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དང་ཆབས་ཅིག གདོད་མའི་མི་རིགས་�ི་ཚ�གས་�ེ་ཁག་གིས་མ་�ོས་བསམ་པ་གཅིག་མ�ན་�ི་�ོ་ནས། གོང་རིམ་�ི་བཀའ་བཀོད་དང་ལེན་

མི་�ེད་པའི་ལས་འ�ལ་གཞི་�་ཆེ་བ་ཞིག་�ེལ་ཡོད། དེ་དང་�ས་མ�ངས་�། ཁོང་ཚ�ས་�་�་བྷམ་བྷ་དང་། �་ཀ་ཡ་ལིའི་གཙང་པོའ�་�་
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ཚ�ས་ཨེ་མེ་ཛ�ན་ནས་པེ་�ར་འ�ོ་སའི་ལམ་ཁ་དང་ཟམ་པ་�མས་བཀག་�ེ་ངོ་�ོལ་�ི་ཐབས་�ས་དང་�མ་�ངས་�་�ེད་�ས་པ་�ང་ཡོད། 
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�ག་པོའ�་དམག་ད�ང་ཕོན་ཆེ་བཏང་�ེ་ཛ་�ག་གི་�ིམས་གཞི་�བ་བ�གས་�ས་ཡོད། �ིང་ཞེན་ཅན་�ི་�ིད་དོན་པ་ཚ�ས་མང་ཚ�གས་ལས་
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ངོ་�ོལ་ཡོད་ས་དེར་ཉེན་�ོག་པའི་�བ་རོགས་�་དམག་ད�ང་བཏང་�ེ། མི་དམངས་�་�ོང་གི་�ོད་�་མེ་མདའ་བ�བ་པ་དང་མིག་�་འཐོར་
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�ག་གནོན་�ས་ཡོད། ཉིན་གཉིས་�ི་རིང་ལ་ངོ་�ོལ་བ་�་བ�་ལས་མང་བ་དང་། མ་མཐར་ཡང་ཉེན་�ོག་པ་ཉི་�་�་གཉིས་�ི་�ོག་ཤོར་བ་
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འ�ར་བ་ཞིག་བཟོས་ཏེ། ལས་མིའི་ཚ�གས་པ་དང་། �ོབ་�ག ཆོས་དཔོན་སོགས་�ིས་�་མ�ད་�་ལས་འ�ལ་�་བ�ེད་�ས་ནས་�ལ་ཡོངས་

�་གོམ་བ�ོད་དང་། མང་ཚ�གས་ནང་གཏམ་བཤད། ངོ་�ོལ་བཅས་�གས་ཆེ་�ང་བ་རེད། ལས་འ�ལ་གཞི་�་ཆེ་�་�ིན་པ་དེས་�ིད་ག�ང་

གནས་�ལ་མདོར་བ�ས།



ལས་འ�ལ་�ོད་�ི་གནད་དོན་གཙ�་བོ།

ལས་འ�ལ་མགོ་འ�གས་�ེད་མཁན། 

ལས་འ�ལ་�ེལ་བའི་ས་གནས།

ལས་འ�ལ་�ི་དམིགས་�ལ། 

དམིགས་�ལ་གཙ�་བོ་ནི། གདོད་མའི་མི་རིགས་འཚ�་�ོད་ས་�ལ་�ི་ཆིག་�ིལ་དང་རང་�ོང་གནས་བབ་ལ་ཉེན་ཁ་བཟོ་བའི་�ིམས་�ོལ་

དོན་ཚན་བཞི་དེ་�ས་མེད་�་གཏོང་�།  (དགོས་འ�ན་དོན་ཚན་ ༡༤ དེ་གཤམ་�་བཀོད་ཡོད)

ལས་འ�ལ་�ི་ཐབས་�ས།

ལས་འ�ལ་�ི་གནས་�ངས། 

�ེད་བཟོ་མི་བདེ་བའི་གནས་�ངས་ཤིག་�་�ེལ་བར་�ས་པ་ཆེན་པོ་ཐོན་ཡོད།  �ིད་ག�ང་གིས་�་མ�ད་ནས་ལས་འ�ལ་�ག་གནོན་�་

�་�གས་ཆེ་�་བཏང་བ་ཡིན་ན། �ལ་ཡོངས་�ི་འཐབ་�ོད་�མ་པ་ཞིག་ཆགས་ཏེ་རིམ་པས་ག�ང་མགོ་�ིང་�ོག་པའི་ཉེན་ཁ་དང་ལེན་�་

�་དང་། ཡང་ན་�ིམས་�ོལ་མང་པོ་ཞིག་�ིས་མེད་དང་མཚམས་འཇོག་�ེད་དགོས་པར་�ག་གི་ཡོད། དེར་བ�ེན། �ི་ལོ་ ༢༠༠༩ �་ ༦ ཚ�ས་ 

༡༨ ཉིན་པེ་�འི་�ོས་ཚ�གས་�ིས་�ོད་པ་ཅན་�ི་�ིམས་�ོལ་གཞན་གཉིས་�ང་�ས་མེད་བཟོས་པ་�ང་�ེ། པེ་�འི་གདོད་མའི་མི་རིགས་�ི་

�ལ་མིའི་བདག་དབང་ལ་�ལ་ཁ་ཆེན་པོ་ཞིག་ཐོབ་པ་རེད།

པེ་�་�ིད་ག�ང་གིས་�ི་�ལ་�ི་མ་�ང་འ�གས་མཁན་ཚ�ར་ཨེ་མེ་ཛ�ན་འཆར་�ན་ནགས་ཚལ་�་གཏེར་ཁ་�ོག་འདོན་དང་། ཤིང་ནགས་

གཅོད་འ�ེག  �མ་དང་�ངས་�ས་འདོན་�་བཅས་�ེད་�་བ�ག་པ་རེད།  འདི་ནི་གདོད་མའི་མི་རིགས་འཚ�་�ོད་�ི་ས་ཆ་ནས་རང་�ང་

ཐོན་�ས་�ོག་འདོན་མ་�ས་�ོན་ལ་ས་གནས་�ལ་མི་དང་�ོས་བ�ར་དགོས་པ་དང་།  པེ་�འི་ནང་གི་གདོད་མའི་མི་རིགས་�ི་�ལ་མིའི་

མི་ཚ�་�ེལ་�ངས་�ང་�ོབ་དགོས་�ོར་གསལ་འཁོད་ ༡༩༩༣ �ི་ཆིགས་ཡིག་དང་འགལ་བ་ཞིག་རེད།

པེ་�འི་ཤིང་ནགས་ཆེད་མི་རིགས་�་འཛ�མས་ཡར་�ས་མ�ན་

ཚ�གས་�ི་མགོ་�ིད་དང་།  ས་གནས་�ལ་མིའི་མཉམ་འ�ེལ་

�ིག་འ�གས་ཐེ་བའི་ཨེ་མེ་ཛ�ན་�་གནས་པའི་པེ་�འི་གདོད་

མའི་མི་རིགས་�ི་�ེ་ཚ�་ཁག  རིམ་པས་ལས་འ�ལ་�་�བ་ཆེ་

�་�ིན་པ་དང་འ�ེལ་ནས་�ོབ་�ག་དང་། དགེ་�ན། ལས་མིའི་

མ�ན་ཚ�གས་�ི་ལས་�ེད། ཆོས་དཔོན། གཏེར་ཁ་�ོག་འདོན་

�ི་ལས་མི་ལ་སོགས་གདོད་མའི་མི་རིགས་མ་ཡིན་པའི་པེ་�འི་

�ལ་མི་མང་པོ་ཡང་མཉམ་�གས་�ས་ཡོད།

གཙང་�་དང་། ལམ་ཁ། འ�གས་�ན་བ�ི་གནས་ཆེ་ཁག 

མཉམ་འ�ེལ་ཁེ་ལས་པའི་བཟོ་�ན་ཁང་། པེ་�འི་�ོང་�ེར་ཁག་བཅས་�་ལས་འ�ལ་�ེལ་ཡོད།

པེ་�་�ོན་ཡོངས་�ི་ས་གནས་མང་པོ་ནས་ཚ�ང་འ�ེལ་�ི་གནས་�ངས་དེར་ཐེ་གཏོགས་�ས་ཏེ།  ས་གནས་�ལ་མིའི་ཐོབ་ཐང་�ོག་རོལ་

གཏོང་བའི་ལས་གཞི་དེ་ནི།  ཆབ་�ིད་དང་དཔལ་འ�ོར་གཉིས་ཐད་ནས་�ོང་�ད་ཅན་�ི་ལས་གཞི་ཡིན་པ་གསལ་�ོན་�བ་ཡོད

དེ་ནི་འཆར་གཞི་དང་�ན་པའི་ལས་འ�ལ་ཞིག་རེད།  �ི་ལོ་ ༢༠༠༨ ལོའ�་ལོ་�ོད་�་པེ་�འི་གདོད་མའི་མི་རིགས་�ི་མི་�ེ་ཚ�འི་ཆེད་�་

གདོད་མའི་�ལ་མིའི་�ེ་ཁག་གིས་ཛ་�ག་གནས་བབ་�བ་བ�གས་�ས་པ་རེད།  �ི་ལོ་ ༢༠༠༨ �་བ་བ�ད་པའི་ནང་ཁོང་ཚ�ས་དགོས་

འ�ན་དོན་ཚན་ ༡༤ བཏོན་ནས་ངོ་�ོལ་དང་། བཙན་བ�ང་། བ�ོད་ལམ་བཀག་འགོག དེ་བཞིན་�བས་ཤིག་ལ་�ི་དམངས་�ིས་བཀའ་

བཀོད་དང་ལེན་མི་�ེད་པའི་ལས་འ�ལ་ཞིག་ཉིན་�ངས་�ག་�་རེ་བཞིའི་�ན་�ོང་�ས་པ་ཐེ་བའི་�ན་མ�ད་�མ་པ་ཅན་�ི་འགོག་�ོལ་

ལས་འ�ལ་མགོ་བ�གས་པ་རེད། དེ་དང་ཆབས་ཅིག་ལས་འ�ལ་�བ་�་ཆེ་�་�ིན་པ་དང་། ཁོང་ཚ�ས་པེ་�འི་�ོགས་ཡོངས་�ི་མང་ཚ�གས་

�ལ་�ོང་�ས་ཏེ་ཐབས་�ས་�ན་པའི་�ོ་ནས་ལས་འ�ལ་རིམ་བ�ད་�་�ེལ་ཡོད།

When Peruvian forest dwellers opposed to rainforest incursions by foreign companies 
protested near Bagua in 2009, violence ensued
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ལས་འ�ལ་�ི་མགོ་�ིད་དང་། མཉམ་�གས་པ། མི་�་�ག་�ས་ཐེ་བའི་མ�ན་�ོགས།

ལས་འ�ལ་�ི་དམིགས་འབེན།

༡༽  �ིད་འཛ�ན་ཨེ་ལེན་ གྷར་ཞི་ཡ། 

༢༽  �ིད་�ོན་ཡེ་�་ཌེ་ སི་མོན། 

༣༽  པེ་�་�ི་མ�ན་�ལ་ཁབ་�ི་�ོས་ཚ�གས་བཅས།

ལས་འ�ལ་�ི་ཁ་གཏད་ས།

འགོ་�ིད།

གདོད་མིའི་མི་རིགས་�ི་�ོང་མང་པོའ�་འ�བ་ཚབ་མཚ�ན་པའི་པེ་�་ཤིང་ནགས་ཡར་�ས་མི་རིགས་

�་འཛ�མས་མ�ན་ཚ�གས (AIDESEP) �ི་ཚ�གས་གཙ�་�་ཞབས་ཨལ་བྷ་ཌོ པི་ཛན་གྷོ (Alberto 

Pizango) མཆོག  

མཉམ་�གས་པ།

Alberto Pizango

མི་�་�ག་�ས་ཐེ་བའི་མ�ན་�ོགས་པ།

�ང་པ་�ོན་ཡོངས་ནས་འོས་འདེམས་�ས་པའི་�ོང་�ེར་དང་ས་�ལ་ཁག་གི་དབང་འཛ�ན་པ་ལས་འ�ལ་ལ་�བ་�ོར་�ེད་མཁན་ཚ�། 

གསར་ཤོག་དང་�ིད་དོན་�ོགས་འགལ་�ི་མགོ་�ིད་�མས།

�བ་�ོར་གསལ་བ�གས་�ེད་མཁན་མེཀ་སི་ཁོ་དང་།  ཨི་ཀོ་ཌོར།  བྷོ་ལི་ཝི་ཡའི་ནང་གི་གདོད་མའི་�ལ་མིའི་�ིག་འ�གས་ཁག་

བཅས་ཆགས་ཡོད།

གནད་དོན་�ི་�ོམ་གཞི།

ལས་འ�ལ་དེ་པེ་�འི་གདོད་མའི་མི་རིགས་ལ་རང་�ང་ཐོན་�ས་�ོག་འདོན་དང་ས་ཆའི་བདག་དབང་ཐད་�ི་གཏན་འབེབས་�ིམས་མ�ན་

ཐོབ་ཐང་ཡོད་པ་དེའི་�ོར་�ོམ་གཞིར་བ�ངས་ཡོད། དེ་ཡང་པེ་�འི་�ིམས་གཞི་�ར་ན། ད�ས་ག�ང་གིས་གདོད་མའི་མི་རིགས་ལ་བདག་

པའི་ས་ཆ་�མས་ཁོང་ཚ�་དང་�ོས་བ�ར་མ་�ས་པར་གཞན་ལ་བཙ�ང་ཆོག་གི་མེད་པ་རེད། 

�ིག་འ�གས་�་མའི་མཉམ་འ�ེལ་ཏེ་དཔེར་ན། ཨེ་ཨཡི་ཌི་ཨི་ཨེས་ཨི་པི་�ེ་པེ་�འི་ཤིང་ནགས་ཆེད་�ི་མི་རིགས་�་འཛ�མས་ཡར་�ས་

མ�ན་ཚ�གས་དང་། སི་སི་པི་�ེ་པེ་�འི་ཀམ་པེ་སི་ན་མཉམ་འ�ེལ། སི་ཨེན་ཨེ་�ེ་�ལ་ཡོངས་ཞིང་པའི་མཉམ་འ�ེལ། སི་ཨོ་ཨེན་ཨེ་སི་

ཨེ་ཨེམ་ཨཡི་�ེ་གཏེར་�ོག་གནོད་འཚ�་ཐེབས་པའི་པེ་�འི་�ལ་ཡོངས་མཉམ་འ�ེལ་མི་�ེ་བཅས་དང་། 

གཏེར་�ོག་ལས་མི་དང་། ཞིང་པ་�ང་�ས་ཡིན་པའི་ཨན་ཌི་ཡན་�ི་ཀེམ་པ་སི་ནོ། ག�ག་ལག་�ོབ་

ཁང་དང་གཞི་རིམ་�ོབ་�་ནས་ཡིན་པའི་�ོབ་�ག་དང་དགེ་�ན། ལས་མི་བཅས་ཐེ་བའི་པེ་�་�ོན་

ཡོངས་�ི་མང་ཚ�གས།

ལས་མིའི་ཚ�གས་པ་དཔེར་ན། སི་ཇི་ཊི་པི་�ེ་པེ་�འི་�ིར་བཏང་ལས་མིའི་མཉམ་འ�ེལ་དང་། �་ཊེཔ་

�ེ་དགེ་�ན་�ི་མ�ན་ཚ�གས། པེ་�འི་ག�ང་ལ་གདོད་མའི་�ལ་མིའི་ཐོབ་ཐང་�ང་�ོབ་དགོས་པའི་�ལ་མ་�ེད་མཁན། 

གདོད་མའི་�ལ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ཐོག་མཉམ་འ�ེལ་�ལ་ཚ�གས་�ི་ཚ�གས་�ང་ཚ�གས་མི། ཡེ་�འི་�མ་དག་ཆོས་�གས་�ི་ཆོས་དཔོན།

�ིད་ག�ང་གིས་བྷ་�་ཝའི་ནང་�ག་གནོན་�ས་པར་ངོ་�ོལ་�ིས་ལས་�ེ་ནས་�་དགོངས་�་མཁན།  �ད་མེད་དང་�ི་ཚ�གས་ཡར་

�ས་�ི་�ོན་ཆེན་ཁར་མེན་ཝིལ་ཌོ་སོ།

  ཨ་རི་དང་པེ་�འི་དབར་ལ་དམ་�ག་མེད་པའི་ཚ�ང་འ�ེལ་དགོས་པར་འདོད་མཁན་ཨ་རིའི་�ོས་ཚ�གས་�ི་འ�ས་མི་�མས་བཅས།

�ིད་འཛ�ན་ཨེ་ལེན་གྷར་ཞི་ཡ་དང་།  �ིད་�ོན་ཡེ་�་ཌེ་སི་མོན།  པེ་�་�ི་མ�ན་�ལ་ཁབ་�ི་�ོས་ཚ�གས།

 པི་ལས་པེ་�ོལ་�་�་�མ་དང་�ངས་�ས། གཏེར་ཁ་བཅས་�ོག་འདོན་�ེད་པའི་�ི་�ལ་�ི་ཁེ་ལས་ཁང་�མས།



Source: counterpunch.org

ཁ་གཏད་པའི་བ�་ལན།

བ�ད་ལམ་དང་བ�་འ�ིན་མ�ན་འ�ར།

ལས་འ�ལ་འདིའི་�ོར་�ལ་�ི་དང་�ལ་ནང་གི་བ�ད་ལམ་མང་པོའ�་ནང་ཐོན་པ་དང་། �ག་པར་�་�ག་གནོན་�ང་བའི་�ེས་�་མང་

པོ་ཐོན་ཡོད་པ་རེད། ལས་འ�ལ་དེས་�ིམས་�ོལ་གཙ�་བོ་�ིས་མེད་གཏོང་�་དང་། �ིད་ག�ང་གིས་གདོད་མའི་�ལ་མི་�མས་ལ་�ོས་

བ�ར་�ེད་དགོས་པའི་བ�་ལན་�ད་ཡོད། དང་ཐོག་ནས་ཁོང་ཚ�ས་གཤམ་གསལ་�ི་དགོས་འ�ན་ཁག་བ�་བཞི་གསལ་འདོན་�སཡོད། 

�ིད་ག�ང་གིས་ཁོང་ཚ�འི་དགོས་འ�ན་ལ་བདག་�ོད་ཡ་ལན་ཅི་ཡང་མ་�ས་�བས། པེ་�་དང་ཨེ་མེ་ཛ�ན་གཉིས་བར་�ི་ཟམ་པ་དང་ལམ་

ཁ་�མས་བཀག་པ་བཅས་�ང་ཡོད་པ་དང་།  �ིད་�ོན་ཡེ་�་ཌེ་ སི་མོན་དང་མཉམ་�་�ོས་མོལ་�ས་པ་བཅས་ཐབས་�ལ་�་བ�ེད་�ེད་

�བ་པ་�ང་ཡོད།

�ིད་ག�ང་གིས་མོས་མ�ན་�ས་པ་གཞིར་བ�ང་ལག་ལེན་མ་བ�ར་བའི་�ེན་�ིས་ཐབས་�ལ་ཁག་�ར་ལས་�་�ེད་�ས་ཏེ།   ༡༽ �ོས་

ཚ�གས་�ི་མ�ན་ཐང་�་ངོ་�ོལ་�གས་ཆེ་�ས་པ་དང་། �ལ་ནང་དང་�ལ་�ིའི་ནང་ག�ང་སེམས་མཉམ་བ�ེད་�ི་གོམ་བ�ོད་ངོ་�ོལ་ཐེ་

བའི་གོམ་བ�ོད་ངོ་�ོལ་�་མ�ད་པ་དང་།  ༢༽ �བས་ཤིག་ལ་ཐེངས་ ༢༤ ལས་མང་བར་བཀག་འགོག་�ས་ཏེ་�མ་�ི་�ག་མདོང་བཅད་

པ་དང་བཀག་འགོག་�ས་པ།  ༣༽ ཟས་བཅད་ངོ་�ོལ།  ༤༽ ཨ་རིའི་�ིད་ག�ང་གི་མགོ་�ིད་ཚ�་ལ་ཡི་གེ་�ིས་པ།  ༥༽ པེ་�འི་ག�ང་གི་

དཔོན་རིགས་ཚ�་དང་�ན་�་�ོས་མོལ། ༦༽ �ོབ་�་དང་ཚ�ང་གི་�ེ་ཚན་�མས་�་ཚ�ད་ ༢༤ རིང་�ོ་�ག་པའི་ངོ་�ོལ་བཅས་�ས་ཡོད།

དང་ཐོག་�ིད་ག�ང་གི་ངོས་ནས་བདག་�ོད་དང་ཡ་ལན་ཅི་ཡང་�ང་མེད། འོན་�ང་། ངོ་�ོལ་བ་ཚ�ས་ཐབས་�ལ་�་བ�ེད་ དང་ག�ང་

གིས་ཛ་�ག་�ིམས་གཞི་གསལ་བ�གས་�ས་པ་རེད། ཉིན་འགའི་�ེས་�་པེ་�འི་�ོས་ཚ�གས་�ི་�་�ིམས་ཚ�གས་�ང་གིས་�ིད་འཛ�ན་�ི་

བཀའ་�་གཉིས་�་�ིམས་དང་འགལ་ཡོད་པའི་གསལ་བ�གས་�ས་པ་རེད། གཡས་�ོགས་�ིད་དོན་ཚ�གས་པས་དེ་འགོག་ཐབས་�ས་�ང་། 

པེ་�འི་�ོས་ཚ�གས་ནས་ ༢༠༠༨ �་བ་བ�ད་པའི་ནང་འོས་ཤོག་གི་ལམ་ནས་བཀའ་�་དེ་�ས་མེད་བཟོས་ཡོད་པ་རེད། 

བ�་ལན་འཕར་མའི་�ོར།

�ིད་ག�ང་གིས་དོན་�ིང་�ན་པའི་�ོས་མོལ་ཡོང་�་དང་། 

�ིམས་�ི་�ས་པ་�ན་པའི་�ིམས་�ོལ་གཞན་�མས་ལ་བ�ར་

ཞིབ་�་�འི་ཁས་ལེན་ལག་བ�ར་མ་�ས་པའི་ཁར།  �ི་�ལ་

�ི་མ་�ང་འ�གས་མཁན་�མས་ལ་གདོད་མའི་�ལ་མིའི་ས་

ཆ་�་མ�ད་བཙ�ང་ཡོད་པ་དང་། 

ལས་འ�ལ་�ི་མགོ་�ིད་མཁན་ཚ�་འཛ�ན་བ�ང་�ེད་དགོས་

པའི་བཀའ་�་བ�མས་པ། 

ངོ་�ོལ་ཡོང་སའི་ས་གནས་ཁག་ལ་ཉེན་�ོག་པ་དང་དམག་

མིའི་�ངས་འབོར་མང་�་བཏང་བ།

ཉེན་�ོག་པ་དང་དམག་མིས་ཉིན་གཉིས་རིང་ལ་བྷ་�་ཝ་དང་། པེ་�ོལ་པེ་�འི་�མ་འདོན་བ�ི་གནས་བཙན་བ�ང་�ས་�བས་�་མ་

མཐར་ཡང་ངོ་�ོལ་བ་�་བ�་དང་ཉེན་�ོག་པ་ཉི་�་�་གཉིས་ལ་�ོག་�ོན་དང་། ངོ་�ོལ་བ་མང་པོར་�ས་�ོན་�ང་ཡོད་པ། 

ཉེན་�ོག་པའི་མ�ན་ཚ�གས་�ིས་ཉེན་�ོག་པ་དང་གདོད་མའི་�ལ་མི་�མས་�ི་ཚ�་�ོག་ཤོར་བའི་ནག་ཉེས་དེ་�ིད་འཛ�ན་གྷར་ཞི་ཡ་

ལ་ཡོད་པའི་བ�གས་གཏམ་�ེལ་བ་བཅས་ཐབས་�ས་�ན་ལ་�ན་མ�ད་པའི་ངོ་�ོལ་དེ་དག་ལ་མཐའ་མ་དེར་�ིད་ག�ང་གིས་

གདོད་མའི་�ལ་མིའི་འཚ�་གནས་ལ་ཉེན་ཁ་བཟོ་བའི་�ིམས་�ོལ་གཉིས་�ང་�ིས་མེད་གཏོང་དགོས་�ང་བ་རེད།

ཐོག་མར་བཀག་�ོམ་�ི་ལས་འ�ལ་�ེལ་ཡོད་པ་དེའི་�ས་�་�་ལམ་དང་�ར་ལམ་སོགས་ལམ་ཁ་འགོག་པ་འ�ས་ཡོད་ལ།  རིམ་པས་གནམ་

ཐང་དང་�མ་�ོན་ས་ཚ�གས། �་�ོག་གི་འ�ལ་ཆས་སོགས་བདག་�་བ�ང་། གཞན་ཡང་�ང་ལམ་�་�མ་�ོན་�ོམ་�ོར་དང་�མ་�ི་�ག་

ལམ་གཅོད་པ་བཅས་�ས་ཡོད་མོད། 

ལས་འ�ལ་�ི་ཐབས་�ས། 

མི་མང་མང་པོས་ནགས་ཚལ་ཚ�ང་�ས་མིན། ནགས་ཚལ་ངེས་པར་�་�ང་�ོབ་�ེད་དགོས ("La Selva No Se Vende! La Selva 

Se Defiende!") ཞེས་པའི་འབོད་�འི་འོག་�་གོམ་བ�ོད་�ས་ཡོད། 



ལས་འ�ལ་�ི་�བ་འ�ས།

༡༽ ལས་འ�ལ་�ི་དགོས་འ�ན་གཙ�་བོ་དེ་�བ་པ་རེད། དཔེར་ན། གདོད་མའི་�ལ་མིའི་ས་�ལ་�ི་ཆིག་�ིལ་དང་རང་�ོང་ལ་ཉེན་ཁ་བཟོ་

བར་�ིམས་�ི་�ས་�ན་པའི་�ིམས་�ོལ་ཆེ་བ་བཞི་�ིར་འཐེན་�ེད་བ�ག་པ་རེད། གསལ་ཁ་བཏོད་པའི་དགོས་འ�ན་བ�་བཞི་ཚང་མར་

�བ་འ�ས་�ང་ཡོད་པ་མ་རེད་དེ།  ལས་འ�ལ་དེས་�ོབས་�གས་�ན་ལ་གཅིག་�་�ིལ་བའི་འ�ལ་�ངས་ཤིག་གསལ་�ོན་�ས་ཡོད་པ་

དང་འ�ེལ་བའི་�གས་�ེན་བཟང་པོ་མང་པོ་�ང་ཡོད།

༢༽ པེ་�འི་�ིད་འཛ�ན་གྷར་ཞི་ཡས་དཀའ་ངལ་འ�ད་པའི་མང་ཚ�གས་ལ་�ོས་བ�ར་མ་�ས་པ་དེ་ནོར་འ�ལ་ཞིག་ཡིན་པའི་ངོས་ལེན་�ས་

པ་རེད། དེ་�ོན་ཁོས་པེ་�འི་གདོད་མའི་མི་རིགས་�ི་�ེ་ཚ�འི་�ོར་ལ་དམའ་འབེབས་དང་མི་རིགས་ད�ེ་འ�ེད་�ེད་པའི་ཚ�ག་ངན་བེད་�ོད་

བཏང་བ་མ་ཟད། �་གཅིག་ལའང་�ོས་བ�ར་�ེད་དགོས་མེད་པའི་�་�གས་ཡང་ཡང་�ས་ཡོད།

༣༽ བཀའ་�་�ིས་མེད་བཏང་བའི་�ེས་�་�ིད་�ོན་ཡེ་�་ཌེ་སི་མོན་གོ་གནས་ནས་�་དགོངས་�་དགོས་�ག་པ་རེད།  (ངོ་�ོལ་བ་མང་པོ་

ཞིག་གིས་ཁོ་དང་�ིད་འཛ�ན་གྷར་ཞི་ཡ་གཉིས་ཀ་�་དགོངས་�་དགོས་པའི་དགོས་འ�ན་བཏོན་པ་རེད།)

༤༽ གདོད་མའི་�ལ་མི་ཚ�ས་རང་ཉིད་པེ་�འི་ཆབ་�ིད་�ི་ནང་�་རང་�ོང་�ན་ལ་�གས་�ེན་ཆེ་བའི་�ས་�གས་ཞིག་ཡིན་པ་ལས་འ�ལ་

དེ་བ�ད་དེ་བ�ན་པའི་�ོ་ནས་རང་གི་གནས་བབ་མཐོར་འདེགས་�ས་ཡོད་པ་རེད།   ལ་ཌིན་ཨ་མེ་རི་ཀའི་ནང་གི་གདོད་མའི་�ལ་མིའི་�ེ་

ཁག་ཚང་མས་འདི་ནི་ཁོང་ཚ�འི་ཐོབ་ཐང་དང་ཆབ་�ིད་མ�ིན་ཚབ་ཡིན་པར་ངོས་འཛ�ན་�ིས་དགའ་པོ་�ས་པ་རེད། 

༥༽ ངོ་�ོལ་དེས་མང་ཚ�གས་ལ་ཨེ་མེ་ཛ�ན་�ང་�ོབ་�་�་དེ་ནི་ས་�ལ་དང་གདོད་མའི་�ལ་མི་ཙམ་�ི་གནད་དོན་མིན་པར།  �ལ་ཁབ་�ི་

གནད་དོན་གལ་ཆེ་ཞིག་ཡིན་པའི་གོ་�ོགས་བ�ན་ཡོད་ལ།  རང་�ལ་གཞན་ཕམ་རང་བཞིན་ཅན་�ི་རང་དབང་ཚ�ང་འ�ེལ་�ི་གོ་�ོགས་

�ང་མཐོ་�་བཏང་བ་རེད།

༦༽ རང་�ང་ཐོན་�ངས་�་མ�ད་�ོག་འདོན་�ེད་བཞིན་པ་དེས།  ཨེ་མེ་ཛ�ན་�ི་མི་�ེ་ཚ�་ལ་ཉེན་ཁ་ཆེན་པོ་ཡོད་བཞིན་པ་དང་�ོགས་

མ�ངས་པར་པེ་�འི་ནང་གི་གདོད་མའི་�ལ་མི་�མས་ལ་རང་སའི་ཐོབ་ཐང་གི་ཐད་ལ་ད་�ང་དཀའ་ངལ་འ�ད་བཞིན་ཡོད།

�ི་ལོ་ ༢༠༠༨ �་ ༨ ཚ�ས་ ༩ ཉིན་ཨེ་ཨཡི་ཌི་ཨི་ཨེས་ཨི་པི་�ེ་པེ་�འི་ཤིང་ནགས་ཆེད་�ི་མི་རིགས་�་འཛ�མས་ཡར་�ས་མ�ན་ཚ�གས་�ིས་
གཤམ་གསལ་དགོས་འ�ན་དོན་ཚན་ ༡༤ བཏོད་ཡོད། 

༡༽ གདོད་མའི་�ལ་མིའི་ས་�ལ་�ི་ཆིག་�ིལ་དང་རང་�ོང་ལ་ཉེན་ཁ་བཟོ་བའི་�ིམས་�ས་�ན་པའི་�ིམས་�ོལ་དང་། �ད་པར་�་�ིམས་�ོལ་ཨང་ ༡༠༡༥ 

དང་། ༡༠༧༣། ༡༠༦༤། ༡༠༩༠། བཅས་�ིར་འཐེན་�ེད་དགོས།

༢༽ གདོད་མའི་�ལ་མིའི་ད�ས་�་�ན་གནས་�བ་ལ་ཡར་�ས་�ན་པའི་ལས་འཆར་ཞིག་འ�གས་�ིར་མ་ད�ལ་ཐེབས་�་ཞིག་གསར་འ�གས་�་�།

༣༽ ཨེ་མེ་ཛ�ན་ནང་གཏེར་ཁ་�ོག་འདོན་བཟོ་ལས་�ི་�ེན་པས་ཁོར་�ག་ལ་�གས་�ེན་ཇི་ཡོད་ད�ད་ཞིབ་�་�།

༤། གདོད་མའི་�ལ་མའི་མི་�ེའི་དང་�ངས་�ི་�ོ་ནས་ཁེར་�ོད་�ེད་མཁན་ཚ�་�ང་�ོབ་�ི་ཆེད་�་ལས་གཞི་ཞིག་བཟོ་�།

༥། མཉམ་འ�ེལ་�ལ་ཚ�གས་�ི་གདོད་མའི་�ལ་མིའི་ཐོབ་ཐང་�ོར་�ི་ཡོངས་�བ་གསལ་བ�གས་ལག་བ�ར་ལ་�་�ོག་�ེད་པའི་�ོས་ཚ�གས་ཚ�གས་�ང་

   ཞིག་འ�གས་�།

༦༽ ཨེན་ཌི་ཡེན་དང་། ཨེ་མེ་ཛ�ན། ཨཕ་རི་ཀ་དང་པེ་�འི་མི་�ེའི་ཡར་�ས་ཆེད་�ི་�ལ་ཡོངས་བ�ི་གནས་ཁང་དེ་�ོན་ཆེན་�ི་གོ་རིམ་�ན་པའི་�ིག་འ�གས་

    ཞིག་�་བ�ར་�།  �ི་ལོ་༢༠༠༩ �་༤ ཚ�ས་༩ ཉིན་ཨེ་ཨཡི་ཌི་ཨི་ཨེས་ཨི་པི་�ིས་གཤམ་གསལ་དགོས་འ�ན་�མས་བཏོན་པ་རེད།

༧༽ གདོད་མའི་�ལ་མི་དང་ས་ཆར་ཉེན་ཁ་བཟོ་བའི་�ིམས་�ས་�ན་པའི་བཀའ་�་ཁག་དང་། ཡང་�ོས་བཀའ་�་ཨང་ ༡༠༦༤ དང་༡༠༩༠ གཉིས་�ིས་་མེད་

   གཏོང་�།

༨༽ ཁ་ཞེ་གཉིས་མེད་�ི་�ོ་ནས་ཕན་�ན་འ�ེལ་མོལ་ཡོང་ཐབས་�་བ�ོ་�ེང་�ིངས་ཆ་ཞིག་གསར་འ�གས་དགོས་པ།

༩༽ གདོད་མའི་�ལ་མིའི་འ�ོད་བ�ེན་དང་ཤེས་ཡོན་�ི་དཀའ་ངལ་སེལ་ཐབས་�་རིག་ག�ང་འ�་མིན་ནང་�ལ་གོ་བ�ར་�ིས་ལག་བ�ར་�ེད་པའི་ལས་

    འགན་ཅན་�ི་ག�ང་གི་�ན་ཁང་གསར་པ་ཞིག་འ�གས་�། 

༡༠༽ གདོད་མའི་�ལ་མིའི་�ི་བའི་མཁར་དབང་གི་ཐོབ་ཐང་ཁག་ལ་ངོས་འཛ�ན་དགོས་པ།

༡༡༽ དང་�ངས་�ི་�ོ་ནས་ཁེར་�ང་�་�ོད་པའི་མི་�ེའི་དམིགས་བསལ་�ར་བཅད་ས་�ལ་ཁག་ལ་རང་དབང་ཡོད་པའི་ཁག་ཐེག

༡༢༽ �མ་དང་། �ངས་�ས། གཏེར་ཁ་�ོག་འདོན། ཤིང་ནགས་གཅོད་འ�ེག  �ལ་�ོར་�ོ་འཆམ་བཅས་�ི་ཁེ་ལས་ཁང་ཚ�་ལ་ས་ཆ་ཆག་ཡང་བཏང་བ་�མས་

    �ིར་འཐེན་དགོས་པ། 

༡༣༽ གདོད་མའི་�ལ་མི་ཚ�ར་ས་ཆ་དང་རིག་ག�ང་རང་�ོང་གི་ཐོབ་ཐང་�ོད་དགོས་པ་གསལ་བའི་�ལ་�ིའི་ལས་མིའི་�ིག་འ�གས་�ི་ཆིངས་ཡིག་ཨང་ 

    ༡༦༩ དང་།   མཉམ་འ�ེལ་�ལ་ཚ�གས་�ི་གདོད་མའི་མི་�ེའི་ཐོབ་ཐང་གི་ཡོངས་�བ་གསལ་བ�གས་གཉིས་ཀ་འ�་བའི་�་�ིམས་གསར་པ་ཞིག་གཏན་

    འབེབས་དགོས་པ།

༡༤༽ �ིད་ག�ང་ནས་ཨ་རི་དང་། �་རོབ་མ�ན་ཚ�གས། ཅི་ལེ། �་ནག་བཅས་དང་མཉམ་�་ཡོད་པའི་རང་དབང་ཚ�ང་འ�ེལ་�ི་ཆིངས་ཡིག་�མས་�ིར་འཐེན་

    དགོས་པ་བཅས་ཡིན།། །།


