དྲག་རྩུབ་དང་ཉེས་སྤྱོད་ཀྱི་ཁྤྱོད་ནས་འགྤྱོ་འཛུགས་པའྱི་པེ་ཅྱིང་ཨྤྱོ་རྩལ་འགྲན་ཚོགས།
རྒྱལ་སྱིའྱི་ཚོགས་པ་ ༢༤༣ སྱི་མྤྱོས་འགྲྤྱོ་བ་མྱིའྱི་ཐྤྱོབ་ཐང་ལ་རྩྱི་འཇྤྱོག་དགྤྱོས་པའྱི་འབྤྱོད་བསྐུལ།
（ཇེ་ནེ་ཝ་ནས། ༢༠༢༢ ལྤྱོ་ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༢༧ ཉྱིན། ）རྒྱལ་སྱིའྱི་ཐྤྱོག་གཞུང་འཛིན་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཚོགས་པ་ ༢༤༣ གྱིས་དེ་རྱིང་བཤད་

པ་ལྟར་ན། པེ་ཅྱིང་གྱིས་གཉེར་བའྱི་ ༢༠༢༢ ལྤྱོའྱི་དགུན་དུས་ཨྤྱོ་ལྱིམ་ཕེག་ལུས་རྩལ་འགྲན་ཚོགས་ (2022 Beijing Winter
Olympics ) ནྱི། རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱི་རྩུབ་སྤྱོད་དང་འགྲྤྱོ་བ་མྱིའྱི་ཐྤྱོབ་ཐང་ལ་རྤྱོག་རྤྱོལ་གཏྤྱོང་བའྱི་ཉེས་སྤྱོད་ཀྱི་ཁྤྱོད་ནས་འགྤྱོ་
གཟུགས་རྒྱུ་རེད་ཟེར། དེ་འདྲ་ཡྱིན་པའྱི་རེན་ལ་དཔག་ནས། ཚོགས་པ་འདྱི་ཚོས་རྒྱལ་ཁབ་སྤྱོ་སྤྱོའྱི་གཞུང་ལ་༢༠༢༢ ལྤྱོའྱི་ཟླ ༢ ཚེས་ ༤
ཉྱིན་ནས་འགྤྱོ་གཟུགས་པའྱི་ཨྤྱོ་རྩལ་འགྲན་ཚོགས་དེའྱི་ཁ་གཏད་དུ་ལངས་དགྤྱོས་པ་དང་། ལུས་རྩལ་པ་དང་སྱིན་བདག་ཚོས་ངེས་
པར་དུ་གཞུང་ཞྱིག་གྱིསེ ་འགྲྤྱོ་བ་མྱི་ཡྱི་ཐྤྱོབ་ཐང་རྤྱོག་རྤྱོལ་གཏྤྱོང་བའྱི་བྱ་ངན་དེ་དག་ཁྱིམ་མཐུན་ཡྱིན་པར་བརྩྱི་མྱི་རུང་ཅེས་འབྤྱོད་
སྐུལ་ཤུགས་ཆེན་རྒྱག་བཞྱིན་པ་རེད།
འགྲྤྱོ་བ་མྱིའྱི་ཐྤྱོབ་ཐང་བལྟ་སྲུང་ཚོགས་པའྱི་ཚོགས་གཙོ་སྤྱོ་ཕྱིའེ་རྱི་ཆར་སྤྱོན་ (Sophie Richardson) གྱིས་གསུངས་དྤྱོན། རྒྱལ་སྱི་
ཨྤྱོ་ལྱིམ་ཕེག་ལྷན་ཚོགས་ཁང་གྱིས་ཐེངས་འདྱིའྱི་ཨྤྱོ་རྩལ་འགྲན་ཚོགས་ཀྱིས་“བཟང་སྤྱོད་ཀྱི་ནུས་ཤུགས་”ཐྤྱོན་ཐུབ་བཤད་པ་དེ་རྩ་བ་
ནས་ཡྤྱོང་མྱི་སྱིད། དེའྱི་རྒྱུ་རེན་ནྱི། ལུས་རྩལ་འགྲན་ཚོགས་གཉེར་མཁན་གཞུང་དེས་རྒྱལ་སྱིའྱི་ཁྱིམས་དང་འགལ་བའྱི་ནག་ཉེས་
ཚབས་ཆེན་གསྤྱོག་བཞྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རྤྱོ།
རྒྱ་དཔྤྱོན་ཤྱི་ཅྱིན་ཕེང་གྱི་འགྤྱོ་ཁྱིད་འྤྱོག རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་ཡུ་གུར་དང་བྤྱོད་པ། གྲངས་ཉུང་མྱི་རྱིགས། ཆྤྱོས་ལུགས་སྤྱོ་སྤྱོའྱི་དེད་ལྡན་
མྱི་དམངས་བཅས་ལ། རྣམ་གྲངས་གང་མང་གྱི་ཐྤྱོག་ནས་མནར་ངཅྤྱོད་རྒྱ་ཆེན་བཏང་བ། ཁྤྱོ་ཚོས་འགྲྤྱོ་བ་མྱིའྱི་ཐྤྱོབ་ཐང་སྤྱོར་གྱི་ལས་
འགུལ་པ། བུད་མེད་ཐྤྱོབ་ཐང་རྩྤྱོད་མཁན། ཁྱིམས་རྩྤྱོད་པ། གསར་འགྤྱོད་པ་དང་མྱི་གཞན་པ་ཚོ་ལ་དྲག་གནྤྱོན་བྱས་ཏེ། སྱི་ཚོགས་ནང་
རང་དབང་ལྡན་པའྱི་མྱི་སེར་གྱི་ཚོགས་པ་དག་རྩ་གཏྤྱོར་བཏང་། རྒྱ་གཞུང་གྱིས་ཧྤྱོང་ཀྤྱོང་ནང་སྔར་ཡྤྱོད་རང་དབང་ལྡན་པའྱི་སྱི་
ཚོགས་ཀྱི་གནས་སྟངས་ཡག་པྤྱོ་དེ་མེད་པར་བཟྤྱོས། ལག་ཤེས་ལ་རེན་ནས་འབངས་མྱི་ལ་སྤྱོ་ལྟ་བྱེད་པའྱི་ཐབས་ལམ་རྒྱ་ཇེ་ཆེར་བཏང་
ནས། སྨྲ་བརྤྱོད་དང་ཚོགས་འཛུགས། ཞྱི་བའྱི་ངང་ནས་འདུ་འཛོམས་བྱེད་པའྱི་ཐྤྱོབ་ཐང་གྱི་གནས་ཚད་ཇེ་ངན་དང་ཇེ་སྡུག་ཏུ་བཏང་།
ད་དུང་ཡང་བཙན་ཤེད་ངལ་རྩྤྱོལ་གྱི་སྱིད་བྱུས་སེལ། ཁྤྱོ་ཚོའྱི་བྱེད་སྟངས་དེ་རྒྱལ་སྱིའྱི་ཁྱིམས་ལ་འགལ་ཡྤྱོད།
རྒྱ་གཞུང་གྱིས་ད་དུང་ཡང་རྒྱལ་མཚམས་དང་རྒལ་བའྱི་དྲག་གནྤྱོན་གྱི་ལས་འགུལ་རྫབ་ཆེན་རྒྱུད་ནས། ཕྱི་རྒྱལ་ལ་ཡྤྱོད་པའྱི་རྒྱ་མྱི། ཕྱི་
རྒྱལ་གྱི་གནད་ཡྤྱོད་མྱི་སྣ་དང་འབེལ་ཡྤྱོད་ཁེ་ལས་དང་ཚོང་ལས་ཚོགས་པ་བཅས་ལ་འཇྱིགས་སྐྲག་སྐུལ་བཞྱིན་ཡྤྱོད།
རྒྱ་ནག་གྱི་འགྲྤྱོ་བ་མྱིའྱི་ཐྤྱོབ་ཐང་སྲུང་སྤྱོབ་པ་ (Chinese Human Rights Defenders ) ཚོགས་པའྱི་འགན་འཛིན་རེ་ནེ་ཞ་
ཡྱིས་གསུང་དྤྱོན། ཐེངས་འདྱིའྱི་དགུན་དུས་ཨྤྱོ་རྩལ་འགྲན་ཚོགས་དེ་པེ་ཅྱིང་ལ་འཚོགས་པར་དེས་འཛམ་བུ་གྱིང་ལ་ཤྱི་ཅྱིན་ཕེང་གྱི་
གཞུང་དེ་རྒྱུན་ལྡན་གྱི་གཞུང་ཞྱིག་ཡྱིན་པའྱི་རྣམ་པ་སྟྤྱོན་ཐབས་བྱེད་ཀྱི་ཡྤྱོད་རེད། གལ་ཏེ་འཛམ་བུ་གྱིང་གྱིས་སྡུག་རྩུབ་ཀྱི་སྤྱོད་སྟངས་
འདྱི་རྱིགས་ལུགས་མཐུན་ཡྱིན་པར་མཐྤྱོང་ན། བཙན་འྤྱོག་ཏུ་སྡུག་བསྔལ་མྤྱོང་བཞྱིན་པའྱི་མྱི་རྣམས་ཡར་ལངས་ནས་དྲང་བདེན་མྱིན་
པའྱི་ལས་ལ་ངྤྱོ་རྒྤྱོལ་བྱེད་རྒྱུ་ལ་དཀའ་ངལ་ཆེ་རུ་བཟྤྱོ་བར་སྤྱོས་མྱི་དགྤྱོས།

༢༠༡༥ ལྤྱོར་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་ ༢༠༢༢ ལྤྱོའྱི་དགུན་དུས་ཨྤྱོ་རྩལ་འགྲན་ཚོགས་གཉེར་བའྱི་ཆྤྱོག་མཆན་ཐྤྱོབ་པ་ནས་བཟུང་། རྒྱ་ནག་
གཞུང་གྱིས་འགྲྤྱོ་བ་མྱིའྱི་ཐྤྱོབ་ཐང་ལ་རྤྱོག་རྤྱོལ་བཏང་བའྱི་གནས་ཚུལ་ཚབས་ཆེན་གྲངས་མང་ཞྱིག་གཞུང་འཛིན་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཚོགས་
པ་ཁག་དང་གསར་འགྤྱོད་ལས་ཁུངས་ཁག་གྱིས་ཡྱིག་ཐྤྱོག་ཏུ་བཀྤྱོད་ཡྤྱོད། བཤམ་གསལ་ནྱི་དེ་ཚོའྱི་གྲས་ཀྱི་གནད་དྤྱོན་ཁག་གཅྱིག་
ཡྱིན།


ཤྱིན་ཅང་ (ཡུ་གུར་ལུང་པ་)ནང་། ཡུ་གུར་བ་དང་ཏུར་ཀྱིའྱི་མྱི་རྱིགས་གཞན་དག་གྱི་མྱི་གྲངས་ས་ཡ་ཁ་ཤས་ལ་
རྒྱ་གཞུང་གྱིས་རང་དགར་བཀག་ཉར་བྱེད་པ། གནར་གཅྤྱོད་གཏྤྱོང་བ་བམ། བཙན་ཤེད་འྤྱོག་ངལ་རྩྤྱོལ་བྱེད་
འཇུག་གྱིན་ཡྤྱོད།



ཧྤྱོང་ཀྤྱོང་ནང་། རྒྱ་གཞུང་གྱིས་རང་དབང་གྱི་གསར་འགྱུར་དང་ཆ་འཕྱིན་རྒྱུད་ལམ། མང་གཙོའྱི་སྱིག་སྤྱོལ་དང་
ཁྱིམས་ལུགས་བཅས་ལ་དྤྱོ་ཕྤྱོག་ཚབས་ཆེན་བཏང་།



ཚད་མཐྤྱོའྱི་མཚན་རྩལ་ལག་ཤེས་ལས་གྲུབ་པའྱི་སྤྱོ་ལྟའྱི་མ་ལག་གྱི་ནུས་མཐུ་ལ་བརེན་ནས། རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་
ཞྱི་བའྱི་ངང་ནས་ལས་ཀ་སེལ་མཁན་རྣམས་རེས་འདེད་དང་ལུགས་དང་མྱི་མཐུན་པའྱི་ཁ་མཆུ་འཛུགས་ཀྱིན་
ཡྤྱོད། དཔེར་ན། འཕྱིན་ཕན་ལྟ་བུ་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་དྲ་ལམ་ཐྤྱོག་གཞུང་ལ་སྤྱོན་བརྤྱོད་ཀྱི་རྣམ་པ་སྟྤྱོན་པའྱི་ཡྱིག་ངག་
ཚིག་གསུམ་གང་རུང་སེལ་བ་ཡྱིན་ན། དྤྱོ་བདག་ལ་ནག་ཉེས་འགེལ་ཆྤྱོག་ཆྤྱོག་ཡྱིན་པ།



ཉམ་ཆུང་ནུས་མེད་རྣམས་ཀྱི་ཚབ་བྱས་ཏེ་སྨྲ་བརྤྱོད་དང་ཚོགས་འཛུགས། ཞྱི་བའྱི་ངང་ནས་འདུ་འཛོམས་བྱེད་
པའྱི་ཐྤྱོབ་ཐང་སྤྱོར་ལ་ལས་ཀ་གནང་མཁན་སེས་བུ་རྣམས་ལ་མ་ཉེས་ཁག་གཡྤྱོགས་བཙུགས་ཏེ་ཁྱིམས་ལ་སར་བ།
དཔེ་མཚོན་ཙམ་ཁྤྱོང་རྣམ་པའྱི་གྲས་ནས་མཚན་ཁ་ཤས་འདྱིར་བཀྤྱོད་ཡྤྱོད། ཁྱིམས་རྩྤྱོད་པ་ཤུ་ཀྱི་ཡྤྱོང་དང་ཏྱིང་
ག་ཤྱིས། རང་དབང་གསར་འགྤྱོད་པ་ཀང་ཀན། བྤྱོད་པ་སེར་མྤྱོ་བ་རྩྤྱོམ་པ་པྤྱོ་སྤྱོ་ཤེས་རབ་རྒྱ་མཚོ། ཁང་ཧྲ་ཧ་ྥུ ནེང་
ཚོགས་པའྱི་སྱི་ཚོགས་འཕྤྱོད་བསྟེན་ལས་འགུལ་པ་ཚོ།



རྒྱ་གཞུང་གྱིས་འགྲྤྱོ་བ་མྱིའྱི་ཐྤྱོབ་ཐང་སྲུང་སྤྱོབ་པ་ཚོ་རང་དགར་བཀག་ཉར་བྱེད་པ། གནར་གཅྤྱོད་གཏྤྱོང་བ་
དང་། ག་སྤྱོང་ཆ་མེད་དུ་འགྱུར་འཇུག་གྱིན་ཡྤྱོད། དཔེར་ན། གྤྱོ་ཀྱི་ཧྲེང་དང་གུའྤྱོ་ཧེ་ཤྤྱོང་ཁྤྱོང་རྣམ་པ་ལྟ་བུའྤྱོ།

ཡུ་གུར་འགྲྤྱོ་བ་མྱིའྱི་ཐྤྱོབ་ཐང་ལས་གཞྱི་ (Uyghur Human Rights Project) ཚོགས་པའྱི་འགན་འཛིན་ཨྤྱོ་མར་ཀ་ན་ཊ་ཡྱིས་
གསུངས་དྤྱོན། ཨྤྱོ་རྩལ་འགྲན་ཚོགས་ཀྱི་ལྟད་མྤྱོས་རྒྱ་གཞུང་གྱི་རྱིགས་རྒྱུད་རྩ་མེད་བཟྤྱོ་བའྱི་ནག་ཉེས་དེ་འགེབས་སྲུང་བྱེད་མྱི་ཐུབ།
བསམ་ཡུལ་ལས་འདས་པ་ཞྱིག་ནྱི། ག་རེ་བྱས་ན་རྒྱལ་སྱིའྱི་མཛའ་མཐུན་དང་ “ཨྤྱོ་རྩལ་གྱི་གཞྱི་རྩའྱི་རྱིན་ཐང་”ལ་མཚོན་བྱེད་དུས་
སྟྤྱོན་དེ་ད་ལྤྱོར་པེ་ཅྱིང་ལ་འཚོགས་ཀྱི་ཡྤྱོད་པ་དེ་རེད།
རྒྱལ་སྱིའྱི་ཨྤྱོ་རྩལ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་བཤད་ན། ཁྤྱོ་རང་ཚོས་ ༢༠༡༧ ལྤྱོར་ཡྤྱོངས་བསགས་བྱས་པའྱི་འགྲྤྱོ་བ་མྱིའྱི་ཐྤྱོབ་ཐང་དང་
འབེལབའྱི་འྤྱོས་འགན་དེ། ༢༠༢༢ ལྤྱོའྱི་དགུན་དུས་ཨྤྱོ་རྩལ་འགྲན་ཚོགས་ལ་བེད་སྤྱོད་གཏྤྱོང་རྒྱུ་ཡྤྱོད་མ་རེད་ཟེར། འགྲྤྱོ་བ་མྱིའྱི་ཐྤྱོབ་
ཐང་གྱི་ཚོགས་པ་ཚོས་གསུང་དྤྱོན། རྒྱ་ནག་གྱིས་འགྲྤྱོ་བ་མྱིའྱི་ཐྤྱོབ་ཐང་ལ་རྤྱོག་རྤྱོལ་བཏང་བའྱི་གནས་ཚུལ་སྤྱོར་ལ་སྙན་ཞུ་ཆ་ཚང་བ་

གང་མང་ཐྤྱོན་ཡྤྱོད། ཡྱིན་ན་ཡང་། རྒྱལ་སྱིའྱི་ཨྤྱོ་རྩལ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་མཉམ་འབེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་ཚོང་ལས་དང་འགྲྤྱོ་བ་མྱིའྱི་ཐྤྱོབ་
ཐང་དང་འབེལ་བའྱི་ལམ་སྟྤྱོན་རྩ་དྤྱོན་ནང་གཏན་ལ་ཕེབས་པའྱི་འགན་འཁྱི་དེ་བརྩྱི་མེད་དུ་བཏང་སྤྱོང་།
དེ་བཞྱིན་གནད་དྤྱོན་གཞན་པའྱི་ཐྤྱོག་ལ། རྒྱལ་སྱིའྱི་ཨྤྱོ་རྩལ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ལས་ཀ་བྱེད་སྟངས་ནས། རང་ཉྱིད་ཀྱིས་འགྲྤྱོ་བ་མྱིའྱི་ཐྤྱོབ་
ཐང་དང་འབེལ་ཡྤྱོད་དམ་བཅའ་ཁས་ལེན་བྱས་པའྱི་གཏམ་བཤད་དག་རང་ཉྱིད་ཀྱིས་བརྩྱི་མེད་གཏྤྱོང་གྱིན་ཡྤྱོད་པར་མངྤྱོན། ཨྤྱོ་རྩལ་
འགྲན་ཚོགས་ནང་ཐེངས་གསུམ་དུ་ཞུགས་མྤྱོང་མཁན་ཕེང་ཧྲེ་ཡྱིས། མྤྱོ་རང་ལ་རྒྱ་ནག་གྱི་སྱིད་གཞྤྱོན་ཟུར་པ་ཀང་ཀྤྱོ་ལྱི་ཡྱིས་བཙན་
ཤེད་ཀྱིས་ལུས་འབེལ་བྱས་སྤྱོང་བར་ཁ་མཆུ་བརྒྱབ། རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་རྒྱ་དཔྤྱོན་དེ་དཀར་འདྤྱོན་བྱེད་ཆེད་བཟྤྱོས་པའྱི་དྲྱིལ་བསགས་
ལེན་ཚན་ནང་དུ། རྒྱལ་སྱིའྱི་ཨྤྱོ་རྩལ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོ་ཐྤྱོ་མ་སྱི་བྷ་ཆྱི་མཉམ་ཞུགས་བྱས། རྒྱལ་སྱིའྱི་ཨྤྱོ་རྩལ་ལྷན་ཚོགས་ནྱི་ཡུ་
གུར་བཙན་ཤེད་ངལ་རྩྤྱོལ་མཚམས་འཇྤྱོག་མཉམ་འབེལ་ཚོགས་པ་ལ་སད་ཆ་བཤད་པར་ཐུག་འདྤྱོད་མེད་པ་དང་། ལུས་རྩལ་འགྲན་
མཁན་གྱི་གྤྱོན་ཆས་ནྱི་བཙན་ཤེད་ངལ་རྩྤྱོལ་ཡྤྱོད་སའྱི་བཟྤྱོ་གྲྭ་ཞྱིག་གྱིས་བཟྤྱོས་པར་ཡྤྱོངས་གྲགས་སུ་གྱུར་འདུག
རྒྱལ་སྱིའྱི་བྤྱོད་དྤྱོན་ལས་འགུལ་ཁང་ (International Campaign for Tibet ) གྱི་བར་བརྒལ་ཚོགས་གཙོ་བུ་ཆུང་ཚེ་རྱིང་
ལགས་ཀྱིས་གསུངས་དྤྱོན། རྒྱལ་སྱིའྱི་ཨྤྱོ་རྩལ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་བཤད་ན་ལུས་རྩལ་དང་ཆབ་སྱིད་གཉྱིས་མཉམ་སེ་བྱེད་མྱི་རུང་ཟེར།
ཡྱིན་ན་ཡང་། རྒྱ་ནག་གཞུང་ནྱི་ ༢༠༠༨ ལྤྱོའྱི་ཨྤྱོ་རྩལ་འགྲན་ཚོགས་བེད་སྤྱོད་བཏང་ནས་རང་ཉྱིད་ཀྱི་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ཁེ་ཕན་ལ་གཉེར་
མཁན་དེ་རེད། སབས་དེའྱི་དུས། བྤྱོད་ནང་གྱི་བྤྱོད་པ་ཚོས་ཉེན་ཁ་ལ་མ་འཛེམས་པར་འཛམ་བུ་གྱིང་ལ་གནད་དྤྱོན་དེའྱི་སྤྱོར་སད་
གསང་མཐྤྱོན་པྤྱོའྱི་བསགས། འྤྱོན་ཀང་རྒྱལ་སྱིའྱི་ཨྤྱོ་རྩལ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་སྣང་མེད་དུ་བཞག ཨྤྱོ་རྩལ་ལྷན་ཚོགས་དང་རྒྱལ་ཁབ་སྤྱོ་
སྤྱོའྱི་གཞུང་ལ་མཚོན་ན། ད་རེས་ཀྱི་ཨྤྱོ་རྩལ་འགྲན་ཚོགས་ནྱི་ལུས་རྩལ་པ་རྣམས་ཀྱི་ནུས་ཤུགས་མངྤྱོན་ཐུབ་པ་དང་། རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་
གནྤྱོན་ཤུགས་སྤྲད་ནས་རྒྱལ་སྱིའྱི་ལམ་སྤྱོལ་བརྩྱི་སྲུང་བྱ་རུ་འཇུག་པའྱི་གྤྱོ་སབས་གཅྱིག་པུ་དེ་རེད།
ཨྤྱོ་རྩལ་འགྲན་ཚོགས་གྱི་སྱིན་བདག་གཙོ་བྤྱོ་ (top corporate sponsors) ཨྱིཡེརབྱི་ཨེན་བྱི་ (Airbnb), ཨ་ལྱི་བྷ་བྷ་
(Alibaba), ཨལ་ལྱིཨནཛ་ (Allianz), ཨཏྤྱོས་ (Atos), ཟམ་རྤྱོ་ (Bridgestone), ཁྤྱོ་ཁ་ཁྤྱོ་ལ་ (Coca-Cola), ཨྱིན་ཐེལ་
(Intel), ཨྤྱོ་མེ་གྷ་ (Omega), ཕ་ན་སྤྱོ་ནྱིག་ (Panasonic), པྱི་དང་འཇྱི་ (P&G), སམ་སུང་ (Samsung), ཐྤྱོ་ཡྤྱོ་ཐ་
(Toyota), ཝེ་ས་ (Visa) བཅས་པའྱི་ཚོང་ལས་སེ་ཚན་ཆེ་ཁག་འདྱི་ཚོས་ཡང་ཁྤྱོ་རང་ཚོའྱི་ལས་དྤྱོན་ནང་འགྲྤྱོ་བ་མྱིའྱི་ཐྤྱོབ་ཐང་
དང་འབེལ་བའྱི་འགན་འཁྱི་དེ་ཁུར་མེད་པ་རེད། ཚོང་ལས་སེ་ཚན་དེ་ཚོས་བཏང་བའྱི་དངུལ་སྱིན་དེ་འགྲྤྱོ་བ་མྱིའྱི་ཐྤྱོབ་ཐང་ལ་རྤྱོ་
རྤྱོལ་གཏྤྱོང་བའྱི་བྱ་སྤྱོད་ཀྱི་རམ་བུ་རུ་གྱུར་ཡྤྱོད་མེད། ཡང་ན་འགྲྤྱོ་བ་མྱིའྱི་ཐྤྱོབ་ཐང་རྤྱོ་རྤྱོལ་གཏྤྱོང་བའྱི་ཉེས་ལས་དེ་རྱིགས་ཉུང་དུ་
འགྲྤྱོ་བར་ལས་ཀ་ག་རེ་བྱེད་ཀྱི་ཡྤྱོད་མེད། བཅས་མྱི་རྣམས་ཀྱི་སེམས་ཁལ་དུ་གྱུར་བའྱི་གནད་དྤྱོན་སྤྱོར་ལ། ཚོང་ལས་སེ་ཚན་དེ་ཚོས་
དྤྱོན་སྙྱིང་ལྡན་པའྱི་ལན་གང་ཡང་བརྒྱབ་མེད། སྱིན་བདག་ཚོང་ལས་སེ་ཚན་ཚོས་ད་ལྟ་ཉྱིད་དུ་ཁྤྱོ་པ་ཚོས་འགྲྤྱོ་བ་མྱིའྱི་ཐྤྱོབ་ཐང་དང་
འབེལ་ཡྤྱོད་ལས་ཀ་བྱེད་སྟངས་གང་འདྲ་བྱུང་ཡྤྱོད་མེད་སྤྱོར་ཕྱིར་བསགས་དགྤྱོས་པ་དང་། ཡང་ན་འབེལ་ཡྤྱོད་ལམ་སྤྱོལ་ལྟར་མ་
བསྒྲུབས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡྱིན་པར་གསལ་བཤད་བྱྤྱོས། ཞེས་འདྱིར་ཡྤྱོད་འགྲྤྱོ་བ་མྱིའྱི་ཐྤྱོབ་ཐང་ཚོགས་པ་ཚོས་མཉམ་དུ་སྐུལ་ལྤྱོ།
རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་འགྲྤྱོ་བ་མྱིའྱི་ཐྤྱོབ་ཐང་ལ་རྤྱོག་རྤྱོལ་གཏྤྱོང་པའྱི་བྱ་སྤྱོད་ལ་རྒྤྱོར་ལན་སྤྱོག་ཆེད། ཨའུ་ས་ཊ་ལྱི་ཡ་དང་། ཁ་ན་ཌ། ལྱི་
ཐུ་ཨ་ནྱི་ཡ། དབྱྱིན་ལན། ཨ་མེ་རྱི་ཀ་ལ་སྤྱོགསཔའྱི་རྒྱལ་ཁབ་མང་པྤྱོ་ཞྱིག་གྱི་གཞུང་གྱིས་སྔ་ཕྱིར་པེ་ཅྱིང་ཨྤྱོ་རྩལ་འགྲན་ཚོགས་ལ་
གཞུང་གྱི་ལས་སྣེ་བ་ཚོས་མཉམ་ཞུགས་མ་གནང་རྒྱུ་ཡྱིན་པར་ཡྤྱོངས་བསགས་བྱས། ཨྤྱོ་རྩལ་འགྲན་ཚོགས་དང་འབེལ་བའྱི་སྤྱོལ་རྒྱུན་
ལྟར། རྒྱལ་ཁབ་དེ་དག་གྱིས་ཐེངས་འདྱིའྱི་ཨྤྱོ་རྩལ་འགྲན་ཚོགས་ཀྱི་འགྤྱོ་འཛུགས་དང་མཇུག་སྤྱོང་གྱི་བྱེད་སྤྱོ་ལ་ཞུགས་མཁན་མཐྤྱོ་
རྱིམ་མྱི་སྣ་མངག་མྱི་སྱིད། ད་ཐེངས་ཀྱི་གཞུང་གྱི་ལས་སྣེ་བ་ཚོས་མཉམ་ཞུགས་མ་གནང་རྒྱུའྱི་བྱ་འགུལ་ནང་དུ་ཞུགས་ཡྤྱོད་མེད་གང་

རུང་། རྒྱལ་ཁབ་སྤྱོ་སྤྱོའྱི་གཞུང་གྱིས་གྤྱོ་སབས་དེ་བེད་སད་དེ། ལུས་རྩལ་པ་རྣམས་ལ་རྒྱབ་སྤྱོར་གནང་བར་མ་ཟད། རྒྱ་ནག་ནང་ས་
ཕྤྱོགས་སྤྱོ་སྤྱོའྱི་འགྲྤྱོ་བ་མྱིའྱི་ཐྤྱོབ་ཐང་སྲུང་སྤྱོབ་པ་རྣམས་ལ་ཡང་ཁ་ཡྤྱོད་ལག་ཡྤྱོད་ཀྱི་རྒྱབ་སྤྱོར་གནང་དགྤྱོས།
རྒྱ་ནག་ནང་འགྲྤྱོ་བ་མྱིའྱི་ཐྤྱོབ་ཐང་ (Human Rights in China) གྱི་འགན་འཛིན་ཤ་རྤྱོན་ཧྤྱོམ་གྱིས་གསུངས་དྤྱོན། ང་ཚོས་
འདྱིར་རྒྱལ་ཁབ་སྤྱོ་སྤྱོའྱི་གཞུང་ལ་བཀག་ཉར་དང་བཙོན་དུ་བཅུག་པའྱི་འགྲྤྱོ་བ་མྱིའྱི་ཐྤྱོབ་ཐང་སྲུང་སྤྱོབ་པ་རྣམས་ལ་རྒྱབ་སྤྱོར་བྱེད་
པའྱི་སད་ཆ་གསུངས་རྤྱོགས་ཞེས་འབྤྱོད་སྐུལ་ཞུའྤྱོ། ཁྤྱོང་རྣམ་པ་ལ་འདྱི་འདྲ་འབྱུང་རེན་ནྱི་སྱི་ཚོགས་ལེགས་བཅྤྱོས་དགྤྱོས་པའྱི་ལྟ་ཚུལ་
སེལ་བ། མྱི་གཞན་པའྱི་ཐྤྱོབ་ཐང་སྲུངསྤྱོབ་བྱེད་ཆེད་ལས་དྤྱོན་སེལ་བ། ཡང་ན་རྒྱ་ནག་གྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་འབངས་མྱི་སེར་གྱི་དབང་
ཐང་ལ་ཤུགས་སྣྤྱོན་བྱ་བའྱི་ཐབས་ལམ་སྤྱོར་གེང་སྤྱོང་གནང་ཙམ་རེད། དེ་བས་ཁྤྱོང་རྣམ་པས་བྤྱོས་བསམ་ཡུལ་ལས་འདས་པ་བཏང་
ཡྤྱོད་པ་རེད།
འགྲྤྱོ་བ་མྱིའྱི་ཐྤྱོབ་ཐང་ཚོགས་པ་ཚོས་བརྤྱོད་པ་ལྟར་ན། པེ་ཅྱིང་ཨྤྱོ་རྩལ་འགྲན་ཚོགས་ནང་ཞུགས་མཁན་རྣམས་ལ་འགྲྤྱོ་བ་མྱིའྱི་ཐྤྱོབ་
ཐང་དང་འབེལ་བའྱི་གནད་ཚུལ་འཕད་པའྱི་ཉེན་ཁ་ཆེ། རྒྱལ་སྱིའྱི་ཨྤྱོ་རྩལ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་སྱིག་སྤྱོལ་ལྟར་ན། ལུས་རྩལ་པ་ཚོས་ཨྤྱོ་རྩལ་
འགྲན་ཚོགས་ཀྱི་སེངས་ཆའྱི་སྟེང་དུ་རང་ངྤྱོས་ནས་རྒྱ་ནག་ནང་འགྲྤྱོ་བ་མྱིའྱི་ཐྤྱོབ་ཐང་གྱི་གནས་སྟངས་སྤྱོར་ལ་ལྟ་ཚུལ་གང་འདྲ་ཡྤྱོད་
པར་བརྤྱོད་མྱི་ཆྤྱོག་ཅེས་བཤད་འདུག གཞན་ཡང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་སྤྱོན་བརྤྱོད་བྱེད་མཁན་ཚོ་ལ་རག་པར་འཁྤྱོན་ལན་སྤྱོག་པའྱི་
ལས་སྟངས་དེ་འཛམ་གྱིང་ཡྤྱོངས་ཀྱི་ལུས་རྩལ་པ་ཚོ་རྒྱ་ནག་ལ་ཞེད་སྣང་སེས་པའྱི་རྒྱུ་རུ་གྱུར། རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་ཞྱི་བའྱི་ངང་ནས་
སྤྱོན་བརྤྱོད་བྱེད་མཁན་ཕྱི་རྒྱལ་པ་ཚོ་ལམ་སེང་བཀག་ཉེལ་བྱེད་ཤར་ཤར་རེད། དཔེར་ན། སཝེཌནེ ་གྱི་མྱི་སེར་དཔེ་དེབ་དཔརསྐྲུན་
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བྱེད་སད་འགྱུར་སྱིད།
རྒྱ་ནག་ལ་རྤྱོགས་སྤྱོར་ (ChinaAid) གྱི་ཚོགས་གཙོ་བྷྤྱོབ་ཕ་ྥུ ཡྱིས་གསུངས་དྤྱོན། ཨྤྱོ་ལྱི་ཕྱིག་ལུས་རྩལ་འགྲན་ཚོགས་ཀྱི་དགྤྱོངས་དྤྱོན་
ལ་གྤྱོང་བཀུར་ཞུ་མཁན་ལུས་རྩལ་པ་ཞྱིག་ལ་མཚོན་ན། གསང་མྱུལ་གང་སར་ཁྱབ་པ། དད་མྤྱོས་སམ་སྨྲ་བརྤྱོད་རང་དབང་ལ་དྲག་
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