
 

!་ནག་མི་དམངས་*ི་མ+ན་!ལ་ཁབ་/ི་0བས་གཉིས་པའི་ད4ས་འཛ6ན་7ོང་9ན་ཁང་གི་ལོ་
འཁོར་ཡོངས་)བ་བ+ར་ཞིབ་.ོགས་བ0ོམས་2ན་སེང་ལ་གཞིགས་པའི་7་ག8ང་གིས་བོད་

བ"ད་ནང་བ'ན་ཆོས་+གས་ཐོག་དམ་/ག  

2008 ལོའ$་& 3 & 4 ནང་བོད་ས་ཡོངས་)ི་ཞི་,ོལ་ཆེན་མོ་དང་བ1ོངས་ཏེ། གཙ#་ཆེར་བོད་
བ"ད་ནང་བ'ན་ཤེས་རིག་གི་ཁོར་0ག་ཉམས་3ད་4་བཏང་ཞིང་།   

!ར་$ང་མ་'ོང་བའི་བོད་མིའི་རང་-ས་མེར་བ0ེགས་2ི་3བས་4ན་དེ་ནི་ཆབ་0ིད་7ོལ་གཏམ་
!ི་ངོ་བོ་ཞིག་)་ཡི་+ག་པའི་འ.ེལ་བ1ོད་གནང་གི་ཡོད།  

2009 ལོའ$་& 2 ནས་བ%ང་'ོན་)ོམ་བོད་མི 120 !ག ༼འདིར་'ོབ་*ག་དང་། !་བ$ན། ལོ་
!ང་$ེས་མ་སོགས་ཞིང་འ-ོག་མང་ཚ/གས་ཚང་མ་འ0༽ གིས་རང་'ས་མེར་བ+ེགས་གནང་བ་
དང་།   

ཁོང་%མས་པའི་+ོད་-ི་མང་པོ་ཞིག་གིས་བོད་མིའི་ཆོས་དད་རང་དབང་དང་འ3ེལ་བའི་རེ་
འ"ན་བ&ངས་ཤིང་།  

ཡང་བོད་མི་འགའ་ཞིག་གིས་ལག་.ང་ཐར་མོ་1ར་ཏེ་འདས་4ོངས་$་%ར། དེའི་&ོད་(ི་བོད་མི་
མང་ཤོས་བ(ན་དགོན་ནམ་མཆོད་-ེན། དགོན་&ེ་ཁག་བཅས་,ི་ཉེ་འ0ིས་1་རང་4ས་མེར་
བ"ེགས་བཏང་བ་རེད།  

ཉེ་བའི་ཆར་བོད་མིའི་རང་-ས་མེར་བ/ེགས་1ི་2བས་3ན་འདི་འ5་ནི་འདས་པའི་མི་ལོ་8ག་
བ"འི་རིང་འཛམ་*ིང་རང་བཞིན་-ི་.ིད་དོན་ངོ་1ོལ་ལས་འ%ལ་གཞི་)་ཆེས་ཤོས་དེ་ཆགས་
ཡོད།  

2013 ལོའ$་& 10 ཚ"ས 22 ཉིན་%་ནག་མི་དམངས་+ི་མ,ན་%ལ་ཁབ་0ི་1བས་གཉིས་པའི་
ཡོངས་&བ་རང་བཞིན་,ི་-ི་མ/ན་བ0ར་ཞིབ (Universal Republic Review) དང་
འ"ེལ། !ལ་$ིའི་འ'ོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་$ི་མ-ན་ཚ0གས་པ (FIDH) དང་$ལ་#ིའི་བོད་དོན་
!བ་$ོར་ཚ(གས་པ (ICT) གཉིས་མཉམ་འ(ེལ་+ིས་མིག་,འི་བོད་0ི་ནང་པ་སངས་4ས་པའི་
ཆོས་%གས་ཐད་)་ག*ང་གིས་-ངས་འཛ0ན་ནན་མོ་3ེད་བཞིན་པའི་དམ་8ག་གི་གནས་བབས་



རོབ་བ%ས་བ'ད་བ)གས་+ས་ཡོད། དངོས་འ'ེལ་གནས་,ལ་དེ་འ-་བོད་མདོ་ཁམས་ཤར་3ལ་
!་མངོན་གསལ་དོད་པོར་(ང་*ས་ཡིན་ཞིང་། རང་$ས་མེར་བ)ེགས་+ི་-ར་.ེན་མང་ཤོས་ས་
!ལ་དེ་དག་ནང་)ང་གི་ཡོད།  

གོང་གི་གནས་(ལ་རོབ་བ,ས་ནང་འཁོད་པ་འདི་1ར།  

གཅིག ”ཆོས་%གས་མི་)• དང་བོད་ནང་'་(ལ་ཚ+འི་ཡང་/ིད་ངོས་འཛ2ན་ཐད་དམ་5ག  

2007 ལོར་%་ནག་(ིད་ག+ང་གིས་བོད་མིའི་ཆོས་དད་ལམ་2གས་3ི་(ོག་ཤིང་དམིགས་འབེན་
!་འཛ%ན་པའི་)ེད་ཐབས་/བ་0ོག་)ས་ཤིང་། བོད་བ%ད་ནང་བ(ན་ཆོས་+གས་-ི་གདན་
རབས་ཁག་ལ་(ང་*ང་དང་། བོད་%ི་ཆོས་)གས་ད+་,ིད་ཚ.འི་དབང་1གས་ཉམ་དམས་4་
གཏོང་&བ་ཐབས་*་+་ནག་དམར་0ོགས་ཚ2གས་པའི་'ོས་གཞི་*ོམ་བ-གས་.ས།   

དམིགས་'་(ལ་ནག་ད+ས་ཆོས་.གས་དོན་དམ་ཁང (SARA) གིས་བ&ད་པ་འདི་*་+ེ། !ིད་
ག"ང་གི་ཆོག་མཆན་མ་ཐོབ་པའི་.་མའི་ཡང་0ིད་2མས་ནི་4ིམས་འགལ་ལམ། !ིམས་&ོལ་)ིས་
མེད་%་བཏང་བ་ཡིན་ཁར། བོད་%ི་ཡང་)ིད་ངོས་འཛ-ན་ལམ་1གས་%ི་བ3་འ4ིན་དང་%་མའི་
ཡང་$ལ་ཚ'ར་)ོབ་གསོ་.བ་/་བཅས་ནི་འོས་ཤིང་འཚམས་པ་ཞིག་གཞར་ཡང་མ་ཡིན།   

2010 ལོའ$་&ི་( 5 བར་$་ནག་གི་དཔོན་རིགས་ཚ-ས་བོད་རང་/ོང་0ོངས་ནག་1་2ོང་གི་ ཤག་
རོང་དགོན་བདག་!་མར་ ཤག་རོང་'ལ་)འི ༼ཁོང་ནི་སངས་)ས་ཆོས་+གས་ལ་དད་པའི་བོད་
མི་ཚ%ས་'ས་རབས་མང་པོའ*་རིང་,ལ་བའི་ཡོང་འཛ*ན་1ི་ཡང་2ིད་4་ངོས་འཛ*ན་2ོལ་ཡོད༽ 
ཡང་$ིད་འཚ)ལ་ཞིབ་ཐད་.་ལའི་/་མར་འ2ེལ་ག5གས་གནང་ཡོད་9གས་:ི་ནག་མེད་ཉེས་
འགེལ་བ'ིས།  

དགོང་ལོ་བ(ན་བ*་དོན་+ར་སོན་པའི་1་མ་ཁོང་དགོན་པ་ནས་4ིར་5ད་བཏང་བ་མ་ཟད། 
བཟང་བཙ&ན་བཀག་བ*ིལ་-ས།  

དེར་མ་ཟད། དགོན་པ་དེའི་*་བ་གཅིག་བཙ.ན་/་0ིབས་ཤིང་གཞན་*་བ་བ5་བ/ན་ལ་7་ག8ང་
གིས ”མི་དམངས་'ི་གསང་)ལ་བ• !་འབོད་པའི་ཉེས་མིང་འོག་/ིར་1ད་བཏང་།  

གཤམ་%ི་གནད་དོན་འདི་རིགས་ནི་ཆོས་.གས་དམ་/ག་དང་1་ལའི་3་མར་བ5ས་6ོད་7་དགོས་
པའི་འཇིགས་(ལ་དེའི་འ,ས་-། གོང་གི་དགོང་ལོ་བ)ན་བ+ར་སོན་པའི་0ན་ངག་དབང་1་



མཚ#ས་རང་(ོག་ཕངས་མེད་.་དོར་བ་རེད།  

ཡིན་ན་ཡང་། དཔོན་རིགས་ཚ+ས་ཁོང་གིས་རང་.ོག་བཅད་པའི་ཡིག་ཐོག་ཁ་ཆེམས་བཙན་
འ"ོག་གིས། ཤག་རོང་དགོན་པའི་!་བ་ཚ%ར་ད་(ིན་ཁོང་གི་འདས་1ེན་3ེང་4ོང་མི་6ེད་པ་དང་། 
ཁོང་གི་འདས་*ེན་ནི་ཆོས་ཉིད་ཡིན་*གས་,ི་-ིད་ག.ང་གི་འ1ེལ་བ5ོད་ལ་6བ་7ོར་གནང་
དགོས་པའི་བཀའ་+་བ,གས།  

གཉིས། !་ལའི་&་མའི་(་པར་བཀག་.ོམ། 

!་ལའི་&་མའི་(་པར་བཤམས་.ོན་མི་ཆོག་པའི་3ིད་ག5ང་གི་7ིམས་མ8ན་9ེད་ཐབས་དེ་
གསལ་བོ་ཞིག་)ོགས་ཐབས་+ལ་ནའང་། !་འ$ལ་དེའི་འ)ང་" 1994 ལོའ$ ”!བས་ག&མ་
པའི་བོད་དོན་འ)་ཚ+གས• (Third Forum on Tibet Work) ལས་གསོང་བོར་)ོགས་
ངེས།   

!་ནག་%ིད་ག(ང་གིས་བོད་མི་ཚ/ས་0་ལའི་3་མར་བཅངས་པའི་མི་7ེད་པའི་ཡིད་:ོན་དེ་འ;་!་
ནག་དམར་'ོགས་ཚ+གས་པའི་ལར་ཞེན་2་བ4ེ་བ5ར་6ེད་ཐབས་འཚ+ལ་8ི་ཡོད་ལ། དེའི་$་
མཚན་ནི་བོད་མི་རིགས་,ི་ངོ་བོ་མཚ.ན་/ེད་དང་དེའི་2་བར་3ང་4ང་བ5ིས་པ་རེད།   

!་ནག་%ིད་ག(ང་གི་*་ཚབ་ཚ-ས་/་ལའི་2་མའི་*་པར་བཤམས་7ོན་ནམ་བདག་གཉེར་;ེད་
པར་$་%ིམས་)ི་བཀག་-་གང་ཡང་མེད་པ་2ན་འ5ོངས་གནང་ཡོད་7ང་། !ོག་%ེ་བོད་མི་མང་
ཤོས་%ིས་ཁོང་གི་%་པར་མི་བཤམ་+་གདམ་ང་-ེད་/ང་། དཔོན་རིགས་ཚ+ས་ད་,ང་མི་/ེར་དང་
དགོན་&ེ་ཁག་གི་*་ལའི་-་མའི་/་པར་མེད་པར་གཏོང་གི་ཡོད།  

!་ལའི་&་མའི་(་ཡངས་(ས་ཞབས་ལ་.་མ/ད་བཀོག་འགོག་4ེད་ཅིང་། ༼དགོན་'ེ་ཁ་ཤས་,ི་
དགེ་འ&ན་པ་)མས་,ོང་ལོ་བ1ད་པའི་བོད་ཞི་4ོལ་ཆེན་མོར་མཉམ་8གས་གནང་ཡོད༽ !ག་
ཆས་དམག་གིས་(་ལའི་+་མའི་,་པར་/ེང་དམ་2ག་བཀོད་པའམ་ནག་ནོགས་བཟོས།  

!་ལའི་&་མའི་འ(་རིས་བདག་གཉེར་0ེད་པའམ། ཡང་ན་འ&་བ(ས་*ག་པ། ཉོ་འཚ&ང་མི་ཆོག་
པའི་དམ་བ(གས་དེ་ནི 1994 ལོའ$་མངོན་གསལ་དོད་པོའ$་-ིད་/ས་0ི་1་དོན་དེ་རིགས་དངོས་
དང་བ%ད་པའི་)ོ་ནས་བ-ར་/ོས་ཡང་/ོས་1ས་པ་ཞིག་རེད།  

ག"མ། དགོན་&ེ་ཁག་)་*ངས་འཛ/ན་0ེད་ཐབས་གསར་བ།  



!ོང་ལོ་བ'ད་པའི་བོད་ཞི་-ོལ་ཆེན་མོ་དང་འ2ོགས་ཏེ་'་ནག་6ིད་ག7ང་གིས་བོད་8ི་དགོན་9ེ་
ཁག་ནང་ཧམ་འ)ལ་དང་དགོན་པའི་ལས་དོན་དང་0ེད་2ོར་4ངས་འཛ6ན་བ8ིས་པའི་9བས་
བཤམས་པ་མ་ཟད།  

དམིགས་'་(་ནག་གི་དབང་འཛ.ན་པ་ཚ1ས ”!ིམས་མ&ན་(ོབ་གསོ• ཞེས་པ་ཞིག་བཙན་ཤེད་
!ིས་ལག་ལེན་#་བཏབ་པས། !་བ$ན་ཚ'ས་མི་འདོད་བཞིན་/་0ིད་ག2ང་གིས་རང་གི་ཆོས་
!གས་དང་། དགོན་པ། བ"ན་དགོན་བཅས་*་+ངས་འཛ/ན་0ེད་པར་དང་ལེན་0ེད་དགོས་ཁར། 
གོང་གི་&ོབ་གསོ་དེ་འ,ར་&ོབ་གཉེར་/ེད་དགོས་0ང་ཡོད་པ་རེད། 

 ”བོད་%ི་དགོན་)ེ་ཁག་གི་ལས་དོན་ནམ་/ེད་0ོར• !ངས་འཛ'ན་"ི་$ེད་ཐབས་གསར་བ་དེ་འ-་
བོད་རང་'ོང་(ོངས་*ི་ཁོངས་ཙམ་མ་ཡིན་པའི་རང་'ོང་ས་3ལ་བ5་ཆའི་ད7་8ག་ནང་:གས་
!ེན་འཐེབས་ཡོད་ལ། !ིམས་&གས་(ི་)་རིམ་དེ་འ.་ཉི་མ་དེ་རིང་ཡང་ད་2ང་ལག་བ5ར་)ེད་
!ས་ཡིན་འ(ག  

!ེད་ཐབས་གསར་བ་དེས་*ིས་འ-ང་གི་/ས་ན་བོད་རང་2ོང་3ོངས་$ི་&ེད་ཀར་+ེད་,ས་ཐོན་
!ིད་པ་རེད།  

ཉི་མ་དེ་རིང་ཡང་*་ནག་-ིད་ག.ང་ངམ། དམར་%ོགས་ཚ*གས་པའི་དཔོན་རིགས་ཚ*་བོད་0ི་
དགོན་&ེ་ཁག་ནང་བ+ོ་བཞག་-ས་ཡོད།  

དོན་དངོས་ཐོག་གསར་*་བ,གས་པའི་དགོན་པའི་དོ་དམ་1ན་ཚ3གས་ཁག་ནི་དམར་5ོགས་
ཚ"གས་པའི་)ང་འཛ,ན་ལས་/ེད་ཚ"ས་འགོ་"ིད་གནང་གི་ཡོད་ལ། 2011 ལོའ$་&ི་( 11 ནས་
!ིད་ག&ང་གི་དཔོན་རིགས་ཚ.ས་/་འ1ལ་དེའི་འགོ་བ5མས་ཤིང་། 2012 ལོའ$་&ི་( 2 ནང་
ཡོངས་&་མ(ག་བ+ས།    

བོད་རང་'ོང་(ོངས་*་+ིག་.་ཡོན་ཚ2གས་པའི་5ང་ཆེ་ཆིན་ཁོན་'ོ་ཡིས་ཏང་མི་ཚ'ར་བ*ོད་དོན། 
”བོད་%ི་དགོན་)ེ་ཁག་!་བ$ོ་བཞག་(ས་པའི་དམར་0ོགས་ཚ2གས་པའི་3ང་འཛ6ན་ལས་(ེད་
གཙ#་%ས་'མས་པས་*་བ,ན་ཚ#་རང་1ལ་ལ་དགའ་ཞེན། རང་གི་ཆོས་)གས་ལ་དད་,ས། རང་
!ལ་$ི་&ིག་(ིམས་དང་-་(ིམས་.ང་བ-ི། !ལ་ནང་བ'ན་(ིང་ཉེན་,ང་། མི་རིགས་ཞི་འ)ིག་
ཆ་མ$ན་བཅས་)ི་+ོབས་-གས་གལ་ཆེན་རང་བཞིན་ཞིག་ཆགས་པར་ཁག་ཐག་-ེད་དགོས• 
ཞེས་ཟེར།  



དམར་%ོགས་ཚ*གས་པའི་.ང་འཛ1ན་ལས་4ེད་འདི་རིགས་ལ་ད་6ང་བོད་8ི་9་བཙན་ཚ*་ཡར་
ཐོན་དང་'ལ་གཅེས་-ི་ལམ་0་1ིད་པ་དང་ཆབས་ཅིག ཁོ་པ་ཚ7་རང་གི་9ོགས་:་བ;ག་<ེ། ཁོ་
ཚ"་དང་ཁོང་ཚ"འི་ནང་མིའི་གནས་.ལ་འཚ"ལ་བ1་2ེད་དགོས་པར་བ6ལ།  

བ"ས་ཚ&ད་(ིས་བ*བ་+་གཅིག་འ/་ཡིན་2ང་། དོན་ལ་&་བ(ན་ཙམ་མ་ཡིན་པའི་བོད་རིགས་
མང་ཚ%གས་ལའང་*་+ོག་ནན་མོ་.་/ར་དམིགས་བ4གས་ཡོད། ག"ང་འ&ེལ་བ*ད་ལམ་ཁག་
གིས་གསོང་བོར་)ན་+ོན་,ས་པ་འདི་0་1ེ། ངལ་$ོལ་&་ཁག 5,000 དང་ལས་&ེད 20,000 
!ག་ཅིག་&་ནག་!ིད་ག&ང་གིས་འདེམ་འཇོག་གིས་བོད་རང་0ོང་1ོངས་2ི་མངའ་ཁོངས་ས་4ལ་
ཁག་$་གཏན་'ོད་*་འཆར་ཡོད་ཟེར།  

བཞི། གནས་མཇལ་དང་དཀའ་ཁག་གི་.ིད་/ས་གཡོལ་བའི་3ེས་5ི་ཆབ་.ིད་7ོབ་གསོ།  

བོད་མི་ཚ(་)་ལའི་,་མར་མཇལ་བའམ་ཁོང་གི་ག2ང་ཆོས་5་བའི་གོ་6ལ་ཉག་གཅིག་9་ནི་
འགོར་མེད་འ!ལ་$་%ིར་ལོག་པའམ། ཡང་ན་བོད་ནས་གཏན་+་ཁ་འ.ལ་དགོས་པ་དེ་རེད།   

!ལ་$ོལ་གོམས་གཤིས་+ར་བོད་མི་མང་པོ་ཞིག་2་གར་ནང་!ལ་4ོར་གནས་མཇལ་6་ཕེབས་9ི་
ཡོད་ལ། བོད་ནང་'་(ག་གནོན་ཇེ་དམ་དང་-་ལའི་ཁ་2ལ་རིང་4གས་6ི་ལས་འ7ལ་བཅས་6ི་
!ེན་པས། 2012 ལོའ$་&ི་( 1 ནང་$་གར་$ ”ཤེས་ཡོན་(ིད་+ས་བ-ར་ཞིབ• !ི་བ%ོད་
གཞིའི་ཐོག་(་ལའི་*་མའི་ག,ང་ཆོས་0་མཁན་བོད་མི་བ5་6ག་མང་པོ་8ིར་བོད་#ལ་%་ལོག་
པར་བཀག་བ'ིལ་*ས་ཡོད།  

འ"་བ%ང་བཀག་བ)ིལ་འཐེབས་མཁན་ཚ3ས་4་གར་ནང་6་ལའི་7་མའི་ག8ང་ཆོས་;་བའི་
!ལ་བ་མ་མཐོང་།  

!་གར་%་ཡོང་མཁན་ཚ-འི་0ོད་2ི་འ3ོ་ལམ་མི་གཅིག་པའི་བོད་མི་མཇལ་9ོར་བ་ཁ་ཤས་བོར་
བ"ག་འཐེབས་ཏེ། གཟའ་འཁོར་རེ་འགའ་འམ། ཡང་ལན་ལེར་(་བ་འགའ་ཞིག་རིང་ཁོ་ཚ1་གར་
ཡོད་གང་འ(ག་གི་གནས་,ལ་ཐོས་དཀའ་ཞིང་།  

བཀག་བ%ིལ་ཁང་*་བཟའ་མི་དང་/ིམ་མི་ཁ་ཁར་བཏང་2ེན། མཇལ་བ་&ན་(ས་ཁ་ཤས་ཤིག་
གིས་%ན་བཅོས་བ*ི་བར་དང་ལེན་གནང་མེད།  

དེ་དང་%ས་མ(ངས་བོད་ཤར་-ོགས་མདོ་ཁམས་0ལ་ནས་3་ས་བ4ད་%ས་འཁོར་དབང་ཆེན་ལ་



འོང་མཁན་བོད་མི་མང་པོ་ཞིག་.ིར་བོད་0་ལོག་པའི་ལམ་བར་ནས་འ3་བ4ང་བཀག་བ6ིལ་
!ས་པ་དང་། 

ཁོང་རང་ཚ'་(་སའི་གནས་ཆེན་ཁག་དང་། ཇོ་ཁང་། ཕོ་$ང་ཕོ་ཏ་ལ ༼དེར་བོད་(ི་ལོ་གསར་
!བས་%་&ལ་(ོལ་*ེད་-ོ་.ེལ་(ོལ་ཡོད༽ བཅས་%་གནས་(ོར་མཆོད་མཇལ་0ེད་2་བ3ག་
མེད་པ་མ་ཟད། !་ནག་གི་དཔོན་རིགས་སམ་,ོར་-ང་དམག་མི་/ེར་ངོས་ནས་ཁོང་ཚ3་4ིར་སོ་
སོའ$་ཕ་'ལ་!་#ིར་ལོག་&་བ(ག་ཡོད། 

!། !་བ$ན་ཚ'ར་མནར་གཅོད་གཏོང་བ།  

ཆོས་!གས་ཆོ་ག་དང་དད་མོས་ནི་དམར་-ོགས་ཚ/གས་པའི་འཇིགས་3ལ་5་6ར་མཐོང་གི་ཡོད་
!བས། དེ་དམིགས་འབེན་+་བ,ང་.ེ་དགག་/ག་ཚ་ནན་གཏོང་གི་ཡོད། དེ་$ོན་'་ནག་གི་*ིམས་
འགལ་བཅའ་'ིམས་+ི་ངོས་ནས་བོད་+ི་ཆོས་1གས་2ེད་4ོ་ཁག་ནི ”ཁ་#ལ་རིང་(གས• དང་
འ"ེལ་བ་ཡོད་*གས་-་མཚན་#་བ%ང་'ེ། མི་$ེར་སོ་སོར་)ོད་འ,གས་ཐེར་འདོན་བ)ིས་1ོང་
།   

དེ་འ%་ཡིན་པའི་*་མཚན་-ིས། ནང་བའི་'་བ(ན 58%  !ག་ཧ་ལམ་'་ནག་གི་ཆབ་,ིད་
བཙ#ན་མ་ཆགས་ཡོད། !ལ་ས་ཝ་ཤིན་ཌོན (Washington DC) ནང་གཏན་གཞི་(ས་པའི་,་
ནག་$ོར་'ི་ཨ་རིའི་ད,ས་.ོས་ཚ0གས་འཛ2ན་3ོང་#ན་ཁང (The Congressional-
Executive Commission on China) གིས་བོད་(ི་ཆོས་*གས་དང་ཆབ་,ིད་བཙ.ན་མ 
824 !ག་བཀག་བ&ིལ་ཐེབས་ཡོད་/ོར་1ན་སེང་4ས་ཡོད།  

གོང་གི་གནད་དོན་འདི་དག་གི་)ོད། 2008 ལོའ$་&་བཞི་བར་འ+་བ,ང་འཐེབས་པའི་འ2ས་
!ོང་དགོན་(ི་*་བ་,ན་པ་ག.མ་"ི་བདེ་འཇགས་དང་བདེ་ཐང་ཐད་སེམས་འ.ར་ཆེ་ཞིང་། 
ཁོང་ག&མ་པོའ*་+ས་-ི་/་བ་གཉིས་ལ་མི་ལོ 20 ནས་ཚ%་བཙ(ན་)ི་+ིམས་ཐག་བཅད་པ་དང་། 
2008 ལོའ$་& 3 ཚ"ས 10 ཉིན་%་སའི་བོད་+ི་ཞི་-ོལ་ཆེན་མོར་འ3ས་4ོང་དགོན་7ི་8་བ་ཚ:ས་
!ེ་$ིད་མཛད་)ེན། འ"ས་%ོང་དགོན་པར་-་མ/ད་"ག་གནོན་&ེད་)ས་རེད།  

དགོང་ལོ 37 ལ་སོན་པའི་)་*ང་དགོན་.ི་/་འཇམ་ད2ངས་3ིན་པ་4་ནག་གི་བཀག་བ7ིལ་
ཁང་$་མནར་གཅོད་ཡ་ང་བ་བཏང་/ེན 2011 ལོའ$་& 4 ཚ"ས 3 ཉིན་འདས་(ོངས་+་,ིན་
ཡོད། !་#ིན་པ་ལགས་*ིས 2011 ལོའ$་& 4 ཚ"ས 9 ཉིན་%ི་&ིང་གི་གསར་འགོད་པའི་མ0ན་



སར་བོད་མིའི་དཀའ་+ག་འ-ེལ་བ0ོད་གནང་བར་3ེན་4ས་ཏེ་འ6་བ7ང་བཀག་གཉེར་བ9ིས་
པ་རེད།  

!་#ང་ནི་ཀན་()་ཞིང་ཞིང་ཆེན་-ི་ཀན་.ོ་བོད་རིགས་རང་5ོང་6ལ་བསིང་8་9ོང་གི་དགོན་པ་
གལ་ཆེན་ཞིག་ཡིན་པ་རེད།  

!ག !ལ་གཅེས་(ོབ་གསོ་དང་མི་མངོན་པའི་ནན་)ལ།  

2008 ལོའ$་& 4 བར་བོད་རང་'ོང་(ོངས་* ”!བ་ཆེ་བའི་ཤེ་ཡོན་,ིད་.ས་བ0ར་ཞིབ• !་
བ་ཞིག་འགོ་བ(མས་པ་ནི ”!ལ་ཁོངས་ཁ་(ལ་དང་འ+ག་ཟིང་ནི་0ར་2ེན་ཡིན་ཞིང་། ཆིག་
!ིལ་དང་བ(ན་*ང་ནི་བདེ་,ིད་ཡིན• !གས་%ི་འབོད་+ད་ཅིག་རེད།  

དགོན་&ེ་ཁག་ནི ”ཤེས་ཡོན་(ིད་+ས་བ-ར་ཞིབ• !ི་དམིགས་འབེན་ག,ར་མེད་ཅིག་ཡིན་ཞིང་། 
ཟམ་མ་ཆད་པའི་)་ནག་གི་,་འ-ལ ༼ཧ་ལམ་&་ངོ་ག*མ་རིང་-ན་མ/ད་ཡོད་ཤས་ཆེ༽ དེ་
རིགས་མིག་'འི་དགེ་འ+ན་པ་ཚ/འི་0་1ོད་ལེགས་བཅོས་ཡོང་རག་བར་+་8་མ9ད་:བ་ཆེར་
བ"ེད་ཡོད། 

དེར་མ་ཟད། !་ས་$་དགའ་(ན་དགོན་དང་། སེ་ར་དགོན། འ"ས་%ོང་དགོན་བཅས་བོད་-ི་
དགོན་&ེ་ཆེ་ཁག་ག*མ་ནང་དགེ་འ.ན་པ་ཕལ་མོ་ཆེ་2ིར་5ད་བཏང་བ་དང་འ8་བ9ང་བཙ;ན་
འ"ག་བ&ིས་ཡོད།  

2008 ལོར་འ&ས་(ོང་དང་དགའ་,ན་དགོན་གཉིས་ནང་0ོན་1ོམ་3་བ 1,200 !ག་$ིར་'ད་
བཏང་བ་%་ནག་གི་ག)ང་འ#ེལ་བ'ད་ལམ་ཁག་གིས་.ང་མ0ེན་གསལ་རེད།  

དགོན་&ེ་ཁག་གིས་+་བ་དེ་ཚ.འི་མིང་མ་བཤད་ནའང་། ཁོང་ཚ&་'ིར་དགོན་ནང་-་ཡོང་མི་ཆོག་
པའི་བ&གས་གཏམ་དང་བཅས་ཁོ་ཚ1འི་མིང་ཡིག་རེ་རེ་བཞིན་&ར་ནས་)ོམས་བ,གས་.ས་
ཚར་འ#ག  

!་ཤག་%ོང་པའི་+་,ོ་ཡོངས་/ོགས་%ེང ”!ོ་འ%ེད་མི་ཆོག• ཅེས་བ&་ཡིག་*ར་འ-ག་ཅིང་། དེ་
!ར་$ོད་མཁན་ཚ+་ཡིན་.ང་། ཁང་$ོང་དེ་དག་ནང་འ+ོ་བའི་ཆོག་མཆན་མེད།  

!་ནག་གི་དཔོན་རིགས་ཚ,ས་བོད་.ི་ནང་བ0ན་རིག་གནས་.ི་བ0ི་གནས་ཆེ་ཁག་ནས་སི་4ོན་
ཞིང་ཆེན་མདོ་+ད་,་བ་.ལ་0ི་ཀི2ི་དགོན་དམིགས་5་བ6ང་ཡོད།   



2011 ལོའ$་& 3 ཚ"ས 11 ཉིན་ཀི&ི་དགོན་*ི་+་,ན་ཚ.གས་0ིས་རང་3ས་མེར་བ7ེགས་བཏང་
!ེས་མདོ་(ད་)་བ་+ལ་-་.ག་ཆས་དམག་མི་འབོར་ཆེན་ཆེད་གཏོང་7ས་ཡོད།   

ཀི#ི་དགོན་)ི་དགེ་འ,ན་པ་ཚ/་དགོན་པའི་0ི་ལོག་2་འ3ོ་དགོས་5ང་ཚ7། དགེ་བ&ོས་དང་འཛ,ན་
དགེ དགོན་ནང་'་གཏན་)ོད་*ས་པའི་!་ནག་གི་དཔོན་རིགས་ཚ,འི་མ/ན་ནས་ཆོག་མཆན་ཡིག་
གེ་ག$མ་ལེན་དགོས་+ི་འ.ག  

!་ག$ང་གི་དཔོན་རིགས་ཚ.ས་ད་/ང ”རང་གི་&ལ་ཁབ་ལ་དགའ་ཞེན། རང་གི་ཆོས་)གས་ལ་
དགའ་ཞེན• ཞེས་པའི་(ལ་གཅེས་ལས་འ,ལ་-བ་ཆེར་1ེལ་འགོ་བ3མས།  

ཀི#ི་དགོན་)ི་གནས་བབ་ཛ་-ག་པོ་ཆགས་ཏེ། ཤེས་ཡོན་(ིད་#ས་བ&ར་ཞིབདང་!ིམས་མ&ན་
!ོབ་གསོ• བ"བ་$ར་ཁ་གཡར་ཁག་ད*ིས་འོག་ལོ་བཅོ་བ1ད་ནས་བཞི་བ4འི་དབར་སོན་
པའི་དགེ་འ(ན་པ་མང་པོ་རང་དགོན་ནས་བཙན་1ིད་2ེད་3ི་ཡོད།  

དཔོན་རིགས་ཚ+ས་དགེ་འ.ན་པ་མང་པོ་རང་དགོན་ནས་བཙན་3ིད་4ིས།  བཀག་བ%ིལ་ཁང་* 
”ཤེས་ཡོན་(ིད་+ས་བ!ར་ཞིབ་'བས་བདེ་+་ཡོང་ཆེད་ ”!ོབ་གཉེར་)་འ+ོ་བ• ཅེས་མི་རིགས་
འ"་མཉམ་&ི་མིང་)ང་བཀོལ་.ོད་བ&ིད་བཞིན་མཆིས།   

མཚམས་%ོར་དང་མ*ག་,ོམ།  

1990 ལོའ$་ད'ིལ་)་*་ནག་གི་ཆོས་/གས་0ིད་1ས་'ི་ཡོངས་4བ་ཁ་7ོགས་མངོན་འ9ར་;ང་
བ་ནས་བ%ང་བོད་ས་ཡོངས་*ོགས་,ི་ཆོས་#གས་རིག་གནས་ཐོག་དམ་,ག་-གས་ཆེར་གནང་གི་
ཡོད། དེར་མ་ཟད། ནང་བ%ན་དགོན་)ེ་ཁག་དང་བ,ན་དགོན་ཁག་-་.བ་ཆེ་བའི་2ལ་མིན་
འགན་%ང་གི་ཐབས་+ས་ལག་-་བ.ར་བ་དང་། འཛ#ན་&ོང་)ིག་,ིམས། ཉེས་ཆད་། ཤེས་ཡོན་
!ིད་%ས་བ(ར་ཞིབ་སོགས་-ང་འ0ེལ་3ིལ་བ4གས་5ས་པར། བོད་མི་མང་ཚ%གས་(ིས་ཁས་མ་
འཆེས་ཚ'། !ག་གནོན་&་བར་བ)ོན་པའི་-ོགས་ནས་/ང་གསལ་བོར་མཐོང་བ4བ་པ་ཞིག་རེད།  

མ"ག་%ང་'། !ལ་$ིའི་འ'ོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་$ི་མ-ན་ཚ0གས་པ (FIDH) དང་$ལ་&ིའི་བོད་
དོན་%བ་'ོར་ཚ*གས་པ (ICT) གཉིས་&ི་ངོས་ནས། !་ནག་གི་&ིད་(ས་*ིལ་བོའ/་གནད་དོན་
ནམ། ཐབས་%ས་དེས་གཞི་+འི་འ-ོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་ཚད་གཞི་2ོག་རོལ་5་བཏང་བར་
བསམས། དེའི་&་མཚན་ནི་*ལ་,ིའི་འ-ོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་བ3གས་གཏམ 1(UDHR) ནང་
གསལ་%ོན་(ས་ཡོད་པས་སོ།།   



གཤམས་&ི་མཚམས་)ོར་གནད་བ/ས་འདི་ནི 2013 ལོའ$་& 10 ཚ"ས 22 ཉིན་%་ནག་མི་
དམངས་&ི་མ(ན་*ལ་ཁབ་.ི་/བས་གཉིས་པའི་ཡོངས་6བ་རང་བཞིན་9ི་ལོ་འཁོར་བ:ར་
ཞིབ་ལས་'བ་པ་ཞིག་ཡིན་,ིད་པས། དེ་ལ་%བ་'ོར་ཡོང་བའི་རེ་.ལ་/ིང་ནས་2།  

༡ !་ནག་མི་དམངས་*ི་མ+ན་!ལ་ཁབ་/ིས་བོད་རིགས་ཡོངས་ལ་ཁོ་རང་ཚ4འི་6ལ་"ོལ་གོམས་
གཤིས་དང་ཆོས་*གས་+ེད་-ོའ/་ཁེ་དབང་ཅི་བས་3ང་4ོད་དགོས་ཤིང་། བ"ར་ཞིབ་'ིད་)ས་
དེས་བོད་མི་རིགས་+ི་,ད་ཡིག་དང་ཆོས་0གས། !ལ་$ོལ་གོམས་གཤིས་བཅས་-ང་མེད་1་ཡན་
!་བཏང་&ེ། དཀའ་%ག་བཟོས་ཤིང་འ.ག་ཟིང་བ/ངས་ཡོད་1བས། བོད་མིའི་ཆོས་དད་རང་
དབང་ལ་བ&ི་བ#ར་%ེད་དགོས།  

༢ !་ནག་མི་དམངས་*ི་མ+ན་!ལ་ཁབ་/ིས་བོད་/ི་1་2ལ་ཚ4འི་ཡང་7ིད་དངོས་འཛ9ན་ཐད་
བར་ཆད་གཏོང་བའི་ག,ང་འ-ེལ་0ིད་1ས་མཚམས་འཇོག་གནང་དགོས།  

༣ !་ནག་མི་དམངས་*ི་མ+ན་!ལ་ཁབ་/ིས་ཆོས་2གས་3ན་ཁང་གི་དོ་དམ་ཚ5གས་6ང་7ིར་
འཐེན་བ'ི་དགོས།  

༤ !་ནག་མི་དམངས་)ི་མ*ན་+ལ་ཁབ་/ིས་ཆབ་1ིད་/ི་གནད་དོན་ཐོག་འ5་བ6ང་བཀག་
བ"ིལ་འཐེབས་པའི་+་བ,ན་.མས་0ོད་བ3ོལ་དང་། ཁོང་ཚ&་'ིར་རང་དགོན་ནང་ཡོང་.་
ག"ག་དགོས།  

༥ !་ནག་མི་དམངས་*ི་མ+ན་!ལ་ཁབ་/ིས་མི་མངོན་པའི་ནན་3ལ་ལག་བ4ར་ཐད་7ོག་ཞིབ་
མཐིལ་&ིན་དགོས་པའི་འགན་(ར་དང་ལེན་དང་། འགན་བབ་འདི་རིགས་*ན་འ+ོངས། ཚབས་
ཆེ་བའི་ཉེས་དོན་རིགས ༼དམིགས་(་)་བ་ཀི,ི་དགོན་/ི་དགེ་འ2ན་པ་མང་པོ་ཞིག་གར་7ིད་ཆ་
མེད་%ི་གནད་དོན་*་+༽ འོས་ཤིང་འཚམས་པའི་+ོ་ནས་ཆད་གཅོད་ལག་བ3ར་5ེད་དགོས།  

༦ !་ནག་མི་དམངས་*ི་མ+ན་!ལ་ཁབ་/ིས་ཆོས་%གས་'ེད་*ོ་དང་ཆོས་དད། ཆབ་$ིད་སོགས་
!ི་ཉེས་དོན་འོག་འ,་བ.ང་བཀག་བ1ིལ་3ས་པའི་བོད་རིགས་བཙ7ན་པ་8མས་:ོད་བ;ོལ་
གཏོང་དགོས་པ་མ་ཟད། ཆབ་$ིད་'ི་གནད་དོན་འོག་བཙན་-་.ིབས་པའི་1་བ2ན་3མས་ཆ་
!ེན་གང་ཡང་མེད་པའི་ཐོག་/ོད་བ1ོལ་3ིས་5ིར་སོ་སོའ7་དགོན་8ེ་ཁག་ནང་ཡོང་'་ག(ག་
དགོས།  



འ"ེལ་ག'གས་དང་ཞིབ་.འི་གནས་0ལ་གཤམ་3ི་4་ཚ6གས་7ེང་གཟིགས་རོགས།  

!ལ་$ིའི་འ'ོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་$ི་མ-ན་ཚ0གས་པའི་4་ཚ5གས།  FIDH: 
asia@fidh.org; www.fidh.org/asia  

!ལ་$ིའི་བོད་དོན་!བ་+ོར་ཚ.གས་པའི་2་ཚ3གས། ICT: info@savetibet.eu; 
www.savetibet.org 

!ར་མཆན།  
1(UDHR) !ལ་$ིའི་འ'ོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་བ.གས་གཏམ་ནང་འཁོད་4ི་དོན་ཚན 18 
པའི་ནང་དམིགས་+་ཆོས་.གས་དང་། ད"ོད་ཤེས། བསམ་%ོའ(་རང་དབང་དང་། དེ་བཞིན་དོན་
ཚན 3 པའི་ནང་མིའི་བདེ་+ང་དང་རང་དབང་། འཚ#་%ོད་ཁེ་དབང་། དོན་ཚན 5 བའི་ནང་
མནར་གཅོད་དང་ག*ག་+ོད། མི་$ོད་ལས་འདས་པའི་$ོད་+ལ། ཆད་གཅོད་བཅས་ལས་རང་
དབང་ལོངས་(་)ོད་པའི་ཁེ་དབང་། དོན་ཚན 9 པའི་ནང་'ལ་)ོལ་དང་བཀག་བ/ིལ། བཙན་
ཤེད་%ི་འ(་བ*ང་སོགས་ལས་རང་དབང་ལོངས་1ོད་#ི་ཁེ་དབང་། དོན་ཚན 10 བའི་ནང་'ང་
གཞག་$ིམས་ཞིབ་ཁེ་དབང་། དོན་ཚན 13 པའི་ནང་རང་དབང་ལས་འ,ལ་ལོངས་.ོད་/ི་ཁེ་
དབང་། དོན་ཚན 19 བའི་ནང་'་བ(ོད་རང་དབང་ལོངས་.་/ོད་པའི་ཁེ་དབང་བཅས་བཀོད་
ཡོད།  
 
 
 


