Tibet: Murder in the Snow Tây Tạng: Máu hồng trên tuyết trắng
Bộ phim đặc biệt này, sẽ giúp mọi người biết những gì đang xảy
ra, sau bức màn sắt mà Tàu cộng đã thiết lập ở Tibet - Tây
Tạng...
Mời xem, và phổ biến rộng rải...
** Bộ phim gồm 6 tập và phần giới thiệu:
Giới thiệu film: http://www.youtube.com/watch?v=LYN-mzRLABg&feature=player_embedded
Phần 1: http://www.youtube.com/watch?v=hrj9JOOvlos&feature=related
Phần 2: http://www.youtube.com/watch?v=XzbGw-WZcL8&NR=1
Phần 3: http://www.youtube.com/watch?v=xN7D-gzVQ4g&NR=1
Phần 4: http://www.youtube.com/watch?v=SsZ75DiaCxE&NR=1
Phần 5: http://www.youtube.com/watch?v=cVkeRa2H7T8&NR=1
Phần 6: http://www.youtube.com/watch?v=3syoU6GPyjY&NR=1

Tibet: Murder in the Snow
In an incident that shocked the world, a teenage Tibetan nun, Kelsang Namtso, was killed when
Chinese border police opened fire on a group of pilgrims as they fled Tibet over the infamous
Nangpa Pass. The shooting was witnessed by many international mountain climbers, some of
whom videotaped or photographed the events and also helped rescue survivors and sent the story
out to the world.
Using the original climber footage, reenactments and interviews with witnesses and survivors,
Tibet: Murder in the Snow tells of young Tibetans who risk their lives each year to illegally cross
the rugged Himalaya Mountains in an attempt to see their spiritual leader, the Dalai Lama, or
attend school in India.
It is a dangerous journey. In September 2006, more than 70 young people travelled for three
nights in the back of a truck as it drove south towards the Himalayas. Then the refugees walked

for 10 more nights, with inadequate clothing and limited food and water, to the base of the
infamous 6000-metre Nangpa Pass, an ancient trade route to Nepal.
Among those who paid their hard-earned savings to illegal mountain-guides, were teenage farm
girls Dolma Palki, 16, and her best friend Kelsang Namtso, a 17 year-old nun. Both wanted to
meet to meet the Dalai Lama and to study without political interference. Also attempting to cross
the mountains were 14-year-old boy Jamyang Samten and Lobsang Choeden, 29, a farmer.
Máu nhuộm con đường "Tơ Lụa"
Một sự kiện gấy sốc toàn thế giới vào tháng 9 năm 2006, với đoạn film được ghi lại từ những
nhà leo núi thế giới, khi đang thám hiểm ngọn Nangpa Pass thuộc rặng Hymalaya.
Đoàn người leo núi ghi lại những hình ảnh và film khi phát hiện đoàn người Tây Tạng đang trên
đường vượt thoát khỏi Tây Tạng, bị lính biên phòng Trung Quốc dùng súng trường có hệ thống
nhắm từ xa bắn vào đoàn người Tây Tạng. Nhân chứng là cô thiếu nữ Kelsang Namtso thoát chết
trên đường vượt thoát. Đoàn thám hiểm leo núi đã tiếp tay cứu giúp, và đưa đoạn film ghi được
ra truyền thông thế giới. Ngọn Nangpa Pass là trục được nối từ Tibel đến Nepal. Đây là con
đường "Tơ Lụa" nổi tiếng từ xa xưa.

