
༈བཙན་བྱོལ་བྱོད་མའི་ིམང་གཙ་ོདབུ་བརྙེས་ཏྙེ་མ་ིལྱོ་ ༥༧འཁྱོར་བའ་ིདུས་དྲན་མཛད་སྱོའ་ིཐྱོག་ 
བྱོད་མ་ིམང་ས་ིའཐུས་ལྷན་ཚགོས་ཀ་ིགསུང་བཤད། 

  
༄༅། །བྱོད་མིའ་ིཆབ་སདི་ཀ་ིལམ་ལུགས་མང་གཙའོ་ིལམ་སྱོལ་དབུ་བརྙེས་ནས་མ་ིལྱོ་༥༧ཧལི་པྱོ་འཁྱོར་བའ་ིདུས་དྲན་
ཁྱད་པར་ཅན་སྲུང་བར་ིཞུ་བའ་ིཉནི་མྱོ་འད་ིན།ི འཕགས་མཆྱོག་ཕྱག་ན་པདྱོའ་ིརྣམ་རྱོལ་འཛམ་གིང་ཞ་ིབདྙེའ་ིདྙེད་དཔྱོན་ས་ི
ནྱོར་༸གྱོང་ས་༸སྐྱབས་མགྱོན་ཆྙེན་པྱོ་མཆྱོག་དགུང་ན་ཕྲ་ཡང་བྱོད་ཁ་བ་ཅན་གི་ཆྱོས་སདི་ལུགས་གཉསི་ཀ་ིཐུགས་
འགན་བདག་གརི་བཞྙེས་ཏྙེ་ཡུན་རིང་མ་སྱོང་བར་ཁྱམི་མཚསེ་རྒྱལ་ཁབ་རྒྱ་ནག་དང་།རྒྱ་གར་བཅས་སུ་ཆབིས་བསྒྱུར་
བསྐྱངས་ཏྙེ་རྒྱ་གར་རང་དབང་མང་གཙའོ་ིཆབ་སདི་ལམ་ལུགས་ལ་ཐུགས་དགྙེས་ཚརོ་ཆྙེན་པྱོས་བྱོད་ཀ་ིཆབ་སདི་ཀང་
མང་གཙའོ་ིའགྱོ་ལུགས་དང་མཐུན་པར་ལྙེགས་བཅྱོས་མཛད་འགྱོ་བརམས་གནང་མཛད་ཡྱོད་ནའང།བྱོད་ནང་རྒྱ་ནག་གུང་
ཁྲན་དམག་དཔུང་གསི་བཙན་འཛུལ་བས་རྙེན་ཐུགས་ཀ་ིབཞྙེད་དགྱོངས་ལྟར་མཛད་ཐབས་མ་བྱུང་ཁར། ཕྱ་ིལྱོ་ ༡༩༥༩ 
ལྱོར་མགྱོན་པྱོ་གང་ཉདི་རྒྱ་གར་འཕགས་པའ་ིཡུལ་དུ་བཙན་བྱོལ་ལ་མ་ཕྙེབས་ཐབས་མྙེད་གྱུར་པ་དང་། གང་ག་ིཞབས་
རྙེས་སུ་བྱོད་མ་ིཁྲ་ིཚ་ོབརྒྱད་ལྷག་བཙན་བྱོལ་དུ་འབྱོར་ཡྱོད།མགྱོན་པྱོ་གང་ཉདི་རྒྱ་གར་དུ་༸ཞབས་སྱོར་འཁྱོད་མ་ཐག་
བཙན་བྱོལ་བྱོད་གཞུང་ག་ིསགི་འཛུགས་གསར་བཙུགས་དང་ཆབས་ཅགི་ཆྱོས་ལུགས་ཆྱོལ་གསུམ་དང་བཅས་པའ་ིབྱོད་
མ་ིམང་ས་ིའཐུས་ལྷན་ཚགོས་ཆྙེད་འཛུགས་མཛད་ནས་ཕྱ་ིལྱོ་༡༩༦༠ ཟླ་ ༩ ཚསེ་ ༢ཉནི་བྱོད་མ་ིམང་ས་ིའཐུས་སྐབས་དང་
པྱོའ་ིས་ིའཐུས་རྣམས་ཀསི་ལས་འཁུར་དམ་འབུལ་ཞུས་པ་ནས་བཟུང་བྱོད་མའི་ིམང་གཙའོ་ིལམ་བཟང་དབུ་བརྙེས་ཏྙེ་ལྱོ་
རྒྱུས་རང་བཞནི་ལྡན་པའ་ིཉནི་མྱོ་ཞགི་ཆགས་ཡྱོད། 

ཕྱ་ིལྱོ་ ༡༩༦༡ ལྱོར་མ་འྱོངས་བྱོད་ཀ་ིར་ཁྲམིས་སངི་དྱོན་དང་། ཕྱ་ིལྱོ་ ༡༩༦༣ལྱོར་བྱོད་ཀ་ིར་ཁྲམིས་ཡྱོངས་ཁྱབ་
གསལ་བསགས་བསྐྱངས་གནང་མཛད་པ་དང་། ཕྱ་ིལྱོ་ ༡༩༩༡ལྱོར་བྱོད་མ་ིམང་ས་ིའཐུས་གངས་ཚད་སྤར་བ་དང་འབྙེལ་
ཁྲིམས་བཟྱོ་ལྷན་ཚགོས་ཀ་ིངྱོ་བྱོར་བསྒྱུར་གནང་མཛད་པ་ལྟར།ལྱོ་དྙེར་སྐབས་ ༡༡ པའ་ིས་ིའཐུས་ནས་བཙན་བྱོལ་བྱོད་
མའི་ིབཅའ་ཁྲིམས་གཏན་ལ་ཕབ་པར་ས་ིནྱོར་༸གྱོང་ས་༸སྐྱབས་མགྱོན་ཆྙེན་པྱོ་མཆྱོག་གསི་ཆྱོག་མཆན་བསྩལ་བ་ནས་
བཟུང་ས་ིའཐུས་ལྷན་ཚགོས་འད་ིཁྲམིས་བཟྱོ་ལྷན་ཚགོས་མངི་དྱོན་མཚུངས་པའ་ིཐྱོག་ནས་བཙན་བྱོལ་བྱོད་མའི་ིསགི་
འཛུགས་ཀ་ིཁྲིམས་སགི་ཁག་ ༢༧ ཙམ་གཏན་འབྙེབས་དང་དྙེ་དག་ལ་བསྐྱར་བཅྱོས་དགྱོས་རིགས་རྣམས་གནང་མུས་
ཡནི། ཕྱ་ིལྱོ་ ༢༠༠༡ལྱོར་བཀའ་བྱོན་ཁྲ་ིཔ་མ་ིམང་གསི་ཐད་ཀར་འྱོས་འདྙེམས་བ་ལམ་དུ་བསྒྱུར་རྒྱུའ་ིམགྱོན་པྱོ་གང་ག་ི
བཀའ་དགྱོངས་བཞནི། བྱོད་མ་ིམང་ས་ིའཐུས་སྐབས་ ༡༢ པའ་ིགྱོས་ཚགོས་ཚགོས་དུས་ ༡༡ པར་ཁྲམིས་སགི་ཁག་ལ་
བསྐྱར་བཅྱོས་དང་འབྙེལ་བཀའ་ཁྲ་ིམ་ིམང་ནས་ཐད་ཀར་འྱོས་འདྙེམས་ཞུ་རྒྱུའ་ིལམ་སྱོལ་གཏྱོད། ལྷག་པར་དུ་ཕྱ་ིལྱོ་ 
༢༠༡༡ལྱོར་ས་ིནྱོར་༸གྱོང་ས་༸སྐྱབས་མགྱོན་ཆྙེན་པྱོ་མཆྱོག་གསི་བྱོད་མིའ་ིའཕྲལ་ཡུན་དགག་དགྱོས་བདྙེ་དྱོན་དུ་མར་
གཟགིས་ཏྙེ་ཆབ་སདི་དང་འཛིན་སྐྱྱོང་ག་ིཐུགས་འགན་ཡྱོངས་སུ་རྱོགས་པ་མང་ཚགོས་ཀསི་འྱོས་འདྙེམས་བས་པའ་ིའགྱོ་
འཁྲིད་རྣམས་ལ་བསྩལ་གནང་ག་ིརླབས་ཆྙེན་དཀྙེལ་ཆྙེའ་ིདགྱོངས་པ་བཞནི་བྱོད་མ་ིམང་ས་ིའཐུས་སྐབས་ ༡༤ པའ་ིགྱོས་
ཚགོས་འཕར་མ་བསྐྱོངས་ཚགོས་ཀསི་བཙན་བྱོལ་བྱོད་མའི་ིབཅའ་ཁྲམིས་བསྐྱར་བཅྱོས་ཐྙེངས་ཉྙེར་ལྔ་པ་དང་། དྙེའ་ིརྙེས་
འབྙེལ་ཁྲམིས་སགི་ཁག་ལ་བྱོད་མ་ིམང་ས་ིའཐུས་སྐབས་ ༡༥ པའ་ིགྱོས་ཚགོས་ཚགོས་དུས་ ༢ པར་བསྐྱར་བཅྱོས་གནང་
བ་སྱོགས། བྱོད་མ་ིམང་ས་ིའཐུས་ལྷན་ཚགོས་ཀསི་གཏན་འབྙེབས་གནང་བའ་ིཁྲིམས་སགི་ཁག་གཞ་ིརར་བཟུང་ནས། 



བྱོད་དང་བྱོད་མིའ་ིམགྱོན་སྐྱབས་དང་མཚནོ་རྟགས་ས་ིནྱོར་༸གྱོང་ས་༸སྐྱབས་མགྱོན་ཆྙེན་པྱོ་མཆྱོག་ག་ིབཀའ་དགྱོངས་
ལམ་སྱོན་བཞནི་མ་ིམང་གསི་འྱོས་འདྙེམས་བས་པའ་ིའགྱོ་འཁྲདི་ཚསོ་འགན་འཁུར་གིས་བྱོད་མའི་ིསགི་འཛུགས་ཀ་ིབྙེད་སྱོ་
མཐའ་དག་མང་གཙའོ་ིའགྱོ་ལུགས་ཐྱོག་མདུན་བསྐྱྱོད་བྙེད་བཞནི་ཡྱོད། 

དྙེ་ཡང་བྱོད་མའི་ིམང་གཙ་ོནི་ས་ིནྱོར་༸གྱོང་ས་༸སྐྱབས་མགྱོན་ཆྙེན་པྱོ་མཆྱོག་གསི་ཐབས་མཁས་ཐུགས་རྙེ་ཆྙེན་
པྱོས་བྱོད་མ་ིམང་ལ་གསྱོལ་བསྩལ་གནང་བའ་ིམང་གཙའོ་ིའཕྙེལ་རིམ་དམགིས་བསལ་ཅན་ཞགི་ཡནི་པ་དང་། བྱོད་མ་ིས་ི
དང་། ཁྱད་པར་བཙན་བྱོལ་བྱོད་མ་ིརྣམས་ཀསི་མང་གཙའོ་ིཐྱོབ་ཐང་ལྱོངས་སུ་སྱོད་བཞནི་པ་དང་། ལྷག་པར་དུ་བྱོད་མ་ིསྱོ་
སྱོར་འཁྲ་ིབའ་ིལས་འགན་དང་ས་ིཚགོས་ཀ་ིཁྙེ་ཕན་གལ་ཆྙེར་བརསི་ཏྙེ། ཆགི་སལི་ཐྱོག་བྱོད་མའི་ིནུས་ཤུགས་གྱོང་མཐྱོར་
གཏྱོང་དགྱོས་རྒྱུ་ནི་གལ་ཆྙེར་དྱོན་ཆྙེན་ཆགས་ཡྱོད་པས་བྱོད་མ་ིཚང་མས་ཁུར་མཉམ་བཞྙེས་དགྱོས་པའ་ིའབྱོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་
ཡནི། 

རྒྱ་གཞུང་གསི་བཙན་གནྱོན་འྱོག་གཞསི་བཞུགས་བྱོད་མ་ིརྣམས་ལ་མང་གཙའོ་ིརང་དབང་ལྟ་ཅ་ིཐ་ན་འགྱོ་བ་
མའི་ིརང་ཆས་སུ་ཡྱོད་པའ་ིའགྱོ་འྱོང་དང་།སྨྲ་བརྱོད།ཆྱོས་དད།སྐད་ཡགིརིག་གཞུང་སྲུང་སྐྱྱོབ་སྱོགས་བ་རྒྱུའ་ིརང་དབང་
ཡྱོངས་སུ་བལ་ཏྙེ།རྒྱ་ནག་སྐད་ཡགི་གཅགི་གྱུར་ཟྙེར་བའ་ིསདི་བྱུས་ཀསི་བྱོད་མ་ིརིགས་ཀ་ིངྱོ་བྱོ་དང་།རིག་གཞུང་ག་ིརྨང་
གཞ་ིབྱོད་ཀ་ིསྐད་ཡགི་ར་བརླག་ཏུ་འགྱོ་བཞནི་པའ་ིགནས་སངས་ཆགས་ཡྱོད་པར་བརྟྙེན།གཞསི་བཞུགས་བྱོད་མ་ིརྣམས་
ཀསི་ལྷག་བསམ་དང་སངི་སྱོབས་ཆྙེན་པྱོས་བྱོད་ཀ་ིསྐད་ཡགི་དང་།རིག་གཞུང་མ་ིཉམས་རྒྱུན་འཛིན་ཐྱོག་བ་བ་རླབས་ཆྙེན་
གནང་དང་གནང་མུས་ལ་བསྔགས་བརྱོད་ཞུ་རྒྱུ་དང་།ང་ཚ་ོརང་དབང་ལུང་པའ་ིནང་ཡྱོད་པའ་ིབྱོད་མ་ིཆྙེ་ཕྲ་ཡྱོངས་ཀསི་
མགི་མདུན་གི་ཁྙེ་ཕན་ཁྱོ་ན་ཙམ་ལ་མ་གཟགིས་པར།མ་འྱོངས་བྱོད་མ་ིརིགས་དང་།རིག་གཞུང་གྱོ་ལ་འདའི་ིཐྱོག་གནས་
དང་མ་ིགནས་བྱོད་ཀ་ིསྐད་ཡགི་ལ་ཐུག་ཡྱོད་པས་བྱོད་ཀ་ིསྐད་ཡིག་སྱོང་སྱོད་སྤྙེལ་གསུམ་སྔར་ལས་ཤུགས་ཆྙེར་དམ་དྱོན་
གནང་དགྱོས་པ་གལ་ཆྙེ་ཞགི་ཆགས་ཡྱོད། 

ཕྱ་ིལྱོ་༢༠༠༩ཟླ་༢ཚསེ་༢༧ནས་བཟུང་ད་བར་བྱོད་ནང་ཤྙེས་རྟྱོགས་ར་འཕྲྱོད་གསལ་པྱོར་བྱུང་བ་བྱོད་མ་ིགངས་
༡༤༩ཡསི་བྱོད་རྒྱལ་ཁབ་དང་མ་ིརིགས་ཆྙེད་རྒྱ་གཞུང་ལ་ངྱོ་རྱོལ་གིས་རང་ལུས་མྙེར་བསྙེགས་གནང་བའ་ིཁྲྱོད་ཁག་ཅགི་
རྒྱ་གཞུང་དྲག་ཆས་ཉྙེན་རྟྱོག་པ་དང་།དམག་མ་ིབཅས་ནས་སྐབས་དྙེར་བཙན་ཁྲདི་ཀསི་བཙནོ་འཇུག་ཁྲམིས་ཐག་བཅད་
ཁྱོངས་འད་ིལྱོར་རྔ་པ་ཀརིྟ་ིདགྱོན་པའ་ིདགྙེ་འདུན་པ་བྱོ་བཟང་རྒྱ་མཚ་ོལགས་དང་།བྱོ་བཟང་སྐལ་བཟང་ལགས།བྱོ་བཟང་
དཀྱོན་མཆྱོག་ལགས་བཅས་གྱོད་བཀྱོལ་བཏང་ཡྱོད་གནས་འདུག་ཀང་།བྱོ་བཟང་དཀྱོན་མཆྱོག་ལགས་ཀ་ིརྐང་པ་གཡས་
པ་བཏུབ་ཡྱོད་གནས་ཙམ་ལས་ཁྱོང་རྣམས་བཙནོ་འཇུག་བས་རིང་མནར་གཅྱོད་རྡུང་རྙེག་ཇ་ིམྱོང་དང་།བཙནོ་གྱོལ་བཏང་
རྙེས་སྐུ་གཟུགས་ཀ་ིགནས་སངས་གང་འདྲ་ཆགས་ཡྱོད་མྙེད་ཁ་གསལ་ཤྙེས་རྟྱོགས་ཐུབ་ཀ་ིམྙེད་པར་བརྟྙེན།རྒྱ་གཞུང་ནས་
བྱོད་མ་ིརང་ལུས་མྙེར་བསྙེགས་གཏྱོང་མཁན་གསྱོན་པྱོར་གནས་པ་ཡྱོངས་ཀ་ིསྐུ་གཟུགས་འཕྲྱོད་བསྙེན་ལ་འགན་ཁུར་
དགྱོས་པ་དང་།རྒྱལ་སའི་ིནང་གཞུང་དང་།བྱོད་དྱོན་རྒྱབ་སྐྱྱོར་གནང་མཁན།རང་དབང་ག་ིརྟྱོག་ཞབི་པ་རྣམས་ཀསི་ཁྱོང་
རྣམས་ཐུག་འཕྲད་དམ་ཡང་ན་ཁྱོང་རྣམས་ཀ་ིའཕྲྱོད་བསྙེན་གནས་བབ་ལ་རྒྱུས་ལྱོན་དང་།དྱོ་ཁུར་གིས་ཕྱ་ིཕྱྱོགས་སུ་སྨན་
བཅྱོས་ཡྱོང་ཐབས་བ་དགྱོས་པ་གྱོ་སྐབས་འད་ིབརྒྱུད་འབྱོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡནི། 



དྙེ་བཞནི་ཕྱི་ལྱོ་༢༠༠༧ལྱོར་རྱོང་རྒྱས་ཨ་གགས་ལགས་ཀ་ིཚ་བྱོ་ལ་ིཐང་དགྱོན་ཆྙེན་གི་དབུ་མཛད་ཟུར་པ་ཨ་
ཀྲུག་བྱོ་སྤྱོ་ལགས་ལྱོ་༡༠བཙནོ་འཇུག་ཁྲམིས་ཐག་བཅད་པའ་ིདུས་ཡུན་ཚང་རྙེས།འད་ིལྱོ་༢༠༡༧ཟླ་༨ཚསེ་༢༡གི་མཚན་མྱོ་
ཆུ་ཚདོ་༡༡ཙམ་ལ་གྱོད་གྱོལ་བཏང་འདུག་ཀང་ཁྱོང་ག་ིསྐུ་གཟུགས་ཀ་ིའཕྲྱོད་བསྙེན་གནས་སངས་ཇ་ིབཞནི་ཤྙེས་རྟྱོགས་
ཐུབ་ཀ་ིམ་ིའདུགགཞན་ཡང་རྒྱ་གཞུང་ག་ིབྱོད་ཀ་ིཆབ་སདི་བཙནོ་པ་རྣམས་ལ་ཡ་ང་བའ་ིམནར་གཅྱོད་རྡུང་བརྙེག་དང་
བཙནོ་འཇུག་ཁྲམིས་ཐག་བཅད་པ་སྱོགས་རྒྱལ་སའི་ིཁྲམིས་ཀ་ིགནས་བབ་དང་ཡྱོངས་སུ་འགལ་བའ་ིབ་སྱོད་སྤྙེལ་བཞནི་
ཡྱོད། 

ཨ་རིའ་ིརྒྱལ་ས་ཝ་ཤངི་ཊྱོན་ཌ་ིས་ིནང་རྟྙེན་གཞ་ིབས་པའ་ིརང་དབང་ཁང་པ་   Freedom House ཞྙེས་པས་ཕྱ་ི
ལྱོ་ ༢༠༡༦ལྱོའ་ིའགྱོ་བ་མའི་ིཐྱོབ་ཐང་དང་འབྙེལ་བའ་ིསན་ཐྱོ་བཏྱོན་པའ་ིནང་རྒྱལ་སའི་ིརྒྱལ་ཁབ་ཁག་ ༡༨ ནང་ནས།རྒྱ་ནག་
དྙེ་ས་ིཡྱོངས་ནས་རྒྱལ་སའི་ིཐྱོག་འགྱོ་བ་མའི་ིཐྱོབ་ཐང་ལ་རསི་མྙེད་རྱོག་རྱོལ་གཏྱོང་མཁན་གི་རྒྱལ་ཁབ་ཆྙེས་སྡུག་ཤྱོས་
ཨང་ ༢ པ་ཡནི་པ་གསལ་བཏྱོན་དང་།དྙེ་བཞནི་མཉམ་འབྙེལ་རྒྱལ་ཚགོས་ཀ་ིའགྱོ་བ་མའི་ིཐྱོབ་ཐང་ཚགོས་ཆུང་ག་ིཚགོས་
ཆྙེན་ཐྙེངས་༣༤པའ་ིཐྱོག་ཏུའང་རྒྱ་ནག་ཐྱོག་འགྱོ་བ་མའི་ིཐྱོབ་ཐང་ག་ིགནས་བབ་ལ་རསི་མྙེད་རྱོག་རྱོལ་གཏྱོང་ག་ིཡྱོད་པར་
སྐྱྱོན་བརྱོད་ཤུགས་ཆྙེ་བས་ཡྱོད།ཉྙེ་བའ་ིཆར་ནྱོ་སྙེལ་ཞ་ིབདྙེའ་ིགཟྙེངས་རྟགས་བཞྙེས་མྱོང་མཁན་དང་རྒྱ་ནག་ནང་རང་
དབང་དང་མང་གཙ་ོདྱོན་གཉྙེར་བ་སྐུ་ཞབས་ལའིུ་ཞའྱོ་པྱོ་རྒྱ་ནག་ག་ིབཙནོ་ཁང་ནང་ཡུན་རིང་མནར་གཅྱོད་འྱོག་སྙུན་གཞ་ི
ཚབས་ཆྙེ་ཕྱོག་རྙེན་མཐར་འདས་གྱོངས་སུ་གྱུར་བ་བཅས་ནས་འགྱོ་བ་མའི་ིཐྱོབ་ཐང་ག་ིགནས་སངས་ཆྙེས་སྡུག་ཤྱོས་གས་
ཡནི་པ་གསལ་པྱོ་ཆགས་ཡྱོད། 

རྒྱ་གཞུང་གསི་བྱོད་ནང་ཆྱོས་དད་རང་མྱོས་ཀ་ིསདི་བྱུས་ཟྙེར་བར་ཁ་གཡར་ཏྙེ་དགྱོན་སྙེ་དྱོ་དམ་ཨུ་ཡྱོན་ལྷན་
ཁང་ཟྙེར་བའ་ིལས་ཁུངས་དགྱོན་སྙེ་ཁག་ཏུ་བཙུགས་ཏྙེ། ཆྱོས་བྙེད་གྲྭ་བཙུན་རྣམས་ཀ་ིབཤད་སྒྲུབ་ཀ་ིབ་བ་ཡྱོད་དྱོ་ཅྱོག་ག་ི
ནང་ཁྲིམས་ལ་ཐྙེ་བྱུས་བས་ནས་གྲྭ་བཙུན་ཚད་བཀག་ག་ིཐྱོག་ནས་ཆྱོས་གཞུག་བ་རྒྱུའ་ིརང་དབང་མྙེད་པར་ཆྱོས་ཕྱྱོགས་
ཀ་ིབྙེད་སྱོ་མཐའ་དག་ཡུལ་སྐྱོར་སྱོ་འཆམ་པའ་ིཆྙེད་བཤམས་སྱོན་ཁང་ལྟ་བུར་བསྒྱུར་ནས། བྱོད་ཀ་ིདགྱོན་སྙེ་ཆྙེ་ཁག་
རྣམས་རྒྱ་གཞུང་ག་ིདཔལ་འབྱོར་གསྱོག་སྒྲུབ་ཀ་ིཚངོ་རར་གྱུར་ཡྱོད།འད་ིལྱོར་ཨ་རིའ་ིཕྱ་ིསདི་དྲུང་ཆྙེ་སྐུ་ཞབས་ Rex 

Tillerson མཆྱོག་གསི་ལྱོ་རྙེའ་ིརྒྱལ་སིའ་ིཆྱོས་དད་རང་དབང་ག་ིསན་ཐྱོ་ངྱོ་སྱོད་གནང་སྐབས།རྒྱལ་སའི་ིནང་རྒྱ་ནག་ནི་
ཆྱོས་དད་རང་དབང་མྙེད་པའ་ིརྒྱལ་ཁབ་སྡུག་ཤྱོས་གས་སུ་བཅུག་པ་དང་།བྱོད་ནང་སྱོགས་ལ་ཆྱོས་དད་རང་དབང་མ་སད་
པར་རྒྱལ་གཅྙེས་ཆྱོས་གཅྙེས་སྱོགས་ལས་འགུལ་འདྲ་མནི་སྤྙེལ་ཏྙེ་མནར་གཅྱོད་གཏྱོང་ག་ིཡྱོད་ལུགས་སྐྱོར་ཐྙེར་འདྱོན་
ཤུགས་ཆྙེ་གནང་འདུག 

དྙེ་བཞནི་རྒྱ་གཞུང་གསི་བྱོད་ནང་བཙན་འཛུལ་བས་པ་ནས་བཟུང་འགྱོ་བ་མའི་ིཐྱོབ་ཐང་དང་ཀུན་སྱོད་ལས་
ཡྱོངས་སུ་བརལ་བའ་ིརགི་གནས་གསར་བརྙེ་ཆྙེན་མྱོའ་ིལས་འགུལ་སྱོགས་ད་བར་བྱོད་ནང་རྒྱ་གཞུང་ག་ིལས་འགུལ་ཟམ་
མ་ཆད་པ་སྤྙེལ་ནས་བྱོད་ཀ་ིཆྱོས་དང་རིག་གཞུང་།མ་ིརིགས་དང་བཅས་པ་ཆགས་འཇིག་ག་ིགནས་སུ་གར་ཡྱོད་པ་དང་། 
དྙེང་སྐབས་“སྣང་ཆྙེན་བཞ་ིདང་དགའ་ཞྙེན་བཞའི་ིབརྱོད་དྱོན་གཙ་ོབྱོའ་ིསྱོབ་གསྱོ་ལག་ལྙེན་བྙེད་སྱོ་”ཟྙེར་བའ་ིལས་འགུལ་
སྤྙེལ་ནས་ཞངི་འབྱོག་མང་ཚགོས་དང་། གཞྱོན་ནུ་ལྱོ་ཆུང་དང་སྱོབ་མ།དགྱོན་སྙེའ་ིགྲྭ་བཙུན་བཅས་ཀསི་བསམ་བྱོ་དང་ཀུན་



སྱོད་ཀ་ིརང་དབང་མྙེད་པར་མྙེས་རྒྱལ་གཅགི་གྱུར་ལ་སྲུང་སྐྱྱོབ་ཟྙེར་བའ་ིདམར་ཤྱོག་ལྟ་གྲུབ་ཀསི་བྱོད་ནང་འགྱོ་བ་མའི་ི
བསམ་སྱོད་ཀ་ིརང་དབང་དང་། འགྱོ་འྱོང་ག་ིརང་དབང་། ཆྱོས་དད་ཀ་ིརང་དབང་བཅས་ཡྙེ་ནས་མྙེད་པར་ཆྙེས་མུན་ནག་
ག་ིགནས་སུ་ལྷུང་ཡྱོད། 

བྱོད་ནང་གཏྙེར་ཁ་སྔྱོག་འདྱོན་དང་ཤངི་ནགས་གཅྱོད་འབྙེག་གསི་མཚནོ་རང་བྱུང་ཁྱོར་ཡུག་ལ་གཏྱོར་བཅྱོམ་
ཚད་ལས་བརལ་བ་བཏང་དང་གཏྱོང་མུས་ཐྱོགཨ་མྙེས་རྨ་ཆྙེན་གི་དི་གནས་སུ་ཟངས་གཏྙེར་སྔྱོགས་བཞནི་པ་དང་། ཧྱོར་
གཙང་གཉའ་གྱོང་བག་དཀར་མཁའ་འགྱོའ་ིཕྱོ་བང་ག་ིའགག་སྱོ་གཏྱོར་བཤགི མཚ་ོསྔྱོན་པྱོའ་ིཉྙེ་འཁྱོར་ནས་རྱོ་སྱོལ་དབྱོར་
འདྲྙེན་དང་ཧ་ཡང་བཟྱོ་གྲྭ་བཙུགས་པ་སྱོགས་ཀ་ིཁྱོར་ཡུག་ཉམས་རྒུད་དང་། ཡུལ་མརི་དཀའ་ངལ་ཚད་ལས་བརལ་བ་
འཕྲད་བཞནི་ཡྱོད། རྒྱ་གཞུང་གསི་དཔལ་འབྱོར་ཡར་རྒྱས་ལ་ཁ་གཡར་ནས་བྱོད་ནང་"དམངས་ཕྱུག་བྱོད་དར་"ཟྙེར་བའ་ི
ལས་འགུལ་སྤྙེལ་ནས་རང་བྱུང་གཏྙེར་ཁའ་ིཐྱོན་ཁུངས་གང་ཡྱོད་ཀ་ིས་གནས་ཁག་ནང་། རྒྱ་རིགས་ཁྙེ་ལས་པ་ཁག་གསི་
མ་དངུལ་ཕྱོན་ཆྙེ་བཏང་ནས་ས་གནས་བྱོད་རིགས་མ་ིམང་ལ་མ་ིརགིས་ས་གནས་ཡར་རྒྱས་གཏྱོང་རྒྱུའ་ིཐྱོབ་ཐང་མྙེད་པར་
བྱོད་སའ་ིརང་བྱུང་ཐྱོན་ཁུངས་གཏྙེར་ཁ་སྔྱོག་འདྱོན་དང་། ཨར་སྐྲུན། ལམ་བཟྱོ་སྱོགས་འཛུགས་སྐྲུན་གི་དབང་ཆ་ཡྱོངས་
རྱོགས་རང་སྐྱྱོང་ག་ིས་ཁྱོངས་ནས་བརལ་ཏྙེ་ཡྱོང་བའ་ིརྒྱ་མའི་ིཁྙེ་ལས་པ་ཚསོ་ཧམ་འཕྲྱོག་བྙེད་བཞནི་ཡྱོད།འད་ིལྱོར་སྱོག་
རྱོང་དུ་བརྒྱད་གཅགི་དམག་ག་ིདུས་ཆྙེན་སྲུང་བར་ིབྙེད་དགྱོས་པ་དང་། དུས་སྱོན་མཛད་སྱོའ་ིཐྱོག་གཅན་གཟན་པགས་
རིགས་ངྙེས་པར་དུ་གྱོན་དགྱོས་པའ་ིབཙན་བཀའ་ཡང་བཏང་འདུག ལྷག་པར་དུ་སྔར་བྱུང་མ་མྱོང་བ་ཁྱམི་མཚསེ་རྒྱལ་ཁབ་
ཁག་ག་ིམྱོས་མཐུན་ཡྱོད་མྙེད་ལ་མ་ིལྟྱོས་པར་རྒྱ་གཞུང་གསི་བྱོད་ཀ་ིས་མཚམས་ཁག་ཅིག་ཏུ་ལྕགས་ལམ་བཟྱོ་བསྐྲུན་
དང་། དྲག་པྱོའ་ིདམག་དཔུང་ཕྱོན་ཆྙེ་འགྙེམས་འཇྱོག་བྙེད་བཞིན་པ་ན།ི རྒྱ་ནག་དམར་ཤྱོག་སདི་གཞུང་གསི་བྱོད་ནང་
བཙན་འཛུལ་བས་པ་བཞནི་ཁྱམི་མཚསེ་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ག་ིནང་བཙན་འཛུལ་གི་བ་ངན་ད་དུང་མུ་མཐུད་སྤྙེལ་འཆར་གི་
སྔྱོན་རྟགས་གསལ་པྱོ་ཆགས་ཡྱོད། 

འད་ིལྱོའ་ིཕྱ་ིཟླ་༨ཚེས་༡ཉནི་རྒྱ་ནག་པྙེ་ཅངི་དུ་རྒྱ་ནག་མ་ིདམངས་བཅངིས་འགྱོལ་དམག་དབུ་བརྙེས་ནས་ལྱོ་ངྱོ་
༩༠ འཁྱོར་བའ་ིདུས་དྲན་ཟྙེར་བའ་ིཐྱོག་སདི་འཛིན་ཞ་ིཅངི་ཕངི་གསི་གཏམ་བཤད་ནང་བཅངིས་འགྱོལ་དམག་དྙེ་གནས་
སངས་ཛ་དྲག་སྐབས་གཞུང་སྲུང་སྐྱྱོབ་བྙེད་མཁན་ཞགི་ཡནི་སྐྱོར་བརྱོད་ནས། ཕྱ་ིལྱོ་༡༩༨༩ལྱོར་གནམ་སྙེ་སྱོ་མྱོའ་ིཐང་ཆྙེན་
དུ་མང་གཙ་ོཕྱྱོགས་གཏྱོགས་པ་ཚའོ་ིངྱོ་རྱོལ་ལ་ཁྲག་དྲ་ིའཐུལ་བའ་ིདྲག་གནྱོན་བས་ཡྱོད་པ་སྱོགས་ཀ་ིསྐྱོར་ནན་བཤད་
བས་པར་གཞགིས་ན་རྒྱ་གཞུང་གསི་དམར་ཤྱོག་ག་ིསདི་བྱུས་རྒྱུན་འཁྱྱོངས་དང་དམ་བསགས་ཆྙེ་རུ་གཏྱོང་རྒྱུའ་ིརྟགས་
མཚན་མངྱོན་གསལ་ཆྙེ་རུ་འགྱོ་བཞནི་ཡྱོད། 

ཨ་རིའ་ིགྱོས་ཚགོས་དང་།དྙེ་བཞནི་ཡུ་རྱོབ་མཐུན་ཚགོས་ཀ་ིའཐུས་མ་ིཚསོ་བྱོད་ནང་ག་ིབྱོད་མརི་གཞ་ིརའ་ིའགྱོ་
བ་མའི་ིཐྱོབ་ཐང་མྙེད་པ་སྱོགས་ལ་སྙེམས་འཚབ་ཤུགས་ཆྙེ་ཡྱོད་སྐྱོར་དང་།རྒྱ་གཞུང་གསི་སར་ཡང་༸གྱོང་ས་མཆྱོག་ག་ི
སྐུ་ཚབ་དང་ལྷན་གྱོས་མྱོལ་བསྐྱར་གསྱོ་ཡྱོང་ཐབས་གནང་དགྱོས་པའ་ིསྐུལ་འདྙེབས་གནང་ཡྱོད། ཉྙེ་ལམ་བྱོད་མི་མང་ས་ི
འཐུས་ཚགོས་གཙ་ོགཞྱོན་པས་དབུས་ས་ིའཐུས་ལྷན་ཚགོས་ཀ་ིསྐུ་ཚབ་ཚགོས་ཆུང་ཞགི་རྒྱ་གར་གྱོས་ཚགོས་འཐུས་མ་ི
རྣམས་མཇལ་འཕྲད་ཀསི་བྱོད་དྱོན་ཆྙེད་ཞུ་བསྐུལ་གནང་བར་བྱོད་ཀ་ིགནད་དྱོན་སྐྱོར་གྱོས་ཚགོས་དང་།ཆབ་སདི་ཚགོས་



པ་ཁག་ག་ིརྒྱབ་སྐྱྱོར་ཡྱོད་པའ་ིཞལ་བཞྙེས་ཀང་གནང་ཡྱོད། མདྱོར་ན་བྱོད་དྱོན་བདྙེན་པའ་ིའཐབ་རྱོད་འདརི་གཙ་ོབྱོར་བྱོད་
མ་ིརང་ངྱོས་ནས་སྙེམས་ཤུགས་སྔར་ལྷག་གསི་མདུན་བསྐྱྱོད་བ་དགྱོས་རྒྱུ་དང་།དྙེ་བཞནི་བྱོད་མ་ིརིགས་ཀ་ིཁྱད་ཆྱོས་
རྣམས་སྲུང་སྐྱྱོབ་དང་ཉམས་མྙེད་རྒྱུན་འཛིན་བ་དགྱོས་རྒྱུ་གལ་ཆྙེར་ཆགས་ཡྱོད། 

 འད་ིལྱོར་བྱོད་རྔ་པ་ཁུལ་གཟ་ིཚ་སྙེ་དགུའ་ིནང་ས་ཡྱོམ་དང་།རྒྱ་གར་མངའ་སྙེ་ཧ་ིམ་ཅཱལ་དང་།གུ་ཇུ་རཱ་ཏ་ིསྱོགས་
མངའ་སྙེ་ཁག་ཅགི་དང་།དྙེ་བཞནི་བལ་ཡུལ་སྱོགས་ནང་ཆུ་ལྱོག་གསི་མ་ིཤ་ིརྙེན་ཆག་ཆྙེན་པྱོར་བྱུང་བར་བྱོད་མ་ིམང་ས་ི
འཐུས་ལྷན་ཚགོས་ལ་ཡདི་གདུང་ཆྙེན་པྱོ་བྱུང་བ་མ་ཟད་གྱོད་ཆག་དྙེ་རིགས་ནམ་ཡང་མ་ིའབྱུང་བར་སྨྱོན་ལམ་ཞུ་རྒྱུ་
དང་།འབྙེལ་ཡྱོད་ནང་མ་ིབཅས་པར་དྙེ་རིང་ག་ིགྱོ་སྐབས་འད་ིབརྒྱུད་གདུང་སྙེམས་མཉམ་སྐྱྙེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡནི། 

བྱོད་མིའ་ིབདྙེན་པའ་ིའཐབ་རྱོད་སྱོགས་ལ་རྒྱབ་སྐྱྱོར་གནང་མཁན་གཞུང་དང་།གྱོས་ཚགོས།ཚགོས་པ། མ་ིསྙེར་
བཅས་དང་།ལྷག་པར་དུ་རྒྱ་གར་དབུས་སའ་ིགཞུང་དང་།མ་ིམང་ལ་སངི་ཐག་པ་ནས་བཀའ་དྲནི་རྙེས་དྲན་ཞུ་རྒྱུ་ཡནི། 

མཐའ་དྱོན་ས་ིནྱོར་༸གྱོང་ས་༸སྐྱབས་མགྱོན་ཆྙེན་པྱོ་མཆྱོག་༸སྐུ་ཚ་ེ༸ཞབས་པད་བསྐལ་བརྒྱར་བརྟན་ཅངི་
ཐུགས་ཀ་ིབཞྙེད་དགྱོངས་མཐའ་དག་ལྷུན་གིས་འགྲུབ་པ་དང་།བྱོད་དྱོན་བདྙེན་མཐའ་མྱུར་དུ་གསལ་བའ་ིསྨྱོན་འདུན་ཞུ་རྒྱུ་
བཅས། བྱོད་མ་ིམང་ས་ིའཐུས་ལྷན་ཚགོས་ནས་ཕྱ་ིལྱོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༩ ཚསེ་ ༢ ལ།། 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Statement of the Tibetan Parliament in Exile on the occasion of the 

57thTibetan Democracy Day  

  

Today is a day of unique importance when we mark the completion of 57 years since the 

establishment of the democratic path in the running of the Tibetan people’s political system. 

His Holiness the Dalai Lama, the most exalted Bodhisattva of the Lotus-Holding Manifestation 

and the champion of world peace, had, though of a tender young age, assumed the supreme 

temporal and spiritual leadership of the Snow land of Tibet. And not long after having done so, 

His Holiness undertook visits to the neighboring countries of China and India. And having been 

greatly inspired by the democratic system prevailing in India, His Holiness sought to reform 

the political system of Tibet, so that, it too will conform to the requirements of such a system. 

Unfortunately it became impossible for him to carry out his noble wishes because Tibet was 

invaded by the armed forces of the communist Chinese government. In addition, the ever-

worsening situation in Tibet became such that His Holiness the Dalai Lama himself was left 

with no choice but to escape his homeland in 1959. More than 80,000 Tibetan people followed 

in his footstep to flee into exile. Immediately after stepping foot on Indian soil, His Holiness 

the Dalai Lama established a newly central Tibetan administration and, along with it, a Tibetan 

parliament in exile with its members constituted from Tibet’s different religious traditions and 

the three historical provinces of Tibet.  And so, on the 2nd of September 1960, the first Tibetan 

Parliament in Exile was inaugurated with its members formally taking their oaths. The event 

also marked the establishment of the noble path of democracy for the Tibetan people and is 

rightly recognized as a historic day. 

In the year 1961, a gist of the constitution for a future free Tibet was published and in 1963 the 

democratic constitution of Tibet was proclaimed. Later, in the year 1991, the number of 

members of the Tibetan Parliament in Exile was increased; along with it the parliament was 

made a true lawmaking body. During that year, the members of the 11th Tibetan Parliament in 

Exile debated and adopted the Charter of the Tibetans in Exile, to which His Holiness the Dalai 

Lama duly granted his assent. Since becoming a true lawmaking body that year, the Tibetan 

Parliament in Exile has discussed and adopted some 27 legislative acts as well as rules and 

regulations and has also been making amendments to them as and when needed to this day. In 

the year 2001, as long standing wish and ordered by His Holiness the Dalai Lama, calling for 

the Kalon Tripa to be directly elected by the Tibetan people, the 12th Tibetan Parliament in 

Exile amended the relevant laws and related rules and regulations at its 11th session. The system 

of direct election of the Kalon Tripa by the Tibetan people through universal franchise was thus 

established. In particular, in the year 2011, keeping in view the current and long term interests 

of the Tibetan people, and after appraising a multiplicity of pros and cons and the reasons 

underlying them, His Holiness the Dalai Lama, in an extraordinary act of broadmindedness, 

made unequivocally clear his intention to devolve all his historical political and administrative 

powers to the leaders elected by the Tibetan people themselves. Accordingly, a special session 

of the 14th Tibetan Parliament in Exile was held and the 25th amendment of the Charter of 

Tibetans in Exile passed. And in a follow up to this development, the 15th Tibetan Parliament 

in Exile discussed and adopted amendments to the relevant acts as well as rules and regulations 

during its second session. Through developments such as these and on the basis of the relevant 

legislative acts and rules and regulations adopted by the Tibetan Parliament in Exile, the 

guidance and wishes of His Holiness the Dalai Lama, the savior of the Tibetan nation and people 

and their symbolic representative, were fully implemented. The result of this has been that the 

leaders elected by the Tibetan people assumed full responsibility in carrying forward all aspects 

of the functioning of the Central Tibetan Administration in keeping with democratic principles. 



The Tibetan democracy is particularly a special one, for it has been gifted by His Holiness the 

Dalai Lama with great ingenuity of method and compassion and has evolved on that 

fundamental basis. All Tibetan people in general, but especially those living in exile, have been 

in continuous enjoyment of their democratic rights. In particular, we would like to appeal to all 

Tibetans to uphold with great importance the duties that are inherent in each of them at one’s 

individual level by giving primary importance to the greater good of the Tibetan society, acting 

with solidarity to bring forth the collective strength of the Tibetan people to an ever higher 

level. This has become more imperative now than ever before. 

Concerning the situation of the Tibetan people living under the oppressive rule of the 

government of China, there is no question at all of talking about democratic rights. They are 

totally bereft of even those freedoms that are inalienable to all humans, such as the freedoms of 

movement, speech and expression, religion, language, protection of one’s culture and so on. 

Under the Chinese rule, the Tibetan language, the very basis of the Tibetan ethnic identity and 

culture, is getting decimated with the implementation of what China calls its common language 

policy for the whole country. Because of it, the Tibetan people living under Chinese rule are 

carrying out enormously praiseworthy deeds with great courage and determination to halt the 

decline and to preserve the Tibetan language and culture. We offer our admiration to them for 

their efforts. We, the entirety of the Tibetan people, living in freedom in other countries, 

whatever our means and circumstance may be, should never engross ourselves in our own 

immediate personal concerns and interests and instead pay ever greater attention to the learning, 

use, and promotion of the Tibetan language. This has become a matter of utmost importance, 

for it is concerned with the fundamental question of whether the Tibetan ethnic identity and 

culture will survive on this globe or not. 

Since the 27th of February 2009 till date, it has been clearly learnt and confirmed that a total of 

149 Tibetan people had self-immolated in protest against the government of China for the cause 

of the Tibetan nation and people. They or their remains were almost all seized and taken away 

by the Chinese armed police force or the Chinese army. Those who survived were later tried 

and given jail sentences. Among them were Kirti Monastery’s monks Lobsang Gyatso, Lobsang 

Kelsang, and Lobsang Konchog. Recent reports suggest that these three monks had been 

released from prison. However, apart from a mere mention of the fact that Lobsang Konchog’s 

right leg had been amputated, there is neither clear information about the torture and beating 

suffered by them during their imprisonment nor about the physical conditions of these monks 

after their release. In view of this situation, we feel it necessary to let the government of China 

know that it should bear full responsibility for the physical well-being of all the surviving 

Tibetan self-immolators. To the wider outside world, we appeal to governments, those 

supporting the issue of Tibet, and independent human rights monitoring groups to seek to meet 

with those survivors, or to find out about their health conditions, and make deliberate efforts to 

find proper treatment for them outside the People’s Republic of China. 

Likewise, in the year 2007, Adrug Lopo, a nephew of former Tibetan political prisoner Runggye 

Adag, was released at 11 pm on 21st of August 2017 on completion of his 10-year jail sentence. 

However, it has still been not possible to find out about the health condition of this former 

religious Chant Master of Lithang Gonchen. Besides, the government of China continues to 

subject political prisoners in Tibet to untold torture and beating as well as criminal trial and 

imprisonment and other forms of persecution in gross violation of all the canons of the 

international law. 

Freedom House, a human rights organization based in the US capital Washington, DC, has, in 

its annual survey of political rights and civil liberties for 2016, concluded that among the 18 



countries with the poorest record during the year, China was re-designated the second worst 

violator. Likewise, during the 34th session of the United Nations Human Rights Council in 

Geneva too, China was strongly criticized for trampling on the basic human rights of its citizens. 

More recently, Mr. Liu Xiaobo, a Nobel Peace laureate and well known Chinese democracy 

activist, succumbed to serious ailments after years of ill-treatment in prison, which made it 

amply clear that China remains among countries in this world with the worst human rights 

record. 

In the name of its policy of freedom of religious belief, the government of China has set up in 

each monastic institution in Tibet what it calls a ‘Monastery Management Committee’. And 

this is the means by which it has made gross interferences in all aspects of the Buddhist cannons 

of teaching, practice, and contemplation of the religiously immersed Tibetan monks and nuns. 

And it has set limits on the enrollment number of monks and nuns in the monasteries and 

nunneries, thereby curtailing the Tibetan people’s religious freedom. It has also reduced all 

aspects of religious activities of the monks and nuns in those places of religious study and 

worship to mere showpieces meant to cater to the entertainment needs of the visiting tourists. 

Thus, all places of religious study and worship, large or small, in Tibet have been transformed 

by the government of China into a sort of market commodity meant to earn revenue for the 

government. In this connection, while releasing the US State Department’s annual International 

Religious Freedom Report for 2016, Secretary of State Mr. Rex Tillerson made it clear in his 

introductory remarks that China was among the countries in this world with the worst record of 

respect for religious freedom of its citizens. He was also emphatic in pointing out that while 

denying religious freedom in Tibet and other regions, China has also been persecuting the 

people in those regions through launching of all sorts of campaign actions. 

Ever since the Chinese occupation of Tibet, the incessant campaigns introduced in Tibet, that 

grossly violates human rights and trample on the human decorum, such as Cultural Revolution, 

has propelled the continual existence of Tibetan religion, culture and people into ‘uncertainty.’ 

Recent campaign of ‘Education activities with special focus on implementing the Four Stresses 

and Four Loves” has subjected the minds and conducts of the Tibetan nomads, farmers, youths, 

students, monks and nuns to an involuntary conditioning and conformation to the communist 

Chinese ideologies of ‘protection of the unity of Motherland’. Such propagandist campaigns in 

Tibet condemn the Tibetans in perpetual darkness, devoid of freedom of thought, movement 

and religion. 

Including the mineral exploitations and clearing of whole forestlands, the government of China 

remains in continuous plunder and destruction of Tibet’s natural environment beyond all limits. 

Ongoing destructive projects especially the copper mining activity at Diney in the Amnye 

Machen mountain range, the destruction of the gateway to the Hortsang Nyagong Dragkar 

Khando Phodrang, the mining and carting away of coal, the setting up of an aluminum plant 

and other projects near the Qinghai Lake, all of which severely damage the local natural 

environment while also bringing untold hardship on the livelihood of the local population. In 

the name of bringing economic development to Tibet, China has launched in Tibet a campaign 

called “striving to make people rich and the region prosperous” and uses that as a pretext to 

explore the territory for mineral resources wherever they could be found. Chinese entrepreneurs 

have been making huge investments to set up projects and businesses. As a result, the local 

Tibetan people are denied of all the opportunities to develop their own ethnic territory. All the 

opportunities to explore and extract Tibet’s natural resources and minerals, to undertake 

construction projects, to carry out road building works and so on are wrested from local 

Tibetans by Chinese entrepreneurs who come from regions outside of Tibet. In Sog County of 

Nagchu Prefecture in Tibet Autonomous Region this year, the Chinese government coerced the 



local Tibetan people to celebrate August 1, the Army Day of the People’s Republic of China, 

with the additional demand that during the celebrations marking the occasion, the participants 

must wear costumes made from furs of endangered wild animals. In particular, in an 

unprecedented move, China has embarked on projects to build railway tracks in parts of Tibetan 

border areas, irrespective of any question whether concerned neighboring countries were 

agreeable to them or not, while also making large scale deployment of its troops in those areas. 

What all this clearly shows is that, like in the case of Tibet, which it annexed through armed 

invasion, the communist government of China still continues to foster an ulterior motive of 

annexing territories of more neighboring countries. 

During celebrations on the 1st of August this year, marking the 90th anniversary of the founding 

of the People’s Liberation Army of the Communist Party of China, President Xi Jinping said in 

his speech that during times of emergency, the role of the Army is to protect the authority of 

the government. In this connection he stressed, among other things, that when supporters of 

democracy in the country staged protests on the Tiananmen Square in 1989, the People’s 

Liberation Army crushed them with violence and great bloodshed to drive home this point. 

What all these indicate with emphatic rising certainty is that the government of China is moving 

towards strengthening the sustainability of the communist party policy and the intensity of 

repression in the country with this end in view. 

The Congress of the United States of America and, likewise, representatives from the European 

Union have expressed strong concern over issues such as the absence of basic human rights for 

Tibetans in Tibet and urged the government of China to make efforts to resume talks with 

representatives of His Holiness the Dalai Lama. Recently, a delegation led by the Deputy 

Speaker of the Tibetan Parliament in Exile visited the Indian parliament in New Delhi. The 

delegation met with a number of Indian parliamentarians and appealed them to seek support for 

the issue of Tibet. And members of the Indian parliament have promised to raise parliamentary 

support for the issue of Tibet as well as seek support from the different political parties. 

Nevertheless, in short, it is ultimately us, the Tibetan people, who has to bear the main 

responsibility to carry forward the struggle for our just cause. Thus, it is of great importance 

that we preserve our ethnic virtues, making sure to carry them forward without any sort of 

degeneration. 

This year has seen a major earthquake in the Zitsa Degu region of Ngaba in Tibet while floods 

have hit Indian states such as Himachal Pradesh and Gujarat, as well as Nepal and other places. 

These catastrophes of nature have resulted in great losses in terms of deaths and injuries. The 

Tibetan Parliament in Exile is greatly saddened by such tragedies and we pray that such 

catastrophes may never occur again. We take the opportunity offered by this occasion to express 

our solidarity to the concerned families. 

To all the governments, parliaments, organizations, and individuals who have supported the 

just cause of the Tibetan people and in other aspects, especially to the central and state 

governments of India and the Indian people, we offer our heartfelt gratitude. 

Finally, we pray that His Holiness the Dalai Lama may live for hundred aeon and may all his 

wishes be fulfilled with spontaneity. May the just cause of the Tibetan people resolve in all 

speediness! 

By the Tibetan Parliament in Exile 

2 September 2017  


