛུགས་གནང་ས།ེ	 རྒྱ་གར་གི་མང་གཙོའ་ི
དསུ་དྲན་ཐངེས་	 ༦༨	 སུང་བརིྩ་ཞུས་
ཡོད།	 དསུ་དྲན་གི་མཛད་སྒའོ་ིཐགོ་དཔལ་
ལྡན་སིད་སྐངོ་མཆོག་གིས་གསར་འགོད་པ་
ཚོར།	 	 	 ད་ེརིང་ན་ིརྒྱ་གར་ནང་མང་གཙོ་

དབུ་བརྙསེ་ནས་ལོ་	༦༨	འཁརོ་བཞིན་ཡོད་
སབས།	 བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་བཀའ་ཤག་
གིས་རྒྱ་གར་གཞུང་མང་གཉསི་ལ་འཚམས་
འདྲ་ིཞུ་རུྒྱ་ཡིན།

སྐུ་ཚབ་དོན་ཁང་གི་གནས་ཚུལ།



4 25th January 2017 TIBETAN NEWSདབུས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་བདནུ་རེའ་ིལས་རིམ་གསར་ཤོགབདོ་ཟླ་	༡༡	ཚེས་	༢༨	ཕི་ཟླ་	༡	ཚེས་	༢༥

Published by: Tsering Yangkyi, DIIR, Printer: Narthang Press (DIIR),  CTA, Gangchen Kyishong, Dharamshala-176215 H.P., INDIA Name of Editor: Ngawang Thogmed,   
Place of Publication: CTA, Gangkyi, Dharamshala-176215 H.P., INDIA Tel:+91-1892-222457/222510 Email: diiraddl.secy@tibet.net Website: www.bod.asia

ཆོས་རིག་བཀའ་བླནོ་མཆོག་གིས་འཕགས་བདོ་གཉསི་བ་ླསླབོ་ཀི་འབལེ་བའ་ིའཕལེ་རིམ་སྐརོ་གསུང་བཤད་གནང་བ།
༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༧	 ཟླ་	 ༡	 ཚེས་		
༡༨	 ཉནི་ཆོས་རིག་བཀའ་བླནོ་གཡུ་ཐགོ་
ཀརྨ་དགེ་ལེགས་མཆོག་གིས་རྒྱ་གར་ནབུ་
བྷངེ་གཱལ་མངའ་སྡའེི་རྒྱལ་ས་ཀ་ལི་ཀ་ཏར་	
Kolkata		རནེ་གཞི་བས་པའ་ིརྒྱ་གར་རིག་
གཞུང་སུང་སྐབོ་བས་ིགནས་ཁང་ Indian 

Council For Cultural Realations	ཞསེ་
པ་དརེ་མགནོ་འབདོ་ལྟར་ཆེད་ཕབེས་ཀིས་
འཕགས་བདོ་གཉིས་ལོ་རུྒྱས་ཐོག་ནས་བླ་
སླབོ ་ཀི ་འབལེ་བ་བུང་ཚུལ་སྐརོ ་གསུང་
བཤད་གནང་འདགུ	 ད་ེཡང་གསུང་བཤད་
ཀི་བརདོ་གཞི་གཙོ་བ་ོན།ི	 	 ཧ་ིམཱ་ལ་ཡའ་ི
རི་རུྒྱད་དང་བྷངེ་གཱལ་གི་མཚོ་མཐའ་བརལ་
བའ་ིརྒྱ་གར།	 ‘India Beyond the 

Himalayas and the Bay of Bengal  ཞསེ་
པ་ཡིན་ཅིང་།	 སབྐས་དརེ་ཆོས་རིག་བཀའ་
བླནོ་མཆོག་གིས་གསུང་བཤད་གནང་དནོ།		
ཁདེ་རྣམ་པ་ཚང་མར་ངས་ཧ་ིམཱ་ཅལ་མངའ་
སྡའེི་ནང་ཆགས་པའི་རྡ་རམ་ས་ལ་ནས་བདོ་
མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀིས་དགའ་སེམས་ཁོལ་
བའ་ིངང་འཚམས་འདྲ་ིཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	 	 ས་
གནས་འདིར་རྒྱལ་སིྤའི་རང་བཞིན་ལྡན་
པའི་ལནྷ་ཚོགས་གལ་ཆེན་འད་ིལ་ྟབུ་ཞིག་གོ་
སིྒག་གནང་བར་ངས་ག་ོསིྒག་ཚོགས་ཆུང་གི་
ཚོགས་མི་ཡོངས་ལ་སྙངི་ཐག་པ་ནས་དགའ་
བསུ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	 	 ལནྷ་ཚོགས་ཀི་བརདོ་
གཞི།	 ཧ་ིམཱ་ལ་ཡའ་ིརི་རུྒྱད་དང་བྷངེ་གཱལ་

གི་མཚོ་མཐའ་བརལ་བའ་ིརྒྱ་གར།	 	 ཞསེ་
པ་འདི་ཡང་དགོངས་པ་གཏིང་ཟབ་བཞེས་
པའི་ཐོག་ནས་དངེ་དསུ་ཀི་གནས་སངས་
དང་ཧ་ཅང་འསོ་འཚམས་ལནྡ་པ་ཞིག་རེད།	
རྒྱ་གར་ནི་རིག་གཞུང་དང་ཆོས་ཕོགས།	
དཔལ་འབརོ།	 ཚན་རིག་དང་འཕུལ་རིག་
འཛུགས་སུྐྲན།	ཤེས་ཡོན་སླབོ་གསོ་དང་ཆབ་
སདི་གང་གི་ཆ་ནས་ད་ེས་ྔཡང་སྣ་ེཁདི་མཁན་
ཞིག་དང་རིག་པའི་འབུང་གནས་ཤིག་ཡིན་
པ་མ་ཟད།	 ད་སབྐས་དང་འབུང་འགུར་
ཡང་སིྤ་ཚོགས་ཀི་དཔལ་ཡོན་དར་ས་གཙོ་
བ་ོཞིག་གནས་རུྒྱ་ཡིན།	 ད་ེརིང་ངས་འདརི་
གཙོ་བ་ོརིག་གཞུང་དང་འབལེ་ནས་༸གོང་
ས་མཆོག་གི་སྐུ་ཚེའི་མཛད་འཕིན་གཙོ་བ་ོ
གསུམ་ས།ེ	 དང་པ་ོའག་ོབ་མིའ་ིནང་གཤིས་
རུྒྱད་དང་འབལེ་བའི་བམས་པ་དང་བརྩེ་
བ་སོགས་བཟང་པའོི་རིན་ཐང་གོང་མཐརོ་
གཏངོ་གནང་མཛད་རུྒྱ་དང་།	 གཉསི་པ།		
ཆོས་ལུགས་མཐུན་སིྒལ་གོང་མཐརོ་གཏངོ་
ཐབས་མཛད་རུྒྱ།			གསུམ་པ།	བདོ་བརུྒྱད་
ནང་བསན་འཛིན་སྐངོ་སྤལེ་གསུམ་མཛད་རུྒྱ་
བཅས་ཡིན་ཞིང་།	 ད་ེརིང་དསུ་ཚོད་ཀི་རྐནེ་
པས་གསུམ་པ་དའེ་ིསྐརོ་ལ་མདརོ་ཙམ་ཞུ་རུྒྱ་
ཡིན།	དསུ་རབས་	༢	ནས་	༡༡	བར་དར་
འཕལེ་བུང་བ་དཔལ་ནཱ་ལེནྡྲ་གཙུག་ལག་
ཁང་ནི་ལོ་རུྒྱས་ཁདོ་ནང་ཆོས་སླབོ་གཉརེ་
གནང་ཡུལ་གཙུག་ལག་སླབོ་ཁང་ཆེ་ཤོས་

སུ་གགས་ཡོད།	 དཔལ་ནཱ་ལེནྡྲ་ནས་བདོ་ད་ུ
ལོ་པཎ་ད་ུམ་གདན་དྲངས་པར་བརནེ་བདོ་
ལ་རིམ་བཞིན་སངས་རྒྱས་ཀི་བཀའ་བསན་
རྣམས་ལེགས་སྦྱར་ནས་བདོ་སྐད་ད་ུབསུྒར་
ནས་བདོ་དའུང་སངས་རྒྱས་ཀི་བསན་པ་དྲ་ི
མ་མེད་ཅིང་ཆ་ལག་ཚང་བ་ཞིག་དར་སྤལེ་
བུང་ཐུབ་ཡོད།	 ག་ོསིྒག་ཚོགས་ཆུང་ངསོ་
ནས་ཀང་ངར་ཇ་ོབ་ོར་ེདཔལ་ལནྡ་ཨ་ཏ་ིཤའ་ི
མཛད་རསེ་སྐརོ་ལ་སདྐ་ཆ་ཤོད་དགོས་པའི་
དགངོས་འཆར་གནང་བ་ལརྟ།	 	 ཇ་ོབ་ོར་ེ
དཔལ་ལནྡ་ཨ་ཏ་ིཤ་ན་ིཕི་ལོ་	 ༩༨༢	 ལོར་
བྷངེ་གཱལ་གི་ཡུལ་ད་ུཟ་ཧརོ་རྒྱལ་སས་སུ་སྐུ་
འཁུངས་ནས་མཐར་ཕི་ལོ་	 ༡༠༥༤	 ལོར་
བདོ་ནང་དགངོས་པ་རགོས་ཡོད།		ད་ེཡང་
ཁོང་གིས་བདོ་ད་ུསངས་རྒྱས་ཀི་བསན་པ་
དར་སྤལེ་རྒྱ་ཆེ་མཛད་ཅིང་།	 བདོ་ད་ུདསུ་
རབས་	༨	ནས་དསུ་རབས་	 ༡༡	བར་རྒྱ་
གར་ནས་དར་འཕལེ་བུང་བའི་སངས་རྒྱས་
ཀི་ཆོས་ད་ེཧ་ཅང་སྤུས་དག་པ་ོཞིག་དང་ཆ་
ལག་ཚང་བ་ཞིག་ཡིན་པ་ངར་ཡིད་ཆེས་
བརན་པ་ོཡོད།		ད་ེན་ིགཙོ་བ་ོརྒྱ་གར་དང་།		
བདོ་ཀི་ལོ་པཎ་རྣམས་དང་།	 	 ད་ེབཞིན་
ཆོས་རྒྱལ་ཚོའི་ཐུགས་རེའི་བཀའ་དྲནི་ལ་
བརནེ་ནས་བུང་བ་ཞིག་ཡིན་པ་དང་།	 	 ད་ེ
ཡང་རྒྱ་གར་ལ་མཚོན་ན་མཁན་ཆེན་ཞི་
བ་འཚོ་དང་སླབོ་དཔནོ་པདྨ་འབུང་གནས།	
ཨཱཅཱརྱ་ཝི་མ་ལ་མིཏྲ།	 ཨཱཅཱརྱ་ཀམལ་ཤཱི་

ལ།			ཨཱཅཱརྱ་ཇི་ན་མི་ཏྲ།	ཇ་ོབ་ོར་ེདཔལ་
ལྡན་ཨ་ཏི་ཤ་སོགས་ད་ུམ་ཞིག་བདོ་ད་ུབནོ་
པ་སོགས་ཀི་དྲནི་ལས་བསན་པ་ས་དར་རྡ་ོ
དར་བུང་ཐུབ་ཡོད།	དའེ་ིཁངོས་ནས་བདོ་ད་ུ
བནོ་མཁན་མཐའ་མ་ཇ་ོབ་ོར་ེདཔལ་ལནྡ་ཨ་
ཏ་ིཤ་ཡིན།	 ད་ེཡང་ཁངོ་དང་ཁངོ་གི་ལོ་རྩ་
བ་རྣམས་བདོ་ད་ུགདན་འདྲནེ་ཞུ་སྐབས་ས་
ཁད་རྒྱང་ཆེ་ཞིང་འགུལ་ལམ་ཧ་ཅང་དཀའ་

ཚེགས་ཆེ་བར་བརནེ་རྒྱ་གར་ནས་བོད་
མངའ་རིས་པུ་ཧངེ་ཕགོས་སུ་ཕབེས་རུྒྱར་ལོ་
གཉསི་འགརོ་ཡོད།	ལོ་རུྒྱས་ཀི་ཡིག་ཆ་ཁག་
ལ་གཞི་བཅོལ་སབྐས་ཁོང་བལ་ཡུལ་བརུྒྱད་
ནས་ཕི་ལོ་	 ༡༠༣༨	 ལོར་བདོ་ད་ུཕབེས་
འབརོ་བུང་ཡོད་པ་དང་།	 	 ཇ་ོབ་ོར་ེདཔལ་
ལྡན་ཨ་ཏི་ཤ་བདོ་ད་ུགདན་འདྲནེ་ཞུ་རུྒྱའི་
རྣམ་ཐར་ན་ིབདོ་མིའི་སིྤ་ཚོགས་ཁདོ་ཧ་ཅང་
གགས་ཆེན་པ་ོཆགས་ཡོད།	 མངའ་རིས་གུ་

གེ་རྒྱལ་པ་ོལྷ་བླ་མ་ཡེ་ཤེས་འདོ་ཀིས་ཇོ་བ་ོ
ར་ེབདོ་ད་ུགདན་འདྲནེ་ཞུས་རསེ་རང་གི་ཁུ་
བ་ོབང་ཆུབ་འདོ་ཀིས་ཇ་ོབ་ོར་ེབདོ་ད་ུགདན་
འདྲནེ་ཞུ་ཆེད་རང་ཉདི་མཐར་བཙོན་ཁང་ད་ུ
སྐུ་གངོས་དགོས་པའི་ལོ་རུྒྱས་རྣམས་ཞིབ་ཕ་
ཞུས་ནས་བདོ་མི་རྣམས་ལ་ནང་ཆོས་ག་ོབད་ེ
ལ་གཏངི་ཟབ་པ་ོཞིག་གསུང་རོགས།	 ཞསེ་
གསོལ་འདབེས་ཞུས་པ་ལརྟ་ཇ་ོབ་ོར་ེདཔལ་

ལནྡ་ཨ་ཏ་ིཤས་བང་ཆུབ་ལམ་སྒནོ་གསུངས།
ལོ་རུྒྱས་ཀི་བུང་བ་འདི་ནི་ད་ེརིང་གི་བརདོ་
གཞི།	 	 ཧ་ིམཱ་ལ་ཡི་རི་རུྒྱད་དང་བྷངེ་གཱལ་
གི་མཚོ་མཐའ་བརལ་བའི་རྒྱ་གར་གི་རིག་
གཞུང་།	 ཞསེ་པ་དང་ཐད་ཀར་འབལེ་བ་
ཡོད།	 གང་ཡིན་བརདོ་ན།	 ལོ་ང་ོསངོ་ཕག་
རིང་ནས་རྒྱ་གར་གི་རིག་གནས་ད་ེདག་
འཛམ་གླངི་ཡུལ་གུ་གང་སར་དར་སྤལེ་བུང་
ཡོད།	ཅསེ་སོགས་ཀི་གསུང་བཤད་གནང་།།

བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ལནྷ་ཚོགས་ཀིས་ཡུ་རོབ་གསོ་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་གཙོ་གསར་པ་མཆོག་ལ་
འཚམས་འདྲ་ིཞུས་པ།

རྒྱ་གར་མང་གཙོའ་ི
དསུ་དྲན་མཛད་སྒརོ་
སྐ་ུམགནོ་ད་ུཕབེས་པ།

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༡༧	ཟླ་	༡	ཚེས་	༢༤	
ཉནི་སྐ་ུཞབས་ཨེན་ཊོ་ནའི་ོཏ་ཇ་ན་ི	 Anto-

nio Tajani	 མཆོག་ཡུ་རོབ་གསོ་ཚོགས་
ཀི་ཚོགས་གཙོ་གསར་པར་འསོ་འདམེས་

བུང་བར་བདོ་མི་མང་
སིྤ་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་
མཁན་པ་ོབསོད་ནམས་
བསན་འཕེལ ་མཆོག་
གི ས ་ ཡུ ་ རོ བ ་ གོ ས ་
ཚོགས་ནང་ད་བར་བདོ་
དནོ་རྒྱབ་སྐོར་གི་གསོ་
ཆོད་ད་ུམ་བཞག་གནང་
བ་བརུྒྱད།	 	 རྒྱ་ནག་
དམར་པའོི་དབང་སུྒར་
འགོ་བདོ་མིའི་གཞི་རྩའི་

འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་ལ་རིྩས་མེད་རྡགོ་རོལ་
བཏང་བ་སོགས་དྲང་བདནེ་མིན་པའ་ིབ་སྤདོ་
དརེ་མཐའ་གཅིག་ཏུ་ང་ོརལོ་དང་བདོ་མིའི་
ལས་འགུལ་ལ་རྒྱབ་སྐརོ་གནང་བ་སོགས་ལ་
ཡི་རང་བསགྔས་བརདོ་དང་སྦྲགས་འཚམས་
འཕནི་གནང་བའ་ིནང་འཁདོ་དནོ།	 སིྤར་ཡུ་
རོབ་གསོ་ཚོགས་ནང་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་གི་
གསོ་ཆོད་མང་དག་གཅིག་བཞག་གནང་བ་
དང་།	 ལགྷ་པར་ཉ་ེལམ་ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༦	 ཟླ་	
༡༢	ཚེས་	༡༥	ཉནི་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་དངེ་
སབྐས་བདོ་བརུྒྱད་ནང་བསན་གི་བས་ིགནས་
ཁང་འཛམ་གླིང་ནང་ཆེ་ཤོས་སུ་གགས་པ་

གསེར་ར་བླ་རུང་སྒར་གཏརོ་བཤིག་བཏང་
དང་གཏངོ་བཞིན་པ་དརེ་ངོ་རོལ་གི་གསོ་
ཆོད་བཞག་པ་དསེ་བདོ་མིའི་བདནེ་པའི་
འཐབ་རྩོད་ལ་ནསུ་ཤུགས་འཕར་མ་ཞིག་
སིྦྱན་ཐུབ་ཡོད་པ་མ་ཟད།	 	 ཡུ་རོབ་གསོ་
ཚོགས་ནི་དྲང་བདནེ་ལ་རྒྱབ་སྐོར་གནང་
མཁན་ཞིག་ཡིན་པ་བདོ་མི་མི་རབས་གསར་
པ་ཚོར་ཡིད་ཆེས་བརན་པ་ོརྙདེ་ཐུབ་པ་བུང་
ཡོད།	ཡུ་རོབ་སིྤ་མཐུན་ཚོགས་པ་ལ་ྟབུ་རྒྱལ་
ཁབ་མང་པ་ོསིྤ་པའི་སིྒག་འཛུགས་གཅིག་
གི་འོག་མཉམ་གནས་བ་རུྒྱའི ་གཞི་རྩའི ་
འཆར་སྣང་དརེ་རྒྱབ་སྐོར་མཛད་མཁན་
གཙོ་བ་ོཞིག་ནི་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་
མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་ཆགས་ཡོད་པ་མ་ཟད།		
དངེ་སྐབས་རྒྱལ་ཁབ་ཕན་ཚུན་ད་ེསྔ་ལས་
ལྷག་ཕན་ཚུན་གཅིག་ལ་གཅིག་རནེ་དགོས་
པའ་ིདངསོ་ཡོད་འཛམ་གླངི་གི་གནས་སངས་
འདའི་ིའགོ	 	 སིྤ་ཚོགས་འཆམ་མཐུན་ངང་
མཉམ་གནས་ཐུབ་རུྒྱའི་རེ་བའི་མིག་དཔ་ེ
ཞིག་ལ་ངསོ་འཛིན་མཛད་བཞིན་ཡོད།	 ད་ེ
བཞིན་ཕི་ལོ་	 ༡༩༨༨	 ཟླ་	 ༦	 ཚེས་	 ༡༥	
ཉནི་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་
པ་ོམཆོག་གིས་ཕ་རན་སིའི་གངོ་ཁེར་སི་

ཌར་སི་སགྦ་	 Strasbourg	 ཏུ་ཞི་བའ་ིདནོ་
ཚན་ལ།ྔ		ཞསེ་པའ་ིསདི་བུས་འདནོ་གནང་
མཛད་པ་ནས་བཟུང་ཡུ་རོབ་གསོ་ཚོགས་
སུ་ཡང་ཡང་གདན་འདྲནེ་ཞུས་ཡོད།	 	 ང་
ཚོས་སྐུ་ཉིད་མཆོག་གི་དབུ་ཁིད་གི་འཇོན་
ཐང་ལ་ཡིད་ཆེས་ཞུ་རུྒྱ་མ་ཟད།	 བདོ་དནོ་
ཐོག་མུ་མཐུད་རྒྱབ་སྐོར་གནང་རུྒྱའི ་རེ ་
བའང་ཞུ་བཞིན་ཡོད།	 དརེ་བརནེ་འབུང་
འགུར་སྐུ་ཉདི་མཆོག་གི་ཚོགས་གཙོའི་ལས་
ཡུན་རིང་བདོ་ནང་གི་ཛ་དྲག་གནས་སངས་
ལྷངི་འཇགས་ཡོང་རུྒྱ་མ་ཟད།	 	 རྒྱ་ནག་
དཔནོ་རིགས་ཚོ་དང་ལནྷ་དབུ་མའི་ལམ་གི་
སིད་བུས་ལ་གཞི་བཅོལ་ནས་འཚེ་མེད་ཞི་
བ་གསོ་མོལ་གི་ལམ་ནས་བདོ་ཀི་གནད་དནོ་
མགགོས་མུར་གསལ་ཐུབ་པའི་རེ་བའང་ཞུ་
བཞིན་ཡོད།	 ང་ཚོས་སྐ་ུཉདི་མཆོག་གི་ལས་
དནོ་གང་ཅིར་བ་བ་ལམ་ལྷངོ་ཡོང་བ་དང་
ཡུ་རོབ་སིྤ་མཐུན་ཚོགས་པའི་སིྒག་འཛུགས་
འདི་ཆིག་སིྒལ་ཐོག་མུ་མཐུད་ས་བརན་ད་ུ
གནས་ཐུབ་པའ་ིསྨནོ་མདནུ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།
	
	 འཚམས་འཕནི་ང་ོམ་ཨིན་ཡིག་ནང་ཡོད་པ་ནས་
ཕབ་སུྒར་ཞུས་པས་དརེ་རྩ་འཛིན་ཡོང་བ་ཞུ།

Bihari lal Butail	 མཆོག་དང་།	 དཔནོ་
རིགས་རྣམས་ལནྷ་འཛོམས་ཐགོ་མངའ་སྡའེི་
གསོ་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ལ་མཇལ་

དར་ཕུལ་བ་དང་ཆབས་ཅིག་
འཚམས་འདྲི་ཞུས་ཏ ེ་མཛད་
སྒརོ་མཉམ་བཞུགས་གནང་ཡོད་
པ་བཅས།།

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༡༧	ཟླ་	༡	ཚེས་	༢༦	
ཉནི་མོ་ད་ེབཞིན་ཕི་ལོ་	༡༩༥༠	ལོར་རྒྱ་གར་
རྒྱལ་ཁབ་ཀི་རྩ་ཁམིས་གཏན་འབསེས་གནང་
ས་ེརྒྱལ་ཁབ་ད་ེམང་གཙོའི་ལམ་ལུགས་ཐགོ་
ཕབེས་ནས་ད་བར་ལོ་ང་ོ	 ༦༨	 འཁརོ་གི་
ཡོད་པ་ལརྟ།	 ད་ེཉནི་རྒྱ་གར་གི་རྒྱལ་ས་ལྡ་ི
ལིས་གཙོས་ས་ཁུལ་ཁནོ་ཡོངས་ལ་གཞུང་
མང་གཉིས་ཀིས་སུང་བརིྩ་གཟབ་རྒྱས་ཞུ་
བཞིན་ཡོད།	 ད་ེཡང་དཔལ་ལནྡ་དགའ་ལནྡ་
ཕ་ོབང་བརུྒྱད་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ལྷན་
ཚོགས་སུ་མགནོ་ཤོག་གནང་འབརོ་ལརྟ་བདོ་
མི་མང་སིྤ་འཐུས་ལནྷ་ཚོགས་ཀི་དཔལ་ལནྡ་
ཚོགས་གཞོན་ཨཅཱ་རྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་
མཆོག་རྡ་རམ་ས་ལའི་རོང་དཔོན་ལས་
ཁུངས་ཀི་མདནུ་ཐང་ད་ུསྐུ་མགནོ་གཙོ་བ་ོ
མངའ་སྡའེ་ིགསོ་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་གཙོ་	Brij 


