Abuses by Chinese Security Forces in Tibet

ས་ཚད། ི་ལོ་ ༢༠༡༠ ཟ་བ ན་པ།
མིང་ ང་། “དེ་ང་རང་རང་གི་མིག་གིས་མཐོང་ ང་།”
འགོ་བ དོ ། ་ནག་གི་ཉེན་ ོག་ད ང་ ེས་ ི་ལོ་ ༢༠༠༨ - ༢༠༡༠ བར་དབང་ཆ་བཀོལ་ཉེས་བཏང་བ་།
ནང་དོན་མདོར་བ ས།
ི་ལོ་ ༢༠༠༨ ལོའི་ཟ་བ་ག མ་པའི་ནང་མཐོ་ ང་བོད་ཀྱི་ས་ ོགས་གང་སར་ལོ་རབས་མང་པོའི་རིང་ ང་མ་ ོང་
བ། ན་རིང་དང་གཞི་ ་ཆེ་བའི་ངོ་ ོལ་དེ་ ེགས་འ ར་ ས་ནས་ལོ་གཉིས་སོང་ ེས་ ་ཡང་ ་ནག་ག ང་
ོགས་ནས་ད་ཕན་ཉེན་ ོག་ད ང་ ེ་དང་ངོ་ ོལ་ ེད་མིའི་དབར་འ ག་འཛིང་ཐེངས་མང་ལངས་དགོས་པའི་ ེན་
འི་ཐད་ལ་འགྲེལ་བཤད་གང་ཡང་བ བས་མེད་པ་རེད། ་ག ང་གིས་རང་གི་ཉེན་ ོག་ད ང་ ེ་ཁག་གིས་ངོ་
ོལ་གྱི་་དོན་ ེན་ལ་གདོང་ལེན་ ེད་ ངས། དཔེར་ན་ཟ་ག མ་པའི་ཚས་ ༡༤ ཉིན་ ་ཚད་འགའ་ཤས་ཀྱི་རིང་ལ་
་ས་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་ ེ་གནས་ཁུལ་ ་ངོ་ ོལ་ ེད་མཁན་དང་ ན་ཇག་ ེད་མཁན་ཚ་རང་དགར་བཞག་པ་དང་། དེ་
བཞིན་བོད་མི་ངོ་ ོལ་ ེད་མཁན་ཚར་མཚན་ཆ་ཐོགས་པའི་ད ང་དམག་གིས་ ག་ ོད་ ས་པའི་གནད་དོན་ ོར་
འགྲེལ་བ ོད་གང་ཡང་ ས་མེད་པ་རེད། དེ་བཞིན་ངོ་ ོལ་ ེད་ བས་འཛིན་བཟང་ ས་པའི་བོད་མི་བ ་ ོར་ཞིག་
གི་ལས་དབང་ཡང་ ིར་བ གས་ ས་མེད་ལ། ད་ ང་བོད་མི་ཅི་ཙམ་ཞིག་འཛིན་བཟང་ ས་པ་དང་། ཁྲིམས་ཐག་
བཅད་པ། ཁྲིམས་བཤེར་མ་ ས་པར་བཀག་ ོམ་ ས་པ། ཡང་ན་ངལ་ ོལ་བ ར་བཀོད་ཀྱི་ ོབ་གསོའི་མིང་ཐོག་
ནས་ཁྲིམས་རའི་ ི་རོལ་ ་བཀག་ཉར་ ས་ཡོད་པའི་ རོ ་གསལ་བ གས་ཀྱང་ ས་མེད་པ་རེད།
ག་གནོན་འདིའི་ཐད་ལ་ཡོངས་ཁྱབ་རང་བཞིན་དང་ཆེས་ཐོག་མའི་ཞིབ་འ ག་གི་ ན་ཐོ་བཏོན་པ་འདི་ནི། ་
ནག་ག ང་གི་ཡིག་ཆ་ཁག་དང་། དེ་བཞིན་འདི་ག་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ ་ ོག་ཚགས་པས་ ི་ལོ་༢༠༠༨ ལོའི་ཟ་
ག མ་པ་ནས་ ི་ལོ་ ༢༠༡༠ ལོའི་ཟ་བཞི་པའི་བར་བོད་མི་ ༢༠༠ ག་ལ་བཅར་འ ི་ ས་ཏེ་མིག་མཐོང་ལག་ཟིན་གྱི་
གནས་ ལ་ ོགས་བ ས་ ས་པ་ལ་མཐའ་གཅིག་ ་གཞི་བཅོལ་པ་ཞིག་ཡིན། ཞིབ་འ ག་འདི་བ ད་དེ་ངོ་ ོལ་པ་
ཚར་ ག་གནོན་ ེད་པའི་བ ད་རིམ་ཁྲོད་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ཁག་ལ་བ ི་མེད་ ོག་རོལ་བཏང་ཚད་དེ་ནི་ང་
ཚས་ ོན་དཔག་ ས་པ་དེ་ལས་ཀྱང་ཆེས་ཚབས་ཆེ་བ་ཞིག་ཡིན་པ་ཤེས་ ོགས་ ང་ལ། ད་ ང་ ་ནག་ག ང་གིས་
ངོས་ལེན་ ེད་མིན་ལ་མ་བ ོས་པར། ་ནག་གི་ཉེན་ ོག་ད ང་ ེས་ ལ་ ིའི་ཁྲིམས་དང་འགལ་ཡོད་པ་ ེ།
དཔེར་ན། “ ཚད་ལས་བ ལ་བའི་ ག་ གས་བཀོལ་བ་དང་། མནར་གཅོད་གཏོང་བ། ཉེས་མེད་རང་དགར་

བཀག་ ོམ་ ེད་རིགས་མི་ཆོག ” ཟེར་བ་དང་། དེ་བཞིན་ “ཞི་བའི་ཐོག་ནས་འ ་འཛམས་ཀྱི་ཐོབ་ཐང་ཡོད།” ཟེར་
བའི་ཁྲིམས་གཞི་སོགས་ཀྱི་ ་དོན་དང་འགལ་པའི་ ་བ་ ས་ཡོད་པ་རེད། ཞིབ་འ ག་འདི་བ ད་གསལ་ ོགས་
ང་དོན་ལ། ཁྲིམས་འགལ་གྱི་ ་ ོད་རིགས་མ་ཉེས་གཡོག་གིས་ནག་ཉེས་འགེལ་བ་དང་། བཙན་འ ག་ ེད་པ།
ནང་མི་དང་ཉེ་འ ེལ་ཚར་ ག་ ོང་གཏོང་བ། ངོ་ ོལ་གྱི་ལས་འགུལ་ལ་ག ང་སེམས་མཉམ་ ེད་ ེད་མཁན་ཡིན་
པར་ ོགས་པའི་མི་ཚར་དམིགས་བསལ་གྱི་ ང་ཟག་ ེད་པ་སོགས་ནི་ད་ ང་ཡང་ ན་མ ད་བཞིན་ཡོད་འ ག
དེ་འ འི་ ེད་ ོགས་ཀྱིས་དཀའ་ངལ་སེལ་ ་ ར་བཞག ངོ་ ོལ་གྱི་དོན་ ནེ ་ ོང་ ེན་ ་ ར་པའི་ ན་རིང་གི་
བདེ་ ག་དང་འཁང་ར་ ད་ ང་ཇེ་ ག་ ་གཏོང་བ་དང་། ས་ཁུལ་འདིར་ ན་རིང་གི་བ ན་ ངི ་ཡོང་བའི་རེ་
དམིགས་ལ་འགོག་ ེན་ཀྱང་བཟོ་ ིད་པ་རེད་།
་ནག་གིས་ནན་ཏན་གྱི་ ོ་ནས་ངོ་ ོལ་གྱི་ཟིང་ཆ་ལངས་ ེན་དང་དེའི་འ ག་འ ས་ལ་གང་མགྱོགས་ད ད་ཞིབ་
དང་འ ེལ་ས་ཁུལ་འདི་གསར་འགོད་པ་དང་ ལ་ ིའི་ ོག་ཞིབ་པ་ཚར་ཡང་ ོ་འ ེད་དགོས་པ་རེད། དེ་བཞིན་ ་
ནག་ག ང་ནས་རང་གི་ཉེན་ ོག་ད ང་ ེའི་ ་ ོད་ལའང་ཞིབ་འ ག་ ེད་དགོས་ཏེ། གནས་དོན་དངོས་ ་མཐོང་
མཁན་ཚང་མས་གཅིག་མ ངས་ ་ཁུངས་འཕེར་ར་ ོད་ ེད་དོན་ལ། ཁོང་ཚས་མི་སེར་གྱི་ཐོག་ལ་ཚད་བ ལ་གྱི་
ག་ གས་བཀོལ་བ་དང་། ཟིང་ཆའི་དོན་ ེན་དང་འ ེལ་བ་ཡོད་པར་ ོགས་ཏེ་འཛིན་བཟང་བཀག་ཉར་ ས་པའི་
བོད་མི་ཚར་ ང་བ གས་ནས་ ག་ བ་དང་མནར་གཅོད་བཏང་ཡོད་འ ག དེ་བཞིན་ཁྲིམས་ཐོག་ནས་འགན་
ལེན་ ས་དོན་ ར་ཁྲིམས་མ ན་ག ག་བཤེར་ ེད་དགོས་པའི་ཐོབ་ཐང་དང་། ས་གནས་གང་དང་ ་མཚན་ཅི་ཞིག་
ལ་བ ེན་ནས་ ེ་བོ་ ་ཞིག་འཛིན་བཟང་བཀག་ཉར་ ས་པའི་གསལ་བཤད་ག ང་འ ེལ་གྱི་བ ་ཐོ་གཏོང་དགོས་
པ་སོགས་ ང་མཐའི་ཁྲིམས་མ ན་གྱི་ཐོབ་ཐང་གི་རིགས་ ད་མེད་པ་རེད་འ ག
་ནག་གིས་ ི་ལོ་ ༢༠༠༨ ལོའི་ཟ་བ་ག མ་པའི་ནང་ གས་པའི་ངོ་ ོལ་དང་དེའི་འ ང་ ེན་གྱི་ ོར་ ལ་ ོགས་
རིས་མེད་པའི་ ིག་འ གས་ཞིག་གིས་ ོག་ད ོད་ ་ འི་ ་བར་དང་ལེན་མ་ ས་པའི་ཐོག ངོ་ ོལ་གྱི་ཟིང་ཆའི་
དོན་ ེན་དང་འ ེལ་བའི་བདེ་འཇགས་བཀོད་འདོམས་ ོར་གྱི་ཞིབ་ འི་གནས་ ལ་ མས་ ་གསང་ ་ ར་འབད་
བ ོན་ ར་ཐག་ ས་དང་ དེ ་བཞིན་ཡོད་པ་རེད། ་ག ང་གིས་ ོངས་འདིའི་ནང་ཉེན་ ོག་ད ང་ ེའི་ ིག་
འ གས་ཕོན་ཆེ་ཞིག་གསོག་འཇོག་དང་འ ེལ་ཉེན་ ོག་མི་ ས་ ན་ ན་གྱི་ཐོག་ནས་བ ་ ང་ཞིབ་ཚགས་ ེད་པ་
དང་། དེ་བཞིན་བོད་མི་ཚར་ནང་ ལ་དང་ ི་ ལ་ཁག་ ་འ ལ་ ོད་ ་ ར་ཚད་འཛིན་དམ་ནན་ ེད་ཀྱི་ཡོད་པ་
རེད། ་ནག་གིས་བོད་མི་ཚར་ས་ཁུལ་གཞན་དང་ཕན་ ན་གནས་ ལ་མཁོ་གཏོང་ ་ ར་མངོན་གསལ་དོད་པའི་
ོས་ཚད་འཛིན་དང་དམ་བ གས་ ེད་ཀྱི་ཡོད་ཅིང་། ་ནག་ག ང་གིས་ངོ་ ོལ་གྱི་དོན་ ེན་ཐད་ལ་ ག་གནོན་
ས་པའི་ ོར་གྱི་གནས་ ལ་ ིར་བ གས་ ེད་མཁན་ཚར་ “ ལ་ཁབ་ཀྱི་བདེ་འཇགས་ལ་དོ་ཕོག་གཏོང་
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མཁན་”ཡིན་པར་ངོས་འཛིན་གྱིས་ཚ་བཙན་གྱི་ཁྲིམས་ཆད་ཀྱང་བཏང་ཡོད་པ་རེད།
་ནག་གིས་བོད་ཀྱི་ས་ཁུལ་ཁག་ ་གསར་འགོད་ཚགས་ ེ་དང་བཅས་པ་ ི་ ལ་གྱི་མི་ འི་རིགས་རང་དབང་ ོས་
འགྲོ་ ོད་ ་ ར་བཀག་འགོག་ ས་ཡོད་པ་དེས་བོད་མིར་ ག་ ོང་དང་དབང་ཆ་བཀོལ་ཉེས་ ས་པའི་ ོན་
འ གས་ཀྱི་རིགས་བདེན་མིན་ ོག་ཞིབ་ ་ ར་འགོག་ ེན་འཕར་མ་བཟོས་ཡོད་པ་དང་། འདས་པའི་ལོ་གཉིས་ཀྱི་
ནང་ལ་ ་ག ང་ནས་ ི་ ལ་གྱི་གསར་འགོད་པ་དང་ ི་འ ེལ་གྱི་མི་ ་ ང་ཤས་ཞིག་གདམ་གསེས་ ས་ཏེ་ཆེད་
ིག་ ་ ོར་ ་དམ་ ག་ཆེན་པོའི་འོག་ ེ་ལེན་ ས་ཡོད་པ་རེད། ་ནག་ག ང་གིས་མཉམ་ ེལ་ ལ་ཚགས་ཀྱི་
འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ ོག་ཞིབ་ཚགས་ ང་གི་འ ས་མི། དེ་བཞིན་ བས་རེ་ཟང་ཙམ་ལ་མ་གཏོགས་ ི་ ལ་གྱི་ ི་
འ ེལ་ ་ཚབ་ཀྱི་རིགས་ཀྱང་ཡོང་ ་བ ག་མེད་པ་དང་། དེ་བཞིན་ཁྲིམས་མ ན་མིན་པའི་བཙན་འ ག་དང་
བཀག་འདོམས་ ེད་པའི་ལོ་ ས་ ན་རིང་ཡོད་མིན་ལ་མ་བ ོས་པར་ ལ་ ིའི་ ་གྲམ་དམར་པོའི་ཚགས་མིས་
བཙན་ཁང་ཁག་ ་གནས་བབ་ ོག་ད ོད་ ་ ར་འགོག་ ེན་བཟོས་ཏེ། ་ནག་ག ང་རང་གིས་ ངས་འཛིན་ ས་
པའི་ ་ནག་གི་ ་གྲམ་དམར་པོས་ལས་དོན་དེ་བ བ་ བ་ཀྱི་ཡོད་ གས་ཀྱི་ ་མཚན་བགྲང་གི་ཡོད་པ་རེད། བོད་
ཁུལ་གྱི་བཙན་ཁང་ནང་གི་གནས་ ངས་ཀྱི་ ོར་ ་ནག་ག ང་གིས་ཡོངས་ཁྱབ་ ན་ཐོ་ ི་དམངས་ཀྱིས་ཤེས་ ོག་
ཡོད་རིགས་འདོན་ ེལ་ ས་པ་གང་ཡང་མེད་པ་རེད།
ག་ཆས་ ས་པའི་ཉེན་ ོག་ད ང་ ེའི་ ི་ཁྱབ་ཀྱིས་ཟེར་ན། བདེ་འཇགས་ད ང་ ེས་ཁྲིམས་མ ན་གྱི་ ོ་ནས་
ལས་དོན་བ བས་ཡོད་ གས་དང་། "ཐབས་ཤེས་འ ་མིན་ལག་བ ར་ ས་པའི་ཁྲོད་ནས་གཅིག་ཀྱང་ ལ་ ིའི་
ཁྲིམས་དང་ ་ནག་གི་ ་ཁྲིམས་འོག་དམག་ད ང་ལ་ཐོབ་ཐང་ཡོད་པ་དེ་ལས་འགལ་འཛལ་ ང་རིགས་མེད།”ཅེས་
དང་། ་ནག་ག ང་ ོགས་ནས་ཀྱང་ འི་ཉེན་ ོག་ད ང་ ེ་ཚས་ངོ་ ོལ་གྱི་ལས་འགུལ་ལ་གདོང་ལེན་ ེད་ ས་
"ཆེས་ཚད་འཛིན་ནན་པོ་” ས་ཡོད་རེད་ཅེས་ ་ གས་མཐར་ ེལ་ ེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།
དེ་ ར་འགྲེལ་བ ོད་ ས་པ་བཞིན་དངོས་ ་ལག་བ ར་ ས་པ་ནི། བས་རེ་ཟང་ཙམ་ལ་ས་གནས་བོད་མི་དང་ ་
རིགས་འ ་འཛམས་ཆེན་པོ་ ང་ བས་ ་ཉེན་ ོག་ད ང་ ེས་ ག་ཐབས་ ོད་ ར་ཚད་འཛིན་ ས་ཡོད་ཚད་
འ ག འདི་འ འི་ བས་ ་མི་ཚགས་དེ་དག་གིས་ ི་དམངས་ཀྱི་ ིག་ཁྲིམས་དང་བདེ་འཇགས་ལ་ཉེན་ཁ་བཟོས་
ཡོད་པ་དངོས་བདེན་ཡིན་ ེ། དཔེར་ན་ཟ་བ་ག མ་པའི་ཚས་༡༤ ཉིན་གྱི་ ་སའི་དོན་ ེན་སོགས་ཀྱི་ བས་ ་ངོ་
ོལ་ ེད་མི་ཚས་ག ང་ཁང་དང་། ཉེན་ ོག་པའི་ས་ གས། འ ལ་འཁོར་གྱི་རིགས། དེ་བཞིན་ ་མིའི་ཚང་ཁང་
དང་བཅས་པར་དམིགས་འབེན་བ གས་ཡོད་པ་རེད། འོན་ཀྱང་དོན་ ེན་མང་ཆེ་ཤོས་ཀྱི་ཐད་ལ་ ་ ེས་ཀྱི་ ང་
རིམ་ ོར་ཞིབ་ འི་གནས་ ལ་ཆེས་ ང་ཤས་ལས་མེད་གཤིས། ངོ་ ོལ་ ེད་མཁན་ཚས་ཉེན་ ོག་པས་ཞི་བའི་ལམ་
ནས་ངོ་ ོལ་ ེད་མཁན་གྱི་ ེང་ ག་ གས་ ད་ ེས་ ་ ག་ ོལ་ ེད་ ་འགོ་བ གས་པ་ཞིག་ཡིན་ནམ། ཡང་ན་
3

ཉེན་ ོག་པས་ཐེ་ ས་མ་ ས་གོང་རང་ནས་ ག་ ོལ་ ས་པ་གང་ཡིན་བ ོད་དཀའ་བ་ཞིག་རེད།
འདི་ག་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ ་ ོག་ཚགས་པས་ག ང་ ོགས་ཀྱི་གསལ་བཤད་དང་གསར་འ ར་བ ད་ལམ་ཁག་
གི་ ན་ཐོ་ ོགས་ ིག་ ས་པར་གཞིགས་ན། གཟའ་འཁོར་གཉིས་ཀྱི་ནང་ ན་ ་བོད་རང་ ོང་ ོངས་དང་། མཚ་
ོན། ཀན་ ། ཟི་ཁྲོན་ཞིང་ཆེན་བཅས་ཀྱི་ཁོངས་ ་ ོང་རིམ་པའི་ངོ་ ོལ་གྱི་དོན་ ེན་ཁག་བཅོ་བ ད་ ང་ཡོད་
པར་ངོས་འཛིན་ ེད་ཀྱི་ཡོད། ་ནག་གི་ཤིན་ ་གསར་གནས་ཁང་གིས་ཟ་བ་ག མ་པའི་ཚས་༡༠ ནས་ ཚས་༢༥
བར་ལ་དོན་ ེན་ཐེངས་༡༥༠ གས་ལངས་ཡོད་པར་ངོས་ལེན་ ས་ཡོད་པ་རེད། ག ང་ ོགས་ཀྱི་ ོམ་ ིས་ ར་ན་
ཟ་བ་ག མ་པའི་ཚས་༡༤ དང་ ༡༥ ཉིན་གྱི་དོན་ ེན་ནང་མི་ ༢༡ ཚ་ ོག་ཤོར་ཡོད་པ་དང་མི་བ ་ ག་ཁ་ཤས་ལ་
ས་ ོན་ཕོག་ཡོད་འ ག
་ནག་ག ང་ལ་ ི་དམངས་ཀྱི་བདེ་འཇགས་དང་ ིག་ཁྲིམས་ ང་ ོབ་ ་ ་དང་། ག་ ོད་ཀྱི་དོན་ ེན་རིགས་
གས་ ས་ ོག་ཞིབ་ནན་ཏན་བགྱིས་ཏེ་ཉེས་ཅན་ཚར་ཁྲིམས་གཅོད་གཏོང་ འི་འགན་དབང་ཡོད་པ་རེད། འོན་
ཀྱང་ ་བ་དེ་དག་བ བ་ བས་ ལ་ ིའི་ཁྲིམས་ གས་ལ་བ ན་དགོས་པ་དང་། དེ་བཞིན་མང་ཚགས་ཀྱི་ཁྲོད་ནས་
ངོ་ ོལ་གྱི་དོན་ ེན་ ོང་མཁན་རིགས་ཁ་གྱེས་འ ག་ ས་ཀྱང་། མཉམ་ ེལ་ ལ་ཚགས་ཀྱི་གཞི་ འི་ ་ བ་ཁོངས་
་ ལ་ཁྲིམས་ལག་བ ར་ ེད་མཁན་ཚས་ ག་ གས་དང་ མེ་མདའ་བཀོལ་ ོད་ ེད་ ོགས་ཀྱི་ཐད་ལ་ཡོངས་ཁྱབ་
རང་བཞིན་གྱི་བཟང་ ོད་ཀྱི་ཚད་གཞི་གསལ་བཀོད་ ས་ཡོད་པ་ ར་གཞི་ འི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་ཚད་གཞི་དེ་
དག་ ང་བ ི་ ེད་ འི་འགན་འཁྲི་ཡོད་པ་རེད།
ང་མཐར་འགོག་ ེན་གཉིས་ཀྱི་ཐད་ནས་ ་ནག་གི་ཉེན་ ོག་ད ང་ ེར་ ི་དམངས་ཀྱི་བདེ་འཇགས་དང་ ིག་
ཁྲིམས་ ང་ ོབ་ ་ ར་དཀའ་ ོགས་བཟོ་གི་ཡོད་པ་རེད། གཅིག་ནི་ ་ནག་གིས་ཆོས་དང་ ིད་ཀྱི་རང་བཞིན་ ན་
པའི་ངོ་ ོལ་གྱི་ མ་པ་ཡིན་ཚད་ཞི་བདེའི་ མ་པ་ཡིན་ཀྱང་མཐའ་གཅིག་ ་བཀག་འདོམས་ ེད་དགོས་པ་དེ་རེད།
དེ་ཡིན་ ས་ཞི་བདེའི་འ ་འཛམས་དང་ཁྲོམ་ ོར་ ེད་པའི་དོན་ ེན་ གས་ ས་ས་གནས་དབང་འཛིན་པ་ཚས་
དཀྱེལ་ཆེའི་ངང་ བས་བ ན་ ་ཐབས་མེད་པར། མི་མང་ འ ་འཛམས་ ེད་ཚད་འ ལ་མར་ ི་ཚགས་ཀྱི་བདེ་
འཇགས་ ོར་ ེན་བཏང་བར་ངོས་འཛིན་ཐོག་གང་མགྱོགས་ ག་གནོན་ཞོད་འཇགས་གཏོང་དགོས་ ར་བ ི་དགོས་
ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།
འགོག་ ནེ ་གཉིེས་པ་དེ་ནི། ་ནག་ག ང་གིས་འ ལ་ ་ཟིེང་ཆ་ལངས་ཚད་ ་ལའི་ ་མས་ངན་ ལ་ ས་ གས་
དང་། སི ་ ་ ་ལའི་ ་ཚགས་ཀྱིས་ ང་ ་མི་དམངས་ ི་མ ན་ ལ་ཁབ་ཁ་འ ལ་ ་གཏོང་ འི་ཉེན་ཁ་ཡོད་
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གས་ཀྱི་འཇིགས་ ང་བ ངས་ཏེ། “མི་དམངས་དམག་འཐབ་“ དང་ “ཤི་གསོན་གཉིེས་ཀྱི་འཐབ་ ོད་“ ེད་
དགོས་སོགས་ཟེར་ནས་ ིལ་ ོག་ ེད་ཀྱི་ཡོད་པ་དེ་རེད། ་ག ང་གིས་ ོན་འ གས་ ས་རིགས་ལ་བདེན་པ་ཁུངས་
ེལ་ ས་མེད་ཀྱང་ཉེས་འ གས་ ས་པ་འདིས་འ ལ་ ་གནད་དོན་ཛ་ ག་དང་གལ་འགངས་ཆེ་ ་བཏང་ཡོད་པ་
རེད།
དེ་ལས་ ོག་ ེ་ ་ག ང་གིས་ ིད་ག ང་མགོ་ ིང་ ོག་ ིས་ཀྱི་ཉེས་འ གས་ ས་པའི་ “ ཁུངས་ ེལ་ར་ ོད་
“ ཞེས་པ་མང་ཆེ་ཤོས་ནི་བཙན་ ོལ་བོད་མིའི་ ིག་འ གས་ཁག་དང་བོད་དོན་ བ་ ོར་ཚགས་པ་ཁག་གིས་བོད་
ཀྱི་ས་ཁུལ་ཁག་ ་ ་ནག་གི་དབང་ ར་མེད་པ་བཟོ་ འམ་བོད་མི་ཚར་རང་ ིད་རང་ ོང་འཐོབ་ཆེད་ ་མི་མང་ལ་
ཞེན་ ལ་དང་ བ་ ོར་འཐོབ་ཐབས་ ་ ི་བ གས་ ས་པའི་ལངས་ ོགས་རིགས་ཡིན་པ་རེད། དེ་ འི་ ི་བ གས་
དང་ ་འགུལ་གྱི་རིགས་ནི་ ལ་ ིའི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་ཁྲིམས་གཞིའི་འོག་ཐོབ་ཐང་ཡོད་པར་ངོས་འཛིན་ ང་
ོབ་ ས་ཡོད་མོད། ་ནག་གི་ཁྲིམས་ གས་ ར་ན་དེ་དག་ ལ་ཁབ་ཀྱི་བདེ་འཇགས་ལ་དོ་ཕོག་བཏང་པར་ངོས་
འཛིན་ ེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།
ོགས་མ ངས་ ། ་ག ང་གིས་ངོ་ ོལ་གྱི་དོན་ ེན་དེ་དག་ “ ་ནག་ལ་ ང་འཛིན་ ེད་མཁན་ ི་ ལ་གྱི་ཤོག་
ཁག་ཚས་ “ ངན་ ས་ ིང་ ལ་ ས་པ་ཞིག་ཡིན་ གས་འགྲེལ་བ ོད་ ས་ཡོད་ཀྱང་། ངོ་ ོལ་གྱི་དོན་ ེན་ལངས་
དགོས་པའི་ ེན་ ་མངོན་གསལ་དོད་ཤོས་ཏེ། བོད་མི་ཚས་མིག་ འི་ ་ི ཚགས་དང་དཔལ་འ ོར་གྱི་འཚ་བའི་ཁྲོད་
རང་ཉིད་གྱོང་གུན་ཀྱི་གནས་བབས་ ་ ངས་བ་དང་། རང་མི་རིགས་ཀྱི་ ན་མིན་རིག་ག ང་དང་འཚ་བ་ ོང་
ངས་འཆི་གསོན་གྱི་གནས་ལ་ ག་དགོས་པ་བཟོ་ ེན་གཙ་བོ་ ་ག ང་གི་ ིད་ ས་ཡིན་པ་དེ་ལ་ངོ་ ོལ་གྱི་ལམ་
ནས་མི་རངས་པའི་བསམ་ ལ་ ིར་འདོན་ ས་པ་དེ་རེད། འོན་ཀྱང་ ་ག ང་གིས་ བ་ ེད་འདི་ལ་ ོགས་ ོང་
ེད་དགོས་པའི་ཁུངས་ ེལ་བདེན་པ་ར་ དོ ་གང་ཡང་ དེ ་ བ་མེད་པ་རེད།
VIII. ཞིབ་ འི་ ེད་ ་ོ འོས་ རོ ་ ་དོན།
་ི ལོ་༢༠༠༨ ཟ་བ་ག མ་པའི་ཟ་ ོད་ ་མཐོ་ ང་བོད་ཀྱི་ས་ཁུལ་གང་སར་ལོ་བ ་ ག་མང་པོར་ ང་མ་ ོང་པའི་
ངོ་ ོལ་གཞི་ ་ཆེ་ལ་ ན་རིང་ ན་མ ད་པའི་དོན་ ེན་ལངས་ནས་ལོ་གཉིས་ ག་ཙམ་ ིན་ཚར་ཡང་། ་ག ང་
གི་ཉེན་ ོག་ད ང་ ེས་ངོ་ ལོ ་ལ་ཡ་ལན་ ོད་ ོགས་ཀྱི་རང་བཞིན་དང་། དོན་ ེན་ ེ་ ག་པ་སོ་སོའི་ ་ ིང་གི་
ང་རིམ། ངོ་ ོལ་ ེད་མཁན་ཡིན་པར་ གོ ས་པའི་བོད་མིའི་ཐོག་ལ་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ ོག་རོལ་བ ི་མེད་
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བཏང་ ོར་གྱི་ ོན་འ གས་སོགས་ཀྱི་ཐད་ལ་ ི་བ་མང་པོ་ཞིག་འ ི་ ་བ ད་ཡོད་པ་རེད།
་ནག་ག ང་གིས་ ན་ ན་ཐོག་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལ་བ ི་མེད་དང་དབང་ཆ་བཀོལ་ཉེས་ ེད་ཀྱི་ཡོད་པའི་
གནད་དོན། ག་པར་ ་ ལ་ཁྲིམས་ལག་བ ར་ ེད་མཁན་དང་ཉེན་ ོག་ད ང་ ེས་དབང་ཆ་བཀོལ་ཉེས་ ས་
པའི་གནས་ ལ་ གས་ བས་དེ་དག་ད ད་ཞིབ་ ་ ར་འགོག་ ེན་བཟོ་བའི་ལོ་ ས་ཡོད་པ་རེད། ་ག ང་གི་
ལས་ ེད་པས་གསལ་ གས་ ས་པར་གཞིགས་ན། ི་ལོ་ ༢༠༠༨ དང་ ༢༠༠༩ ནང་བོད་རང་ ོང་ ོངས་དང་བོད་
མི་གནས་འཁོད་ས་ཁུལ་གཞན་ ་ ང་པའི་ངོ་ ོལ་གྱི་དོན་ ེན་ ོར་ལ་ག ང་ ོགས་ཀྱི་ ན་ཐོའི་ནང་ག ང་གི་
ཉེན་ ོག་ད ང་ ེས་དབང་ཆ་བཀོལ་ཉེས་ ས་ཡོད་མིན་ ོར་ཞིབ་འ ག་ནན་ཏན་ ས་པའི་ ོམ་ཚིག་བཀོད་འཆར་
i
མེད་པ་གསལ་པོ་རེད་འ ག
་ནག་ག ང་གི་ངོས་ནས་ད་ ང་ཡང་ཉེན་ ོག་ད ང་ ེས་བོད་མི་བ ་ ག་ཁ་ཤས་འཛིན་བཟང་བཀག་ཉར་ ས་
ེས་གར་སོང་མེད་པར་ ར་ཡོད་པའི་ཐད་ལ་འགན་ཡོད་ཀྱི་འགྲེལ་བཤད་བ བ་ ་ ག་ཡོད་པའི་ཁར། ངོ་ ོལ་གྱི་
དོན་ ེན་ནང་ གས་ ེན་བོད་མི་ཅི་ཙམ་འཛིན་བཟང་དང་ཅི་ཙམ་ ཞིག་ལ་ཁྲིམས་ཆད་བཏང་ཡོད་པའི་གྲངས་
ཚད་དང་། ཁྲིམས་ཞིབ་ ་ ར་ ག་བ ད་ཡོད་པའམ། དེ་མིན་ཁྲིམས་ཞིབ་ མ་ ས་པར་བཀག་ཉར་ ས་རིགས་ཏེ་
ངལ་ ོལ་ ར་བཀོད་ཁང་ ་ ོབ་གསོར་བཏང་གྲས་ཀྱི་ཐོ་གྲངས། དེ་བཞིན་ངོ་ ོལ་གྱི་ཟིང་ཆ་ཞོད་འཇགས་གཏོང་
ད་ཚ་ ོག་ལ་ཉེན་ཁ་བཟོ་བའི་ ག་ གས་བཀོལ་ ོད་ ེད་དགོས་པའི་ ་མཚན་ཡང་དག་བཅས་གསལ་བཤད་ ་
་བ ད་ཡོད་པ་རེད། གཞན་ཡང་ ་ནག་ག ང་གི་ངོས་ནས། ག ང་འ ེལ་ཐོག་ངོས་ལེན་ ས་ཡོད་པའམ་གནས་
ལ་ ་བ་ནས་མ་བཀོད་པའི་དོན་ ེན་བ ་གྲངས་ཤིག་གི་ བས་ ་ངོ་ ོལ་ ེད་མཁན་དང་ཉེན་ ོག་ད ང་ ེའི་
དབར་ ག་འཛིང་ལངས་དགོས་པའི་ བ་ ོངས་དང་ ་ ེན་གང་ཡིན་གསལ་དཀྲོལ་ ས་མེདཔ་རེད།
དེར་བ ེན། ལ་ ིའི་མི་མང་གིས་ངོས་ནས་ངོ་ ོལ་ལངས་པའི་ ་ ེན་དང་། ག་པར་ ་མེ་མདའ་བ བས་པའི་
དོན་ ེན་ཁག་གི་ཐད་ལ་རང་དབང་དང་ ལ་ ིའི་རང་བཞིན་མཚན་པའི་ད ད་ཞིབ་ ་ ར་ ་ནག་ལ་གནོན་
གས་ ད་དགོས་པ་རེད། ད ད་ཞིབ་དེའི་ཁྲོད་ནག་ཅན་ཁྲིམས་ ོར་གྱི་ད ད་ཐབས་རིག་པ་དང་། ོགས་མདེལ་
རིག་པ། དེ་བཞིན་ཁྲིམས་འགལ་དོན་ ེན་ ང་སར་ད ད་ཞིབ་རིག་པ་བཅས་ལ་མཁས་པའི་མི་ ་འཛམས་དགོས་
ཤིང་། གོ་མཚན་ཐོགས་མེད་པའི་ངོ་ ོལ་ ེད་མཁན་གྱི་ཐོག་ལ་ཚད་བ ལ་རང་བཞིན་གྱི་ ག་ གས་ ད་ཡོད་མེད་
དང་། གལ་ཏེ་ཡོད་ན་ ་ནག་གི་ཉེན་ ོག་ད ང་ ེ་གང་ཡིན་གྱི་ངོས་འཛིན་ ་ འི་འགན་དཀྲི་དགོས་པ་རེད།
་ནག་ག ང་གིས་རང་དབང་དང་ ལ་ ིའི་རང་བཞིན་མཚན་པའི་ད ད་ཞིབ་ལས་དོན་ལ་ བ་ ོར་དང་མ ན་
འ ར་རོགས་རམ་ ས་ཏེ་གོ་མཚན་ཐོགས་མེད་པའི་ངོ་ ོལ་ ེད་མཁན་གྱི་ཐོག་ལ་ཚད་བ ལ་རང་བཞིན་གྱི་ ག་
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གས་བཀོལ་མཁན་ཚར་ ལ་ ིའི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་ཁྲིམས་དང་མ ན་པར་ནག་ཉེས་འགན་དཀྲི་ ེད་དགོས་
པ་རེད།
་ནག་ག ང་ལ་འབོད་ ལ།
ཀ༽ ཁྲིམས་ཐོག་ནས་ཉེས་འ གས་ ས་མེད་པ་དང་། ཡང་ན་ཞི་བའི་ ོས་ ་བ ོད་ཀྱི་རང་དབང་དང་
ཐོབ་ཐང་ ད་པར་འ ་བཟང་བཀག་ཉར་ ས་ཡོད་པའི་བོད་མི་ཡོངས་ ོགས་གློད་གྲོལ་གཏོང་
དགོས།
ཁ༽ མཐོ་ ང་བོད་དང་དེའི་ཁོངས་ ་གཏོགས་པའི་མཚ་ ོན་དང་། ཀན་ ། སི་ཁྲོན། ་ནན་ཞིང་ཆེན་
བཅས་ཀྱི་ནང་ངོ་ ོལ་གྱི་དོན་ ེན་རིམ་པ་ལངས་ ེས་ ་འཛིན་བཟང་བཀག་ཉར་ ས་པ་དང་།
གློད་གྲོལ་བཏང་པ། དེ་བཞིན་ཁྲིམས་ཞིབ་བ ད་འཛིན་བཟང་དོ་དམ་ ས་ཚད་ཀྱི་ཐད་ལ་གནས་
ལ་འ ག་མེད་འདོན་ ེལ་ ེད་དགོས།
ག༽ ཉེན་ ོག་ད ང་ ེས་བསད་ ས་བཏང་པའི་བོད་མིའི་ ོར་གནས་ ལ་འ ག་མེད་འདོན་ ེལ་ ེད་
དགོས།
ང༽ ག་ གས་ ད་པའི་དོན་ ེན་ཁག་གི་ ང་རིམ་དང་ ་ ེན་འ ག་མེད་འདོན་ ེལ་ ེད་དགོས།
ཅ༽ མཐོ་ ང་བོད་ཀྱི་ས་ཁུལ་ཁག་ ་ངོ་ ལོ ་གྱི་དོན་ ེན་རིམ་པ་ལངས་ ེས་ ་བོད་མི་བཙན་ ལ་བ ད་
བོད་མི་གར་སོང་ཆ་མེད་ ་བཏང་རིགས་དང་། ཁྲིམས་མ ན་མ་ཡིན་པར་འཛིན་བཟང་དོ་དམ་ ས་
རིགས་ཀྱི་ ོར་གནས་ ལ་འ ག་མེད་འདོན་ ེལ་ ེད་དགོས། ཁྲིམས་འགལ་ ས་པའི་ནག་ཉེས་
བསགས་མཁན་གྱི་རིགས་ལ་འོས་འཚམས་ཀྱི་ ིག་བཅོས་ ེད་པའམ་ཁྲིམས་གཅོད་གཏོང་དགོས།
ཆ༽ ་ི ལ་ཁག་ ་བོད་དོན་དང་འ ེལ་བའི་ ིག་འ གས་ཁག་ལ་བོད་ས་ཡོངས་ ོགས་ ་མེ་མདའ་
བ བ་པའི་དོན་ ེན་ ོར་ ན་ ་འ ོར་རིགས་བདེན་ ན་ཤན་འ ེད་ ད་དང་། ས་ ོན་ཕོག་པ་
དང་ཚ་ ོག་ཤོར་བའི་ཐོ་གྲངས་དེ་དག་ཁུངས་ ན་ཡིན་མིན་ཞིབ་ད ོད་ ེད་ ིར་རང་དབང་ ན་
པའི་ ་ ོག་ཚགས་པ་ཁག་ལ་དེ་དོན་ཆོག་མཆན་ ོད་དགོས།
ཇ༽ ངོ་ ོལ་གྱི་དོན་ ེན་དང་འ ེལ་ནས་ཁྲིམས་ཞིབ་བ ད་ཉེས་ཁྲིམས་གཅོད་དགོས་ཀྱི་རིགས་ ལ་ ིའི་
ཁྲིམས་ཀྱི་ཚད་གཞི་དང་འགྲོ་ གས་གཞིར་བཟང་ལག་བ ར་ ེད་དགོས།
ཉ༽ བོད་མི་དོ་དམ་ ་ ལ་གྱི་བཙན་ཁང་དང་བཀག་ཉར་ཁང་ མས་ ལ་ ིའི་ ་གྲམ་དམར་པོའི་་
ཚགས་པ་དང་བཅས་པ་ ལ་ ིའི་ ོག་ཞིབ་ཚགས་པའི་མི་ ་ཚེར་ ོ་འ ེད་དགོས།
ཏ༽ བཙན་ ལ་འོག་མི་གར་སོང་ཆ་མེད་ ་གཏོང་བའི་ ་ཐབས་རིགས་འ ལ་ ་མཚམས་འཇོག་ ེད་
དགོས། ་ནག་ག ང་གིས་ ེ་བོ་ ་ཡང་བཙན་ ལ་འོག་གར་སོང་ཆ་མེད་ ་གཏོང་བའི་ ་ཐབས་
ལས་ ང་ ོབ་འགན་ལེན་གྱི་གཏན་འབེབས་ ས་པའི་ ལ་ ིའི་ ན་ཚགས་ཀྱི་གྲོས་ཆོད་ལ་ས་ གས་
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བཀོད་དེ་ངོས་ལེན་ ས་ཐོག ལ་ཁབ་ཀྱི་བཅའ་ཁྲིམས་གསར་བཟོ་དང་འ ེལ་གྲོས་ཆོད་ཀྱི་ ་དོན་
དེ་དག་ལག་བ ར་ཕན་ ས་ ན་པ་ ་ ་ཡོད་པ་བཟོ་དགོས།
ཐ༽ འཛིན་བཟང་ ེད་པའི་བ ད་རིམ་མཐའ་དག་ ལ་ ིའི་ཁྲིམས་ གས་གཞིར་བཟང་ ེད་དགོས་ལ་
བཀག་ཉར་དོ་དམ་ ེད་པའི་གནད་དོན་ ི་གསལ་ནང་གསལ་བཟོ་ འི་འགན་འཁྲི་ཡོད།
ལས་འགན་འདི་བ བ་ རི །
༼1༽ཉེན་ གོ ་ད ང་ ེས་བཀག་ཉར་ ས་པའི་ ེ་བོ་ཀུན་ཡོངས་གྲགས་རང་བཞིན་གྱི་བཀག་
ཉར་ཁང་ཞིག་ ་དོ་དམ་ ེད་དགོས་པ་དང་། འཛིན་བཟང་ ེད་མཁན་གྱི་མི་ ས་རང་ཉིད་
མཚམས་ ོར་ངོ་ ོད་དང་ གས་ག ང་འ ེལ་གྱི་ལག་འཁྱེར་ ོན་དགོས།
༼2༽ བཀག་ཉར་ཁང་ཚང་མས་ཐོ་འགོད་ཀྱི་མ་དེབ་ཉར་དགོས་པ་དང་། དེའི་ནང་དོ་དམ་བཀག་
ཉར་ ས་ཡོད་པའི་ ་ེ བོ་སོ་སོའི་ལོ་ ས་ཏེ། ཟ་ཚས་དང་ལོ། ས་ཚད། འཛིན་བཟང་ ེད་སའི་
མིང་། དོ་བདག་གི་མིང་། འཛིན་བཟང་བཀག་ཉར་ ེད་དགོས་པའི་ ་མཚན། བཀག་ཉར་ ེད་
མཁན་གྱི་ད ང་ ེའི་མིང་ གས་བཅས་ཉར་དགོས་པ་ཡིན། ཐོ་འགོད་ཀྱི་མ་དེབ་དེ་བཀག་
ཉར་ ས་ཡོད་པའི་ ་ེ བོ་དེའི་ནང་མི་དང་། ཁྲིམས་ ོད་པ། གཞན་ཡང་ཁྲིམས་མ ན་གྱི་ ོ་
ནས་དོ་ ང་ ེད་མཁན་ཚང་མས་བ ་ཆོག་པ་དགོས། དོ་དམ་བཀག་ཉར་ ས་པའི་ ེ་བོ་
གནས་ ོས་ ས་ཚད་ཀྱི་མིང་ཐོ་དང་ལོ་ ས་སོགས་ཐོ་འགོད་མ་དེབ་ཀྱི་ནང་ལ་གསལ་པོར་
འགོད་དགོས།
༼3༽ ལ་ འི ི་ཁྲིམས་ གས་དང་ ལ་ཁབ་ཀྱི་བཅའ་ཁྲིམས་གཞིར་བཟང་དོ་དམ་བཀག་ཉར་ ས་
པའི་ ེ་བོ་ཚ་འ ལ་ ་ཁྲིམས་དཔོན་ཞིག་གྱི་མ ན་ ་འཁྲིད་ནས་འཛིན་བཟང་ ེད་དགོས་
པའི་ ་མཚན་དང་ཉེས་འ གས་ ་ ་གང་ཡོད་གསལ་དཀྲོལ་ ེད་དགོས།
ནང་མི་ཚར་ ེ་བོ་དེ་འཛིན་བཟང་ ས་པ་དང་བཀག་ཉར་ཁང་གང་ ་ཡོད་མེད་ཀྱི་བ ་ལན་
འ ལ་ ་ ོད་དགོས། ཉེན་ ོག་ད ང་ ེས་འཛིན་བཟང་ ས་པའི་ ེ་བོ་ ་ཡིན་ ང་ནང་མི་
ཚ་དང་འ ེལ་ ག་ ེད་དབང་དང་ཁོ་ཅག་གི་འདོད་མོས་ཡོད་པའི་ཁྲིམས་ ོད་པར་འགོག་
ེན་མེད་པར་འ ེལ་ག ག་དང་ཁྲིམས་ཀྱི་ ོབ་ ནོ ་ ་ འི་ཐོབ་ཐང་ ོད་དགོས།
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མཉམ་ ལེ ་ ལ་ཚགས་ལ་འབོད་ ལ།
ཀ༽ མཉམ་ ལེ ་ ལ་ཚགས་ཀྱིས་ ་ནག་ལ། དེ་ ོན་ ི་ལོ་ ༢༠༠༩ ཟ་བ་ག མ་པའི་ནང་ ་ནག་
ག ང་གི་དབང་འཛིན་པ་ཚས་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ཚགས་པའི་འཛིན་ ོང་འགན་འཛིན་ ་
ཞབས་ ན་ཝ་ནི་ཐིམ་ པི་ལེ་མཆོག ” ོགས་གཉིས་ཀར་ བས་བདེ་མོས་མ ན་ཡོད་པའི་ ས་
ཚད་ཅིག་ལ་ ” གཟིགས་ ོར་ ་གདན་ ་ ་ ་ཁས་ ངས་ཡོད་པ་དེ་ ་འཛིན་ ེད་ ར་གནོན་
གས་ ོད་དགོས་ལ། དེ་དོན་ ་ཞབས་ ན་ཝ་ནི་ཐིམ་ པི་ལེ་ མཆོག་གིས་དམིགས་ ་བཀར་ནས་
བོད་རང་ ོང་ ོངས་དང་། མཚ་ ོན་ཞིང་ཆེན། སི་ཁྲོན་ཞིང་ཆེན་བཅས་ཀྱི་ཁོངས་གཏོགས་བོད་
རིགས་རང་ ོང་ས་ཁུལ་ཁག་ལ་ ་ རོ ་ ་འགྲོ་ ོད་ ་ འི་རེ་བ་འདོན་དགོས།
ཁ༽ འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ཚགས་པའི་འཛིན་ ོང་འགན་འཛིན་ ་ཞབས་ ན་ཝ་ནི་ཐིམ་ པི་ལེ་
མཆོག་དང་། དེ་བཞིན་མནར་གཅོད་དང་། བཙན་ ལ་འོག་ ེ་བོ་གར་སོང་ཆ་མེད་ ་གཏོང་
བའི་ ་ ོད། ཁྲིམས་དཔོན་དང་ཁྲིམས་ ོད་པར་རང་དབང་གི་ཐག་གཅོད་ ེད་དབང་གི་ཐོབ་
ཐང་བཅས་ཀྱི་ཐད་ལ ོག་ཞིབ་པའི་དམིགས་གསལ་ ་ཚབ་དང་ལས་དོན་ ་ཁག་བཅས་ནས་
བོད་ཁུལ་གྱི་གནས་བབ་ལ་ཞིབ་ད ོད་ཆེད་ ་ ོད་ འི་འ ན་པ་བ ར་ཟོས་ནན་བ ོད་ ེད་
དགོས།
ལ་ འི ་ི མ་མང་དང་། ་ནག་གི་ ལ་ འི ་ི མ ན་གྲོགས་ ལ་ཁབ་ཁག
ག་པར་ ་ཨ་མི་རི་ཀའི་ག ང་དང་། ཡོ་རོབ་ ་ི མ ན་ ལ་ཁབ། ་གར།
ད ིན་ ལ། ་ྥ རན་སི། འཇར་མ་ནི་དང་བཅས་ལ་འབོད་ ལ།
ཀ༽ ་ནག་ག ང་ལ་ ིང་ ལ་ནན་ཏན་ ེད་དགོས་དོན་ཁག་ ེ། ངོ་ ོལ་གྱི་དོན་ ེན་དང་འ ེལ་
ནས་བཀག་ཉར་ ས་པའི་ ེ་བོ་ཀུན་ ིས་ ག་ ེད་དགོས་པ། ཉེན་ ོག་ད ང་ ེས་ཚ་ ོག་ལ་
ཉེན་ཁ་བཟོ་བའི་གོ་མཚན་དང་ཚད་བ ལ་གྱི་ ག་ གས་བཀོལ་ ོད་ ས་པའི་དོན་ ེན་ ང་
ཚད་ཀྱི་ཐད་ལ་ད ད་ཞིབ་ནན་ཏན་ངང་ ེད་དགོས་པ། “བཙན་ ལ་འོག་ ེ་བོ་གར་སོང་ཆ་མེད་
་གཏོང་བའི་ ་ཐབས་“ དེ་བཞིན་ཁྲིམས་འགལ་གྱིས་བཀག་ཉར་ ེད་པ་སོགས་མཚམས་འཇོག་
ེད་དགོས་པ། དབང་ཆ་བཀོལ་ཉེས་ ེད་མཁན་ཚར་ ིག་བཅོས་དང་ཁྲིམས་གཅོད་ ེད་དགོས་
པ་བཅས་ཡིན།
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ཁ༽ མཉམ་ ལེ ་ ལ་ཚགས་ཀྱི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ཚགས་པའི་ལས་ཁུངས་ཀྱི་གཙ་ ོང་འོག་བོད་ ་
ངོ་ ོལ་གྱི་དོན་ ེན་ ང་པའི་ཐད་ལ་ ལ་ ིའི་རང་བཞིན་གྱི་ད ད་ཞིབ་ ་ ར་ ོགས་ཡོངས་
ནས་ཕན་ ས་ ན་པའི་ བ་ ོར་ ེད་དགོས།
ག༽ ་ནག་ག ང་ལ་བོད་ཀྱི་ས་ཁུལ་ཁག་ ་ ིང་འཇགས་མེད་པར་ངོ་ ོལ་གྱི་དོན་ ེན་ གས་
དགོས་པའི་ ་ ེན་ ་ ར་པ་ག ང་གི་ ིད་ ས་ཁག་དང་དེ་དག་ལག་བ ར་ ེད་ ངས་ཀྱི་
ཐད་ལ་བ ར་ཞིབ་ ེད་དགོས་པའི་ ིང་ ལ་ནན་ཏན་ ེད་དགོས།
ང༽ འཇིགས་ ལ་རིང་ གས་པར་འགོག་ ོལ་གྱི་ལས་དོན་ ེལ་ ིར་ ་ནག་གི་ ན་ ་མཉམ་ལས་
དང་མ ན་འ ར་རོགས་རེས་འཚལ་ བས་འཇིགས་ ལ་རིང་ གས་ཀྱི་ཉེན་ཁ་ཡོད་པ་དེ་མི་
རིགས་ག་གེ་མོ་ཞིག་ལ་ ང་འཛིན་དང་ ག་ ོང་གཏོང་བའམ་འགྲོ་བ་མིའི་རིགས་ཀྱི་ཐོབ་ཐང་
ང་ ོབ་ཀྱི་འགན་འཁྲི་ཁུ་བ ་ ་ ར་ཁ་གཡར་ས་མེད་པ་ནན་བ ོད་ ེད་དགོས།
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་ི ལོ་ ༢༠༠༨ ལོའི་ངོ་ ོལ་དང་དེའི་མ ག་འ ས་ཀྱི་ རོ ་ལ་གནས་ ལ་འཕར་མ་དགོས་ན།
ཱོ་བྷར་ཊི་ བྷར་ནེ་ཊི་ ཡི་ ོམ་ཡིག་ “༢༠༠༨ ལོའི་ད ིད་ཀའི་བོད་ཀྱི་ངོ་ ོལ། ལ་ཁབ་དང་མི་རིགས་དབར་གྱི་ ོད་ ོག་”ཅེས་པ། ༢༠༠༩
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ལོའི་ཟ་ག མ་པའི་ཚས་ ༢༩ འདོན་ཐེངས་
འཁོད་ ་ནག་ལ་ ་ ོགས་ཞེས་པའི་ནང་བཀོད། ཡང་ཁོང་གི་ ོམ་ཡིག་ “བོད་ནས་
གྲགས་པའི་འ ག་ ད།” ཅེས་པ་ ི་ལོ་ ༢༠༠༨ ལོའི་ཟ་ ༣ ཚས་ ༢༩ འཁོད་པའི་ནི ་ཡོག་གི་དེབ་བ ར་ཞིབ། པོད་གྲངས་ ༥༥ འདོན་ཐེངས་
༩ པར་འཁོད་པ། འདི་ ་
(www.nybooks.com) ན་ཡོད།
ལ་ ིའི་བོད་དོན་ལས་འགུལ་ཁང་གིས་ ི་ལོ་ ༢༠༠༨ ལོའི་ཟ་ ༨ ཚས་ ༦ ཉིན་ ེལ་བའི་ “དཀྱོགས་མཚམས་ན་ཡོད་པའི་བོད། ད ིད་ཀའི་ངོ་
ལོ ་དང་ ་ནག་གི་ ག་གནོན་གསར་པ།” ཞེས་པ། འདི་ ་ ་(www.savetibet.org) ན་ཡོད། ཡང་ལས་ཁུངས་འདིས་
༢༠༠༩ ལོའི་ཟ་བ་ག མ་པར་བཏོན་པའི་ “རི་བོ་ཆེན་པོ་མེས་འཚིག་པ། བོད་ནང་ ་ འི་ ག་གནོན།” ཞེས་པ་དང་། “མཆེད་བཞིན་པའི་ ག་
ཆར། ི་ལོ་ ༢༠༠༨ ལོའི་ད ིད་ཀའི་ངོ་ ོལ་གྱི་མ ག་ ་བོད་ཀྱི་ ོམ་པ་པོ་དང་ ་ ལ་པར་ ག་གནོན།” ཞེས་པ། འདིཚ་་ ་ ་
(www.savetibet.org) ན་ཡོད།
་ནག་གི་གནས་དོན་ཐད་ལ་བ གས་པའི་ཨ་རིའི་གྲོས་ཚགས་རིམ་པའི་འགན་འཛིན་ ན་ཚགས་ཀྱིས་ ༢༠༠༩ ལོའི་ཟ་ ༡༠ པའི་ཚས་ ༢༢
ཉིན་བཏོན་པའི་དམིགས་བསལ་བ ོད་གཞིའི་ ོམ་ཡིག ི་ལོ་ ༢༠༠༨-༢༠༠༩ བར་གྱི་བོད་ཅེས་པ་དང་། ཡང་ ན་ཚགས་འདིས་བཏོན་པའི་
༢༠༠༩ ལོའི་ལོ་འཁོར་ ན་ཐོ། ག་པར་ ་བོད་ཀྱི་ ེ་ཚན་བཅས་ལ་གཟིགས། ཤོག་གྲངས་ 270 ནས་ 299 འདི་དག་ ་ ་
(www.cecc.gov) ན་ཡོད་པས་དེར་གཟིགས་འཚལ།
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